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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
مدیرا لمستشفى الھي في الوالیات " طب األردنیة"تعیین طبیب من خریجي 

  المتحدة األمریكیة
٣ 

 ٤  غدا" حقیبتك علینا"تطلق حملة " األردنیة"
تأثیر وسائل التواصل االجتماعي على النشر "التآم أعمال مؤتمر

  "األردنیة"في " اإللكتروني
٥ 

 ٧  )فیدیو(المعاني والطراونة یتحدثان عن قرار جدولة ایام الدراسة في الجامعة 
 ٨  مثقفون یؤبنون ناصر الدین األسد في الجامعة األردنیة

 ٩  یرجئ تطبیق عطلة الخمیس" عمداء األردنیة"
 شؤون جامعیة

  ١٠  حل لتشغیل حملة الدكتوراه من ذوي اإلعاقة
  ١٢  شخصیات دینیة ٣توراة الفخریة لـالجامعة األمیركیة تمنح الدك

أوضاع الطلبة الدراسین في " التكنولوجیا الیمنیة"الخضرا یبحث ورئیس 
  الجامعة

١٣  

  ١٤  االثنین المقبل ٣٤انطالق اعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 
   مقاالت
 ١٥  زھیر طاھات. د/معاییر انتقاء لجان االعتماد وضبط الجودة

 ١٧  یعقوب ناصر الدین .د/!نظرة عن بعد 
األستاذ الدكتور بالل ابو /الجامعات بین أربعة أیام و خمسة دوام 

  )خماش(الھــــــدى
١٨ 

 ٢٠ الوفیات
 ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 مدیرا لمستشفى الھي في الوالیات المتحدة األمریكیة" طب األردنیة"تعیین طبیب من خریجي 
  

الدكتور اخلیف الطراونة خریج كلیة الطب في الجامعة الدكتور وائل فھد  ھنأ رئیس الجامعة األردنیة
 .الحسامي بمناسبة تعیینھ مدیرا عاما لمستشفى الھي في الوالیات المتحدة األمریكیة

  
وقال الطراونة إن تعیین الحسامي في ھذا المنصب الرفیع في كبرى المؤسسات الطبیة األمریكیة 

 .م لخریجي كلیة الطب في ضوء تطبیقھا لمعاییر تعلیمیة عالمیة متقدمةیؤشر على المستوى المتقد
  

 ٣٤٦٠قرابھ  ١٩٧١وأضاف في تصریحات صحفیة أن عدد خریجي الكلیة قد بلغ منذ إنشائھا العام 
طبیبا وطبیبة ینتشرون في مستشفیات ومراكز طبیة داخل األردن وفي دول عربیة وأوروبیة 

 .یة والوالیات المتحدة األمریك
  
 

وأكد الطراونة اھتمام الجامعة البالغ بمتابعة أبنائھا الخریجین مشیرا إلى الملتقى األول لخریجي 
الجامعة الذي عقد العام الحالي والذي أكد على ضرورة تعزیز التواصل مع الخریجین البالغ عددھم 

 .ألف خریج في كافة مواقعھم العلمیة ٢٠٠نحو 
  

متخصص في أمراض القلب وأمراض  ١٩٩٥ي تخرج من الجامعة عام یشار إلى أن الحسامي الذ
شرایین األطراف وحاصل على أربعة بوردات وعمل سابقا في مستشفى البشیر التابع لوزارة الصحة 

 .األردنیة
  

في بوسطن األمریكیة یعد من المراكز الطبیة المتقدمة  ١٩٢٣أما مستشفى الھي الذي أنشئ العام 
ركز األول في زراعة الكبد ومن أھم المراكز في معالجة أمراض المسالك البولیة عالمیا وصنف بالم

  .واألعصاب والقلب ویعالج نحو ملیون مریض سنویا

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

 أخبار الجامعة 

                                                                            المدینة نیوز/ أخبار االردنیة
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 غدا" حقیبتك علینا"تطلق حملة " األردنیة"
  

لى والتي تھدف إ" حقیبتك علینا"تنطلق في الجامعة األردنیة یوم غٍد الثالثاء حملة الحقیبة المدرسیة 
ً في المملكة، عن طریق بیع كوبونات  تأمین الحقائب المدرسیة لطلبة مدارس المناطق األقل حظا

 .داخل حرم الجامعة
  

ً للنھج الذي  رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة أكد في تصریح لھ أن الحملة جاءت استمرارا
الجامعة وعزم أعضاء الھیئتین تتبعھ الجامعة في خدمة المجتمع، معتبرا أن الحملة وبھمة طلبة 

التدریسیة واإلداریة سترسم الفرحة على وجوه عدد كبیر من طلبة المدارس المتواجدة في المناطق 
 .األقل حظا

  
بدوره أشار منسق الحملة  بدر عبیدات أن الحملة ستتم عن طریق بیع كوبونات متوفرة بالفئات 

إلى توفرھا في نقاط البیع الثابتة الموزعة في داخل الحرم الجامعي ، منوھا ) ١،٥،١٠،٢٠،٥٠(
 .أرجاء الجامعة والكلیات المختلفة، إضافة للطلبة المتطوعین

  
وأضاف عبیدات أن الحملة ستستمر حتى نھایة الفصل الدراسي الصیفي الحالي وسیكون توزیع 

الكوبونات  الحقائب قبیل بدء دوام المدارس في حفل كبیر سیشارك فیھ جمیع من قاموا بشراء
 .والشركات والمؤسسات الداعمة للحملة

  
وتجدر اإلشارة إلى أن الحملة تعتمد في تأمین المبلغ المطلوب لشراء أكبر عدد من الحقائب المدرسیة 
على الدعم الذي ستقدمھ عدد من الشركات والمؤسسات الوطنیة شریكة اإلنجاز وعمل الخیر في 

  .لكوبوناتاألردن، بجانب اعتمادھا على بیع ا

                                                                       أخبار األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 "األردنیة"في " تأثیر وسائل التواصل االجتماعي على النشر اإللكتروني"التآم أعمال مؤتمر

  
تأثیر وسائل التواصل االجتماعي على " التأم في الجامعة األردنیة، الیوم االثنین، أعمال مؤتمر 

المعلومات وأنظمتھا عالما وباحثا متخصصا في علم المكتبات و ٩٠، بمشاركة "النشر اإللكتروني
 .دولة عربیة وأجنبیة ١٢من 

  
ویسلط المؤتمر الضوء على موضوعات النشر العلمي وسیاسات التواصل االجتماعي باعتبارھا أحد 
أبرز العوامل المؤثرة في البحث العلمي، وتقنیات ومنھجیات مكافحة االنتحال في النشر والمكتبیین 

لتعلیم االلكتروني وقضایا وأدوات النشر االلكتروني باللغة في عصر األجھزة الذكیة ودورھا في ا
 .العربیة والجوانب القانونیة واألخالقیة فیھا، فیما یعرض نخبة من الخبراء لتجاربھم في ذات السیاق

  
وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة خالل افتتاحھ فعالیات المؤتمر إن بحث تأثیر 

ل االجتماعي على النشر اإللكتروني یمثل نقطة تحول وإسھام جدید في مسیرة مكتبة وسائل التواص
 .الجامعة

  
وأضاف إن انعقاد  ھذا المؤتمر في رحاب األردنیة یضاف إلى انجازات الجامعة في تحسین مستوى 

 .ثیر فیھالعربیة في سبیل بناء مجتمع المعرفة والتأ –الجامعة ودورھا الریادي في الثقافة الوطنیة 
  

وأكد الطراونة أن الجامعة أخذت على عاتقھا االھتمام بالمكتبة ودعمھا في سبیل تحقیق أھدافھا، 
وذلك من خالل توسیع مرافقھا وتحدیثھا وتخصیص الموارد المالیة للمشاركة في معارض الكتب 

 .وتأمین وتطویر قواعد البیانات اإللكترونیة
  

دكتور مھند المبیضین إن ھذا المؤتمر یشكل بدایة جھد علمي ممنھج من جانبھ، قال رئیس المؤتمر ال
ً إلى دور المكتبة الوطني والعربي في المساھمة بالنشر  لإلسھام في مجتمع المعرفة، مشیرا
اإللكتروني ومتابعة آفاقھ المتسارعة، الفتا إلى أھمیة شركاء المكتبة الفاعلین وجھودھم في إنجاح 

 .وعقد ھذا المؤتمر
  

وتابع أن المؤتمر یمثل نقطة تحول جدید في مسیرة المكتبة وتحقیق أھدافھا، حیث أن عقد ھذا 
، ولضمان استمراریة انعقاده تم الحصول على موافقة ٢٠١٥المؤتمر كان أحد أھداف خطتھا للعام 

 .رئاسة اتحاد الجامعات العربیة لشمولھ تحت مظلتھا إلى جانب مؤتمراتھا وأنشطتھا مستقبال
  

وأشار مبیضین إلى أن المؤتمر یشكل فرصة ذھبیة لتبادل المعلومات والخبرات والتأسیس لبناء 
 .قاعدة من األفكار والبدء بأخذ المؤشرات لقیاس اتجاھات البحث والمطالعة

  
 بدورھا، ألقت رئیس الرابطة العربیة لعلوم اإلنسان، الباحثة اللبنانیة، الدكتورة مي العبدهللا كلمة باسم

المشاركین تحدثت فیھا حول ضرورة استغالل الطرق والوسائل االتصالیة الجدیدة في البیئة الرقمیة 
 .لتعزیز فرص النشر اإللكتروني وتوسیع قاعدة الملتقین

  

الجوردان تایمز :/الدیار ص/ ٧:ص/ ٣:صدى الشعب ص /االقتصادي الیمني /المدینة نیوز /٦:الغد ص/أخبار األردنیة 
                                                                  ٣٤:ص
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وشددت العبدهللا على أھمیة دراسة الظواھر االقتصادیة والثقافیة الناجمة عن تطور قطاعي اإلعالم 
ستھالك وزیادة أجھزة النقل واالستقبال والوسائط المتعددة وارتفاع القوة واالتصاالت كمعدالت اال

 .الشرائیة والتغیرات في سلوك المستھلك إلى جانب ارتفاع مستواه الثقافي
  

وطالبت العبدهللا بإعادة تحدید الھیاكل واالستراتیجیات المالیة والصناعیة لقطاع النشر اإللكتروني 
للتنظیم والمراقبة، إضافة إلى خلق عملیات جدیدة لإلنتاج والنشر واستخدام وتجدید السیاسة العامة 

 .اإلنتاج الفكري والفني، ودعم وتشجیع استخدام واستھالك المنتجات المبتكرة
  

مدیر شركة دار المنظومة الدكتور مساعد الطیار قال إن النشر االلكتروني خیارا ال مفر منھ 
 عامال اقتصادیا ھاما وفرصة لتعزیز الشعور باالنتماء، والوعي للتواصل مع العالم اآلخر مشكال

 .بالثقافة الوطنیة مع حمایة التنوع الثقافي العالمي والفھم المتبادل بین الدول
  

وقدم الطیار إیجازا حول مسیر الشركة في تطویر ودعم قواعد البیانات لتحل في مقدمة القواعد 
مجلة ) ١٤٠٠(لى مستوى الخلیج والوطن العربي لتضم أكثر من العلمیة األكثر شیوعا واستخداما ع

ألف رسالة جامعیة إضافة إلى ) ٧٠(مؤتمر وندوة علمیة و) ١٧٠٠(علمیة متخصصة وزھاء 
 .آلف بحثا) ٦٥٠(
  

جلسة االفتتاح التي أدارتھا نائب مدیر المكتبة الدكتورة نشروان طاھات وحضرھا عدد من نواب 
ت والباحثین والمھتمین تخللھا عرض تسجیل مصور أبرز نوعیة وجودة الرئیس وعمداء الكلیا

الخدمات التي تقدمھا مكتبة الجامعة لزوارھا من طلبة وباحثین من مختلف الجنسیات، وتسلیم الدروع 
 .للشركاء والداعمین للمؤتمر من قبل الطراونة

  
دور النشر االلكتروني المحلیة وعلى ھامشھا، افتتح في مكتبة الجامعة معرض شاركت فیھ نخبة من 

 .والعربیة والدولیة للتعریف بطبیعة الخدمات التي تقدمھا للمستفیدین منھا
  

تطبیقات شبكات التواصل االجتماعي في " وتشتمل أعمال الیوم األول للمؤتمر على جلسة بعنوان 
ید كلیة العلوم في ، حیث سیتحدث فیھا متحدثان رئیسیان ھما عم"المكتبات والتعلیم االلكتروني

 .الجامعة الدكتور شاھر المومني، والخبیر االستشاري المستقل الدكتور مارشال بریدنج
  

وتشتمل الجلسة على سبع أوراق عمل وورشتي عمل بعنوان النشر االلكتروني واألرشفة 
 .االلكترونیة، وتقنیات ومنھجیات مكافحة االنتحال في النشر

  
المكتبیین في "ني من المؤتمر أربع جلسات إلى جانب ورشة عمل بعنوان وتتضمن أعمال الیوم الثا

أفاق التعبیر وحریات " ، إضافة إلى مائدة مستدیرة تجمع المدونین بعنوان"عصر األجھزة الذكیة
  .الرأي في شبكات التواصل االجتماعي في األردن

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 )فیدیو(ي الجامعة المعاني والطراونة یتحدثان عن قرار جدولة ایام الدراسة ف
 
 

استضافت قناة رؤیا كال من الدكتور اخلیف الطراونة رئیس الجامعة االردنیة والدكتور ولید المعاني 
وزیر التعلیم العالي االسبق للحدیث حول قرار الجامعة في اعادة جدولة ایام الدراسة للطلبة على 

  .اربعة ایام 

  ة نیوز                                                                      طلب
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 معة األردنیةمثقفون یؤبنون ناصر الدین األسد في الجا

 
أبّن سیاسیون ومثقفون وأكادیمیون المفكر العربي الراحل ناصر الدین األسد خالل فعالیة نظمتھا 
الجامعة األردنیة في عّمان األحد بحضور رئیس مجلس األعیان رئیس الوزراء األسبق عبد الرؤوف 

ث العلمي لبیب الخضرا، الروابدة، ورئیس البرلمان عاطف الطراونة، ووزیر التعلیم العالي والبح
 .ورئیس الدیوان الملكي السابق الشاعر خالد الكركي

إن ناصر الدین األسد مؤسس الجامعة األردنیة «: وقال رئیس الجامعة خلیف الطراونة في كلمتھ
 ً وأول وزیر للتعلیم العالي في األردن رمٌز للنھضة األدبیة األردنیة وسادن اللغة العربیة ترك رصیدا

 ً ألف إصدار إلى  ٥٠من العلم والثقافة والفكر وآثر التبّرع بمكتبتھ التي تشتمل على نحو  رصینا
 .»الجامعة بقصد تعمیم فائدة البحث والمطالعة والوعي

 
ً في الحیاة «: أضاف الطراونة نستلھم من ذكرى الراحل الكبیر كیفیة تحقق االنتماء للوطن نھجا

ً إلى إطالق الجامعة اسم ناصر الدین األسد على »دمتھاواإلخالص للغة العربیة والتفاني في خ ، الفتا
ً عن  القاعة الكبرى في المكتبة الرئیسیة وتحویل مكتب الراحل إلى قاعة للدراسات العلیا، فضال

 ً ً وتحقیقا  .تخصیص جائزة سنویة باسمھ للدراسات األدبیة بحثا
ّمة وألقى وزیر الثقافة األسبق صالح جرار كلمة استذكرت مناق ً أن ناصر الدین عال ب األسد، مؤكدا

 .وموسوعة ورمٌز كبیر
وأشار رئیس قسم اللغة العربیة في الجامعة األردنیة محمد حسن عواد إلى جمع ناصر الدین األسد 
ِشر نجل الراحل األسد سیر طلبة والده  ّى ب بین األصالة والمعاصرة في منھجھ البحثي األدبي، فیما تمن

 . على نھجھ
ّق محطات من حیاة ناصر الدین األسد الذي توفي في الحادي والعشرین من وبعد ع رض فیلم یوث

في رثاء شیخ «أیار الماضي ألقى وزیر الثقافة األسبق الشاعر حیدر محمود قصیدة بعنوان    /مایو
 .»الفصحى

                                                                      ٢٠:الرأي ص/الخلیج 
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 یرجئ تطبیق عطلة الخمیس" عمداء األردنیة"

  
نیة، خالل جلسة عقدھا االثنین، تطبیق قراره السابق بإعادة االردنیةأرجأ مجلس عمداء الجامعة االرد

ً من : أیام ھي ٤جدولة المواد الدراسیة على  أیام، بإضافة  ٥االحد واالثنین والثالثاء واالربعاء؛ بدال
 .الخمیس

وقال المجلس، في تصریح صحفي، أن ذلك یأتي إلتاحة المجال أمام الكلیات للقیام بمزید من 
داد الجداول الدراسیة المالئمة، والتي تحقق أھداف الجامعة وبما یخدم طلبتھا وحسن الدراسة، وإع

 ".سیر العملیة التعلیمیة والبحثیة، وتوفیر الوقت الكافي للطلبة للقیام بالنشاطات الالمنھجیة
واشار إلى ان الجامعة بصدد إجراء دراسة، یقوم بھا مركز الدراسات االستراتیجیة لدراسة اآلثار 

 .األكادیمیة واالقتصادیة واالجتماعیة إلعادة جدولة المواد
وذكر التصریح الصحفي أن القرار جاء استجابة لما جرى من نقاش وحوار على المستوى الوطني 

 .في الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة، ووسائل التواصل االجتماعي
األردنیة، قرار إعادة جدولة المواد  ناقش مجلس العمداء في الجامعة"ولفت إلى أن ذلك یأتي بعد ان 

ً من  ٤الدراسیة على  ً من بدایة الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ٥أیام بدال أیام، اعتبارا
٢٠١٦/٢٠١٥″. 

وأضاف أن القرار جاء بناًء على دراسة معمقة ومناقشات مستفیضة، آخذة إمكانیات الجامعة من 
ن االعتبار، وكذلك التجربة المیدانیة الناجحة خالل الفصل حیث القاعات وأعضاء ھیئة التدریس بعی

 .الصیفي
ً من الوقت للدراسة  وبین أن لدى المجلس قناعة تامة بصوابیة التوجھ، كونھ یتیح للطلبة مزیدا
واالستعداد لالمتحانات، والقیام بالنشاطات الالمنھجیة وإنجاز المشاریع ومناقشة الرسائل الجامعیة 

البحث العلمي والتفرغ للتدریب العملي والمیداني، كما وأنھ یمكن الجامعة من والمشاركة في 
  .تخصیص یوم إلجراء االختبارات واالمتحانات

الغد /١:صدى الشعب ص/٤:االنباط ص/ ٧-١:الدستور ص/ ١٢-١: الرأي ص/السوسنة /خبرني/عمون:/العرب الیوم ص
                                                                   ٤:الجوردان تایمز ص/٣:الدیار ص/٧:ص
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 حل لتشغیل حملة الدكتوراه من ذوي اإلعاقة

 
توصلت لجنة العمل والتنمیة االجتماعیة النیابیة برئاسة النائب عبد عبیدات أمس الى حل انھى قضیة 

 .عیین عدد من حملة الشھادات العلیا من ذوي االعاقة في الجامعات الرسمیةت
وبین النائب عبیدات عقب اجتماع اللجنة الذي حضره نائب رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور امین 
المشاقبة ورئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال بني ھاني ورئیسة المجلس االعلى لشؤون 

امل النحاس والمسؤولة في مجلس حقوق االنسان كریستین فضول أن اللجنة  االشخاص المعاقین
توصلت ومن خالل التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات الرسمیة تعیین عدد من ذوي االعاقة في 

 .الجامعات الرسمیة
 

تعیین  وأكد أن اللجنة ستواصل عقد المزید من اللقاءات مع وزارة التعلیم العالي والمعنیین الستمكال
العدد المتبقي منوھا الى ان اللجنة ستوجھ الى رؤساء الجامعات الرسمیة كتبا حول ضرورة تفعیل 
المادة الرابعة من قانون حقوق االشخاص المعوقین والتي تنص على ضرورة تخصیص ما ال تقل 

 .من عدد العاملین في المؤسسة% ٤نسبتھ عن 
راة من ذوي اإلعاقة الدكتور محمد الطوالبة فقد اسفر وبحسب عضو لجنة متابعة تشغیل حملة الدكتو

: اجتماع اللجنة النیابیة أمس عن تعیین تسعة من حملة الدكتوراه من ذوي االعاقة ، على النحو التالي
واحد في كل من جامعات البلقاء والتكنولوجیا والیرموك والحسین وآل البیت وإثنان في الھاشمیة 

 .وواحد في الشرق األوسط
إن األربعة المتبقین سیتم اتخاذ قرار بتعیینھم في بحر األسبوع الحالي، الفتا إلى أن » الراي»قال لو

 .تعینھم لم یحسم بعد إن كان في األردنیة أو الھاشمیة
وثمن الطوالبة جھود ومبادرات الجھات كافة، مشیرا إلى المساعي التي بذلتھا لجنة العمل النیابیة 

لیم العالي الدكتور محمد أمین المشاقبة، مثمنا تجاوب الجامعات واتخاذھا ونائب رئیس مجلس التع
 .قرار بتعیینھم

وبین الطوالبة أن عضو لجنة العمل النیابیة النائب روال الحروب ستتقدم باقتراح مشروع قانون یلزم 
 .من ذوي اإلعاقة في الجامعات، وفي المؤسسات كافة% ٤الجامعات تنفیذ تعیین 

وما یتضمنھ  ٢٠٠٧لسنة  ٣١من قانون حقوق األشخاص المعاقین رقم ) ٣/ج/٤(المادة ویلزم نص 
من ذوي اإلعاقة، كما یلزم % ٤من تعدیالت، مؤسسات القطاع الخاص والشركات تشغیل ما نسبتھ 

 .نظام الخدمة المدنیة تعیین النسبة ذاتھا في القطاع الحكومي
ات الرسمیة، تطالبھم بھ بااللتزام بتنفیذ المادة الرابعة من وتنوي اللجنة توجیھ كتبا الى رؤساء الجامع

من % ٤قانون حقوق االشخاص المعوقین والتي تنص على ضرورة تخصیص ما ال تقل نسبتھ عن 
 .عدد العاملین في القطاع الخاص والشركات

ة ان من جانبھ قال نائب رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور امین المشاقبة في تصریحات صحفی
القضیة قد حلت، الفتا إلى االتصاالت التي أجریت مع رؤساء الجامعات الرسمیة ، منوھا أن القضیة 

 .ستتابع إلى حین تعیین العدد المتبقي

 شؤون جامعیة

                                                                                             ٥:الدیار ص/عمون/دنوكالة زاد االر/٢:الرأي ص 
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من ناحیتھا اشارت رئیسة المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعاقین امل النحاس إلى ان الكتب التي 
 .لزمة ألي جھة كانتیصدرھا المجلس للتعیین والتوظیف غیر م

من جھتھم بین عدد من ذوي االحتیاجات الخاصة خالل االجتماع الى انھم یبحثون عن فرص عمل 
لیكسبوا لقمة عیشھم ومواصلة حیاتھم ومن حقھم العمل بجھة حكومیة حتى یضمنوا االستقرار 

  .واالمان الوظیفي
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 دینیةشخصیات  ٣الجامعة األمیركیة تمنح الدكتوراة الفخریة لـ

  
  

منحت الجامعة االمیركیة المفتوحة شھادة الدكتوراة الفخریة لعدد من الشخصیات الدینیة خالل حفل 
 .التعریف بالجامعة الذي اقیم أمس، برعایة وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة ھایل داود

اف االسبق محمد نوح وسلم داود الشھادات لمفتي عام المملكة عبدالكریم الخصاونة ووزیر االوق
 .القضاة والداعیة محمد راتب النابلسي

وقال داوود إن االمة االسالمیة التي تعتبر خیر امة اخرجت للناس، بات علیھا ان تقدم للعالم مزیدا 
من العلم والمعرفة لتحافظ على ھذا التكریم الرباني الذي حباھا بھ خالق الكون جل في عاله عن دون 

 .أمم االرض
ان مثل ھذه المبادرات والمشاریع تعود بالنفع على االسالم وتعتبر نموذجا حضاریا لتكریم  واضاف

اھل العلم والمعرفة من ابناء الدین االسالمي الذین اسھموا في ایضاح حقیقة االسالم المعتدل الوسطي 
 .الداعي الى الرحمة والتعایش والسالم

یز عابدین ان ادارة الجامعة وضعت نصب عینھا منذ من جانبھ، أكد نائب رئیس الجامعة الدكتور عز
الیوم األول لتأسیسھا قبل نحو عشرین عاما، تثقیف الطالب وتزویده بالمعارف والعلوم وتدعیم 
خبراتھ ومداركھ وتعزیز روح البعث العلمي لدیھ، الى جانب االلتزام بالخلق القویم والثوابت 

منھج المعتدل بما یؤھلھ لیكون صالحا في نفسھ ومصلحا االسالمیة االصیلة المنبثقة من وسطیة ال
 .لغیره اینما وجد

وبین ان الجامعة التي تعنى بتدریس العلوم الشرعیة االسالمیة لجمیع الدرجات العلمیة، تحرص على 
تقدیم مقرراتھا باللغة االنجلیزیة خدمة لشریحة كبیرة من الدارسین المسلمین غیر الناطقین باللغة 

 .بحیث تضمن ان ما یتلقاه الدارس ال یقل عما یتلقاه باللغة العربیة العربیة
واشار الى ان الجامعة كانت مفتوحة على مختلف الثقافات وتمكنت من استحداث مكاتب لھا في 
القاھرة وشرق افریقیا الى جانب كالفیورنیا ونیو إنجالند في الوالیات المتحدة االمیركیة وتتطلع 

 .لتقدیم معارفھا لمختلف الدولللتوسع بشكل اكبر 
وكان المكرمون بالدكتوراة الفخریة القوا كلمات دعوا خاللھا الى محاربة الفكر المتطرف واالرھاب 
بجمیع اشكالھ، ودحر الفتن التي تستھدف الشعوب اآلمنة، مؤكدین ان االسالم ھو العدو االول 

  . لإلرھاب وجماعاتھ

                                                                                             ٤:الغد ص/٢ :الرأي ص 
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 أوضاع الطلبة الدراسین في الجامعة" یا الیمنیةالتكنولوج"الخضرا یبحث ورئیس 
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور لبیب الخضرا في مكتبھ مع رئیس جامعة العلوم 
والتكنولوجیا الیمنیة الخاصة الدكتور حمید عقالن والمستشار الثقافي للسفارة الیمنیة لدى عمان 

 .ع الطلبة األردنیین من ملتحقي الجامعةالدكتور عبد الكریم الورافي أوضا
 

وجرى خالل اللقاء، الذي حضره أمین عام الوزارة الدكتور ھاني الضمور ورئیس وحدة تنسیق 
القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني، االتفاق على عقد لقاءات مع الطلبة لدراسة آلیات وسبل 

 .كاستكمال دراستھم الجامعیة والترتیبات الالزمة لذل
 

وأعرب الخضرا عن أملھ في أن تحذو الجامعات الیمنیة حذو جامعة العلوم والتكنولوجیا الیمنیة 
  .الخاصة لحل مشكلة الطلبة األردنیین العائدین من الیمن

                                                                                             ٦:الدستور ص 
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 االثنین المقبل ٣٤انطالق اعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 

  
تنطلق یوم االثنین المقبل تحت رعایة جاللة الملكة نور الحسین اعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 
الرابع والثالثین والذي یعقده المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسین بالشراكة 

الیابانیة ویستمر سبعة  وبدعم من الحكومتین االلمانیة) الیونیسف(مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 .ایام

 
وقالت مدیرة المركز والمؤتمر لینا التل في مؤتمر صحفي دعت الیھ الیوم االثنین بحضور داعمي 

االستثمار في "اعمال المؤتمر وشركائھ لإلعالن عن فعالیات المؤتمر ان المؤتمر سیعقد تحت شعار 
شابا وشابة من  ١٢٠ة دول وبواقع وبمشاركة عشر" الشباب كعنصر فعال في التنمیة البشریة

االردن، باكستان، لبنان، المغرب، فلسطین، ھولندا، صربیا، العراق، الكویت، االمارات العربیة 
 .المتحدة، لیبیا، ومصر

 
واضافت ان المؤتمر سیعقد بحضور ومشاركة ضیوف الشرف الدكتور مروان المعشر المتحدث 

 .رس سفیرة شبكة مثقفي األقرانالرئیسي للمؤتمر، واإلعالمیة عال الفا
 

ً للتحدیات التي تواجھ االطفال والشباب في مجاالت  وأوضحت أن شعار المؤتمر لھذا العام جاء نظرا
التنمیة والمتمثلة في التعلیم والصحة االنجابیة والمشاركة المدنیة واألمن في ظل الظروف الصعبة 

 .التي یشھدھا العالم وأثرھا على حیاة الشباب
 
عاما عن ھذه القضایا  ١٧ – ١٣سیعبر المشاركون في المؤتمر والذین تتراوح اعمارھم بین و

وطموحاتھم من خالل ورشات العمل الفنیة التي تعقد في ساعات بعد الظھر یومیا من خالل الدراما 
 .والغناء والموسیقى والرقص والفنون التشكیلیة، كوسائل ابداعیة

 
واریة حول التعلیم النوعي، بناء المھارات والریادة، الزواج المبكر ویشتمل المؤتمر على ندوات ح

 .والصحة االنجابیة للمراھقین، إشراك الشباب والمشاركة المدنیة
 

ان االستثمار في الشباب ھو استثمار في "وقالت مستشارة التنمیة في السفارة االلمانیة نینا لوتر 
 .صادیة واالبتكار التقنيالمستقبل للتغییر المجتمعي والتنمیة االقت

 
ویشتمل برنامج المؤتمر على زیارات متنوعة لمواقع سیاحیة ومراكز ثقافیة في االردن منھا متحف 

التابع للصندوق " مكاني"األردن، اسطبالت خیول االمن العام، مدینة البتراء ومركز الیونیسف 
  .االردني الھاشمي

 ٤:الغد ص/ ٨:الدستور ص 
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 ضبط الجودةمعاییر انتقاء لجان االعتماد و
 زھیر طاھات. د

  
لقد جاء إنشاء ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، لتحسین نوعیة التعلیم العالي في المملكة،وضمان  

جودتھ، وتحفیز مؤسسات التعلیم العالي على االنفتاح، والتفاعل مع الجامعات، ومؤسسات البحث 
دولیة، وتطویر التعلیم العالي، باستخدام معاییر العلمي، وھیئات االعتماد، وضبط الجودة العربیة، وال

 .قیاس أردنیة، تتماشى مع المعاییر الدولیة
ویقوم مجلس االعتماد، بتشكیل اللجان الالزمة لمساعدتھ على القیام بمھامھ، وتحدید صالحیاتھ، 

سعة ویشدد المجلس على أن تكون المعلومات ذات الصفة السریة، كما یتمتع المجلس بصالحیات وا
إیقاع العقوبة، والتنبیھ، واإلنذار، وإیقاف : تجاه مؤسسات التعلیم التي تخالف القوانین واألنظمة، منھا

القبول، وإیقاع الغرامة، بحق الجامعة المخالفة للقوانین وأنظمة التعلیمات، والتنسیب بإلغاء ترخیص 
العالي كلھا، إغالقا مؤقتا، أو تخصص، إضافة لذلك، فإنھ یملك حق التنسیب بإغالق مؤسسة التعلیم 

 .٢٠٠٧دائما، وھذه الصالحیات كفلھا قانون ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي لعام 
لكن السؤال المھم بعد ھذه الجملة من القوانین، والتشریعات، واألنظمة والتعلیمات، كیف یتم تشكل 

دنیة؟ وما ھي األسس والمبادئ التي لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة في الجامعات األر
یعتمدھا مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في اختیار أعضاء اللجان؟ وھل ھم من الكفاءات 

 الوطنیة العاملین في مؤسسات التعلیم العالي أم من غیر الوطنیة؟
یكون أي عضو من  وإذا طالعنا القوانین والتشریعات الخاصة بھیئة االعتماد، نجد أنھا، تؤكد أن

اللجان وغیرھا من الجنسیة األردنیة، لكن الواقع مخالف لذلك، ویتم اختیار أعضاء بعض اللجان التي 
یشكلھا المجلس من غیر األردنیین، بالرغم من توفر الكفاءة األردنیة، في التخصصات والمجاالت 

 غني بالكفاءات الوطنیة العلمیة المعرفیة كافة، وفي مختلف الرتب األكادیمیة، وأن وطننا والحمد 
 .المتمیزة

كما أن القوانین واألنظمة الخاصة بالھیئة، تحذر جمیع أعضاء المجلس واللجان من استغالل 
اشتراكھم باللجان، لتحقیق مآرب ومنافع شخصیة لھم، أو منافع أخرى یحققونھا، لكن واقع األمر 

كون أعضاؤھا من غیر األردنیین، رغم توفر غیر ذلك، حیث أن الھیئة تسمح بأن تشكل لجان ی
العنصر األردني، ویتمكن بعض ھؤالء األشخاص من تحقیق أھداف شخصیة بحتة، وتشكیل 
صداقات مصالح، وبعض المنافع المتعلقة بإطالة عمره األكادیمي، وتثبیت مكانتھ في جامعتھ، محققا 

ة المؤسسات الوطنیة أو ضعفھا، وبالتالي بذلك مكاسب ومنافع خاصة لھ، كما أنھ یطلع على أسرار قو
ال تستطیع ھذه المؤسسة أو تلك أن تحتفظ بأسرارھا المعلوماتیة وتفقد صفة السریة، أما األردنیون 

 .یسعون للتعیین في تلك المؤسسات
وبما أن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي مختصة بمؤسسات التعلیم العالي األردنیة، والعمل على 

تقاء بمستواھا حتى تصل للعالمیة، ولدینا من الكفاءات الوطنیة في كافة التخصصات والمجاالت االر
األكادیمیة بمختلف الرتب األكادیمیة، یكون لزاما على ھیئة االعتماد أن یكون جمیع أعضاء لجانھا، 

 مقاالت

 ١٣:الرأي ص
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األنظمة واللجان المتعلقة بالجودة داخل الجامعات من الكفاءات الوطنیة، والتوقف عن مخالفة 
والقوانین الخاصة بالھیئة من أصحاب القرار فیھا، حتى نستطیع المنافسة عربیا وعالمیا ونحافظ على 

   .أمن المعلومات الوطنیة وسریتھا التي نص علیھا قانون االعتماد
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 !نظرة عن بعد 
 یعقوب ناصر الدین. د

  
أجل التباحث حول بعض مجاالت زرت خالل األیام القلیلة الماضیة عدة جامعات بریطانیة من  

التعاون، وخاصة تبادل أعضاء ھیئة التدریس والطلبة، والبرامج الجامعیة المشتركة، ولم أجد ما 
أضیفھ لما كنت أعرفھ عن المستوى الذي بلغھ التعلیم العالي والبحث العلمي في المملكة المتحدة التي 

الشھیرة التي تتنافس تاریخیا مع جامعة » أكسفورد«وھي جامعة  ١٠٩٦أنشت فیھا أول جامعة عام 
 .١٢٠٩التي أنشئت عام » كامبریدج«

جامعات كثیرة في بریطانیا، بعضھا تشكلت حولھا مدن بأكملھا، وھي لذلك تلعب دورا محوریا في 
الحیاة العامة، كما أنھا تسھم في االقتصاد البریطاني بمداخیل تفوق الستین ملیار جنیھ استرلیني سنویا 

یجة استقطابھا لطلبة من جمیع أنحاء العالم، فضال عن األبحاث العلمیة المرتبطة بعملیات التطویر نت
واالنتاج واالبتكار والتي تشكل حوالي ثمانیة بالمئة من مجمل ما ینشره العالم بأسره، ولعل 

 .استقاللیتھا ونوعیة إدارتھا ورقي أدائھا ومخرجاتھا یفسر المستوى الذي وصلت إلیھ
لذین تباحثت معھم بال استثناء، لدیھم فكرة جیدة عن التعلیم العالي في بلدنا األردن، ولعلھم ینظرون ا

إلى الفارق الزمني بین نشأة التعلیم العالي في بریطانیا ونشأتھ في األردن، ویأخذون في االعتبار 
ادي واالجتماعي، فیعمل الكثیر من العوامل المرتبطة بحجم الدول وموقعھا الجغرافي وواقعھا االقتص

 !ھنا منطق النسبة والتناسب 
المھم أنھم منفتحون على كل أشكال التعاون ما دام ھناك من یرید أن یصبح طرفا في عملیة مدروسة 
تحقق الفائدة لطلبة التعلیم العالي والباحثین اینما كانوا، وحین تجلس على طاولة المباحثات ال أحد 

أو التغني باألمجاد، إنھم أشخاص عملیون واقعیون، مستعدون للتجاوب مع یشعرك بالتفوق أو التكبر 
 .ما أنت مستعد لھ حین تصبح طرفا آخر یرغب في التعاون بناء على عناوین واضحة

ونتیجة لذلك شعرت طوال الوقت أن الصورة التي رسمناھا لواقع التعلیم العالي والبحث العلمي في 
وطریقتنا في تقییم بعضنا البعض، ونظرتنا غیر الموضوعیة  بلدنا عكست تذمرنا من كل شيء،

لمؤسساتنا وانجازاتنا، أكثر مما عكست الواقع العملي لھذا القطاع الذي ما زلنا ننظر إلیھ دون أن 
  !نعرف ما إذا كنا نقف في المكان المناسب لكي نراه بصورة جیدة 

 طلبة نیوز/الرأي 
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 .دوام الجامعات بین أربعة أیام و خمسة 
 
 

 )خماش(ذ الدكتور بالل ابو الھــــــدىاألستا
 

 - :بسم اللـھ وعلى بركة اللـھ وبعد
فالوقت كالسیف إن لم ) ال یستطیع أحد أن ینفي ذلك(أھم مورد لإلنسان وللطلبة بالذات ھو الوقت 

ً ) مر بك(باإلستفادة واإلفادة قطعك ) تستغلھ(تقطعھ  وال أحد یستطیع أن . بدون فائدة ولن یعود أبدا
رغبت في أن أبدأ . د عقارب الساعة للوراء وال أحد یستطیع أن یعید عداد العمر الى الوراء كذلكیعی

ومن ثم دعوني لإلنتقال للموضوع الذي یلي . بھذه المقدمة ألنھا ھي العمود الفقري في ھذه الخاطرة
اطیة بأم وھذه ھي الدیمقر" تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة " ذلك باألھمیة وھي 

ً (عینھا ولیس أن أغلب المصلحة الشخصیة  عن المصلحة ) لبعض األشخاص وعددھم محدود جدا
العامة ألغلبیة الناس فھذه األنانیة بأم عینھا وال تعود اال بالفائدة المؤقتھ والمحدودة فقط على أصحابھا 

 .القلة القلیلة والتي سندمون علیھ فیما بعد
وضوعیة وبكل صدق وصراحة وبتجرد عن أي مصلحة شخصیة ألي دعونا نناقش الموضوع بكل م

أعتقد أن معظم الطالب كانوا یحاولون ویضعون الواسطات العدیدة لوضع برنامجھم . فئة من األفراد
إما إثنین وأربعاء او أحد ثالثاء خمیس وأنا أتكلم من واقع أكادیمي أعیشھ ) األول أو الثاني(الفصلي 

ً  ٢٦منذ أكثر من  وكنا كأعضاء ھیئة تدریس عندما تتكرر عندنا العطل الرسمیة إثنین وأربعاء . عاما
نقع في إشكال نحن وطلبتنا ألننا نخسر في كل یوم عطلھ محاضرة ونصف ویصعب علینا وعلى 

وكذلك لو تكررت العطل . الطلبة تعویضھا مما یجعلنا نضغط المادة وھذا لیس في صالح الطالب
عالوة على أن بعض أعضاء ھیئة . ثاء أو خمیس أو خلیط ما بین التوقیتینالرسمیة في أحد أو ثال

أو لجنة مجلس الدراسات العلیا /لجنة مجلس الكلیة و(التدریس ممن ھم أعضاء في لجان مختلفة، 
أو أحد لجان خارج الجامعة كلجان صندوق دعم البحث العلمي /أومجلس الجامعة و/والبحث العلمي و

ى الغیاب عن بعض محاضراتھم وھذا یؤثر على الطلبة في إعطاء المادة حقھا یضطرون إل) وغیرھا
ً وال یوجد أي عذر  فلھذا كان تفریغ یوم الخمیس لھذه اإلجتماعات ال یؤثر على المحاضرات نھائیا

 .ألي عضو في أي لجنة عن اإلعتذار عن أي إجتماع بسبب المحاضرات
یس ال نستطیع أن نقوم بتنفیذ بعض المعامالت الخاصة ومن ناحیة أخرى كنا نحن أعضاء ھیئة التدر

( بنا أو بأي من أفراد عائلتنا لدى الجھات الحكومیة وبالخصوص إذا كانت بمنأى عن مكان عملنا
ألن ) مثال یعمل عضو ھیئة التدریس في معان ویجب أن یكون في العاصمة عمان إلنجاز معامالتھ

وقس على . یث تغلق الدوائر الحكومیة أبوابھا في نھایة األسبوعدوام الخمسة أیام ال یمكننا من ذلك ح
ذلك الطلبة الذین یرغبون في إنجاز معامالت تخصھم أو تخص أھالیھم أو القیام بأعمال في منازلھم 

لما تقدم ولو حسبناھا من جمیع ھذه . أو في أي تجارة تخصھم تتطلب منھم دوام الدوائر الحكومیة
ً من جمیع الجوانبالجوانب لوجدنا أن د ً وأقل مخاسر علینا جمیعا . وام األربعة أیام ھو أنفع لنا جمیعا

التفكیر جیدا بھذه الجوانب كلھا وغیرھا لم أذكرھا (فأرجو من جمیع أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات 
ذ زمن فكنا نحن كأعضاء ھیئة التدریس من. الحكم السریع على دوام األربعة أیام) حتى ال أطیل علیكم

طویل نطالب بذلك حتى یكون ھناك عدل في المحاضرات للطلبة فالحمد للـھ أنھ تم ذلك لمصلحتكم 
! وتخیلوا أنكم تدرسون في جامعات في دول أجنبیة وھذا ھو نظامھم ماذا أنتم فاعلون؟ّ. قبل مصلحتنا

لھذا ! املة؟وكیف تسجلون في الصیفي وتداومون خمسة أیام في األسبوع ووقت المحاضرة ساعة ك
أقول لكم كل شيء جدید عادة مقاوم من قبل البشر ألن اإلنسان ال یحب التغییر حتى لو كان لألفضل 

 طلبة نیوز



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

19 

ً فال . ولكن بعض فترة یتعود علیھ ویشعر بفائدتھ فال تتعجلون أمركم فاإلستعجال فیھ الندم دائما
ئدة أي فئة أخرى من تضخموا األمور وتحملوھا أكثر مما تحتمل وصدقوني ھو لفائدتكم قبل فا

  .المجتمع وإقبلوا مني كل إحترام وتقدیر آلرائكم ونقاشاتكم مع كامل الود والمحبة
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 الرفید -عارف محمد سعد العبیدات  -
 مادبا -عوده سلیم نوري ابو قاعود  -
 السلط -صقر داود شاھین  -
 مخیم حطین -نعمة خلیل غنیم  -
 تالع العلي - محمد غالب یوسف الروسان  -
 تالع العلي - معزوز رباح الحاج موسى العلي  -
 بلدة سیحان -انور ھاني عید الحجاحجة  -
 جبل االشرفیة -ھنري جریس مفضي الصفدي  -
 الجبیھة - حسین احمد داود  -
  حي نزال -محمود خلیل محمود بدوان  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  ین في وزارة الداخلیة من ان ھناك توجھا لتقلیص عدد المحافظ» عین الرأي«علمت
التوجھ یشمل أیضا عدم التجدید للمحافظین الذین .. محافظا ) ١٦(محافظا الى ) ٢٦(

  . .تجاوزت أعمارھم الستین
  أمانة عمان أعلنت عن مزاودة لتأجیر قطع أراض تمتلكھا خلف نادي دیونز بمساحة

وقطار وفندق أو  دونما لغایات انشاء مدینة العاب ترفیھیة ومائیة ودوالب) ١٨٥(
األمانة حددت مدة اإلیجار بـ .. أجنحة فندقیة ومنطقة مطاعم ومجمع تجاري صغیر

  .آالف أجرة كل دونم ٥عاما و ٣٠
  

  أرجأت النظر في » زمزم«ان الھیئة التنسیقیة العلیا لمبادرة » عین الرأي«علمت
یات تحویل المبادرة لحزب الى اشعار آخر وبدأت بالتركیز على عمل الجمع

  .والمشاریع التابعة لھا
  

  وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة التي أصبحت المرجعیة السیاسیة لألحزاب وفق
قانون األخیرة الجدید تواصل خالل األیام المقبلة عقد جلسات ولقاءات بین وزراء 

  .ومدراء عامین لقطاعات خدماتیة واقتصادیة واألحزاب

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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 الحسن بن طالل،یقیم منتدى الفكر العربي بالتعاون مع المركز  برعایة ومشاركة سمو األمیر
الثقافي الملكي  حفل إطالق المیثاق االقتصادي العربي ؛ الساعة الخامسة من مساء یوم 

  .األحد المقبل في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي
  

 اح بعد غد وزیر التخطیط والتعاون الدولي عماد فاخوري یرعى في العاشرة من صب
الذي تنظمھ  ٢٠١٥الخمیس في فندق الند مارك مؤتمر الشباب والتكنولوجیا السابع لعام 

ومنظمة االمم المتحدة للتربیة والعلوم » تضامن»جمعیة معھد تضامن النساء االردني
  .»الیونسكو»والثقافة

  
 تب یتجاوز لم تكتف وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بتعین مستشارة اعالمیة برا

دینار لتشرف على االعالن عن نشاطاتھا وتكون مشرفة على قسم االعالم في  ١٣٠٠
 ٨٥٠الوزارة، بل قامت بطرح اعالن اخر الستقطاب مدیر لالعالم براتب یزید على  

دینارا، علما بان المتقدم الجدید قبلت اوراقھ بشكل اولي بناء  على توصیة من رئیس جمعیة 
  .تصاالت وتكنولوجیا المعلوماتكبرى في قطاع اال

  
  جمعیة الشفافیة االردنیة التي یرأسھا الناشط السیاسي الدكتور ممدوح العبادي تعقد ندوة یوم

الشفافیة في تشریعات النزاھة ومكافحة الفساد » السبت القادم في غرفة صناعة عمان بعنوان
في الندوة الدكتور رجائي ویتحدث .مدخال ٢٠١٥مشروع قانون النزاھة ومكافحة الفساد ...

المعشر والدكتور محي الدین توق والدكتور فیاض القضاة فیما یدیر الندوة عضو الجمعیة النائب 
  .عدنان السواعیر

  
  شكا عدد من المواطنین من انتشار ظاھرة حوادث السیر المفتعلة سواء كان بضرب سیارات أو

  .أشخاص، لغایات االبتزاز والحصول على المال
  

 یعقد جلسة حواریة في العاشرة والنصف من صباح غد االربعاء في » راصد«ز الحیاة مرك
فندق جنیفا حول اخر المستجدات على مشروعي قانوني البلدیات والالمركزیة بحضور عدد من 

  .النواب ورؤساء البلدیات ومنظمات المجتمع المدني واالحزاب
  

 ق الریجنسي مؤتمرا صحفیا للفنانة تنظم ادارة مھرجان جرش للثقافة والفنون في فند
  .الموریتانیة معلومة بنت المیداح في الساعة الثانیة عشرة ظھر الیوم الثالثاء

  
  جھاز تصویر الرنین المغناطیسي في مستشفى االمیر علي بن الحسین  بالكرك  معطل منذ

ر للعاصمة عدة شھور ، بحسب شكاوى مواطنین، مما یفاقم من معاناتھم ویكبدھم  مشقة السف
  .للحاالت التي تستدعي التصویر 

  
  في ظل غیاب الرقابة من كافة الجھات المختصة ال تزال مطاعم ومحال شواء اللحوم

واالسماك والحانات الموجودة في شارعي فیصل واألمیر محمد وسط البلد تلقي بقمامتھا 
األمر » ینسینما الحس«بطرق عشوائیة في ساعات المساء بمنتصف شارع الملك غازي 

الذي اصبحت فیھ تلك المنطقة مكرھة صحیة حقیقیة وتتسبب بانتشار الجرذان والفئران 
  .والقوارض الخطرة

 صنارة الدستور
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  حالة من التجاذبات سادت أمس بین صحفیین وأعضاء في مجلس أمانة عمان، على خلفیة
الصحفیون تغطیة الصحافة ألعمال الجلسة، التي شھدت انسحابات منھا، وفقدانا لنصابھا، 

أكدوا أن تغطیتھم غیر منحازة ألي طرف على حساب اآلخر، وھي تدخل في باب 
 .المسؤولیة االجتماعیة للصحافة

  
  طالب،  ٤٠٠تلقي السفیرة األمیركیة ألیس ویلز في فندق كراون بالزا ظھر الیوم، كلمة أمام

اللغة اإلنجلیزیة المنح الصغیرة ب"من جمیع أنحاء المملكة، بمناسبة تخرجھم من برنامج 
)ACCESS "( الذي یوفر أسسا لمھارات اللغة اإلنجلیزیة للطالب الموھوبین في القطاعات

ً، من خالل دراسة ما بعد المدرسة، ودورات مكثفة لمدة عامین  .المحرومة اقتصادیا
  

  ن ، بالتعاون مع المنظمة الدولیة للتقریر ع"راصد"ینظم مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني
الدیمقراطیة، غدا األربعاء جلسة نقاشیة في فندق جنیفا، حول آخر المستجدات على 

 .مشروعي قانوني البلدیات والالمركزیة
  

  التقى وزیر األوقاف ھایل داود أمس بنقیب المعلمین حسام مشة ووفد من النقابة، وتم خالل
التي یمكن تقدیمھا للحجاج اللقاء التباحث حول بعثة حج المعلمین لھذا العام، والتسھیالت 

 .الوزیر تسلم من النقیب أیضا درعا تكریمیا. المعلمین
  

  ُصیب " الصعقة الكھربائیة"أنھت حوادث حیاة سبعة مواطنین منذ بدایة العام الحالي، فیما أ
آخرون جراء ھذه الصعقات، وذلك بحسب ما قال الرائد إیاد العمرو من إدارة اإلعالم  ٨٨

ودعا العمرو . أمس" الغد"ي في مدیریة الدفاع المدني، ردا على استفسارات والتثقیف الوقائ
المواطنین إلى اتخاذ اجراءات الحیطة والحذر تجنبا للصعقات الكھربائیة، تحدیدا من قبل 

  .األطفال في المنازل
  
  
  

  ص.س

 زواریب الغد 
  


