
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  30/1/2018 :التاریخ                               الثالثاء :الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
أساتذة كلیة الشریعة یجددون قاعات تدریسیة على نفقتھم 

  الخاصة
3  

ورشة عمل حول آلیة إعداد تقریر بحث كتابي في 
  "األردنیة"

4  

 شؤون جامعیة
تستبق جلسة النواب بمطالعة تؤشر لثغرات ’’ ذبحتونا’’
  ’’قانون الجامعات’’

5 

في عھد الملك یستجیب للتحدیات النظام التعلیمي : خبراء
  المعاصرة

6 

توزیع شھادات جائزه األكادیمیة العالمیة للعلوم للعام 
2017  

9 

 10  وفیات
 11  حالة الطقس
  12  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

  
 )األردنیة(في ) سنبنیھا بأیدینا(ضمن مبادرة 

 أساتذة كلیة الشریعة یجددون قاعات تدریسیة على نفقتھم الخاصة
  

بتبرع من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الشریعة، افتتح رئیس الجامعة األردنیة  -فادیة العتیبي
الكلیة الیوم أربع قاعات تدریسیة بعد أن تم تحدیثھا وتأثیثھا وتزویدھا  الدكتور عزمي محافظة في

 ).سنبنیھا بأیدینا(بالمستلزمات التعلیمیة ضمن مبادرة 
 
مبادرة تطوعیة أطلقھا عمید كلیة الشریعة الدكتور عبد الرحمن الكیالني قبل خمسة ) سنبنیھا بأیدینا( 

یة بالكلیة وإعادة تأھیلھا بتبرع كریم من أعضاء الھیئة شھور ، تھدف إلى تجدید القاعات التدریس
ّم وتعلم فیھا  .التدریسیة في الكلیة وكل من لھا فضل علیھ ممن عل

  
وعبر محافظة خالل حفل االفتتاح عن سعادتھ بافتتاح الجناح الذي یضم أربع قاعات تدریسیة تتسع  

، والتي )سنبنیھا بأیدینا(یثھا ضمن مبادرة طالبا وطالبة، بعد أن تم تحد) 53(كل واحدة منھا لـ  
نجحت في تحقیق أھدافھا بتعاون وتعاضد أعضاء الھیئة التدریسیة، ضاربین بذلك مثال یحتذى بھ بین 

 .باقي الزمالء في مختلف كلیات الجامعة
   

عتزاز، وأكد محافظة أن ما شھدتھ كلیة الشریعة الیوم من حدث مھم لھو إنجاز یشار إلیھ بالفخر واال
لما قدمھ أعضاء الھیئة التدریسیة ضمن المبادرة في تجھیز القاعات األربع من حیث األثاث والتقنیات 
واإلضاءة والتھویة، معربا عن أمنیاتھ في أن تعمم ھذه المبادرة الرائدة في فكرتھا والنبیلة في أھدافھا 

للعلم وللمعرفة وللدین الوسطي في باقي كلیات الجامعة لتظل كلیة الشریعة على الدوام منارة 
 .المتسامح

   
عمید كلیة الشریعة الدكتور عبد الرحمن الكیالني بعث في مداخلتھ باقة ورد معطرة بالشكر والتقدیر 
ألعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة الذین كان لھم الفضل الكبیر في نجاح المرحلة األولى من 

تاح القاعات التدریسیة األربع، والتي لوال تعاونھم وتعاضدھم المبادرة التي أطلقھا قبل أشھر بافت
 .ومساندتھم لما تحقق ھذا اإلنجاز

   
وقال الكیالني إن الحفاظ على كلیة الشریعة والسعي إلى االرتقاء بھا وتطورھا مسؤولیة كل صاحب 

الكلیة المقبل بوضع  رسالة لدیھ انتماء ووالء لدینھ وعقیدتھ، متطلعا في حدیثھ إلى أن یكون احتفاء
حجر األساس لمبنى كلیة الشریعة الجدید منفذین بذلك توجھات جاللة الملك عبد هللا الثاني الذي كان 

 .أول المبادرین للتبرع ببناء مبنى جدید لكلیة الشریعة
   

حضر حفل االفتتاح نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة وعدد من 
  .أعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة، ومدیرو الدوائر اإلداریة و جمع من طلبة الكلیة

 أخبار الجامعة

 السوسنة - طلبة نیوز -بترا - 9: الرأي ص -األردنیةأخبار 
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 "األردنیة"اد تقریر بحث كتابي في ورشة عمل حول آلیة إعد
 

في الجامعة األردنیة بالتعاون مع جمعیة ابتكار مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة  عقد – ھبة الكاید
 .لتنمیة االبداع ورشة عمل تدریبیة حول آلیة إعداد تقریر بحث كتابي

 
وجاءت الورشة التي شارك فیھا طلبة المدارس المسجلون في مسابقة علماء المستقبل ومشرفوھم من 
المعلمین واألھالي لغایات تعزیز قدرات الطلبة في إعداد التقاریر العلمیة ضمن المنھجیة العلمیة 

فقا لما أفادت بھ البحثیة، إلى جانب تنمیة مھارات التعلم لدیھم وتحفیز عقولھم على التفكیر العلمي و
 .الباحثة في الجمعیة تمارا الُزمر

 
من جھتھا قدمت زمیلتھا الباحثة ختام سالم عرضا تقدیمیا حول مفھوم التقریر الكتابي والھدف من 
كتابتھ ومراحل إعداده، معرجة على خصائص التقریر الجدید وآلیة إعداد تقریر متكامل مستوٍف 

 .كافة الشروط
 

قریر الكتابي یساعد في فھم واستیعاب المعلومات والحقائق؛ ألنھ ذو بنیة معتدلة وقالت سالم إن الت
بخالف باقي أسالیب االتصال، مضیفة أنھ یستخدم كوسیلة لتقدیم التوصیات واالقتراحات وعرض 

ُعّدت حول مشكلة معینة أو موضوع شائك  .نتائج دراسة ما أ
 

على الطلبة لمناقشتھا وحلھا ضمن إطار واشتملت الورشة على توزیع أوراق عمل تدریبیة 
المجموعات مع مراعاة التباین باختالف الفئات العمریة والبیئة المدرسیة في كل مجموعة؛ بھدف 

 .تحقیق أكبر قدر ممكن من االستفادة وتبادل الخبرات بین المشاركین
 

قد في حرم الجامعة یشار إلى أن ھذه الورشة ضمن سلسلة فعالیات مسابقة علماء المستقبل التي ع
بھدف نشر ثقافة البحث  ؛وجمعیة ابتكارالعلوم بتعاون ما بین كلیة مؤخرا الملتقى الرابع إلطالقھا 

العلمي وتعزیزھا في مراحل مبكرة من أعمار الطلبة إلى جانب تعمیق االتجاھات اإلیجابیة نحو تعلم 
  .العلوم وربط المعرفة بالحیاة وحل المشكالت باتباع منھجیة التفكیر العلمي

  

 24جو  -المدینة نیوز - السونسة -طلبة نیوز - بترا -األردنیةأخبار 
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 الحملة تعتبر أن المشروع یرسخ توجھا لخصخصة التعلیم العالي
 ’’قانون الجامعات’’تستبق جلسة النواب بمطالعة تؤشر لثغرات ’’ ذبحتونا’’

  
یعقد مجلس النواب الیوم جلسة صباحیة خصصھا للجانب التشریعي یستكمل خاللھا مناقشة مشروع 

، كما ادرج على جدول أعمال الجلسة مشروع قانون المصادر 2017قانون الجامعات األردنیة لسنة 
 .2015سنة الطبیعیة ل

اجتماع النواب بمطالعة مفصلة ) ذبحتونا(واستبقت الحملة الوطنیة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة 
معظم "تضمنھا مشروع قانون الجامعات األردنیة، أشارت خاللھا الى ان " ثغرات"حول اعتبرتھ 

ب البعدین التعدیالت المتعلقة بالجامعات الخاصة صبت في صالح أصحاب ھذه الجامعات على حسا
لم یأت "، ذاھبة إلى أن قانون الجامعات، مثلھ مثل قوانین الجامعات السابقة، "األكادیمي والعلمي

 ".على ذكر أي مادة تتعلق بالحریات الطالبیة، وحق الطلبة في وجود تمثیل طالبي لھم
قابة على حرم مجلس التعلیم العالي من أیة صالحیة أو دور في الر"وقالت الحملة، إن القانون 

، وأن التعدیالت التي تقدمت بھا لجنة التربیة في مجلس النواب "الرسوم الدراسیة للجامعات الخاصة
تعطي السطوة والغلبة لألعضاء غیر األكادیمیین على حساب األعضاء "حول تركیبة مجالس األمناء 

 )".غیر أكادیمیین 7رئیس الجامعة مقابل + أكادیمیین  4(األكادیمیین 
جعل تسمیة أعضاء "ت أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافق علیھ من لجنة التربیة وأكد

، ورغم إلغاء الحكومة )أصحاب الجامعة(مجلس األمناء من األكادیمیین من مسؤولیة ھیئة الجامعة 
ً یعید لھیئة الجامعة ثالثة مقاعد داخل مجلس األ مناء، إضافة لھذه المقاعد، قدمت لجنة التربیة تعدیال

 ".أعضاء غیر أكادیمیین ورئیس الجامعة ورئیس مجلس األمناء 4إلى التنسیب بتمسیة 
ال یلزم الحكومة بتقدیم دعم سنوي للجامعات الرسمیة، وأن "ان مشروع القانون، " ذبحتونا"وبینت 

ارد ، مطالبة بأن تكون ھناك مادة مخصصة للمو"الدعم یخضع لوضع الموازنة وتوجھات الحكومة
األخذ بعین االعتبار آلیة دعم "المالیة للجامعات الرسمیة وأخرى للجامعات الخاصة، یتم من خاللھا 

 ". الجامعات الرسمیة
تجعل من واجب الحكومة التدخل إلنقاذ جامعات رسمیة حال وصول "كما دعت الى إضافة مادة 

 ".ھاعجزھا المالي لدرجات كارثیة أو عدم قدرتھا على تسدید التزامات
رفع ید الدولة عن الھیئة أو المؤسسة الرسمیة، وھذا ماحدث "وقالت، إن أحد أشكال الخصخصة ھو 

ً، ومشروع قانون الجامعات الذي تتم مناقشتھ في مجلس  ً في قانون الجامعات المعمول بھ حالیا فعلیا
م یعد للدولة، النواب ھذه األیام، وھو ما سیزید ویعمق من التوجھ الرسمي نحو الخصخصة، حیث ل
 ".وفق القانون، أي دور أو مھمات أو مسؤولیات أو التزامات مالیة تجاه الجامعات الرسمیة

رفع ید الدولة عن مؤسسات التعلیم العالي الرسمیة یخالف "وأشارت الحملة في مطالعتھا الى أن 
الحكومة علیھ وینص والذي وقعت " العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

ً على  ً بمجانیة التعلیم "صراحة ً للكفاءة، واألخذ تدریجیا إتاحة التعلیم العالي على قدم المساواة تبعا
  ".العالي

  
  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  5: صالغد 
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 النظام التعلیمي في عھد الملك یستجیب للتحدیات المعاصرة: خبراء
  

یم ازدھارا ونموا كبیرا في عھد جاللة الملك عبدهللا الثاني الذي جعل التعلیم على شھد قطاع التعل
رأس اولویاتھ وتطلعاتھ التنمویة، وحظي تطویره وتحدیثھ باھتمام جاللتھ الشخصي انطالقا من ایمانھ 

 . بأن التنمیة ال یمكن تحقیقھا دون تطویر االنسان
ن اإلنجازات التي انعكست ایجابا على تطویر العملیة التعلیمیة وتمیز النظام التعلیمي بتحقیقھ للعدید م

والتربویة بكافة مكوناتھا، فیما شكلت مبادرات جاللة الملك التعلیمیة، محطات مھمة في نقل التعلیم 
 .نقالت جدیدة تنھض بمؤسساتھ

لة، قوامھا وارتكزت االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة على ایجاد موارد بشریة مؤھ
التمیز واإلبداع، والتمكن من أدوات اقتصاد المعرفة وذات قدرة تنافسیة عالیة، قادرة على الریادة 

 .واالستجابة لمتطلبات التنمیة المستدامة، حاضرا ومستقبال، بحسب خبراء تربویون
لیھ سلطاتھ أولى ومنذ تو"وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور ولید المعاني قال، إن جاللتھ 

، مضیفا "الدستوریة اھتماما كبیرا بالتعلیم، حیث حظي التعلیم بدعم متواصل ومتابعة من قبل جاللتھ
ضرورة تطویر "ان رؤى جاللتھ تجلت في كتب التكلیف السامیة للحكومات األردنیة المتعاقبة في 

ي التعلیم، والتوسع في التعلیم، وتجویده، والتوظیف الموسع لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ف
التعلیم ما قبل المدرسي، وتوفیر بیئات التعلم المناسبة، وتوفیر برامج متنوعة للتنمیة المھنیة 

 ".للمعلمین
تؤكد "وأشار إلى أن الرسالة التي یوجھھا جاللة الملك في مطلع كل عام دراسي للطلبة وتقرأ امامھم 

 ".ویة بمعاییر التعلیماھتمام جاللتھ بالتزام أطراف العملیة الترب
واضاف، ان مبادرات جاللة الملك كان لھا أثر بارز في تحسین العملیة التعلیمیة سواء في التعلیم 
المدرسي او الجامعي، ومن ابرزھا انشاء كلیة لتدریب المعلمین في حرم الجامعة االردنیة والتي بدأ 

ات تطرقت لھا األوراق النقاشیة نتاج عملھا في تخریج معلمین مؤھلین، باإلضافة إلى سیاس
واالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة واللتین بدأتا تعطیان ثمارھما متمثلة بالدورة الشتویة 

والتي خلت من الشكاوى، وتؤشر عن مصالحة بین الطلبة ) التوجیھي(الحالیة المتحان الثانویة العامة 
 .واالمتحان

ام المركز الوطني للمناھج  وتشكیل مجلسھ االعلى والتنفیذي والذي وأشار المعاني إلى إقرار نظ
المعنیین في المیدان التربوي أدركوا مضامین الورقة النقاشیة "سنرى قریبا نتائج عملھ، مبینا أن 

ریاض (واالستراتیجیة وبدأوا یترجمونھا الى واقع، خاصة التركیز على تعلیم ما قبل المدرسة 
 ".لة مھمة في مستقبل الطالبكونھا مرح) االطفال

محمد أبو غزلة أن .بدوره، أكد مدیر ادارة التخطیط التربوي السابق بوزارة التربیة والتعلیم د
، وتعكس الرؤى الملكیة في االستراتیجیة الوطنیة "التربیة والتعلیم لم تغب عن فكر جاللة الملك"

ستراتیجیات المستقبلیة لتحقیق التمیز والورقة النقاشیة والتوجیھات الملكیة لوضع الخطط واال
اإلرادة القویة والعزیمة الصادقة لجاللتھ  لمتابعة تنفیذھا "والجودة واإلتقان من خالل منظومة شاملة، 

على أرض الواقع عمال وبذال وعطاء حتى یبقى األردن في طلیعة الدول المتقدمة، وأنموذجا یحتذى 
 ."في استثمار طاقات اإلنسان وإبداعاتھ

وقال، إن األردن حافظ على االنجازات التعلیمیة التي حققھا قبل اندالع األزمة السوریة، ومن أبرزھا 
إزالة التفاوت بین الجنسین في نسب االلتحاق وتعمیم التعلیم األساسي، واستمرار التوسع في ریاض "

رحلة ریاض األطفال األطفال، حیث بلغت نسبة االلتحاق اإلجمالي في القطاعین العام والخاصة لم
 97.3، بینما بلغت نسبة االلتحاق في الصف األول االبتدائي % 58ونسب االلتحاق الصافي %  59

  9: صالغد 
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 93.6ونسبة االلتحاق الصافي  %   97.1، كما بلغت نسبة االلتحاق االجمالي في التعلیم األساسي %
 ".حسب آخر إحصائیة لوزارة التربیة والتعلیم 2016/ 2015للعام % 

اشار الى ان فترة جاللة الملك شھدت مكارم ملكیة متعددة شملت بناء وصیانة أبنیة مدرسیة وبناء و
أجنحة لریاض األطفال الحكومیة وجائزة الملــك عبدهللا الثاني للیاقة البدنیة، وبرنامج التدریب 

التغذیة المدرسیة، العسكري، والتربیة الوطنیة، وإنشاء مدارس الملك عبدهللا الثاني للتمیز، ومشروع 
 .والعنایة بالطلبة المكفوفین ورعایتھم

ومن المكارم الملكیة أیضا دعم صندوق إسكان المعلمین وصندوق ضمان التربیة، إضافة لمكرمة 
إعفاء الطلبة من التبرعات المدرسیة ومكرمة معاطف الشتاء، والحقائب والقرطاسیة المدرسیة، 

ومكرمة أبناء المعلمین والبعثات العلمیة للطلبة، وإطالق جائزة وتدفئة وتكییف المدارس الحكومیة  
 .الملكة رانیا العبدهللا  للمعلمین والمدیرین والمرشدین

وأوضح ابو غزلة أن األردن تحول في عھد جاللتھ إلى مجتمع معلومات لمواجھة تحدیات اقتصاد 
ذى في المسیرة التربویة المبنیة على المعرفة العالمي واالنخراط فیھ، فقد أصبح األردن أنموذجا یحت

اقتصاد المعرفة، ونفذ عدة مشاریع منھا مشروع تطویر التعلیم نحو اقتصاد المعرفة بمرحلتیھ 
، ثم تمدیده لثالثة أعوام أخرى، وقد حققت ھذه المشاریع األھداف المتوخاة 2015 0 2003/ 2002

 .وأبرزت مكانة األردن بین الدول العربیة ودول العالم
وبین ابو غزلة ان توفیر التعلیم لجمیع من ھم على األرض األردنیة واإلرادة السیاسة لتطویر التعلیم 
لم تثنھا اآلثار التي ترتبت على األزمة السوریة في مواصلة تطویر النظام التعلیمي، ووجھ جاللة 

وانار الطریق لتطویر  الملك عبدهللا الثاني وكعادتھ دائما في المبادرة وطرح الرؤى االستشرافیة،
ًا  قطاع التعلیم العام والعالي، للوصول إلى الریادة والقیادة، ولیغدو ھذان القطاعان أنموذًجا عربیّ

ًا وبیت خبرة لكل الدول المحیطة والصدیقة  .ودولیّ
 2025 - 2016وأفضت الرؤى الملكیة إلى إعداد االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

وإعادة توجیھھا بصفتھا عماد التنمیة في األردن، وخرجت االستراتیجیة بمجموعة من التوصیات من 
لم شأنھا ان تترجم الرؤى الملكیة في تطویر منظومة متكاملة واستراتیجیة شاملة وواضحة المعا

لتنمیة الموارد البشریة، تؤطر عمل القطاعات المعنیة بالتعلیم العام والعالي وقطاع التعلیم والتدریب 
 .المھني والتقني

واشتمل كل قطاع محاور عدة وموضوعات متعددة، تنسجم مع مخرجات الرؤیة االقتصادیة لألعوام 
 .جاللة الملك العشرة المقبلة، وكان المركز الوطني للمناھج كثمرة لتوجیھات

ولفت الى ان الورقة النقاشیة تعد بمثابة خارطة طریقة للقائمین على قطاع التعلیم العام والعالي 
والتدریب التقني والمھني لوضع خطط واجراءات تنفیذیة لترجمة االستراتیجة الوطنیة و الرؤیة 

لیمي من استثمار كل الطاقات الملكیة في الورقة النقاشیة السابعة، لتطویر جمیع مفاصل النظام التع
البشریة والموارد المتاحة وتوجیھھا لتحقیق النھضة التعلیمیة، وتطویر المدارس والمعاھد والجامعات 

 .لتكون مصانع للعقول المفكرة، واألیدي العاملة الماھرة، والطاقات المنتجة
ي الجامعات والتوسع في وأشار أبو غزلة بھذا الخصوص الى إعادة النظر بالتخصصات األكادیمیة ف

التخصصات المھنیة التطبیقیة والتقنیة، وإعادة النظر بأسس القبول تراعي القدرات والمیول 
واالستعدادات لدى المتعلمین، ووضع خطط لتنمیة المعلمین وتدریبھم وتمكینھم من إنتاج طلبة 

ول المبدعة لما یستجد یعرفون كیف یتعلمون، وكیف یفكرون، وكیف یغتنمون الفرص ویبتكرون الحل
من مشاكل، إضافة إلى تمكینھم من مھارات حل المشكالت والمھارات الحیاتیة، وتوظیفھم لمھارات 

 .العلم
ولفت الى أن التوجیھ الملكي ادى لزیادة االستثمار في التعلیم  خاصة زیادة المبلغ المخصص في 

ملیون وثبات الموازنة الجاریة  960.75لغایات التطویر النوعي للتعلیم الى  2018موازنة العام 
 .ملیونا 330851المخصصة للرواتب والتي بلغت العام الحالي، 
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ذوقان عبیدات أن االھتمام الوطني بالتعلیم توج بصدور الورقة .من جانبھ، اكد الخبیر التربوي د
لتعلیم واعادة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني والتي أظھرت االصرار على تطویر ا

 .االعتبار لھ كقضیة وطنیة، والدعوة الى عدم التردد باتخاذ قرارات تربویة ضروریة
 

والتي تبنتھا   2016وقال عبیدات إن صدور االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في العام 
ان انشاء اكادیمیة  الحكومة تعد خارطة طریق مستقبلیة لتحقیق إصالح شامل في بنیة التعلیم، مبینا

الملكة رانیا لتدریب المعلمین یعد انجازا كبیرا في مسیرة التعلیم حیث مارست مھامھا في تدریب 
 .فئات متنوعة من المتعلمین

وأشار إلى أن النظام التعلیمي في عھد جاللتھ یستجیب للتحدیات المعاصرة حیث تحمل اعباء النزوح 
المتزایدة من الطالب، فضال عن انشاء نقابة المعلمین والتي  السوري واستطاع ان یستوعب األعداد
 .ھي ثمرة نضاالت التي قام بھا المعلمون

ولفت عبیدات الى ان وزارة التربیة قامت بجھود واضحة في مجال تطویر امتحان شھادة الدراسة 
  .الثانویة العامة مما ادى الى تخفیف من حدة القلق والتوتر لدى الطلبة وذویھم
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 2017توزیع شھادات جائزه األكادیمیة العالمیة للعلوم للعام 
 

مندوبا عن سمو األمیرة سمیة بنت الحسن رئیس الجمعیة العلمیة الملكیة، وزعت نائب رئیس 
للتواصل العلمي الدكتورة حنان ملكاوي، شھادات جائزة األكادیمیة العالمیة الجمعیة العلمیة الملكیة 

 .2017للعلوم للفائزین بالجائزة للعام 
 

وفاز بالجائزة مناصفة كل من الدكتورة رامیة البقاعین من الجامعة األردنیة، والدكتورة سمر جابر 
 .في مجال اختصاصھ من الجامعة األمریكیة، لما لھما من إنجازات علمیة متمیزة كل

 
مع األكادیمیة العالمیة للعلوم في تعزیز التعاون  2011وتتعاون الجمعیة العلمیة الملكیة منذ عام 

  .العلمي والتكنولوجي بین البلدان النامیة من خالل جائزة األكادیمیة للعلماء الشباب
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  7: صالغد 
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  تالع العلي - محمد محمود استیتي  -
  الزرقاء -قیل قندح فضیة سالم ع -
  الصویفیة - موسى الیاس دحدل  -
  الشمیساني - خلیل سلیم خلیل فرعوني  -
  طبربور -طالل عبدالرحمن وفیق السالم  -
  جبل االخضر - عبدالغفار بدوي عبد أبوعیشة النتشة  -
  خریبة السوق - ابراھیم محمد سلیم العالمات  -
  الصویفیة -تریز سمعان میخائیل كلیس  -
  طبربور - ل زیدان خضر خلی -
  المدینة الریاضیة - زیاد عبد الفتاح اشتي التمیمي  -
  ضاحیة الرشید - عبداهللا سعید حماد  -
  طبربور -طاھر عبدالرحیم جابر عموري  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  جویة ماطرة حتى مطلع األسبوع القادم نھایة مربعانیة الشتاء وال حاالت.. الثالثاء 

  
رة عن أجواء المملكة وذلك حتى مطلع تشیر التوقعات الى ابتعاد المنخفضات الجویة واألجواء الماط

األسبوع القادم، حیث ترتفع درجات الحرارة أثناء النھار بشكل تدریجي، مع ھبوب متوقع للشرقیة مع 
 .نھایة األسبوع الحالي

   
وفي التفاصیل، فیتوقع أن تتأثر مناطق الضد أي تونس وإیطالیا بمنخفضات جویة وكتل ھوائیة باردة، 

ھذا األمر یعمل على الدفع اردة والماطرة لھم مع توقع تساقط الثلوج فوق الجبال،تجلب األجواء الب
ً، نحو بالد الشام بما فیھا المملكة، ویؤدي ذلك الى استقرار عام في األجواء  بالمرتفعات الجویة شرقا

  .مع ھبوب متوقع للشرقیة على المملكة السیما مع نھایة األسبوع
ء األجواء درجات مئویة أثناء النھاء، مع بقا 4- 2ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة معدالتھا العامة بحدود 

 .باردة لیالً 
   

، حیث حظیت أغلب مناطق ھو نھایة مربعانیة الشتاء كانون ثاني، 30ویعتبر یوم الثالثاء الموافق 
المملكة بھطول لألمطار، حیث توزعت األمطار بشكل جید من أقصى الشمال الى الجنوب بما في ذلك 

  .العقبة بحمد هللا
   

ً خالل األسبوع القادم، بحیث قد تقترب بعض الكتل ومن المحتمل أن تتبدل توزیع األنظمة  الجویة قلیال
  .الھوائیة الباردة والرطبة من شرق المتوسط، ربما تعمل على ارتفاع فرص األمطار

  العربطقس 

 حالة الطقس
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  منزال متعدون على ( 30(ان دائرة االثار العامة اكتشفت ان اصحاب » عین الرأي«علمت
.. االثار لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد اراض تابعة لھا بعد احالة ثالثة مدراء متقاعدین من

دمات الكھرباء اصحاب ھذه المنازل كانوا یحصلون على موافقات رسمیة بخصوص خ
  والصرف الصحي والمیاه

  
  مخابز آلیة في احدى محافظات الشمال ترفض بیع الخبز الكبیر نظرا النخفاض سعره

   . مقارنة بسعر الخبز الصغیر
  

  واحیانا غیاب رقابة وزارة الصناعة والتجارة والتموین على مواطنون یشكون من ضعف
مخابز تبیع الخبز بالرغیف ولیس من  ان ھناك» عین الرأي«المواطنون ابلغوا .. المخابز

قرشا للرغیف الواحد فضال عن بیع بعضھا الخبز غیر  30خالل المیزان وبسعر یصل الى 
المواطنون عن الرقابة التي تحدثت عنھا وتساءل . زیادة الوزن وبجودة متدنیة ناضج بھدف

الذین تضرروا من الوضع الجدید  الوزارة لحمایة المواطن من جشع بعض اصحاب المخابز
 .لدعم الخبز

  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


