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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تقیم صالة الغائب على أروح شھداء فاجعة البحر " األردنیة"

  المیت
٣  

  ٤  "الوردي قصة صمود" الجامعة األردنیة تنظم فعالیة بعنوان 
 ٦  یطلق حملة للتعریف بالمركز وخدماتھ" مركز االبتكار والریادة "

یستذكرون شھداء البحر " االردنیة"طلبة المكرمة الملكیة في 
  المیت

٨ 

 ١٠  في األردن تنظم دوري كرة القدم» طب الكویت«رابطة طلبة 
   شؤون جامعیة
 ١١  وزارة الثقافة تكرم الفائزین بجائزة كتارا

 ١٢  رئیس الطفیلة التقنیة یؤكد دعم الجامعة للطلبة المبدعین
 ١٣  وفیات

  ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یم صالة الغائب على أروح شھداء فاجعة البحر المیتتق" األردنیة"

أقامت أسرة الجامعة األردنیة صالة الغائب 

على أرواح شھداء فاجعة البحر المیت، ضمن 

وقفة حداد نظمتھا الجامعة بالتعاون مع اتحاد 

  . الطلبة

وشارك في أداء الصالة رئیس الجامعة 

الدكتور عبد الكریم القضاه ونواب الرئیس 

  .عمداء وحشد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلدرایة وجمع غفیر من الطلبةوال

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح المتوفین، ودعوا هللا عز وجل أن یتغمد الشھداء الذین فاضت 

أرواحھم في الحادثة بواسع رحمتھ، وأن یلھم أھلھم وذویھم الصبر والسلوان، وأن یحفظ األردن من 

  .ادة وشعباكل مكروه قی

وقامت مجموعات من الطلبة بتوزیع التمر والماء حول ساحة برج الساعة، وبین الكلیات المختلفة في 

  .الجامعة

 أخبار الجامعة

 سرایا/الحقیقة الدولیة/١٨:الرأي ص/٤:الدستور ص/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــــــة یـالجـــــــامعــــة 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 

QF-DMPR-02.01 
4 

  "الوردي قصة صمود" الجامعة األردنیة تنظم فعالیة بعنوان 

نظم قسم العمل -آیھ عویدي العبادي 

االجتماعي في كلیة اآلداب في مركز 

دنیة بالتعاون مع اللغات في الجامعة األر

البرنامج األردني لسرطان الثدي فعالیة 

" للتوعیة بسرطان الثدي تحت عنوان 

وذلك ضمن " الوردي قصة صمود 

  . حملة التوعیھ التي یطلقھا البرنامج

ورعى الفعالیة نائب عمید كلیة اآلداب لشؤون الجودة الدكتورة ماجدة عمر بحضور المدیر الرئیسي 

صل المجتمعي في البرنامج األردني لسرطان الثدي الدكتوره رشا فخر الدین لقسم التثقیف والو

ورئیس قسم العمل األجتماعي الدكتور طالل القضاة، ومشرف ومنظم الفعالیة الدكتور ابراھیم العدرة 

  .وعدد من الطلبة واألكادیمین

المرض على وقالت عمر إن ھذه الفعالیة جاءت في شھر تشرین األول وھو شھر التوعیة ضد 

ً على أھمیة التعریف بخطورة المرض للجنسین والوقایة والفحص المبكر عن  مستوى العالم و تأكیدا

ً على أھمیة دور مؤسسات  سرطان الثدي، وأضافت أن مشاركة الجامعة األردنیة جاءت تأكیدا

  . المجتمع للتوعیة ضد المرض

لمشاركة في الحمالت التي یقوم بھا البرنامج وأشادت فخر الدین بدور الجامعة األردنیة بالتعاون وا

األردني لسرطان الثدي،  وھو برنامج وطني یھدف إلى تخفیض نسبة الوفیات الناتجة عن المرض 

  . والتوعیة بالكشف المبكر وتوفیر الخدمات لمرضى سرطان الثدي

 /أخبار األردنیة
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وھي "لمعایطةلمى ا"واشتملت الفعالیة على قصص وتجارب نساء ناجیات من المرض ومنھم الناجیھ

شابة أردنیة تخطت المرض مرتین فاكتشفت مرضھا صدفة وھي على مقاعد الدراسة في الجامعة 

ً للفتاة القویة التي لم یتغلب علیھا  األردنیة وبأصرارھا وعزیمتھا استطاعت لمى أن تكون مثاال

اء وتبث فیھن المرض وھي اآلن تشارك في الحمالت التوعویة ضد سرطان الثدي لتنقل تجربتھا للنس

  . روح العزیمة والقوة

تھدف إلى التوعیة بالمرض " فكر بالوردي " واشتملت الفعالیة على عرض مسرحي بعنوان 

وتصحیح بعض المفاھیم الخاطئة عنھ، باإلضافة إلى عمل  ورشة تدریبیة للفتیات حول الفحص 

  .الذاتي، إلى جانب توزیع نشرات وملصقات حول التوعیة بسرطان الثدي

یذكر أن شھر تشرین األول من كل عام یعتبر الشھر العالمي للتوعیة بسرطان الثدي وبھذه المناسبة 

یقوم البرنامج األردني لسرطان الثدي بإطالق حملة توعویة تھدف إلى تشجیع السیدات على إجراء 

ات فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومساعدتھن في التغلب على مخاوفھن وعلى المعوق

  .التي تواجھھن وتمنعھن من القیام بھذه الفحوصات
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  یطلق حملة للتعریف بالمركز وخدماتھ" مركز االبتكار والریادة "

نظم مركز االبتكار  - آیھ عویدي العبادي 

والریادة  في الجامعة األردنیة لقاء بالطلبة 

الجدد من الكلیات الطبیة والھندسیة وكلیة 

لیة ضمن خطة الفنون، وتأتي ھذه الفعا

المركز في الوصول إلى المجتمع الطالبي 

  . للتعریف  بالمركز والخدمات التي یقدمھا

وأكد مدیر المركز الدكتور اشرف بني محمد وبحضورعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة من 

ادي لطلبة كلیة الھندسة والكلیات الطبیة على الدور الفعال الذي یلعبھ المركز في دعم العمل الری

ً من خالل التشبیك والتعاون مع القطاعات المختلفة التي یحتاجھا الطلبة لتحویل  ً ومادیا لوجیستیا

  . أفكارھم االبتكاریة إلى مشاریع صغیرة أو شركات ناشئة تعود علیھم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة

عریفي عن المركز واألقسام وتخلل اللقاء العدید من الفقرات من مسابقات وجوائز وعرض لفیدیو ت

التي یتم العمل من خاللھا، كما تم اإلشارة إلى قصص النجاح المختلفة في مجال االبتكار والریادة 

التي دعمھا المركز، وعرض بعض الطلبة أمثلة واقعیة على مشاریعھم االبتكاریة التي تحولت إلى 

  . ستفسارات مع الحضورخطط أعمال منفذة على أرض الواقع، وتبادلوا االسئلة واال

،  ویساھم في نشر الفكر ٢٠١٥یشار إلى أن مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة أنشىء عام 

الریادي والقیادة الریادیة بین طالب الجامعة وتحویلھا لخدمة المجتمع من خالل تدریب ودعم األفكار 

ً بالتعاون مع القطاع الخاص  ً ومالیا ً، لتكون قادرة على المساھمة في الریادیة إداریا وتمكینھا اقتصادیا

تحقیق التنمیة المستدامة، وتسویق االبتكارات واألفكار البحثیة وبراءات االختراع، وتعزیز العالقة 

بین الجامعة وسوق العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنیة والدولیة المتشابھة، إضافة إلى 

 /أخبار األردنیة
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عمال الطموحین من خالل البرامج واألفكار المنبثقة من الجامعة، توفیر منصة تفاعلیة لریادیي األ

ونشر ثقافة االبتكـــار والتواصل وخلق روح المبــادرة بین أعضــــاء الھیئتین التدریسیــة واإلدارة 

  .والمجتمع
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  یستذكرون شھداء البحر المیت" االردنیة"طلبة المكرمة الملكیة في 

 ثورة العربیة الكبرىفي لقاء في نادي ابناء ال *

التقى الطلبة المشمولین بالمكرمة الملكیة السامیة الذین تم قبولھم في الجامعة االردنیة للعام الدراسي 

الحالي في نادي ابناء الثورة العربیة الكبرى بتنظیم منھ مكتب البعثات العسكریة في الجامعة االردنیة 

   .معة االردنیةالجا/ومجموعة طلبة المكرمة الملكیة السامیة 

واستھل اللقاء اوال بالوقوف دقیقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح الشھداء في كارثة سیول البحر 

  .المیت مع التقدیر والشكر لالجھزة المختلفة التي قامت بواجباتھا بكل اقتدار واحتراف

لھ جاللة الملك  بكر خازر المجالي كلمة تحدث عن تاریخ مكرمة المغفور. والقى رئیس النادي د

والتي ھي تكریم لكل ابناء القوات المسلحة االردنیة واالجھزة  ١٩٨٠الحسین طیب هللا ثراه منذ عام 

االمنیة بفضل تضحیاتھم وجھودھم جمیعا في حمایة امن الوطن ومكتسباتھ، وتقدیرا للشھداء 

تي ضمن حرص قیادتنا والمتقاعدین والعاملین، وھو تكریم یصل الى افراد االسرة االردنیة ویأ

االردنیة الھاشمیة على االھتمام باسرة العسكریین وابنائھم ضمن منظومة شاملة ترتقي الى مستوى 

  .الواجب الدقیق لقواتنا المسلحة ولجمیع االجھزة االمنیة

ودعا الى ان نكون جمیعا على درب االباء واالجداد في حفظ امن الوطن والعمل على تقدیم كل 

سبیل ان یبقى االردن ھو النموذج في بنیانھ وانسانھ الكریم بقیادة جاللة الملك عبدهللا الممكن في 

الثاني ابن الحسین الذي یرید ھذا الوطن على الدوام منارة عز وافتخار ونموذج في تقدمھ وعمرانھ 

   .مستذكرا محطات مھمة من تاریخ االردن المشرف منذ الثورة العربیة الكبرى

ن وادارة النادي جھود القوات المسلحة االردنیة من خالل شعبة المكرمة الملكیة وحیا المشاركو

   .السامیة في في تقدیم التسھیالت وتیسیر امور الطلبة ومساعدتھم في دراستھم وتوجیھھم

 عمون
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وتحدثت المالزم انعام العبادي ركن بعثات الجامعة االردنیة عن المكرمة الملكیة السامیة وتناولت كل 

ان یقدمھ المكتب، معربة عن استعداد المكتب لتقدیم كل مساعدة خالل الدراسة داعیة الطلبة  ما یمكن

الى االھتمام بدراستھم وتحصیلھم العلمي ،وان یكونوا قدوة في مفھوم المواطنة الصحیحة وحب 

   .الوطن

وقامت مجموعة طلبة المكرمة الملكیة السامیة المنبثقة من مجموعة نشامي بالمشاركة بالتنظیم 

والتفاعل مع الطلبة والحدیث عن االنشطة الھادفة التي تلتقي مع المصلحة الوطنیة وتوجیھ الطلبة 

  .لكیفیة المشاركة وكیفیة المتابعة
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  القدم في األردن تنظم دوري كرة» طب الكویت«رابطة طلبة 

نظمت رابطة الطلبة الكویتیین للطب البشري واألسنان في الجامعة األردنیة، دوري كرة قدم 

  .ألعضائھ الدارسین، وسط مشاركة ممیزة اتسمت بروح األخوة واأللفة

وشھد ختام الدورة التي تدخل في إطار االنشطة الریاضیة للرابطة، حضور سفیر دولة الكویت لدى 

   .زیز الدیحاني والملحق الثقافي بدر المطیري اللذین كّرما الفائزیناألردن الدكتور ع

 ً وأوضح رئیس لجان الرابطة مساعد المزید، أن ھذا النشاط یعد حلقة وصل بین الطلبة وسبیال

ً أن الرابطة تنظم الدورة للمرة الرابعة على  ً من الترفیھ، مبینا لتخفیف الضغوط الدراسیة ومنحھم جوا

  .التوالي

طالبا  ٤٢ره، أشار عضو اللجنة المنظمة للدوري یاسین العمار إلى أن عدد المشاركین بلغ نحو بدو

ً بأن الرابطة وزعت جوائز للفریقین الفائزین بالمركزین  ٦قسموا على  فرق ضمن مجموعات، مفیدا

  .االول والثاني، باإلضافة إلى أفضل ھداف وأفضل حارس مرمى

.مثل الجالیة الكویتیة في دوري جالیات الجامعة األردنیة للعام الراھنولفت إلى أن الفریق الفائز سی

 صحیفة الرأي الكویتھ
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  وزارة الثقافة تكرم الفائزین بجائزة كتارا

  
 ٢٠١٨تقیم وزارة الثقافة والشباب في السادسة من مساء غد، حفال لتكریم الفائزین بجائزة كتارا للعام 

  .في قاعة المكتبة الوطنیة
محمد ابو رمان ویدیره االعالمي صدام المجالي . وزیر الثقافة والشباب د الحفل الذي یتحدث فیھ

یكّرم فیھ الروائیة سمیحة خریس، والروائي قاسم توفیق، والروائیة ھیا صالح، والروائیة سناء 
  .الشعالن، والروائیة ثائرة عقرباوي، والروائیة كوثر الجندي

ا بالعاصمة القطریة الدوحة عن الفائزین بجوائزھا وكانت أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتار
مشاركة، مسجلة زیادة ملحوظة عن الدورات  ١٢٨٣للروایة العربیة في الدورة الرابعة والتي بلغت 

 ٥٦٢السابقة على مستوى الفئات كافة، حیث بلغت عدد الروایات المنشورة المشاركة في ھذه الدورة 
ُشرت في عام  مشاركة في فئة  ٤٧، و ٥٩٦د الروایات غیر المنشورة ، وبلغ عد٢٠١٧روایة ن

  .مشاركة في فئة روایات الفتیان غیر المنشورة ٧٨الدراسات غیر منشورة، إضافة إلى 
وتعكس ھذه المشاركات الواسعة أھمیة وریادة جائزة كتارا للروایة العربیة وحضورھا الحقیقي في 

یر للروائیین والنقاد مع فئات ھذه الجائزة، التي مشھد اإلبداع العربي، وتبرز حجم التفاعل الكب
أصبحت في ظرف وجیز، محطة جدیدة في عالم الروایة العربیة، وملتقى أدبیا یعزز مركز الروایة 

  .على مستوى اإلبداع والدراسة والنشر
ور النشر كما تمثل ھذه المشاركة القیمة األدبیة والمعرفیة التي تحظى بھا من قبل النقاد والروائیین ود

العربیة، كما تسھم جائزة كتارا للروایة العربیة في المجاالت التي تمت إضافتھا في الدورات 
  .الماضیة، في إثراء المكتبة العربیة خاصة في فئة روایات الفتیان والدراسات النقدیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٧:الدستور ص
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  رئیس الطفیلة التقنیة یؤكد دعم الجامعة للطلبة المبدعین

ة التقنیة الدكتور محمد خیر  الحوراني   أن الجامعة تزخر باألساتذة  كد رئیس جامعة الطفیلأ
المؤھلین ذوي الكفاءات والخبرات في كافة التخصصات األكادیمیة، وتقدم خدماتھا التعلیمیة بكفاءة 
وجودة عالیة، على الرغم من شح الموارد المادیة إال أنھا تقدم أفضل الخدمات التعلیمیة بأرقى 

  .وأفضل السبل
  
  

وأضاف خالل لقاءه الطلبة المستجدین في مختلف التخصصات األكادیمیة والتقنیة أن الجامعة تقدم 
ً الطلبة بضرورة االنخراط بكافة النشاطات المنھجیة والالمنھجیة التي  ً متمیزین، مذكرا ً وتدریبا تعلیما

  .تساھم في صقل شخصیة الطالب واكتشافھ لنفسھ ولمواھبھ
  
  
ضرورة االلتزام بأنظمة وتعلیمات الجامعة وباإلرشاد األكادیمي والخطة الدراسیة، ودعا الطلبة ب 

والتفكیر بشكل ایجابي لخلق حلول للمشاكل وإبداع أفكار جدیدة تسھم في بناء مستقبل واعد من خالل 
  .امتالك مھارات التواصل االیجابي وتقبل اآلخرین واختالف أرائھم

  
  
ل استماعھ لمداخالت الطلبة واإلجابة عن استفساراتھم على استمرار وأكد الدكتور الحوارني  خال 

الجامعة في دعم الطلبة الممیزین من خالل فرص االبتعاث واإلیفاد باإلضافة إلى فرص التشغیل 
ً الطلبة لالستفادة من منح  والمساعدات المالیة حسب أسس ومعاییر ثابتة دون محاباة أو تّحیز، داعیا

  .المقدمة من وزارة التعلیم العاليالشمال والوسط 
  
  

وأبدى عمید شؤون الطلبة الدكتور البراء الرواشدة استعداد عمادة شؤون الطلبة التام لخلق فرص 
اإلبداع والتمیز ورعایتھا للطلبة من خالل انخراطھم بالنشاطات اإلیجابیة التي تجعل من الطالب 

ً في مجتمعھ ً ومؤثرا ً فاعال   .عضوا
  

للقاء أقیمت صالة الغائب على أرواح األطفال الذین قضوا في حادثة البحر المیت حیث وعلى ھامش ا
اصطف المصلون وعلى رأسھم رئیس الجامعة الدكتور الحوراني، ونائبھ للشؤون األكادیمیة الدكتور 

ة جالل عبد هللا، ومساعد الرئیس للشؤون القانونیة الدكتور محمد عبد الوھاب المحاسنة بساحة الثور
العربیة في الحرم الجامعي ألداء الصالة، متضرعین  عز وجل بالرحمة والمغفرة لألطفال، 

  .وسائلین هللا عز وجل أن یلھم ذویھم الصبر والسلوان

  ٢:الشعب صصدى 
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  بلدة دبین - صبحا عیسى سالم بطارسة 
  
  الزرقاء –سلیمان محمد الملكاوي  -
  
  صویلح –عیدة احمد محمد الحوراني  -
  
  خریبة السوق -لي حامد الفحماوي حمد ع -
  
  الزرقاء الجدیدة -عیسى سعید جورج عماري  -
  
  الزرقاء –حنان حنا جریس بقاعین  -
  
  دابوق –ایمن سامي الشمایلة  -
  
  خلدا –خالد صدیق مصطفى الحاج محمد  -
  
  جاوا -حمد علي حامد الفحماوي  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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اء جلسة رقابیة تقررت أول من أمس لمناقشة الحكومة بإجراءاتھا یعقد مجلس النواب الیوم الثالث
شخصا  ٢١وقراراتھا بمتابعة فاجعة البحر المیت التي وقعت الخمیس الماضي، وأودت بحیاة 

ومن المتوقع أن یشكل مجلس النواب في الجلسة الیوم لجنة تحقیق بالحادثة . وأصیب فیھا العشرات
غیر محایدة "من النواب على تشكیل لجنة حكومیة، انتقدوھا باعتبارھا ومالبساتھا، بعد تحفظ العدید 

  ".أو مستقلة
  

زرقاء ماعین بمحافظة مادبا، دعت لھا  الیوم الثالثاء جولة صحفیة إلى سد  تنظم وزارة المیاه والري 
اعات ھذا السد دارت حولھ إش. وسائل اإلعالم المختلفة والصحفیین لالطالع میدانیا على واقع السد

واسعة زعمت بأن تفریغ كمیات میاه كبیرة منھ یوم الخمیس الماضي أسھم بتدفق كمیات میاه كبیرة 
شخصا  ٢١بسیول منحدرة إلى البحر المیت، الذي شھدت المنطقة المحیطة بھ ذلك الیوم فاجعة موت 

األنباء طبعا ھذه اإلشاعات و. معظمھم أطفال، كانوا یسیرون بعكس مجرى السیل برحلة مدرسیة
  .نفتھا وزارة المیاه نفیا قاطعا

  
اللجنة المكلفة بدراسة وتوحید مطالب النقابات المھنیة الخاصة بتحسین أوضاع أعضاء النقابات 
بالقطاع العام عقدت األحد اجتماعھا األول بمجمع النقابات برئاسة نائب نقیب المھندسین فوزي 

على تحدید مطالب عامة ومشتركة وتوحید الجھود اللجنة ناقشت مطالب النقابات، واتفقت . مسعد
  .لتحقیقھا، على أن یتم دراسة المطالب التفصیلیة لكل نقابة بشكل منفرد أو جماعي

  
علق المھندسون الزراعیون في أمانة عمان إضرابھم عن الطعام الذي كان مقررا الیوم إلى إشعار 

وقوفا مع الوطن وتقدیرا منا للظرف " تعلیق اإلضراب جاء. آخر، بحسب ما أعلنت نقابتھم أمس
المعتصمون قالوا إن ". العام الذي نعیشھ جمیعا بالحزن واأللم على شھدائنا في فاجعة البحر المیت

 ".یعطي الحكومة واألمانة فرصة من الوقت لمراجعة مطالبنا واالستجابة لھا"ھذا التعلیق 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


