
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 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
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  30/4/2019التاریخ :                                                    الثالثاءالیوم :   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 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 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  3  عمداء األردنیة یقّر عفوا عن عقوبات الطلبة

األردنیة" و"معھد القضاء الشرعي" یعتزمان اطالق برنامج 
  دبلوم تدریبي شامل في مجال الطب الشرعي

4  

 6  دورة تدریبیة حول" الجرائم االلكترونیة"
 8  بقات اللغة التركیةیم احتفال الربیع الثاني ومسااألردنیة" تق

الجامعة األردنیة تشھر "أدركھا النّسیان" و"أكاذیب النّساء" 
  للشعالن

10 

 12  غدا “ةیاتحاد األردن ةیذیتنف”انتخاب 
   شؤون جامعیة

خبیران یعرضان في "عمان العربیة" ألثر المشاریع االوروبیة 
  في الجامعات األردنیة

13 

 14  ھد الدوحة للدراسات العلیاتخریج الفوج الثالث من طلبة مع
وزیر التعلیم العالي یعلن إجراءات رسمیة تسھم بالحد من البطالة 

  بین مدرسي الجامعات
15 

وزیر التعلیم العالي: لم نصدر أي بیان لھ عالقة بقبول الطلبة 
  الوافدین وال معدالت قبولھم

16 

 17  توجھ لتجمید او إغالق التخصصات المشبعة في الجامعات
مؤسسة ولي العھد ومجمع اللغة العربیة یبحثان آلیات تطبیق 

  مبادرة (ض)
18 

تربویون وإعالمیون یدعون إلى زیادة اإلنفاق على التعلیم 
  ومراجعة قانون التربیة

19 

 20  لولي العھد» ض«احتفالیة بمبادرة 

 21  وفیات
  22  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 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 

  
  

  
  تدریسیة واإلداریةیتبعھ عفو ألعضاء الھیئتین ال

  عمداء األردنیة یقّر عفوا عن عقوبات الطلبة
  
اقتداء بالعفو الملكي والمكارم الھاشمیة األصیلة أقر مجلس العمداء في الجامعة األردنیة في جلستھ  

الیوم إصدار عفو عام تسقط بموجبھ القضایا و العقوبات السابقة المتخذةبحق الطلبة، باستثناء قضایا 
  ت والغش والفصل النھائي.المخدرا

  
  

، تماشیا مع قانون العفو العام ١٢/١٢/٢٠١٨ویسري العفو على العقوبات الصادرة قبل تاریخ 
  الصادر باسم جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم.

  
  

جاء ذلك وفق ما صرح بھ الدكتور عبدالكریم القضاة رئیس الجامعة تزامنا مع األعیاد الدینیة 
الوطنیة، واستقباال لشھر رمضان المبارك وتماشیا مع نھج العقوبة من أجل التقویم، وتعزیزا لروح و

االنتماء عند الطلبة لجامعتھم، وتحقیقا لرسالة الجامعة في إعداد جیل واع قادر على تحمل مسؤولیاتھ 
  تجاه نفسھ وتجاه الجامعة، 

  
  

قدیم كل ما یحتاجونھ في حیاتھم الجامعیة من علم وأضاف القضاة أننا نقف في صف طلبتنا ونتعھد بت
وتربیة ونشاطات منھجیة والمنھجیة تؤھلھم لحیاة مستقبلیة وعملیة زاخرة بالمعرفة والخبرة 

  والوعي.
  

وزاد القضاة أنھ سیصدر قریبا عفو مشابھ عن العقوبات الصادرة بحق أعضاء الھیئتین التدریسیة 

  واإلداریة.

 أخبار الجامعة

  3/الدستور ص:/طلبة نیوز/مدار الساعة4عمون/الرأي ص:/أخبار األردنیة
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" القضاء الشرعي" یعتزمان اطالق برنامج دبلوم تدریبي شامل في مجال الطب  األردنیة" و"معھد

 الشرعي

أكد مدیر  -سناء الصمادي

معھد القضاء الشرعي في 

دائرة قاضي القضاة القاضي 

الدكتور منصور الطوالبة 

أھمیة التشاركیة مع 

الجامعات ومؤسسات 

المجتمع المدني لتعزیز مبدأ 

  . یةالعدالة وتقدیم خدمات نوع

وأشار خالل افتتاح ورشة العمل التعریفیة حول الطب الشرعي التي نظمھا مركز االستشارات  

والتدریب في الجامعة األردنیة بالتعاون معھد القضاء الشرعي الیوم أن المعھد یسعى إلى بناء شراكة 

  .ةحقیقیة لتكوین فریق متخصص في مجال الطب الشرعي لنقل المعرفة داخل وخارج المملك

وبین أن الورشة التعریفیة تھدف إلى إكساب المشاركین من العاملین في مجال العدالة الجزائیة من 

)  المعارف والمھارات الالزمة في فھم األسس 16أطباء وصیادلة ومقدمي الخدمة الطبیة وعددھم (

  .العلمیة في الطب الشرعي وأھمیتھ في اكتشاف الجرائم

ق برنامج دبلوم تدریبي شامل في مجال الطب الشرعي ویعد األول من وزاد أن الورشة مقدمة إلطال

نوعھ في األردن یخدم جمیع العاملین في القضاء والطب الشرعي بالتعاون مع مركز االستشارات 

  .والتدریب في الجامعة األردنیة لتحقیق غایة وھدف نبیل في بناء أحكام مبنیة على العدالة

  /طلبة نیوز/عربي نیوز/بترا/ عمون/المدینة نیوز4/الدستور ص:18أخبار األردنیة/الرأي ص:
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ارات الدكتور محمد المعاقبة إن الجامعة أخذت على عاتقھا منذ بدوره قال مدیر مركز االستش

تأسیسھا رسالة التنویر والمعرفة، والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع، والمركز بدوره یعمل على 

رفع سویة األداء والتدریب ومواءمة متطلبات العصر من خالل إعادة النظر في اإلجراءات المتعلقة 

  .اء مجتمعات معرفیة تسودھا قیم التواصل والمعرفةبالتدریب والتأھیل لبن

وأضاف أن تكاملیة األدوار بین الجامعة ومؤسسات المجتمع التي تزخر بالخبرات تصب بعملیة 

  .التعلیم إلى مراتب متقدمة وتسھم في عملیة تجوید المخرجات التعلیمیة

رعي واألستاذ في المعھد وتناولت الورشة في یومھا األول وقدمھا استشاري أول في الطب الش

القضائي الدكتور مؤمن الحدیدي، والدكتورة إسراء الطوالبة التعریف ببرنامج الدبلوم التدریبي 

وأھدافھ، والجروح واإلصابات في الممارسة الیومیة والتطبیقات الطبیة القضائیة، ومفھوم التقاریر 

لطبیة على الفحص وازدواجیة المرجعیة الطبیة القضائیة والتبلیغ عن الحاالت وإشكالیة الموافقة 

  .للطبیب ما بین السریة في الدستور الطبي وإلزامیة عدم كتم الجنایات والجنح واالبالغ عنھا

وتسلط الورشة في الیوم الثاني الضوء على دور الطب الشرعي في حمایة األطفال والمرأة واألسرة، 

، والتقاریر الطبیة القضائیة في المنازعات ومفھوم مدة التعطیل عن العمل ومدى خطورة اإلصابة

المدنیة والتعامل مع الوفیات القضائیة، والجروح الخاصة والجرائم المرتبطة باإلجھاض 

  .واالعتداءات الجنسیة والتحرش ومتطلبات الفحص الطبي، واألخالقیات الطبیة والمسؤولیة الطبیة
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  مركز االعتماد وضمان الجودة یعقد

  "حول" الجرائم االلكترونیة دورة تدریبیة

عقد مركز االعتماد  - آیھ العبادي 

وضمان الجودة  في كلیة األمیر 

الحسین بن عبدهللا الثاني في 

الجامعة األردنیة  وبالتعاون مع 

وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة 

دورة بعنوان "الجرائم 

االلكترونیة " والتي استھدفت 

   . فیھا أعضاء ھیئة التدریس

وتھدف الدورة بحسب رئیسة شعبة التطویر في المركز مادل العكور إلى القدرة على التعامل مع  

األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وتطبیقاتھ، إلى جانب التفریق بین الحسابات الوھمیة والحقیقیة 

  .على مواقع التواصل االجتماعي لتجنب الوقوع في الجرائم االلكترونیة

لتحقیق في وحدة الجرائم االلكترونیة من إدارة البحث الجنائي المالزم االول المھندس وقدم ضابط ا 

ً ببعض القصص التي حصلت على أرض  حسین العفیف مھام وحدة الجرائم االلكترونیة مستشھدا

  . الواقع

 ً وأشار العفیف  إلى  أن جھاز األمن العام یحرص على تطویر وحدة الجرائم اإللكترونیة نظرا

ً حتى ال یتعرض المواطنون للمخاطر اإللكترونیةأل   .ھمیتھا في إبقاء الفضاء اإللكتروني آمنا

  أخبار األردنیة/
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ّ على الشؤون المادیة والمعنویة باستخدام وسائل  وبین العفیف  أن الجریمة االلكترونیة ھي تعًد

ً أسبابھا وھو االنتشار الواسع لالنترنت واستخداماتھ، وانتشا ر الھواتف التكنولوجیا الحدیثة موضحا

  .الذكیة،وزیادة عدد المواقع التواصل االجتماعي

وتحدث العفیف عن أنواع الجریمة االلكترونیة كاالبتزاز وجرائم القدح والذم والتجنید االلكتروني 

والنصب واالحتیال وغیرھا من الجرائم التي تستخدم من قبل الصفحات الوھمیة  في منصات 

ً أنوا   ع البالغات والجرائم االلكترونیة المقدمة للوحدة وكیفیة التعامل معھا.التواصل االجتماعي، مبینا
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  م احتفال الربیع الثاني ومسابقات اللغة التركیةاألردنیة" تقی"

أقامت شعبة اللغة  -سھى الصبیحي 

التركیة في كلیة اللغات األجنبیة في 

الجامعة األردنیة بالتعاون مع السفارة 

ي التركي التركیة والمركز الثقاف

"یونس إیمره" في عمان احتفال 

الربیع الثاني ومسابقات اللغة التركیة 

  . للطلبة الدارسین فیھا

د  دكتور أحم انیة ال ات اإلنس ؤون الكلی ة لش ة األردنی یس الجامع ة نائب رئ اءت برعای ي ج ة الت الفعالی

و، شكلت مجدوبة وحضور القنصل التركي مجاھد شینول، ومدیر مركز یونس إیمره جنكیز إ یروغل

ة ونطق  فرصة للطلبة إلظھار مھاراتھم اللغویة وقدرتھم على التحدي وإثبات الذات في استعمال اللغ

  .مفرداتھا

ع  اون م اح بالتع ل االفتت الل حف وأشاد عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور تركي بني خالد في كلمتھ خ

ً ا ز السفارة التركیة ومركز یونس إیمره الثقافي، مشیرا ي تعزی لى أھمیة ھذه المسابقات ودورھا في ف

  .الكفایات اللغویة للطلبة

ى  ار ال اء، وأش ذا اللق عادتھ بھ ن س ا ع ر فیھ ذه المناسبة عب ي ھ ة مقتضبة ف ى كلم بدوره شینول ، ألق

نح  ً. وأضاف أن الم إزدیاد عدد الطلبة الراغبین في تعلم اللغة التركیة وإتمام دراستھم في تركیا سنویا

ً تتمیز بكونھا توفر خدمات وامتیازات عدیدة للطلبة المشمولین فیھ التي   تقدمھا الحكومة التركیة سنویا

وخضعت مشاركات الطلبة في المسابقات لعدد من المعاییر وضعتھا لجنة التحكیم المشكلة من ومدیر 

ول أوضاف دكتور رس وك ال ة الیرم ي جامع و، والمحاضرین ف ز إیروغل ار مركز یونس إمرة جنكی ش

  27الرأي ص:أخبار األردنیة/
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وجولسن كایشلي؛ اشتملت على الثقة بالنفس والقدرة على العرض، وسالمة النطق والتعبیر الصوتي، 

  .والحفظ والقدرة على التأثیر في المتلقي، والقدرة على استخدام لغة الجسد

ة مجد  ابقة الشعر، والطالب وحول نتائج المسابقات، فازت الطالبة ھبة الخالیلة بالمركز األول في مس

ي رم المركز األول ف د ب ة محم ة آی ریع، والطالب الم الس ارة الك ابقة مھ ي مس المركز األول ف ان ب ض

م ابقة "نع رح  -مس البتین مروة مرار وف اء حصلت الط ات والغن ابقتي المعلوم ق بمس ا یتعل ال"، وفیم

  .الترك على المركز األول على التوالي

وطني وفي نھایة الحفل الذي تخللھ عدد من الفقرات المتنوع ا ال ید تركی اء نش ید  -ة كان أبرزھا إلق نش

اكف  ل التركي   -اإلستقالل للشاعر محمد ع ة، وزع القنص ل الطلب ة من قب ة والتركی اللغتین العربی ب

وأعضاء لجنة التحكیم الجوائزعلى الفائزین في المسابقة، متمنین لھم دوام التقدم والنجاح في دراستھم 

  وحیاتھم المستقبلیة.
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األردنیة تشھر "أدركھا النّسیان" و"أكاذیب النّساء" للشعالن الجامعة  

   

ّساء" لألدیبة د.سناء  ّسیان" والمجموعة القصصیّة "أكاذیب الن أشھرت الجامعة األردنیّة "أدركھا الن

ّغات في الجامعة األردنیّة  ّاطقین بھا في مركز الل الشعالن؛ إذ احتضنت شعبة تعلیم العربیة لغیر الن

شھار الذي ُعقدت على ھامشھ ندوة أدبیّة عن ھذین المنجزین األدبیین اللذین یُضافا إلى رصید ھذا اإل

ً عن الكثیر من الّدراسات  58إبداعّي كبیر للّشعالن یصل إلى نحو  عمل إبداعّي ونقدّي، فضال

   .والمقاالت واألبحاث المنشورة

شھار؛ إذ عّرجت على منجزھا اإلبداعّي وقد قّدمت د.فاطمة العمري األدیبة الّشعالن في حفل اإل

ّشكیل والّرؤیة في العملین  ً لمنطلقات الت ً نقدیّا ّھا قّدمت تصّورا ّقدّي واألكادیمّي، فضالً عن أن والن

ّحمة الفكریّة والبنائیّة التي تجمعھما على الّرغم من اختالف  األدبیین المشھرین، وأشارت إلى الل

ّفت عند جمالیات االشتغال في ھذین العملین، الجنس األدبّي الذي ینتمي كّل م نھما إلیھ، كما توق

وإسقاطاتھما وإحاالتھما بما فیھما من نظرة إنسانیّة تعني أزمات اإلنسان في كّل مكان وزمان، على 

ّف عند معاناة الفرد المأسور لعوالمھ بما فیھا من إكراھات وقھر وظلم ّوق    .الّرغم من خصوصیّة الت

ّشر ویُذكر أّن ر ّسیان" قد صدرْت في العاصمة األردنیة عمان عن أمواج للن وایة "أدركھا الن

ّوزیع، وھي الّروایة الّرابعة لھا بعد روایتي "أعشقني" و"الّسقوط في الّشمس" اللتین صدرتا في  والت

عّدة طبعات، وروایة "أصدقاء دیمة" التي ستصدر في طبعتھا األولى عن جائزة كتارا القطریّة في 

ھر أكتوبر من ھذا العام. وھي روایة ملحمیّة متداخلة األزمان واألماكن ضمن بنى سردیّة متداخلة؛ ش

فھي مزیج متجانس ومتداخل من روایة وسیرة ونصوص نثریّة ونصوص شعریّة مساندة، وھي 

ُروى على لسان أكثر من راٍو، حیث ھناك الّراوي العلیم الذي یروي من زاویة الحدث المتسلسل إ لى ت

  30/الدستور ص:عمون
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جانب الّراویة الجزئیّة "باربرا" التي تقوم بدور سردي للراوي العلیم في ھذه الوظیفة، أّما الّراوي 

   .البطل "الّضّحاك" والّراویة البطلة "بھاء"، فھما یتناوبان على لعب الّسرد ضمن أزمان متداخلة

ّساء"، فھي المجموعة القصصیّة الـ  لألدیبة الّشعالن، فضالً  16أّما المجموعة القصصیّة "أكاذیب الن

عن مشاركتھا في خمس مجموعات قصصیّة مشتركة مع أدباء عرب، وھي صادرة عن دار أمواج 

صفحة من القطع المتوّسط، وتنتظم في وحدة موضوع واحدة، وھي  214للنشر والتوزیع، وتقع في 

كاذبین، وتحارب عرض ثنائیّة الّصدق والكذب في مجتمعات متساقطة متھاویة تدین للكذب وال

   .الّصدق والّصادقین

ّوالي العناوین  وتتكّون ھذه المجموعة القصصیّة من خمس عشرة قّصة قصیرة، وھي تحمل على الت

ّساء، وأكاذیب العدالة، وأكاذیب مباحة، وتخریصات، وصھوات  التالیة: موالنا الكذب، وأكاذیب الن

ّدلیس ومصارع الّصادقین، ویوم ص ، وكاذبون بمنتھى الّصدق، الكذب، وأفراح الت ً ادق مؤسف جّدا

   .جارتنا أم الخیر، روایات موضوعة، أكاذیب الوسط، وتضارب أقوال، وألف كذبة وكذبة

ً بین الّشعالن والحاضرین حول عملیھما اإلبداعیین  ً مطّوال وقد أدارت د. فاطمة العمري حوارا

ُرحت فیھ الكثیر من القضایا ال ً من المشھرین في الحفل، إذ ط فكریّة والبنائیّة في ھذین العملین انطالقا

وعي الكاتبة وخصوصیّة تشكیلھا لرؤیتھا اإلبداعیّة في منتجھا اإلبداعّي، وقد أشارت الّشعالن إلى 

ّدة من  ّھا معنیة في أدبھا بطرح قضایا اإلنسان وماآلت وجوده وحیاتھ وسعیھ في خضم شبكة معق أن

ّظر عن تفاصیل المكان أو الّزمان؛ إذ ھما تفاصیل الحیاة والّصراع واالستال ب التي یعیشھا بغض الن

ً لألوطان  ّھا معنیّة بأن یكون أدبھا ِسْفرا ّجربة اإلنسانیّة ذاتھا؛ ألن یغداون دون قیمة في إزاء وجع الت

   والّشعوب وحیواتھا ومآالتھا دون تعین تجربة بعینھا.
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  غدا “ةیاتحاد األردن ةیذیتنف”انتخاب 

  

طالب؛ في اجتماع  106ب الطلبة الفائزون بانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة ینتخ

مقاعد)؛ بینما تشیر التوقعات الى خیارین؛  10یعقدونھ غدا، بینھم اعضاء الھیئة التنفیذیة لالتحاد (

ن القوى ، واآلخر توافق بی“التنفیذیة”اولھما: سیطرة طلبة االتجاه االسالمي على غالبیة مقاعد 

   .الطالبیة المؤثرة على تقاسم ھذه المقاعد

؛ من رئیس ونائبھ وامیني سر وصندوق، ورؤساء ست لجان، بینما أدى “تنفیذیة االتحاد”وتتألف 

الفائزون في انتخابات االتحاد؛ القسم أمام رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة الخمیس 

   .الماضي

على مستوى الجامعة، ونالت كل قائمة  18لى مستوى الكلیات، وع 88مقاعد؛  106ومن بین الـ

،كما تساوت عدد المقاعد  18مقاعد من أصل  6النشامى (مستقلون) وأھل الھمة (اتجاه إسالمي) 

وبلغ إجمالي عدد الطلبة المرشحین على مستوى  .مقاعد 3لقائمتي الكرامة والعودة لكل منھما بـ

طالب، وبلغ عدد القوائم المترشحة  409طالبة، و 277طالبة، منھم طالبا و 686الكلیات والجامعة 

على مستوى الجامعة ھي: (النشامى، وأھل الھمة، والتجدید،  6،و 137على مستوى الكلیات 

،% اذ سجلت كلیة علوم التأھیل  4.45وبلغت نسبة االقتراع العام  .(والكرامة، وھمك ھمنا، والعودة

فیما سجلت كلیة العلوم التربویة النسبة األقل وبلغت  %، 58,75أعلى نسبة تصویت وبلغت 

78,25.%  

  9الغد ص:
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.  

  
  خبیران یعرضان في "عمان العربیة" ألثر المشاریع االوروبیة في الجامعات األردنیة

    
  

كشف خبیران في المشاریع االوروبیة، خالل محاضرة في جامعة عمان العربیة، عن أثر ھذه 
  جامعات االردنیة من حیث بناء القدرات. المشاریع االیجابیة على ال

  
وعقدت في جامعة عمان العربیة ندوة بعنوان (المشاریع االوروبیة وأثرھا على الجامعات االردنیة)، 
عرض خاللھا الخبیران األستاذ الدكتور ولید سالمة، االستاذ الدكتور أحمد السالیمھ للمشاریع 

على غرار ایراسموس بلس ، وتیمبوس، والعقبات التي االوروبیة المنفذة في الجامعات االردنیة 
  تواجھ تنفیذ ھذه المشاریع.

  
وقال الخبیر االستاذ الدكتور ولید سالمة، في الندوة التي نظمھا المكتب الدولي والعالقات الخارجیة 
في الجامعة، وحضرھا مدیر المكتب الدولي والعالقات الخارجیة الدكتورة شیرین أبو غزالة، 

ء ھیئة التدریس إن من اھم الفوائد لھذه المشاریع االوروبیة ھي تدریب الطواقم تدریبا وأعضا
عصریا وحدیثا سواء طواقم إداریة وغیر إداریة من خالل منصات التدریب، فضال عن إیجاد 
الدراسات المشتركة مع الجامعات االوروبیة في مجال الدراسات العلیا وتحدیدا الماجستیر، حیث تنفذ 

  مشاریع دراسات ماجستیر مع جامعات أوروبیة.  10
  

غیر ان االستاذ الدكتور سالمة كشف عن عقبات تواجھ تنفیذ ھذه المشاریع منھا التمویل الجامعي 
الذي ال یقتصر على البنیة التحتیة ولكن على البنیة الذاتیة والمقصود تمویل االدوات التقنیة لدیمومة 

  ختبرات والمعامل.العملیة االكادیمیة كتمویل الم
  

بدوره بین االستاذ الدكتور أحمد السالیمھ للمشاریع منھا تحدیث أسالیب التدریس من خالل 
  التكنولوجیا في التعلیم، ومشاریع مفھوم التغیر المناخي في بعض المساقات.

  
وجرى في نھایة الندوة حوار موسع أجاب خاللھ الخبیران على أسئلة تتعلق بكیفیة عكس االثر 

  االیجابي للمشاریع االوروبیة بشكل أفضل ویمكن معھ تجاوز العقبات في التنفیذ.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون/مدار الساعة
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  اتخریج الفوج الثالث من طلبة معھد الدوحة للدراسات العلی
  

طلبا والطالبة من الفوج الثالث  161حتفل معھد الدوحة للدراسات العلیا أمٍس األحد، بتخریج ا
یة ومن بینھم طلبة من األردن، وبحضور رئیس مجلس للدارسین بالمعھد من مختلف الدول العرب

الوزراء القطري ووزیر الداخلیة عبد اهللا بن ناصر بن خلیفة آل ثاني وأعضاء الھیئة التدریسیة 
   .واإلداریة وأھالي الخریجین

  
وھو من األردن ومن خریجي الجامعة  -وقال رئیس المعھد بالوكالة الدكتور یاسر سلیمان معالي 

نا أمٌل  - یةاألردن ُّ ِ الفوِج الثالث من طلبِة معھَِدنا، وكل ُِل الیوَم بتخریج في كلمة ألقاھا خالل الحفل " نَحتف
وا أنفَسھم للوفاِء برسالِة المعھد، من خالِل  ََعدُّ أْن یكوَن ھذا الفوُج من شباِب العرِب الباحثیَن، الذین أ

ِھم العلمیِة والتدریبیِة على مَ  قوه في مسیرت َّ َّجاِرب. ما حق َْین بالِخْبراِت والت ِل   داِر عاَمیِْن حاف
  

ِھم؛  َْوج، في قواطِر التنمیِة والتمكیِن في ُمجتَمعات نا في ھذا الف ِ ب ُالَّ ُع أیًضا إلى انخراِط ط َّ كما نَتطل
ِر  ّاقِد، المتجذِّ ِھم في بناِء مجتمعاِت المعِرفِة القائمِة على الفكِر الن عاِت أوطان ُّ ُوا تطل ق ِّ في أرِضھ، في  لیُحق

ِلة ً من البرامِج في  .زمٍن تَتداخُل فیھ الُعلوُم والمعارُف بُسرعٍة ھائ واشاد الدكتور معالي باطالق حْزمة
حافة،  الماجستیَر التنفیذي في اإلدارِة العاّمة وبرنامَج العمِل االجتماعي وِعلِم النفس االجتماعي والصِّ

   .من اثر في تَنمیِة مجتمعاِت العربیِة وخاصة في مجاالت العلوم اإلنسانیةلما لھذه البرامج 
  

من جھتھ قال رئیس مجلس الوزراء القطري في كلمتھ خالل الحفل أن اقتصاد المستقبل ھو اقتصاد 
المعرفة، ومجتمع المستقبل ھو المجتمع الذي یصبح فیھ العلم واألخالق مكوني القوة الخالقة لتحقیق 

ً من أھم أعمدة  النھضة الحضاریة. مضیفا بأن التعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي، یشكل واحدا
التحدیث التي تقوم علیھا عملیة النھضة في البلدان المتقدمة، وھو الركیزة األساسیة لصنع السیاسات 

ة، ویكفل تحقیق وعملیات التخطیط وإدارة التنمیة الشاملة، وتحقیق االستثمار األمثل للموارد المتاح
الرفاھیة للدول، وتعزیز مكانتھا على المستویین اإلقلیمي والعالمي، إذا توفرت السیاسات الرشیدة، 

وأشاد بالفرصة التي  .كما أنھ من أھم قنوات االنفتاح الحضاري والتفاعل بین الثقافات والشعوب
تلف الدول، وبمنحھ الفرصة أتاحھا المعھد للطالب القطریین للتفاعل المثمر مع زمالئھم من مخ

للباحثین والطالب العرب وغیر العرب، للتفرغ للبحث والدراسة ھنا في قطر، وبمشاركة المركز 
  والمعھد في إنتاج المعرفة، واإلسھام في نھضة الوطن العربي بشكل عام

  الرأي الكتروني
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  المعاني: حریصون وفق اإلمكانیات على توفیر فرص العمل لحملة الدكتوراة
  العالي یعلن إجراءات رسمیة تسھم بالحد من البطالة بین مدرسي الجامعات وزیر التعلیم

  
أكد وزیر التربیة والتعلیم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني ان الحكومة 
وجھت كتابا إلى دیوان الخدمة المدنیة؛ لتكون تعیینات حملة شھادة الدكتوراة من خالل إعالنات 

أمس جاء ردا على مذكرة رفعت إلى رئیس الوزراء الدكتور عمر “ الغد“تصریح المعاني لـ .مفتوحة
الرزاز من قبل حملة شھادات الدكتوراه العاطلین عن العمل، یناشدونھ فیھا ایالء قضیتھم جل 

إن مجلس التعلیم العالي ارسل للجامعات كتبا یدعوھا إلى تفعیل ھیئات ”االھتمام، وقال المعاني 
باحثین، وتخفیف االبتعاث إال للتخصصات التي یوجد نقص بأعضاء ھیئة التدریس فیھا، بھدف ال

  “الحد من البطالة بین حاملي شھادة الدكتوراة ولخلق فرص عمل لھم
  
تخفیف العمل اإلضافي ”كما ارسل مجلس التعلیم العالي، في نفس االطار، للجامعات بضرورة  

الحرص وفق اإلمكانیات على توفیر فرص العمل لھذه ”المعاني  ، وأكد“بھدف الوصول إلى ایقافھ
إن حل مشكلتنا ”وكان حملة شھادات الدكتوراة العاطلین عن العمل أكدوا في مذكرتھم  .“الشریحة

یكمن في تحقیق مطالبنا عبر إجراء التعدیالت الناظمة لسوق العمل في الجامعات الحكومیة 
الخزینة أي عبء مادي، بل ھي قرارات إداریة لمصلحة  والخاصة، والتي نرى أنھا لن تكلف

  “الجمیع
  
وطالبوا بضرورة تطبیق معاییر االعتماد على الجامعات الرسمیة والخاصة بشكل كامل، خصوصا  

نسبة اعضاء ھیئة التدریس للطلبة وجعل وظیفة عضو ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة من 
ودعوا لتطبیق قانون الجامعات الحكومیة على الجامعات  .الوظائف المحصورة في األردنیین

لتحقیق األمن الوظیفي ألعضاء الھیئات التدریسیة في ھذه الجامعات وضمان حقوقھم ”الخاصة؛ 
وطالبوا ایضا بضبط إجازات التفرغ العلمي “. األكادیمیة أسوة بزمالئھم في الجامعات الرسمیة

انھم یحجزون ”ن التدریس في الجامعات األردنیة، حیث واإلجازات بدون راتب، ومنع المجازین م
ودعوا إلى إعفاء أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في التدریس  .“أماكنھم الشاغرة في جامعاتھم األم

وشددوا على التزام  .سنة من التدریس وتفرغھم للبحث العلمي والعمل اإلداري 30ألكثر من 
وبدال من ذلك ”یسي المخصص العضاء الھیئات التدریسیة، الجامعات بعدم تجاوز العبء التدر

“. التوجھ إلى التعیین لتغطیة النقص باألعداد المطلوبة من حملة الدكتوراة العاطلین عن العمل
الدكتور الخریج ال بد لھ من خبرة ال تقل عن ثالث سنوات، لیتسنى لھ العمل في دول ”موضحین ان 

 .“الخلیج

  3/االنباط ص:9الغد ص:
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ي: لم نصدر أي بیان لھ عالقة بقبول الطلبة الوافدین وال معدالت وزیر التعلیم العال

 قبولھم
  

 2018قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني: إن قانون التعلیم العالي لعام 
  اشترط وجود نظام لتنظیم شؤون الطلبة الوافدین.

  
ادا الى ذلك فقد تم رفع المواد المتعلقة بالطلبة واستن“واضاف المعاني في تصریحات الیوم االثنین، 

خالل جلسة مجلس التعلیم العالي التي عقدت  2020إلى  2019غیر االردنیین من اسس القبول لعام 
یوم الخمیس الماضي تمھیدا لوضعھا في تعلیمات تستند للنظام المشار الیھ، وال تقتصر على قبول 

  ظم االلتحاق ببرامج الماجستیر والدكتوراه.طلبة البكالوریوس الوافدین وانما تن
  

واشار الى ان لجان الوزارة درست ھذه التعلیمات بشكل جید، وستعرض على مجلس التعلیم العالي 
  في جلستھ في نھایة االسبوع الحالي.

  
واستغرب الدكتور المعاني الضجة اإلعالمیة التي اعقبت إقرار السیاسة العامة لقبول الطلبة 

ت الرسمیة والخاصة. وقال: لم یتصل اي شخص من المعنیین بالوزارة لالستفسار عن بالجامعا
  السیاسة العامة وتفاصیلھا.

  
وقال: نحن لم نصرح لإلعالم ولم نصدر اي بیان لھ عالقة بقبول الوافدین، وال معدالت قبولھم وال 

علیم الجامعي بالنسبة لھم، فھذه االستثناءات الممنوحة لھم، ولم نتحدث عن الحدود الدنیا المقبولة للت
االمور كلھا تركت كما ھي یوم الخمیس الماضي، وستؤطر كلھا ھذا االسبوع لتصدر ضمن تعلیمات 

  الطلبة الوافدین سندا للنظام المذكور.

  3/طلبة نیوز/االنباط ص:5الدستور ص:
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  توجھ لتجمید او إغالق التخصصات المشبعة في الجامعات
  
  

العالي یقضي بایقاف او تجمید او اغالق اعلنت مصادر مطلعة ان ھناك توجھا لدى مجلس التعلیم 
تخصصات یثبت انھا اصبحت مشبعة وال حاجة للسوق بھا، وان خریجیھا ال یجدون فرص عمل، 

  واعدادھم اصبحت متكدسة بال عمل.
  

وقالت ذات المصادر ان مجلس التعلیم العالي احال للجنة االكادیمیة ملف دراسة التخصصات الراكدة 
ریر دیوان الخدمة المدنیة، وحاجة السوق من القطاع الخاص، وكذلك حاجة السوق والمشبعة وفقا لتقا

االقلیمیة لتخصصات معینة، وطالب للجنة بضرورة اعطاء الموضوع اھمیة قصوى والرجوع الخر 
االرقام واالحصائیات، لمعرفة التخصصات التي اصبحت بال طلب مطلقا، وتلك التي خف علیھا 

  تاجھا السوق.الطلب او تلك التي یح
  

واوضحت ذات المصادر ان نتیجة الدراسة وتوصیات اللجنة سیؤخذ بھا بشكل جدي وحاسم، وسط 
توقعات بان یتخذ المجلس قرارات حاسمة تتعلق بالغاء بعض التخصصات بالجامعات االردنیة، او 

  ایقاف القبول ببعضھا او تجمیده الى حین ان تتحرك حاجة السوق لھا.
  

ر ان بدایة العام الجامعي المقبل سیحمل قرارات حاسمة بھذا الشأن وذلك تنظیما وبینت المصاد
الوضاع الطلبة، وحرصا على مصلحتھم ومستقبلھم، حیث ان ھنالك عشرات التخصصصات اغلقھا 

  السوق المحلي والعربي منذ سنوات طویلة ویجب ان یتخذ قرارات بشأنھا بدون تفكیر.

  3الدستور ص:
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  للغة العربیة یبحثان آلیات تطبیق مبادرة (ض)مؤسسة ولي العھد ومجمع ا

  
ً تم االتفاق خاللھ على توقیع مذكرة  عقد مجمع اللغة العربیة ومؤسسة ولي العھد الیوم االثنین اجتماعا

  تفاھم بین المؤسستین للتعاون في تنفیذ مبادرة ولي العھد حول اللغة العربیة (ض).
ل االجتماع الذي عقد حضرتھ مدیرة البرامج وتطویر وقدم رئیس المجمع الدكتور خالد الكركي خال

األداء في المؤسسة نجود السرحان، ونائب رئیس المجمع الدكتور محمد حمدان و األمین العام 
ً عن المجمع وأبرز األنشطة والبرامج التي ینفذھا واألطر  ً موجزا الدكتور محمد السعودي، عرضا

  التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم عملھ.
وعرض الكركي ألبرز المشاریع التي ینفذھا المجمع والبحوث والمجلدات والكتب التي یصدرھا 

  والبرامج والفعالیات التي یزخر بھا.
من جھتھا قالت المدیرة التنفیذیة لمؤسسة ولي العھد الدكتورة تمام منكو إن الھدف من االجتماع ھو 

ت مظلة مبادرة "ض" التي أطلقھا ولي العھد التشاور حول ما یمكن إنجازه من مشاریع مشتركة تح
.ً   مؤخرا

ً مبادرة "ض" الھادفة إلى الحفاظ على  وكان ولي العھد األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، أطلق مؤخرا
ً وإثراء المحتوى العربي على  مكانة وألق اللغة العربیّة، والعمل على تطویر تقنیات تمكینھا رقمیا

  الشبكة.

  5/الدستور ص:27الرأي ص:
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  میون یدعون إلى زیادة اإلنفاق على التعلیم ومراجعة قانون التربیةتربویون وإعال
  

أكد تربویون واكادیمون واعالمیون وممثلو مؤسسات مجتمع المدني ومؤسسات مھتمة بالتعلیم  
ضرورة زیادة اإلنفاق على التعلیم في ضوء االستراتیجیة الجدیدة لوزارة التربیة والتعلیم وأھمیة 

الوظیفي في التعلیم الي التوصیف المھني ومراجعة شاملة لقانون التربیة  التحول من التوصیف
  والتعلیم.

دور الصحافة االستقصائیة في جعل الحق في تعلیم عام « جاء ذلك خالل جلسة نقاشیة تحت عنوان 
والتي جاءت ضمن فعالیات اسبوع العمل العالمي « ودامج ومنصف ونوعي ومجاني أمرا واقعیا  

والمنظم من قبل « تعلیمي حقي، ھویتي، كرامتي، حریتي، روایتي « تحت شعار  2019للتعلیم 
  واالئتالف األردني للتعلیم.»  انھر« الشبكة العربیة للتربیة المدنیة 

ودعا المشاركون الي ضرورة العمل  الموازي على كافة عناصر العملیة التعلیمیة وتبني نھج تأھیلي 
وأثناء الخدمة مؤكدین انھ مقدمة إلصالح التعلیم وضرورة مواكبة  وتدریب للمعلمین قبل الخدمة

  التطورات والعمل على تحسین الظروف المادیة واالجتماعیة والنفسیة للمعلمین . 
كما دعوا الى مراجعة شاملة  لقانون التربیة والوصول الي التعلیم النوعي والجدید والعمل على 

تعزیز ثقافة الحوار والتشاركیة وحقوق اإلنسان وتفعیل الحق في تطویر المناھج نحو انسنة التعلیم و
التعلیم لألشخاص الذین حرموا من التعلیم بسبب الحروب او بسبب السیاسات التي تحرم الكثیرین من 

  ھذا الحق.
واكد مدیر ھیئة االعالم محمد قطیشات خالل الجلسة  أھمیة االعالم في مجال التعلیم بكافة مراحلھ  ، 

ل إن التربیة االعالمیة یجب أن تكون جزءا إلعداد البنیة التعلیمیة وتشجیع الطلبة على اعتماد وقا
التفكیر الناقد والتحلیل وتعرفھم بسبل ووسائل حل المشكالت المختلفة واكسابھم الملكات والقدرات 

  الفكریة الخاصة بمھارات  التفكیر اإلبداعي.
ا على دور الحكومة في ضمان الحق في التعلیم العام المجاني فیما ركز نقیب المعلمین احمد الحجای

الجید الذي یراعي التنوع والفروقات ویراعي اإلنصاف والدمج، مؤكدا أھمیة التركیز على حقوق 
المعلمین وضمان كرامتھم وتدریبھم قبل وأثناء الخدمة لما لھ من دور محوري في ضمان تعلیم جید 

  ومنصف . 
لمدیرة التنفیذیة للشبكة العربیة انھر ان تأسیس االئتالف جاد لتذكیر الحكومة من جانبھا قالت ا 

بالتزاماتھا الدولیة نحو تحسین نوعیة التعلیم وضمان انفتاحھا على التحدیات واالعتراف بھا والتعامل 
اق معھا ، ومتابعتھ الن التعلیم مفتاح الحقوق ومن اجل حث الحكومة على إعطاء االولویة في اإلنف

  على التعلیم ورفع موازنة تطویر التعلیم.
وقال رئیس االئتالف األردني للتعلیم خلیل رضوان ان ھذه الفعالیة تأتي ضمن فعالیات اسبوع العمل 

وماھي اال بدایة لورشة تدریبیة لمجموعة من الصحفیین تركز على الحق في  2019العالمي للتعلیم 
  التعلیم ذي النوعیة الجیدة.

  2الدستور ص:
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  لولي العھد» ض«تفالیة بمبادرة اح

  
سمو األمیر الحسین بن » ض«أقیمت في متحف األردن مساء امس اإلثنین، احتفالیة باطالق مبادرة 

عبدهللا الثاني، ولي العھد، بھدف نشر الوعي بین المواطنین للحفاظ على ھویة األمة وموروثھا 
  الثقافي والحضاري.

ً ھل یوجد مكان للغة العربیة في ھذا العصر؟  عن  وعبر المتناظرون في الدیوانیة التي طرحت سؤاال
اعتزازھم باللغة العربیة كونھا أداة للتعبیر والتواصل القابلة للفھم والتداول بین شعوب توحدھا 

  الفصحى وإن اختلفت لھجاتھا المحلیة في أسلوب التعبیر.
وسائل تحبب دارسي اللغة باالھتمام وأكدوا أھمیة تطویر أسالیب تدریس اللغة العربیة والبحث عن 

  بھا وتذوقھا لكي یستوعبوا نصوصھا األدبیة الجمیلة.
وأشاروا إلى وجود مسؤولیة كبرى تقع على عاتق أھل اللغة وأساتذتھا خاصة في ظل انتشار وسائل 
اإلعالم وأدوات التعبیر والتواصل بضرورة تعزیز اھتمام الدارسین باللغة العربیة حتى یتحقق 

  لھدف من وصول أفكارھا بوضوح وفھم مضامینھا.ا
ورأوا ضرورة استعانة وسائل اإلعالم بأھل اللغة لتمكین العاملین من الكتابة السلیمة والنطق 

  الصحیح الیصال رسائلھم بنصوص عربیة سلیمة .
وشددوا على ضرورة قیام وسائل اإلعالم في تكریس استخدام العربیة الفصحى في برامجھا كونھا 

  تمتلك خاصیة التأثیر والقدرة على إثراء القاموس اللغوي للمتابعین في مختلف العلوم.
وقالوا  إن اللغة حین یستخدمھا الناطقون بھا على الوجھ الصحیح تعمل على إعالء قیم الحق في وجھ 

  الباطل ورفع الطاقة التأثیریة في نفوس مستقبلیھا .
صال إلى المتابعین إال من خالل قناة لغویة سلیمة الفتین إلى وأضافوا أن الشعر واألدب ال یمكن أن ی

  أن اللغة العربیة یستخدمھا أكثر من ملیار ونصف شخص في العالم.
وقالوا  إن األمة الواعیة تسعى إلى نشر لغتھا بكل الطرق الممكنة مؤكدین ضرورة عدم التسلیم 

  بھیمنة لغات أجنبیة على حساب لغتنا األم.
اللغة العربیة تحتل المركز الخامس على مستوى العالم فیما ذكرت إحصائیة أخرى أن  وأضافوا  أن

العربیة تأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حیث عدد المتحدثین بھا  بعد الھندیة والصینیة 
  واالنجلیزیة.

عزل اإلنسان عن وحذروا من أن أي ضعف یعتري اللغة یُفقد الناطقین بھا األحساس باالنتماء إلیھا وی
  محیطھ الثفافي والحضاري .

وأضافوا أن العربیة امتدت جذورھا في التاریخ وحملت لواء الحضارة القدیمة ونقلت تراث العصور 
  لتضعھ لبنات خیرة في بناء ما تنعم بھ البشریة من حضارة الیوم.

الطلب على تعلمھا یؤشر وأكدوا أن العربیة تتبوأ مكانة مرموقة في سوق اللغات العالمي وأن كثرة 
  على أن العالم بدأ یدرك قیمتھا الحضاریة والفكریة والدینیة.

ورأى بعض المتحدثین أن الدفاع عن اللغة العربیة ھو بدافع عاطفي وأن العربیة یجب أن تستوعب 
  مستجدات الثورة الصناعیة التي حدثت في نھایات القرن العشرین ومطلع القرن الحادي والعشرین.

فتوا إلى أن العربیة نجحت في تعریب كثیر من المفردات مؤكدین على أن التعریب غیر الترجمة ول
ً مع ما تترجمھ بعض دول المنطقة والعالم.   وأن نسب المواد المترجمة منخفض نسبیا

  5الدستور ص:
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وأشاروا إلى أن اللغة االنجلزیة أصبحت ھي اللغة األم عند بعض ابناء األمة العربیة بسبب القوة 
یة واالقتصادیة للدول الناطقة بھا الفتین إلى أن العربیة المیسرة یجب أن تتجسد في حیاتنا السیاس

  وأحالمنا.
وأكدوا أننا بحاجة إلى تعلم اللغات األجنبیة األخرى لكن ال یجوز أن تسلخنا من واقعنا وتبعدنا عن 

  بیة، ولیس بلغات أخرىلغتنا األم مشددین على ضرورة نشر البحوث العلمیة للباحثین باللغة العر
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.  
  

  
  
  
  بیادر وادي السیر -شاھین محمد ابراھیم شاھین  -
  
  الشوبك –جمیلة محمود حسین الرواشدة  -
  
  حنینا –حبیب موسى یعقوب جعنیني  -
  
  بعد عودة االھل - رباب حمدي عبدالرحمن الحسیني  -
  
  السلط –قصي محمد الخشمان  -
  
  الشمیساني –سلیم مصطفى فارس خرفان  -
  
  دابوق –فوزي ابراھیم بیروتي  -
  
  دارة المشربش -عبدالمسیح برصوم أعمى  -
  
  خلـدا -داود یعقـوب القطب  -
  
  عبدون –یعقوب یواكیم یعقوب زھران  -
  
  جمعیة السھل االخضر - إنعام مخائیل الطوال  -
  
  تالع العلي -ھاال انطون نقوال البھو  -
  
  طارق محمد الخطیب (ابویزن) -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الجامعة األردنیة أقر أمس اسقاط القضایا والعقوبات السابقة بحق طلبة الجامعة، مجلس عمداء 
على غرار قانون العفو العام االخیر. القرار استثنى من االسقاط قضایا المخدرات والغش والفصل 

  النھائي.
  

اتخذت  اللجنة اإلداریة بمجلس النواب تبحث الیوم باجتماع لھا بالبرلمان مناقشة اإلجراءات التي
بخصوص العاملین في مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون على حساب شراء الخدمات بحضور مسؤولین 

  من التلفزیون وأطراف معنیة.
  

آلیة تسعیر الدواء في المملكة سیكون موضوع بحث لجنة االقتصاد واالستثمار النیابیة الیوم بمقر 
لجنة التعاون الدولي في البرلمان األلماني،  المجلس. اللجنة ذاتھا تلتقي قبل اجتماع "الدواء" برئیس

رئیس غرفة الصناعة والتجارة العربیة األلمانیة وعدد من الشركات األلمانیة لبحث التعاون مع 
  المملكة.

  
لجنة النزاھة والشفافیة وتقصي الحقائق النیابیة تناقش الیوم مع مسؤولین ومعنیین أسباب تراجع 

المفروضة على التبغ والسجائر. یشار إلى أن وزیر المالیة كان صرح إیرادات الخزینة من الضرائب 
قبل أیام بتراجع إیرادات الخزینة من الضرائب والرسوم المفروضة على السجائر والتبغ، رابطا ذلك 

  بصورة اساسیة باتساع التھریب لھذه السلعة.
  

األردنیة خالل یومین لتحویل  السلطة الفلسطینیة أعلنت أمس انھا بصدد توقیع اتفاقیة مع الحكومة
المرضى الفلسطینیین للعالج باألردن، وذلك بعد قرار السلطة بوقف تحویالت العالج لمرضاھا إلى 
المستشفیات اإلسرائیلیة. وكیل وزارة الصحة الفلسطینیة د. اسعد رمالوي أعلن أمس لوسائل إعالم 

مستشفیات المصریة ایضا، وان وفدین بحثا محلیة انھ إضافة إلى األردن سیتم تحویل المرضى إلى ال
 في األردن ومصر قبل أیام ملف التحویالت الطبیة تمھیدا لتوقیع االتفاقیتین معھما.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


