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 التركیة تبرمان مذكرة تفاھم" اسطنبول"و" األردنیة"
  

التركیة أمس مذكرة تفاھم لتعلیم الطلبة " اسطنبول"و" األردنیة"أبرمت الجامعتان  -ھبة الكاید 
القات الثنائیة بین الجامعتین اللتین تحتالن المراتب األتراك اللغة العربیة، ضمن إطار تمتین الع

 .األولى في سمعتھما األكادیمیة والعلمیة في بلدیھما
  
 

نائب " اسطنبول"رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن " األردنیة"ونصت المذكرة التي وقعھا عن 
ن في أي من  رئیسھا الدكتور مصطفى أوغلو على إرسال عدد من الطلبة غیر العرب المسجلی

الكلیات أو المراكز األكادیمیة في اسطنبول لحضور عدد من المواد الدراسیة باللغة العربیة في 
 .الجامعة األردنیة في حقول الشریعة واآلداب والحقوق

  
  

ساعة  12وبموجب المذكرة فإن ھذه المواد الدراسیة یتم تنظیمھا خصیصا للطلبة المرسلین بما یكافئ 
 8تموز إلى  11ساعة فعلیة أسبوعیا خالل الفترة الممتدة من  20دة للطالب الواحد بواقع دراسیة معتم

 .أیلول من العام الجاري
  

وجاءت المذكرة بحسب محافظة حرصا من الجامعة األردنیة على تعزیز آفاق التعاون مع الجامعات 
ھا العلمیة وأبرز التركیة بشكل عام وجامعة اسطنبول بشكل خاص، مستعرضا نبذة عن تجربت

 .انجازاتھا والتطورات التي شھدتھا منذ نشأتھا ونشأة فرعھا في مدینة العقبة
  
  

بدوره أكد أوغلو رغبة جامعتھ بتوثیق عرى التعاون وخصوصا في مجال التبادل الطالبي وإرسال 
بتعلیم ھذه " اسطنبول"الطلبة األتراك لتعلم اللغة العربیة في الجامعة األردنیة، مشیرا إلى اھتمام 

  .اللغة لطلبتھا وأنھا الجامعة األقدم واألعرق بین الجامعات التركیة

 أخبار الجامعة 

 4: الدیارص - السوسنة -المدینة نیوز - بترا -أخبار األردنیة
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 "األردنیة"تخریج الفوج السادس عشر من طلبة روضة نموذجیة 
  

احتفلت روضة المدرسة النموذجیة في الجامعة األردنیة بتخریج الفوج  السادس عشر من طلبتھا 
بحضور رئیس اللجنة الفنیة للمدرسة الدكتور ابراھیم الشرع مندوبا عن راعي الحفل عمید كلیة 

 . العلوم التربویة الدكتور نایل الشرعة
  

لمدرسة الدكتور عوض الطراونة كلمة ترحیبیة براعي الحفل وأعضاء اللجنة الفنیة وألقى مدیر ا
 .میرا ولیان وأكرم: للمدرسة وأھالي الطلبة، تالھا كلمة الخریجین ألقاھا األطفال 

   
  

واشتمل الحفل على فقرات غنائیة وراقصة قدمھا أطفال الروضة عبّرت عن براءتھم وأحالمھم 
  .حضور من األھالي والمسؤولین في الروضة والمدرسةوالقت استحسان ال

 أخبار األردنیة
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 توصیات تشدد على أھمیة إشراك أطباء األسنان الشباب في المؤتمرات العلمیة
 

شدد أطباء وأخصائیو جراحة الفم والوجھ والفكین على ضرورة التوسع في إشراك طلبة  -ھبة الكاید 
كلیات طب األسنان في المؤتمرات التي تعقد لھذه الغایة على اختالف المستویات محلیا وعربیا 

 .وعالمیا
  
  

التاسع لكلیة طب األسنان في الجامعة األردنیة أھمیة تشجیع وأكد المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر 
الفئة الفتیة على الخوض في مجال البحث العلمي، وحث أطباء األسنان الشباب وحدیثي التخرج على 
االستمرار في إعداد األبحاث والملخصات التي من شأنھا االرتقاء بالمھنة من وجھة نظر األجیال 

 .الجدیدة
  
  

ات إلى االستمرار في نشر األوراق العلمیة المشاركة في مؤتمرات طب األسنان كافة ودعت التوصی
في مجالت علمیة محكمة بعد أن تخضع إلى لجنة تقییم من خبراء ومتخصصین في ھذا المجال، 
األمر الذي یعزز من قیمة المؤتمر ویوفر قاعدة بیانات في موضوعات مختلفة تتعلق بكل ما ھو 

 .طب األسنانطارئ في تعلیم 
  
  

ناقش عبر جلساتھ جملة من المحاور المتعلقة " جیل جدید: طب األسنان "والمؤتمر الذي حمل عنوان 
بالجدید في جراحة الفم والوجھ والفكین، والمضاعفات التجمیلیة في تقویم األسنان، وأسس تجمیل 

لتوعیة الصحیة الفمویة، إلى اللثة واألسنان، باإلضافة إلى أھمیة وسائل التواصل االجتماعي في ا
 .جانب انعقاد دورات علمیة متخصصة من قبل أعضاء ھیئة التدریس المشاركین واألساتذة الضیوف

  
  

وركز المؤتمر على مدى أھمیة استخدام الخالیا الجذعیة في طب األسنان، واألعراض الجانبیة 
ة عن الخالیا الغضروفیة، وأسباب للمعالجات التقویمیة، واالختالالت السنیة، واألمراض الناجم

انكسار أطقم األسنان والحشوات التجمیلیة في األسنان األمامیة، واألضرار الفمویة المرتبطة بتركیب 
 .أطقم األسنان الكاملة، باإلضافة إلى تقییم معاییر الجمال في األسنان

  
األسنان، وكبار  وحظي المؤتمر بحضور عریض من الخبراء والمتخصصین في تطویر تعلیم طب

األطباء العاملین في القطاع، كما زخر بالمحاضرین القدیرین المشاركین على الصعید العالمي من 
الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا واإلمارات العربیة، إلى جانب الباحثین األردنیین من الخدمات 

 .الطبیة الملكیة ووزارة الصحة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص
  
  

وأقیم على ھامش المؤتمر معرض طبي لمستلزمات وأدوات وأجھزة في مجال طب األسنان، إلى 
جانب مسابقة خاصة بالباحث الشاب المتمیز تنافس فیھا أطباء االمتیاز وطلبة الدراسات العلیا، وفاز 

 السوسنة -المدینة نیوز - بترا -أخبار األردنیة
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یس أبو فیھا كل من دیمة أبو بكر وأشرف الشریدة ودیمة العساف وعالیة العیسي ودینا طعیمي وم
 .غوش

  
  

وفي كلمة ألقاھا رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لدى رعایتھ فعالیات افتتاح المؤتمر تحدث 
بأن رسالتھا جزء من رسالة األردن في البذل والعطاء من خالل تفاعلھا مع " األردنیة"عن إیمان 

قضایا المجتمع وتلمس احتیاجاتھ وبخاصة في مجال إعداد الكوادر المتخصصة في شتى حقول 
 .المعارف والعلوم؛ لتأخذ دورھا المنشود في العملیة التنمویة وبناء الوطن

  
  

وأكد أن الجامعة تَعبُر بالوطن نحو عوالم التطور والحداثة لتصل بھ إلى أعلى درجات الكفایة والتمیز 
ً؛ من خالل دیمومة حیویتھا وفاعلیتھا بتعدد أنشطتھا وتنوع برامجھا التع ً وعلما لیمیة أداًء ورسالة

وتمیز جھدھا البحثي، معبرا عن فخره بتزامن المؤتمر مع احتفاالت الوطن بذكرى استقاللھا ومئویة 
 .الثورة العربیة الكبرى

  
  

بدوره قال عمید الكلیة الدكتور زید البقاعین إن المؤتمر تمیز ھذا العام بأنھ محكم من قبل لجنة من 
باإلضافة إلى أن األبحاث التي نوقشت خاللھ سیتم  األساتذة والمتخصصین في مجال طب األسنان،

 .نشرھا في المجلة الطبیة األردنیة التي تعد مجلة عالمیة مفھرسة في قائمة سكوبس للمجالت العلمیة
  
  

ولفت البقاعین إلى حصول الكلیة على اعتراف كلیة الجراحین الملكیة وشھادة اعتراف الجمعیة 
فضال عن منحھا في العام األكادیمي الحالي تجدید االعتماد الخاص  األوروبیة لتعلیم طب األسنان،

من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة نظیر برامجھا المتمیزة على مستوى مرحلتي 
 .وشھادة ضمان الجودة 9001البكالوریوس والماجستیر، في ظل سعیھا لنیل شھادة اآلیزو 

  
  

ز الرابع بین كلیات الجامعة من حیث نسبة أعضاء ھیئة التدریس األعلى وتابع أن الكلیة تحتل المرك
استشھادا باألبحاث العلمیة األمر الذي ساھم بأن تكون جائزة اإلنجاز البحثي في العلوم الصحیة لھذا 
العام ألحد أبناء الكلیة، منوھا بفوز أحد خریجیھا بجائزة كرسي الباحث العلمي الكندي من رئیس 

 .دا على انجازاتھ البحثیة المتمیزة والمنفردة في طرحھاوزراء كن
  
    

رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور أشرف أبو كركي تحدث عن أھداف المؤتمر المتمثلة 
بتطویر تعلیم طب األسنان وإیصال المعلومة عن كل ما ھو جدید في مستلزمات ھذا الطب إلى طلبة 

 .با على الخدمة الطبیة المتمیزة المقدمة للمرضىالكلیة، األمر الذي ینعكس إیجا
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 "األردنیة"مشروع بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون في 
 جسر یعبره المزارعون لالرتقاء بجودة الزیت االردني

  
یشكل قطاع الزیتون أحد ركائز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في االردن، لذلك  - سناء الصمادي

اولت الجامعة االردنیة اھتماما كبیرا بھ وذلك من خالل تدشین مشروع بناء قدرات العاملین في 
 .2013صناعة الزیتون االردنیة في شھر كانون األول من عام 

  
المشروع الذي حظي بدعم من االتحاد األوروبي ضمن مشاریع تمبوس، یھدف إلى بناء قطاع 
الزیتون الذي یحتل مكانة متقدمة في االقتصاد األردني، من خالل تطویر قدرات كل من مزارعي 

 .ونالزیتون والعاملین في المعاصر، واالرتقاء بجودة زیت الزیتون االردني وكذلك مخلالت الزیت
  
 

مشروعا تقدم بھا ) 12(منسق المشروع الدكتور علي كامل الساعد قال ان المشروع اختیر من ضمن 
في دورتھ الرابعة، ومن اجمالي المشاریع المقدمة على مستوى  2013االردن لمشاریع تیمبوس لعام 

 .مشروعا انذاك) 937(العالم والتي بلغ عددھا 
  
 

رات العاملین في صناعة الزیتون ضمن تلك المشاریع دلیل على واضاف ان اختیار مشروع بناء قد
اھمیة شجرة الزیتون التي  تعتبر ذھب األردن األخضر وتحتل مكانة ممیزة في المجتمع لما لھا من 

 .قیمة غذائیة وطبیة
  
 

انشاء مركز تدریبي مقره في الجامعة االردنیة، : وبین الساعد ان المشروع لھ نشاطات عدیدة منھا
ولھ فرعان في كل من جامعتي مؤتة والعلوم والتكنولوجیا، یتولى عقد الورش والدورات والندوات 
الھادفة الى بناء قدرات العاملین في مجال صناعة الزیتون ویشمل المزارعین والعاملین في 
المعاصر، والفرق المتخصصة للتذوق الحسي للزیتون وزیت الزیتون، وتقییم وتصنیف ھذین 

ن بناء على مواصفات المجلس الدولي للزیتون، باالضافة الى تبادل الطلبة بین الجامعات المنتجی
 .المشاركة واالساتذة 

  
 

ویضم المركز مختبرین احدھما للتقییم الحسي لالغذیة واالخر مختبر كیماوي تم تزویده بأحدث 
كیفیة عصر الزیتون  االجھزة، ومعصرة مصغرة یتم تدریب المزارعین والعاملین في المعاصر على

بالطریقة الصحیحة، ومعمل مخلالت صغیر الغراض التدریب، وقاعة للتدریب تم تزویدھا باالجھزة 
 .المتطورة

  
كما تم إنشاء موقع الكتروني خاص بالمشروع وتحمیلھ بالمعلومات الضروریة وبأھداف ونشاطات 

موقع أوال بأول ومحاولة تطویره، ویمكن المشروع باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وتحدیث معلومات ال
حتى یتسنى للراغبین االستفادة  www.tempusolive.comالدخول إلیھ من خالل الرابط التالي 
 .من المعلومات الموجودة على الموقع

 السوسنة -المدینة نیوز - بترا -أخبار األردنیة
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وبین الساعد ان المشروع سیواصل مسیرتھ بعد انتھاء الدعم االوروبي لھ من خالل تقدیم الدورات 
التدریبیة، وخدمات الموقع االلكتروني واجراء التحالیل في المختبرات مقابل أجرة مدفوعة للحفاظ 

 .على دیمومة المشروع 
  
 

الذي " تاج وتكنولوجیا الزیتونان"وكشف الساعد أن المشروع سیسھم في دعم برنامج ماجستیر 
سیفتح ابوابھ الستقبال الطلبة العام الدراسي المقبل، وذلك من خالل استدراج طلبة من الجامعات 
المشاركة بالمشروع لاللتحاق بھ، واستقبال أساتذة من الجامعات األوروبیة للتدریس فیھ، إلى جانب 

 .تطویر مساقاتھ
  

جامعات مؤتة والعلوم : خمس مؤسسات أردنیة وھي یشار إلى أنھ یشترك في المشروع 
والتكنولوجیا، والبلقاء التطبیقیة وجمعیة التقییم الحسي لالغذیة والجمعیة االردنیة لمصدري منتجات 

جامعة فیرونا االیطالیة وجامعة غرناطة االسبانیة وجامعة :  الزیتون، واربع جامعات اوروبیة ھي
  .زیتون الیونانيارسطو الیونانیة ومعھد بحوث ال
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 تبحث سبل التعاون مع معھد حقوق االنسان االمریكي" األردنیة"
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم مع وفد من معھد حقوق  - سناء الصمادي 
االنسان في جامعة كونتكت االمریكیة، إمكانیة إقامة عالقات تعاون وانشاء برامج أكادیمیة مشتركة 

 .في مجاالت حقوق االنسان والالجئین
 

المعھد واالستاذة في كلیة العمل االجتماعي وحقوق االنسان في الجامعة الدكتور  وقالت مدیرة
إن الزیارة تھدف الى بناء عالقات تعاون بین الجانبین، وتأسیس برامج لتبادل أعضاء " كاثرین لیبل"

 .ھیئة تدریس وطلبة
   

یز تبادل الخبرات من جانبھ اكد محافظة  بأن الجامعة ترحب بتلك البرامج التي من شأنھا تعز
  .والمعرفة العلمیة، داعیا الى المزید من التعاون االكادیمي والبحث العلمي في المجاالت كافة

 6: الغد ص -7: ص الدستورطلبة نیوز
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 "الشرعي القضاء معھد"و" األردنیة" بین
 األسري واإلصالح الشرعي القضاء في الماجستیر درجتي لمنح اتفاقیة

  
 علمي تعاون اتفاقیة الشرعي القضاء معھد مع الیوم األردنیة الجامعة وقعت – الغول زكریا

 .األسري والتوفیق اإلصالح و  الشرعي ءالقضا في الماجستیر برنامجي إلنشاء وأكادیمي
 

 وإمام القضاة قاضي ھلیل احمد الدكتور سماحة إدارتھ مجلس رئیس المعھد عن االتفاقیة ووقع
 الدكتور المعھد مدیر بحضور محافظة عزمي الدكتور رئیسھا الجامعة وعن الھاشمیة، الحضرة
 .بالخطی محمد الدكتور الشریعة كلیة وعمید الطوالبة منصور

 
 والمھني الفني المستوى رفع الى یھدف المعھد ان التوقیع مراسم عقب ھلیل الدكتور سماحة وأكد

 ومھتمین ودارسین ومحامین قضاة وأعوان قضاة من الشرعي القضاء مجال في للعاملین والعلمي
 لمقدمةا القضائیة الخدمة أسالیب وتطویر الشرعي القضاء بأعمال الخاصة القانونیة الثقافة ونشر
 .وخارجھا المملكة في الخدمة لمتلقي

 
 الخطط وضع على االشراف مھمة الجامعة تتولى االتفاقیة بموجب انھ محافظة قال جانبھ من

 العلمیة والمستجدات یتالءم بما للبرنامجین الدراسیة المناھج وتطویر الدرجة لمنح الالزمة الدراسیة
 وتعلیمات الجامعة في بھا المعمول القبول بشروط التقید یتم أن على القضائي الجھاز في والتطبیقیة

 . العالي التعلیم مؤسسات اعتماد مجلس عن الصادرة العلیا للدراسات العام االعتماد معاییر
 

 مجلس من بقرار الماجســــتیر شــــھادة المعـــــھد مع بالتعاون الجامعة تصــــدر االتفاقیة وبحسب
 .الشرعي القضاء معھد إدارة ومجلس األردنیة الجامعة عمداء

 
 المشتركة العلمیة البحوث وتعزیز واإلداریة التدریسیة الھیئتین اعضاء تبادل الى االتفاقیة وتسعى
 عقد جانب الى المشتركة العلمیة والبرامج المشاریع وإقامة  العلمیة والمنشورات المطبوعات وتبادل

 .والندوات المؤتمرات
 
 

 2: الرأي ص -7: الغد ص -7: الدستور ص نیوزالمدینة 
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  »األردنیة«خماسي موظفي 
  

مباراة بخماسي كرة القدم اقیمت امس على مالعب  في 5/2فاز فریق المستشفى أ على المطاعم 
  .الجامعة االردنیة ضمن بطولة الموظفین

  
، ویلتقي  6/1رائع خریسات ، فاز الخدمات ب على المطبعة . وحسب مدیر النشاط الریاضي  د 

الیوم عند العاشرة  االمن مع الطاقة، یلیھا لقاء الھندسة مع الخدمات أ وطب االسنان مع مركز 
.اسوبالح

 19: صالرأي 
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 لجنة اختیار رئیس للبلقاء تبدأ مقابالتھا بالكفاوین وابو كركي
 
 

تجري لجنة اختیار رئیس جدید لجامعة البلقاء التطبیقیة أولى المقابالت الیوم الثالثاء مع شخصیتین 
میتین وھما الدكتور نجیب ابو كركي والدكتور عمرو الكفأوین فیما أن اللجنة لك تنتھي بعد من اكادی

 :تحدید قائمة العشرة والتي ثبت فیھا كال من 
 الدكتور عبدهللا الزعبي

 الدكتور ظافر الصرایرة
 الدكتور زید عضیبات
 الدكتور عمر الجراح

بقیة القائمة حسب قرار مجلس التعلیم العالي حیث أن ھذا وتقوم اللجنة عقب لقاءاتھا الیوم بتثبیت 
 أمامھا عددا من األسماء وھم

 الدكتور ھالة الخیمي
 الدكتور صالح العقیلي

 الدكتورة ایمان ابو الھیجاء
 الدكتور یحیى خریسات

  .كما وان اللجنة ما زالت تدرس بملفات بعض الشخصیات األكادیمیة
  

  محلیة  شؤون
 جامعیة و

 طلبة نیوز
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 المخدرات ومخرجات التعلیم العالي

 
 

المسؤولیة من خالل  انطلقت أمس فعالیات المؤتمر الوطني للمسؤولیة المجتمعیة الذي یتناول ھذه
مكافحة المخدرات ومخرجات التعلیم العالي وتحدیات التوظیف وسوق العمل، ودور المؤسسات في 

 .تعزیز ھذه المسؤولیة
وقال رئیس المؤتمر الدكتور موسى الطریفي ان الھدف من المؤتمر ترسیخ مفھوم المسؤولیة 

ت القطاع الخاص وكذلك المؤسسات المجتمعیة لدى األفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسا
الحكومیة باعتبارھا فئات مستھدفة یتم التركیز علیھا لتطویر المجتمع من خاللھا لیكون قادرا على 

 .خدمة نفسھ بنفسھ
وأشار الى انھ تم استقطاب العدید من الخبراء والعلماء من اصحاب االختصاص في مجال المسؤولیة 

یة واعالمیة وثقافیة لترسیخ المفھوم المجتمعي ضمن المعاییر المجتمعیة بكافة محاورھا من دین
الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المجتمعیة، مؤكدا ان الحاجة ملحة لتطویر ھذه المنظومة لمواكبة الدول 

 .المتقدمة
وبین ان المملكة اآلن مقبلة على االنتخابات، وأن أحد محاور المؤتمر تنمیة الفكر االیجابي لدى 

لیكون لھ اثر ایجابي وحثھ على المشاركة الفاعلة في االنتخابات وإبداء رأیھ بصورة بناءة،  المواطن
والخطوة االولى تبدأ باختیار األكفأ بعیدا عن الجھویة والفزعة، إلبراز برلمان لھ دور تشریعي 

 .ملموس لمصلحة الوطن
جتمعیة ودور مؤسسات المجتمع یشار الى ان المؤتمر یركز على دور االسرة في تفعیل المشاركة الم

المدني والمدارس والجامعات في تعزیز وترسیخ مفھوم ھذه المسؤولیة، اضافة الى التحدیات 
  .المتوقعة وكیفیة التغلب علیھا

 7: الغد ص -طلبة نیوز
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ربیة واألوروبیة الثالث یُعقد في جامعة برشلونة والمؤتمر القادم مؤتمر رؤساء الجامعات الع

  في الرباط

ً یُسجُل لألمانھ العامھ التحاد الجامعات العربیة بعد النجاح الكبیر  - ةوھیب كراج ً جدیدا انجازا

في  27/5/2016- 25ذي ُعقد في الفترة من الذي حققھ المؤتمر العربي األوروبي الثالث، وال

جامعة برشلونة، بحضور االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابوعرابي 

العدوان واألمین العام التحاد الجامعات األوروبیة الدكتوره لیزلي ویلسون،ووزیر الثقافة 

الدكتور دیداك ریمرز، وعمدة  اإلسباني السید انتیجو مندیز دیفیجو ورئیس جامعة برشلونة

مدینة برشلونة السیده أدا كوال واألمینین العامین الُمساعدین لالتحاد الدكتور محمد رأفت 

محمود والدكتور مصطفى إدریس البشیر ومدیرة األمانة العامھ لالتحاد السیده مي وھبھ، 

وممثلي عدد من رئیس جامعة عربیة وأوروبیة ، ورؤساء  200باإلضافة الى ما یزید عن 

المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وشارك في تنظیم ھذا المؤتمر الدولي اتحاد الجامعات العربیة 

بالتعاون مع اتحاد الجامعات األوروبیة وجامعة برشلونة التي تستضیف السكرتاریة الدائمة 

  .للمؤتمر

أوضح ان المؤتمر استمر لمدة ثالث أیام وتضمن عدة جلسات علمیة : الدكتور ابوعرابي

تركزت محاورھا األساسیة حول مشاركة الجامعات في الحوار اإلقلیمي والتعاون وحل 

النزاعات، ایجاد حلول للتحدیات التي تواجھ التعاون بین الجامعات العربیة واالوروبیة، تحقیق 

عم التدویل الفعال، تعاون الجامعات العربیة واالوروبیة الیجاد حلول مصادر التمویل لد

للتحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم للمھاجرین، التحدیات التي تواجھ الجامعات لتحقیق دورھا 

في التعلیم العالي، تحدید المھارات المطلوبة لمواجھة التحدیات العالمیة، دور التعلیم العالي في 

  .العربي االوروبيسیاسة الحوار 

إننا نعلم جمیعا بأن التعلیم بشكل عام : وأشار الدكتور ابوعرابي في كلمتھ أمام المؤتمر الى 

ً من أكثر األدوات المؤثرة في تنمیة المجتمعات  والتعلیم العالي بشكل خاص یُعتبر واحدا

ة المعرفة البشریة، ومن المفترض أن نعمل من أجل تمكین وتثقیف األفراد من خالل زیار

 طلبة نیوز
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وإكسابھم المھارات الالزمة لتحسین حیاتھم، ومساعدة المجتمعات المحلیة من أجل تحقیق 

التقدم االجتماعي واالقتصادي المنشود، وذلك من خالل العمل على تطویر أداء المؤسسات 

ل التربویة واالكاددیمیة بتنظیم وتطویر وترقیة برامجھا، وان ال یقتصر دورھا على التعلیم ونق

المعرفة، بل توسعة ھذا الدور لیشمل بناء القدرات البشریة وتمكینھم من التعلم والعمل بما 

انھ ال یمكننا أن نتجاھل الدور الرئیسي : یتالئم مع احتیاجاتھم البیئیة والمجتمعیة، واضاف

للبحث العلمي في ابتكار المعرفة، وتوظیف العلوم لتحقیق التنمیة المستدامة في مختلف 

  .جاالت لخدمة الُمجتمعات واألفراد على حٍد سواءالم

بعقد المؤتمر األول  2013وتجدر اإلشارة ان سلسلة عقد ھذا المؤتمر بدات في منتصف العام 

لرؤساء الجامعات العربیة واالوروبیة في جامعة برشلونة اإلسبانیة، ثم ُعقد المؤتمر الثاني في 

وسوف یتم عقد المؤتمر الرابع لرؤساء الجامعات  2014جامعة االمیرة ُسمیة األردنیة في عام 

في رحاب جامع الملك محمد الخامس في  20/4/2017- 17العربیة واألوروبیة في الفترة من 

 . الرباط بالمملكة المغربیة بإذن هللا
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  طالب في محاضرة طب 500

الستشارتھ بتسجیل ابني في " الواجھة"كنت في زیارة لصدیق في احدى الجامعات االردنیة 

وقد اعجبت بالجامعة . كلیة الطب بعد غربة طویلة في الخلیج العربي المتطور بسرعة البرق

ن ما تبخر وان ادلف في ممراتھا المتشابھة وھي غیر حال دخولي علیھا ولكن اعجابي سرعا

نظیفة وتبدو وكأنھا مھجورة من عمال النظافة واالدارة وكذلك كثرة الطلبة خارج قاعاتھم 

المھم وصلت مكتب صدیقي بعد ان قرات اسمھ على الباب الخارجي . ومختبراتھم او مكتبتھم

لمكتب الذي اخبرني انھ وصدیق وعندما طرقت الباب ودخلت تفاجات ان شخص اخر في ا

ومن نظرتي االولى حاول ھذا الدكتور تبریر ذلك فقال ان . یتشاركان في ھذا المكتب الرث

مشاركة مدرسین في مكتب بعد الحصول على الشھادة العلیا لھو سبب احباط لنا واھمالنا 

اجد الطلبة المھم سالتھ عن كلیة الطب وھل ینصح بتسجیل ابني فیھا وعن سر تو! للمكتب

 ً الننا لو " اننا ال نحاسب على الحضور والغیاب" الكبیر خارج القاعات؟ فكان جوابھ صادما

فقلت كیف ذلك ؟ قال انظر لقائمة الطلبة الخاصة بمساق !! فعلنا ذلك لما وسعت القاعات

 !!طالب في شعبة واحدة 504الصعق كون الرقم " جراحة العظام"

ً ولكن اسم المسا طالب في شعبة  504ق یدل على اھمیتھ وخطورتھ فكیف یتعلم لست طبیبا

 .واحدة

ً من حیث اتیت  اكتفي بسرد القصة واترك لوزیر التعلیم العالي التعلیق النني قفلت راجعا

  .السجل ابني في جامعة خلیجیة

 طلبة نیوز
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 تـحـتـفـل بـعـیـد االسـتـقـالل» سند للفكر والعمل الشبابي«

 ً قال وزیر الداخلیة االسبق حسین ھزاع المجالي إن االستقالل لھ معاٍن كثیرة في نفوسنا جمیعا

ھد ویعمل ابرزھا تعزیز معاني التضحیة والوفاء لھذا الوطن ، وقال إن من ال یخطئ لم یجت

ً ان نخدم وطننا بكل ما اوتینا من قوة ومعرفة   .للوطن وانھ یتوجب علینا جمیعا

وعبّر المجالي عن سعادتھ في االحتفال الوطني الذي نظمتھ جمعیة سند للفكر والعمل الشبابي 

« االستقالل صنعھ األوفیاء ، ویصونھ الرجال « في متحف الحیاة البرلمانیة تحت شعار 

 .مل على العدید من الفقرات احتفاًء بھذه المناسبة الغالیة على قلوب االردنیین اجمع والذي اشت

من جانبھ اكد رئیس جمعیة سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخالیلة عن اعتزازه بھذه 

المناسبة الوطنیة العظیمة والتي تعبر عن قصة استقالل صنعھ األوفیاء ویصونھ الرجال، 

ھ بأن جمعیة سند ستطلق العدید من المبادرات الوطنیة التي تھتم بالشباب وأعلن خالل حدیث

األردني الذین یستحقون كل الدعم لیكونوا ُرسال ألردننا الحبیب في شتى المحافل المحلیة 

 .والعربیة والعالمیة 

وتحدث في الحفل االب رفعت بدر مدیر المركز الكاثولیكي للدراسات واالعالم وعالء 

سفیر منظمة السالم الدولیة وعمر عبیدات من مكتب المبادرات الطالبیة في الجامعة البشیتي 

 .االردنیة 

واشتمل الحفل على عروض لفرقة امانة عمان وفرقة فرسان البادیة وقصائد شعریة للشاعر 

 .صھیب المعایطة وعرض فني غنائي لفرقة و كورال الجامعة االردنیة

یر الداخلیة االسبق ة سند، كما تم تقدیم درع تكریمیة لوزوتم تكریم شركاء االنجاز لجمعی

  .حسین المجالي

  
  

 طلبة نیوز
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 أم نواره - حسن محمود خالد أبولبن  - 
 الزرقاء - یوسف شحادة محمد حطاب  - 
 السلط - عبدالكریم محمد الفاضل العدوان  - 
 عنبھ - شكري خلیل أحمد الجوارنھ  - 
 العقبة - فاطمة ابراھیم الخنشیري  - 
 المزار الجنوبي - حسین علي النوایسھ  - 
  دابوق –حمدیة شكري عالن  - 

 الوفیات 

 الرأي
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مراحل العملیة االنتخابیة خالد الكاللدة وضع جدوال زمنیا ل. رئیس الھیئة المستقلة لالنتخاب د -
بعد صدور االرادة الملكیة السامیة باجراء االنتخابات النیابیة المتوقعة قبل منتصف ایلول 

  .بعد حل مجلس النواب» خلیة نحل«الھیئة باتت .. المقبل
انذارا ومخالفة وتنبیھ وجھت لمطاعم وكوفي شوبات ) 150(محال اغلقت واكثر من ) 8( -

ع التدخین وفق احصائیة رسمیة صادرة من وزارة الصحة وحصلت علیھا غیر ملتزمة بمن
  » عین الرأي«

ممثلو بنوك ابدوا خالل مناقشة مشروع قانون الشركات الجدید عدم ارتیاحھم لما ورد من  -
تعدیالت بشأن الحاكمیة وتحدیدا التصویت التراكمي وعضو مجلس االدارة المستقل وتحدید 

  .المجلس سقف لمكافآت اعضاء

 یا الصحف زوا

                                             عین الرأي              
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حرص سمو األمیر الحسن بن طالل على التقاط صور تذكاریة مع جمیع الفائزین بجائزة  -
الحسن بن طالل للتمیز العلمي أمس، بمن فیھم طالبات مدرسة أروى بنت عبد المطلب 

دقي الثانویة الشاملة للبنات في الكرك، وطالب كلیة االردن الجامعیة التطبیقیة للتعلیم الفن
  .والسیاحي المقّدر عددھم بالعشرات

  
الرئیس المكلف الدكتور ھاني الملقي امضى مھمة خاصة جدا في العقبة لیلة امس االول ،  -

حیث وصل المدینة الساعة العاشرة مساء امس االول وغادرھا الى عمان الساعة السابعة 
  ..دائما كما امضى لیلتھ مع والدتھ التي یحرص على مالزمتھا .. صباح امس 

  
أطلقت اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة حملة أمس تھدف ألن یكون حضور المرأة ما نسبتھ  -

، »ألنھا تستطیع ألن األردن یستحق«في التشكیلة الحكومیة الجدیدة، تحت عنوان %) 30(
  .ساعیة لتكثیف الجھود الیصال أكبر عدد ممكن من السیدات في الحكومة الجدیدة

  
قطاع السیاحة اھتماما كبیرا بما جاء في كتاب التكلیف السامي للدكتور  أبدى مختصون في -

ھاني الملقي في الجانب الخاص بقطاع السیاحة، وتم نشر الفقرة الخاصة بھذا القطاع على 
كافة مواقع الجمعیات السیاحیة اضافة الى الحسابات الخاصة برؤسائھا على وسائل التواصل 

  .االجتماعي
  

  
أن دیوان المحاسبة أبدى مالحظات قانونیة  حول صرف مكافات » الدستور«علمت صنارة  -

واوعز . مالیة لمستشارین معینین في وزارة العمل على  نظامي المشاریع وشراء الخدمات 
  .الدیوان بوقف صرفھا لحین التحقق من قانونیتھا 

  
مسي أمس المخیم اإلماراتي األردني زارت الفنانة التشكیلیة اإلماراتیة الدكتورة سمر الشا -

لالجئین السوریین، رافقھا في الزیارة القنصل في سفارة بالدھا في األردن فیصل آل مالك 
  .الشحي

  
تنظم نقابة المھندسین الزراعیین وجمعیة التمور االردنیة معرض التمور االردنیة العاشر في  -

ویأتي افتتاح . اء ولمدة خمسة ایامالشمیساني یوم غد االربع –مجمع النقابات المھنیة 
المعرض قبل حلول شھر رمضان المبارك لیتم فتح المجال امام المواطنین للتسوق وشراء 

  .احتیاجاتھم للشھر الفضیل
  

شكا عمال الوطن بامانة عمان من اجراءات نقل تعسفي بین مناطق العاصمة  یتخذھا مدراء  -
ر اداري عادل وواضح لكل ما یتعلق بحقوقھم بالمیدان ، وطالبوا أمین عمان بوضع أطا

 وواجباتھم االداریة
  

 صنارة الدستور                                                     
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مكتبا ستكون شاغرة بقدوم مجلس النواب المقبل، المقرر إجراء انتخاباتھ في أیلول  20 -
شغور المكاتب المذكورة یأتي بحكم قانون االنتخاب الجدید، الذي قلص . المقبل" سبتمبر"

التوقعات تشیر إلى أن ذلك سیمكن األمانة العامة . نائبا 130إلى  150عدد النواب من 
 .للمجلس من التوسع في افتتاح بعض قاعات االجتماعات لسد النقص فیھا

الجھاز اإلداري لمجلس النواب، انتقلت والیتھ اإلداریة لعھدة رئیس مجلس األعیان فیصل  -
 .، بعد حل مجلس النواب األحد الماضيالفایز

عدد كبیر من النواب السابقین من المجلس المنحل لجأوا إلى موقع التواصل االجتماعي  -
تودع ناخبیھم والمواطنین، مدافعین عن أدائھم بأنھم بذلوا ما " بوستات"، لنشر "فیسبوك"

 .باتھم النیابیة في السنوات األربع الماضیةیستطیعون ألداء واج

سمحت اإلمارات العربیة المتحدة أمس لعدد من البرادات األردنیة المحملة بالخضار، بدخول  -
أراضیھا، بعد أن منعتھا لعدة أیام بعد قرارھا بعدم دخول الخضار والفواكھ إال بإبراز شھادة 

السماح للبرادات األردنیة بالدخول جاء بعد اتصاالت بین نقابة . تحلیل متبقیات المبیدات
ري الخضار والفواكھ مع السلطات اإلماراتیة وإرسال تعھد مختوم عبر الفاكس من مصد

 .المصدر بااللتزام بفحص المتبقیات

مجلس النواب القادم سیبدأ عھده سریعا بثالثة استحقاقات دستوریة قبل نھایة العام الحالي،  -
نتین مقبلتین، ثم النظر بالثقة بالحكومة، إضافة إلى مناقشة وإقرار أوالھا انتخاب رئیسھ لس

طبعا سیسبق ذلك رد المجلس على خطاب العرش . قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل
  .السامي بافتتاح الدورة العادیة األولى

  
  

  ھبة الكاید : إعداد 

 زواریب الغد                                                         


