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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  وفد من جامعة آھي ایفران التركیة یزور " األردنیة "

  ٥  رئیس الجامعة االردنیة: خارطة طریق لتجاوز التحدیات
توقع إتفاقیة التأمین الصحي للمنتخبات الوطنیة مع « األولمبیة»
  «الجامعة األردنیة»

٩ 

 ١٠  تتعاونان لتدریب الطلبة« دوت األردن»و« األردنیة
طلبة تحضیریة الطب یناشدون بعدم القضاء على حلمھم.. 

  : سندرس النتائج٢٤والقضاة لـ االردن
١١ 

   شؤون جامعیة
البریطانیة مع  –بلفاست  -الملتقى البحثي األول لجامعة كوینز

  الجامعات االردنیة في جامعة عمان األھلیة
١٤ 

تعدیل متابعة شھادة ضمان الجودة "اعتماد التعلیم العالي" یقرر 
  الممنوحة للجامعات

١٥ 

 ١٧  اعتماد الخطة االستراتیجیة لوزارة التعلیم العالي
یدرس تقلیص أعداد الجامعات األردنیة إلى » االعتماد األكادیمي«
  فقط ٨

١٨ 

   مقاالت
 ١٩  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات/وزارة التعلیم المرتقبة

 ٢٠  م عنیزاتنسی/خطة التعلیم العالي االستراتیجیة

 ٢١  بةیغرا میإبراھ/العالي؟ میما الوجھة المتوقعة للتعل

 ٢٣  وفیات
  ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 " وفد من جامعة آھي ایفران التركیة یزور " األردنیة

 

استقبل رئیس الجامعة  - سھى الصبیحي  

األردنیة الدكتورعبد الكریم القضاة في 

وفدا من جامعة آھي ایفران التركیة مكتبھ 

ضم نائب رئیس الجامعة الدكتور احمد 

غوكبل والدكتور عمران أكیلي مدیر مكتب 

العالقات الخارجیة في الجامعة بحضور 

  .مدیرة وحدة الشؤون الدولیة الدكتورة ھدیل یاسین

نسیق المشترك بین الطرفین وتناولت الزیارة العالقات األردنیة التركیة وأوجھ التعاون األكادیمي والت

  .في مختلف المجاالت العلمیة والبحثیة ذات االھتمام المشترك

واستمع الوفد إلى شرح موجز قدمھ القضاة عن الجامعة ونشأتھا باعتبارھا أم الجامعات األردنیة، 

ً في نبذة مختصرة إنجازاتھا وكلیاتھا وبرامجھا   .مستعرضا

عاون األكادیمي والثقافي القائم ما بین الجامعة األردنیة والسفارة وأشار القضاة خالل اللقاء إلى الت

التركیة بعمان والمركز الثقافي التركي، وما أثمر عنھ من إنجازات أبرزھا برنامج اللغة التركیة الذي 

  .تطرحھ كلیة اللغات األجنبیة

التعاون بین الطرفین بدوره عبر غوكبل عن سعادتھ بزیارة الجامعة واستعداد جامعتھ لتوسیع آفاق 

  .والسیما بعد توقیع مذكرة تفاھم مشتركة شباط الماضي

 أخبار الجامعة

 /طلبة نیوزالكتروني/األنباط الكترونيلرأي أخبار األردنیة/بترا/ا
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ونوه الى قرب بدء التعاون مع الجامعة من خالل برنامج ایراسموس بلس لتبادل أعضاء الھیئة 

  .التدریسیة والطلبة

 ٧وتضم  ٢٠٠٦وجامعة آھي أفران ھي جامعة حكومیة تقع في مدینة كیرشھیر التركیة أسست عام 

ً. ١١معاھد للتدریب المھني و ٧معاھد تعلیم عال و ٤معاھد و ٣كلیات و   مركز بحثیا
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  رئیس الجامعة االردنیة: خارطة طریق لتجاوز التحدیات 

  ومستقرة مالیا  تنویري  ومركز وجاذبة ومنتجة وذكیة تضمن تحویلھا إلى عالمیة

  ة بدون ورق خالل سنتینال عجز او اقتراض مع نھایة العام الحالي وفائض بسیط وجامع

  إعادة النظر في الرسوم یحتاج لحوار وطني 

  

بالجامعة، لتكون عالمیة  كشف رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة عن خریطة طریق 

وذكیة ومنتجة وجاذبة ومركزا تنویریا ومستقرة مالیا، عبر خطط قصیرة المدى وأخرى متوسطة 

 .ارطة تشخیصا للواقع وتحددا لمسارات الوصول لألھدافوطویلة، كما تتضمن الخ

وأفصح القض وبین ان من االستثمارات التي كانت تخسر وبدات الربح، خالل االشھر الماضیة، كراج  

واشار القضاة الى ضبط نفقات التدریس من خالل  .السیارات، من خالل ضبط النفقات وتفعیل العمل فیھ

المواد والمساقات، والبحث العلمي لجھة تفعیل انتاجیتھ بحیث یكون مطال التوجھ نحو الحوسبة وتطویر 

إضافة الى مشروع التقلیل من تكالیف الطاقة  على المجتمع واحتیاجاتھ، بما ینعكس ایجابا على الجامعة،

(الف دینار یومیا، حیث طرح  ٣٠(ملیون دینار سنویا، بواقع ( ٥.٨التي تصل قیمة فاتورتھا الى (

وخالل فترة بسیطة سیتم التنفیذ، ومن جانب آخر سیتم المباشرة بترشید االستھالك، بما یضمن  العطاء

 .تخفیض قیمة الفاتورة، بحیث یتم استغالل الطاقة حسب الحاجة

(مالیین دینار سنویا، وسیتم تخفیضھ،  ٤ولفت الى ان العمل االضافي الحالي مبالغ فیھ وتقدر كلفتھ بـ( 

(ملیون دینار، مشیرا ایضا الى موضوع تقسیط رسوم الطلبة، الذي  ٢(او ( ٣یة لیكون (وفقا للحاجة الفعل

یضر الجامعة، بحیث انھا ال تستطیع تحصیل الرسوم المؤجلة لبعض فئات الطلبة، أضف الى ذلك 

 نیوز/طلبة ٧-١/الدستور ص:٤- ١/الغد ص:٦-١الرأي ص:
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تصل وبین ان فاتورة خدمة بدل قروض الرواتب، التي  .المكافآت، إذ تم البدء بإیقافھا للذین ال یستحقونھا

   .(ملیون دینار ٥.٥(دینار یومیا، سیعاد النظر فیھا، مبینا ان قیمة الرواتب تصل الى ( ١٠٠٠الى (

وأكد أھمیة دور الجامعة في مواجھة ومعالجة التحدیات الوطنیة ومنھا البطالة والطاقة والحصاد المائي 

لك االالف من الدونمات ومنھا ما والتصحر، وان یكون دور الجامعة عامال ایجابیا، مبینا ان الجامعة تمت

یوجد فیھ ابار فیجب استثمارھا، بما ینسجم مع االولویات الوطنیة بشكل فعلي وتطبیقي، ولیس مجرد 

  .شعارات

، أكد ان الجامعة تعمل حالیا على حوسبة جمیع اعمالھا، وانھا »ذكیة«وحول تحویل الجامعة الى  

التحول سیحقق وفرا في مجاالت كثیرة، الى جانب تفعیل  ستكون خالل سنتین بدون ورق، مبینا ان ھذا

اما العملیة التعلیمیة والبحث العلمي، فأكد ضرورة ان  .نظام البصمة بما یعزز االنتاجیة لدى العاملین

تعمل الجامعة بلغة العصر والعالم، لجھة ان یكون مقیاس البحث العلمي بمخرجاتھ، وان یرتفع مستوى 

كاس ذلك على نسبة التوظیف، الى جانب تطویر المساقات واالبتعاد عن التقلیدیة، الخریج من خالل انع

مبینا ان متطلبات الجامعة االجباریة سیتم تدریسھا الكترونیا، بما یحسن العملیة التعلیمیة ویحقق وفرا 

 .مالیا، لتكون المحطة الثانیة متطلبات الكلیة

یة (الذكاء الصناعي)، یجب االستفادة منھ في عملیة واشار الى أن الحدیث بلغة العصر االلكترون 

(دورة تدریبیة العضاء ھیئة التدریس واالداریین لتحسین  ٥٦التدریب والتأھیل، الفتا الى أن ھناك (

 .االداء والمھارات، وان ھذه الدورات منھا ما سیكون اجباریا ومنھا اختیاریا

وتبادل الزیارات مع جامعات عالمیة مرموقة، مبینا أن الى جانب التركیز على ضرورة ان یكون االیفاد  

وبھذا الصدد، اشار الى انھ سیتم تطویر تعلیمات  .موضوع دراسة ما بعد الدكتوراه مطروح للنقاش حالیا

الترقیة، لجھة زیادة كفاءة ونوعیة متطلباتھا، بما ینعكس على ما بعدھا من خالل برنامج متكامل ومنھا 

 .علمي وتطویر العملیة التدریسیة واالنتاج العلمي، بحیث سیكون قبل وبعد الترقیةالدورات والبحث ال
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وحول بند العالمیة، وصف الجامعة االردنیة بأنھا (جامعة ناضجة) وانھا ما تزال االولى في غالبیة 

ب ان والثامنة عربیا، الى جان )QS) التقییمات العالمیة، إذ انھا في المرتبة االولى محلیا في تصنیف

معظم كلیاتھا حاصلة على اعتمادات دولیة، باالضافة الى التوسع بتخصصات البرنامج الدولي بحیث 

 .تكون نافعة وجدیدة وغیر تقلیدیة، وھذا سیحقق ایرادا مالیا للجامعة

وبھذا الصدد، لفت الى تشكیل عشرة فرق رئیسة من اعضاء ھیئة التدریس، وإمكانیة تضمینھا اداریین  

ضت الحاجة للوصول الى اھداف الجامعة، وان كل ھدف العالمیة والذكیة والمنتجة والجاذبة إذا اقت

والمركز التنویري واالستقرار المالي، سیكون لھ فریق او أكثر، وان تحقیق ذلك یحتاج الى وسائل وان 

 .جزءا كبیرا منھا وضعت خططا تنفیذیة لھا

(ملیون  ٢التي سیتم اطالقھا قریبا، ویوجد فیھا زھاء ( وبھذا الصدد، اوضح ان ھنالك فریقا للوقفیة، 

ولفت الى خطة رئیسة الیجاد طریق دائري داخل الحرم  .دینار تقریبا، الى جانب فریق للتبرعات

الجامعي، وستكون ھنالك خدمة لنقل الطلبة عبر قطار كھربائي او عربات كھربائیة، إضافة الى انھ 

البطاقة »اء ھیئة التدریس واإلداریون نقودا، من خالل تقدیم خدمة خالل اشھر لن یحمل الطلبة واعض

، كما تم تطویر عملیة الترقیة لتصبح الكترونیة بدال من ورقیة، واصبحت تحتاج الى ثالثة اسابیع »الذكیة

  .بدال من ثالثة اشھر وكذلك الدراسات العلیا والتأمین الصحي وبراءة الذمة

تنویریا، بین ان قانونھا اشار الى ان من اھداف الجامعة ان تكون  وحول ان تكون الجامعة مركزا 

مركزا تنویریا، إال ان ھذا الجانب لم یحظ باالھتمام المطلوب، لذا سیتم تأسیس منتدى الجامعة الثقافي 

  .قریبا جدا

وفي رده على سؤال حول الرسوم الدراسیة، أكد الدكتور القضاة ضرورة وجود تفاعل من جمیع  

ات المعنیة لدراسة ملف الرسوم الجامعیة، التي في جزء كبیر منھا ال تغطي الكلفة الحقیقیة، الجھ

للوصول إلى توافق على رفع نسب مقبولة مجتمعیا، مؤكدا ان ذلك یحتاج الى حوار وطني تشترك فیھ 
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واالحزاب، وان یتم بحث الموضوع على مستوى الجامعات السلطة التشریعیة والتنفیذیة والطلبة 

 ١٩٠وحول مدیونیة الجامعات التي تصل الى أكثر من ( .جمیعھا، ولیس على مستوى جامعة بعینھا

(ملیون دینار، اقترح تسدید المدیونیة مرة واحدة، كما حدث في وقت سابق، للتخفیف من معاناة 

 .الجامعات المالیة
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  »الجامعة األردنیة»إتفاقیة التأمین الصحي للمنتخبات الوطنیة مع توقع « األولمبیة«

وقعت اللجنة األولمبیة امس األربعاء إتفاقیة التأمین الصحي لالعبي ومدربي المنتخبات الوطنیة، مع 

ووفق الموقع االلكتروني للجنة االولمبیة أقیم حفل توقیع اإلتفاقیة في مستشفى  .مستشفى الجامعة األردنیة

لجامعة األردنیة بحضور المدیر العام للمستشفى د. عبد العزیز الزیادات واألمین العام للجنة األولمبیة ا

   .ناصر المجالي

وأكد المجالي بأن توقیع ھذه اإلتفاقیة تأتي في إطار حرص اللجنة األولمبیة على توفیر الرعایة الصحیة 

أخذت » واضاف: .سم العالج الریاضي في اللجنةالشاملة لالعبي ومدربي منتخباتنا الوطني من خالل ق

اللجنة األولمبیة على عاتقھا توفیر الرعایة الصحیة الشاملة لالعبي ومدربي منتخباتنا الوطنیة بما یتوافق 

 «مع االستراتیجیة الجدیدة للجنة وبتوجیھات من سمو األمیر فیصل بن الحسین رئیس اللجنة

ً على تقدیم الرعایة الطبیة لألردنیین وتابع قائال : نعتز بھذه اإلتفاق  یة مع مستشفى الجامعة الحریص دائما

من مختلف المجاالت والقطاعات ونشكرھم على االھتمام بالعبي ومدربي منتخباتنا الوطنیة ومساندتھم 

 «على تحقیق اإلنجاز لألردن في مختلف البطوالت

ھ بھذه اإلتفاقیة التي تأتي ضمن مساعي من جانبھ عبر مدیر مستشفى الجامعة األردنیة عن سعادت 

وقال الدكتور  .مستشفى الجامعة على مساندة الریاضیین األردنیین وتوفیر الرعایة الطبیة الالزمة لھم

والتي تأتي  -المظلة الرسمیة للریاضة في األردن  - الزیادات : نتشرف بھذه اإلتفاقیة مع اللجنة األولمبیة 

  .«اندة ومؤسساتنا الوطنیة األردنیة المختلفةكجزء من واجبنا في دعم ومس

  

  

 الكتروني/الغد ١٣الرأي ص:



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
10 

  تتعاونان لتدریب الطلبة« دوت األردن»و« األردنیة

دوت ) وقعت الجامعة األردنیة، ممثلة بمركز االبتكار والریادة، ومؤسسة فرص األردن الرقمیة

والریادة، وتطویر  األردن) مذكرة تفاھم لتعزیز التعاون لدعم الشباب وتحفیزھم على االبتكار

وتزودھم بمھارات ترفع من نسبة  مظلة تعاون متكاملة تجمع المبتكرین والریادیین أفكارھم تحت

ونصت المذكرة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبدالكریم القضاة .توظیفھم في سوق العمل

خالل تنظیم  المؤسسة مدیرتھا التنفیذیة نور الحمود، على توثیق عرى التعاون بین الطرفین من وعن

بین الطلبة الریادیین  مؤتمرات وندوات ورش عمل تساھم في تنمیة مھارات التواصل والتفاعل

دریبیة في بینھم، باإلضافة إلى عقد دورات ت والباحثین في سبیل تعزیز التبادل المعرفي والبحثي فیما

  .مجال ریادة األعمال

قدراتھم عبر  وتضمنت بنود المذكرة توفیر فرص تدریبیة لطلبة الجامعة من أصحاب الریادة لتطویر

وثمن القضاة التعاون النوعي القائم  .المشاركة في البرامج التدریبیة والتنافسیة التي تعقدھا المؤسسة

فرصا حقیقة للطلبة في احتضان أفكارھم الریادیة  یوفربین مركز االبتكار والریادة والمؤسسة، الذي 

 .الالزمة لتحقیق فاعلیة أعلى ومؤثرة في سوق العمل واإلبداعیة وتزویدھم بالمھارات

لمأسسة العمل  وأكد مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد أن توقیع المذكرة یھدف 

في المرحلة المقبلة، مشیرا إلى أن  ق من حرم الجامعةمع المؤسسة في تنفیذ مجموعة برامج ستنطل

 .سیتلقون تدریبات مكثفة من المؤسسة قریبا (طالبا وطالبة في كلیة األعمال ٢٥ھناك قرابة الـ(

تطرحھ الجامعة  بدورھا أعربت الحمود عن استعداد المؤسسة لتنفیذ أي شكل من أشكال التعاون

متطلبات سوق العمل الریادي  یھدف إلى دعم الشباب وتحفیزھم على االبتكار واإلبداع، ومواكبة

الجامعة الدارسین بمتطلبات واحتیاجات السوق؛ ما  المتجددة، سعیا إلیجاد منصة متكاملة تربط طلبة

 .والریادة المتقدمة التكنولوجیا المتقدمة في مجاالت أسالیب التطویر یتیح لھم الوصول إلى
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  : سندرس النتائج٢٤طلبة تحضیریة الطب یناشدون بعدم القضاء على حلمھم.. والقضاة لـ االردن

دعا أولیاء أمور طلبة في السنة التحضیریة لتخصصي الطب وطب األسنان في الجامعة األردنیة 

ببوا بھا وأدت لمنح أبنائھم فرصة استكمال دراستھم في التخصصات الطبیة نتیجة عدة ظروف لم یتس

  .إلى عدم تمكنھم من الحصول على عالمة النجاح في مبحث أو مبحثین على األكثر

من ابنائھم رسبوا في مادة واحدة بعالمة أو عالمتین نتیجة  ٢٠٠وقال أولیاء أمور الطلبة، إن نحو

أربكھم  عدة ظروف أبرزھا حدوث أخطاء متكررة في االمتحانات المحوسبة التي تقدموا لھا، وبشكل

ولم یمكنھم من تحقیق عالمة النجاح، مناشدین رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة ووزیر 

التعلیم العالي الدكتور بسام التلھوني ورئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتدخل لعدم القضاء على 

  .حلم أبنائھم الذین حصلوا على مقاعدھم بعد منافسة وعناء شدید

ُطبّق ألول  ٢٤ي اتصاالت معاالردنوأكدوا ف ضرورة أن یتّم مراعاة كون فكرة السنة التحضیریة ت

مرة، وأن تطبیقھا تخللھ أخطاء في عدة امتحانات بشكل أربك كثیرا من الطلبة، إلى جانب أھمیة منح 

ل الطلبة الذین لم یتمكنوا من اجتیاز مبحث بسبب عالمة أو عالمتین فرصة للتعویض سواء في الفص

الدراسي الثاني أو الفصل الصیفي، باالضافة للنظر إلیھ كونھ طلبة مواطنون یجب منحھم فرصة 

  .اضافیة كما یجري العمل بھ مع الطلبة الوافدین

ومن جانبھ، أكد رئیس الجامعة األردنیة، الدكتور عبدالكریم القضاة، أن نتائج الطلبة ستعرض على 

  .تخاذ القرار المناسب بشأنھاجدول أعمال اجتماع مجلس العمداء ال

إن الجامعة تنظر إلى الطلبة نظرة أبویة، وستتخذ ما فیھ مصلحتھم  ٢٤وقال القضاة لـاالردن

  .والمصلحة العامة

  

 ٢٤جو 
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  :وتالیا نّص المناشدة التي وجھھا أولیاء أمور الطلبة

  طلبة تحضیریة طب في الجامعة األردنیة

  الطبنداء :من طلبة وأھالي طلبة في تحضیریة 

  الى: رئیس الجامعة األردنیة ووزیر التعلیم العالي ورئیس الوزراء

  رئیس الجامعة األردنیة

  رئیس لجنة الطب التحضیري

  تحیة طیبة وبعد

نحن أولیاء أمور طلبة الطب التحضیري نرفع لكم بأن معظم الطلبة الدارسین لتخصص الطب 

التعب والتنافس حصلوا على مقاعد طب وطب  التحضیري في الجامعة األردنیة، والذین بعد العناء

  .األسنان

وخالل فترة الدراسة واالمتحانات التي تقدم بھا أبناؤنا والتي كما تعلمون لم تخُل من األخطاء 

  .المتكررة في االمتحانات، حیث أن حدوث ھذه األخطاء یربك الطالب

طالب راسب بمادة واحدة فقط (تفصلھم عن النجاح عالمة او عالمتان).  ٢٠٠كما أن ھناك أكثر من 

  .مما یسبب ذلك عدم تحقیق حلم أبناءنا وضیاع مستقبلھم

فإننا إذ نتوجھ لكم بان یتم اتخاذ قرار یمكن أبناءنا ویعطیھم فرصة الستكمال دراستھم في 

یضیع مستقبل الطلبة على نقص عالمة او عالمتین في مادة التخصصات الطبیة ، حیث ال یمكن أن 
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واحدة فقط، كما تم ذكره أعاله بأن من أھم األسباب ھي األخطاء المتكررة في االمتحانات والضغط 

  .النفسي على الطالب

  طلبة و اولیاء امور الطلبة

  تخصص الطب التحضیري
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البریطانیة مع الجامعات االردنیة في جامعة عمان  –بلفاست  -الملتقى البحثي األول لجامعة كوینز
  األھلیة

  
 ٢٠١٩- ١-٨ت رعایة االستاذ الدكتور ساري حمدان رئیس جامعة عمان األھلیة تم صباح الثالثاء تح

البریطانیة مع الجامعات االردنیة في  -بلفاست –افتتاح أعمال الملتقى البحثي األول لجامعة كوینز 
اد قاعة نزار قباني في حرم الجامعة بحضور االستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة اعتم

مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا وحشد من االكادیمیین والمتخصصین من مختلف الجامعات 
  االردنیة .

  
و نیابة عن رئیس جامعة عمان االھلیة ألقت االستاذة الدكتورة اخالص الطراونة عمیدة البحث 

ة عمان االھلیة كل العلمي بالجامعة كلمة ترحیبیة بالمشاركین والحضور اكدت فیھا على ایالء جامع
الرعایة واالھتمام للبحث العلمي وعلى اھمیة ھذا الملتقى كحلقة رئیسیة في مسار التعاون العلمي 

البریطانیة وشبكة الجامعات األردنیة لتعزیز العالقات  -بلفاست –والبحثي بین جامعة كوینز 
  االستراتیجیة والبحثیة المتبادلة بین الجانبین .

  
البریطانیة كلمة اشاد فیھا بالمستوى  -بلفاست –الوفد االكادیمي من جامعة كوینز كما القى رئیس 

المتقدم للجامعات في االردن وباھمیة تطویر التعاون البحثي المشترك بین جامعة كوینز والجامعات 
  االردنیة .

  
لھاشمیة التي و قد استضافت جامعة عمان األھلیة أعمال وجلسات ھذا الملتقى بالتعاون مع الجامعة ا

یمثلھا مركز الریادة ألبحاث الرعایة العالجیة وخدمة المرضى وعلى مدار یومین بمشاركة علماء 
وباحثین یمثلون معظم الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة منھا: جامعة عمان األھلیة والجامعة 

وجامعة البلقاء التطبیقیة  الھاشمیة والجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا وجامعة الیرموك
والجامعة األلمانیة االردنیة والجامعة األمریكیة وجامعة فیالدلفیا وجامعة اإلسراء وجامعة العلوم 

  التطبیقیة وجامعة الزرقاء وجامعة البترا وجامعة العقبة للتكنولوجیا وجامعة عمان العربیة.
  

دلة والعلوم الطبیة بجامعة عمان االھلیة وأدار جلسات ھذا الملتقى العلمي باحثین من كلیة الصی
  وباحثین من الجامعات األردنیة المشاركة وعلى شكل فرق بحثیة .

  
ً جمیعھم من العلماء … ھذا و شارك في الملتقى من الجانب البریطاني ستة عشر بروفیسورا

ت والمباحثات والباحثین المتخصصین في مجال األمن الدوائي واألمن الغذائي، حیث سیعقدون اللقاءا
مع نظرائھم من الباحثین والمختصین في الجامعات األردنیة الرسمیة واألھلیة للعمل على تطویر 

  مستوى األبحاث العلمیة المتخصصة في الخدمات الصحیة والعالجیة والدوائیة.
  

یا كما ناقش المشاركون فرص تمویل األبحاث المشتركة والتعاون المستمر بین الباحثین في بریطان
  وفي األردن .

 یةشؤون جامعیة ومحل

  ٤/الغد ص:الكترونياألنباط 
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  اتادة ضمان الجودة الممنوحة للجامع"اعتماد التعلیم العالي" یقرر تعدیل متابعة شھ
  
   
  
قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي  

  .اتادة ضمان الجودة الممنوحة للجامعتعدیل متابعة شھ
  

وأشار المجلس في بیان صحفي الیوم االربعاء إلى أن التعدیل اشتمل على متابعة شھادة ضمان على 
مجي كل ثالث سنوات للمستوى الذھبي وكل سنتین المستوى المؤسسي وعلى المستوى البرا

للمستوى البرونزي والفضي على أن تلتزم الجامعة بتقدیم تقریر سنوي یتضمن خطتھا لمعالجة نقاط 
  التحسین الواردة في تقریر اللجنة.

  
ً إلى الكلیة األردنیة للعلوم والتكنولوجیا/ كلیة جامعیة متوسطة، ووقف قبول  ووجھ المجلس إنذارا

  طلبة جدد فیھا لعدم تحقیق تعلیمات معاییر االعتماد العام والخاص.
  

ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (علم النفس/برنامج البكالوریوس) في 
  الجامعة االردنیة.

  
وأّجل المجلس البت في إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (علم النفس/برنامج الماجستیر) 

  جامعة االردنیة.في ال
  

ووافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (معلم صف/ برنامج البكالوریوس) واستمراریة 
  االعتماد الخاص لتخصص (تربیة طفل/ برنامج البكالوریوس) في جامعة الیرموك.

  
 وأّجل المجلس البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا/
برنامج الماجستیر) كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

  (مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا/ برنامج الدكتوراه) في جامعة الیرموك.
  

كما أجل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (التربیة المھنیة/ برنامج الماجستیر) في 
  ك.جامعة الیرمو

  
ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (مناھج االجتماعیات وأسالیب تدریسھا/ 
برنامج الماجستیر) واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص (مناھج االجتماعیات وأسالیب تدریسھا/ 

  برنامج الدكتوراه) في جامعة الیرموك.
  

ووقف قبول طلبة جدد في تخصص (علم النفس وأجل المجلس البت في استمراریة االعتماد الخاص 
التربوي/ برنامج الماجستیر) كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص في تخصص (التربیة 

  الخاصة / برنامج الماجستیر) في جامعة عمان العربیة.
  

  ٦ي ص:أ/الر ٥ص:الدستور 
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كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص في تخصص (االصول واالدارة التربویة / برنامج 
الماجستیر) كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص في تخصص (المناھج وطرق التدریس / 

  برنامج الماجستیر) في جامعة عمان العربیة.
  

الرشاد النفسي والتربوي/ برنامج واجل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (ا
الماجستیر) كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص ووقف قبول طلبة جدد في تخصص (علم 

  الحاسوب/برنامج الماجستیر) في جامعة عمان العربیة.
  

ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص( التربیة الخاصة/صعوبات تعلم/ برنامج 
ریوس) وعلى استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات الحاسوبیة / برنامج البكالو

البكالوریوس ) وعلى استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (ھندسة البرمجیات / برنامج 
البكالوریوس) على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (الحوسبة النقالة / برنامج البكالوریوس) 

  ربیة.في جامعة عمان الع
  

ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (اللغة االنجلیزیة وآدابھا/ برنامج 
البكالوریوس) في جامعة العلوم التطبیقیة وعلى استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (ھندسة 

  الطاقة المتجددة/ برنامج البكالوریوس) في جامعة اإلسراء.
  

تخصص (إدارة األعمال/ برنامج الدبلوم المتوسط) وعلى االعتماد كما وافق على االعتماد الخاص ل
  الخاص لتخصص (المحاسبة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة حطین/ كلیة جامعیة متوسطة.

  
واجل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة المكتبات والمعلومات/ برنامج الدبلوم المتوسط) 

د الخاص ووقف قبول طلبة جدد في تخصص (التصمیم الجرافیكي/ كما اجل الـبــت فـــي االعتما
  برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة حطین/ كلیة جامعیة متوسطة.

  
ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص (الترجمة/ برنامج الدبلوم المتوسط) وعلى االعتماد 

وسط) في كلیة حطین/ كلیة جامعیة الخاص لتخصص (أمن المعلومات والشبكات/ برنامج الدبلوم المت
  متوسطة.
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  اعتماد الخطة االستراتیجیة لوزارة التعلیم العالي 
  

اعتمدت لجنة التخطیط في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الخطة االستراتیجیة للوزارة لألعوام 
)٢٠٢١- ٢٠١٩ .(  
  

د على األوراق النقاشیة وأفادت الوزارة في بیان صحفي الیوم االربعاء، انھ تم إعداد الخطة باالعتما
لجاللة الملك عبدهللا الثاني مع التركیز على الورقة النقاشیة السابعة والتي ركزت على التعلیم. وأكد 

  البیان أنھ تم مراجعة قانوني التعلیم العالي والجامعات األردنیة الصادرین عام العام الماضي. 
  

ضمان العدالة والتكافؤ في توفیر الفرص وتضمنت الخطة ثمانیة أھداف استراتیجیة للوزارة ھي 
التعلیمیة للطلبة وتحسین مستوى خدمات الوزارة وإعادة ھندسة اإلجراءات وتبسیطھا وأتمتتھا ورفع 

  كفاءة وفعالیة عمل المدیریات والوحدات التابعة للوزارة. 
  

رشیدة على كافة وأكدت الخطة أھمیة تجذیر مبدأ سیادة القانون في عمل الوزارة وتطبیق الحكومة ال
المستویات وبناء نظام للجودة والتطویر المؤسسي وتجذیر الثقافة المؤسسیة المبنیة على مفھوم 
الخدمة وأخالقیات العمل ودعم البحث العلمي واالبتكار واالبداع والتمیز وتعزیز المسؤولیة 

  االجتماعیة وخدمة المجتمع والشراكات. 
  

ھي؛ محور المتعاملین، ومحور العملیات الداخلیة، والمحور وتضمنت االستراتیجیة أربعة محاور و
ً إلى تعریف المحددات الداخلیة والخارجیة، ونقاط  المالي، ومحور التعلیم والنمو (االبداع)، إضافة
القوة، والفرص والتحدیات والتوجھات االستراتیجیة لكل محور. وأرفق باالستراتیجیة مصفوفات 

راتیجیة باألھداف الوطنیة الواردة ضمن الخطط الوطنیة وكذلك ترابط توضح ارتباط األھداف االست
األھداف الفرعیة باألھداف االستراتیجیة، والوحدات التنظیمیة التي تشترك في تحقیق كل ھدف، 

  ومؤشرات األداء لكل منھا.
  

  ٦ي ص:أ/الر ٣ص:الدستور 
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  فقط ٨رس تقلیص أعداد الجامعات األردنیة إلى ید» االعتماد األكادیمي«
  
  

یعكف جھاز االعتماد األكادیمي وضمان جودة التعلیم على إعداد المسودة النھائیة لتقلیص أعداد 
  امعات األردنیة، التي سیناقشھا في اجتماعھ خالل فبرایر المقبل.الج
  

، أن جھاز االعتماد »الجریدة«من مصادر مطلعة في وزارة التعلیم العالي لـ » الجریدة«علمت 
األكادیمي وضمان جودة التعلیم یعكف حالیا على االنتھاء من المسودة النھائیة التي ستعرض على 

ھاز، والمتوقع أن یكون في بدایة فبرایر المقبل، موضحة أن االجتماع اجتماع مجلس إدارة الج
سیتضمن العدید من الملفات المھمة، ویأتي في مقدمتھا النظر في عدد من الجامعات األجنبیة، ومن 

  أبرزھا تقلیص أعداد الجامعات األردنیة.
  

نوریة العوضي في عام وأضافت المصادر انھ من المتوقع عرض توصیة رئیسة الجھاز السابقة د. 
خالل االجتماع، والتي تتضمن إیقاف االلتحاق بعدد من الجامعات االردنیة بسبب الكثافة  ٢٠١٧

طالب كویتي مقید فیھا، مبینة  ٩٠٠الطالبیة فیھا، ومن ابرزھا جامعة ال البیت بسبب وجود أكثر من 
جامعات حكومیة وخاصة  ٦بنحو  ان التوصیات تضمنت أیضا إیقاف اعتماد التحاق الطلبة الكویتیین

  جامعة معترف بھا حالیا. ١٤من أصل  ٨بسبب الكثافة الطالبیة فیھا، واالقتصار على 
  

وأوضحت أن وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي السابق د.محمد الفارس أوقف تنفیذ ھذه التوصیات، 
  ولم یتم طرحھا خالل الفترات السابقة.

  
  »الشھادات المزورة«
  

وكشفت المصادر أن سبب عودة مثل ھذه الملفات إلى الساحة مؤخرا یرجع إلى ظھور أزمة 
جامعات فقط  ٧الشھادات المزورة، والتي جاء بعدھا اقتصار االعتراف بالجامعات المصریة على 

جامعة، وما یحصل حالیا مع الجامعات األردنیة مشابھ لما حدث مع الجامعات  ٣٠من أصل نحو 
  بب زیادة أعداد الطلبة، وتنظیم العملیة التعلیمیة في تلك الجامعات.المصریة بس

  
وأشارت إلى أن المكتب الثقافي الكویتي في المملكة األردنیة الھاشمیة أرسل توصیة الى جھاز 
االعتماد االكادیمي العام الماضي تتضمن ضرورة فتح اعتماد بعض الكلیات والمؤسسات التعلیمیة 

ا االكادیمي العالي، وحصولھا على تصنیفات مرتفعة خالل الفترة األخیرة، والذي في األردن لمستواھ
من المتوقع ان تؤخذ بعین االعتبار في مناقشة ملف الجامعات األردنیة خالل اجتماع فبرایر المقبل.

  الجریدة
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  وزارة التعلیم المرتقبة

  
  
  

  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات
  

یكثر الحدیث في اآلونة األخیرة حول توجھات الحكومة دمج وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
ووزارة التربیة والتعلیم في وزارة واحدة، وذلك من خالل إعادة ھیكلة الوزارتین، وھي خطوة 

یریات إیجابیة وعملیة، نظرا للتشابھ الكبیر بینھما والتقاطع المشترك في مھام وواجبات معظم مد
  وأقسام كلتا الوزارتین.

وتعتبر ھذه الخطوة جریئة وعملیة حیث اقتصر الدمج سابقا فقط في شخصیة الوزیر، مما انعكس 
  سلبا على أداء الوزارتین.

المرحلة الحالیة تتطلب التفكیر بإمعان في دمج المدیریات المتشابھة وإعطاء صالحیات أكبر لألمناء 
  العامین.

جھھا وھي القرار األخیر الذي صدر بتعدیل تبعیة صندوق البحث العلمي وتحویلھ المعضلة التي سنوا
من صندوق شبھ مستقل الى مدیریة من مدیریات الوزارة ویتبع لشخص األمین العام بعد أن كان یتبع 

  الوزیر نفسھ.
یریة ھنالك مدیریات یمكن ضمھا خالل عملیة الدمج الى ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي كمد

  معادلة الشھادات واالعتراف بالجامعات، مما یتطلب توسیع مھام الھیئة.
نرى أن حجم العمل قد كبر والمھام جسام وھذا یتطلب تعیین شخصیة أكادیمیة قیادیة تتمتع بقدرات 
كبیرة ومؤثرة وأن تكون ھذه الشخصیة على مسافة واحدة من جمیع أعضاء الھیئة التدریسیة، فال 

مجموعات محددة تدور في فلكھ وتؤثر فیھ وتجني الخیر كلھ، في حین یتم إقصاء ومحاربة شللیة وال 
المبدعین من أعضاء الھیئة التدریسیة. وھنا ال بد من التفكیر بالشخصیات التي تعمل بصمت وتترك 
 اإلنجاز الحقیقي یتكلم عن نفسھ. مع مراعاة أن تكون ھذه الشخصیة محبة للوطن وقیادتھ الھاشمیة

  وتضع مخافة هللا نصب عینیھا.
وبھذا نأمل أن نحقق الھدف المنشود في اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة بإستقاللیة 

  الجامعات كلیا وإعتمادھا على نفسھا وإلغاء وزارة التعلیم العالي بمفھومھا الحالي.

  نیوزطلبة 

 مقاالت
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 خطة التعلیم العالي االستراتیجیة
  نسیم عنیزات

) التي اعلنت عنھا قبل یومین ٢٠٢١-٢٠١٩تدعو الخطة االسترتیجیة لوزارة التعلیم العالي لألعوام (
لالستغراب في ظل االھداف التي تضمنتھا والتي كان یفترض ان تكون قد تحققت منذ سنوات وان 

  كثیر في منظومة التعلیم.یكون السعي نحو التطویر والجدید تواكب التطور والتحدیث وتغییر ال
ان من یقرأ االستراتیجیة یشعر وكأنھا سلقت على عجل ودون اي تنسیق مع الجھات والوزارات ذات 
العالقة، فآلیة التنسیق ھذه ما زالت غائبة لدى العدید من الھیئات الحكومیة وكأن كل واحدة منھا تعمل 

  بمفردھا وبمنأى عن االخرى.
ضمان العدالة والتكافؤ في توفیر الفرص التعلیمیة للطلبة یتبادر الى فعندما تتضمن الخطة ھدف 

الذھن سؤال بريء ـ كیف كانت تسیر االمور سابقا وھل ان العدالة وتكافؤ الفرص كانت غائبة طیلة 
  عشرات السنوات التي مضت؟.

 ١٩استراتیجیة وھل ان رفع كفاءة وفعالیة عمل المدیریات والوحدات التابعة للوزارة، یجب ان یقر ب
؟ الیس ھذا من اولویات العمل واالھداف منذ تشكیل الوزارة لذلك كان االجدى بان تتضمن  ٢١و 

االستراتیجیة وضع سیاسات وتشریعات لقطاع التعلیم العالي لضمان تطورھا باستخدام وسائل 
طویر اآللیة واسالیب حدیثة وجدیدة الن فعالیة عمل المدیریة روتیني وتقلیدي یتطلب تحدیث وت

المتبعة تجاري الحاضر والمستقبل ال ان نبقى أسرى للماضي یخالجنا الشعور بالخوف من التغییر 
الذي یعتبر من اھم عوامل الترھل االداري الذي یعاني منھ جھازنا االداري، وكنا قد اشرنا الى ھذا 

  الموضوع في احدى المقاالت السابقة.
على كافة المستویات في الخطة مبھم وغیر واضح، فھل المقصود ان مفھوم تطبیق الحكومة الرشیدة 

؟ بما تعنیھ من قواعد وقوانین ومعاییر وإجراءات تجري بموجبھا االدارة والرقابة »الحوكمة«ھو 
الفاعلة علیھا، وما یترتب علیھا من نتائح واسالیب یتم ربطھا وترتیبھا كأساسات لإلدارة الجیدة 

  فضل للموارد الموجودة، وإدارتھا بصورة سلیمة.الرشیدة، واالستغالل األ
وحتى ال یقال باننا فقط ننتقد، فاننا نتفق مع ھدف دعم البحث العلمي واالبتكار واالبداع والتمیز 
وتعزیز المسؤولیة االجتماعیة وخدمة المجتمع والشراكات التي نحن بأمس الحاجة الیھا االن، وكم 

یمة دعم البحث كنا نتمنى بان تتبنى الوزارة شعار أحد الھدفین لكل عام النھ ال یعقل ان تكون ق
ملیون دینار خالل عشر سنوات في  ٤١العلمي واالبتكار من صندوق دعم البحث العلمي ما یقارب 

دولة جل مواطنیھا من الشباب فیھم نسبة كبیرة من المبدعین الذین نحتاج االن الفكارھم وابداعاتھم 
  جدواھا. لتساعدنا في تغییر النھج واالسالیب المتبعة منذ سنوات طویلة ثبت عدم

  ٥ص:الدستور 
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  العالي؟ میما الوجھة المتوقعة للتعل
  بةیغرا میإبراھ

  
  
  الحال؟ عندما عةیالعالي في العالم وفي بالدنا بطب میالوجھة المتوقعة أو المفترضة للتعل ما

  للجامعات رةیالمتغ عةیعن الطب ایلألعمال فال بد أننا نتحدث تلقائ رةیالمتغ عةیبعن الط نتحدث
  األعمال نیب طةیالوس ةیالعامة، المفترض أنھا الحلقة العمل ةیبعد الثانو ةیالدراس والمعاھد

  والقائمة ةیدیعلى العمل، وقد تشكلت الجامعات التقل نیالشباب المقبل نیواألسواق وب والوظائف
  بھدف اتیالتي طورت جامعات وكل ةینیونضجت وفق ثالثة متطلبات، أولھا المؤسسات الد ومیال

  والتدفق العلمي رةیلمتطلبات عملھ المتغ عابایأكثر كفاءة واست كونیل نیعمل رجل الد ریتطو
  ةیوالثاني ھو اتجاھات ورؤى الطبقات األرستقراط ة،ینیفي مجال عمل المؤسسات الد والمعرفي

  ة،یالمھارات واألعمال الفن ریوتطو عابیولت االرتقاء بالفنون واآلداب والفلسفة واستحا التي
  والفالسفة نیوالفنان نییقیإلى ساحات عمل للموس نییواألرستقراط اءیتحولت قصور األغن ھكذا
  أنفسھم في ھذا المجال، ومازالت ھذه الحقول في الدراسة والعلم ونیاشتغل االرستقراط كما

  والثالث ھو النقابات ة،یوالمھن ةیفي فرصھا وعالقاتھا االجتماع ةیالذاكرة االرستقراط تحمل
  وكانت ةیالتي طورت المھن والعلوم البحتة والتكنولوج ةیوالصناع ةیوالشركات التجار ةیالمھن

  والتطلعات الواعدة والناشئة بفعل التقدم العلمي اجاتیاالحت عابیواست میحاجة الى تنظ في
  الجامعي على میالطبقات المنشئة للتعل نی. و قد انعكس الصراع بةیوالثورة الصناع قنيوالت

  تحمل في فلسفتھا ةیوالبحتة والتكنولوج ةیواالجتماع ةینفسھا، فمازالت العلوم اإلنسان العلوم
  في اتجاھات ریوكان لذلك أثر كب نھا،یب مایف عةیفي حقولھا صراعا وقط نیالعامل واتجاھات

  تجتذب األكثر اتیكانت الفلسفة واإلنسان نیوفي ح ضا،یوالمھن وفي االعتدال والتطرف أ مالعلو
  المثال لی(على سب ١٦٤٢ – ١٥٦٤( ویلیعصر النھضة، وكانت مكافأة غال ةیفي بدا ذكاء

  تساوي عشر مكافأة أستاذ الفلسفة في الجامعة نفسھا! زایفي جامعة ب اءیزیكان أستاذا للف عندما
  الحال؟ لقد أدت عةیالعالي في العالم وفي بالدنا بطب میالوجھة المتوقعة أو المفترضة للتعل ما

  مثل حل المشكالت المعقدة – ایالعامة العل ةیالطلب على المھارات المعرف ادةیإلى ز ایالتكنولوج
  
  اكتسابھا من مكنیالناقد أو االتصاالت المتقدمة القابلة للنقل عبر الوظائف ولكن ال  ریالتفك أو

  الطلب على األعمال ذات المھارات ادةیالبنك الدولي ز الحظیالمدرسي وحده. و میالتعل خالل
  على اتجاھات ضایوانخفاضھ بتناسب طردي مع مستوى المھارات، وزاد الطلب أ المرتفعة

  من خالل االنترنت والجامعات المفتوحة، كما میوالتعل بیأعمال التدر دیوتتزا اة،یمدى الح التعلم
  الحال أنھا اتجاھات عةیبطب توقعیفي مجال االبداع، و بیوالتدر میالطلب على العمل والتعل دیزی

  مسارات متعددة ومرنة میالعالي، وربما تتخذ مسارات التخصص والتعل میمستقبل التعل تحدد
  في العلوم ةیدیعام في التخصصات التقل میفي مقدور الطالب تلقي تعل كونی ثیبح ومتنوعة،
  مھني مباشر، مثل بیتلقي تدر ضایفي مقدوره أ كونیالمثال، و لیوالھندسة على سب واالقتصاد

  ةیعمل ریوقد تبدو الفكرة غ م،یالطبي والبرمجة والتصم لیوالمحاسبة والتأھ انةیوالص ضیالتمر
  أو ةیالمقترحة مجموعة برامج دبلوم مھن ةیومن الحلول العمل ق،یصعبة التطب اآلن أو حتى
  ةیالمتخصصون في المجال المھني دبلوما في الدراسات والمجاالت النظر تلقىی ثیبح ةینظر

  عامة. ةیوعلم ةیفي مجاالت معرف نیوالعكس بالنسبة للمتخصص والعامة،
  للتخصصات واألعمال، لكن فكرة ةیممكن التنبؤ بالعوائد واالتجاھات العمل ریغ زالی ما

  في كونی ثیومالئما، بح دایج الیالعامة تبدو تأھ ةیوالمعرف ةیالتخصصات المھن نیب المزاوجة
  الحصول ضایفي مقدورھم أ كونیالشباب الحصول على مھنة نشطة في السوق وأن  مقدور

  ٧ص:الغد 
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  ةیفي الحاجات واالتجاھات اإلبداع ساعدھمیمھاراتھم و طوریمعرفي وعلمي عام  لیتأھ على
  مھارات ومعارف تطلبی نییواإلداري والعام للمھن فيی. ومن المؤكد أن التقدم الوظرةیوالمتغ
  نیالتعاون ب ریالبنك الدولي تطو قدمھایومن االقتراحات التي  ة،یواجتماع ةیوإنسان عامة

  إضافة إلى األساتذة نیفي مقدور الطرف كونی ثیبح ة،یمیوالمصانع والمؤسسات التعل األسواق
  . ومؤكد أنمیامتالك البوصلة واإلحساس العام بمتطلبات العمل واألسواق والتعل والطالب

  .دةیومف عةیصارت تقدم حلوال سر الشبكة
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  دابوق –بسمة خالد سالمة القماز الخریسات  -
  
  ابونصیر –عبدربھ یوسف المنور الوریكات  -
  
  الدوار السابع -كمال طھبوب » محمد أدیب« -
  
  الرصیفة –أمینة خلیل نصار  -
  
  الصویفیة –عیسى خلیل عبداهللا دواني  -
  
  الشمیساني –سلیمان عادل سلیم الددو  -
  
  الصویفیة –حنھ حنا موسى الخوري  -
  
  عرجان –نوال خلیل البورنو  -
  
  خرجا -القسیم الزعبي  خولة خالد -
 
  القویرة –حسین عوده النجادات  -
  
  الجبیھة - مصطفى عبدالكریم المالح  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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على العدید من اإلنجازات، كان  ٢٠١٨مؤسسة الملكة علیاء للسمع والنطق ختمت العام المنصرم 
سماعة طبیة صرفت مجانا ألطفال  ١٨سماعة طبیة لمحتاجیھا، من بینھا  ٧٩أبرزھا قیامھا بتركیب 

یب نطق للكثیر من المواطنین من غیر المشمولین فقراء، ناھیك عن إجراء فحوصات سمعیة وتدر
  حالة. ١٥٦٠خدمة متنوعة لمراجعیھا وبلغ عددھم  ٣٣٨٤بالتأمینات الصحیة. وقدمت المؤسسة 

  
  إلى موقع حيیالحج الوطني والمس ومیفي األردن غدا  ةیالكاثولك سةیالكن يیتح ١٩للسنة 
  تتم حسب ةیكیالكاثول ةینی(المغطس)، شرقي نھر األردن. ھذه المناسبة الد حیالمس دیالس ةیمعمود

  من نی) من كل عام بمشاركة آالف المؤمنرینایمن كانون الثاني ( ةیالمتبع في الجمعة الثان دیالتقل
  بالمملكة. ةیكیالكنائس الكاثول مختلف

  
ابقة االعالمیة مجلس اعتماد المؤسسات الصحیة یكرم االثنین المقبل الصحفیین الفائزین بالمس

للمجلس "اكتب.. صور.. سجل"، التي تلقى لھا العدید من المشاركات بین تقاریر وتحقیقات صحفیة. 
  نیمنى الحس رةیسمو االم ةیتحت رعا راتونیبفندق الش لھذه الغایة یقیم المجلس حفال...

  
  على عدم التعاون او الرد على استفسارات صریقموه  سىیواالثار ع احةیعام وزارة الس نیأم
  رغم االتصاالت المتكررة وعلى احة،یبقطاع الس تعلقی مایتتابعھا ف ةیصحف ایحول قضا “الغد”

  !امیعدة أ مدار
  
  عبر مواقع التواصل االجتماعي منذ وقت مبكر صباح امس نییعلى تداوالت األردن طرتیس

  ء االربعاء، بحسب ما أوحتالثالثا لیبعدم تساقط الثلوج وال تراكمھا كما توقعوا ل تندراتھم
  مبنى الصوامع بالعقبة اریتندرات الثلج سوى عدم اكتمال انھ نافسی. لم ةیالتنبؤات الجو نشرات

  في بث حي ومباشر! الحكومة والنواب ارتاحوا أمس ةیالفاشل الذي نفذتھ شركة ترك ریالتفج بعد
  وجبات النقد عبر مواقع التواصل! من
 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


