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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  العلمیة واألكادیمیة) األردنیة(وفد روماني یطلع على تجربة 

افتتاح فعالیات المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة 
  "األردنیة"والحاسوب في 

٥  

 ٨  بحث القضایا السیاسیة واالقتصادیة والدینیة في الشرق األوسط
 ١٠  في الجامعة األردنیة» أصبوحة«عر یصدح بـ ملتقى األردن للش

   شؤون جامعیة
ي فروقات في أبناء العاملین بالجامعات من دفع أعفاء الطلبة من إ

  الرسوم الجامعیة
١٣ 

 ١٥  اتفاقیة بین المجلس الثقافي البریطاني والتعلیم العالي
 ١٦  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

لغاء رسوب التوجیھي وتقریر تقییم إیناقش » لعاليالتعلیم ا«
  رؤساء الجامعات الیوم

١٧ 

 ١٨  التربیة تعید النظر بإلغاء الرسوب بالتوجیھي
   مقاالت

إبراھیم . د.أ/الجامعة األردنیة وتأسیس كرسي عبد المنعم الرفاعي
  الكوفحي

١٩ 

 ٢١  وفیات
   ٢٣- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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رادو برئاسة األمیر  

العلمیة واألكادیمیة) األردنیة(وفد روماني یطلع على تجربة   

بحث رئیس  -فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة الدكتور 

عزمي محافظة خالل لقائھ 

صاحب السمو األمیر رادو 

والوفد الروماني المرافق لھ 

سبل تعزیز التعاون العلمي 

واألكادیمي بین الجامعة 

  .ومانیةاألردنیة والجامعات الر

وناقش الجانبان بحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األردني الدكتور عادل الطویسي إمكانیة 

   .تفعیل أطر التعاون في المجاالت العلمیة وخصوصا التقنیة بما یعود بالنفع والفائدة على كال الطرفین

ضم رؤساء جامعات وعرض محافظة  خالل اللقاء الذي حضره وفد روماني رفیع المستوى ی

وممثلین عن مؤسسات تعلیمیة رومانیة والسفیر الروماني لدى عمان، مسیرة الجامعة ونشأتھا، وما 

تضمھ من كلیات ومعاھد ومراكز علمیة متطورة،   وما تطرحھ من برامج فریدة، وتمیز الطلبة الذین 

جانب ما حققتھ من إنجازات  یدرسون فیھا سواء من األردن أو خارجھا وارتفاع أعدادھم سنویا، إلى

  .علمیة مواكبة لتطورات العصر في ظل تلك المسیرة الحافلة

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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وأوضح محافظة طبیعة العالقة وروابط الصداقة التي تجمع الجامعة األردنیة بعدد من الجامعات 

الرومانیة، مشیرا في حدیثھ إلى مشاركة الجامعة األردنیة في واحد من المؤتمرات السنویة التي 

   .قدھا الجامعات الرومانیة مع جمعیة أطباء خریجي رومانیا والذي سیعقد السنة المقبلة في عمانتع

وأكد محافظة استعداد الجامعة األردنیة توسیع نطاق التعاون مع الجامعات الرومانیة، من خالل إبرام 

ابق مع إحدى مذكرات تعاون مشیرا إلى إبرام الجامعة اتفاقیة تعاون في الشأن الطبي في وقت س

  الجامعات الرومانیة

في حین، أشاد األمیر رادو والوفد المرافق بالمستوى المتقدم الذي وصلت إلیھ الجامعة األردنیة، وما 

تمتلكھ من مقومات أكادیمیة وعلمیة وفنیة وإداریة وخطط استراتیجیة أھلتھا ألن تكون األكثر تمیزا 

للسمعة التي تحظى بھا ) األردنیة(القات مشتركة مع بین مثیالتھا، مؤكدین الرغبة على إقامة ع

  .والمستوى المتقدم في نظام تعلیمھا

ووجھ األمیر رادو دعوة لرئیس الجامعة لزیارة رومانیا وتوقیع مذكرة تفاھم یتم االتفاق على 

في  صیاغتھا بحیث تشمل في بنودھا التبادل األكادیمي والطالبي، وإنشاء البرامج المشتركة، ال سیما

  .التخصصات التقنیة، وتنظیم المؤتمرات العلمیة والزیارات

حضر اللقاء كل من نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین، ومدیر 

  .دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات

افق للجامعة األردنیة جاءت ضمن سلسلة من من الجدیر ذكره أن زیارة سمو األمیر رادو والوفد المر

الزیارات التي یقوم بھا الوفد  لمؤسسات التعلیم العالي والجامعات األردنیة حالیا، حیث زار الوفد 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للتباحث في عدد من قضایا التعلیم العالي المشتركة، كما زار 

العلوم : وجیا، وسیقوم الحقا بزیارة كل من الجامعات األردنیةالوفد جامعة األمیرة سمیة للتكنول

  .والتكنولوجیا األردنیة والھاشمیة وجامعة الیرموك
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األردنیة"افتتاح فعالیات المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب في  " 

ابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة انطلقت الیوم في الجامعة األردنیة فعالیات المؤتمر الر - ھبة الكاید 

والحاسوب الذي تنظمھ كلیة الھندسة 

بالتعاون مع مجمع المھندسین الكھربائیین 

وجامعة  (IEEE) واإللكترونیین في األردن

التكنولوجیا "الزیتونة األردنیة ویحمل شعار 

  "لحل المشاكل الوطنیة

ویناقش المؤتمر، الذي رعى افتتاحھ رئیس 

ئة تنظیم قطاع االتصاالت الدكتور غازي الجبور مندوبا عن وزیر االتصاالت مجلس مفوضي ھی

وتكنولوجیا المعلومات ووزیر تطویر القطاع العام مجد شویكة، التقنیات الحدیثة في مجاالت الھندسة 

  .الكھربائیة والحاسوب لحل المشاكل الوطنیة التي تواجھ األردن وغیرھا من الدول

إن قطاعات "ردنیة الدكتور عزمي محافظة في كلمتھ خالل حفل االفتتاح وقال رئیس الجامعة األ

الھندسة الكھربائیة والتكنولوجیا الحاسوبیة تشكل جانبا ھاما وأساسیا في البنى التحتیة الالزمة لتطویر 

القطاعات الوطنیة المختلفة؛ ما یحتم علینا مواكبة ما یستجد في ھذا المجال من تقدم وتطور علمي 

  ."ليوعم

وأضاف أن المؤتمر الذي ینعقد بدورتھ الرابعة على مدى األیام الثالثة القادمة یشكل لبنة إضافیة 

للجھود العلمیة الھادفة لعرض آخر المستجدات من تقنیات وتطورات علمیة وعملیة، سیما وأنھ 

نولوجیا منصة بحثیة للمؤتمرین لعرض ومناقشة القضایا المرتبطة بالھندسة الكھربائیة والتك

  ٢٢:الدستور ص/٤:الدیار ص/طلبة نیوز/السوسنة/خبار األردنیةأ
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الحاسوبیة وتبادل المعارف والخبرات والمستجدات واالطالع على تجارب الدول المتقدمة في تلك 

  .المجاالت

من جانبھ أشار رئیس جامعة الزیتونة الدكتور تركي عبیدات إلى أن اللجنة التنظیمیة لھذا المؤتمر 

تعمل على تنظیمھ ) اعةوالمشكلة من أعضاء من إحدى عشرة جامعة أردنیة ومن المجمع والصن(

 استمراًرا لسلسلة المؤتمرات السابقة األمیز في مجالھا في األردن، وذلك حسب مواصفات مجمع

IEEE  العالمي، حیث تنشر وقائع ھذا المؤتمر عالمیًا على المكتبة اإللكترونیة للمجمع والمفھرسة

  .(Scopus) في العدید من الفھارس العالمیة ومنھا

الھندسة الدكتور غالب عباسي أن المؤتمر یعد منبرا فریدا لمناقشة األسالیب العملیة  وأكد عمید كلیة

الحدیثة في مجاالت الھندسة الكھربائیة والحاسوب، منوھا بأن الكلیة بذلت قصارى جھدھا لتوفیر 

فرص تعلیم حقیقیة من خالل استكشاف المعرفة الجدیدة والمشاركة في كثیر من المجاالت البحثیة 

  .تخریج مھندسین محترفین قادرین على مجابھة تحدیات الحیاة العملیة والتعامل معھا بمھنیة عالیةو

ویشمل برنامج المؤتمر بحسب ما أفاد بھ رئیسھ ورئیس المجمع الدكتور غیث عبندة عروًضا لسبع 

سة وأربعین ورقة عمل لباحثین عالمیین في محاور الھندسة الطبیة الحیویة واالتصاالت وھند

الحاسوب والشبكات والمیكاترونكس وأنظمة وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وأنظمة القوى والطاقة 

  .الكھربائیة

ویُعد المؤتمر الذي یتمیز بمناقشتھ أوراقا علمیة تنشر ألول مرة؛ الحقا لسلسلة من المؤتمرات التي 

كة باحثین وعلماء مختصین بمشار) ٢٠١١، ٢٠١٣، ٢٠١٥(نظمتھا الجامعات األردنیة في األعوام 

في المجاالت الھندسیة كافة من مختلف أنحاء العالم تم نشر بعض أوراقھم البحثیة في مجالت علمیة 

  .عالمیة محكمة
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ولفت عبندة إلى أنھ یشارك في المؤتمر أربعة متحدثین رئیسیین عالمیین في موضوعات تتعلق 

بیة وشبكة األشیاء وشبكات الطاقة الكھربائیة وأنظمة بالمصانع الذكیة والمدن الذكیة والحوسبة السحا

تناقش " تكامل االبتكار والریادة والبحث في األردن"المراقبة، باإلضافة إلى ندوة نقاشیة بعنوان 

أھمیة ربط البحث العلمي بالصناعة، یتحدث فیھا خبراء وأكادیمیون في ھذا المجال، ویتخللھا 

  .علمي والریاة في األردنعروض لقصص نجاح تتعلق بالبحث ال
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  "األردنیة"ضمن برنامج تدریبي لجامعة خرونینغن الھولندیة في 

 بحث القضایا السیاسیة واالقتصادیة والدینیة في الشرق األوسط

استضافت كلیة األمیر  -سھى الصبیحي  

الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة 

 Course" الیوم ورشة عمل بعنوان

Middle East Leadership"  نظمتھا

ضمن  "Comenius" مؤسسة كومینوس

برنامج تدریبي تقیمھ جامعة خرونینغن 

  .الھولندیة للسنة الثانیة على التوالي

التي تضم مجموعة من المشاركین یمثلون قیادات إداریة علیا من مختلف القطاعات ، وتھدف الورشة

مختلفة وتطویر معرفة المشاركین بالقضایا  إلى طرح موضوعات، العامة والخاصة في ھولندا

باإلضافة الى زیادة مستوى التفاعل ، السیاسیة واالقتصادیة والدینیة في منطقة الشرق األوسط

  .والتواصل الثقافي والعلمي بین الجامعة األردنیة وجامعة خرونینغن الھولندیة

ي أبرز القضایا ذات العالقة بالواقع وطرح أستاذ العالقات الدولیة في الجامعة الدكتور حسن المومن

والتحدیات التي یواجھھا األردن في عدد من المجاالت ، الجیوسیاسي والصراعات في المنطقة

  .وخاصة األعباء التي یتحملھا األردن في ضوء تدفق عدد كبیر من الالجئین إلیھ

وبأنھا مؤسسة من ، اريوأشار المومني الى دور الجامعة األردنیة بما تمثلھ من منبر ثقافي وحض

والدیمقراطیة  لسیاسیةا لثقافةا ممفاھی تنمیةمؤسسات التنشئة السیاسیة المعنیة بإعداد قادة المستقبل و

  .لدى الطلبة

 أخبار األردنیة
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صعید متصل، تحدث أستاذ الفقھ وأصولھ في الجامعة الدكتور عدنان العساف في المحاضرة  وعلى

ً بالدین عن ، التي ألقاھا اإلثنین ضمن برنامج الورشة اإلسالم كدین وحضارة تضمنت تعریفا

ً نظرة اإلسالم الى اإلنسان والحیاة، اإلسالمي من حیث ھو دین رحمة وسماحة وأھداف ، موضحا

  .اإلسالمي الساعیة الى بناء مجتمع مترابط یعمل لخیر اإلنسانیة جمعاء یعالتشر

احة والعالمیة وتعزیز العلم العساف أھم سمات الحضارة اإلسالمیة التي امتازت بالسم وأوضح

ً ، وإشراك اآلخر في تحقیق النھضة والتطویر المستدام، واحترام الحریات المختلفة للشعوب مسلطا

  .الضوء على رسالة عمان كمنھج شامل للتفاعل اإلنساني والمنبثق من روح اإلسالم ومبادئھ

جسبرز الى تقدیم فرصة البرنامج حسب تصریح لمدیر مؤسسة كومینوس بیتر ماثیجز جی ویھدف

للمشاركین لتغییر الصور النمطیة القائمة حول الشرق األوسط وتطویر فھمھم لقضایاه السیاسیة 

باإلضافة الى اشراك صناع ، ولالطالع على مختلف االراء ووجھات النظر حولھا، واالقتصادیة

م وآرائھم  حول القضایا القطاعات الحیاتیة المختلفة لیتفاعلوا ولیساھموا في خبراتھ فيالقرار 

  . .المختلفة
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  في الجامعة األردنیة» أصبوحة«ملتقى األردن للشعر یصدح بـ 

تواصل ملتقى األردن األول للشعر صباح أمس بقراءات شعریّة في مدرج رم بالجامعة األردنیّة 

ولؤي أحمد، عطاهللا الحجایا، وطارق مكاوي، .شارك فیھا الشعراء الُعماني عبداهللا العریمي، ود

حكمت النوایسة، على فضاءاتھ، .واشتغل العریمي، في القراءات التي أدارھا الشاعر د.وھاشم مناع

في مقطوعات قصیرة ذات اشتغاالت مكثفة على ثیمة المرأة » كونشیرتو الكلمات«من دیوان 

ا حضوره في ومحسوساتھا وجوارھا، مثلما قرأ الحجایا قصائد استعار فیھا الجنوب، وأخرى بكى فیھ

عالم غائب، في لغة وسطى أعاد للقصیدة العمودیة فیھا رونقھا بشحناتھ وأخیلتھ التي تفاعل معھا 

ً  .الجمھور ً عن ذاتھ، في مشھدیات حزینة، » الملح«ورثى مكاوي أشیاءه الجمیلة، مستثمرا معّبرا

وث الدیني، بینما التزم بینما قرأ لؤي أحمد على القصیدة العمودیة تنویعات استفاد منھا من المور

 ً ً شیئا ً الزیتون وفلسطین ومقّدما ّاع عضو اتحاد الكتاب بالقصیدة ذات الشطر والعجر، باكیا الشاعر من

ً أو قراءات تسیر  .من غزل وعبّر عدد من الحضور عن استمتاعھم باألمسیّة التي وجدوا فیھا تجدیدا

ھؤالء الدكتور حسن المجالي، والدكتورة مھا نحو التجدید، طامحین نحو شعر ال یحدده الشكل، ومن 

ویتواصل بندوة عن تجارب  ... .وحضر األمسیة أمین عام وزارة الثقافة ھزاع البراري .العتوم

نداء مشعل .خلدون امنیعم ود.نارت قاخون ود.الشعراء وتواصل الملتقى بندوة ناقش فیھا النقاد د

عززوا آفاق ھذه التجارب مباركین اشتغاالت  تجارب شعریة أردنیة، في شكلھا ومضمونھا، كما

مشعل، في الندوة التي أدارھا الشاعر زھیر أبو شایب، تجربة الشاعر إبراھیم .أصحابھا، إذ تناولت د

ً التزامھ بالقضیتین الوطنیة » حطب أخضر«نصر اهللا في دیوان  ً الضوء على أسلوبیّتھ، مؤّكدة ملقیة

ً، عدا ك ً ونثرا ً في موضوع القضیة واإلنسانیّة أدبا ونھ صاحب مشروع واضح المعالم، خصوصا

ً حمل شعلة التمرد والتغییر وامتلك فلسفتھ الخاصة بالشعر  .الفلسطینیة، كما تحدثت عنھ شاعرا

ً عتبات دواوین لجملة من .وبدوره تناول د امنیعم قضایا عالم البرزخ في النصوص الشعریة، متناوال

 ً ً حول تعالق النصوص مع ھذه العتبات الشعراء األردنیین، ومقّدما أما الناقد  .دراسة مستفیضة

 ١٨:الرأي ص
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ً ھذه الكثرة الكاثرة من .د ً ینضوي تحت لوائھ الشعراء الحقیقیون، مستثنیا قاخون فقد وضع إطارا

ً عن أسفھ لحالة غیر صحیة في األدب ھي تواطؤ الشاعر غیر  شعراء التواصل االجتماعّي، ومعربا

الفاعل، كما عاین قاخون ظاھرة النقد الواھم التي صنعت أسماء أقّل ما یقال  الحقیقي مع الناقد غیر

ّھا غیر مھمة و یحیي أمسیة في الزرقاء استضافت مدیریة ثقافة الزرقاء في مركز الملك .. .عنھا أن

ً من شعراء ملتقى األردن األول للشعر، الذین قّدموا أنفسھم من خالل أشعار غلب  عبداهللا الثاني عددا

ً في األمسیة التي حضرھا  ً كبیرا علیھا التجریب والذھاب إلى مناطق جدیدة لعبت فیھا المفارقات دورا

منصور الزیود وأدارھا الصحفي إبراھیم السواعیر وحضرھا مندوب وزارة .مدیر ثقافة الزرقاء د

إلى أكثر وشّكلت األمسیة التي حظیت بحضور نخبوي  .الثقافة مشرف الملتقى األدیب مخلد بركات

من ساعتین شارك في جوالتھا الثالث الشعراء إبراھیم محمد إبراھیم من اإلمارات وشیرین العدوي 

وقّدم الشاعر إبراھیم  .من مصر، وصالح أبوالوي ووفاء جعبور، وراشد عیسى وعطاهللا أبو زیاد

ً على متناقضات عالمھ في ومضات قصیرة ، فیما قّدمت مقطوعات ذھنیّة كسر فیھا التوقع، مشتغال

العدوي قصائد مشغولة بصوفیة حواریّة ومشھدیات مقصودة، كما قّدم أبوالوي سبائك حملت صورة 

الشھید والحب وقضایاه بأسطر ذكیّة تأشیریة، أما الشاعرة جعبور فقد استعارت التاریخ وحاورت 

على فن المجاز، المجھول في حوارات حزینة، فیما ذھب راشد عیسى إلى منحوتاتھ اللغویة ولعبھ 

وحول تفاعل  .لیلتزم الشاعر أبو زیّاد برثائیاتھ وبكائیاتھ على نمط القصیدة العمودیة لفلسطین

الحضور مع األمسیة، قال مدیر ثقافة الزرقاء الزیود إّن ترویج أمسیة الملتقى كانت بین رواد المركز 

ً عن تقدیره لوزارة والحضور الذین ھم عیّنة على حضور دائم ألنشطة المدیریة والمر كز، معربا

ّھا وّزعت شعراءھا على المحافظات، وعلى رأسھا الزرقاء ذات الریادة في الفعل الثقافي  الثقافة في أن

وقال الزیود إّن التفاعل والحضور یدّل على أّن الشعر ما یزال لھ مریدون ومحبون،  .واإلبداعي

ً قیمة النشاطات في توسیع قائدة الفعل الثقافي بصفتھ من النشاطات ذات الحضور في الزرقاء، مؤّكد ا

وكان الملتقى قد أقام أمسیات بالتزامن مع أمسیة الزرقاء، في كلٍّ من المركز  .والتأثیر المجتمعي

الثقافي الملكي بعمان، و الجامعة األردنیة بمركز اللغات، ویواصل أمسیاتھ في رابطة الكتاب 
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ر الالتین بمادبا والجامعة األردنیة بمركز اللغات ومركز الحسن األردنیین ومركز إربد الثقافي ودی

 .الثقافي في محافظة الكرك
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  ي فروقات في الرسوم الجامعیةأبناء العاملین بالجامعات من دفع أعفاء الطلبة من إ
  

قرر مجلس الوزراء في جلستھ التي عقدھا الیوم االربعاء برئاسة رئیس الوزراء الدكتور ھاني 
لملقي اعفاء الطلبة من ابناء العاملین في الجامعات االردنیة الذین استفادوا من قرار التخفیض على ا

وتبین انھ لم یكن  ٢٠٠٢بالمائة والذي اتخذه مجلس التعلیم العالي في عام  ٥٠الرسوم الجامعیة بواقع 
  .صاحب العالقة باتخاذ القرار والذي كان من صالحیة مجالس االمناء

لس الوزراء اعفاءھم من دفع اي فروقات في الرسوم الجامعیة ترتبت علیھم كون الطلبة وقرر مج
لیسوا سببا في ھذه االعفاءات وال یجب تحمیلھم مسؤولیتھا واعتبارا من صدور ھذا القرار وحتى 

  . ٢٠١٨- ٢٠١٧نھایة العام الجامعي 
عیة البناء العاملین في الجامعات ھي والتأكید انھ بعد ھذا القرار فان مسؤولیة موضوع الرسوم الجام

لمجالس االمناء في الجامعات كونھا صاحبة الصالحیة التخاذ القرار بشأنھا ولیس مجلس التعلیم 
  .العالي 

 ٢٨واستند مجلس الوزراء في قراره بإعفاء ھؤالء الطلبة الى قانون االعفاء من االموال العامة رقم 
ى انھ یجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسیب مبرر من ب عل/٣والذي نصت المادة  ٢٠٠٦لسنة 

وزیر المالیة والجھة صاحبة العالقة اعفاء اي مكلف من االموال العامة التي یزید مقدارھا على الفین 
  .وخمسمائة دینار على ان تحدد في التنسیب الشروط واالجراءات الالزمة إلتمام ھذا االعفاء

الموافقة على نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمیة للموفدین على صعید اخر قرر مجلس الوزراء 
  .الذي اعدتھ وزارة الصحة ٢٠١٧لسنة 

وجاء النظام لغایات رفد المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة لوزارة الصحة في المحافظات النائیة 
  .باألطباء وتشجیعھم على العمل فیھا

ما یتعلق بالمبتعثین او الموفدین لصالحھا بموجب احكام وبموجب النظام تتولى وزارة الصحة كل 
النظام من حیث دفع االلتزامات المالیة المترتبة على المبتعثین او الموفدین بما في ذلك االلتزامات 

  .المترتبة للمؤسسات التعلیمیة التي تم قبولھم فیھا
لى ذلك قرر المجلس السماح لوزارة الصحة بتزوید المستشفیات غیر التابعة لھا بنسخ من نماذج ا

  .التقاریر الطبیة القضائیة لجمیع الجھات المصرح لھا بإعطائھا
وجاء القرار في ضوء صدور تعلیمات اصدار التقاریر الطبیة القضائیة الصادرة بمقتضى نظام 

ذج التقاریر الطبیة القضائیة التي تم اعتمادھا في كافة المستشفیات التقاریر واللجان الطبیة ونما
المرخصة العاملة في المملكة سواء كانت تقاریر طبیة قضائیة اولیة او تقاریر طبیة قضائیة قطعیة 

  .صادرة عن مستشفى
وتضمنت التعلیمات اجراءات دقیقة تتضمن كشفا موسعا ومفصال عن حالة المصاب او طالب 

  .واجراءات دقیقة ومسؤولة لمانح التقریر التقریر
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقیتي تعاون بین الحكومة االردنیة وشركة الكھرباء الوطنیة 

ملیون یورو، حیث تأتي االتفاقیة االولى  ١٧وبنك االستثمار االوروبي بقیمة اجمالیة تبلغ حوالى 
الف یورو لدعم تنفیذ مشروع الممر  ٨٥٠ملیون و ٢ لتوفیر منحة على شكل مساعدة فنیة بقیمة

االخضر لشركة الكھرباء الوطنیة بھدف دعم الشركة في ادارة وتنفیذ المشروع ودعم تصمیم وتنفیذ 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤- ١:الرأي ص/٥:الدستور ص
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خطة اتصال للمشروع الى جانب اعداد تقییم شامل لالثر البیئي واالجتماعي لبعض مكونات 
  .المشروع

الف یورو لدعم تنفیذ مشروع الممر االخضر  ٣٥٠ملیون و١٤بقیمة  فیما تأتي االتفاقیة الثانیة كمنحة
بھدف المساھمة في بناء خطین جدیدین للنقل الكھربائي وانشاء محطة نقل كھرباء فرعیة جدیدة 
وتعدیل المحطتین الفرعیتین الحالیتین وبما یسھم في تعزیز شبكة النقل الستیعاب الطاقة الكھربائیة 

  .لطاقة المتجددةالمولدة من مشاریع ا
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على االسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام كسوة القضاة 

  . ٢٠١٧لسنة 
اثناء " الروب"وبموجب التعدیل یلتزم قضاة الصلح والمدعین العامین بارتداء كسوة القضاة او 

  .المحاكمة
تعدیالت على جداول التعریفة الجمركیة لغایات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء بعض ال

  .اعفاء مادة حطب التدفئة من الرسوم الجمركیة
واوعز المجلس الى وزارة الزراعة بإعادة النظر في تعلیمات استیراد االخشاب التي تشترط ان 

ف تكون االخشاب منزوعة اللحاء مما یتسبب في الحد من استیراد الحطب لوجود اللحاء وارتفاع كل
  .زراعیة بواسطة االخشاب المستوردةنزعھ مع مراعاة ضرورة وضع الیة لضمان عدم دخول آفات 

  
ومن شأن ھذا القرار المساھمة في الحد من االعتداءات المجرمة قانونا على الثروة الحرجیة والتي 

  .نجحت الجھات المختصة بالحد منھا بشكل كبیر
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  ي والتعلیم العالياتفاقیة بین المجلس الثقافي البریطان
  
    

اقام المجلس الثقافي البریطاني بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فعالیة توقیع مذكرة 
  .في مبنى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ٢٠١٧تشرین األول  ١١تفاھم یوم األربعاء 

  
، حیث 'األكادیمي في الجامعات األردنیة  تطویر وحدات التطویر'وتھدف االتفاقیة إلى تنفیذ برنامج 

سیتعاون المجلس الثقافي البریطاني مع الوزارة من أجل تطویر تصمیم البرامج العملیة والتعلیمیة 
للتعلیم العالي في األردن، وبما یتوافق مع رؤیة وخطة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في 

م في تأسیس مركز وطني للمصادر التعلیمیة المفتوحة تطویر عملیة التدریس والتعلیم، وبما یسھ
  .والتعلم اإللكتروني في الجامعات األردنیة

  
  

یسر المجلس الثقافي 'وقد صرحت نائب مدیر المجلس الثقافي البریطاني السیدة مي أبو حمدیة 
لقطاع البریطاني إطالق المبادرة االولى والفریدة من نوعھا والتي تھدف الى دعم خطط التطویر 

التعلیم العالي بما یتوافق مع رؤیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لمواكبة التطور العالمي في 
' تطویر وحدات التطویر األكادیمي في الجامعات األردنیة 'التعلیم العالي حیث ان تنفیذ برنامج 

األردن والذي بدوره سیسھم في سیسھم في تطویر تصمیم البرامج العملیة والتعلیمیة للتعلیم العالي في 
  '.تأسیس مركز وطني للمصادر التعلیمیة المفتوحة والتعلم اإللكتروني في الجامعات األردنیة

  
، )تدویل التعلیم العالي(وسیقیم المجلس الثقافي البریطاني وباالتفاق مع الوزارة ومن خالل برنامج 

( ي الجامعات األردنیة وبالتعاون مع جامعة ثالث ورش تدریبیة لمدراء وحدات التطویر األكادیمي ف
Plymouth ( في الجامعة األردنیة، والورشة ٢٠١٧حیث ستعقد الورشة األولى في تشرین األول

، بینما ستقام الورشة األخیرة في شھر شباط  ٢٠١٧الثانیة بالجامعة الھاشمیة في شھر كانون األول 
  .في جامعة العلوم التطبیقیة ٢٠١٨

  
ثقافي البریطاني ھو المنظمة الدولیة للعالقات الثقافیة والفرص التعلیمیة في المملكة المجلس ال

دولة في مجاالت الفنون والثقافة، اللغة اإلنجلیزیة، التعلیم والمجتمع  ١٠٠نعمل مع أكثر من . المتحدة
ملیون شخص  ٧٣١ملیون شخص مباشرة و ٦٥في العام الماضي وصلنا إلى أكثر من . المدني

ً في الدول التي نعمل معھا . وما بما في ذلك عبر شبكة االنترنت، والبث والمنشوراتعم نساھم ایجابیا
تأسس المجلس الثقافي البریطاني . تغییر الحیاة من خالل خلق الفرص، وبناء الروابط وتولید الثقة -

ة العامة في وھو مؤسسة خیریة في المملكة المتحدة، یحكمھا المیثاق الملكي والھیئ ١٩٣٤عام 
  .في المائة من حكومة المملكة المتحدة ١٥نتلقى منحة تمویل أساسیة بنسبة . المملكة المتحدة

  ٨:الرأي ص/طلبة نیوز/عمون
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  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 
  .برنامج البكالوریوس في جامعة الیرموك/ لي لتخصص اقتصاد المال واالعمالاالعتماد الخاص االو

ووافق المجلس وفق بیان صحافي صدر الیوم االربعاء عن المجلس على االعتماد الخاص االولي 
لتخصصات نظم التكییف والتبرید والتدفئة، التمدیدات الكھربائیة، األوتوترونیكس، تكنولوجیا 

برنامج الدبلوم المتوسط في كلیة الحصن الجامعیة / ة، نظم القوى الكھربائیة الصناعات الكیمیائی
  .جامعة البلقاء التطبیقیة/

برنامج الدبلوم / وأجل المجلس البت في االعتماد الخاص االولي لتخصص التصمیم المیكانیكي 
  .جامعة البلقاء التطبیقیة/المتوسط في كلیة الحصن الجامعیة 

برنامج الماجستیر /تخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص إدارة األعمال ووافق المجلس على 
برنامج الماجستیر  في جامعة الشرق /وتخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص المحاسبة  

  .األوسط
برنامج الماجستیر في / تسویق/ كما وافق على االعتماد الخاص االولي لتخصص ادارة األعمال

برنامج البكالوریوس في /مانیة األردنیة وعلى تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص الصیدلةالجامعة األل
  .جامعة جرش

برنامج البكالوریوس في / وقرر المجلس تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص اإلسعاف والطوارئ 
  .جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة

  ١٢:الدستور ص
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  وتقریر تقییم رؤساء الجامعات الیومیناقش الغاء رسوب التوجیھي » التعلیم العالي«
  

یستمع مجلس التعلیم العالي، الیوم الخمیس، الى شرح من وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز 
حول التعلیمات الجدیدة المتحان الثانویة العامة، والتي بدأ تطبیقھا العام الدراسي الحالي، ومناقشة 

  .التفاصیل الخاصة بإلغاء الرسوب
، فان ھناك اقتراحات بضرورة تحدید نسبة النجاح في المباحث والتي قد »الدستور«وفقا لمعلومات و

في ظل عدم رضى البعض عن ھذه النسبة باعتبارھا غیر كافیة واالقتراح بان تصل % ٢٥تصل الى 
  %.٤٠الى ما الیقل عن 

، ومن المتوقع ان یشكل كما یناقش المجلس تقریر لجنة الخبراء الخاص بتقییم رؤساء الجامعات
  .المجلس لجنة لدراسة التقریر واتخاذ قرارات بعد قراءة مجلس التعلیم العالي البرز تفاصیلھ

  ١٢:الدستور ص
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  ة تعید النظر بإلغاء الرسوب بالتوجیھيبیالتر
  
  

، األربعاء، إنھا ترحب بنیة وزارة التربیة "ذبحتونا"قالت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
، نسخة منھ، "خبرني"وأضافت في بیان وصل .ادة النظر بقرار الرسوب في التوجیھيوالتعلیم، إع

أن نتائج إلغاء الرسوب على المدى القصیر والبعید كارثیة، لذلك یرحبون بأي قرار یصدر تجاه 
أمام التسریبات التي " ذبحتونا"توقفت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة :وتالیا نص البیان.إلغائھ
. ت في اإلعالم وتطرقت لنیة وزارة التربیة إعادة النظر بقرار إلغاء الرسوب في التوجیھيظھر

خاضت معركة تعلیمیة تربویة حقیقیة لكشف " ذبحتونا"حملة _ ١:حیث أكدت الحملة على اآلتي
ولذلك فنحن نرحب . مخاطر إلغاء الرسوب وكارثیة نتائجھ على المدى القصیر والمتوسط والبعید

ار قد یصدر باتجاه إلغائھ، وسیكون لنا وقفة بھذا الخصوص عند إصدار القرار ومعرفة بأي قر
لقد أحدث إصدار تعلیمات إلغاء الرسوب خالل العام الدراسي الحالي دربكة وفوضى _ ٢.تفاصیلھ

في صفوف الطلبة والمعلمین وإدارات المدارس، خاصة أن صدور ھذه التعلیمات لم یرافقھ أیة 
قبل وزارة  التربیة، بل إن السواد األعظم من القطاع التعلیمي غیر ملم بتفاصیل ھذه  توضیحات من

إن إجراء أیة _ ٣.التعلیمات، على الرغم من أننا نقترب من بدء االمتحانات المدرسیة للتوجیھي
 تعدیالت على تعلیمات امتحان الثانویة العامة یجب أن یتم إقرارھا واإلعالن عنھا قبل مدة زمنیة

فال یعقل أن یتعامل . كافیة من بدء العام الدراسي، كي یتسنى للطلبة والمعلمین فھمھا والتعاطي معھا
المعلم مع تعلیمات نجاح ورسوب بآلیة معینة، وفي منتصف الفصل الدراسي یتم إقرار تعلیمات 

مر نفسھ ینطبق واأل. أخرى لیجبر المعلم على إعادة النظر في آلیة عملھ وتعاملھ مع المواد والطلبة
وھم القطاع المعني بشكل رئیسي بھذه –على إدارة المدرسة ومدیریات التربیة وعلى الطلبة 

إن الخطأ الكارثي الذي قامت بھ وزارة التربیة بإقرار تعلیمات التوجیھي التي ألغت _ ٤.-التعدیالت
لتوقیت، ال یمكن إصالحھ الرسوب والنجاح من شھادة الثانویة العامة، سواء من ناحیة المضمون أو ا

بالھروب إلى األمام واستحداث آلیات جدیدة للنجاح والرسوب، خاصة أننا أصبحنا في منتصف 
الفصل الدراسي األول، وما یعنیھ ذلك من صعوبات جمة على صعید ترتیب وتجھیز الطلبة 

نطالب وزارة " ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة .والمعلمین لھذه اآللیات الجدیدة
ً، واالكتفاء باعتماد  التربیة والتعلیم بالتراجع عن تعلیمات امتحان الثانویة العامة التي أقرتھا مؤخرا

، في المعدل، مع اإلبقاء على أسس النجاح والرسوب في المواد وفي المعدل العام ١٤٠٠عالمة الـ
ً بالمادة من عالمة ال% ٥٠اعتبار من یحصل على أقل من (كما ھي  غیر مستكمل (مادة راسبا

ً في الثانویة )  ٧٠٠/١٤٠٠( ، ومن یحصل على أقل من )لمتطلبات النجاح في المعدل العام راسبا
  ).لم ینھ متطلبات النجاح(العامة 

  ١٢:الدستور ص
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 الجامعة األردنیة وتأسیس كرسي عبد المنعم الرفاعي

إبراھیم الكوفحي. د.أ  

ویفترض أن یكون ذلك منذ عّدة عقوٍد ، تأسیس كرسي للدراسات  آن األوان في الجامعة األردنیة،

، )١٩٨٥ــ  ١٩١٧( د المنعم الرفاعي عب/ األدبیة والنقدیة باسم دولة المرحوم الشاعر األردني الكبیر

الذي عایش مسیرة المملكة األردنیة الھاشمیة منذ نأنأتھا األولى حتى منتصف الثمانینیات من القرن 

ً في شعره خاصة عن العشرین الماض ي ، وكان شاعر البالط األول خالل ھذه الفترة الممتّدة ، معبّرا

ضمیر الشعب األردنّي ووجدانھ في دقیق القضایا والمواقف وجلیلھا ، فھو الشاعر الذي طالما تغّنى 

 بالجیش العربّي األردنّي وبطوالتھ وتضحیاتھ في الدفاع عن ثرى األردن الطھور والمسجد األقصى

ّى بعّمان وجمالھا ورجالھا ، ومن المعروف أن عبد المنعم الرفاعي ھو صاحب  المبارك ، وطالما تغن

نشید السالم الملكي األردني وقصیدة تحیة العلم وغیر ذلك من القصائد الوطنیة التي تحفظھا أجیال 

   . الشعب األردني وترددھا جیال بعد جیلٍ 

في الجامعة األردنیة یعني تقدیر " للدرسات األدبیة والنقدیةكرسي عبد المنعم الرفاعي "إّن تأسیس 

ھذه المؤسسة األكادیمیة العریقة لجھود ھذه الشخصیة األردنیة المھمة في خدمة وطنھا سواء في 

میدان اإلبداع الشعري أو غیره من المیادین األدبیة والثقافیة والسیاسیة التي كان یجول ویصول فیھا، 

آثاره المختلفة من الضیاع، وتعریف الباحثین والمھتمین بھا، وتسھیل الوصول وذلك بحفظ نتاجھ و

   .إلیھا، ألجل بعثھا ودراستھا وإلقاء مزیٍد من الضوء علیھا

  طلبة نیوز

 مقاالت
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كما یفتح إنشاء ھذا الكرسي المجاَل واسعا أمام الباحثین للتعریف باألدباء والنقاد والمفكرین والمثقفین 

، ات الدولیة ، والمحاضرات العلمیة، وذلك بعقد المؤتمرسة منھجیةة تراثھم درااألردنیین ، ودراس

، ات التي تغني أدبنا طریفھ وتلیدهوإقامة األمسیات الشعریة ، إلى غیر ذلك من األنشطة والفعالی

وتعلي من شأنھ، وتسھم في جعلھ أدبا یتجاوز تخوم المحلیة إلى آفاق عربیة وعالمیة، وھو ما یحتاجھ 

   . أدبنا األردني

یقین من  ، وأنا علىنیة األستاذ الدكتور عزمي محافظةھذه كلمة أضعھا بین یدي رئیس الجامعة األرد

، لحرصھ المعروف دوما على اإلفادة من المبادرات واألطروحات الجدیدة أنھا ستلقى كل االھتمام

  . میة مرموقةالتي من شأنھا أن ترقى بمستوى الجامعة ، وتسھم في تطویرھا ، و جعلھا منارة عل
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  الحصن –أدیب سالم عیسى فالحات  -
  
  المفرق –نور حسن علي ابوغیث  -
  
  ضاحیة االقصى –حنان عبدالرحمن محمد حرزاهللا  -
  
  الحصن –رضا یوف العواد الصدي  -
  
  ماركا الشمالیة –حسني عواد مفضي قاقیش  -
  
  دابوق –حنھ عودة البرقان القسوس  -
  
  العبدلیة –ابعة علي یوسف الجر -
  
  وادي عبدون –سھیر وصفي عمر المصري  -

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن حّب المعلمین واصرارھم على تطویر مھاراتھم سینعكس على 
أبنائنا، وكتبت في تعلیق على صورة نشرتھا أمس على حسابھا اإلنستجرام مع عدد من المعلمات 

حبھم للعلم وإصرارھم على تطویر مھاراتھم سینعكس (ممن انضموا للدبلوم المھني  والمعلمین
سعدت الیوم  بلقاء الدفعة الثانیة من المعلمین والمعلمات الذین انضموا ھذا . بالتأكید على أبنائنا

یز في كما وصفت جاللتھا اللقاء بالمم). األسبوع للدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة
لقاء ممیز مع الدفعة الثانیة من المعلمین الذین انضموا للدبلوم (تغریدة على حسابھا تویتر وكتبت 

  )المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة
  

قاطنو الركبان (قال وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي في تغریدة على حسابھ تویتر 
ما یجعل التعامل مع المخیم مسؤولیة سوریة دولیة، ولیس  مواطنون سوریون على أرض سوریة

  ).مسؤولیة أردنیة
  

أنھ زار األردن خالل التسعة أشھر األولى من » الدستور«أكدت وزارة السیاحة واآلثار لصنارة 
  .عن ذات الفترة من العام الماضي%) ٩(العام الحالي أربعة مالیین سائح، بنمو وصل الى 

  
یة بالتنسیق مع محافظة العاصمة موضوع توفیر المخصصات الالزمة الستئجار تدرس وزارة الداخل

  .عضوا ٦٠والبالغ عددھم » الالمركزیة«مبنى یكون مقرا ألعضاء المجلس المحلي لعمان 
  
  

 ف زوایا الصح

 صنارة الدستور 
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بتنظیم من مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة التقى وزیر الخارجیة وشؤون 
أمس بصحفیین وكتاب في جلسة مغلقة، استعرض خاللھا عددا من ملفات المغتربین أیمن الصفدي 

  .السیاسة الخارجیة وتطورات اإلقلیم والمواقف األردنیة تجاھھا
  

أكدت وزیرة السیاحة واآلثار لینا عناب أن الوزارة ال تفكر إطالقا بالمساس بالقیمة المقتطعة للعاملین 
تأكید الوزیرة جاء ردا على مذكرة بعثھا ". بدل خدمة"في المطاعم والفنادق والمتعارف علیھا بـ

رئیس نقابة الخدمات العامة خالد أبو مرجوب لرئیس الوزراء، وأعرب فیھا عن رفضھ ألي توجھ 
  .یتضمن المس بحقوق مكتسبة للعمال

  
ً عبر   تستعد وزارة العدل إلطالق مرحلة تجریبیة لخدمة استصدار شھادة عدم المحكومیة إلكترونیا

الرد (باستخدام روبوتات الدردشة، الذي یوفر تفاعلیة آلیة " فیسبوك"المراسالت من خالل تطبیق 
  .، وذلك تمھیدا إلطالقھا رسمیا)الذكي

  
مع دخول فصل الشتاء عممت وزارة التربیة والتعلیم على مدارسھا المختلفة حزمة إجراءات للحفاظ 

نسخة منھ، شدد على ضرورة تفقد وتنظیف " الغد"التعمیم، الذي وصل . على السالمة العامة
مزاریب تصریف میاه األمطار، وعدم تخزین األثاث واللوازم على أسطح المدارس، وتنظیف 
وتسلیك قنوات تصریف المیاه، والتأكد من عدم تجمع میاه األمطار خلف األسوار والجدران 

  .االستنادیة، وغیرھا من إجراءات
  
عنوان محاضرة ینظمھا المنتـدى العربـي في عمان مساء الثالثاء ".. إشكالیة المسألة الكردیة"  

 .المقبل یلقیھا الباحث عوني فرسخ

 زواریب الغد
  


