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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تُنھي تطویر نظام التأمین الصحي" یةاألردن"

   شؤون جامعیة
العلوم "تخصیص جائزة للمدرس المتمیز في جامعة 

  "والتكنولوجیا
٥ 

جامعات تشترط على متقاعدین عسكریین عدم استفادة أبنائھم من 
  " ..منح الضرر الجسیم"

٦ 

وظیفة مطلوبة بقطاع االتصاالت وتكنولوجیا )  ١٢٧٣٨( 
  ٢٠١٩المعلومات حتى العام 

٨ 

توجھ لتعدیل اسس القبول في كلیات المجتمع ال : الطویسي 
  والشروط معلنة منذ عام

١٠ 

٪ للقبول في  ٥٠اشتراط معدل الـ .. »الدستور« تأكیًدا لما نشرتھ 
  الكلیات المتوسطة

١١ 

 ١٢  ایطانیفي بر ریعلى منح ماجست حصلونی ایأردن ٢٤
 ١٣  وفیات

  ١٥- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تُنھي تطویر نظام التأمین الصحي" األردنیة"

أنھى مركز تكنولوجیا المعلومات  –ھبة الكاید 

في الجامعة األردنیة بالتعاون مع مكتب 

التأمین الصحي تطویر نظام التأمین الصحي 

على جھود وكفاءة الكوادر في  باالعتماد

المركز، والبدء بالعمل على تطبیق النظام 

  . بشكل متواز مع النظام السابق

وبحسب مدیر المركز الدكتور صالح الشرایعة فإن ھذا اإلنجاز جاء في ظل توجیھات رئاسة الجامعة 

ز لتحقیق ھذا الھدف، وسعیھا المستمر في التطویر ومواكبة العصر وما تقدمھ من دعم مستمر للمرك

إضافة إلى أنھ ضمن خطة ورؤیة المركز المتمثلة بتطویر وتحدیث كافة أنظمة الجامعة بأحدث 

الطرق واألدوات المتاحة وحوسبة جمیع إجراءات الجامعة وتقدیم الخدمات وفقا ألعلى معاییر 

  .الجودة وحمایة البیانات

سالسة استخدامھ باإلضافة إلى إمكانیة استمرار وأوضح الشرایعة أن النظام یتمیز بشمولیتھ و

تطویره وصیانتھ بسھولة مع ضمان أعلى مستویات األمان وأقل التكالیف المادیة، على عكس نظام 

التأمین الصحي السابق الذي یعتمد على بیئة عمل  قدیمة تمتاز بكلفة صیانة سنویة مرتفعة وذلك لقدم 

ة ما أدى  لوجود ندرة في أعداد المبرمجین القادرین على متابعة الخوادم وقدم لغة البرمجة المستخدم

العمل والتطویر من خاللھا، إلى جانب قلة عدد شركات الصیانة القادرة على إجراء الصیانة الالزمة 

  .للخوادم المستخدمة في بیئة العمل القدیمة

 أخبار الجامعة

 ردنیةاألأخبار 
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ظمة المالیة مما یجعل استكمال ویأتي ھذا االنجاز كخطوة أولى ولبنة أساسیة في تطویر باقي األن 

  .تطویر األنظمة المالیة األخرى یتم بسھولة وسرعة أكبر
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  "العلوم والتكنولوجیا"تخصیص جائزة للمدرس المتمیز في جامعة 
  

یا األردنیة تعلیمات جدیدة لتحفیز موظفیھا على التمیز واالبداع في اصدرت جامعة العلوم والتكنولوج
  ".المدرس المتمیز"العمل عبر تخصیص جائزة باسم 

  
   
  

وقال رئیس الجامعة الدكتور صائب خریسات ان الھدف األساس من إطالق الجائزة ھو تكریم 
المدرس المبادر والمبدع والمبتكر والذي یتحلى بشخصیة وسلوك متمیزین والذي یعمل ویسعى الى 
ً عن مدى وعي الجامعة  الحفاظ على الجامعة وتعزیز سمعتھا وتحقیق رؤیتھا ورسالتھا، وتعبیرا

ً منھا بتقدیم خدمة تعلیمیة ممیزةبأھمی وأضاف الدكتور خریسات انھ تم . ة التدریس المتمیز وایمانا
وضع األسس والشروط الالزمة للترشیح، حیث سیتم تشكیل لجان متخصصة لتقییم المرشحین ضمن 

ً ان الھدف من الجائزة خلق جو من التنافس اإلیجابي والتحفی ز على معاییر النزاھة والشفافیة، مبینا
  .االبداع والتطویر بین أعضاء الھیئة التدریسیة

  
   
  

من ناحیتھ، بین مدیر مركز التطویر األكادیمي وضمان الجودة في الجامعة الدكتور محمد الودیان 
الى ان الجائزة ستمنح مرة واحدة كل عام جامعي لثالثة من أعضاء الھیئة التدریسیة یتم اختیارھم من 

ً انھ سیتم فتح باب بین الفائزین على مست وى الكلیات للفوز بالجائزة على مستوى الجامعة، مبینا
الترشح للجائزة في اول شھر نیسان من كل عام وستشكل لجنة في كل كلیة من قبل عمید الكلیة تقوم 

  .بدراسة الطلبات المقدمة في الكلیة وترفع توصیاتھا بالمرشحین
  
  

  
  

  
  

  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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  " ..منح الضرر الجسیم"جامعات تشترط على متقاعدین عسكریین عدم استفادة أبنائھم من 
  
  

تفاجأ اولیاء امور طلبة متقاعدین عسكریین من اشتراط جامعات عند قبول ابنائھم في برامج الموازي 
، الذي یتیح البنائھم الدراسة »الضرر الجسیم«ان یوقعوا على تعھدات بأنھم من غیر أصحاب 

  .سكريالمجانیة بالجامعات حسب قانون التقاعد الع
  

ویعتبر اشتراط الجامعات، سواء أكان صادرا بموجب نظام او تعلیمات مخالفة قانونیة، الن النص 
  .القانوني اعلى من االنظمة والتعلیمات

  
یتمتع ابناء المتوفین والمصابین بعاھات «من قانون التقاعد العسكري على ان ) ط- ٢٢(وتنص المادة 

یات الحربیة او الوظیفیة بالمجانیة الكاملة في جمیع مراحل تمنعھم من إعالة أنفسھم بسبب العلمل
التعلیم بمدارس ومعاھد وزارة التربیة والتعلیم والجامعات او بالمدارس العسكریة االردنیة، وھو ما 

  .»الضرر الجسیم«اصطلح على تسمیتھ 
  

امج الموازي، وبحسب اولیاء امور طلبة تم قبول ابنائھم في احدى الجامعات الرسمیة ضمن البرن
فإنھم تفاجأوا من طلب الجامعة منھم توقیع تعھد بأن ال یستفید مما ینص علیھ قانون التقاعد العسكري 

  .، وھو ما اعتبروه مخالفا لنص القانون)الضرر الجسیم(
  

وخصصت وزارة التعلیم العالي جزء من الدعم الحكومي السنوي للجامعات بدل التدریس المجاني 
  .»ر الجسیمالضر«على بند 

  
وكانت محكمة محكمة التمییز اصدرت قرارا في وقت سابق، أكدت فیھ ان قانون التقاعد العسكري 

ط منھ ال یخالف مبدأ المساواة بین /٢٢بما تضمنھ من مواد قانونیة وعلى وجھ الخصوص المادة 
  .من الدستوراألردني) ٦(المواطنین بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة 

  
لسنة كل  ٣٣من قانون التقاعد العسكري وتعدیالتھ رقم  ٢٢نت انھ یستفید من الفقرة ط من المادة وبی

من ینطبق علیھ حكم ما ورد فیھ معفى من دفع الرسوم المنصوص علیھا في تلك الفقرة سواء قید 
ً والمطلق یجري على إطالقھ ما لم یوجد  على البرنامج التنافسي أو الموازي ألن النص جاء مطلقا

  .من القانون المدني ٢١٨نص یقیده داللة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 
  

ال یخالف قانون التقاعد العسكري بما تضمنھ من مواد قانونیة وعلى وجھ «وجاء في نص القرار 
 ٦(ط منھ مبدأ المساواة بین المواطنین بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة /٢٢الخصوص المادة 

ً بمراعاة نصوص الدستور عند إصداره للقوانین من ا( لدستور األردني ألن المشرع وإن كان ملزما
ّ أنھ وفي بعض القوانین ذات الطابع الخاص قد یجد أن مبدأ المساواة والعدالة تقضي مراعاة بعض  إال

القانونیة الفئات الواردة بحق المخاطبین بأحكامھا وھذا ال یخالف الدستور ما دام أن ھذه القواعد 
  .»تنطبق على أشخاص تماثلت ظروفھم وتساوت مراكزھم القانونیة

  
ط من قانون التقاعد العسكري قد منح ھذه الفئة من /٢٢وبما أن المشرع في المادة «ونص القرار 

أبناء المتقاعدین العسكریین مجانیة التعلیم بشرط القبول في الجامعات الرسمیة فإن ذلك ال یخالف 

  جفرا نیوز/٣:صالرأي 
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ط من قانون التقاعد /٢٢من الدستور ویصبح الطعن المثار بعدم دستوریة المادة  ١/٦المادة 
  .»العسكري غیر قائم على أساس من الواقع أو القانون

  
من قانون التقاعد العسكري وتعدیالتھ رقم  ٢٢یستفاد من الفقرة ط من المادة «وتابع القرار بالنص 

م ما ورد فیھ معفى من دفع الرسوم المنصوص انھا جعلت كل من ینطبق علیھ حك ١٩٥٩لسنة  ٣٣
ً والمطلق  علیھا في تلك الفقرة سواء قید على البرنامج التنافسي أو الموازي ألن النص جاء مطلقا

من القانون  ٢١٨یجري على إطالقھ ما لم یوجد نص یقیده داللة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 
  .»المدني

  
یراجع الجھات المختصة بالثقافة العسكریة بھذا االمر، النھ یعتبر حقا واكد ولي امر احد الطلبة انھ س

منحھ ایاه القانون وال تستطیع الجامعة منعھ او توقیع على تعھد یحرم ابنھ من االستفادة من مجانیة 
یشار الى انھ في سنوات سابقة حاولت جامعات ذلك من خالل تخصیص مقاعد جامعیة لھم . التعلیم

ھا، في حین ان جامعات كانت تضع في طلبات التقدم فیما إذا كان والد الطالب متقاعدا یتنافسوا علی
 .عسكریا ام ال للغایات نفسھا
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  ٢٠١٩وظیفة مطلوبة بقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات حتى العام )  ١٢٧٣٨( 

  
عامال لقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في المملكة  ١٢٧٣٨كشفت دراسة عن  الحاجة لــ 

  .٢٠١٩حتى نھایة العام 
  

ى مستوى وتعد الدراسة، التي أعدھا المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، األولى من نوعھا عل
الوطن العربي، وھدفت إلى تقدیر الفجوة الكمیة والنوعیة بین جانبي والعرض والطلب في سوق 

ّصاالت وتكنولوجیا المعلومات   .العمل األردني في قطاع االت
  

وقال رئیس المركز الدكتور عبدهللا العبابنة، إن حجم الطلب في قطاع تكنولوجیا المعلومات على 
من اإلناث بموجب الدراسة، في حین ازداد الطلب المتوقع في ) ٤٩٧٣(قابل م) ٧٧٦٥(الذكور بلغ  

، فیما توقعت الدراسة تراجع  حجم الطلب للعام ٢٠١٧بالمئة  مقارنة بالعام ١٢بنحو  ٢٠١٨العام 
  .بالمئة ١٤بنسبة  ٢٠١٩

  
وركزت الدراسة على  الفجوة بین جانبي العرض والطلب بثالث مجاالت قطاعیة، شملت 

  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، والسیاحة وقطاع اإلنشاءات
  

ً تقدر بنحو  كفائض  ٦٦٩٨وبین الدكتور عبابنة أن الدراسة خلصت إلى وجود فجوة عددیة كبیرة جدا
تصاالت، ما یعني أن ھذا القطاع لوحده غیر قادر على عرض بقطاع تكنولوجیا المعلومات واال

بالمئة  من حجم العرض، حیث سیكون ھناك فائض عرض في السوق  ١٠٠استیعاب ما نسبتھ 
  .بالمئة من إجمالي الطلب ٥٣مقداره 

  
وأكد أن العرض بھذا القطاع یخدم القطاعات االقتصادیة كافة المحلیة واالقلیمیة والعالمیة، في وقت 

جھ فیھ اعداد ال یستھان بھا للعمل المھني غیر الرسمي بھذا القطاع، ما یعني الحاجة للتخصصات تتو
  .المختلفة في ھذا القطاع على المستویین الجامعي و كلیات المجتمع

ً خالل األعوام  ١٩٤٣٠وأوضحت الدراسة بحسب عبابنة، أن عدد خریجي ھذا القطاع حوالي  خریجا
 ١١بالمئة لمطور برامج، و  ١٣بالمئة، مقابل  ٢٥رمج منھم ما نسبتھ ، شكلت فئة مب٢٠١٦-٢٠١٤

  .بالمئة لفئة مھندس برمجیات
  

بالمئة من  المنشآت العاملة في ھذا القطاع أبدت عدم رغبتھا في تعیین  ٩٤وبحسب الدراسة، فإن  
  .االناث لعدة أسباب من أھمھا   عدم الحاجة و طبیعة العمل التي ال تناسب المرأة

  
على مھن   ٢٠١٩ - ٢٠١٧وأوضح عبابنة ان الدراسة أظھرت تركیزا  في الطلب خالل األعوام  

ّصاالت والمعلومات،  و مشغلي المقاسم الھاتفیة، و  اختصاصیي  اختصاصیي مبیعات تكنولوجیا االت
  .أخرى، و مھندسي اتصاالت/ اإلعالن والتسویق، و المبرمجین، و بائع

  
ّصاالت وتكنولوجیا المعلومات، تأتي وقال إن دراسة الفجوة  بین جانبي العرض والطلب بقطاع االت

منسجمة مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وتدعو بنفس الوقت الیجاد نظام وطني 
  .لإلرشاد المھني

  

  الكترونيالدستور 
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نحو  بالمئة من أصحاب العمل لم یطلبوا سنوات خبرة طویلة، فیما اشترط ٤٨وبحسب الدراسة،  فإن 
بالمئة من أصحاب العمل سنتین كحد أدنى للخبرة المطلوبة للعمل في ھذا القطاع، و اشترط  ١٨

  .بالمئة من أصحاب العمل خبرة ال تقل عن ثالث سنوات لالناث١٤كذلك 
  

ّصاالت وتكنولوجیا المعلومات  ووفق نتائج الدراسة، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع االت
ً وعاملة، و توزعت بواقع  ٢٥٩٢٥ظف نحو منشأة، تو ٦٨٧٦ بالمئة  في إقلیم الوسط، و  ٦٨عامال

  .بالمئة في إقلیم الجنوب ٧بالمئة في إقلیم الشمال، و  ٢٥
  

وحول اسس  التعیین في قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ، أظھرت الدراسة بأن التعیین 
ّصاالت الشخصیة ھو األكثر ً بنسبة  المباشر من خالل االت   .بالمئة ٧٦استخداما

  
بالمئة اكدوا أن ارتفاع  ٢٩وفیما یتعلق بالضرائب المفروضة القطاع،، أظھرت الدراسة أن ما نسبتھ 
بالمئة  من العاملین في  ٢٠الضرائب یشكل أكبر عائق أمام تطور ھذا القطاع وازدھاره، فیما اعتبر 

  .القطاع أن القوانین والتشریعات تعیق عملھم أیضا
  

كانوا )  ٢٠١٤-٢٠١٦(كما أظھرت الدراسة أّن غالبیة خریجي الجھات المزودة للتدریب لألعوام 
بالمئة ، ومن ثم كلیات  ٨بالمیة ، ثم الجامعة الھاشمیة بنسبة  ١٧من جامعة البلقاء التطبیقیة وبنسبة 

 ٦لكل منھا، و نحو   بالمئة ٧جامعة البلقاء وجامعة الیرموك، والجامعة األردنیّة بنسبة / المجتمع
  .بالمئة من مؤسسة التدریب المھني

  
ودعت الدراسة الى ضرورة  أن یتولى مجلس التشغیل والتدریب والتعلیم المھني بالتنسیق مع 
مجلسي التعلیم العالي و البحث العلمي و مجلس التربیة والتعلیم، تشكیل فرق وطنیة ترسم السیاسات 

ّصاالت وتكنولوجیا القطاعیة في مجال تعلیم و تدری ب وتشغیل القوى العاملة األردنیّة في قطاع االت
  .المعلومات

  
كما دعت الدراسة  الجھات المزودة للتعلیم والتدریب، لمراجعة وتطویر برامحھا التعلیمیة و 

ّدریبیّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المھارات الحیاتیة والریادیة والداعمة للتشغیل كحقیبة الزام یة الت
ّدریبیّة، والغاء ایة برامج تدریبیة غیر مطلوبة لسوق العمل في القطاع وفتح  في جمیع برامجھا الت

  .برامج جدیدة مستوحاة من الطلب الكبیر في سوق العمل
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  جھ لتعدیل اسس القبول في كلیات المجتمع والشروط معلنة منذ عامال تو: الطویسي 
  
  

نفى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل الطویسي، وجود نیة العادة النظر بشروط 
كدا على أن تلك الشروط معلنة منذ نحو عام كامل قبول طلبة الثانویة العامة في كلیات المجتمع، مؤ

في كّل مبحث من مباحث الثانویة %) ٤٠(اشتراط حصول الطالب على حّد أدنى مقداره "وتتضمن 
  ".من المجموع العام%) ٥٠(العامة، وحصول الطالب على حّد أدنى مقداره 

جتمع، مؤكد على أن الطلبة واستغرب الطویسي الحدیث عن توّجھ لتعدیل أسس القبول في كلیات الم
من المجموع العام، %) ٥٠(بالنسبة لألدبي والعلمي أي بمعدل ) ٧٠٠(الحاصلین على مجموع 

  .في أي مادة، یحّق لھ التقدم لكلیات المجتمع%) ٤٠(وحصل على عالمة تتجاوز 
% ) ٥( ولفت الوزیر الطویسي إلى أن تخفیض نسبة المسموح لھم بالتجسیر إلى الجامعات بواقع

ًن  حیث أن التوجھ ھو لعدم تحویل %) ٥(وستكون العام القدم %) ١٠(مستمرة، حیث انھا اال
  ".التعلیم التقني"التجسیر بوابة خلفیة للقبول الجامعي وبما یعمل على تفریق سوق العمل من 

 وأشار إلى أن التوجھ العام اآلن ھو التوسع في مجال التعلیم التقني، حیث تم منح رخص لخمس
  .كلیات مجتمع في المحافظات لتدریس تخصصات تقنیة جدیدة

أي "وفیما یتعلق باعالن قوائم القبول الموحد اكد الطویسي انھا في الثلث االخیر من الشھر الحالي 
  ".ایلول الحالي ٢١بعد 

  

  ٥- ١:السبیل ص/٥-١:األنباط ص/نیوزجفرا 
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  ٪ للقبول في الكلیات المتوسطة ٥٠اشتراط معدل الـ .. »الدستور« تأكیًدا لما نشرتھ 

  
  

امس  » الدستور« اكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د عادل الطویسي ما نشرتھ  - أمان السائح
ي كّل مبحث من مباحث الثانویة العامة، ف%)  ٤٠(اشتراط حصول الطالب على حّد أدنى مقداره 

، لیتمكن من االلتحاق باي من الكلیات الجامعیة »من المجموع العام%)  ٥٠(وحّد أدنى مقداره 
  .المتوسطة 

واشار الى انھ ال نیة العادة النظر بشروط قبول طلبة الثانویة العامة في الكلیات الجامعیة المتوسطة  
  .نذ نحو عام كامل حیث  أن تلك الشروط معلنة م

واستغرب الطویسي الحدیث عن توّجھ لتعدیل أسس القبول في كلیات المجتمع، مؤكد أن الطلبة 
من المجموع العام، وعلى %)  ٥٠(بالنسبة لألدبي والعلمي أي ) ٧٠٠(الحاصلین على مجموع 

  .في أي مادة، یحّق لھم التقدم لتلك الكلیات %)  ٤٠(عالمة تتجاوز 
% )  ٥( الطویسي إلى أن تخفیض نسبة المسموح لھم بالتجسیر إلى الجامعات بواقع ولفت الوزیر

ًن  ، مبینا أن التوجھ ھو لعدم تحویل %)  ٥(وستكون العام القدم %)  ١٠(مستمرة، حیث انھا اال
مشیرا »التعلیم التقني«التجسیر بوابة خلفیة للقبول الجامعي وبما یعمل على تفریغ سوق العمل من 

ن  التوجھ العام اآلن ھو التوسع في مجال التعلیم التقني، حیث تم منح رخص لخمس كلیات الى ا
وفیما یتعلق باعالن قوائم القبول الموحد اكد . مجتمع في المحافظات لتدریس تخصصات تقنیة جدیدة

  .»ایلول الحالي ٢١أي بعد «الطویسي انھا في الثلث االخیر من الشھر الحالي 
َي طالب . س جامعھ البلقاء التطبیقیة دمن جھتھ أكد رئی عبدهللا سرور الزعبي ان الجامعھ لم تقبل ا

طیلة االیام الماضیة مؤكدا ان الجامعھ لن تتھاون بمستوى %  ٥٠ثانویة عامة بمجموع معدل قل عن 
َي الجامعھ تؤمن  بتطبیق  بنود  َي ظرف وھي ا طلبتھا بالبرامج التطبیقیة والمھنیة  تحت ا

تیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي تحافظ على مخرجات العملیة التعلیمیة ومستوى اإلسترا
.طلبتنا

  ٥:صالدستور 
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  أردنیا یحصلون على منح ماجستیر في بریطانیا 24 
 

لھذا  طالبا اردنیا على منحة التشیفنینغ البریطانیة ٢٤حصول  اعلنت السفارة البریطانیة في عمان عن
وقالت في بیان صحافي وزعتھ الیوم ان  .البریطانیة ق الجامعاتالعام لنیل درجة الماجستیر من اعر

بمجاالت االقتصاد والقانون  على المنح والذین غادروا الى بریطانیا سیدرسون الطلبة الحاصلین
   .االنسان والھندسة والتعلیم والتنمیة وحقوق

  
كانت "ن على المنح لقائھ الطلبة الحاصلی وقال السفیر البریطاني في عمان ادوارد اوكدین خالل

طلب  ٧٠٠حیث أننا تلقینا  الطلبة صعبة جدا نظرا للعدد الكبیر للمتقدمین لھذه المنحة، عملیة اختیار
الماجستیر باإلضافة  منھم حصلوا على منحة لدراسة ٢٤منھم و ٨٠بمقابلة  التحاق من االردن، وقمنا

 "الى منحة زمالة واحدة
 

والذھاب للمملكة المتحدة ھي تحسین  اركم لھذه المنحةمن األسباب الموجبة الختی"وأضاف  .
 مستویاتكم العلمیة، لكي تعودوا مؤھلین لخدمة وطنكم باإلضافة إلى أنھا فرصة عظیمة للتعایش مع

الدیمقراطیة والتنوع وتقبل اآلخر في المملكة المتحدة، وتوسیع دائرة المعارف الخاصة بكم والتعرف 
 "ن العالمعلى أناس جدد من جمیع بلدا

 
وقال مدیر المنحة في مكتب الكومنولث بین كوتس ان المملكة المتحدة تلعب دورا ھاما عالمیا  .

العالم، وتخرج النخب سنویا بمستوى اكادیمي ممیز،  بصفتھا حاضنة ألفضل الجامعات على مستوى
المعلومات  ادلكما أن مؤسسات التعلیم العالي في المملكة المتحدة تلعب دورا رئیسا في عملیة تب

 واألفكار وبناء جسور المعرفة بین خریجي العالم
 
یشارك خریجو التشیفنینغ قیمھم وعاداتھم مع المجتمع البریطاني ومن ثم عند "وأضاف كوتس  .

الوقت الذي امضوه في المجتمع البریطاني، فھي  عودتھم ألوطانھم یشاركون ما تم اكتسابھ في
ویشار الى ان منحة تشیفنینغ ھي منحة دراسیة ممولة من  ."العالم بالمحصلة تبني الجسور بین بلدان

أنحاء العالم  وزارة الخارجیة البریطانیة ومؤسسات داعمة، وتمكن المنحة الخریجین من جمیع
بااللتحاق بالجامعات البریطانیة، لدراسة الماجستیر لمدة سنة واحدة في أي مجال وفي أي جامعة من 

المتحدة على أن یتمتع المتقدم بالمھارات القیادیة وصناعة القرار  المملكةالجامعات الرائدة في 
منحة دراسیة متوفرة على الصعید  ١٥٠٠وھناك ما یزید عن  .باإلضافة إلى خبرة عملیة تقدر بعامین

المملكة المتحدة نحو  ،مما یمثل ً استثمارا ً كبیرا تدعمھ حكومة ٢٠٢٠/٢٠١٩العالمي للعام الدراسي 
  .ر قادة المستقبلتطوی

  

  السوسنة
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  دابوق –حیدر عیسى مراد  -
  
  
  شفابدران –وجیھة عبداهللا صالح  -
  
  
  مرج الحمام –حسام سمیر ودیع الموسى  -

  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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قصة «عن  مدیر المعھد الكوري لتنمیة الصناعة والتجارة یلقي الیوم محاضرة في الجامعة االردنیة
عبدالكریم القضاة  .بحضور رئیس الجامعة د» التحول االقتصادي والصناعي في كوریا الجنوبیة

  .والسفیر الكوري في عمان لي بوم یون
  
  
  

عام  لمخاطبات الرسمیة التي بدأت فيرغم ا) عین  –بلعما (عاما لم تنھ سوء وضع طریق  14
قروي كونھ  عندما طالبت مدیریة اشغال المفرق من وزارتھا بتحویل الطریق الى طریق ٢٠٠٤

 ویعاني من ھبوطات وحفر عمیقة الطریق غیر معبد بالخلطة االسفلتیة.. یربط تجمعات سكانیة كبیرة
 
 

وسائل  في مراسالتھا رغم وجودوزارات ومؤسسات حكومیة ما زالت تستخدم جھاز الفاكس 
مراجعین لعدم انجاز  موظف في احدى الوزارات الخدماتیة اعتذر امس من.. تكنولوجیة اكثر سرعة

  .  .معامالتھم الن الفاكس معطل ویحتاج لیومي صیانة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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) اكتوبر(من المنتظر أن تعلن الحكومة رسمیا عن التحول إلى التوقیت الشتوي مطلع تشرین األول 
التوقیت الشتوي یتضمن . المقبل، بحسب قرار معتمد سابق اتخذتھ حكومة عبد هللا النسور السابقة

  .أخیر الوقت ساعة واحدةت
  

عمر الرزاز على الجمیع قراءة مسودة مشروع قانون ضریبة الدخل الجدید . تمنى رئیس الوزراء د
والنظر ألثره على العبء الضریبي والتكافل بین فئات الدخل المختلفة ومحاربة " قراءة متأنیة"

أول من أمس بجوالت " تویتر"الرزاز وعد بتغریدة على موقع . ألفراد والشركاتالتھرب الضریبي ل
  .میدانیة للحكومة بكل المحافظات للحوار والنقاش حول القانون

  
س ألف أردني مصابون بألزھایمر حالیا، بحسب الجمعیة األردنیة أللزھایمر، والتي بدأت أم ١٦

أولى فعالیاتھا بإضاءة واجھة فندق الرویال بعمان باللون البنفسجي لزیادة الوعي ورفع االھتمام بھذا 
ملیون شخص، ویصاب بھ شخص كل ثالث  ٥٠المرض الخطیر، الذي یصاب بھ عالمیا أكثر من 

الیوم  الحالي ٢٢إضاءة الرویال بالبنفسجي تستمر حتى غد الجمعة، فیما تحیي الجمعیة یوم . ثوان
  . العالمي لمكافحة ھذا المرض بفعالیة أخرى

  
أولیاء أمور طالبات مدرسة آمنة بنت وھب الثانویة بحي العروبة في أبو علندا سلموا وزیر التربیة 

عام الدراسي والتعلیم مذكرة یحتجون فیھا على تشغیل المدرسة وفق نظام الفترتین مع دخول ال
". لم یراع القرار مصلحة الطالبات الدراسیة وضاعف من معاناة األھالي والطالبات"الجدید، حیث 

 .األھالي طالبوا الوزیر بالتراجع عن ھذا القرار

 زواریب الغد
  


