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 ألول مرة في الجامعة األردنیة
 "أستاذاً متمیزاً " تسمیة الدكتور المومني 

 
ُسس تنظیم عمل أساتذة الشرف وتسمیة األساتذة الُمتمیزین والفخریین في  -  ھبة الكاید ً الى أ إستنادا

ردنیَّة الصادرة عن مجلس الُعمداء بقراره رقم الجا ُ ،  قرر مجلس العمداء )1700/2016(معة األ
ً " أمس األول بناء على تنسیب من لجنة التعیین والترقیة تسمیة الدكتور شاھر محمد المومني أستاذا

 ً  ".األردنیة"بعد تحقیقھ لجمیع متطلبات وشروط التسمیة، التي تمنح ألول مرة في " متمیزا
  
  

واستحق المومني اللقب نظیر انجازاتھ البحثیة المتمیزة، التي جعلتھ في طلیعة الباحثین العالمیین في 
مجال التفاضل والتكامل الكسري، وصنفتھ شبكة المعرفة تومسون رویترز من أعلى عشرة علماء 

ً نُشر معظمھ) 240(على مستوى العالم في ھذا المجال، ولھ اكثر من  ً علمیا ا في مجالت علمیة بحثا
 .عالمیة

  
  

ً لما یتمتع بھ المومني من سمعة علمیة عالمیة غیر مسبوقة؛ اختیر ضمن طبقة العلماء الدولیین  ونظرا
ً على المستوى العالمي  ً بأبحاثھم، إضافة انضمامھ لقائمة العقول العلمیة األكثر تأثیرا األكثر استشھادا

وحصل على العدید من جوائز التمیز العلمي على المستوى  لألعوام األربعة الماضیة على التوالي،
المحلي واالقلیمي والعالمي كوسام الملك عبدهللا الثاني بن الحسین للتمیز من الدرجة الثانیة وجائزة 
الباحث المتمیز لعدة أعوام وجائزة سكوبس للعلماء األردنیین وجائزة اإلیسیسكو للعلوم والتكنلوجیا 

ت، كما كرمھ جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین خالل المنتدى العالمي في مجال الریاضیا
 .كنجم من نجوم العلوم األردنیین 2017للعلوم

  
  

واستكماال لقصة نجاح العالم المومني الذي سما بإنجازاتھ العلمیة وسمعتھ األكادیمیة وباسھاماتھ 
حھ لقبا یعبّر عن فخر األردن والجامعة بھ الفاعلة في خدمة الجامعة والمجتمع، كان ال بد من من

وبفكره وعلمھ، سیما وقد كان كل ذلك معبرا لتتویجھ من قبل العدید من العلماء العرب لنیل جائزة 
 .؛ حیث القى دعما لھذا الترشح من كل بقاع األردن حینئذ2016نوبل في الفیزیاء النظریة للعام 

  
  

 أخبار الجامعة

 24جو  -المدینة نیوز -عمون -طلبة نیوز –السوسنة  - بترا -16: الرأي ص
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 سنان في األردنیة والعلوم والتكنولوجیاسنة تحضیریة لتخصصي الطب وطب األ

  
كشفت مصادر مطلعة عن مالمح األسس العامة المشتركة لتطبیق السنة التحضیریة في تخصصي 
الطب وطب األسنان في الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا، والتي صدر قرار من مجلس 

وھي إجباریة لجمیع الطلبة المقبولین والمرشحین  2019-2018التعلیم العالي بتطبیقھا العام الجامعي 
لتخصص الطب، حیث سیتم ادراج تخصص الطب وطب االسنان ضمن وحدة القبول الموحد 
االلكتروني، ویتقدم الطلبة للدراسة في التخصص وتحدد السنة التحضیریة تخصص الطب البشري 

االول الذي یدرسھ الطالب او یختار  او االسنان وفقا المتحان عام یتم عقده نھایة العام الدراسي
تخصص اخر غیر الطب او طب االسنان وفقا للتحصیل الذي حاز علیھ بالسنة التحضیریة، 

 .واشترطت التعلیمات ان یجتاز الطالب كل المساقات بنجاح
كما كشفت المصادر ان التوقعات تشیر بانخفاض معدل القبول بھاتین الجامعتین لتصل في حدھا 

حیث انھ یسیمح لھم بالقبول في أي من التخصصین الطب او طب االسنان، % 94لى األدنى ا
وستؤول سنتھ التحضیریة ربما الى قبولھ بالطب البشري لیحصل على مقعد طب باالردنیة مثال بحد 

 %.94ادنى 
الفصل الدراسي (وبینت ذات المصادر ان مساقات السنة التحضیریة ستّدرس على مدى فصلین 

فقط، وتعلن النتائج قبل بدایة الفصل الصیفي، مشیرة المصادر ذاتھا ) لفصل الدراسي الثانياألول وا
انھ سیتم قبول وتوزیع الطلبة الذین لم یتم قبولھم في تخصصي الطب وطب األسنان في الجامعة 

ً ألسس االنتقال بین التخصص ات بمستوى السنة الثانیة على مختلف الكلیات في الجامعة نفسھا، وفقا
 .األخرى

واكدت ان البرنامج الموازي ایضا سیتم شمولھ بالسنة التحضیریة وفقا للقبول المباشر باستثناء الطلبة 
غیر االردنیین الذین لن یخضعوا لتلك السنة، مؤكدة ذات المصادر انھ یتم قبول الطلبة الملتحقین في 

في تخصصي الطب وطب األسنان في زیادة على الطاقة االستیعابیة %) 20(السنة التحضیریة بنسبة 
جمیع البرامج، حیث سیتم االلتزام بالطاقة االستیعابیة بنھایة السنة التحضیریة الن ھنالك نسبة حسب 

 .).المصادر لن تجتاز السنة التحضیریة بنجاح وھو االمر الذي سیعید العدد الى الترتیب السابق
یریة من الطالب بحیث تتطابق مع رسوم وقالت المصادر انھ سیتم تحصیل رسوم السنة التحض

 ..تخصص الطب في كافة البرامج، ولن یكون ھنالك زیادة على الرسوم
ووفقا للمصادر فانھ سیتم اعطاء خیار للجامعتین لتدریس مساقات مثل، علوم طبیة أساسیة مثل 

شریح التشریح العام وعلم وظائف األعضاء،مقدمة في الطب البشري،مقدمة في طب األسنان،ت
 .أسنان، االسعاف والطوارئ

ووفقا للمصادر فان االسس تتضمن انھ یسمح للطلبة غیر األردنیین فقط بإعادة السنة التحضیریة،ا 
 . في حال عدم تحقیق متطلبات النجاح، وفق آلیات تضعھا الجامعة

ستزودھا وبینت المصادر ان وزارة التعلیم العالي ستشرف على تلك السنة من خالل ان الجامعات 
ً في السنة التحضیریة في كافة البرامج، واسماء الطلبة  بقائمة بأعداد وأسماء الطلبة المسجلین فعلیا
الذین اجتازوا السنة اضافة الى قائمة بأسماء الطلبة وتخصصاتھم الذین لم یجتازوا متطلبات السنة 

  .التحضیریة بنجاح ووزعوا على التخصصات االخرى بالجامعة
  
  

 2: الرأي ص -6: صالدستور 
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  ي األردنیة یعرض لقانون محاكم الصلحخریج
  

عقد نادي خریجي الجامعة االردنیة في مقره ندوة قانونیة ناقشت التعدیالت التشریعیة األخیرة 
   .الواردة على قانون محاكم الصلح

  
وأدارھا المحامي خالد . تحدث في الندوة القاضي خالد الدبوبي رئیس محكمة غرب عمان االبتدائیة

ب رئیس النادي وعرض آلخر التعدیالت الواردة على ھذا القانون واإلشكاالت العرموطي نائ
  .المحتملة في تطبیقھ

  

  16: الرأي ص
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 قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
 
 

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، 
في " برنامج البكالوریوس/ التصمیم والفنون التطبیقیة"خاص لتخصص على استمراریة االعتماد ال

 .جامعة الیرموك
 

ووفقا لبیان صحفي صدر الیوم االربعاء عن المجلس، وافق على استمراریة االعتماد الخاص 
في جامعة " برنامج البكالوریوس/ االرشاد النفسي، دراسات التنمیة، الریاضیات"لتخصصات 

 .فیالدلفیا
 

برنامج / إدارة المشاریع"المجلس كذلك على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص  ووافق
/ إدارة االعمال"في جامعة االسراء، ورفع وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص " الماجستیر

 .في جامعة جدارا" برنامج البكالوریوس
 

برنامجي البكالوریوس / لقانونا"كما وافق على رفع وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
برنامج / المحاسبة"في جامعة جدارا، وعلى استمراریة االعتماد الخاص لتخصص " والماجستیر
 .في جامعة اربد االھلیة" الماجستیر

 
برنامج / االعمال اإللكترونیة وإدارة نظم المعلومات"وإقر المجلس معاییر اعتماد تخصص 

  ".البكالوریوس

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  6: الدستور ص –مدار الساعة 
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 ان العقبة الدولي األول للفنون اإلسالمیةافتتاح مھرج
  

افتتح رئیس سلطة منطقة العقبة االقتصادیّة الخاصة ناصر الشریدة فعالیّات مھرجان العقبة الّدولي 
ُنظمھ منظمة شباب ألجل األردن لتنمیة وتدریب الموارد البشریّة  األول للفنون اإلسالمیّة الذي ت

ویستمر أربعة أیام، بدعم من السلطة ضمن فعالیّات كرنفال  دولة عربیّة وأجنبیّة) 15(بمشاركة 
  العقبة السیاحي السنوي

 
وقال الشریدة في حفل االفتتاح الذي اقیم في نادي االمیر راشد مساءا  أن ھذا المھرجان الّدولي من 

ً في الفنون اإلسالمیّة الت ُقام في األردن ویختص بمواضیع ھامة جدا ُعد من أبرز المھرجانات التي ت ي ت
الفنون التي أخذت على عاتقھا الحفاظ على الموروث الثقافّي العربي وجمالیات اإلبداع والتنوع 

ً إلقامة المھرجانات  وأضاف الشریده.واإلستمراریة ً أساسیا أن العقبة أصبحت جاذبة ومقصدا
ُشجع على إقامة الفعالیّات المختلفة التي توفر لھا  ً لتوفر بیئة مناسبة ت والفعالیّات المتنوعة نظرا
المؤسسات الرسمیّة ُكّل سبل الدعم والمساندة إلى جانب تفاعل أبناء المجتمع المحلي بھدف إنجاحھا 

  .وتمیزھا
 

ِي رفع قیمة الخط العربي والفنون اإلسالمیّة، ویُساھم في و  اكد ان لمھرجان یبرز دور المملكة ف
ً لكون الفن اإلسالمّي یتمتع بأثر راسخ في  ً نظرا ً وعالمیّا ً وعربیّا َى الفنون اإلسالمیّة محلیّا التركیز َعل

ى التنوع واالرتقاء والتمازج الثقافات المختلفة التي شھدت نشأتھا وتطورھا وانتشارھا، مما أدى إل
ُرون  ِي إثراء الفنون الَعالمیّة الَحدیثة منُذ الق ً ف ً أَساسیّا ِي أن تكون ھذه الفنون رافدا والَجمال الذي َساھم ف

  .الَماضیّة
 

وقال مدیر المھرجان الفنان التشكیلّي یاسر الَجرابعة، أن الفعالیات تتضمن عددا من المحاضرات 
مدینة أیلة اإلسالمیّة تحدث فیھا مصطفى العجلوني ودور  -البحري في العقبة  حول اإلرث الثقافي

مركز الكویت في خدمة الفنون اإلسالمیّة للدكتور فرید العلي من الكویت، والوعي والالوعي في 
الحرف العربي وخط البتراء البراھیم أبو طوق، إضافة إلى ورش تدریبیة عملیة في خط الثلث قدمھا 

و من تركیا، وفي الخط المغربي قدمھا عبدالرحیم كولین من المغرب، كما تتضمن معرضا ھیثم سلم
فنیا كبیرا ُعرضت فیھ أعمال الفنانین الُمشاركین في المھرجان، بحضور سفارات الدول الُمشاركة 

  ومراكزھا الثقافیّة
 

ِي رفع قیم ة الخط العربي واشار  الجرابعة أن ھذا المھرجان یھدف إلى إبراز دور األردن ف
ِي مسیرة الفنون اإلسالمیّة واإلعمار الھاشمي،  والزخرفة والفنون اإلسالمیّة، ودور الھاشمین ف
ً لكون الفن اإلسالمّي یتمتع  ً نظرا ً وعالمیّا ً وعربیّا َى الفنون اإلسالمیّة محلیّا ویُساھم في التركیز َعل

ورھا وانتشارھا، مما أدى إلى التنوع بأثر راسخ في الثقافات المختلفة التي شھدت نشأتھا وتط
ِي إثراء الفنون الَعالمیّة  ً ف ً أَساسیّا ِي أن تكون ھذه الفنون رافدا واالرتقاء والتمازج والَجمال، سَاھم ف

ُرون الَماضیّة   .الَحدیثة منُذ الق
 

َى تسویق الفنان األردنّي والعربّي بشكل َكبیر، نَظ ً لكون َویَعمل المھرَجان بحسب الجرابعة َعل را
ِي  ُدراتھم ویتبادلون الخبرات المختلفة بوجود خبراء وإكادیمیین ف الُمشاركین فیھ سیقدمون ُمواھبھم وق

 الدستور االلكتروني
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َى مستوى الَعالم،  ِي ھذا الشأن َعل الفنون اإلسالمیّة، وألن غالبیّة الُمشاركین ممن یُشار لھم بالبنان ف
مھرَجان، وحضور سفارات الدول المشاركة بوجود تغطیة إعالمیّة محلیّة وعربیّة لُكل فعالیات ال

  .ومراكزھا الثقافیّة
 

ونوه الجرابعة ان اختیار َمِدینة الَعقبة الحتضان ھذا الحدث العالمي لم یأت من فراغ بل َجاء بعد 
ِدراسة ُمستَفیَضة، حیث أن الَعقبة ترتبط بالفنون اإلسالمیّة بشكل َكبیر لما فیھا ِمن قیم جَمالیّة 

ِبلة الفنانین والمثقفین ِمن ُكّل َمَكان لكونھم یجدون فیھا وإبَداعیّ  ة ِمَن األَصالِة والُمَعاَصرة، جعلتھا ق
ُمقوَمات النََجاح الذین یلعب فیھ أھل الَعقبة ومثقفوھا دورا رئیسا، وكذلك مؤسساتھا الَرسمیّة التي 

یر ألبناء الُمجتََمع المَحلي للفنون تَدفع بالحركة الثقافیّة إلى األمام بكل قوة، والتذوق الفني الَكب
َحرّي السیّاحّي والمشھد الثقافّي الممیز والدائم فیھا   ..اإلسالمیّة، نَاھیك عن ُمناخ الَعقبة الب

 
وأكد الناطق اإلعالمي للمھرجان عبدهللا ال الحصان أن فعالیات المھرَجان تحتضن تَجارب فنیّة 

ِي أیام یتخللھ 4عربیّة ودولیّة على مدار  ا معرض فني َكبیر یطرح فیھ الُمشاركون التنوع ف
المضمون والشكل والطروحات الفنیّة، وفعالیّات متنوعة، كالمَحاضرات الفكریّة، والورش 
التدریبیّة، تُقام في الجامعة األردنیة فرع العقبة وعدد من مدارس العقبة ونادي األمیر راشد، مما 

ھا التعبیري كلغة فنیّة عالمیّة في حدث عالمي یُقام ألول مرة یعكس حیویّة الفنون اإلسالمیّة وعمق
  .في األردن

 
وفي ختام حفل االفتتاح كرم رئیس سلطة العقبة الخاصة الفنانین المشاركین في المھرجان اضافة الى 

  .فعالیات ثقافیة ومجتمعیة    وداعمة
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  8: ستور صالد

 إعالنات
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  الشمیساني -عوني فرحان موسى عماري  -
  الدوار السابع –ح عبدالرحیم علي الصالح فال -
  الجمعیة الخیریة الشركسیة –النا فواز ماھر برمامت  -
  جمعیة البساط االخضر –منتھى باسوس سلیمان السریاني  -
  شارع الجاردنز –رزق محمد عباس العزه  -
  دابوق -زید اكرم خالد القماز الخریسات  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــــامعــــة األردنــالجـ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
11 

  
  
  
  

 ت الحرارةإرتفاع على درجا
 
 

ترتفع درجات الحرارة نھار الیوم بشكل إضافي لتتجاوز معدالتھا المعتادة في مثل ھذا الوقت من 
  .درجات مئویة، وفقا لموقع طقس العرب 4- 3العام بحدود 

 
وأوضح الموقع، ان أجواء باردة نسبیا تسود في عموم المناطق، مع ظھور السحب المتوسطة 

رقیة إلى جنوبیة شرقیة، معتدلة إلى نشطة السرعة، وفي خلیج العقبة والعالیة، وتكون الریاح ش
  .شمالیة معتدلة السرعة

 
في حین، یكون الطقس باردا في مختلف المناطق وغالبا غائم بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالیة 

  .لیًل، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة
 

حرارة نھار غد أعلى من معدالتھا المعتادة في مثل ھذا ، أن تستمر درجات ال"طقس العرب"وتوقع 
درجات مئویة، وتسود أجواء باردة نسبیا صباحا في عموم المناطق،  4- 3الوقت من العام بحدود 

تكون لطیفة مع ساعات الظھیرة، ویستمر ظھور السحب المتوسطة والعالیة، وتكون الریاح جنوبیة 
  .بة جنوبیة معتدلة السرعةشرقیة معتدلة السرعة، وفي خلیج العق

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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  ارتفعت أمس بشكل ملحوظ أسعار الورود بكافة أنواعھا، لیتجاوز سعر الوردة الواحدة
  .الذي صادف یوم أمس» عید الحب«الخمسة دنانیر، وذلك بمناسبة 

  
  أعلنت دائرة األحوال المدنیة والجوازات عن تواجد المحطة المتنقلة إلصدار البطاقة الذكیة

ي مطار ماركا المدني، حیث ستقّدم خدمھ إصدار البطاقة الذكیة لموظفي المطار وھیئة ف
تنظیم الطیران المدني وأكادیمیة الطیران المدني وكافة األجھزة الفنیة واإلداریة في المطار 

  .تسھیال علیھم
  

 تمدة لدیھا أكدت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین أن السفارة األردنیة في فیینا وللدول المع
في براغ، براتیسالفا، لیوبلیانا، وبودابست، قد أطلقت حسابھا الرسمي على تویتر، داعیة 
الجالیة األردنیة بھذه الدول وكافة المواطنین متابعة الحساب الذي سینشر من خاللھ آخر 

  .األخبار والنشاطات

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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  لحقوق اإلنسان الیوم في ینظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان والمعھد الدنماركي
البتراء الملتقى التشاوري حول حقوق المرأة والشباب، بمشاركة فاعلیات حكومیة وبرلمانیة 

 .وحقوقیة وخبراء دولیین من الدنمارك ولمدة ثالثة أیام
  

  عمال "تنظم الثالثاء المقبل جلسة نقاشیة بعنوان " صحفیون من أجل حقوق اإلنسان"منظمة
 .الجلسة تقام في مجمع النقابات المھنیة". في مھب ارتفاع األسعار أردنیون ومھاجرون

  
  نادي الوحدات الریاضي یحتفل مساء الیوم بالعید السادس والخمسین لجاللة الملك عبد هللا

وبھذه المناسبة ینظم حفال بمركز الحسین الثقافي برأس العین یرعاه رئیس الوزراء . الثاني
 .معروف البخیت. األسبق د

  
 "عنوان " الوضع الفلسطیني الراھن ومآالتھ في ضوء المتغیرات العربیة واإلقلیمیة والدولیة

ورشة حواریة تنظمھا رابطة الكتاب ومنتدیات الفكر االشتراكي والفكر الدیمقراطي والعربي 
یتحدث في الورشة الباحثون علیان . الناصري والعربي االحد المقبل في مقر رابطة الكتاب

 .سمي الجابري، نواف الزرو، عبد هللا حمودة وبسام ابو غزالةعلیان، ر
  

  السفیر الكویتي في عمان حمد صالح الدعیج یقیم مساء السادس والعشرین من الشھر الحالي
 27حفل استقبال بفندق الرویال بمناسبة العید الوطني السابع والخمسین وذكرى التحریر 

  .لدولة الكویت

 زواریب الغد
  


