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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یؤكدان على عمق العالقات األردنیة " الشامسي"و" القضاة "

  اإلماراتیة
٣  

البطالة "انطالق أولى فعالیات الموسم التاسع لجائزة ھالت برایز 
  "األردنیة"في " مشكلة عالمیة

٥  

یشاركون في إعادة تأھیل مدینة ) األردنیة(طلبة الھندسة في 
  للشباب الحسین

٧ 

تحصل على جائزة "األردنیة"مدیرة مركز دراسات المرأة في 
  دولیة لتعزیز دور المرأة في االقتصاد

٩ 

دورة تدریبیة حول إجراءات ضمان جودة البرامج األكادیمیة 
  "األردنیة"في

١٠ 

 ١١  "األردنیة"وفد أكادیمي أیرلندي یزور 
 ١٢  "نیة األرد" أصبوحة شعریة للقطري ناصر الشمري في 

   شؤون جامعیة
 ١٤  لخماسي الكرة’’ عام زاید’’بطل مسابقة ’’ الجامعات األردنیة’’

 ١٥  قرارات اعتمادیة لتخصصات جامعیة
 ١٦  منح دراسیة ألردنیین وسوریین للبكالوریوس والماجستیر

   مقاالت
 ١٧  د یحیا سالمھ خریسات. ا /الجامعات الخاصة وضعف الرقابة

 ١٨  اعالنات

 ١٩  فیاتو
  ٢١- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یؤكدان على عمق العالقات األردنیة اإلماراتیة" الشامسي"و" القضاة "

التقى رئیس الجامعة  -آیھ عویدي العبادي  

األردنیة الدكتورعبدالكریم القضاة في مكتبة 

الیوم سفیر دولة االمارات العربیة المتحدة 

خالل اللقاء األستاذ مطر الشامسي، وجرى 

الذي حضره المستشار الدبلوماسي 

لسفیراالماراتي فیصل آل مالك وعمید كلیة 

األمیر حسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة الدكتور محمد القطاطشة عمق العالقات التي تجمع 

  . بین البلدین الشقیقین

الستراتیجیة بینھما، السیما أنھا وأشاد القضاه بدور قیادتي البلدین والحرص على تعزیز العالقات ا

تشھد تطورا متنامیا في شتى المجاالت بتوجیھ ورعایة قیادتي البلدین الشقیقین بما یعكس متانة 

  . العالقات بینھما، بالمحافظة على عمق العالقة المتمیزة التي تربط بین الدولتین الشقیقتین

یا العربیة واالسالمیة، وأشار الى التحدیات التي من جانبھ اشاد الشامسي بالدور األردني الداعم للقضا

تواجھ األردن في ظل محدودیة مواردھا، وما یحملھ على عاتقھ من عبء كبیر ایزاء استضافتھ 

الالجئین وتقدیم الخدمات لھم  وأكد على أھمیة دعم االردن وحرص دولة االمارات على دعم االردن 

  .والحفاظ علیھ كواحة أمان واستقرار

ل الزیارة التقى الشامسي بأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في كلیة األمیر الحسین بن وخال

  .عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة

 أخبار الجامعة

 ٣:الدستور ص/٦:الغد ص/عمون/المدینة نیوز/جفرا نیوز:/صاألنباط /١٢:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وأثنى الشامسي على دور األردنیین في بناء و تأسیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ودور جاللة 

  . المتمیزة التي تربط بین الدولتین الشقیقتینالملك عبدهللا الثاني بالمحافظة على عمق العالقة 

واشار الشامسي الى  التعاون الوثیق والمستمر بین البلدین على عدة مستویات حیث تم تبادل الخبرات 

المختلفة على مستوى المدربین والخبراء والمستشارین، مؤكدا ان اإلمارات تفتخر بالخبرات 

  . والقدرات البشریة والعسكریة االردنیة

وأعلن  الشامسي انھ سیتم اطالق عدة مبادرات في االردن بدعم من المؤسسات الرسمیة اإلماراتیة 

  .ومنھا، مبادرة لتأھیل ملیون مبرمج اردني، وجائزة الملك عبدهللا لإلبتكار وغیرھا من المبادرات

الجنبي في من حجم االستثمار ا%١٧وأوضح الشامسي ان االستثمارات االردنیة في اإلمارات تشكل 

ملیار دوالر،  وقد تنوعت المشاریع  ١٦الدولة ، ووصل حجم االستثمارات اإلماراتیة في االردن إلى 

التي مولتھا دولة االمارات ضمن ھذة المنحة لتشمل عدة قطاعات حیویة ورئیسیة ومنھا 

  .،الصحة،التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي وغیرھا من المجاالت
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األردنیة"في " البطالة مشكلة عالمیة"انطالق أولى فعالیات الموسم التاسع لجائزة ھالت برایز  " 

انطلقت في  مركز االبتكار  -سناء الصمادي

والریادة في الجامعة األردنیة أولى فعالیات بدء 

التسجیل في جائزة ھالت برایز التي اتخذت 

  .موسممشكلة عالمیة تحتاج حلوال لھذا ال" البطالة"

وھالت برایز مسابقة عالمیة سنویة لطلبة 

الجامعات، تقام بالتعاون مع األمم المتحدة،وتقوم فكرتھا على  طرح مشكلة من المشاكل التي یواجھا 

العالم في كل عام، وتھدف إلى حل ھذه المشكلة من خالل إنشاء فكرة شركة ناشئة قادرة على الربح 

ئزة قیمتھا ملیون دوالر أمریكي في المرحلة األخیرة من وحل المشكلة المطروحة، للفوز بجا

  .المسابقة

وقال مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد خالل انطالق فعالیات الجائزة إن 

مشكلة البطالة مشكلة عالمیة بین قطاع الشباب، وتحتاج من الجمیع التعاون إلیجاد الحلول ، مشیرا 

  .الجانبیة الالحقة التي یعاني منھا الشباب ھي من نتاج البطالةإلى أن التأثیرات 

 OSIS وتضمن انطالق فعالیات الجائزة استضافة لوزیر االتصاالت األسبق ومؤسس ورئیس شركة

مروان جمعة، والمدیر التنفیذي الندیفر األردن وھي منظمة عالمیة تسعى إلى تعزیز النمو  500

س ، والمدیر التنفیذي لمینا تك وھي شركة رائدة في قطاع األعمال االقتصادي المستدام ریم القسو

  .الدكتور بشار الحوامدة للحدیث عن تجاربھم في كیفیة إنشاء الشركات الناشئة

 ١٢:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وتبادل الطلبة في الفعالیة الحوار واألسئلة مع الضیوف المشاركین، إلیجاد حلول مبتكرة وریادیة قد 

على حل مشكلة البطالة على مستوى األردن وعلى مستوى العالم تكون بذورا لشركات ناشئة قادرة 

  .ككل

یشار إلى انھ یمكن لجمیع طلبة الجامعة من كافة التخصصات والدرجات العلمیة المشاركة في ھذه 

الجائزة، ویمكن للطلبة في المراحل األولى من الجائزة  تصور الفكرة ضمن تحدي ھذا العام للتنافس 

التخصصات للبحث عن طرق وأفكار مبتكرة ضمن أي مجال بھدف تشغیل  مع الطلبة من جمیع

سنوات،ویجب أن تكون الفكرة قابلة للتطبیق ومجدیة  ١٠ملیون شخص عاطل عن العمل ضمن 

 ٦لمدة )  اقتصادیا لألشخاص المالكین لھا، علما بأن الفرق الفائزة الحقا ستتنافس لالنتقال للعیش

ارھم في األمم المتحدة ، والحصول على العدید من  الفرص كاحتضان ثم عرض أفك) اسابیع في لندن

ً  ولوجیستیا   .األفكار ودعمھا مادیا
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  یشاركون في إعادة تأھیل مدینة الحسین للشباب) األردنیة(طلبة الھندسة في 

یستعد طلبة السنة الرابعة  - فادیة العتیبي

في قسم الھندسة المعماریة في كلیة 

معة األردنیة للمشاركة في الھندسة في الجا

مشروع إعادة تأھیل مرافق مدینة الحسین 

للشباب تلبیة الحتیاجات مرتادیھا على 

  . اختالف أنشطتھم وھوایاتھم الریاضیة

وتأتي مشاركة الطلبة ضمن مادة تنسیق 

یل المواقع التي یطرحھا القسم بإشراف الدكتورة دیاال الطراونة والمھندسة حنین السوالقة، في سب

االستفادة من األفكار الحضاریة والحلول العصریة  التي یتمتع بھا جیل الشباب واالستعانة بھا في 

إعادة تأھیل المرافق التي تضم المالعب والساحات الداخلیة ومضمار المشي، وھي مقصد الشباب 

  .الذین یشكلون الغالبیة العظمى في المجتمع

ر العام للمدینة الدكتور عاطف الرویضان مع مشرفي المادة واستھلت المشاركة، باجتماع عقده المدی

والطلبة، ناقش خاللھ توجھات إدارة مدینة الحسین للشباب ورؤیتھا في دعم قطاع الشباب، وأولویات 

مشروع تطویر المدینة، وإمكانیات تحدیثھا من خالل استثمار أفكار الطلبة التي ترتكز على العلم 

  .ؤیة حضریة متكاملةوالمعرفة الجامعیة ضمن ر

مشرفة المادة الدكتورة دیاال الطراونة، أكدت في حدیثھا أھمیة مشاركة الطلبة في ھذا المشروع المھم 

الذي یشكل متنفسا رئیسیا لجیل الشباب، ومعلما من معالم  العاصمة األردنیة، ودوره  في خلق 

الواقع، ما یكسبھم  مھارات  الفرص أمامھم لترجمة ما تعلموه في دراستھم الجامعیة على أرض

  .وخبرات عملیة متنوعة تمكنھم من دخول سوق العمل بقوة وعن جدارة بعد تخرجھم

 السوسنة/أخبار اون الین/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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وقالت إن طلبة كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة متمیزین على الدوام في تحصیلھم العلمي وقد 

كثر طلبا من سوق حققوا إنجازات متمیزة مقارنة بنظرائھم في الجامعات األخرى، حتى أنھم األ

العمل، ومن المتوقع أن یصدر عنھم وجبة دسمة من األفكار الخالقة المتمیزة التي ستزید من 

  .جمالیات المدینة بأسلوب عصري وحدیث
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تحصل على جائزة دولیة لتعزیز دور المرأة في "األردنیة"مدیرة مركز دراسات المرأة في 

 االقتصاد

مادي ناء الص ز -س دیرة مرك ازت م ة  ف ي الجامع رأة ف ات الم دراس

ادرة  ن مب ة م ھ بالجائزة الدولی ر دبابن دكتورة عبی ا'األردنیة ال ا ھن ' أن

ة  ات األردنی ز العالق ادي وتعزی رأة االقتص ین الم ة بتمك والمعنی

  . األلمانیة

ات  ي محافظ اد ف ي االقتص رأة ف ز دور الم ادرة لتعزی دف المب وتھ

  . المملكة والوطن العربي كافة

اءت ال ةوج ات قم من فعالی ائزة ض  CHAIRWOMAN ج

GAWABL- Summit 2018 ا ي ألمانی ونخ ف ي می دة ف المنعق

دیر  ة وتق ب النمطی ي القوال للتحفیز على التفكیر في األدوار التقلیدیة للنوع االجتماعي وإعادة النظر ف

ع (قیمة عمل المرأة لتفكر وتقرر  ي المجتم ا أسھم ف ا موجود، أن ا أعمل، أن ا، أن ا ھن ي أن واالقتصاد ف

ادرة )بلدي ن خالل مب ة م ة األردنی رأة والجامع ا "، وفي إطار الجھود المتمیزة لمركز دراسات الم أن

  .، الذي ینفذه المركز بالشراكة مع الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي"ھنا للتمكین االقتصادي للمرأة

ُكرم المشاریع النسائیة العربیة األلما ى یشار إلى أن الجائزة ت نیة المشتركة من خالل تسلیط الضوء عل

  .النساء اللواتي یلعبن دورا متمیزا في إقامة شراكات متمیزة بین ألمانیا والعالم العربي

ام  ذ ع رأة من ات الم ز دراس دیرة مرك ب م غل منص ة تش دكتورة دبابن ي ٢٠١٣وال ة ف ، ومتخصص

  .حقوق المرأة النسائیة/ الدراسات الجندریة 

 عمون/المدینة نیوز/الوقائع/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"ول إجراءات ضمان جودة البرامج األكادیمیة فيدورة تدریبیة ح

مادي مان  -سناء الص اد وض ز االعتم د مرك عق

ة  الجودة في الجامعة األردنیة الیوم دورة تدریبی

املین  ألعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیات والع

في مجال الجودة حول إجراءات ضمان الجودة 

. للبرامج األكادیمیة   

ة  ت رئیس ودة وعرض نیف والج عبة التص ش

ة  ة والمراجع رامج األكادیمی اد الب تحداث واعتم رح اس مل مقت ي تش راءات الت ة اإلج دیل طوالب ھ

امج  دیل خطة البرن ادیمي، وتع امج األك ر البرن ادیمي، وتقری امج األك المستمرة لھا، ومواصفات البرن

ادی امج أك د برن دة، وإدارة األكادیمي، وتقریر المادة الدراسیة، إلغاء أو تجمی ادة جدی مي، واستحداث م

  .البیانات الخاصة بالبرامج األكادیمیة

ا  من توجھاتھ ة ض ة األردنی ي الجامع ودة ف مان الج اد وض ز االعتم ا مرك ي نظمھ دورة الت وجاءت ال

  .لتطویر البرامج ووسائل التعلم والتعلیم والتقییم

  

 /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"وفد أكادیمي أیرلندي یزور 

ستقبل رئیس الجامعة ا –سھى الصبیحي 

ً یمثل  األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة وفدا

مؤسسات أكادیمیة أیرلندیة یزور الجامعة 

  . للترویج للدراسة في أیرلندا

وحضر اللقاء الذي ضم مسؤولة العالقات 

الدولیة في معھد دوندالك للتكنولوجیا ماري 

عتمة، ونائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات  جالین ومدیر اكادیمیة علماء الصحراء الدكتور معاذ

  .اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة

وناقش القضاة خالل اللقاء إمكانیة مد جسور التعاون المشترك مع الجامعات األیرلندیة في مجاالت 

  .مختلفة ال سیما المتعلقة بالتبادل الطالبي وإنشاء برامج مشتركة

ً مع طلبة الجامعة، حیث عرضت جالین البرامج التي یقدمھا معھد دوندالك  وعقد الوفد لقاًء موسعا

في الدراسة فیھ، باإلضافة الى طبیعة الحیاة الطالبیة وفرص  نیوالخطوات الواجب اتباعھا للراغب

  .المنح الدراسیة التي یقدمھا المعھد

وتقع  ١٩٧٠علیمیة مرموقة في أیرلندا تأسست في أن معھد دوندالك للتكنولوجیا ھو مؤسسة ت یذكر

  . طالب وطالبة ٥٠٠٠بین مدینتي دبلن وبلفاست وتضم مایقارب 

 /أخبار األردنیة
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  " األردنیة" أصبوحة شعریة للقطري ناصر الشمري في 

محمد المبیضین ـــ استضافت عمادة 

شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة  

الشاعر القطري الكبیر ناصر الویبر 

إللقاء مجموعة من روائع الشمري 

  . قصائده الشعریة ذات الطابع العاطفي

واستھل الشاعر الشمري أصبوحتھ التي 

تؤكد ، حضرھا عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات  بتوجیھ كلمات رقیقة ومّعبرة لألردن 

اري العربي محبتھ ألھل ھذا البلد الداعم للفكر والثقافة العربیة  في سبیل إثراء التراث الحض

وانعكاساتھا على تطور الشعوب ، بجمالیات الشعر العربي لما لھ من دور كبیر في الحیاة األدبیة 

  .العربیة وتقدمھا

ً بسمعتھا العلمیة والثقافیة ، وعبّر عن سعادتھ الغامرة بزیارة الجامعة األردنیة وااللتقاء بطلبتھا مشیدا

  .ي والبلدان االجنبیةوالفكریة على امتداد مساحات العالم العرب

والشمري یّعد من الشعراء العرب البارزین حیث اكتسب شھرة وشعبیة كبیرة مكنتھ من أن یكتب 

/ صباح الولھ / الكثیر من الدواوین الشعریة التي تمیزت بقوتھا في اللفظ والعبارة ومنھا القمة العربیة

  .انا وانت

عدد من محبیھ عبر وسائل االتصال االجتماعي  وقال الشاعر الشمري في رده على اسئلة وجھھا لھ

ً دفاعھ عن ، انھ نسج قصائد متعلقة  بالمرأة العربیة لما لھا من قدسیة مكملة في المجتمع  مؤكدا

ً أن بعض المجتمعات ال زالت منغلقة  تجاه المرأة العربیة    .حقوقھا  بقوة وخصوصا

 /أخبار األردنیة
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اجھم الشعري على صفحات الصحف وحث  الشعراء الشبان الجدد على  الشجاعة في نشر نت

ً الى إن البدایات صعبة وتتطلب كتابة المشاعر ،والمجالت وبواسطة وسائل التواصل االجتماعي  الفتا

واالحاسیس للناس لزیادة التواصل معھم  بھدف تعمیق تجربتھم الشعریة واالستفادة من نقدھم البناء 

  .في ھذا الشأن

الحسن بن طالل عدد من اعضاء ھیئة التدریس وشعراء من حضر االصبوحة التي اقیمت في مدرج 

العراق وقطر وحشد كبیر من طالب وطالبات الجامعة والجالیات العربیة المقیمة في االردن وجمع 

  .من متذوقي ومحبي الشعر العربي
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  لخماسي الكرة’’ عام زاید’’بطل مسابقة ’’ الجامعات األردنیة’’
  

لجامعات األردنیة لخماسي توج منتخب اتحاد ا
كرة القدم، بلقب البطولة العربیة الجامعیة في أبو 

، بحضور السفیر "عام زاید"ظبي بمناسبة 
األردني لدى اإلمارات العربیة، جمعـة العبادي، 
ورئیس االتحاد العربي للریاضة الجامعیة، 

  .الدكتور سعید الحساني
  

د على لقب البطولة، بع" الجامعات"وحصل فریق 
، سجل ٢- ٥فوزه على منتخب الكویت بنتیجة 

، في اللقاء )ھدفین(تمیم غیطان وأنس سعید وأحمد بشیر وحسام سمرین : للفریق األردني كل من
  .الذي جمعھما في صالة جامعة فاطمة بنت مبارك

  
 یذكر أن جامعة الزیتونة األردنیة تتولى رئاسة االتحاد الریاضي للجامعات األردنیة منذ العام

 .، وتستمر فترة رئاستھا لمدة عامین٢٠١٧

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالغد 
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  قرارات اعتمادیة لتخصصات جامعیة
  

حاتم العبادي قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلسة عقدھا أمس 
العلوم المالیة )برئاسة الدكتور بشیر الزعبي تأجیل االعتماد الخاص لبرنامج الماجستیر لتخصص 

   .ة في جامعة الحسین بن طاللوالمصرفی
  

المحاسبة وإدارة مالیة ومصرفیة وادارة االعمال :وخفض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصصات 
 <ونظم المعلومات اإلداریة والتصمیم الداخلي في جامعة العلوم التطبیقیة

 
مخاطر والتسویق في وقرر االستمرار في اعتماد برنامج الماجستیر في المحاسبة والمالیة وإدارة ال 

الى جانب استمرار اعتماد تخصصات التمریض على مستوى البكالوریوس  .جامعة العلوم التطبیقیة
ووافق على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص اللغة  .والماجستیر في جامعة العلوم التطبیقیة

وثبت الطاقة االستیعابیة  .العربیة وآدابھا في جامعة البترا والصیدلة في جامعة الشرق األوسط
  .الخاصة لتخصص لبرنامج الماجستیر في القانون في جامعة اربد األھلیة

  ٦:الرأي ص
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  منح دراسیة ألردنیین وسوریین للبكالوریوس والماجستیر
  

منحة دراسیّة في  ٥٧الممول من االتحاد األوروبي، الیوم االربعاء، بتقدیم " ھوبز"احتفل مشروع 
لماجستیر لطلبة أردنیین وسوریین، إلكمال دراستھم في عدة جامعات مرحلتي البكالوریوس وا

   .أردنیة
  

ووزارة التعلیم العالي والبحث ، وحضر الحفل ممثلون عن بعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة
منحة دراسیة  ٦٢١قدم حتى اآلن ) ھوبز(یذكر أن مشروع  العلمي، ومؤسسات تعلیمیة محلیّة ودولیّة

  .من مصر، العراق، األردن، لبنان، وتركیا كاملة في كل
  

  ١٢:الرأي ص
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  الجامعات الخاصة وضعف الرقابة

  
  د یحیا سالمھ خریسات. ا 

  
  

الجامعات الخاصة األردنیة تقع على أرض المملكة األردنیة الھاشمیة، ویعمل بھا أعضاء ھیئة 
خرى، لذا یجب تدریسیة واداریون أردنیین، ویدرس بھا طلبھ أردنیین وآخرون من جنسیات أ

اخضاعھا لنظام الرقابة والمسائلة الداخلي، وھنا ال أتكلم عن البرامج الدراسیة فقط والذي تقوم بھ 
  .ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، وانما عن جمیع أنظمتھا المالیة واالداریة

تابعة األداء في جمیع عولنا كثیرا على مجالس األمناء قبل تشكیلھا، كونھا الجھة الرقابیة المخولة بم
الجامعات سواء كانت حكومیة أم خاصة، ولكن تشكیلتھا األخیرة جاءت مخیبة لألمال في معظم 
الجامعات وخصوصا الخاصة، حیث تم إختیار المستثمرین والمالكین كرؤساء وأعضاء لتلك 

یارھم وتعیینھم شابھا المجالس باإلضافة الى ثالثة أكادیمیین من التعلیم العالي، علما بأن طریقة إخت
  .كثیرا من التساؤالت

و مثاال على ذلك ال حصرا، فالمتابع لشؤون أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعاتنا الخاصة یالحظ 
المعاناة التي یعیشھا زمالؤنا ھناك، حیث أن عملھم واستمراریتھ یخضع لمزاج المشغل، باإلضافة 

فقد تجد . م مالي واضح موزع حسب الرتب األكادیمیةالى عدم العدالة في التعاقدات، حیث ال سل
أستاذا مساعدا في تخصص ما یتقاضى راتب المشارك او األستاذ في نفس التخصص، وقد تجد 
أستاذا یتقاضى راتبا یكافىء ما یتقاضاه األستاذ المساعد، لذا نرى ضروة ضبط سلم الرواتب وحسب 

  .ا حالیا في جمیع جامعاتنا الحكومیةالرتب االكادیمیة والخبرات كتلك المعمول بھ
باإلضافة الى ذلك، یجب أن یكون أعضاء ورئیس مجلس األمناء من ذوي الرأي والخبرة بالقطاع 
الحكومي والخاص وبعیدا عن السیطرة الكاملة لمالكي تلك الجامعات والمستثمرین وذویھم، بحیث 

ة فیھا، ومما یساھم في رفعة وتطویر قطاع تتحقق الرقابة الفعلیة والمحایدة ألداء مجالس الحاكمی
التعلیم العالي في بلدنا الحبیب، ومما یحفظ الحقوق ألصحابھا ویعزز الشعور باألمن الوظیفي 

  .واإلنتماء لمؤسساتھم، مما یحفز العمل واإلنتاج

  سوالیف

 مقاالت
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 ٧:صالرأي 
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  الكرك –القصر  -مخلد عارف المجالي  -
  
  رة ابو زیددیوان عشی -سحر سلیم محمد أبو زید  -
  
  الشمیساني –عدي شاكر الشاكر  -
  
  خلدا –طالل عبداهللا یاسین سیف  -
  
  بیادر وادي السیر -فاتنة موسى سرحان  -
  
  طبربور –فاطمة عبدالقادر رشید  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( 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 
20 

  
  
  
  
  

تم صرف الدعم النقدي جراء رفع اسعار الخبز لمستحقیھ من االسر االردنیة وابناء غزة ینتظر ان ی
وستقوم دائرة االحوال المدنیة والجوازات بتنظیم قیود مدنیة لالسر من ابناء . صرفھ في العام المقبل
  غزة وابناء االردنیات

  
ان وفدا حكومیا من دائرتي االحوال المدنیة والجوازات وقاضي القضاة وشركة » عین الرأي«علمت 

جوازات «لق ببحث آلیة قبول طلبات تجدید البرید االردني سیغادر الى القدس الجراء ترتیبات تتع
  .للمقدسیین ھناك» السفر

  
طالبت الحكومة بمنح اعضائھا لوحات » الالمركزیة«ان مجالس المحافظات » عین الرأي«علمت 
الحكومة احالت ھذا الطلب الى وزارة .. لسیاراتھم على غرار اعضاء مجلس االمة» نمرة«رسمیة 

  .الداخلیة لدراستھ
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تفع عدد النواب الموقعین على مذكرة نیابیة تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اراضي الباقورة ار

ً، وھي مذكرة كان تبنى التوقیع علیھا النائب خالد رمضان ٨٦والغمر یوم امس الى  المذكرة . نائبا
واب یطالب تطالب الحكومة بعدم تجدید عقد تأجیر المنطقتین إلسرائیل، وتلفت إلى قرار سابق للن

  .بإلغاء االتفاقیة المذكورة
  

وفد نقابة المحامین الذي یزور الیوم دمشق سیلتقي مجلس نقابة المحامین السوریین بین معبري 
وفد . جابر، قبل التوجھ معا إلى العاصمة السوریة، للتباحث في التعاون بین النقابتین - نصیب

ارشیدات ویضم أعضاء مجلس النقابة في أول  األردنیین یترأسھ نقیب المحامین مازن" المحامین"
  .زیارة بریة لدمشق منذ إغالق المعبر بین البلدین قبل نحو ثالث سنوات

  
ِْكِر العربـّي بعمان مساء االحد  سفیر تركیا في األردن مــراد قـــره غــوز یحاضر في منتدى الف

  ".والدبلوماسیة اإلنسانیة التحدّیات األمنیة التركیة في دول الجوار"المقبل، تحت عنوان 
  
مدیر عام الخدمات الطبیة الملكیة اللواء معین الحباشنة یعقد ظھر الثالثاء المقبل مؤتمرا صحفیا في  

مستشفى الملكة رانیا العبدهللا لألطفال بمدینة الحسین الطبیة، للحدیث حول المؤتمر الدولي التاسع 
  .للخدمات الطبیة الملكیة

  
أحمد سمارة الزعبي نفى تحریك قضیة جدیدة ضد نقابة المھندسین من قبل المدعي نقیب المھندسین  

وال تزال قائمة، وال  ٢٠١٧\٣\٨وقال إن ما یجري فعلیا ھو قضیة تحقیقیة قدیمة بدأت في . العام
 .یزال المدعي العام یحقق فیھا مستعینا بمدقق حسابات خارجي

 زواریب الغد
  


