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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  مركز دراسات المرأة یعقد ورشة اقلیمیة

  ٤  ضغوط غربیة لمنع العالم العربي من بناء مفاعالت نوویة: علماء
 ٦  من حق الدول العربیة امتالك التكنولوجیا الخاصة الستثمار الموارد: مشاركون في ورشة عمل 

 ٧  ومؤسسات التعلیم الكازاخستانیة »األردنیة«بحث التعاون بین 
 ٧  الجامعة الطبیة ستكون منفصلة عن الجامعات المؤسسة: محافظة

 ٨  بدء مسابقة المحاكمة الصوریة العربیة لحقوق اإلنسان
 ٩  "صنع في الجامعة األردنیة"مشاریع إبداعیة لطلبة الھندسة الكیمائیة في 

 ١٠  یحیّون القوات المسلحة) طلبة األردنیة(
 ١١  محاضرة في الجامعة األردنیة‘ رسالة عّمان

 ١٢  أردنیة العقبة وجامعة ستراسبورغ تبحثان سبل التعاون
 ١٣  "المخدرات دمار"تحت شعار ) األردنیة(مسیرة توعویة في 

 ١٤  یزور إدارة ومركز مكافحة المخدرات" األردنیة"وفد من طلبة 
 ١٥  ي القرارات المتعلقة بھمتدرس إشراك الطلبة المعوقین ف" األردنیة"

 ١٦  "األردنیة"ورشة متخصصة حول إعداد أخصائي محترف للتربیة الخاصة في 
 ١٧  الخریجین" األردنیة"ختام دورة محاسبة شاملة لطلبة 

 ١٨  تواصل سلة طالبات الجامعات األردنیة
 شؤون جامعیة

 ١٩  قبلالعام الم.. بعثة ٤٠٠و) طب ھنغاریا(حل قضیة طلبة : الضمور

 ً  ٢٠  نیوزیلندا تعلن عن منح دراسیة لألردنیین والدفعة األولى تغادر قریبا

 ٢١  ألف طلب لصندوق دعم الجامعیین ٤٤

  ٢٢  منكم على رسائل قبول فلكم الشرف ١٠إن حصل .. رئیس جامعة طب ھنغاریا للطلبة االردنیین

Universities' lack of independence blamed for 'poor' education quality  ٢٤  

 مقاالت
  ٢٥  حسین العموش. د...صندوق دعم البحث العلمي

  ٢٦  صالح جّرار. د.أ....الفصحى تقّربنا أكثر
    اعالنات

  ٢٧  اعالن تعیین 
 ٢٨ عین الرأي

 ٢٩  صنارة الدستور

 ٣٠  زورایب الغد

 ٣١  كوالیس العرب الیوم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 یةمركز دراسات المرأة یعقد ورشة اقلیم

  
انطلقت الیوم االربعاء في مركز دراسات المرأة 
في الجامعة االردنیة اعمال ورشة عمل اقلیمیة 

شبكة اقلیمیة لمراكز دراسات المرأة  لتطویر 
 .والنوع االجتماعي

  
ویشارك في الورشة التي ینظمھا مركز دراسات 

الدنماركیة "كفنفو"المرأة بالتعاون مع مؤسسة 
مجال النوع االجتماعي وخبیرات دولیات في 

 والجندر،
  

اكادیمیات یمثلن مراكز دراسات للمرأة والنوع االجتماعي في جامعات بمنطقة الشرق االوسط 
 .وشمال افریقیا

  
ووفقا لمدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة االردنیة الدكتورة عبیر دبابنة في تصریح صحفي 

ویر شبكة اكادیمیة اقلیمیة متخصصة بدراسات المرأة الیوم االربعاء، ان الورشة تھدف الى تط
والنوع االجتماعي تضم جمیع المراكز االكادیمیة المعنیة بدراسات المرأة والنوع االجتماعي لمنطقة 
الشرق االوسط وشمال افریقیا من اجل مأسسة دراسات المرأة والنوع االجتماعي كحقل اكادیمي 

ى دعم انتاج ابحاث نوعیة متخصصة في المجال وتعزیز متخصص في الدول العربیة، اضافة ال
التعاون االكادیمي بین تلك المراكز على صعید الطلبة واالساتذة، مشیرة الى توجھ مركز دراسات 
المرأة ومن خالل الشبكة، الى تطویر قاعدة بیانات اقلیمیة تغطي االنتاج المعرفي العربي العلمي 

 .والنوع االجتماعيوالبحثي في مجال دراسات المرأة 
  

وستركز اعمال الورشة وعلى مدى یومین، بحسب دبابنة، على مناقشة الیات تحقیق التعاون على 
المستوى االقلیمي في مجال البحث النسوي والتعاون االكادیمي في الشرق االوسط وشمال افریقیا، 

لمنطقة الشرق االوسط اضافة الى عرض خبرات وتجارب مراكز دراسات المرأة والنوع االجتماعي 
ومصر ولبنان ) جامعة بیرزیت وجامعة القدس(وشمال افریقیا ممثلة بجامعات في دول فلسطین 

 .والیمن والمغرب بالضافة للجامعة االردنیة
  

وقالت دبابنة إن الجلسة الختامیة العمال المركز ستعقد بعد ظھر غد لوضع الخطوط العریضة 
 .ا وغیرھا من البنود التحضیریة تمھیدا الطالقھا رسمیاللشبكة والیاتھا عملھا ونظامھ

  
كوحدة أساسیة من وحدات الجامعة األردنیة ویمنح درجة  ٢٠٠٦ومركز دراسات المرأة تأسس عام 

الماجستیر في دراسات المرأة، ویحظى بدعم واھتمام كریمین من سمو األمیرة بسمة بنت طالل 
ً في شؤون المرأ ً متخصصا  .ة، وقضایاھا على المستویین المحلي واإلقلیميویعتبر مركزا

 أخبار الجامعة 

                                           اتحاد الوكاالت العربیة-بترا– اخبار االردنیة
 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                          
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 ضغوط غربیة لمنع العالم العربي من بناء مفاعالت نوویة: علماء

  
قال علماء وخبراء ومتخصصون 
جیولوجیون إن ضغوطا غریبة تمارس 
على العالم العربي لمنعھ من بناء 
وامتالك مفاعالت نوویة لألغراض 

 .السلمیة
  

عمل عقدت في  وأشاروا خالل ورشة
الجامعة األردنیة الیوم ونظمتھا نقابة 
الجیولوجیین األردنیین إلى أن عوامل 
وتحدیات ساھمت في عدم إقامة ھذه 
المفاعالت أبرزھا قلة الخبراء 

المتخصصین والقوى البشریة المؤھلة إلى جانب ضعف مصادر الطاقة وقضایا سیاسیة وأمنیة 
 .ةتشھدھا بعض الدول العربیة الشقیق

  
وقال رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري الذي افتتح أعمال الورشة أن العمل العربي ضرورة 
ملحة لما فیھ خیر ومصلحة الشعوب العربیة ولتحقیق المزید من التقدم والتطور لتحقیق التنمیة 

 .المستدامة لبلداننا ولشعوبنا
  

واصل والبحث العلمي الساعي لتحقیق العیش أنھ بات لزاما علینا تأكید عملیة الت:" وأضاف المصري
، مؤكدا أن العالم العربي أصبح فاقدا لإلرادة والقرار المستقل بعد أن كان "الكریم للشعوب العربیة

 .سباقا في ترجمة األبحاث واالختراعات إلى واقع علمي ملموس تستفید منھ البشریة جمعاء
  

إن الطاقة النوویة السلمیة تحولت من قوة ھدم وتدمیر وقال رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة 
إلى قوة تنویر وبناء في خضم التزاید المطرد على مصادر الطاقة جراء التسارع الحضاري الذي 

 .یشھد العالم
  

وأضاف أن ھناك جوانب مضیئة في استخدام الطاقة النوویة السلمیة في المجاالت الطبیة العالجیة 
والصناعیة وتولید الكھرباء التي أصبحت كلفتھا عالیة تشغل كاھل المستھلك  والزراعیة والعلمیة

 .والقطاعات الصناعیة والزراعیة وغیرھا
  

من كھرباء العالم مصدرھا اآلن المحطات %) ٢٥(فإن االحصائیات تشیر إلى أن  -للطراونة –ووفقا 
ي ھذا الصدد ضرورة تشجیع محطة مؤكدا ف) ٥٠٠(إلى ) ٤٢٠( النوویة التي یتراوح عددھا بین 

البحث العلمي الھادف إلى توفیر بدائل للطاقة أكثر أمانا وأقل كلفة ومن أھمھا الصخر الزیتي وطاقة 
 .الریاح والطاقة الشمسیة

  
من جھتھ لفت نقیب الجیولوجیین صخر النسور إلى أن الكیان الصھیوني یمتلك مفاعل دیمونا الذي 

بمساعدة فرنسیة مشیرا إلى أن المفاعل أصبح یشكل خطرا بالغا حیث  ١٩٥٨بدء العمل ببنائھ عام 

                              ٢:الدیار ص-كرمالكم اإلخباریة -الحقیقة الدولیة -١٠:ص الرأي -بترا-اخبار االردنیة
 ١٨/١٢/٢٠١٤              الخمیس                                                                                     
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عاما ) ٥٠(دخل في مرحلة الخطر االستراتیجي بسبب انتھاء عمره االفتراضي بعد مرور أكثر من 
 .على تشغیلھ

  
وتساءل النسور حول عدم بناء مفاعالت نوویة ألغراض سلمیة في العالم العربي وما ھي معیقات 

 .ي السلمي وھل ھي معیقات طبیعیة أم مصطنعةالعمل النوو
  

وأشار إلى أن الحاجة لمفاعالت نوویة سلمیة في العالم العربي أصبحت ملحة اقتصادیا وسیاسیا 
لتنویع مصادر الطاقة الفتا إلى لجوء دول الخلیج العربي التي تمتلك كمیات ھائلة من النفط إلى تنویع 

 .مصادر الطاقة
  

م العربي على التضامن والتكاتف المتالك التكنولوجیا النوویة فضال عن ضرورة وحث النسور العال
احتفاظ الدول العربیة بحقوقھا المكتسبة في ظل معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة والتي تنص على 

 .جمیع األطراف في المنطقة بانتاج طاقة نوویة سلمیة
  

الدكتور حسن بخیت وأمین عام اتحاد الجیولوجیین وألقى كل من رئیس اتحاد الجیولوجیین العرب 
العرب سرمد شاكر كلمتین أشارا إلى أھمیة استراتیجیات دول العالم العربي ألقامة محطات نوویة 

 .تعود بالنفع على برامج التنمیة ودفع عجلة االقتصاد لألمام
  

ھیئة الطاقة الذریة األردنیة وقدمت خالل الورشة التي شارك في تنظیمھا اتحاد الجیولوجیین العرب و
أوراق عمل متخصصة تناولت اإلمكانات الطبیعیة المتوفرة في الوطن العربي التي قد تسھم في بناء 
مفاعالت نوویة وضرورة التركیز على البحث العلمي والتعاون بین الجامعات ومراكز البحث 

ثیة المتخصصة في العلوم النوویة العربیة لتنفیذ ووضع سیاسات وبرامج التي تنھض بالدراسات البح
 .السلمیة

  
وشارك في أعمال الورشة التي استمرت یوم واحد خبراء ومتخصصین من مصر والعراق والسودان 

  .إضافة إلى المملكة األردنیة الھاشمیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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من حق الدول العربیة امتالك التكنولوجیا الخاصة الستثمار الموارد : مشاركون في ورشة عمل 
  عیةالطبی

  
قال رئیس الوزراء االسبق طاھر المصري أنھ بات لزاما على الشعوب العربیة تأكید عملیة التواصل 

وأوضح المصري خالل رعایتھ حفل افتتاح .والبحث العلمي البناء الساعي لتحقیق العیش الكریم لألمة
ھا نقابة نظمت» واقع ومستقبل العمل النووي السلمي في العالم العربي«ورشة عمل بعنوان 

الجیولوجیین بالتعاون مع الجامعة األردنیة وھیئة الطاقة الذریة واتحاد الجیولوجیین العرب في مقر 
الجامعة امس، أنھ یسجل للعرب بأنھم ھم من أسسوا اللبنة األولى للعلوم عندما كان الغرب غارقا في 

اعات الى واقع عملي تستفید ظالم دامس ویسجل للعرب أنھم السباقون لترجمة ھذه االبحاث واالختر
وأضاف لكننا الیوم بتنا نستورد كل شيء وبتنا نتكل على الغیر في المأكل والمشرب .منھ البشریة

والملبس والطاقة والنقل واصبحنا فاقدي االرادة والقرار المستقل واصبح عالمنا العربي یدور في فلك 
ومخرجات قیمة تثري الدول العربیة في ودعا القائمین على الورشة للوصول إلى توصیات .الغیر

  .مجال الطاقة النوویة لألغراض السلمیة واغراض تولید الكھرباء
من جھتھ، قال رئیس اتحاد الجیولوجیین العرب الدكتور حسن بخیت، أن الصحراء العربیة تزخر 

لبنیة االساسیة بالكثیر من المعادن والخامات ذات المیزة النسبیة من حیث الوفرة والنوع والموقع وا
وشبكة الطرق ومصادر الطاقة وال یحتاج استخراجھا وتجھیزھا ورفع جودتھا إلى تكنولوجیا معقدة 

  .نظرا لوجودھا على سطح االرض
من % ٨٠ولفت الى  أن الصحراء العربیة تزخر بإحتیاطات من خامات الفوسفات تزید على 

من االنتاج العالمي، إضافة إلى أن مصر  %٤٠االحتیاطات العالمیة ومشاركة بانتاجیة تزید عن 
  .طنا من خام الذھب ٨٥والسودان انتجا 

وأشار إلى ان الطاقة تلعب دورا كبیرا في حیاة الشعوب ومستقبلھا، مبینا ان المسج الجیولوجي یلعب 
دورا مھما  في الكشف عن مصادر الخامات الطبیعیة من خالل اعداد دراسات الجدوى االقتصادیة 

  .للمعاییر العلمیة السلیمة واعطاءھا االرقام الصحیحة عن االحتیاطات المؤكدةطبقا 
نقیب الجیولوجیین صخر النسور، أشار إلى أن الكیان الصھیوني یمتلك مفاعل دیمونا منذ العام 

والذي كان یھدف علنا في البدایة إلى توفیر الطاقة لمنشآت تعمل على استصالح منطقة النقب  ١٩٥٨
  .التاریخي لفلسطین التاریخیة في الجزء

وبین النسور أن المفاعل یشكل خطرا بالغا حیث دخل مرحلة الخطر االستراتیجي بسبب انتھاء عمره 
عاما على تشغیلھ، حیث تشیر التقاریر العلمیة وصور االقمار الصناعیة بأن  ٥٠االفتراضي بعد 

فاعالت النوویة السلمیة في العام وأضاف أن الحاجة إلى الم.یعاني من اضرار جسیمة» دیمونا«
العربي باتت ملحة اقتصادیا وسیاسیا لتنویع مصادر الطاقة وأن الطاقة النوویة في أي بلد تعطیھا 

وقال النسور ان العالم العربي بحاجة إلى الحفاظ على حقوقھ المكتسبة تحت .صبغة االحترام دولیا
ان ھذا الحق یرفضھ الكیان الصھیوني، حیث كانت  مظلة معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ،مؤكدا

ھناك العدید من المحاوالت العربیة لتمریر قرار یخضع برنامج دولة العدو النووي للتفتیش الدولي 
خالل المؤتمرات العامة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والتي كان آخرھا في أیلول الماضي إال ان ھذا 

نسور على حق الدول العربیة من امتالك كافة التكنولوجیات الخاصة وشدد ال.المقترح باء بالفشل
  .باستثمار الموارد الطبیعیة 

بدوره، قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور إخلیف الطراونة أن الطاقة النوویة اصبحت طاقة تطویر 
یر مصادره وتنویر بعد ان كانت طاقة تدمیر،مشیرا إلى أن العالم العربي معني بالعمل على تطو

  .الطبیعیة ومعالجتھا لتحقیق االمن االقتصادي خاصة في مجال الطاقة البدیلة

  رم -الوكیل - أخبار األردن -١٨:ص الدستور -اخبار االردنیة
 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                               



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 ومؤسسات التعلیم الكازاخستانیة» األردنیة«بحث التعاون بین 
  
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور إخلیف الطراونة خالل لقائھ في مكتبھ أمس األربعاء السفیر 
عظمات بیردیباني تطویر مجاالت التعاون القائمة بین الجامعة ومؤسسات الكازاخستاني لدى عمان 

وأكد الجانبان حرصھما على تدعیم تنفیذ بنود االتفاقیة التي وقعت بین . التعلیم العالي الكازاخستانیة
جامعتي األردنیة  وكازاخستان بھدف إتاحة الفرص للباحثین األردنیین من اإلطالع على التجربة 

ً مدرسة الفارابي الفكریة في الالكازاخی   . میادین العلمیة والبحثیةة خصوصا
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 الجامعة الطبیة ستكون منفصلة عن الجامعات المؤسسة: محافظة
  

قال نائب رئیس الجامعة االردنیة، لشؤون الكلیات العلمیة، الدكتور عزمي محافظة إن الجامعة 
ستكون شركة خاصة، "یة ألربع جامعات رسمیة، إنشاءھا الطبیة، التي تعتزم الصنادیق االستثمار

 ".تستھدف الربح، من خالل استقطاب طلبة عرب وأجانب، وعلى البرنامج الدولي
االردنیة، العلوم والتكنولوجیا، : أمس، أن كلیات الطب في الجامعات األربع" الغد"وبین محافظة، لـ

شركة "ن الجامعة المزمع إنشاؤھا ستكون الھاشمیة ومؤتة، ستواصل عملھا بشكل طبیعي، اذ ا
 ".خاصة

، توفر الكفاءات األكادیمیة، من أعضاء ھیئة تدریس وفنیین، للتدریس "الغد"وأكد، ردا على سؤال لـ
  .في الجامعة الطبیة المرتقبة، وقدرتھا على توفیر أسس االعتماد المطلوبة

  
  
  
  

الخمیس                                                                                 رؤیا االخباریة -٥:صالدستور -: الرأي ص-بترا-اخبار االردنیة
١٨/١٢/٢٠١٤ 

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                ٥:الغد ص

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  نسانبدء مسابقة المحاكمة الصوریة العربیة لحقوق اإل

  
قدم طلبة قانونیون في جامعات عربیة في كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة امس مرافعات صوریة 

  .»المحاكم الصوریة العربیة لحقوق اإلنسان«في إطار فعالیات مسابقة 
  

وتشكل المسابقة التي افتتحت بحضور رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة وعدد من كبار 
  .م األردنیة فرصة مھمة لتعزیز دور شخصیة الطالب القانونیة في المحاكم الرسمیةالقضاة في المحاك

  
وأشار عمید كلیة الحقوق في الجامعة الدكتور ابراھیم مشھور الجازي إن ھذه المسابقة تستھدف بناء 

مارسة المعرفة وتبادل الخبرة القانونیة وفتح اآلفاق أمام الطلبة القانونیین لتأھیلھم وتمكینھم من م
  .المھن القانونیة بقوة ترسیخا لمبادئ خدمة الحق والعدالة

  
وأضاف الجازي أن ما یمیز ھذه المسابقة الصوریة التي تستضیفھا الكلیة بالتعاون مع معھد راؤول 
والینبرغ لحقوق اإلنسان والقانون الدولي والشبكة األكادیمیة العربیة لحقوق اإلنسان وجود عدة 

  .الدولي أبرزھا المدارس الفرنسیة مدارس في القانون
  

وسلطت مدیرة المكتب اإلقلیمي لمعھد والینبرغ لحقوق اإلنسان في عمان كارال بو خیر الضوء على 
نشاطات المعھد الذي یتطلع إلى الترویج لإلحترام العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي من خالل 

  .لبرامج التنمویة المؤسسیةاألبحاث والتعلیم األكادیمي ونشر المعرفة وا
  

بدورھا عرضت منسقة الشبكة األكادیمیة العربیة لحقوق اإلنسان الدكتورة محاسن الجاغوب آلیة 
تنفیذ المسابقة مشیرة إلى أنھا نموذج تطبیقي للمحاكم الحقیقیة حیث یقوم الطلبة من خاللھا بممارسة 

یھ في ظل جمھور الطلبة الذین یحضرون أدوار تمثیلیة خصوصا دور القاضي والمدعي والمدعي عل
  .المرافعات األمر الذي یكرس مفھوم علنیة المحاكمة

  
الجاغوب، أشارت إلى أنھ تم وضع قضیة افتراضیة ھي محور المسابقة وتتمحور حول موضوع من 
موضوعات القانون الدولي لحقوق اإلنسان وذلك من خالل الرجوع للعدید من االتفاقیات الدولیة 

  .وابق القضائیةوالس
  

فإن المسابقة التي تستمر یومین تشتمل على خمس جلسات للمرافعات الشفویة  -للجاغوب  - ووفقا 
  .أمام مجموعة من القضاة من ذوي الخبرة من الدول العربیة الشقیقة

  
ویشارك في فعالیات المسابقة طلبة من جامعات في لبنان وتونس والجزائر والمغرب وفلسطین 

  .المملكة األردنیة الھاشمیة إضافة إلى
  

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                               رصین-:الرأي ص–اخبار االردنیة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  "صنع في الجامعة األردنیة"مشاریع إبداعیة لطلبة الھندسة الكیمائیة في 
 

  
صنع في الجامعة "جسدت منتوجات معرض

التي انتجھا طلبة قسم الھندسة " األردنیة
الكیمائیة الیوم افكارا مشحونة بإبداعات تظھر 

 .الوجھ المشرق للجامعة االردنیة
  
  

وقال منسق المعرض والمشرف على 
إن " المشاریع الدكتور حاتم السیوري

المعرض یعكس الواقع العلمي الذي سیُقبل 
علیھ خریج القسم، یتم فیھ تجسید المادة العلمیة 

النظریة إلى مشاریع إبداعیة وذات طابع متمیز، نلتمس فیھ رقي المستوى التعلیمي للكلیة وقدرة 
 ".تحدیات المستقبل مھندس الغد على مواجھة

  
  

اعادة تدویر النفایات، : وأضاف السیوري أن المعرض ضم عشرة مشاریع ابداعیة أبرزھا
واستخالص مواد بدیلة للطاقة، ومشروع صناعة دھانات تمنع تسرب المیاه وضد اإلحتراق، 

لبحر ومشروع استخالص مواد لتحلیة المیاه من قشور البیض، وصناعة مواد تجمیلیة من طین ا
 .المیت، ومشروع الوقود الحیوي من النباتات

  
  

" الصناعات الكیمیائیة المحلیة" ویھدف المعرض الذي یقیمھ القسم نھایة كل فصل ضمن مساق
لتشجیع الطلبة على تصنیع منتجات عملیة منافسة ومطلوبة في السوق باستخدام مواد أولیة بسیطة 

على االبتكار والتصنیع األمر الذي یساھم في دفع عجلة تخدم المجتمع، فضال عن تنمیة مھاراتھم 
 .الصناعة المحلیة

  
  

  .طالبا وطالبة) ٤٧(یشار الى ان المعرض یقام للمرة الثانیة على التوالي بمشاركة 

 ١٨/١٢/٢٠١٤                             الخمیس                                                    اخبار االردنیة 

عالم المادة من إعداد إ
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  یحیّون القوات المسلحة) طلبة األردنیة(
  

ي واألجھزة األمنیة، الذین قدموا حیّا طلبة الجامعة األردنیة القوات المسلحة األردنیة، الجیش العرب
  .أنبل التضحیات لتحقیق األمن الوطني واإلقلیمي والسلم العالمي

  
باحترافیة ) بانوراما وطن(وأشاد الطلبة خالل االحتفالیة التي نظمھا اتحاد طلبة الجامعة امس بعنوان 

طلیعتھا قوات الدرك القوات المسلحة واألجھزة األمنیة الساھرة على راحة الوطن والمواطن وفي 
  .األردنیة

الجیش / وثمن رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة الدور الذي تضطلع بھ قواتنا المسلحة الباسلة 
العربي وقوات الدرك بتوجیھات من جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة الملك عبدهللا الثاني في سبیل 

ً یھدي درب السائرین نحو  حمایة الدیار والمؤسسات الوطنیة التي تضيء سماء األردن انجازا وألقا
  .العزة والفخار والفداء

  
وتحدث اللواء المتقاعد برجس البلوش خالل االحتفالیة التي حضرھا األمین العام لالتحاد الریاضي 
لقوات الدرك العمید الدكتور عیسى العالونة ونخبة من المتقاعدین والمحاربین القدماء حول نشأة 

الجیش العربي منذ مرحلة التأسیس في العشرینات من القرن الماضي، / ات المسلحة األردنیة القو
خصوصا تشغیل قوة استطالع الصحراء وھي نواة الجیش العربي تبعھا تشكیل كتائب وسرایا المشاة 

  .والمدرعات
  

لقوات المسلحة بدوره أشاد رئیس اتحاد طلبة الجامعة ثائر الفرحات بالمنجز الوطني الذي حققتھ ا
األردنیة وقوات الدرك في حمایة المواطنین، ما جعل األردن واحة أمن واستقرار وتنمیة في منطقة 

  .ملتھبة بالصراعات وغیاب األمن في بعض الدول العربیة
  

وألقى الشاعر السوري حكمت الشمري قصائد شعریة عبرت عن السیاسة الحكیمة التي انتھجھا 
لقضایا العربیة، مشیدا برؤى وتطلعات جاللة الملك عبدهللا الثاني في فتح األردن في سبیل دعم ا

  .ذراعیھ واستقبال كافة الالجئین من المناطق المجاورة

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                      ١٠:الرأي ص

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  محاضرة في الجامعة األردنیة ‘ رسالة عّمان
  

  
قیفیة نظم المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع مركز اللغات محاضرة تث

تحدث فیھا مدیر المركز  للطلبة األجانب الدارسین في الجامعة» مضامین رسالة عمان«حول 
  .الدكتور عدنان العّساف

  
إلى إدماج الطلبة الدارسین بمكونات الثقافة العربیة اإلسالمیة،  -بحسب العساف  -وھدفت المحاضرة 

وار الحضاري والتبادل الثقافي لدیھم، وإعطائھم الصورة الواضحة عن اإلسالم، ما یعزز مفھوم الح
  .منوھا إلى أن المركز ینفذ العدید من المحاضرات والندوات التوعویة والثقافیة الھادفة

وقال العّساف خالل المحاضرة التي قدمھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة إن مضامین رسالة عّمان 
مي، كالعدل والحریة والمساواة والحوار مع اشتملت على القیم السمحة المستوحاة من الدین اإلسال

الطرف اآلخر والوحدة والتسامح والسالم وغیرھا، مؤكدا أھمیة تعریف الطلبة بتلك الرسالة من 
حیث الھدف والمضمون والخصائص واألثر اإلنساني والحضاري؛ كونھا رسالة وطنیة ملكیة 

  .ھاشمیة ذات صبغة عالمیة
بادرة ملكیة من أجل توحید رؤیة العالم اإلسالمي وجمعھ على وأضاف أن رسالة عّمان جاءت بم

خطاب واضح المعالم محدد األطر، والتوعیة بجوھر الدین اإلسالمي الحنیف وحقیقتھ الذي قدم 
للمجتمع اإلنساني أنصع صور العدل واالعتدال والتسامح وقبول اآلخر ورفض التعصب واالنغالق، 

یقیة لإلسالم والتأكید على أسس اإلسالم واألصل الواحد للدیانات وذلك من خالل إبراز الصورة الحق
  .اإللھیة

وفي ختام المحاضرة استمع العّساف إلى مداخالت الطلبة األجانب الدارسین في المركز والبالغ 
جنسیة عالمیة یمثلون مؤسسات عالمیة دبلوماسیة وعسكریة  ٣٣طالبا وطالبة من  ٢٢١عددھم 

استفساراتھم بحضور مدیر مركز اللغات الدكتور محمد القضاة وعدد من وتعلیمیة، وأجاب عن 
  .أعضاء ھیئة التدریس في المركز

  
  
  

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                        وراماموقع بانیت وصحیفة بان -اخبار االردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ردنیة العقبة وجامعة ستراسبورغ تبحثان سبل التعاونأ
  
العقبة واستحداث / بھدف تطویر البرامج األكادیمیة التي تطرحھا كلیة اللغات في الجامعة األردنیة  

عربي ، استقبلت عمادة كلیة اللغات وفدا من جامعة / تیر في الترجمة فرنسيبرنامج ماجس
 Hotzelفرنسا حیث ضم الوفد مدیر معھد الترجمة والترجمة الفوریة البروفیسور / ستراسبورغ 

Echart  ومدیرة العالقات الدولیةPatrizia Volclair وقد حضر اللقاء كذلك رئیس قسم اللغھ
  .العقبة/ضاء الھیئة التدریسیة في قسم اللغة الفرنسیة الفرنسیة في عمان واع

  
وقال الدكتور الصمادي انھ جرى بحث مجاالت التعاون المشتركة واستحداث برنامج ماجستیر في 
الترجمة وھو األول من نوعھ في الجامعة نظرا للحاجة الماسة لتوفیر المترجمین المؤھلین في كافة 

الشفویة وخدمة المؤتمرات والندوات ولیرفد برامج الدراسات العلیا المجاالت كالترجمة التحریریة و
  .في الترجمة الموجودة في بعض الجامعات األردنیة

  
وأشار الدكتور الصمادي إلى انھ تم االتفاق على أن یقوم الطلبة في دراسة السنة االولى من 

ن یتم السیر في االجراءات الماجستیر في األردن والسنة الثانیة من الماجستیر في فرنسا على ا
  .الالزمة لتوقیع اتفاقیة بھذا الخصوص بین جامعة ستراسبورغ والجامعة االردنیة

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                       العقبة الیوم االخباري



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 "المخدرات دمار"تحت شعار ) األردنیة(مسیرة توعویة في 
 

تنطلق في الثانیة عشرة من ظھر یوم غد الخمیس من أمام برج " المخدرات دمار"تحت شعار 
األردنیة مسیرة توعویة ترافقھا موسیقات قوات الدرك ویشارك فیھا إضافة لطلبة الساعة في الجامعة 

 .الجامعة، أعضاء من الھیئتین التدریسیة واإلداریة فیھا
  

المسیرة التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، تجوب من نقطة انطالقھا شوارع داخل الحرم 
ً إلى مجمع القاعات الطبیة ً من إذاعة الجامعة األردنیة الجامعي، وصوال  .قریبا

  
 ً ً واجتماعیا تھدف المسیرة بحسب منظمیھا إلى توعیة الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارھا السلبیة نفسیا

 ً ً وقانونیا ً واقتصادیا   .وصحیا

 ١٨/١٢/٢٠١٤ الخمیس                                                                                اخبار االردنیة 

إعالم المادة من إعداد 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 یزور إدارة ومركز مكافحة المخدرات" األردنیة"وفد من طلبة 
  

ادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة بدعم من إدارة الجامعة ضمن المنھجیة الجدیدة التي تعكف عم
على انتھاجھا لتفعیل دور األنشطة الالمنھجیة داخل الحرم الجامعي وتعزیز انخراط الطلبة فیھا بما 

المخدرات "یسھم في تزویدھم بالمھارات الالزمة لصقل شخصیتھم، وبمناسبة أطالق العمادة شعار 
ً وطالبة من مختلف كلیات الجامعة  ٤٠م الجامعي، زار وفد یمثل داخل آفاق الحر" دمار طالبا

 .ومشرفین من عمادة شؤون الطلبة، إدارة مكافحة المخدرات
  

النقیب أنس الطنطاوي كان في استقبال الوفد الطالبي، حیث أطلعھم على طرق كشف المخدرات 
 .ومخاطرھا واألضرار الناتجة عن تعاطیھا

  
مركز تأھیل وعالج المدمنین التابع إلدارة مكافحة المخدرات في منطقة عرجان، كما زار الطلبة 

وھناك استمعوا إلى شرح من المقدم فراس الزعبي رئیس المركز والرائد فواز المساعید والمالزم 
أول رامي العجارمة عن الخدمات التي یقدمھا منذ دخول المریض إلیھ وحتى خروجھ ومراحل 

د العالج، كما قام الطلبة بالتجوال في مرافق المركز حیث زاروا المالعب عالجھ ومتابعتھ بع
والمشاغل الیدویة وصالة األلعاب والمكتبة ومنامات النزالء واطلعوا على برامج العالج المقدمة لھم 

 .وشاھدوا من قرب طریقة عالجھم
  
  

یة واإلعالمیة سامي العتیالت عن في نھایة الزیارة أعرب مساعد مدیر دائرة النشاطات الثقافیة والفن
شكره لضباط اإلدارة ومركز تأھیل عالج المدمنین على حسن االستقبال، والخدمات النبیلة التي 

 .یقدمھا المركز
   

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                 اخبار االردنیة 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تدرس إشراك الطلبة المعوقین في القرارات المتعلقة بھم" األردنیة"
 

  
أكد نائب رئیس الجامعة األردنیة للشؤون 

لیة الدكتور عماد صالح على اإلداریة والما
حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في 
المشاركة بالقرارات المتعلقة بمسیرتھم 

 .الدراسیة في الجامعة
  

ووعد صالح لدى لقائھ أمس مجموعة من 
الطلبة المعوقین من مختلف اإلعاقات 
السمعیة والبصریة والحركیة بإعطائھم 

یل الفرصة الختیار مساقاتھم الدراسیة وتسج
المواد وفقا لما یرونھ مناسبا ویرضي 

 .رغباتھم أسوة بباقي زمالئھم في الجامعة
  

واستمع خالل اللقاء إلى العقبات التي تعترض مسیرتھم الجامعیة، مرحبا بإمكانیة تخصیص مكاتب 
 مترجم ١٤في كلیة العلوم التربویة لمترجمین لغة اإلشارة، وزیادة عدد المترجمین في الجامعة إلى 

 .لتلبیة احتیاجات الطلبة المعوقین سمعیا بشكل كامل
  

وجرى خالل اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الدوائر في الجامعة حوار مفتوح ركز على ضرورة 
فتح المجال أمام الطلبة المعوقین في المشاركة بالدورات المختلفة التي تعقدھا عمادة شؤون الطلبة 

 .خالل توافر مترجم لغة إشارة في تلك الدورات وخاصة دورات اللغة العربیة من
  

وأوعز صالح إلى الجھات المعنیة في الجامعة بمتابعة أعمال الصیانة في مرافق الجامعة التي تعیق 
حركة المكفوفین وذوي اإلعاقة الحركیة، وإعادة تأھیل دورات المیاه في مباني وكلیات الجامعة كافة 

 .حیاتھم الجامعیة على أكمل وجھللتسھیل على المعوقین ممارسة 
  

 ١٠٠- ٤٠(طالب وطالبة تتراوح إعاقتھم بین  ٣٥٦یشار إلى أن عدد الطلبة المعوقین في الجامعة 
  ).البصریة، والسمعیة، والحركیة(من الفئات الثالثة 

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                     اتحاد الوكاالت العربیة -بترا -اخبار األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 

16 

  
  

 "األردنیة"ورشة متخصصة حول إعداد أخصائي محترف للتربیة الخاصة في 
  
  

المتخصصة بالتربیة ناقشت ورشة العمل 
الخاصة التي احتضنتھا كلیة العلوم التربویة 
في الجامعة األردنیة جملة من الموضوعات 
المتعلقة باإلعاقة وطرق التعامل معھا بحرفیة 
ما یسھم في تمكین ذوي االحتیاجات الخاصة 

 .من اإلندماج في المجتمع بفاعلیة
  
  

الورشة التي عقدت برعایة األمین العام 
جلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین للم

، نظمتھا كل من أكادیمیة "إعداد اخصائي محترف للتربیة الخاصة" الدكتورة أمل النحاس بعنوان 
 .وقت التعلیم واكادیمیة ستانفورد للتدریب واإلستشارات بالتعاون مع مركز االستشارات في الجامعة

  
  

في مجال التربیة الخاصة وكیفیة تطویرھا في  وناقشت  الورشة مشروع إعداد اخصائي محترف 
ضوء الممارسات والتوجھات الحدیثة وحاجات سوق العمل، ومناقشة واقع توظیف خریجي أقسام 
التربیة الخاصة والتعرف على عوائق التوظیف للخریجین وطرح الحلول المناسبة ما یسھم في 

 .توظیفقھم
  
  

امعة الدكتور نایل الشرعة في كلمة لھ خالل االفتتاح أھمیة وأكد عمید كلیة العلوم التربویة في الج
احتضان مثل ھذه الفعالیات التي من شأنھا تسلیط الضوء على أھمیة تخصص التربیة الخاصة الذي 
تطرحھ الكلیة وطرق تأھیل أخصائیین محترفین للتعامل مع الحاالت الخاصة، الفتا إلى عزم الكلیة 

اصة فیھا، وطرح برامج جدیدة مثل برنامج ماجستیر في صعوبات التعلم على تطویر قسم التربیة الخ
 .وبرنامج دكتوراه متخصصة في الموھبة والتعلم

  
  

مھتم وناشط في مضمار التربیة الخاصة بھدف  ٢٠٠واشتملت الورشة على دورات تدریبیة لنحو 
حة من ذوي االحتیاجات تأھیلھم وتدریبھم بشكل محترف في مجال التربیة الخاصة وصوال الى شری

 .الخاصة قادرة على االندماج في المجتمع وتكون فاعلة وقادرة على العطاء
  
  

شارك في الورشة التي استمرت لیوم واحد  كل من الدكتور الطبیب العمید امجد جمیعان من 
اشرف  الخدمات الطبیة الملكیة والدكتور لؤي الزغول من كلیة الطب بالجامعة االردنیة والدكتور

جبر ممثل وزارة التربیة والتعلیم  والدكتورة حنین حیاصات المستشارة في برامج ذوي االحتیاجات 
  .الخاصة وعدد من المختصین والمھتمین

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                 اخبار االردنیة 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 الخریجین" األردنیة"تام دورة محاسبة شاملة لطلبة خ 
  

اختتمت دورة المحاسبة المجانیة التي نظمھا 
نمیة مكتب شؤون الخریجین في مركز الت

والتواصل مع المجتمع المحلي في الجامعة 
األردنیة لطلبة قسم المحاسبة الخریجین بعنوان 

، بالتعاون مع أكادیمیة )المحاسبة العملیة الشاملة(
مستشارون محترفون للتدریب والتطویر، قدمتھا 

 .الدكتورة میساء أبو تّمام
  
  

 ٨وھدفت الدورة التي استمرت أربعة أیام بواقع 
ت إلى تأھیل خریجي الجامعة وصقل مھاراتھم وتمكینھم من الدخول إلى سوق العمل والمنافسة ساعا

 .بقوة في مجاالت المحاسبة المختلفة، وفقا لمدیرة مكتب شؤون الخریجین في المركز رجاء الصباغ
  
  

طالبا وطالبة بحسب مدیرة التسویق ) ٨٠(یقیة التي شارك فیھا واشتملت موضوعات الدورة التطب
والتسجیل في األكادیمیة نانسي عنبتاوي على مدخل إلى المحاسبة، وأھمیة المحاسبة، والتسویات 
 الجردیة، والقوائم المالیة، إضافة إلى كیفیة التطبیق على أجھزة الحاسوب، مشیرة إلى أن األكادیمیة

  .IFRSسبة العملیة اإللكترونیة على البرامج المحاسبیة طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة تقدم تطبیقات المحا

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                 اخبار االردنیة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تواصل سلة طالبات الجامعات األردنیة
   

في مباراة اقیمت امس االول في قاعة  ٢٢/ ٥٥فاز فریق طالبات الجامعة االلمانیة على الیرموك 
  .كرة السلةجامعة فیالدلفیا ضمن بطولة الجامعات االردنیة ل

  
وحسب نایف ابو دلبوح مقرر لجنة البطولة، فازت جامعة االمیرة سمیة على فریق جامعة العلوم 

  .في المباراة التي جرت في ذات القاعة ١٠/ ١٤والتكنولوجیا 
  

وتقام الیوم  مباراتین، فیلتقي في قاعة جامعة العلوم التطبیقیة عند الواحدة فریقا جامعة االمیرة سمیة 
  .رموك، تلیھا بذات القاعة مباراة الجامعة االردنیة والعلوم والتكنولوجیاوالی
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  العام المقبل.. بعثة ٤٠٠و) طب ھنغاریا(حل قضیة طلبة : الضمور
  

أعلن أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور عن حل  -حاتم العبادي
سة تخصص الطب في الجامعات الھنغاریة، بشكل نھائي، عبر اتفاق وقع قضیة  الطلبة المبتعثین لدرا

  .امس بموجب مذكرة تفاھم
  

عن اربعمائة بعثة في تخصص الطب سیتم »  الرأي«وكشف الدكتور الضمور في تصریح الى 
  .تقدیمھا لالردن من الجانب الھنغاري العام المقبل، حیث سیتم توقیع اتفاقیة  في وقت الحق

  
ان الجامعات الھنغاریة ستقبل جمیع الطلبة االردنیین » الرأي«دكتور الضمورفي تصریح الى وقال ال

طالبا عبر االنترنت ) ١٨٧(الذین یجتازون امتحان مستوى اللغة االنجلیزیة، والذي سیجرى لحوالي 
)Skype (ھنالكبینما المتواجدین في ھنغاریا سیتم امتحانھم . نظرا لوجودھم في المملكة حتى االن.  
  

وكانت الجامعات تشترط النجاح في االمتحان، وان عملیة القبول ستكون العلى المعدالت ضمن 
المقاعد المتاح القبول فیھا بغض النظر عن جنسیة الطالب، اي ان الطلبة االردنیین سیتنافسون مع 

ردنیین فرصة جمیع الطلبة على المقاعد المتاحة، إال ان االتفاق الذي وقع امس منح الطلبة اال
  .االلتحاق بغض النظر عن المقاعد المتاحة، شریطة اجتیاز االمتحان

  
  .وبحسب االتفاق، فإن الطلبة  االردنیین لدیھم ثالث فرص لتجاوز امتحان اللغة االنجلیزیة

  
وأكد الدكتور الضمور ان االتفاق الذي وقع امس یشمل الطلبة االردنیین المبتعثین من خالل وزارة 

  .م العالي، وكذلك الطلبة الذین سیلتحقون على نفقتھم الخاصالتعلی
  

واوضح انھ في حال اخفق اي من الطلبة اجتیاز االمتحان، ضمن الفرص الثالث المتاحة سیتم تخییره 
  .لاللتحاق بتخصصات اخرى 

 جامعیة شؤون

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                                 ٢:ص:الرأي
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 ً   نیوزیلندا تعلن عن منح دراسیة لألردنیین والدفعة األولى تغادر قریبا
   

لفخري لجمھوریة نیوزیلندا في األردن مكرم قبعین امس أن الحكومة النیوزیلندیة أعلن القنصل ا
ً لدراسات الماجستیر ألردنیین متفوقین في دراساتھم الجامعیة، بھدف  قررت تقدیم أربع منح سنویا

) تكنولوجیا المیاه(إكمال تخصصاتھم العلمیة في مجاالت الطاقة المتجددة والزراعة وإدارة البیئة 
  .٢٠١٥/٢٠١٦عام الدراسي لل

وھي الجھة التي  –إن برنامج نیوزیلندا للتنمیة التابعة لـوزارة الخارجیة النیوزیلندیة «: وقال قبعین
ً وااللتحاق بعدد من  –توفر المنح  اختارت الدفعة األولى من المبتعثین وھم یتھیأون للسفر حالیا

ً لبدء ا   .»لعام الدراسي القادمالجامعات النیوزیلندیة العریقة، استعدادا
والسیدة ) سفیر غیر مقیم لدى المملكة االردنیة الھاشمیة(والتقى السفیر النیوزیلندي جوناثان كور 

  .سوزان مزھر نائب الملحق الثقافي المرشحین قبیل االستعداد لمغادرتھم الى نیوزیلندا
 ً تمثل دلیال على األھمیة التي تولیھا  وأكد السفیر كور أن ھذه المنح الجدیدة األربع، التي ستمنح سنویا

تطابقا بین احتیاجات الموارد البشریة «وقال ان ھذه المنح تمثل . بالده لعالقاتھا الثنائیة مع االردن
باإلضافة إلى انھا تساھم في تعزیز صالت . ومجاالت القوة األكادیمیة بین االردن ونیوزیلندا

القیمة مقابل «ة نیوزیلندا كدولة رائدة للتعلیم الجامعي الشعبین، ونأمل أن یأتي األردنیون لزیار
  .»ذات جودة عالیة في التعلیم باللغة اإلنجلیزیة» المال

وأوضح قبعین أن برنامج المنح السنویة النیوزلندیة للدراسات العلیا مفتوح أمام األردنیین الذین 
شرط التزامھم بالعودة إلى بلدھم الحكومة، المجتمع المدني والقطاع الخاص، ب: یعملون في قطاعات

  .والخدمة في مجاالت تخصصھم لمدة عامین للمساھمة في تعزیز التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة
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 ألف طلب لصندوق دعم الجامعیین ٤٤

بلغ مجموع طلبات االستفادة من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي، في الجامعات الرسمیة 
طلبا، حسب ما صرح بھ ) ٤٤١٢٣(مع انتھاء فترة تقدیمھا لیلة أول من أمس،  ،لدرجة البكالوریوس

 .، مصدر رسمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي"الغد"لـ
المقبل، بعد أن " فبرایر"ورجح المصدر أن یتم إعالن القائمة األولیة للمستفیدین منتصف شھر شباط 

 .حسب األصول والمفاضلة بین الطلبة یتم العمل على تدقیق البیانات والطلبات
فیما دعت الوزارة غیر مستكملي األوراق، ) ٣٨٢٤٦(وبلغ عدد الطلبات، غیر المستكملة األوراق، 

 .لمراجعة المستشارین الثقافیین في جامعاتھم أو الوزارة
اء المقبل، ویستمر استقبال االوراق المطلوبة الستكمال وثائق الطلبة عیر المستكملین، لغایة االربع

سیما التخصصات التقنیة، واكد المصدر ان نسبة الطلبة المستفیدین الى عدد المتقدمین ستكون كبیرة 
، فیما )٣٤٥٧٢(جدا، وتوقع ان یصل عدد الذین سیحصلون على المنح والقروض العام الحالي 

  .الف طالب وطالبة ٣١الماضي نحو 

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                                ٥:الغد ص
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 منكم على رسائل قبول فلكم الشرف ١٠إن حصل .. رئیس جامعة طب ھنغاریا للطلبة االردنیین
 

المشھد في ھنغاریا اكثر تعقیدا بعد سماع الطلبة االردنیین ھناك لجملة رئیس الجامعة الھنجاریة بدا 
طالب اردنیین على رسائل قبول یعتبر انجازا وشرفا لالردنیین،  ١٠للطب، الذي تحدث عن حصول 

عن استقبال شكاوى المتضررین من االھالي والطلبة في " العرب الیوم"إذ لم تتوقف صحیفة 
موضوع البعثات الطالبیة الى ھنغاریا بعد نشرھا لتقریر الثالثاء حول الموضوع، مصّرین على 

 .اتھام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالتضلیل
ضحین ان لیضعوھا في صورة الموضوع، مو" العرب الیوم"وراسل طلبة موجدون في ھنغاریا، 
، وأن المشكلة الحقیقیة في جامعة بیتش من "دبرسین"و" بیتش"المبتعثین تم توزیعھم على جامعتي 
 .حیث عدد الطالب والقبول في الطب

سیقع خالل الفصل المقبل، إذ یتجاوز عدد الطلبة المئة " الكارثة"وقال الطلبة ان ما وصفوه بـ 
باللغة  ١٦٠مقعد للطب فقط، منھم  ٢٠٠عن وعشرین، في الوقت الذي تتحدث فیھ الجامعة 

 .متنافس یتنافسون علیھا ٨٠٠االنجلیزیة لالجانب، أبلغ عنھم مدیر الجامعة الطلبة ان اكثر من 
، "العرب الیوم"الطالب في بودابست علیھم الیوم اجتیاز امتحانین بعالمات مرتفعة، وفقا لما ابلغوه لـ

والمقابالت، األمر الذي أكدوا ان رئیس قسم البعثات في التعلیم ) أو القبول(إذ لدیھم امتحان الدخول 
العالي الدكتور وائل الصمادي تساءل في سیاقھ عن امكان نجاح مئة اردني بینھم، لیجیبھ رئیس 

 .رسائل قبول سیكون ذلك انجازا" اردنیین ١٠"الجامعة الطبیة بأنھ اذا وصل 
ة التعلیم العالي بتحمل مسؤولیاتھا، معتبرین مع ذویھم الطلبة الیوم في ضوء ما ورد، یطالبون وزار

ان البعثة وفق المعطیات الحالیة حملت الكثیر من التضلیل، وان اكثرھم اعتبروا انفسھم فعال في 
 .عداد من فقدوا مقاعدھم داخل االردن وخارجھ

مجرد " رب الیومالع"وعبّر أھاٍل عن خوفھم المتزاید من ان تكون تصریحات الوزارة التي نشرتھا 
 .لثنیھم عن اتخاذ اي اجراءات في سیاق حمایة حقوق ابنائھم" إبر تخدیر"

إنھم بعد سؤالھم للجامعة ذاتھا ابلغتھم ان تقسیم الـ " العرب الیوم"بعض الطلبة ایضا، اوضحوا لـ
صیدلة، معتبرین  ٢٠طب اسنان و ٢٠مقعد طب بشري و ١٦٠مقعد المخصصة للطب سیكون  ٢٠٠

سوف افاجأ اذا "سؤول الجامعة الطبیة، التي تحدث بھا امام مبعوثي وزارة التعلیم العالي، جملة م
وصل عشرة أردنیین رسائل قبول واجتیاز المتحان اللغة االنجلیزیة وھذا اذا حصل سوف یكون 

 .، كدلیل استباقي الخفاق معظمھم"شرٌف لكم
في وزارة التعلیم العالي الدكتور بسام ابو  وتحدث مساعد األمین العام للشؤون اإلداریة والمالیة

تتكون من مدیري مدیریة البعثات ومدیریة معادلة " بعثة"الثالثاء عن " العرب الیوم" خضیر لـ
 .الشھادات في الوزارة شكلھا الوزیر الدكتور امین محمود لزیارة الطلبة في ھنغاریا

عن اجراء وفد وزارة التعلیم العالي مع عدد  في الوقت الذي نشرت فیھ وكالة االنباء االردنیة خبرا
من المسؤولین في وزارة التعلیم العالي الھنجاریة مباحثات تركزت حول اھمیة ترتیب اوضاع الطلبة 

 .االردنیین المبتعثین للدارسة في جامعاتھم وتصویب اوضاعھم الدراسیة
ر برفض الطلبة المبتعثین لدراسة وكان من ابرز االمور التي تم االتفاق علیھا تتعلق باعادة النظ

الطب البشري في حال لم یجتازوا امتحان اللغة االنجلیزیة ألول مرة واالمتحان بمواد الكیمیاء 
 .والفیزیاء واالحیاء 

وضم الوفد مدیر البعثات الدكتور وائل الصمادي ومدیر معادلة الشھادات واالعتراف بالجامعات 
 ).بترا(محمد الزبون، وفقا لـ

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                        ٤:العرب الیوم ص
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ان الجانب الھنغاري وافق على اعطاء الطلبة االردنیین ) بترا(ال الصمادي لوكالة االنباء االردنیة وق
ثالث فرص اضافیة الختبار اللغة ومدتھ شھرین لكل دورة وان لم یستطع الطالب اجتیازه بالمرحلة 

ستمرار بدخول السنة االولى فامامھ فرصھ ثانیة العادة االمتحان باللغة االنجلیزیة والذي سیؤھلھ لال
 ) .احیاء وفیزیاء وكیمیاء( التحضیریة 

ان ھذه االمتحانات ستعقد خالل شھري كانون االول والثاني اما االمتحان الذي "واضاف الصمادي 
سیؤھل الطلبة لدخول كلیة الطب سیكون في شھر حزیران مثمنا تجاوب الجانب الھنغاري لھذه 

 ".یة لدراسة الطب البشريالمطالب واعطاء الطلبة فرصا اضاف
وكان نظام الجامعات الھنغاریة یشترط اجتیاز امتحان اللغة االنجلیزیة من اول مرة لدخول تخصص 

 .الطب البشري وفي حال لم ینجح الطالب یرفض التحاقھ لدراسة الطب البشري
الوضع وطالب الصمادي الطلبة واولیاء امورھم التریث وعدم استباق االحداث في الحكم على 

النھائي للطلبة لحین االنتھاء من االمور بشكلھا النھائي مبینا ان ھذا االجراء یشمل جمیع الطلبة 
 .االردنیین المبتعثین ضمن التبادل الثقافي بین البلدین والمقبولین من قبل السفارة الھنغاریة بعمان

وبحث معھما اوضاع الطلبة  وعلى ذات الصعید التقى القنصل نفاع وزیر الخارجیة الھنغاري ونائبھ
االردنیین ھناك وضرورة ترتیب امورھم الدراسیة ضمن التعلیمات الھنغاریة مشیرا الى ان ھناك 

وقال . خارج البعثات لدراسة الطب في الجامعات الھنغاریة ١٨٧طالب ضمن التبادل الثقافي و ١٠٠
الحالي واخرى العام القادم وفي حال لم ان الجامعات ستمنح طلبتنا فرصة لتقدیم امتحان الكفاءة العام 

یجتاز ھذه االمتحانات سیخیر الطالب بین دراسة طب االسنان او الصیدلة او العالقات الدولیة او 
 .العلوم السیاسیة ولن یجبر أي طالب على مغادرة البالد اال بمحض ارادتھ

مة األردنیة لدراسة الطلب منحة دراسیة للحكو ٤٠٠واشار نفاع الى ان الحكومة الھنغاریة قدمت 
  .والصیدلة والعالقات الدولیة والعلوم السیاسیة
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Universities' lack of independence blamed for 'poor' education quality  
  

 
Challenges facing the higher education sector were the focus of a recent 
gathering that provided an opportunity for experts and scholars to share their 
views on roadblocks in education. 

  
Ali Mahafzah, professor of history at the University of Jordan (UJ), cited the 
historical context surrounding higher education since 1985, the year in 
which officials started to sense a "decline" in the quality of education. 

  
"Several recommendations were made that year to improve higher 

education, such as referring 27,000 unqualified teachers to retirement over a 
period of 10 years, but they were all rejected," Mahafzah said at a panel 
discussion organised by the Jordanian Club of Humboldt Fellows and the 
Friedrich Naumann Foundation for Liberty. 

  
The professor attributed the lack of administrative and financial 
independence of universities to the "poor" quality of education, in addition 
to the "school-like" laws governing the sector. 

  
For UJ President Ekhleif Tarawneh, the "distorted" relationship between 
universities and decision-making bodies, such as the Higher Education 
Ministry and commission, contributed to weakening the role of higher 
education institutions and thus, the services they provide. 

  
Tarawneh proposed activating the role of university boards in attracting 
funding and adopting the model of "productive" universities in terms of 
research and publications. 

  
Sami Khasawneh, former vice president of UJ, noted that the method of 

appointing university presidents in Jordan is "wrong." 
  
He added that faculty members fail to encourage scientific research among 
students, which, as a result, has turned the universities into "knowledge-
consuming" facilities rather than hubs for innovation. 

  
The panel discussion was part of a series of gatherings the Jordanian Club of 
Humboldt Fellows and the Friedrich Naumann Foundation for Liberty have 
been holding to touch on crucial issues pertaining to higher education  

  

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                            ٢:جوردان تایمز ص
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  صندوق دعم البحث العلمي

 حسین العموش. د*
  

ة  ل مؤسس اه ان تتعام ة لالنتب رة وملفت ة مبتك ي، وطریق ث العلم م البح ندوق دع ة لص ة موفق انطالق
  .حكومیة بشكل جاذب وفاعل لتحقیق غایات عجزت عنھا بعض الجامعات 

 
ذي % ٥بحكم قانون الجامعات فإن ما نسبتھ  من ارباحھا یجب ان یرصد للبحث العلمي، لكن الواقع ال

ة  ائج بحثی ى نت تعیشھ بعض الجامعات حول البحث العلمي من ضرورة الى رفاه، وتحول الوصول ال
ـ بة ال ي ان نس ا یعن ا، م زة وغیرھ یة واجھ یة، وقرطاس ات دراس ى بعث ة ال ل % ٥وعلمی اح ك ن ارب م

ات دراسیة وجامعة التي یجب ان ترصد للبحث العلم ى بعث ادر ال درة ق ت بق ي تحول ھ»ي الفعل » بعزق
 .لیس لھا اساس

م  ي ل ة الت الغ المالی ات ان تحول المب ى الجامع إن عل ا، ف م البحث العلمي حالی بحكم نظام صندوق دع
ث  ى البح تغل عل زي یش ذب مرك ة ج ون نقط ندوق، لیك ذا الص ى ھ ي ال ث العلم ى البح رف عل تص

 .طور وتعمل بھ الكثیر من الدول العلمي، وھو أمر محمود ومت
د  ا یفی دم منتج لكن الصندوق وحده دون الدعم من المراكز البحثیة وتعاون الجامعات ال یستطیع ان یق
د  ا بی ة والخاصة ان تضع ایادیھ ات الحكومی ي الجامع ة ف ز البحثی ن المراك وب م ذلك مطل الوطن، ول

 .مختلف المجاالت الصندوق للوصول الى ابحاث علمیة مفیدة للوطن، وفي 
و  ا ھ نشد على ید الصندوق ونطالبھ باالنفتاح الراقي على مؤسسات المجتمع المدني ایضا، ألن فیھا م

 .مفید، وفي ذات الوقت بعید عن بیرقراطیة القطاع العام 
ھ  م تقدم ا ل ت قیاسي، م ي وق ألردن وف دم ل اتوقع للصندوق ان بقي على ھذه الوتیرة من النشاط ان یق

ا الجامع ذي ال زلن ا، وھو تطویر البحث العلمي ال ن أجلھ د م ات مجتمعة ، وان یحقق الغایة التي وج
ائبین  ھ –غ ین عن ف  -او مغیب ي مختل وطن ف د ال ة تفی ة وعلمی ائج بحثی ى نت ول ال رق، والوص ال ف

  .القطاعات الزراعیة، والعلمیة، والطبیة، والتكنلوجیة، واإلنسانیة 

 مقاالت

 ١٨/١٢/٢٠١٤الخمیس                                                                                                      ١٠:الدستور ص
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 الفصحى تقّربنا أكثر

 
 صالح جّرار. د.أ

 
ض الوقت كي أكتشفھ ویكتشفني،  ى بع اٌج إل ي محت ھ أشعر أنن ّي بعامیّت عندما یخاطبني شخٌص عرب
ت  ى وإن كن ّ ض الشيء، حت ذین أعرفھم بع ن العرب ال ون ع ى عرٍب یختلف ّھ ینتمي إل ألنني أحّس أن

ّني ال  إن ّدث بالفصحى ف ى یتح ھ مت ّ ول، ولكن ا یق ّل م م ك ي أستطیع بسھولة أن أفھ ارٍق بین أّي ف أشعر ب
ي  وارق الت ّس أن الف ي أح ل ألنن ا، ب دث بھ د التح ي أجی م أنن وبینھ، لیس ألنني أحّب الفصحى أو أزع
ھ خاطبني  ّ ي، وأن ّ ً من ّھ أصبح أكثر قربا بیني وبینھ في اللھجات قد زالت واختفت عند حدیثھ، وأشعر أن

ي ومع أنني أحترم ال. بما نحن مجتمعان علیھ ویعرفھ كالنا ّ أنن عامیّات وأقّدر الفوارق بین اللھجات إال
وارق  ل الف ول وتزی وب والعق ین القل ع ب م تجم لة رح ى وص لة قرب یحة ص ة الفص ي العربیّ أرى ف

نفس ریح ال م وت ن إساءة الفھ ا . والھواجس م ة شارك فیھ بٍة ثقافی ن مناس ّو م ا خارٌج للت ك وأن ول ذل أق
ان ح راب ممثلون عن دوٍل عربیٍّة كثیرة، فمتى ك بعض االغت ت أشعر ب ة كن دھم بالعامیّ ع –دیث أح م

ھ واستیعابھ بالكامل ن  -قدرتي على فھم ر م ت أشعر بكثی إنني كن ھ بالفصحى ف ان حدیث ى ك ن مت ولك
ة . االرتیاح واأللفة واالقتراب منھ ومن أبناء البلد التي ینتمي إلیھا ات الثانوی ي الھویّ ألّن الفصحى تخف

ان  وتبقي على الھویّة األوسع دث إن ك واألشمل، فال تكاد تمیّز وأنت تسمع الفصحى على لسان المتح
ر  ر بكثی ھ أكث ً أو غیر ذلك، وتشعر أّن ما یجمعك ب ً أو مصریا ً أو كویتیا ً أو عراقیا ھذا المتحدث أردنیا

 .مّما یجمعك بھ لو تحّدث بلھجة بلده
درك  ال ی نفس، ف ى ال ا عل ل وقعھ حى وأجم ذه الفص ا أروع ھ ا  م ا ی ا وتأثیرھ ھا وجمالھ نس ُ ة أ حقیق

اء  ع أبن ھ م ي تفاعل ھ وتساعد ف ل غربت ك تزی د ذل ا عن ّھ ّ من كان في بلٍد عربّي غیر بلده، ألن ودفئھا إال
ّھ واحد منھم یفھم ما یفھمونھ ویفكر بمثل ما یفكرون بھ استثني من . ذلك البلد الشقیق، وتجعلھ یشعر أن

ذ و ال ً من اللغة الفصیحة، وھ ا ذلك صنفا ً، إّم ا ً أجنبی ا رأ أو تسمع كالم ك تق ّ ھ أو سمعتھ فكأن ي إن قرأت
ة  بسبب الفذلكة الزائدة التي یسعى صاحبھا إلى إیھام القارئ أو المستمع أنھ صاحب فكر عمیق أو ثقاف

لیمة –من نوع خاص، وإّما بسبب فقدان النّص للترابط ووضوح الفكرة، فمثل ھذه اللغة  ت س مھما كان
 ً ً وإمالءً ودقیقة نحوا  .فإنھا تبقى أشبھ بالعامیّة في بلٍد غیر بلدك -وصرفا

وب  ّن المطل افي، ولك ا الثق ن تكوینن لیس المطلوب أن نلغي العامیات من حیاتنا، فھي جزٌء ال یتجزأ م
ن  ا م ا بینن ق م ً وتعم ا ن بعضنا بعض ً م ا دنا قرب تركة تزی ٍة مش تعمال لغ ى اس تطعنا إل ا اس أن نسعى م

  .والتفاھم المحبة والتواصل

 ١٨/١٢/٢٠١٤ة نیوز                                                             الخمیس                                                 طلب
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 اعالنات
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  دة مجلس الوزراء مدد خدمة مدیر عام دائرة األحوال المدنیة والجوازات مروان قطیشات لم
  .سنة اعتبارا من الثامن عشر من آذار المقبل بعد بلوغھ سن الستین

  
  وان ة بعن دوة حواری ل ن نظم السبت المقب ة ت ة الشفافیة األردنی ات «جمعی ي ممارس الشفافیة ف

د الكریم .. في غرفة تجارة عمان» المجتمع المدني مؤسسات ب عب دوة النائ المتحدثون في الن
  .عامر بني عامر. الدغمي ونھى المعایطة وبسام بدارین ود

  
  دة مجلس الوزراء مدد خدمة المحافظین محمود النعیمات وفاروق القاضي واحمد جرادات لم

  .وغھم سن الستینسنة اعتبارا من بدایة كانون الثاني المقبل بعد بل
  

  ة مجلس الوزراء وافق على تمدید خدمة مفوض البنیة التحتیة في مجلس مفوضي سلطة العقب
  .االقتصادیة الخاصة المھندس محمد خریسات لمدة عام بعد بلوغھ سن الستین

  
  

 زوایا الصحف 

 ١٨/١٢/٢٠١٤عین الرأي                                                             الخمیس                                               
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  دكتور ة االقتصادیة الخاصة ال ة العقب س مفوضي منطق قرر مجلس الوزراء منح رئیس مجل

ي اني الملق داره  ھ ھریا مق ا ش ة  ٦٠٠٠راتب الوة العائلی تثناء الع الوات باس امال الع ار ش دین
  .اعتبارا من تاریخ مباشرتھ العمل

  
  دا ترشیح ا العظمى وشمال ایرلن دة لبریطانی وافقت الحكومة على قرار حكومة المملكة المتح

  .ي الھاشميادوارد اواكدین لیكون سفیرا لھا فوق العادة ومفوضا لھا لدى البالط الملك
  

  برعایة رئیس الوزراء االسبق العین فیصل الفایز یفتتح المعرض التشكیلي الشخصي للزمیلة
ي قاعة )د. ج. ب. أ(سمیرة عدنان عوض بعنوان  وم الخمیس ف ن مساء الی ي الخامسة م ، ف

  .رفیق اللحام بمنتدى الرواد الكبار
  

  ة ق» الدستور«علمت صنارة ة االجتماعی ب اجازة ان وزیرة التنمی س االول طل ت ظھر ام بل
س  ي نف ة ف ن الدول ة ام ھ محكم ذي اوقفت داالت وال لمساعد األمین العام في الوزارة حسام العب

  !!الیوم بتھمة تقویض نظام الحكم
  

  د ا  بع دوة تقیمھ ى ن ادي  ال دوح العب دكتور مم دعت جمعیة الشفافیة األردنیة التي  یترأسھا ال
الشفافیة في ممارسات مؤسسات المجتمع المدني ( ن  بعنوان غد السبت  في غرفة تجارة عما

ل :  یتحدث خاللھا كل من )   دغمي ،  والسیدة نھى المعایطة ،  والزمی النائب عبد الكریم ال
  .بسام بدارین ،  والدكتور عامر بني عامر 

  
  ؤتمر ور م یة لحض وم السیاس ة للعل ة األردنی ت الجمعی دس«دع یر: الق ار ومص ذي » مس وال

  .نظمھ كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة في جامعة العلوم التطبیقیة ت
  

  د ورود د بع اھي الشعبیة وسط البل نفذت قوة امنیة تابعة لمركز أمن المدینة مداھمة ألحد المق
بالغات تشیر الى وجود مقامرة في المقھى وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المقھى والذین 

  .تم القبض علیھم متلبسین
  

  أبین ل ت اجي حف ل بلت رى عق ان الكب ین عم ة ام تقیم جمعیة یافا للتنمیة االجتماعیة تحت رعای
بت  وم الس ك ی ات، وذل ي برك ب زك بق غال ا االس ة یاف یس جمعی بق ورئ یاحة االس ر الس وزی

  .المقبل في المركز الثقافي الملكي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ١٨/١٢/٢٠١٤                         صنارة الدستور                                                             الخمیس                      
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 بل ضیفا على منزل النائب علي رئیس الوزراء عبدهللا النسور یحل مساء األحد المق

اللقاء تتخللھ مأدبة . العزازمة، الذي ینظم لقاء لكتلة وفاق المستقبل بالرئیس النسور
  .عشاء على شرف الرئیس

  
  قدمت النائب خلود الخطاطبة أمس استقالتھا من كتلة وطن النیابیة، التي یرأسھا النائب

التھ من عضویة كتلة النھضة، التى كما قدم النائب سعد البلوي، استق. خالد البكار
  .یرأسھا النائب أمجد المجالي

  
  الشفافیة في ممارسات "تعقد جمعیة الشفافیة األردنیة بعد غد السبت، ندوة حول

، ویتحدث في الندوة النائب عبدالكریم الدغمي، والنائب "مؤسسات المجتمع المدني
عام مركز الحیاة عامر بني السابق نھى المعایطة، والصحفي بسام بدارین، ومدیر 

  .عامر
  
  مواطنون شكوا من عودة الباعة المتجولین للتبسیط أمام مسجد األمیر حمزة في ضاحیة

  .األقصى، وذلك بعد ترحیلھم من قبل أمانة عمان قبل أشھر
  
  نظم المكاتب الشبابیة الئتالف األحزاب القومیة والیساریة المعارضة، بالتنسیق مع

وحراك أحرار العاصمة للتغییر، بعد صالة الجمعة غدا مسیرة من الحراك الشبابي، 
  أمام المسجد الحسیني وسط العاصمة، وذلك رفضا التفاقیة الغاز مع إسرائیل
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  ي قصر دود ف ال ح ادرة سمع ب ل اطالق مب دهللا حف ن عب ر الحسین ب د االمی ي العھ یرعى ول

  .احدة ظھراالحسینیة یوم السبت المقبل في الساعة الو
  

  رار ي حال إق ة ف تقالة الجماعی ة لالس ت محجوب ا زال ذكرة م ى م وا عل ذین وقع عدد النواب ال
  .نائبا والفرصة متاحة إلضافة عشرة أسماء إضافیة ١٩اتفاقیة الغاز وصل إلى 

  
  فھ ش، ووص ة داع وص خلیف ر بخص ھ األخی ى موقف ر عل ادة أص و قت لفي أب ر الس المنظ

  .ار عن ھذا التصریح بعدما طالبھ وفد سلفي بذلك، ورفض االعتذ"الضالّ "بـ
  

 ة االت األردنی ي  -االتص روع األردن م المش ة دع یل كیفی ت بالتفص رة ناقش عودیة األخی الس
س  ي مجل نقض ف المعني بإنھاء االحتالل اإلسرائیلي الذي یھدد األمریكیون بقمعھ عبر حق ال

  .األمن
  

 ادي السابق  ٤٠ور یقیم نادي شباب الفحیص حفل تأبین بمناسبة مر یس الن اة رئ ى وف یوما عل
  .جریس صافي مضاعین، وذلك یوم الجمعة في السادسة مساء في مبنى النادي

  
  یس ن صباح الخم ة م ن الساعة الثامن دءا م یقوم التلفزیون االردني على مدار اربع ساعات ب

ن خالل ست ق ة، م ة مصر العربی ن جمھوری ث مباشر م وات وحتى الثانیة عشرة ظھرا بب ن
  .تلفزیونیة رسمیة عاملة سوف یرتبط بثھا مع التلفزیون االردني

  
  
  
  

  ص.س
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