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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  »األردنیة«بحث التعاون بین جماعة عمان لحوارات المستقبل و

   شؤون جامعیة
 ً  ٤  جامعة العلوم والتكنولوجیا بالمرتبة الثامنة عربیا

 ٥  مؤتمر لتكنولوجیا المعلومات بجامعة الزیتونة
 ٧  ف المالیةنتیجة الظرو" ال البیت" وقف االبتعاث والتعینات في 

 ٨  %٥٠البلقاء التطبیقیة ترفع رسوم تسجیل الشامل 
البلقاء التطبیقیة تواصل خصخصة الجامعة وترفع رسوم : ذبحتونا
  الشامل

٩ 

الملكة رانیا تؤكد ضرورة التركیز على التعلیم التطبیقي في 
  المرحلة المدرسیة

١٠ 

 ١١  )سیسامي(األمیرة سمیة تؤكد أھمیة مشروع 
 ١٢  بعض التخصصات االكادیمیةاعتماد 

ضرورة تفعیل األوراق النقاشیة للملك في العملیة : ملتقى تربوي
  التعلیمیة

١٣ 

 ١٥  »المظاھر الدینیة في الكتابات القدیمة«تنتدي حول » الیرموك«
   مقاالت

 ١٧  جمیل عبدالرحمن الشقیرات.د/أفكار في تطویر المناھج

 ١٩  صالح جّرار. د/العدل واإلبداع

 ٢٠  وفیات
  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 »األردنیة«بحث التعاون بین جماعة عمان لحوارات المستقبل و
  

سلم وفد من جماعة عمان لحوارات المستقبل األستاذ الدكتور عزمي محافظھ رئیس الجامعة األردنیة 
األردني وفق أفضل الممارسات العالمیة الختیار وإعداد وتدریب  تعزیز مكانة ودور المعلم« مبادرة 

التي أصدرتھا الجماعة وبحث الوفد الذي ضم رئیس جماعة عمان لحوارات » المعلمین األردنیین
المستقبل بالل حسن التل واألستاذ الدكتور عمر الریماوي والدكتور محمد صایل الزیود ومنسقة 

یس الجامعة آلیات تنفیذ مضامین المبادرة ودور كلیات التربیة في الجماعة بشرى أبو شحوت مع رئ
 .الجامعات األردنیة في إعداد وتأھیل المعلمین كخطوة أساسیة في تطویر العملیة التعلیمیة في بلدنا

كما بحث الوفد مع رئیس الجامعة عدد من مجاالت التعاون بین الجامعة والجماعة خاصة في مجال 
حضر اللقاء الدكتور سلیمان . جتماعي ومحاربة الفكر المتطرف وخطاب الكراھیةترسیخ التماسك اال

  .الفرجات مدیر دائر اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة األردنیة

 أخبار الجامعة

  ٦:الدستور ص/٤:الرأي ص
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 ً  جامعة العلوم والتكنولوجیا بالمرتبة الثامنة عربیا
 

والذي  ٢٠١٧ات العالم العربيأصدرت مجلة التایمز للتعلیم العالي األربعاء تصنیفھا الخاص بجامع
احتلت فیھ جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة المرتبة الثامنة، محافظة بذلك على بقاءھا ضمن قائمة 
العشر جامعات االفضل عربیا ومحسنة موقعھا في التصنیف بعد ان كانت في المرتبة التاسعة عام 

٢٠١٦. 
 
  

نفردت من بینھن بأن كانت ضمن العشر االوائل حیث وتصدرت شقیقاتھا من الجامعات االردنیة وا
 .٢٣والھاشمیة المرتبة  ١٩احتلت الجامعة االردنیة المرتبة 

  
وباإلطالع على جدول التصنیفات الصادر ھذا، نجد ان الجامعات الست االولى ھي جامعات خلیجیة 

عب علینا المقارنة بھا، تمتلك من مقومات الدعم الحكومي لمسیرة البحث والتطویر فیھا الكثیر تص
جاءت بعدھا في المرتبة السابعة الجامعة األمریكیة في بیروت وتلتھا جامعة العلوم والتكنولوجیا 

 .األردنیة
  

ومن خالل ھذا االنجاز الذي حققتھ جوھرة الجامعات األردنیة یتضح مدى النھج المتقدم والواعي 
یة واإلبداعیة الخالقة، ونرى األثر الواضح لمدى الذي تنتھجھ الجامعة من خالل خططھا االستراتیج

أھمیة تفعیل خطط التطویر األكادیمي والبحث العلمي واالبداع والربط مع الصناعة التي لھا بالغ 
، لتتبوء الجامعة مكانة مرموقة تنھض من  ً ً وعالمیا األثر في فتح آفاق جدیدة من التنافسیة عربیا

أن العمل الدؤوب . میة لألردن، مما یلقي بظاللھ على المجتمع ككلخاللھا بالسمعة األكادیمیة والعل
والتعاون المشترك والنظرة المستقبلیة واألداء المخلص قادر بأن یرتقي بجامعاتنا لمصافي الجامعات 
ً من خالل ھذا اإلنجاز الذي حققتھ جامعة العلوم  ً وھو ما برز جلیا ً وعالمیا المتقدمة إقلیمیا

 .ردنیةوالتكنولوجیا األ
  

ھذا وتعتبر مجلة التایمز التي تُصدر ھذا التصنیف السنوي من أھم المجالت العالمیة التي تھتم 
ُعنى بشكل  بقضایا وأخبار التعلیم العالي، باالضافة لكونھا المجلة الرئیسیة في المملكة المتحدة التي ت

تصنیف ألفضل الجامعات في فاعل وعالي المصداقیة ووفق أعلى معاییر القیاس المدروسة بإصدار 
وتصنیف دول بریكس ) خمسین عام وما دون(جامعة ناشئة  ٢٠٠العالم وتصنیف أفضل 

واالقتصادات الناشئة جاءت فیھا جمیعھا جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة في المرتبة االولى 
التعلیمیة، البحث العلمي،  محلیا، ومن أھم المعاییر التي تعتمدھا المجلة في تصنیفھا للجامعات البیئة

والتدویل، الربط مع الصناعة، ویعتمد ھذا التصنیف على قاعدة البیانات والمعلومات المرجعیة 
 .تومسون رویترز

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:الغد ص/السوسنة
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  مؤتمر لتكنولوجیا المعلومات بجامعة الزیتونة
  

یكة افتتحت وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وزیر تطویر القطاع العام في األردن مجد شو
المؤتمر العلمي الدولي الثامن لتكنولوجیا المعلومات في جامعة الزیتونة األردنیة وبالتعاون مع 

العالمیة الیوم بحضور رئیس مجلس أمناء الجامعة عید  IEEEجامعة العلوم المالیزیة و منظمة 
سد اھتمام وأكد رئیس الجامعة الدكتور تركي عبیدات أن رعایة الوزیر لھذا المؤتمر، یج.الفایز

الحكومة األردنیة بتكنولوجیا المعلومات واالقتصاد المعرفي من أجل تعزیز الخدمات وتطویر بیئة 
األعمال واالستثمار وتعزیز التنافسیة ضمن مسیرة التنمیة الوطنیة الشاملة والمستدامة، برعایة 

عقاد ھذا المؤتمر العلمي مشیرا إلى أن ان.صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم
الدولي الثامن لتكنولوجیا المعلومات یشكل انطالقة جدیدة نحو زیادة التعاون والتشبیك مع الباحثین 
من مختلف دول العالم، ویعزز تنافسیة الجامعة وانتشارھا في زمٍن ال یقبل إال التنافسیة واألداء 

ً أربعة مؤتمرات محكمة ومتخصصةالمتمیّز على طریق العالمیة، حیث تعقد الجامعة سنو وأوضح .یا
أن الجامعة حصلت على مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعي في العدید من التخصصات 

تخصصات نظم الوسائط المتعددة، وعلم الحاسوب، وشبكات الحاسوب، وھذه : األكادیمیة ومن أھمھا
ُشیر بوضوح، إلى نوعیة المخرجات التعلیمیة و . فاعلیة تخطیط وتنفیذ العملیة التدریسیةالنتائج ت

ٌ في تطویر وتحسین خططھا الدراسیّة والكفایات التعلیمیّة المتعلقة بھا،  مضیفا أن الجامعة ماضیة
بھدف تخریج كوادر بشریة مؤھلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل بجدارة، وتسعى في ھذا 

ت إضافیة في البحث العلمي، واالتصال اإلطار إلى صقل شخصیات الطلبة وإكسابھم مھارا
وبین أن جامعة الزیتونة األردنیة  تعد من أفضل الجامعات األردنیة في .واستخدام البرمجیات الحدیثة

وتم تطویر التشریعات المتعلقة بدعم مشاریع . مجال االنفاق على البحث العلمي نسبة إلى موازنتھا
وركزت .  لوطنیة واحتیاجات القطاعات الصناعیة والخدمیةالبحث العلمي لتلبي األولویات البحثیة ا

التشریعات الجدیدة على تقدیم حوافز للباحثین المتمیزین وتشجیع الفرق البحثیة ومشاركة الطلبة 
ومن الجدیر بالذكر، .  وتعزیز المكون البحثي في الخطط الدراسیّة، خاصة في برامج الدراسات العلیا

مضیفا أن .في مجالت عالمیة متخصصة تضاعف خالل السنتین الماضیتنأن عدد البحوث المنشورة 
ً لنقل التكنولوجیا بدعم من االتحاد  الجامعة أنشأت في عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا مكتبا
األوروبي، ووقعت اتفاقیات مع مكتب تتجیر الملكیة الفكریة في الجمعیة العلمیة الملكیة ووزارة 

رة لالستفادة من المعاییر والممارسات العالمیة في مجاالت اإلبداع والریادة، وحمایة الصناعة والتجا
وأكد رئیس .الملكیة الفكریة، وتعزیز الشراكة مع المؤسسات، والشركات في القطاعین العام والخاص

كانت المؤتمرعمید كلیة العلوم وتكنولوجیا المعلومات الدكتور عبد الفتاح التمیمي على أنھ لطالما 
رؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین في جعل األردن مركزا اقلیمیا لتكنولوجیا المعلومات 

مضیفا أنھ كما جاء في الورقة النقاشیة .البوصلة التي نتبعھا والدافع للعمل الدؤوب لتحقیق ھذه الرؤیة
بما یتمتع بھ أبناء ھذا على المؤسسات التعلیمیة أن تؤمن "السابعة لحضرة صاحب الجاللة بأنھ 

وایمانا منا بھذا الدور الریادي، " الشعب وبناتھ من طاقات ھائلة، وقدرات كبیرة، ومواھب متنوعة
جاء التصمیم على االستمرار في عقد المؤتمر الدولي في تكنولوجیا المعلومات للمرة الثامنة وتحت 

أبناء الوطن لیطلعوا على آخر  ،  لیمنح الفرصة للباحثین من"Internet of Things"عنوان 
التطورات في عالم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، ویسھم في فتح اآلفاق لھم للتواصل مع 

ویتناول المؤتمر الذي یستمر على مدار یومین العدید من المحاور .الباحثین من مختلف أنحاء العالم
راكیب البیانات، ھندسة البرمجیات، في  علوم الحاسوب من الخوارزمیات والذكاء االصطناعي وت

ھندسة الشبكات وتراسل البیانات، نظم المعلومات الحاسوبیة المختلفة، وأمن المعلومات والبیانات، 
دولة عربیة وھي األردن، االمارات، البحرین، الجزائر، السعودیة، السودان،  ١٥وبمشاركة 

دولة أجنبیة وھي  ١٦و . المغرب، الیمن الصومال، العراق، ُعمان، فلسطین، لبنان، لیبیا، مصر،

  ٨:الغد ص
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 نتیجة الظروف المالیة" ال البیت" قف االبتعاث والتعینات في و
  

جملة من االجراءات تمثل ابرزھا بوقف االبتعاث والتعینات  قرر مجلس أمناء جامعة ال البیت
 .االكادیمیة بالجاعة بشكل كامل للحد من اسمرار العجز نتیجة للظروف المالیة التي تمر بھا الجامعة

وتوافق المجلس الذي عقد الیوم برئاسة األستاذ الدكتور محمد حمدان وحضور رئیس الجامعة األستاذ 
عرفة على وقف مشاركة اعضاء الھیئة التدریسیة بالمؤتمرات الداخلیة  الدكتور ضیاء الدین

 .والخارجیة اال في حالة عدم تكلف الجامعة بأیة مبالغ
وتضمنت االجراءات كذلك وقف العطاءات غیر الضروریة التي یمكن تأجیلھا ، والترشید باستخدام 

) ساعات ٣(ئیس و العمداء بتدریس الكھرباء والمیاه والمحروقات باإلضافة الى تكلیف نواب الر
إضافیة مجانیة على الفصل الدراسي الصیفي من العام الجامعي الى حین تحسن الوضع المالي 

 .للجامعة
ووافق المجلس على ان تكون رسوم الدراسة للعامین في جامعة آل البیت والحاصلین على موافقة 

سوم ذاتھا المقررة على البرنامج العادي ، على الستكمال دراستھم العلیا في البرنامج الدولي ھي الر
 .في البرنامج الواحد وعلى برامج الماجستیر فقط% ٢٠أن ال یزید عدد الطلبة المتقدمین عن 

و قرر المجلس التنسیب الى مجلس التعلیم العالي بالموافقة على السیر باستحداث برنامج ماجستیر 
ریة بكلیة الھندسة كبرنامج مشترك مع جامعة بسكارا في الھندسة المعماریة في قسم الھندسة المعما

ایطالیا باإلضافة الى التنسیب الى مجلس التعلیم  العالي بالموافقة على استحداث قسمین للمساقات 
الخدمیة یُعنیان بتدریس متطلبات الجامعة و بتغیر مسمى كلیة ادارة المال واالعمال لتصبح كلیة 

 . االقتصاد والعلوم االداریة
واستعرض الدكتور عرفة خالل الجلسة الوضع المالي الصعب الذي تمر بھ الجامعة والذي یستوجب 

 .اتخاذ جملة من االجراءات ومباشرتھا ولحین تحسین الوضع المالي للجامعة 
واشاد الدكتور حمدان باإلجراءات التي اتخذھا مجلس العمداء للحد من العجز المالي مؤكدا اھمیة 

 .  ع للمسؤولیة لمواجھة الظروف المالیة الصعبة التي تعاني منھا الجامعة تحمل الجمی
وحضر االجتماع األستاذ الدكتور محمود الدویري، واألستاذ الدكتور درید محاسنة، و األستاذ 
الدكتور علي العضایلة، واألستاذ الدكتور منیر الروسان، و شتیوي العظامات، واحمد غصاب 

  .نة سر المجلس  حسین بني حمدالحوامدة، وقام بأما

  ٩:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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%٥٠البلقاء التطبیقیة ترفع رسوم تسجیل الشامل   
  

ان جامعة البلقاء التطبیقیة قررت رفع رسوم » ذبحتونا«قالت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
 %.٥٠التسجیل المتحان الشامل بنسبة 

دینار لتصبح  ١٠٠ان ألول مرة من وبینت الحملة ان الجامعة قررت رفع الرسوم لمن یتقدم لالمتح
دینارا للورقة، كما  ٥٠دینارا للورقة لتصبح  ٤٠من ) المعید(دینارا ، ورسوم التسجیل للراسب  ١٥٠

دینارا ، والحال نفسھ ینطبق  ٢٥٠دینار لتصبح  ٢٠٠رفعت رسوم اإلعادة للناجح والمستنفذ حقھ من 
 .على الناجح والمعید لغایات رفع المعدل

إلى ان ھذا القرار یعني المزید من الضغوطات المالیة على الطلبة وأولیاء » ذبحتونا«حملة واشارت 
أمورھم، خاصة أن الفئة المستھدفة ھي من الطبقة الفقیرة كون طلبة الدبلوم المتوسط في سوادھم 

 .األعظم ھم من ممن ال یملكون اإلمكانیات لتدریس أبنائھم في الجامعات
ً عن واضافت ان استمرار  إدارات الجامعات الرسمیة باستسھال سداد عجز موازناتھا الناتج أساسا

التجاوزات المالیة واإلداریة وغیاب الدعم الحكومي لھذه الجامعات ، من جیوب الطلبة وأولیاء 
وتابعت . أمورھم، ھو أمر تجاوز حدود المنطق، وحّول جامعاتنا من منارات للعلم إلى مكاتب للجبایة

على نسخة منھ بالقول إن » الدستور«ي بیانھا الذي أصدرتھ امس األربعاء وحصلت ذبحتونا ف
استمرار استھداف طلبة الدبلوم المتوسط برفع رسوم التسجیل المتحان الشامل، وقبلھا برفع رسوم 

، یتناقض مع استراتیجیات التعلیم العالي وتصریحات المسؤولین الحكومیین % ٤٠٠الساعات بنسبة 
 .   وتشجیع الطلبة لالنخراط في التعلیم المتوسط المھني والتقنيحول دعم 

ودعت ذبحتونا وزیر التعلیم العالي ومجلس التعلیم العالي الى العمل على وقف ھذا التسارع غیر 
واشارت  الى البدء باتخاذ خطوات عملیة لمواجھة ھذا . المسبوق في استھداف الطلبة الفقراء

اء األمور، حیث سنعلن في األیام القلیلة القادمة عن خطواتنا العملیة في ھذا االستخفاف بالطلبة وأولی
  .االتجاه، وذلك بالتنسیق مع طلبة الدبلوم

  ٩:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 البلقاء التطبیقیة تواصل خصخصة الجامعة وترفع رسوم الشامل: ذبحتونا

  
. ن الفقراء من التعلیمواصلت إدارة جامعة البلقاء التطبیقیة قراراتھا المالیة التي تصب في خانة حرما

، حیث تم رفع رسوم % ٥٠فقد قررت إدارة الجامعة رفع رسوم التسجیل المتحان الشامل بنسبة 
دینار، ورسوم التسجیل للراسب  ١٥٠دینار لتصبح  ١٠٠التسجیل لمن یتقدم لالمتحان ألول مرة من 

 .دینار للورقة ٥٠دینار للورقة لتصبح  ٤٠من ) المعید(
 

دینار، والحال نفسھ  ٢٥٠دینار لتصبح  ٢٠٠سوم اإلعادة للناجح والمستنفذ حقھ من كما تم رفع ر
 .ینطبق على الناجح والمعید لغایات رفع المعدل

 
 :نؤكد على اآلتي" ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

 
أمورھم، خاصة أن الفئة  إن ھذا القرار یعني المزید من الضغوطات المالیة على الطلبة وأولیاء_ ١

المستھدفة ھي من الطبقة الفقیرة كون طلبة الدبلوم المتوسط في سوادھم األعظم ھم من ممن ال 
 .یملكون اإلمكانیات لتدریس أبنائھم في الجامعات

 
ً عن _ ٢ إن استمرار إدارات الجامعات الرسمیة باستسھال سداد عجز موازناتھا الناتج أساسا

إن استسھال إدارات الجامعات . واإلداریة وغیاب الدعم الحكومي لھذه الجامعات التجاوزات المالیة
بتسدید ھذا العجز من جیوب الطلبة وأولیاء أمورھم، ھو أمر تجاوز حدود المنطق، وحّول جامعاتنا 

 .من منارات للعلم إلى مكاتب للجبایة
 
یل المتحان الشامل، وقبلھا برفع إن استمرار استھداف طلبة الدبلوم المتوسط برفع رسوم التسج_ ٣

، یتناقض مع استراتیجیات التعلیم العالي وتصریاح المسؤولین %٤٠٠رسوم الساعات بنسبة 
 .الحكومیین حول دعم وتشجیع الطلبة لالنرخاط في التعلیم المتوسط المھني والتقني

 
عمل على وقف ھذا التسارع تطالب وزیر التعلیم العالي ومجلس التعلیم العالي بال" ذبحتونا"إن حملة 

كما تؤكد الحملة على بدء اتخاذ خطوات عملیة لمواجھة . غیر المسبوق في استھداف الطلبة الفقراء
ھذا االستخفاف بالطلبة وأولیاء األمور، حیث سنعلن في األیام القلیلة القادمة عن خطواتنا العملیة في 

 .ھذا االتجاه، وذلك بالتنسیق مع طلبة الدبلوم

  ٤:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 ملكة رانیا تؤكد ضرورة التركیز على التعلیم التطبیقي في المرحلة المدرسیةال
  

أكدت جاللة الملكة رانیا العبدهللا ضرورة التركیز على التعلیم التطبیقي في المرحلة المدرسیة من 
علیم جاء ذلك خالل لقاء جاللتھا امس في أكادیمیة یوریكا للت. خالل اعادة النظر بأسالیب تعلیم العلوم

وخالل اللقاء قدمت مدیرة . التكنولوجي فریق عمل األكادیمیة والطلبة المستفیدین وأولیاء أمورھم
ً عن برامج األكادیمیة وتأثیرھا على الطلبة والخطط المستقبلیة، مشیرة  األكادیمیة أفنان علي شرحا

ً إلى أن البرامج تتكون من عدة مستویات یستمر كل واحد ثالثة أشھر بساعتین   . أسبوعیا
وجرى خالل اللقاء تبادل الحدیث حول مدى الفائدة من برامج االكادیمیة في تأھیل المستفیدین من 
طلبة المدارس الحكومیة والخاصة لفتح اآلفاق لدیھم واكتشاف مواھبھم والبناء علیھا من اجل إنتاج 

 .التكنولوجیا بدال من التركیز على االستخدام واالستھالك
  
ھالي أن انعكاس البرامج كان واضحا على اوالدھم في تنمیة المھارات العقلیة وتعلیمھم وبین اال 

التكنولوجیا بطرق ممتعة حیث عرض الطلبة عددا من المشاریع التي تم انتاجھا كمشاریع تخرج من 
 .المستویات المختلفة للبرامج

تكنولوجي والھندسي بھدف سد وتطور أكادیمیة یوریكا مناھج متكاملة ومبسطة في مجال التعلیم ال
 .الفجوة التكنولوجیة بما یتناسب مع متطلبات العصر ورغبة الطلبة في تعلم التكنولوجیا

، أول أكادیمیة متخصصة في التعلیم التكنولوجي والھندسي في ٢٠١٤وتعتبر یوریكا التي بدأت عام 
طالب في الھندسة  ٥٠٠ر من ، ودربت لغایة االن أكث)سنة ١٦-٦(العالم العربي لألطفال في عمر 

 .والتكنولوجیا وتوسعت إلى مدینة العقبة، وبدأت بالتوسع خارج األردن
 ٦واطلعت جاللتھا على جانب من ورش التدریب لبرنامج المبتكر الصغیر لمن تتراوح أعمارھم بین 

وتفاعلھم سنوات وتبادلت الحدیث معھم حول طبیعة االستفادة من مستویات البرنامج الستة  ١٠إلى 
 .في مجاالت الروبوتكس والھندسة المیكانیكیة وآلیات الحركة والطاقة البدیلة

ً،  ١٦إلى  ١١الذین تتراوح أعمارھم بین » المبتكرون الالمعون«وفي ورشة تدریب برنامج  عاما
شاھدت جاللتھا تطبیقات عملیة للبرنامج والذي تشتمل مستویاتھ العشر على مجاالت الروبوتكس، 

ندسة الكھربائیة واإللكترونیات، وإنترنت األشیاء، والطاقة البدیلة، وتطویر األلعاب اإللكترونیة، والھ
 .وبرمجة تطبیقات الموبایل، وتطویر المنتجات والملكیة الفكریة، وریادة األعمال التكنولوجیة

بقات جوائز محلیة وعالمیة وھیأت طلبتھا للمنافسة في مسا ١٠وحصلت یوریكا على أكثر من 
عالمیة، مثل التأھل للمشاركة في مسابقة إنتل العالمیة في لوس أنجلوس، والتأھل للمشاركة في 
مسابقة إنتل العالمیة في بنسلفانیا، والمشاركة كأول فریق أردني والفریق الوحید للمشاركة في مسابقة 

، Our MENAولندیةباإلسكندریة، والفوز بالمركز الثاني في مسابقة السفارة الھ ROVالغواصات 
وجائزة أفضل طائرة الفورمیالون والمركز األول في مسابقة تتبع الخط للروبوتات والحصول على 
المركز األول على مستوى الوطن العربي في أفضل برمجة بالبطولة العربیة للروبوت والمركز 

كز الثالث على األول على مستوى الوطن العربي في أفضل بحث بالبطولة العربیة للروبوت والمر
  مستوى الوطن العربي في البطولة العربیة للروبوت بالدوحة

  ٤:الغد ص
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 )سیسامي(ألمیرة سمیة تؤكد أھمیة مشروع ا
  

أكدت سمو األمیرة سمیة بنت الحسن، رئیسة الجمعیة العلمیة الملكیة، أھمیة المركز الدولي لضوء 
، الذي افتتحھ جاللة الملك »سیسامي«السنكروترون للعلوم التجریبیة وتطبیقاتھا في الشرق األوسط، 

 .عبدهللا الثاني یوم أمس االول، كأول مركز أبحاث عالمي من نوعھ في الشرق األوسط
 

، أھمیة الدور الذي سیقوم بھ المركز في )بترا(وأكدت سموھا في مقابلة مع وكالة األنباء األردنیة 
ث العلمیة في مختلف المجاالت الطبیة جذب أعداد كبیرة من العلماء في المنطقة للنھوض باألبحا

والعلمیة، مشیرة إلى أھمیة المركز كمنشأة علمیة لتبادل األبحاث بین العلماء في عدد من المجاالت 
 .وفي تعزیز العلوم في المنطقة

 
من جانبھ، قال مفوض شؤون البحوث والعلوم واالبتكار في االتحاد األوروبي كارلوس مویداس إن 

لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة وتطبیقاتھا في الشرق األوسط، سیكون لھ دور  المركز الدولي
مھم في دعم التمیز العلمي واالبتكار والنمو في الشرق األوسط، مؤكدا حرص االتحاد األوروبي 

 .على التعاون مع األردن ودعمھ في مختلف المجاالت
 

یوظف العلم من أجل السالم، من خالل جذب  ولفت إلى الدور الذي سیقوم بھ ھذا المركز، والذي
اعداد كبیرة من العلماء في المنطقة لتقدیم خبراتھم، والنھوض باألبحاث العلمیة في مختلف المجاالت 

  .الطبیة والعلمیة، وكذلك في تعزیز التعاون واالبتكار والنمو في الشرق األوسط

  ٦:الغد ص
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  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 
12 

  
  
  

 اعتماد بعض التخصصات االكادیمیة
  

( وافق  مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على االعتماد الخاص لتخصص 
 .كلیة الزرقاء الجامعیة / في جامعة البلقاء التطبیقیة) برنامج البكالوریوس/ التحالیل الطبیة 

عابیة ووفقا لبیان صحافي صدر الیوم االربعاء عن المجلس، وافق المجلس على رفع الطاقة االستی
في جامعة البترا وعلى ) برنامج البكالوریوس / التغذیة السریریة والحمیات ( الخاصة لتخصص 

الھندسة المدنیة والبیئة العمرانیة ، الھندسة المعماریة ( تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصصات 
 .في كلیة القدس ) برنامج الدبلوم المتوسط / ، ھندسة المیكانیك 

برنامج الدبلوم / المساحة ( جلس البت في تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص وأجل الم
  .في كلیة القدس ) المتوسط 

  ٤:الراي ص
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 ضرورة تفعیل األوراق النقاشیة للملك في العملیة التعلیمیة: ملتقى تربوي

  
ین النقاشیتین ركز الملتقى التربوي الثاني لمدیریة التربیة والتعلیم لقصبة عمان في مناقشتھ للورقت

 .السادسة والسابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني، على سیادة القانون كأداة حقیقة نحو مستقبل افضل
 

وھدف الملتقى الذي نطمتھ المدیریة في مدرسة عین جالوت الثانویة الشاملة للبنات امس إلى تفعیل 
من خالل تسلیط الضوء على محاور  مضامین االوراق النقاشیة لجاللة الملك في العملیة التربویة،

تتعلق بالمدرسة والمنھاج المعلم والطالب الذي نرید، باإلضافة إلى اشراك الطلبة في جلسات نقاشیة 
 .وتنمیة مھارات الحوار والنقاش

 
واكد مدیر التربیة والتعلیم لقصبة عمان الدكتور علي المومني الذي رعى المؤتمر، اھمیة الرؤى 

كیة لبناء مستقبل مشرق لالردن وأبنائھ في ظل سیادة القانون ودولة المؤسسات، والتطلعات المل
 .مشیرا إلى االھتمام الملكي الكبیر بالعملیة التعلیمیة وحرص جاللتھ االرتقاء بھا وبمخرجاتھا

 
وقال الدكتور المومني، ان افكار جاللتھ النیرة، أصبحت محل إعجاب وتقدیر الدول الصدیقة 

في ظل ما یشھده العالم من حولنا من توترات سیاسیة وعسكریة ورواج لفكر التطرف والشقیقة، 
 .والغلو واالرھاب

 
واشار إلى حرص جاللة الملك على ایجاد جیل من الشباب واع ومنتم لوطنھ ودینھ، متسلح بالعلم 

العنف واالفكار  والمعرفة والفكر االبداعي، ملتزم بوسطیة واعتدال الدین االسالمي الحنیف الذي ینبذ
 .الظالمیة ویحترم االخر ویقبل بھ

 
وركزت اوراق العمل في المؤتمر على اھمیة نبذ العنف والتطرف واالبتعاد عن الغلو في حیاتنا 
ومعامالتنا الیومیة، مؤكدة ان االسالم یحارب اإلرھاب والتطرف والتعصب ویدعو إلى التسامح 

 .مواالعتدال، واعمال العقل والفكر السلی
 

ودعت االوراق إلى تدعیم المناھج الدراسیة بالدعوة لالعتدال والتركیز على االبداع والتحلیل، 
واالھتمام بالشباب وتعزیز دور المدرسة في االھتمام بالشباب وغرس حب الوطن وقیم االعتدال 

لسلوك الحسن واحترام سیادة القانون في نفوسھم، فیما اكدت ان الوالء واالنتماء للوطن یكون عبر ا
 .ولیس الشعارات والتغني بھا

 
 .وخلص الملتقى إلى جملة من التوصیات للمعلم والطالب، وأخرى تتعلق بالمناھج

 
وفیما یخص المعلم طالب الملتقى، بتطویر قدرات المعلمین وتزویدھم بالمھارات الالزمة اجتماعیا 

م المعلمون طلبتھم كیفیة اتخاذ وأكادیمیا لیتمكنوا من نقل أثرھا داخل الغرفة الصفیة، وأ ّ ن یعل
القرارات وحل المشكالت والتخطیط للمستقبل، وان یحرصوا على توظیف التعلیم النشط وإعطاء 
الطالب فرصة توظیفھ وتطبیقھ، وأن ینقل الثقافات المختلفة للطلبة محاكیا روح العصر، و زرع حب 

 .واھمیة تعلم كل انواع العلوم في نفوس الطلبة
 

  ٦:الراي ص
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التوصیات التي تخص الطالب، فقد أوصى الملتقى بتطبیق المعرفة التي تعلمھا الطالب في حیاتھ  أما
الیومیة لتطویر ذاتھ ومھاراتھ، وحمایة نفسھ أخالقیا، وان یحترم اآلخرین ویتنافس بإیجابیة معھم 

 .ویتقبل التنّوع بینھم واإلختالف معھم
 

تقى بعدد من التوصیات أھمھا، إیجاد مناھج تفتح امام وفیما یخص المناھج الدراسیة، فقد خرج المل
الطلبة مجاالت التفكیر والنقد، وتدفعھم نحو االبداع واالبتكار، وتسھم في بناء شخصیة الطالب 

  .وتمكنھ من تحقیق ذاتھ، وترسخ ثقافة الحوار البناء وتركز على القیم االخالقیة
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 »كتابات القدیمةالمظاھر الدینیة في ال«تنتدي حول » الیرموك«
  

المظاھر الدینیة «أربع جلسات عمل تضمنھا برنامج الندوة التي عقدت في جامعة الیرموك، وعاینت 
 .،نظمھا قسم النقوش في كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا،»في الكتابات القدیمة

 
قع صبر، المظاھر الدینیة من مو«تناولت الجلسة األولى التي ترأسھا سلطان المعاني، موضوعات 

» إخنوخ في مخطوطات البحر المیت وفي المصادر اإلسالمیة«إلسماعیل ملحم ، و » بیت إیدس
لزینة السلطان، » حفل تكریم اإللھة الالت في ضوء المصادر األثریة» لرؤوف الشریفین، و

 ألفاظ وردت في سیاق التكریس في النقوش»لعبد هللا البدارین، و» السحر في الظواھر الدینیة»و
 .إلبراھیم صدقة» الدادنیة–اللحانیة 

 
وداللتھا الدینیة في اآلرامیة ) یوم(«وتناولت الثانیة التي ترأسھا اسماعیل ملحم موضوعات 

مقترح لنموذج معرفي »لزیاد طالفحة، و» األفكل في النقوش الصفائیة»لنداء الخزعلي، و» المتأخرة
وألفاظ الصعود في التراثین الیھودي ) عرج(»، وألحمد الغزیوات» جدید في دراسة األدیان القدیمة

 .إلخالص قنانوة» واإلسالمي
 

الالت إلھة المطر في النقوش «كما تضمنت الجلسة الثالثة، والتي ترأسھا مھدي الزعبي، موضوعات 
األسماء الجغرافیة ذات » لمحمد الجراح، و» الصفویة والشعر العربي حتى بدایة صدر اإلسالم

نقوش االعتراف العلني والكفارة في »لمرشود علوان، و» نیة في األردن وفلسطینالدالالت الدی
جد في النقوش الصفویة والموروث »لمحمد خالد الزعبي، و« جنوب الجزیرة العربیة قبل اإلسالم 

في (عمون، ومؤاب، وإدوم)معبودات ممالك العصر الحدیدي »لمحمد إبراھیم عبابنة، و» الشعبي
 .لھاني ھیاجنة» قدیم من بدایة األردن الجنوبیة الشرقیةنقش عربي شمالي 

 
الحمایة الدینیة «فیما تضمنت الجلسة الرابعة واألخیرة، والتي ترأسھا ابراھیم صدقة، موضوعات 

مناة وصفاتھا الشخصیة »لمھدي الزعبي، و» دراسة في ضوء النقوش الجنائزیة: في المدافن النبطیة
لنبیل بدر، » المظاھر الدینیة في نقوش أم الجمال»لعصام العمري، و» في النقوش العربیة الشمالیة

أسماء هللا «نظر جدید في »لسیرین الشوبكي، و» المظاھر الدینیة في المخطوطات اإلسالمیة»و
 .عمر الغول« الحسنى 

 
ن زیاد السعد الجلسة االفتتاحیة بكلمة قال فیھا إ. وكان استھل رئیس جامعة الیرموك بالوكالة د

ً التاریخ  ً رئیسیا للكتابات والنقوش القدیمة أھمیة كبیرة باعتبارھا ثروة حضاریة وتاریخیة، ومصدرا
ً أن الكتابات تمثل وجھة نظر صانع الحدث ذاتھ، وتسجل حیاة أصحابھا،  األردن وحضارتھ، الفتا

والسیاسیة،  وطرق معیشة مجتمعھم، وعالقاتھم الخارجیة باألمم المجاورة، وعقائدھم االجتماعیة
 .والدینیة

 
ً لواقع الحال الذي  من جانبھ أكد عمید الكلیة الدكتور عبد الحكیم الحسبان أھمیة عقد ھذه الندوة، نظرا
تعیشھ المنطقة من صراعات ونزاعات باسم الدین، األمر الذي انعكس على العملیة التنمویة في 

 .المنطقة ككل
 

  ٤٣:الراي ص
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ل حرص القسم على تنظیم مختلف النشاطات العلمیة بدوره أكد رئیس القسم الدكتور عمر الغو
لمناقشة الكتابات والنقوش القدیمة، وتبادل الخبرات، وتعزیز العالقة مع مختلف التخصصات العلمیة 

  المتصلة بعلم النقوش
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 أفكار في تطویر المناھج

 جمیل عبدالرحمن الشقیرات.د
یة في التعلم كأحدى الخطوات الرئیسھ لتطویر یتفق الكثیرون على ضرورة تطویر المناھج الدراس

واصالح التعلیم ان لم تكن ھي الخطوة األولى حیث یجمع خبراء التربیة على أن ضعف المناھج 
سبب في تدني المخرجات النوعیة للتعلیم بجانب العوامل االخرى مثل المدرسة واألسرة والمعلم 

 .واألدارة بمختلف مستویاتھا
 

ً إن المناھج الدرا سیة ھي األداة الفعالة التي تستخدمھا الدول في بناء وتشكیل افراد مجتمعاتھا وفقا
لفلسفتھا وثقافتھا ومعتقداتھا ألن ھذه المناھج تعكس تطلعات وطموحات ھذه المجتمعات وآمالھا في 

مر بھا أجیالھا القادمة كما انھا تعكس الواقع الذي تعیشھ ھذه المجتمعات وما تعانیھ من أحداث وما ی
من أزمات حیث فطنت بعض الدول الى ھذه الحقائق وقامت باجراء تعدیالت واسعة وشاملة وأحدثت 
ً في مناھجھا الدراسیة مما ادى الى تقدم ھذه الدول وتحقیقھا مراتب متقدمة في مجال  تطویرا ھائال

ة، مالیزیا، الیابان، فنلندا، سنغافور( التعلیم وغیره من المجاالت ومن ھذه الدول على سبیل المثال 
 ).المانیا

 
والتي تضم خیرة  NCCDمع صدور األرادة الملكیة بتشكیل لجنة للمركز الوطني لتطویر المناھج 

التربویین واألكادیمین والذین سبق لھم العمل في مجال التعلیم سواء كوزراء ورؤساء جامعات 
بویة كبیرة كیف ال وعملیة تطویر واداریین ومعلمین فانھ یقع على عاتقھم مسؤولیة وطنیة وتر

ً على  ً في بناء وإعداد انسان المستقبل ورجل الغد الذي بدوره سیصبح قادرا المناھج تعني تطویرا
األمساك بدفة التطویر في كافة مجاالت الحیاة لیشق بھا طریقة الى غٍد مشرق وواعد ألجیال 

 .المستقبل
 

نة المركز الوطني لتطویر المناھج األفكار التالیة أرجو ان أضع بین یدي الذوات رئیس واعضاء لج
وأنا على یقین كامل بأن لدیھم من الرؤى واألفكار ما یثري نجاح ھذا المركز في تحقیق اھدافھ 

 .وتطلعاتھ
 

على المركز األعالن عن أھدافة وخططھ لكي تقوم المؤسسات التربویة من مدارس وجامعات : أوالً 
تكوین الوعي لدیھا بأھمیة مشاركتھم كل حسب تخصصھ في مجال لألطالع علیھا ودراستھا و

 .التألیف والتطویر
 

 ً تطویر األھداف التعلیمیة لكل مرحلة دراسیة تتضمن المھارات األساسیة للبناء المعرفي : ثانیا
وتحقیق التوازن الكمي والنوعي في محتوى المقررات الدراسیة وربطھا بالبیئة المحلیة ومشكالت 

 .المجتمع
 

 ً ً : ثالثا إذا اردنا للمناھج ان تواكب مستجدات العصر فال بد ان تتضمن اعداد المعلم وتدریبھ وفقا
لإلتجاھات التربویة الحدیثة واإلھتمام باإلدارة المدرسیة ودورھا في تنفیذ ھذه المناھج واعتبار 

  ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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ً مھمة في تنفیذ وتقییم المناھج من خالل متابعة اداء المعلمین في توظیف  اإلشراف التربوي اداة
 .المناھج الدراسیة باألسالیب والطرق التدریسیة الحدیثة

 
 ً یجب أن تركز المناھج الدراسیة على مھارات التفكیر والتخطیط وحل المشكالت وتناسب : رابعا

مستویات الطلبة المختلفة وتشجعھم على ممارسة الحوار والمناقشة والمناظرة والتواصل مع بعضھم 
جل تأصیل القیم الدینیة والوطنیة والثقافیة لدیھم حتى ال تتعرض ھذه القیم الى االھتزاز البعض من أ

 .والضیاع
 

 ً ضرورة اإلستفادة من اإلتجاھات العالمیة الحدیثة في بناء وتطویر المناھج واإلطالع على : خامسا
 .تجارب الدول التي حققت نجاحات واضحة في مجال إصالح التعلیم

 
 ً فادة من خبرات أبناء وزارة التربیة والتعلیم سواء العاملین او المتقاعدین وكلیات التربیة االست: سادسا

في الجامعات األردنیة باعتبارھم على درایة واسعة بفلسفة التربیة والتعلیم وكیفیة التعبیر عنھا على 
 .شكل أھداف تربویة یستفاد منھا في تحدید أھداف المناھج الدراسیة المختلفة

 
ً ساب اإلطالع على نتائج وتوصیات الرسائل العلمیة في مستوى الماجستیر والدكتوراة المقدمة : عا

 .للجامعات األردنیة من قبل الباحثین في مجال المناھج وطرق التدریس واإلستفادة منھا ما أمكن
 

 ً وتسھل  تأسیس فروع للمركز في المحافظات لتكون حلقة الوصل مع المركز والمیدان التربوي: ثامنا
 .مھمة المركز في الحصول على التغذیة الراجعة لكافة ممارساتھ وإجراءاتھ

 
 ً تطویر المناھج الدراسیة بحاجة الى جرأة وشجاعة في التغییر تتجاوز مجرد إعادة الشكل : تاسعا

 learningللمنھاج وتتجاوز مجرد إضافة مفردات جدیدة الى وضع مناھج تقدم التعلم على التعلیم
rather teaching  ینتظر ً ھدفھا إیجاد جیل قادر على التعلم ومواكبة تطورات العصر ولیس جیال

 .التعلیم والتلقین والحشو كما ھو حاصل االن في أغلب مؤسساتنا التربویة
 

ضرورة طرح اإلشكاالت التي تعتري تطویر المناھج بصراحة وشفافیة امام الجمیع والبعد : عاشرا
ً عن المبالغة في استخدا م البعد اإلجتماعي او السیاسي كمبرر یعیق تطویر المناھج ویصبح بعبعا

 .یتذمر منھ الجمیع
 

في الختام أقول إن التطور المتسارع في كافة مجاالت الحیاة والذي لم یسبقھ مثیل غدا من الضروري 
ان التربیة  ان یتصدى النظام التربوي لھذه المستجدات لیواكبھا بل یسبقھا ألنھ من المتعارف علیھ

 .تسبق التنمیة وغیر ذلك سنكون بعیدین عن التربیة ومعانیھا الكبیرة في الحیاة االنسانیة
 
  مدیر تربیة سابق دكتوراة أسالیب وطرق تدریس لغة إنجلیزیة*
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 العدل واإلبداع
  

  صالح جّرار. د
 

لمبدع، وبعضھا في یحتاج اإلبداع إلى جملة وافرة من الشروط، بعضھا یجب أن یتوافر في الشخص ا
ّى . الظروف المحیطة بھ ومن أھم الشروط التي یجب أن تتوافر في الظروف المحیطة بالمبدع حت

ً في مالھ وسربھ وحقوقھ، وال یخشى أن یستغّل أحٌد انشغالھ  ً على اإلبداع، أن یكون آمنا یكون قادرا
ال یخشى متى نجح في إبداعاتھ في إبداعھ واستغراقھ في التفكیر في مشاریعھ فیسلبھ حقوقھ، وكذلك 

ً، وال یخشى أن یتعرض للحسد وسوء المعاملة والتشكیك  ً وبھتانا أن یأتي من یدعیھا لنفسھ زورا
 ً والرمي بالفساد وغیره، وال یخشى أن تھضم حقوقھ وال تقّدر إبداعاتھ بینما یقّدر من ھم أقّل منھ شأنا

ً، وال یخشى أن تبّخس أعمالھ، ً وإنتاجا ً في تقدیره أو عدم تقدیره  وإبداعا ویظّل إنجازه محكوما
العتبارات غیر موضوعیة، أو أن ال تجد أفكاره وإبداعاتھ الدعم والرعایة الالزمین، أو أن یخضع 
لقیود مالیة وإداریة وبیروقراطیة كثیرة خالل تنفیذه لمشروعاتھ اإلبداعیة تجعلھ ینفر من سعیھ 

ّى عنھ  .لإلبداع ویتخل
 

ّ من وھذه الظرو ّى إال ف التي تتیح للمبدع أن یتفّرغ إلبداعاتھ فقط وال یصرفھ شيء عنھا، ال تتأت
 ً ً إلى عدم ضیاع أّي ذّرٍة من جھده أو حقوقھ ویجعلھ واثقا خالل العدل، فالعدل یجعل المبدع مطمئنا

سیقف  أنھ في حال نجاحھ لن ینسب أحٌد آخر ھذا النجاح لنفسھ، والعدل یجعلھ یوقن بأّن القانون
ً على حقوقھ واحتیاجاتھ، والعدل یجعلھ یضع یدیھ  ً أمینا في ماء بارد إزاء تقدیر  -كما یقولون–حارسا

 .مؤسستھ ومجتمعھ لھ لقاء جھوده
 

ّھ یساعد المرء على التركیز في عملھ  إّن الشعور بالعدل ھو من أھّم الحوافز الباعثة على اإلبداع، ألن
ٌ من شروط دقة العمل وإتقانھ وتفكیره وإطالق مخیّلتھ وتفجیر  .طاقاتھ، وھذا التركیز شرط

 
كما أّن الشعور بالعدل والطمأنینة والثقة بكّل ما حولھ یساعد المبدع على عدم إضاعة أّي ثانیة من 
وقتھ في غیر ما یعمل فیھ، وھو شرط آخر من شروط إجادة العمل وتطویره، ألن مقاطعة أفكار 

 .أثناء انشغالھ بإبداع ما سوف یخّل بصورة أو بأخرى في شكل المنجز المبدع وعدم اتصال عملھ في
 

ٍ إلنجاح إبداعھ على النحو األمثل، أّما عدم الثقة  إّن الثقة بجدوى الجھد الذي یبذلھ المبدع ھي أھم دافع
ً في االنتماء إلیھ واالرتباط بھ ً في المنتج وضعفا  .بالجدوى والمردود فإنھ یورث ضعفا

 
الثقة بالجدوى وحسن العاقبة والتحرر من القلق والخوف على المنتج وعلى المبدع نفسھ،  وال تتحقق

  .بغیر العدالة المجتمعیة، التي ھي شرط أساسي من شروط اإلبداع في مختلف مجاالت الحیاة

  ١٣:الرأي ص
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  أم حجیر -أحمد ناجي السویلمیین  -
  
  اربد - علیاء ناجي ندى عبیدات  -
  
  خلدا -و خلف عبدالعزیز اسحق اب -
  
  تالع العلي -جورج فرنسیس حبیب فلیفل  -
  
  الصویفیة -سامي اسبیرو حبیب ضبیط  -
  
  منقطة ابو عیاض -سوزان حمدي قدورة السقا  -
  
  العبدلي -بشارة موسى خلیل برھم  -
  
  جمعیة ناطفة الخیریة - جمال محمد سعید مراشدة  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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امین «الشاغران ھما .. وظیفتین قیادیتین ضمن شروط ومعاییر محددة أعلنت رئاسة الوزراء عن
مدیر عام دائرة شراء «مھمة ومسؤولیة لھذه الوظیفة و  ١٤وحدد » عام المجلس الصحي العالي

  .مھمة ومسؤولیة لھذا المنصب ١٥وحدد » الموحد
  

اعد بناء على طلبھم موظفین في وزارة التربیة والتعلیم الى التق)  ٦٠٥( احال مجلس الوزراء 
  .اعتبارا من الثامن والعشرین من اب المقبل

  
دعت ھیئة تنظیم النقل البري الشركات المقدمة لخدمات نقل الركاب باستخدام التطبیقات الذكیة 

  .والعاملة في المملكة الى مراجعتھا للبدء باجراءات ترخیص خدماتھا وفقا للتعلیمات الجدیدة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أصبحت تقّدم مساق التوظیف، وكتبت في تغریدة على حسابھا » إدراك«رانیا أن  أكدت جاللة الملكة
حزمة من المساقات القیّمة تقدمھا إدراك والتي تغطي مختلف المجاالت لكل من یحب أن (تویتر أمس 

  )یطور من نفسھ ومنھا مساق التوظیف الذي أصبح متوفرا على مدار العام
  

ورة نشرتھا على حسابھا اإلنستجرام خالل زیارتھا ألكادیمیة وكتبت جاللتھا تعلیقا أمس على ص
اطلعت الیوم على برامج أكادیمیة یوریكا التي تھدف إلى تطویر (یوریكا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

قدرات الطالب اإلبداعیة في الھندسة والتكنولوجیا حتى یتمكنوا من تحویل األفكار إلى منتجات 
  ).ملموسة

  
فیلم وثائقي بتعاون بین عدد من المؤسسات اإلعالمیة الرسمیة عن األردن بشكل عام،  تم إعداد

  .وعّمان تحدیدا وتنّوعھا الثقافي بمناسبة افتتاح فعالیات عّمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة
  

یشارك األردن الیوم الخمیس العالم اإلحتفال بالیوم العالمي للمتاحف، وستقام بھذه المناسبة عدة 
  .عالیات سیاحیة ذات طابع أثريف
  
  .    عض محال بیع الدجاج الحي على طریق مادبا الغربي یتالعبون باالوزانب
  

مواطنون یشتكون من طلب مندوبي إحدى المحطات الفضائیة بدالت نقدیة ألي لقاءات یتم إجراؤھا 
  .  معھم

  
  .   عض المدارس الخاصة رفعت الرسوم الدراسیة للعام المقبلب
  
  .   تدخین یمارس في االجتماعات واللقاءات الرسمیة والمكاتب الحكومیة دون أي قیود أو رقابةلا

  
تنشط الواسطات حالیا لنقل موظفین من وزارات ومؤسسات ال تخضع ألي عالوات أو مكافآت إلى 

  .الوزارات والمؤسسات التي یتقاضى موظفوھا عالوات ومكافآت مجزیة
  

 صنارة الدستور
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ر الزراعة خالد الحنیفات أوعز للمعنیین بإعادة تشكیل اللجنة التوجیھیة للبرامج أن وزی" الغد"علمت 
، وذلك لغایة ١٧بدال من  ٩والمشاریع الزراعیة، بما ینسجم مع مھامھا، وتقلیص عدد أعضائھا إلى 

 %. ٤٧دینار عن كل جلسة وبنسبة  ٦٠٠ترشید النفقات، حیث تصل قیمة الترشید إلى 
  

، أمس، عن السماح بدخول لعبة "الغد"ي مؤسسة المواصفات والمقاییس لـكشف مصدر مسؤول ف
، المثیرة للجدل عالمیا، إلى أسواق المملكة، باستثناء تلك األلعاب التي ترتبط بخیوط قد "سبینر"

كانت موجودة ) بیانات جمركیة(وأشار المصدر إلى أن ثالث شحنات . تشكل خطرا على األطفال
 .ھا أمس بالدخول، للتوزیع في األسواقبمراكز حدودیة سمح ل

  
  

یعقد بعد غد السبت في نقابة المعلمین اجتماع بین مجلس النقابة ورؤساء ھیئات الفروع، لمناقشة 
مجلس النقابة . اللقاء برئیس الوزراء، إثر تلویح النقابة بإعالن اإلضراب بدایة العام الدراسي المقبل

الوزراء، الذي تعھد باتخاذ بعض القرارات التي تستجیب  كان قد خرج متفائال بعد لقائھ رئیس
 .لمطالب المعلمین

  
تحتفل جمعیة الكاریتاس، بالتعاون مع مدارس البطریركیة الالتینیة بعد غد السبت بتخریج الفوج 

 .الثاني من الطالب السوریین الالجئین الذین یتعلمون في مدرسة الالتین في ناعور
  

التطورات اإلقلیمیة "یة في خیمة الكرامة بمقره بعد غد السبت ندوة بعنوان ینظم حزب الوحدة الشعب
، یتحدث فیھا من لبنان الباحث والخبیر في الشؤون "والدولیة وانعكاساتھا على المنطقة العربیة

 .الدولیة واإلقلیمیة قاسم عز الدین، وأمین عام الحزب سعید ذیاب، ویدیرھا الدكتور موسى العزب
  
 
الذي یصادف الخمیس المقبل، تقیم نقابة المھندسین احتفالیة في  ٧١ة عید استقالل المملكة الـبمناسب 

 ".المھندسون بناة الوطن.. االستقالل حضارة وبناء"مجمع النقابات األربعاء المقبل تحت عنوان 

 زواریب الغد
  


