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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

تبحثان المزید من التعاون " الملحقیة الثقافیة السعودیة"و" األردنیة"
  المشترك

٣  

  ٤  تستضیف مصممة وخبیرة التراث االنساني مي خوري" األردنیة"

 ٥  "اردنیة العقبة " منح جامعیة لطالب اقلیمي الوسط والشمال في 

 ٦  و حل المجلس بید العمداء" .. دنیةاألر"قوائم نسبیة النتخابات 

في الجامعة " تنظم ندوة اإلرھاب والتطرف عدو االنسانیة" الشباب"
  األردنیة

٧ 

   شؤون جامعیة

 ٨  منع الدراسة بالجامعات الیمنیة إال بموافقة الوزارة: »التعلیم العالي«

   مقاالت

د سیف الدین  أ/اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي الواقع والمأمول
  /الفقراء 

٩ 

 ١١  وفیات

  ١٣-١٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تبحثان المزید من التعاون المشترك" الملحقیة الثقافیة السعودیة"و" األردنیة"
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
عزمي محافظة مع الملحق الثقافي 
السعودي راشد النابت آخر المستجدات 

  .ن األكادیمي بین الطرفینعلى ملف التعاو
  

وأكد الجانبان خالل لقائھما الیوم على 
عمق ومتانة العالقات التاریخیة األخویة 
األردنیة السعودیة التي تجمع الشعبین 

  .الشقیقین
  

وأشاد النابت بالمستوى المتمیز للجامعة 
ان الملحقیة الثقافیة  األردنیة، وتقدمھا المستمر على مختلف مقاییس التصنیف العالمیة، مشیرا الى

  .السعودیة تسعى حثیثا الى إعادة ابتعاث الطلبة السعودیین إلى الجامعة األردنیة
  

وأكد النابت حرص الملحقیة الدائم على التنسیق المشترك مع الجامعة في جمیع المجاالت ومتابعتھ 
  .ألوضاع الطلبة السعودیین في سبیل تذلیل العقبات التي قد تواجھھم

  
انبھ أكد محافظة أن الجامعة لن تألوا جھدا في تقدیم كافة أشكال العون واإلسناد للطلبة العرب من ج

  .وخصوصا السعودیین، وزیادة التنسیق المشترك مع الملحقیة لتوفیر كافة الخدمات
  

وأشار محافظة إلى أن الجامعة تعمل من خالل مكتب شؤون الطلبة الوافدین على  إدماجھم ضمن 
ة الجامعة، وإیجاد بیئة تعلیمیة مریحة والعمل على رعایتھم وتتبع مشكالتھم ومساعدتھم نسیج طلب

  .من خالل طاقم عمل من الموظفین لدیھم خبرة واسعة في أمور وقضایا الطلبة

 أخبار الجامعة

  ٨:الدستور ص/٥:الدیار ص/٤:الغد ص/السوسنة/طلبة نیوز/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

4 

  
  

  تستضیف مصممة وخبیرة التراث االنساني مي خوري" األردنیة"
  

  
استضافت كلیة الفنون  -سناء الصمادي

ي الجامعة األردنیة الیوم مصممة والتصمیم ف
وخبیرة التراث االنساني مي خوري، لتعریف 
الطلبة بقصة نجاح اردنیة على مستوى 

  .عالمي 
  

واستعرضت خوري بدایة رحلتھا وحبھا 
للتراث بشكل عام والتراث الفلسطیني خاصة، 

قدیم الى قطع فنیة حدیثة فبدأت بجمع القطع التراثیة القدیمة والمحافظة على التراث في تحویل ما ھو 
  .بتصمیم عصري جدید دون ان تفقد القطعة ھویتھا

  
وأشارت إلى تعاونھا مع عدد من الحرفیین في انجاز قطع فنیة من تصمیمھا، وطورت فیھم 

  .المھارات الفنیة وخبراتھا حتى تمكنوا من انتاج قطع فریدة في تصمیمھا تراثیة في مضمونھا
  

ث العربي باعمالھا من خالل تحویل القطع التراثیة من قطع قدیمة منسیة واضافت انھا تروج للترا
الى اثاث ولباس واكسسورات حدیثة تتماشى مع العصر الحدیث، وتدخل البیوت من اوسع ابوابھا 

  .بإعادة انتاجھا وتطویرھا وترویجھا محلیا وعالمیا رغبة في التأصیل للثقافة والھویة الوطنیة
  

ھار القطع التراثیة القدیمة بمنظور جدید معاصر یرسخ في الذاكرة، لالستفادة وتعمل خوري على اظ
من الحرف الیدویة القدیمة بطریقة جمالیة عصریة تتماشى مع نمط الحیاة المعاصرة، وایجاد مفاھیم 

  .تحمل في طیاتھا لمسة من الموروث القدیم
  

دة من خبرات االخرین للوصول الى ودعت خوري الطلبة الى تنمیة مواھبھم وابداعاتھم واالستفا
  .ھدفھم المطلوب

  
یشار الى ان مي خوري اختیرت عضوا في كل من رابطة المصممین العالمیة ومجلس الحرف 
العالمي وملتقى النساء العالمي، وفازت بالجائزة الثانیة في العالم العربي ألحسن ابتكار وتصمیم 

زت مبتكراتھا على جوائز ذھبیة وفضیة في اكثر من لمنتوج حرفي من قبل منظمة الیونسكو، كما حا
احتفالیة وملتقى اقلیمي، ونالت الجائزة الفضیة لفئة الفنون والحرف الیدویة من مدینة كومو في شمال 

  .ایطالیا
  

  شفقنا/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  "اردنیة العقبة " منح جامعیة لطالب اقلیمي الوسط والشمال في 
  

قررت لجنة ادارة صندوق دعم الطالب في 
معات األردنیة الرسمیة الموافقة على الجا

شمول الطلبة الحاصلین على الثانویة العامة 
األردنیة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال 
بمنح دراسیة في الجامعة االردنیة فرع العقبة 
وذلك اعتبارا ً من بدایة العام الدراسي 

٢٠١٧/٢٠١٨ .  
الى ذلك قال رئیس الجامعة الدكتور موسى 

ھذا القرار الذي اتخذتھ وزارة التعلیم العالي مشكورة یصب في صالح ابناءنا الطلبة  اللوزي بان
  .ویعزز من قدرات ومكانة افرع الجامعة االردنیة في المحافظة ویفتح افاقا واسعة للتحصیل الجامعي

   
ة واشار الى ان القرار یشمل الطلبة من اقلیمي الوسط والشمال الى االلتحاق في كلیات الجامع

كلیة االدارة والتمویل، كلیة نظم وتكنولوجیا المعلومات، ( االردنیة فرع العقبة في كلیاتھا الخمس 
  . تخصصا ١٤والتي تشمل جمیعھا ) كلیة العلوم البحریة، كلیة اللغات ، كلیة السیاحة والفندقة

   
   

ن خالل صندوق دعم وبین الدكتور اللوزي انھ بإمكان الطلبة االستفادة من ھذا الدعم الحكومي م
  الطالب في وزارة التعلیم العالي والبحث  العلمي

  ٥:الدیار ص/السبیل الكتروني/٨:الغد ص/١٣:الدستور ص
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  و حل المجلس بید العمداء" .. األردنیة"قوائم نسبیة النتخابات 
  
   
 

عدلت الجامعة األردنیة قانون االنتخابات لمجلس الطلبة وأعطت مجلس العمداء في الجامعة حق حل 
قوانین االنتخابیة لمجالس الطلبة وفق ما أكدتھ مصادر مجلس الطلبة في سابقة بین الجامعات في 

  .داخل ادارة الجامعة لـ عمون 
  

من جھتھ أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة أن الجامعة أقرت تعلیمات جدیدة 
بخصوص انتخابات إتحاد مجلس الطلبة باعتماد القائمة النسبیة للمرشحین إذ تكون أقل قائمة تحتوي 

  .طالب ١٥طالب وأكثرھا  ٩لى ع
  

وأضاف المحافظة لـ عمون أن الجامعة أقرت تعلیمات لحل مجلس الطلبة في حاالت معینة بقرار من 
  .مجلس العمداء 

  
إلى ذلك أكدت القوى الطالبیة في الجامعة األردنیة لـ عمون أنھم سیجتمعون یوم غد الخمیس لمناقشة 

  .التصویت االنتخابي إلى تصویت الكترونيقرار حل مجالس الطلبة وقرار تحویل 
  

  .یذكر أن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ستجري في مطلع شھر نیسان 
  

  ٢٤جو/مونع
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  في الجامعة األردنیة" عدو االنسانیة تنظم ندوة اإلرھاب والتطرف" الشباب"

  
التربیة والتي اقیمت في كلیة ' االرھاب والتطرف عدو االنسانیة'نظمت وزارة الشباب الیوم ندوة 

  .الریاضیة بالجامعة االردنیة
  

واكد وزیر الشباب المھندس حدیثة الخریشا، ان الوزارة تعمل ضمن الخطة الوطنیة لمكافحة 
التطرف واالرھاب على توعیة الشباب االردني بمخاطر ھذه الظاھرة وعدم االنجرار وراء االفكار 

  .المتطرفة الدخیلة على المجتمع
  

ً واضاف ان الوزارة وض ً وفكریا ً واجتماعیا عت البرامج والخطط التنفیذیة لمواجھة اإلرھاب سیاسیا
ً والوقوف على السبل الداعمة لنشر الفكر الوسطي المعتدل   .وثقافیا

  
واشار مدیر الشؤون الشبابیة في الوزارة الدكتور یاسین الھلیل إلى أھمیة احتضان الشباب واالستماع 

  .دراساتھم التخصصیة وسوق العمل لمطالبھم وحواراتھم والربط بین
  

وناقش المشاركون خالل الندوة دور الشباب في مواجھة اإلرھاب والجھود المشتركة بین وزارة 
الشباب والجھات الحكومیة والمجتمع المحلي لمكافحتھ وبینوا أن محاربة اإلرھاب تبدأ باالعتزاز 

ر األسرة وربطھ بالمدرسة وتعزیز لغة بالدین والوالء لولي األمر واالنتماء للوطن وتفعیل دو
  .الحوار

  عمون/٣٦:الدستور ص
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  منع الدراسة بالجامعات الیمنیة إال بموافقة الوزارة: »التعلیم العالي«

  
أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي منع أي طالب اردني الدراسة بأي من الجامعات الیمنیة 

افقة خطیة من الوزارة لیتحمل الطالب مسؤولیة المدرج اسمھا ضمن الجامعات المعترف بھا اال بمو
  .ذھابھ ھنالك، وان الوزارة غیر مسؤولة عن أي طالب یتوجھ ألي من تلك الجامعات دون الموافقة

وأشارت مصادر مطلعة الى ان التعمیم ال یعني ان تلك الجامعات غیر معترف بھا او ان األردن 
ن حفاظا على دیمومة دراستھم ومستقبلھم ، سیما ان سحب اعترافھ بتلك الجامعات، ولكن جاء االعال

وأشار ان قرار المنع أیضا شمل فروع أي من الجامعات الیمنیة في أي . األوضاع ھناك غیر مستقرة
ومن الجدیر بالذكر ان الجامعات الیمنیة المعترف بھا ھي جامعة صنعاء، وعدن، . مكان خارج الیمن

یا، والحدیدة، ذمار، واب، وجامعة العلوم والتكنولوجیا فرع وتعز، وحضرموت للعلوم والتكنولوج
  .صنعاء فقط

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١:الدستور ص
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  اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي الواقع والمأمول
  
  

  جامعة مؤتة/ أ د سیف الدین الفقراء 
  

ً فیھ ؛ ) ٢٠١٨- ٢٠١٤(وأنا أراجع اإلستراتیجیة الوطنیّة للتعلیم العالّي ، لم أكلف نفسي عناًء مبالغا
ألّن إعداد ھذه اإلستراتیجیة استنزف من الجھد والورق واالجتماعات واللجان والمراجعات ما ھو 

ّنا نعمل في االستراتیجیات ، أكبر منھا ّق على األمر؛ بأن حتى أّن أحد رؤساء الجامعات السابقین عل
وھذا ما ، ضنٍ وقد شاركت في ھذا العمل بشكل أو آخر بشكل م، أكثر من عملنا في إدارة الجامعات

  .أتاح لي معرفة تفاصیلھا
ّنا على أبواب ربیع إستراتیجیة جدیدة للتعلیم العالي، ٢٠١٨لقد شارفنا على بلوغ عام  ، وھذا یعني أن

. وبین القدیمة والجدیدة نحتاج إلى وقفة تأمل وتقییم لتلك الخطة التي أتعبت القائمین على وضعھا
، ون الجامعات األردنیة وھذه الحاكمیة مناطھا قان، فالمحور األول من اإلستراتیجیة یتعلق بالحاكمیة

والقانون ، وقانون التعلیم العالي، ٢٠٠٩لسنة  ٢٠والقانون الساري ھو قانون الجامعات األردنیة رقم 
وقدمت الخطة مقترحات لتعدیل القانونین بھدف ضمان استقاللیة ، ٢٠٠٩لسنة  ٢٣الساري ھو رقم 

روع الذي قّدمھ معالي وزیر التعلیم ولكن لم یحصل أي تعدیل على القانونین؛ إال المش، الجامعات
مما یعني إخفاق وزراء التعلیم ، بعد أن شارفت الخطة على االنتھاء، العالي الدكتور عادل الطویسي

وال یحقق ، ومع ھذا جاء التعدیل دون المستوى المأمول، العالي السابقین في إنجاز ھذا المحور
  .خطوة في االتجاه الصحیح ولكّن مشروع التعدیل یبقى، أھداف المحور األول

فلم یحصل فیھ تقّدم یذكر حتى في مشروع التعدیالت ، أّما المحور الثاني وھو سیاسات القبول
وأبناء ، وأبناء المعلمین، فما زالت كوتات أبناء القوات المسلحة، المقترحة من الوزیر الحالي

وأبناء الجسیم ، ت التعلیم العاليوأبناء العاملین في الجامعات ومؤسسا) ٤٨(وأبناء ال، المخیمات
أّما الموائمة بین القبول وسوق العمل فمسألة بعیدة ، وتطغى علیھا االستثناءات ، تحكم أسس القبول

ناھیك عن أّن أسس القبول الحالیة فیھا من الظلم والجور ما ھو بعید ، المنال في ضّل الوضع القائم
واالقتراحات التي قّدمت في الخطة ، إلیھ ھذا المحوركّل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص الذي یھدف 

  .لتصویب الوضع ذھبت أدراج الریاح
فبعض الجامعات ترفع الرسوم ، وفي محور التمویل لم یحصل سوى التراجع والتخبط في ھذا المجال

، وبعض الجامعات تعتمد على دعم الحكومة في تدبیر رواتب عاملیھا، أو رفعتھا كما یحلو لھا
ُدمت اقتراحات في الخطة لم ، ا یترنح تحت ضائقة مالیّة استنزفت جھود العاملین علیھاوبعضھ وق

ً منھا في عھد الوزراء السابقین والذي یثقل كاھل الجامعات قیام الحكومة بالسطو ، تتبن الوزارة أیا
وغیاب رسم دینار الجامعات عن ، على الرسوم الجمركیة واإلضافیة التي خصصت للجامعات

زیادة على إثقال الجامعات برسوم الجسیم وإعفاءاتھ وعدم تحقیق أي تقدم في التخلص من ، مویلالت
ناھیك عن غیاب الرقابة ، وغیرھا من اإلعفاءات التي تخّسر الجامعات عشرات المالیین، ھذا البند 

  .واإلسراف في النفقات غیر المبررة بشكل ملفت للنظر، الفاعلة على نفقات الجامعات
ً في إنتاجیة البحث واستثماره؛ فالجامعات األردنیة  وفي ً ملحوظا محور البحث العلمي لم نلمس تقدما

ً بین الجامعات في التصنیفات العالمیّة ً ، ما زالت في مرتبة متواضعة جدا وتقدمھا وئید قیاسا
المستوى وربط البحث العلمي بالتنمیة والصناعة وحاجات المجتمع لم یرق إلى ، بالجامعات األخرى

ً في ھذا المحور لم یستثمر سوى في إدخال ، األدنى بعدُ  ً أساسیا ونظام ھیئة الباحثین الذي كان بندا

 مقاالت

  طلبة نیوز
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والموازنات ، ذوي الوساطة والمحسوبیة إلى الكادر األكادیمّي في التفاف على األنظمة والتعلیمات
وفي سّد االحتیاجات ، ینالتي تخصصھا الجامعات للبحث العلمي تستثمر في تغطیة السفرات للمسئول

ً ما توّجھ للبحث االستثماري المنتج، الیومیة  ً في . وقلیال ً بارزا ویبقى صندوق البحث العلمي معلما
  .النھوض بالبحث العلمي ودعمھ ولكن إسھاماتھ ما زالت دون المأمول ألسباب كثیرة

 ً ً أّما محور البیئة الجامعة فقد حققت فیھ الكثیر من الجامعات تقدما غیر أّن ظاھرة العنف ما ، ملموسا
وظاھرة عدم الجدیة في كتابة الرسائل الجامعیّة ، وظاھر الغش تتنامى، زالت تطفو على السطح

ّسع ّا بیئة جامعاتنا ببعض ، واالعتماد على األبحاث والرسائل الجاھزة مسألة تتطّور ووت وإذا ما قارن
والمشاركة في الدورات والندوات ، المرافق والمحافظة على، الجامعات المحیطة من حیث النظام

  .فإّن نتائج المقارنة مخیّبة لآلمال، والنشاطات والعمل الجماعيّ 
ً في االستحداث ً في االستغناء عن بعضھا الذي ، أما البرامج األكادیمیة فنجد فیھا تجدیدا ولمسنا تجدیدا

، المأمول الذي أرادتھ اإلستراتیجیةأّما تطویر المحتوى فھو مسألة لم ترق إلى مستوى ، ال سوق لھ
ً ، فالخطط الدراسیة قدیمة وبالیة وتنمیة المھارات لألكادیمیین ، وأسالیب التدریس تطورھا محدود جدا

وصیاغة معاییر أكادیمیة وطنیة مواكبة ، وتطویر وسائل التعلیم متواضع، والفنیین مخیّب لآلمال
وتسلل خریجي الجامعات الضعیفة إلى الجسم ، ططینللمعاییر العالمیة مسألة غائبة عن ذھن المخ

والتعلیم التقني یحتاج إلى جھود كبیرة لتطویره وترسیخھ في برامجنا . األكادیمي مظھر متنام
  .األكادیمیة

وخالل السنوات ، وتنمیة الموارد البشریة وعلى رأسھا الموارد األكادیمیة كان المحور الثامن للخطة
فرواتبھم تتآكل بفعل الضرائب ، ویر في آلیات توطین الكفاءات األكادیمیةالسابقة لم یحصل أي تط

واستقطاب كفاءات متمیزة في ظل المنافسة بین الجامعات وبخاصة اإلقلیمیة مسألة ، وتكالیف الحیاة
، واالبتعاث إلى الجامعات العالمیة ماض بصعوبة بسبب األوضاع المالیة للجامعات، فیھ صعوبة

وتحقیق العدالة بین الكفاءات في تقلد المناصب . لمعاییر العالمیة مسألة بعیدة المنالوالوصول إلى ا
ولعّل فقدان الجامعات وبخاصة في األطراف للكفاءات مسألة ال تحتاج ، القیادیة مخّیب لآلمال ومحبط

  .إلى مزید شرح
ّق من أھدافھاوما ، إّن ھذا یضعنا أما حاجة ملّحة لمراجعة شفافة ومعّمقة لإلستراتیجیة وما لم ، تحق

  .لنعرف كیف نقیّم عملنا وندرك مواضع النجاح والقصور والتقصیر، وما لن یتحقق منھا، یتحقق
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  السلط - ثابت محمد رجا المسعود الخریسات  -
  
  المزار الجنوبي -احمد داود الطراونة  -
  
  السلط - مالك أمین حسین الشراونة  -
  
  ویفیةالص -سلیم ذیب الصایغ  -
  
  حمود -ھاني سلمان الكعود الھلسھ  -
  
  الھاشمي الشمالي -صبحیة عبدالرحمن الجریري  -
  
  الشمیساني -نظیرة خلیل عبدالغني الدرھلي  -
  
  تالع العلي -زاھر صالح الشنار  -
  
  تالع العلي - فھد عبدالعزیز الخالد العساف  -
  
  طریق یاجوز -سیف یوسف ابو سیف  -
  
  أم أذینة -د الصباغ عزیزة محمد سعی -
  
  طریق یاجوز - عبدالحلیم شریف راغب عموص  -
  
  اربد -فادیة إحسان الطوقتلي  -
  
  عبدون -ھند محمد عبد القادر العفیفي  -
  
  ماركا الشمالیة -كریستین الیاس روفا زبانھ  -

 وفیات

 الرأي 
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رغم ان تكالیفھا ان الحكومة رفضت ایفاد موظفین في دورات تدریبیة خارجیة » عین الرأي«علمت 
  .على نفقة الجھات المنظمة

  
وزرعتھ ) وزارة التعلیم العالي ( صدق او ال تصدق ان امانة عمان اقامة دوارا في حي الزیتونة 

ان » عین الراي«مصادر مطلعة ابلغت .. باشجار الزینة وبعد ذلك ازالتھ في اقل من ثالثة اشھر 
زینة االمانة مبالغ مالیة جاء دون تخطیط ودراسة وكان الدوار الذي یقع في منطقة الجبیھة وكلف خ

  .البد من ازالتھ لتوسعة الشارع
  

نقابة المعلمین اوقفت من تشرین االول الماضي منح قروض لمنتسبیھا من صندوق التكافل وفتح باب 
  .القروض للحج

  
نزار .للجمعیة بفصل دالھیئة العامة لجمعیة أطباء العظام صوتت ضد تنسیب الھیئة اإلداریة السابقة 

الصالحات من عضویتھا على خلفیة اعالنھ التوصل الى طریقة جدیدة لعالج المفاصل عن طریق 
واعتبرت الجمعیة بعد تشكیلھا لجنة مختصة من الخبراء ان ھذا . الخالیا الجذعیة المشتقة من الدھون

  .ان وجدتالنوع من العالج لم تثبت نجاعتھ وأن فائدتھ محدودة وقصیرة االمد 
  
  
  
  
  
  
  

 ف زوایا الصح

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

13 

  
  
  
  
  
  

رجحت مصادر مطلعة أن تقر الحكومة قریبا قرارا بحل المجالس البلدیة بمختلف المحافظات اعتبارا 
القادم، تمھیدا إلجراء االنتخابات البلدیة، المقرر إجراؤھا بالتزامن مع ) ابریل(من مطلع نیسان 

أمس أن " الغد"فى مصدر حكومي لـوفیما ن. القادم) أغسطس(انتخابات الالمركزیة منتصف آب 
یكون مجلس الوزراء قد ناقش حل المجالس البلدیة حتى اآلن، أشارت المصادر المطلعة إلى أن 

  .التوجھ للحل قائم، اعتبارا من مطلع الشھر المقبل
  
  

وزیر الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي یرعى صباح بعد غد السبت حفل اختتام 
ع عملیات العیون الجراحیة، الذي یأتي ضمن برنامج إغاثة الالجئین واألردنیین الفقراء، ونفذ مشرو

  .الحفل یقام في مستشفى المركز العربي الطبي بعمان. خالل األسبوع الحالي
  
  

نحو االرتقاء باألحكام "مركز القدس للدراسات السیاسیة ینظم بعد غد السبت ورشة عمل بعنوان 
قراءات مقارنة في النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلسي األعیان : ء مجلس األمةالناظمة ألدا

  ".مبادرة الشفافیة البرلمانیة"الورشة التي تقام في فندق الندمارك بعّمان، تأتي في إطار ". والنواب
  
  

س ھشام یقیم نادي خریجي الجامعات والمعاھد العراقیة مساء الیوم حفل تأبین لرئیسھ السابق المھند
النجداوي، ویتخلل الحفل الذي یقام بمقر النادي كلمات لرئیس النادي ولحزب البعث العربي 

  .عبلة أبو علبة والنائب خالد رمضان" حشد"االشتراكي واألمین العام لحزب الشعب الدیمقراطي 
 

  زواریب الغد


