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صالح وأعیدة وابو رجیع مرشحین بقوة لموقع نائب ..تشكیالت األردنیة األكادیمیة األربعاء القادم 
 رئیس

  
  

علمت طلبة نیوز بأنھ تم تحدید موعد إجتماع مجلس امناء الجامعة األردنیة األربعاء القادم وذلك 
ن رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونھ وبحسب المصادر فإ. إلجراء تشكیالت أكادیمیة منتظرة 

تراجع عن فكرة إجراء تغییرات واسعة وقد یكتفي بإجراء تغییرات محدودة بین الععمداء فیما أنھ ال 
ینوقع اجراء اي تغییرات بین نواب الرئیس الحالیین فیما أن نائب رئیس جدید للشؤون اإلداریة قادم 

وترجح المصادر بأن كال من الدكتور . ملھ التشكیالت القادمة من الكلیات العلمیة سیكون أھم ما ستح
عماد صالح مدیر القبول والتسجیل الحالي والدكتور خالد اعیدة والدكتور طالل ابو رجیع أسماء 
تطرح بشكل قوي لشغل الموقع الذي شغر بعد تعیین الدكتور اشتیوي العبدهللا رئیسا لجامعة الطفیلة 

فتشیر المعلومات بأن تغییرات ستطال معظم العمداء الذي انھو ثالث سنوات  من جانب آخر. التقنیة 
فأكثر في مواقعھم فیما أنھ یرجح التجدید لعمداء انھو مدة تعیینھم األولى واإلبقاء على كل من تم 

ویبرز في ھذه التغییرات تعیین عمید شؤون عمید جدید . تعیینھم العام الماضي دون اجراء تغییرات 
یتوقع بأن یكون ابرز المرشحین أحد نواب العمید الحالیین فیما أن عمید كلیة الحقوق الدكتور الذي 

كما وأن عمیدا جدیدا لكلیة الدراسات الدولیة .طارق الحموري سیغادر موقعھ في اجازة تفرغ علمي 
لجازي وتتدوال أسماء لشغل مواقع في عمادات وكلیات مثل الدكتور ابراھیم ا. من خارج الكلیة 

  .والدكتور محمد القضاة والدكتور شاھر المومني والدكتور بشار ملكاوي 

 أخبار الجامعة 

  ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                     طلبة نیوز                                        
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 "األردنیة"اتفاقیة لتنفیذ مشروع حمایة الكتب في مكتبة 

  
وقعت الجامعة األردنیة مع وزارة التخطیط والتعاون 
الدولي اتفاقیة لتمویل تنفیذ مشروع نظام حمایة الكتب 

 ).RFID(في مكتبة الجامعة 
 

وتنص االتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا 
الدكتور اخلیف الطراونة وعن الوزارة  الوزیر 
الدكتور ابراھیم سیف على مساھمة األخیرة في 
تركیب وتشغیل نظام حمایة الكتب في مكتبة الجامعة 

 .بتمویل مقداره خمسون ألف دینار
 

تصریح لھ إن الجامعة تولي عنایة فائقة بمكتبتھا وقال مدیر مكتبة الجامعة الدكتور مھند مبیضین في 
بھدف االرتقاء بمستوى خدماتھا وحمایة مقتنیاتھا، من خالل إدخال التقنیات التكنولوجیة الحدیثة 
لتصبح من أكثر المكتبات تنظیما في أوعیة المعرفة في األردن تحقیقا لتوجھھا في التحول نحو مكتبة 

 .ر الدولیةالكترونیة رقمیة وفقا للمعایی
 

یُعد من أحدث أنظمة إدارة وحمایة الكتب والمجموعات، ویشكل ) RFID(وأكد مبیضین أن نظام 
بدیال تكنولوجیا ألنظمة الباركود واألشرطة الممغنطة التي تستخدم في االستعارة الذاتیة وفي 

اكل تزویر إجراءات الجرد وحمایة المجموعات، مشددا على الدور األمني الذي تلعبھ في حل مش
 .الباركود الخاص بأرقام الطلبة والموظفین، واستعارة الكتب

 
ھو عبارة عن بطاقة ) RFID(وبحسب مدیر دائرة المعلومات في المكتبة مھند الخالیلة فإن نظام 

ذكیة یمكن من خاللھا تسجیل بعض المعلومات عن الكتاب واالستغناء عن نظام الباركود كامال من 
والروالت الخاصة لطباعة الباركود علیھا، حیث یمكن تخزین الرقم المتسلسل طابعات الباركود 

 .للكتاب وأیة معلومات أخرى على نفس البطاقة
 

ویسھم النظام في تسھیل عملیة جرد الكتب دون أن یضطر الموظف إلى فتح الكتاب لقراءة الرقم 
 .على الرف)RFID(المتسلسل، بل یكتفي بتمریر قاريء الـ  

 
برنامجا الكترونیا لتنظیم آلیة ) ٢٢(جدیر ذكره أن مكتبة الجامعة األردنیة تستخدم ما یزید على من ال

عملھا لموظفیھا ومرتادیھا، ومن ھذه البرامج برنامج تقسیم الرسائل الجامعیة، وأرشفة الرسائل 
 .وبرنامج استخالص الملخصات وبرنامج البوابة االلكترونیة وغیرھا من البرامج الممیزة

 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "ألردنیةا"

  - ٢٠:الدستور ص-٩:الرأي ص-بترا-أخبار األردنیة
  السبیل- ٣:الدیار ص- ٣:صدى الشعب ص

  ٢١/٨/٢٠١٤                                             الخمیس                           خبرني-االصالح نیوز-السوسنة-المدینة نیوز
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 مختصون یدرسون النظام المائي في البترا ومقارنتھ بأنظمة الري الحدیثة

  
نظم مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة 
األردنیة مؤخرا نشاطا طالبیا بالتعاون مع 

شبكة "مجموعة من الدول المشاركة في مشروع 
للتعرف على النظام المائي " المصادر الطبیعیة

را ومقارنتھ مع أنظمة الري وشبكات في مدینة البت
 .المیاه الحدیثة

  
وتدارس المشاركون نظام الجریان السطحي 
والحصاد المائي في المنطقة، والتقوا بذوي 
العالقة من القطاعین الحكومي والخاص، 

ومؤسسات البحث العلمي والمزارعین وأعضاء من المجتمع المحلي المھتمین؛ لمناقشة التقنیات 
 .القدیمة التي نفذھا األنباط في المدینة ومقارنتھا بالتقنیات الحدیثة في إدارة المیاه الھندسیة

  
إن األنباط  قاموا بإدارة مصادر المیاه المحدودة في "وقال منسق المشروع الدكتور مروان الرقاد 

ة في ھذه المنطقة بأسالیب علمیة دقیقة اعتمدت على حسابات ھندسیة متمیزة؛ تجعل اإلدارة المائی
 ".المدینة نموذجا یحتذى بھ

  
وأضاف الرقاد أن المشاكل المائیة في مدینة البترا اقتصرت على الفیضانات المستمرة بشكل شبھ 
سنوي في المدینة، واإلنزالقات األرضیة، وتدني إنتاج الینابیع، وتعریة التربة، موضحا أن إنشاء 

آنذاك على فھم الدورة المائیة لمنطقة وادي  محطات قیاس لألمطار والفیضانات ساعد الخبراء
 .موسى

  
وأشار الرقاد أنھ یمكن تطبیق الممارسات الھندسیة القدیمة التي كان یطبقھا األنباط في البترا في 
مجال إدارة المیاه في العصر الحالي خاصة فیما یتعلق بأسالیب الحصاد المائي، ومعالجة األراضي 

 .لمنخفضةالمنحدرة؛ نظرا لتكلفتھا ا
  

یضم عشرة دول من ضمنھا األردن، ) CNRD(یشار إلى أن مشروع شبكة المصادر الطبیعیة 
بتمویل ألماني، ویھدف الى تدریب الطلبة والمحاضرین والمختصین في مجاالت المیاه والبیئة 

  .والطاقة
  

  -٢:الدیار ص-٦:الدستور ص- بترا -أخبار األردنیة
  - عمون-سرایا-طلبة نیوز -المدینة نیوز-

  ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                    رمرم معانا-نیوھاب- فویس جو

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 انطالق أولى ورشات عمل مناقشة تداعیات نتائج التوجیھي" األردنیة"
  
  
قد في كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة یوم األربعاء تع

من الشھر الجاري ورشة عمل تربویة   ٢٧المقبل الموافق 
نحو رؤیة تربویة للنھوض بالعملیة التعلیمیة في "بعنوان 
 " .األردن

  
ویأتي عقد ھذه الورشة استجابة لدعوة رئیس الجامعة الدكتور 

جھود لبحث النتائج األخیرة المتحانات الثانویة العامة في الدورة الصیفیة اخلیف الطراونة لتوجیھ ال
 .والتي جاءت اقل من طموحات الشعب األردني

  
  

وقال عمید الكلیة الدكتور بسام العمري إن الورشة التي تم دعوة عمداء كلیات التربیة في الجامعات 
في وزارة التربیة والتعلیم للمشاركة فیھا األردنیة وأصحاب الشأن والمفكرین األردنیین وقیادات 

ستبحث جوانب تتعلق بالعملیة التربویة خصوصا المناھج الدراسیة واالمتحانات وطرائق التدریس 
 .وغیرھا من المواضیع التربویة 

  
  

وأضاف العمري في تصریحات صحفیة أن القطاع التربوي تعرض لتحدیات ومشكالت تربویة 
ید الجھود الوطنیة للبحث والتحلیل من خالل عقد دوائر عصف ذھني األمر الذي یتطلب توح

 .وحوارات یمكن اإلفادة منھا بالنھوض بالعملیة التعلیمیة والخروج بھا إلى بر األمان التعلیمي
  

  -٣:العرب الیوم ص-أخبار األردنیة
  ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                خبرني                -االصالح نیوز- المدینة نیوز- ٧:السبیل ص

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 »المؤتمر العلمي ألبحاث الموھبة«اختتام فعالیات 

  
ھبة والتفوق في الوطن العربي الذي تنظمھ تختتم الخمیس فعالیات المؤتمر العلمي الثالث ألبحاث المو

المناھج "المؤسسة الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة، بالتعاون مع الجامعة األردنیة، تحت شعار 
 .، برعایة األمیرة عالیة بنت الحسین"الدراسیة في عالم تكنولوجي متغیر

إلى التعرف  - الدول العربیةالذي یستمر یومین، بمشاركة مئة باحث من األردن و- ویھدف المؤتمر 
على المناھج الدراسیة، وأثرھا في تطویر التحصیل الدراسي عند الطلبة، ودورھا في البرامج 
اإلثرائیة التي تقدم للطلبة الموھوبین والمتفوقین، واالتجاھات والنظریات الحدیثة فیھا، إلى جانب 

  .اھج الدراسیة العالمیةاستقصاء واقع المناھج الدراسیة المحلیة ومقارنتھا بالمن

  ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                                        ٦:السبیل ص
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  یحصل على جائزة الباحث المتمیز في علوم الطاقة والبیئة والمیاه" األردنیة"أكادیمي من 
 

  
فاز الدكتور طارق فتحي من قسم الفیزیاء في الجامعة األردنیة بجائزة الباحث 

میاه المتمیز نظیر اسھاماتھ العلمیة المتمیزة، في قطاع علوم الطاقة والبیئة وال
 .االف دینار) ٥(التي یمنحھا صندوق دعم البحث العلمي وقیمتھا 

  
وجاء منح الدكتور فتحي للجائزة ضمن جملة من القرارات التي أعلنھا مجلس 
إدارة صندوق دعم البحث العلمي في جلستة عقدھا برئاسة وزیر التعلیم العالي 

 .الدكتور امین محمود
  
  

ساتذة كلیات الشریعة في الجامعات لمناقشة نتائج بحث مدیر مركز وقرر المجلس دعم یوم علمي ال
الثقافي االسالمي الدكتور عدنان العساف المدعوم من الصندوق تحت عنوان منھجیة استخدام 
وتدریس الفقھ واصولھ في ترسیخ الوسطیة واالعتدال بھدف نشر مبادىء الوسطیة والتسامح 

 .ومحاربة التطرف واالرھاب
  

  ٢١/٨/٢٠١٤                                           أخبار األردنیة                                                           الخمیس  

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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ھبوط مستوى التعلیم والبعد بین التخرج والتعیین سبب اخفاق معلمي التربیة في : مختصون

 »التنافسي«
أكد مختصون تربویون ان اخفاق معلمي التربیة في االمتحان التنافسي الذي اجرتھ وزارة التربیة 

دن وطول الفترة والتعلیم لستة االف متقدم، نجح منھم اربعة االف، ھو نتاج ھبوط التعلیم في االر
 .الزمنیة بین التخرج والتعیین

واثارت تصریحات وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات استیاء العدید من المعلمین 
والمعلمات وخاصة خریجو كلیات الشریعة من حیث عدم قدرتھم على التمییز بین سور القرآن المكیة 

م االحراج امام المجتمع المحلي وتراجع فرص والمدنیة والسیما ان تصریح الوزیر سبب لھ
حصولھم على شاغر عمل في دول الخلیج خاصة ان خریجي الجامعات االردنیة یحظون بسمعة 

 .طیبة وثقة
وقال مدیر مركز القریة الكونیة للدراسات والتدریب واالستشارات الدكتور محمود قظام ان التعلیم 

ھذا ما یشیر الیھ تدني نسب النجاح في امتحان الثانویة العامة العام والعالي یعاني من ازمة حقیقیة و
ومخرجات بعض الجامعات التي اتسمت بالضعف وھناك جملة من الثغرات والضعف أصابت 
مدخالت التعلیم سواء المعلمین، والمنھاج الذي یركز على التلقین والحفظ من دون التركیز على 

وعلى الرغم من حجم االنتقادات التي تعرض . والعمل الجماعيالتفكیر الناقد والتحلیلي واالستشراف 
لھا وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات اال انھ بدأ بخطوات لمعالجة التردي والضعف في 
التعلیم العام ووضع االساس المتین لعملیة التغییر والسیما انھ یشكل االساس في عملیة التغییر 

 .والبناء
معاتنا بحاجة الى ان تنھض من حالة التردي والتراجع التي وصلت الیھا مخرجاتھا واضاف ان جا

من خالل ایقاف الوساطة والمحوسبیة عند بعض االھالي في رفع معدالت ابنائھم في الجامعة او 
الحصول على مقعد على حساب طالب اخر اجدر منھ وایقاف االستثناءات في القبول الجامعي وال بد 

على ان یكون الطالب الجامعي جزءا من وقتھ في المكتبھ في اعداد االبحاث العلمیة وال  من التركیز
یكتفي بمحاضرة التلقین التي لن تؤھل الطلبة بعد التخرج في االبتكار واالبداع والبد من اعادة النظر 

ي التعلیم في النظام التربوي وعلى مخرجات الجامعات وال بد من ان نعترف ان الفساد انتشر ایضا ف
 .العام والعالي على حد سواء

وزیر التعلیم العالي ورئیس جامعة العلوم التكنولوجیا الدكتور وجیھ عویس االسبق دعا وسائل 
االعالم الى عدم التضخیم االعالمي من دون االطالع على االسباب الحقیقیة الخفاق عدد من 

 .المعلمین والمعلمات في االمتحان التنافسي
ان ھذه الفئة تمثل شریحة بسیطة من خریجي الجامعات وان جامعاتنا بخیر خاصة في  وقال عویس

 .التخصصات الھندسیة والطبیة باستثناء بعض الجامعات التي یعاني خریجوھا من ضعف
واشار الى ان االمتحان التنافسي ال یدل على ان مخرجات التعلیم في االردن سیئة كما ان الذین 

سنة ولم یجر تدریب او تطویر النعاش المعلومات التي تمت  ١٥تخرجوا منذ  اخفقوا في االمتحان
دراستھا في التخصص ومن الطبیعي نسیان تلك المعلومات الفتا عویس الى ان ھؤالء المعلمین كانوا 

 .متمیزین في دراستھم للبكالوریس انذاك ولكن ال یجوز الحكم علیھم بالفشل 
ن وتدریبھم قبل الدخول الى الغرفة الصفیة لمدة ستة اشھر على وادعو الى ضرورة تأھیل المعلمی

 .االقل حتى یصبح المعلم مؤھال قبل البدء بمرحلة التدریس

 شؤون جامعیة

 ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                              ٣:العرب الیوم ص
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وطالب وزارة التربیة والتعلیم الى عرض نسبة المتقدمین بین ممتاز وجید وجید جدا ومقبول وخاصة 
 .معلمي الشریعة حتى ال یتم تعمیم الحكم علیھم بالفشل

في ضوء ما تسرب من ھبوط مستوى النتائج ھبوطا : یر التربوي الدكتور عطا هللا الدوجان یقولالخب
مؤسفا فإن ھذه النتائج ھي تعبیر عن حالة ترد تعلیمي وتربوي متغلغل منذ سنوات طوال وال ینسحب 

جة على مدارس التعلیم فحسب بل ینسحب على الجامعة فتكون المخرجات كما ھي المقدمات إن معال
النظام التعلیمي بكل أبعاده تحتاج جھدا منظما وصادقا على مستوى وطني وان المرشح لوظیفة معلم 
ھو نتاج نظام تعلیمي مدرسي وجامعي فال یصح أن نلقي اللوم علیھ فھذا مخالف لمنطق األمور 

َُمْنتَج النظام والخلل في المسافة الزمنیة الطویل ة بین انھاء الدراسة فالمعالجة للنظام التعلیمي ولیس ل
الجامعیة وفرصة التعیین التي تجعل المعلومات والخبرات في حكم المیتة لعدم االستعمال وفقا لقانون 
اإلھمال واالستعمال كما ان مدارسنا بحاجة للمعلمین من الجنسین وال یمكن استیرادھم من الخارج 

جان حال الذین تم تعیینھم في ومن حق ابناء الوطن الحصول على وظائف متاحة متسائال الدو
 السنوات السابقة من دون اختبار وما ھو مستوى أدائھم ؟ وما ھو نوع مخرجات تعلیمھم ؟

ویدعو دوجان وزارة التربیة من ھذه األزمة أن یتم اجراء مقابلة للمتقدمین الستبعاد من بھم إعاقات 
ھؤالء في وظائف أخرى أیضا وعلى ظاھرة تمنعھم من ممارسة التعلیم مع عدم إھمالھم واستیعاب 

وزارة التربیة أن تقوم بجھود إعادة التأھیل األكادیمي والمھني من خالل دورات مكثفة ومتابعة 
حثیثة من أجھزة اإلشراف التربوي التي ھي بحاجة إلى تفعیل واستثمار إلى أقصى درجة أن یكون 

یئة تقویم مستقلة من خبراء تربویین یوم السبت ھو یوم عمل لغایات التدریب والتأھیل تشكیل ھ
لمتابعة ھذه الجھود وتقویم نتائجھا ھذه الجھود التي على وزارة التربیة القیام بھا كجزء من واجبھا 
وال یصح أن یتحمل المتقدم للتعیین وزر خلل في النظام التعلیمي الذي أنتجھ یترافق مع كل ھذا جھد 

  .وطني إلصالح التعلیم الذي بانت عوراتھ



   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 

11 

  
 أم سیھدمھا ؟» التربیة«على خطوة » التعلیم العالي«ھل سیبني 

  
یرتقب مراقبون وطلبة وأولیاء أمور ما سیخرج عن مجلس التعلیم العالي من قرارات  - حاتم العبادي

في جلستھ التي یعقدھا الیوم والمخصصة لتحدید أعداد الطلبة المتوقع قبولھم بالجامعات في ظل عدد 
 .غرة في الجامعات الرسمیةالمقاعد الشا

، بحسب وصف مراقبین، وكنتیجة لمفاجأة نتائج امتحان الثانویة »اكثر شدة«حالة الترقب ھذا العام 
العامة، والتي عكست واقعیة لالمتحان، بعیدا عن الحسابات غیر االكادیمیة التي كانت تؤخذ 

 .باالعتبار في سنوات سابقة
ي اتخذتھا وزارة التربیة والتعلیم، والتي تّحمل وزر احتجاجات الخطوة االیجابیة والضروریة، الت

الطلبة واولیاء امورھم شخص الوزیر الدكتور محمد الذنیبات، بالمقابل كانت جرأة الخطوة محل 
 .تثمین المختصین والمراقبین للمشھد التعلیمي في المملكة للوزارة وكذلك شخص الوزیر

ھ، ھل سیبني مجلس التعلیم العالي في قراراتھ على خطوة وزارة لیكون السؤال المنتظر االجابة علی
التربیة والتعلیم؟ ام سیخضع للضغوطات االجتماعیة، ویھدم تلك الخطوة، التي یصفھا مختصون 

 بأنھا خطوة ھامة في مسیرة تطویر التعلیم ؟
لقة بامتحان الثانویة التكھن باالجابة، مرتبط بسؤال آخر متعلق بخطوة وزارة التربیة والتعلیم المتع

العامة، لجھة ھل ما اقدمت علیھ الوزارة، كان خطوة متفردة منحصرة على مستوى الوزارة ام 
مبادرة من شخص الوزیر الذنبیات، ام كانت خطوة مخطط لھا ومرتب لھا من قبل المؤسسات 

 والقائمین على قطاع التعلیم بشقیھ العام والعالي؟
كانت متفردة ومبادرة دون تنسیق مسبق مع باقي » التربیة والتعلیم«ة فإذا كانت االجابة بأن خطو

 .القطاعات ذات االرتباط، فإن ھنالك سیناریوھین امام مجلس التعلیم العالي عند اتخاذھم القرار الیوم
، وذلك یكون بدایة بأن »التربیة والتعلیم«السیناریو االول، ان یبني المجلس في قراراتھ على خطوة 

عدد المقبولین بالجامعات وفقا للطاقات االستیعابیة الممكنة لكل جامعة، في ظل توصیات ھیئة یحدد 
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، الجھة المختصة، والتي تمتلك البیانات واالرقام الخاصة بكل منھا، 

 .البرامج الموازیة اضافة الى الزام الجامعات بأسس القبول فیما یتعلق بأعداد الطلبة المقرر قبولھم في
الى جانب أن یكون ھنالك توجیھ في تحدید عدد المقاعد في مجاالت التخصصات، لجھة زیادتھا في 
التخصصات المطلوبة والتي تمكن خریجیھا من الحصول على فرصة عمل سواء بالسوق المحلي او 

خصوصا وان االقلیمي، على حساب التخصصات المشبعة والراكدة، التي یجب التخفیض فیھا، 
ھنالك دراسات متعددة تصنف تلك التخصصات، وآخرھا ما صدر عن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 

 .العالي بالتعاون مع دیوان الخدمة المدنیة
 .وھذا السیناریو یقرأ على أساس انھ بناء على خطوة وزارة التربیة والتعلیم

ور في السنوات السابقة، بأن یكون قراره اما السیناریو الثاني ان یذھب المجلس الى مجریات االم
مبني على ابعاد اقتصادیة تتعلق بالجامعات او مراعاة للضغوطات االجتماعیة التي تذھب الى 

 .ضرورة تأمین كل المتقدمین بتخصصات جامعیة بغض النظر عن تصنفیھا
الرجوع الى مربع لخطوة وزارة التربیة والتعلیم و« ھدم «الذھاب الى السیناریو الثاني، یعتبر 

 .في عملیة التطویر» التنظیر«
اما إذا كانت االجابة بأن خطوة وزارة التربیة والتعلیم كانت بناء على تنسیق مع جمیع االطراف 

 .المتعلقة بالقطاع، فإنھ بالضرورة ان یلتزم المجلس بالمنھجیة ذاتھا
 ارقام ذات دالالت

 ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                                       ٦:الرأي ص
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طالبا من خریجي الثانویة ) ٢٨٣٦٢(بالمقابل حقق  طالبا وطالبة،) ٣٣٠١٢(نسبت الجامعات بقبول 
فما % ٦٥(العامة لھذا العام الحد االدنى للمعدل الذي یسمح لھم التقدم بطلبات للجامعات الرسمیة 

 ).فوق
طالبا وطالبة من خریجي الثانویة العامة للعام الحالي وخریجي السنوات ) ٣٦٦٥٠(بالمقابل تقدم 

عامة غیر االردنیة طلبات التحاق بالجامعات، مع احتمالیة ان ینخفض العدد السابقة وحملة الثانویة ال
طالبا طلباتھم غیر مستكملة من خریجي الثانویة العامة سنوات ما قبل ) ٩٠(بشكل قلیل، إذ ما یزال 

، وآخرین من حملة الثانویة غیر االردنیة والتي منھا تحتاج الى معادلة، حیث ینتظرون اعالن ٢٠٠٥
 .ج النھائیة لھمالنتائ

من مختلف مسارات » التوجیھي«فما فوق في امتحان %) ٩٥(بلغ عدد الطلبة الذي حققوا معدل 
طالبا من الفرع العلمي ، ) ٢٥(طالبا منھم ) ١٠٢٢(فروع الثانویة العامة من خریجي ھذا العام 

 .العام الماضي) ٣٩١٦(مقارنة مع 
ھذا العام » توجیھي«مختلف المسارات من خریجي فما فوق من %) ٩٠(بینما الذین حققوا معدل 

) ٢٣٠٤٧(العام الحالي و) ١١١٥٩(فما فوق %) ٨٥(العام الماضي، و) ١٢٧٤٤(مقابل ) ٥٢٢٧(
 .العام الماضي) ٣٣٥٣٧(مقابل ) ١٧٣٤٣(فما فوق %) ٨٠(العام الماضي و

سب تصریحات رئیس ھیئة تبلغ الطاقات االستیعابیة للجامعات الرسمیة جمیعھا للقبول ھذا العام، بح
 .الف طالب وطالبة) ٢٢(اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، بحدھا االقصى 

مقعدا، ) ٩٣٥(یبلغ عدد المقاعد الطبیة المتاح القبول فیھا في مختلف الجامعات التي تطرحھا یبلغ 
مرشحة للزیادة بواقع موزعة على تخصصات الطب وطب االسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة، 

 .مقعدا لصالح القبول التنافسي، بواقع عشرة مقاعد في كل تخصص تقریبا) ١٨٠(
وبحسب اسس القبول، فإن نصیب القبول التنافسي من تلك المقاعد الطبیة، قبل الزیادة المرتقبة علیھا، 

علیھا اسس  مقعدا الى التخصیصات، التي تنص) ٥٤٧(مقعدا، بینما یذھب الباقي ) ٣٨٨(یبلغ 
القبول، مع االشارة الى ان غالبیة الطلبة الذین یقبلون بموجبھا، یكون معدل الطلبة المستھدفین منھا، 

  .ضمن الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة
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  بقانون الصحة ومنحھم مزاولة مھنة» ھندسة الوراثة«توصیة بإدراج 

  
تقنیات حیویة في / دنیة الى وزیر الصحة باعادة ادراج مسمى ھندسة وراثیة أوصى دیوان الخدمة الم

  .قانون الصحة العامة ومنح مزاولة مھنة لخریجي ھذا التخصص لیتمكنوا من العمل بتخصصاتھم
االف متخصص ) ٥(الغى ھذا المسمى والقى بنحو  ٢٠٠٨وكان تعدیل في قانون الصحة العامة لعام 

لى طابور البطالة بعد ان تم حذفھ من قبل وزارة الصحة رغم ان الجامعات بالھندسة الوراثیة ا
طالب ) ٢٠٠٠(وحتى االن وال یزال  ١٩٩٩االردنیة ال تزال تدرس ھذا التخصص منذ عام 

  .یدرسون ھذا التخصص في الجامعات حالیا
ل لجنة تضم وجاء في حیثیات القرار ان رئاسة الوزراء اوعزت الى دیوان الخدمة المدنیة بتشكی

وزارة الصحة ودیوان الخدمة المدنیة وجمعیة المھندسین الوراثیین لدراسة كافة الجوانب المتعلقة 
ھندسة الجینات وخرجت اللجنة بعدد من التوصیات اھمھا ان / بتخصص تكنولوجیا التقنیات الحیویة 

وزارة الصحة  وظیفة صحیة وطبیة ومخبریة في) ١١(بامكان خریجي ھذا التخصص العمل بنحو 
  .والقطاع الخاص

وثمن رئیس جمعیة المھندسین الوراثیین االردنیة رمزي فوده توصیات دیوان الخدمة المدنیة اعادة 
مسمى تخصصھم الى قانون الصحة العامة مرة ثانیة الذي من المقرر ان یخفض نسبة البطالة من 

  .حاملى ھذا التخصص
فاقت » المھندسین الوراثیین«نسبة البطالة في صفوف ان « الرأي «وقال فودة في تصریحات الى 

طالب جدید یدرسون التخصص وال یزالون على مقاعد ) ٢٠٠٠( ومن المقرر ان یلتحق % ٩٤
الدراسة في الجامعات بطوابیر البطالة قبل تعدیل القانون واعادة مسمى تعیین اصحاب ھذا 

وكشف فودة ان الغاء وزارة الصحة .تسنوا) ٥(التخصص بقانون الصحة العامة الذي الغي قبل 
من قانون الصحة العامة جاء بالخطأ كما جاء على » الھندسة الوراثیة«للمسمى الوظیفي للتخصص 

لسان وزیر صحة سابق تم بعھده تعدیل القانون لعدم علمھم بأن الجامعات االردنیة تخرج ھذا 
  .التخصص

ة حرمھم من التوظیف الحكومي حیث نسبة وقال ان الخطأ المجحف بحق حملة الھندسة الوراثی
  .سنوات ٥منذ %) ٦(التوظیف عن طریق دیوان الخدمة المدنیة في قطاع الصحة لھم اصبح 

مدیریة التراخیص والمھن تمنح خریجي ھذا التخصص رخصة مزاولة مھنة / وكانت وزارة الصحة 
 ٢٠٠٥برات وعلم وراثة منذ عام لممارسة مھنة المختبرات والتحالیل الطبیة فقط لیعملوا فنیي مخت

  .بقانون مؤقت

 ٢١/٨/٢٠١٤                 الخمیس                                                                                      ٨:الرأي ص
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  التوجیھي أنموذجا.... لجامعة األردنیة وقضایا الوطنا
 محمد مبیضین

 
الرسالة التي وجھھا رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة للتربویین في كلیة العلوم 

تؤكد مدى التزام الجامعة بالتصدي  التربویة في الجامعة لبحث تداعیات نتائج الثانویة العامة
 .للقضایا الوطنیة واألزمات التي تمس حیاة األردنیین 

  
مضامین الرسالة التي تدق ناقوس خطر جاءت من تربوي لھ خبرات وتجربة طویلة في میدان 
التربیة والتعلیم، لخص فیھا بإیجاز عددا من المحاور المھمة التي من الممكن البحث والتفكیر 

من قبل ھیئات التدریس والباحثین في الكلیة خصوصا ما یتعلق بطرائق عرض المنھاج  فیھا
ومحتواه وأسالیب التدریس والتسرب من االمتحان، والتحدیات التي تواجھ الطلبة والمعلمین، 

 .وغیر ذلك من أمور تتعلق بامتحانات التوجیھي
  
  

اعب امتحانات التوجیھي كون ھذه االمتحانات ھي مفصل ألف أسرة أردنیة لمت) ١٠٠(في كل عام تتعرض أكثر من 
مھم في حیاة أبنائھا، فھي السبیل الوحید لتحدید مسارات حیاتھم المستقبلیة سواء في مواصلة التعلیم الجامعي أو 

 .االلتحاق بسوق العمل
  
  

ء جراحات لیست بسیطة والكل یعلم أن أمراضا عدیدة أصابت التوجیھي في سنوات سابقة األمر الذي تطلب إجرا
وھنا تتولى جامعتنا األردنیة أخذ زمام المبادرة لكشف مكامن الخطورة في التوجیھي من قبل نخبة من التربویین الذین 

 .لھم إسھامات ومسیرة من العطاء وسیرة طیبة في نھضة التعلیم العام في األردن خالل الخمسین عاما الماضیة
  

 یا سادة یا كرام
 

ردنیة سجل حافل وإنجازات في بحث ومناقشة قضایا مجتمعیة سابقة تعرضت لھا الدولة األردنیة ال سیما للجامعة األ
التدریس : في قطاعات المیاه والطاقة وھي بذلك تنطلق من مرتكزات أھدافھا التي تتمحور في ثالث قواعد أساسیة ھي

 .والبحث العلمي وخدمة المجتمع األردني
  

نا األردنیة وباألخص كلیة العلوم التربویة التي سرعان ما شكلت لجنة من كبار التربویین فیھا كلنا على ثقة بجامعت
لوضع مقترحات من الممكن أن تخدم األطراف التي لھا عالقة بالتوجیھي في كل عام وعلى رأسھا وزارة التربیة 

 .والتعلیم ومؤسسات التعلیم العالي واألبناء وذویھم
  
  

أن جامعتنا األردنیة لیست نائمة كما یتوھم البعض، فھي تعكس الصورة الحقیقیة للجامعة التي تدفع  الرسالة دلیل على
عجلة التقدم والنماء،  األمر الذي ندعو فیھ الحكومة لمراجعة سیاساتھا لتقدیم الدعم المناسب والكافي لھذه الجامعة 

  .طني فحسب، إنما على مستوى العالم العربيالتي نفخر بأنھا إحدى أھم عشر جامعات لیس على المستوى الو

 مقاالت

 ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                البلقاء نت- اخبار الجامعة االردنیة
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 ھل تلبى التشكیالت االكادیمیة المرتقبھ طموح االوساط االكادیمیة؟
 

 د نضال یونس.ا
یترقب كثیرون من متابعي المشھد األكادیمي الفترة المقبلة في مسیرة 

ما ستسفر عنھ اختیارات رؤساء الجامعات األردنیة " اصالح التعلیم العالي"
قیادات األكادیمیة القادمة، سیما وان رؤساء الجامعات األردنیة قد بذلوا لل

التغذیة " بتقییم"مع نوابھم،وقاموا" التشاور" جھودا كبیرة،و مضنیة في
إلى " بعمق"السیر الذاتیة، ونظروا " دراسة"الراجعة عن المرشحین، و

بدورھم على الخبرات اإلداریة والبحثیة والقیادیة للمرشحین، الذین عكفوا 
" تصوراتھم وأفكارھم"التي تواجھ كلیاتھم وقاموا بوضع " التحدیات"دراسة 

" العالمیة" عن كیفیة النھوض بالجامعات الى مستویات " خططھم"و
" لجان استماع"والعراقة، حتى أن مجالس األمناء ربما تفكر اآلن بتشكیل 

Hearing committees  مزیدا من المصداقیة والشرعیة القیادیة لتلك القیادات الواعدة ما یعطیھا
ً وأننا نعیش تحوال كبیرا على الصعید المجتمعي بعد اإلعالن عن خارطة الطریق المتعلقة  خصوصا

 !!باإلصالح والتحول الدیمقراطي وإشھار منظومة النزاھة والشفافیة
 

ستنساخ تجارب ذلك ال یعني أنھ من الواجب على رؤساء الجامعات األردنیة أن یعملوا على ا
ً منھم، وھم الذین  الجامعات العریقةالتي تعمل على ھذه الشاكلة، أو اقتفاء أثارھا، فذلك لیس مطلوبا

ً عن أن محاكاة تجارب "الخبرات المتراكمة والكاریزما والرؤى المستقبلیة"یملكون  ، فضال
ً ناجحا في بالدنا التي غالباما تشذ  الجامعات الناجحة والعریقة وتقلیدھا لیس بالضرورة أن ینتج عمال

السریعة " االستجابة"عن تلك القاعدة، لكن ما ھو مطلوب كحد ادني ال ینبغي التخلي عنھ ھو 
لمتطلبات اإلصالح والتحول الدیمقراطي وترجمتھا إلى برامج عملیة قابلة للقیاس والتقویم تلبى 

ر على التعایش مع تحدیات القرن طموحات الملك عبد هللا الثاني في الوصول إلى أردن أقوى قاد
 .الواحد والعشرین

أن اإلدارة الجامعیة في المرحلة القادمة، مرحلة : الحقیقة االخرى التي ال یمكن القفز علیھا
لیست كما قبلھا، السیما من جھة التنظیم اإلداري، " التمكین الدیمقراطي"و" الحكومات البرلمانیة"

اإلعالمي المؤثر لدور الجامعات في معالجة مشاكل المجتمع،  وتنامي الوعي األكادیمي، والحضور
للنتائج السیئة للثانویة العامة وقیامھا بتشكیل لجنة لدراسة " السریعة"خذ مثال استجابة األردنیة 

لما ینبغي أن تكون علیھ " نموذجیة"المشكلة وتقدیم المقترحات التي ستسھم في حلھا ما جعلھا صورة 
ة في مرحلة اإلصالح والتحول الدیمقراطي، وھو ما كانت تفتقده لسنوات خلت، الجامعات األردنی

حیث ظلت المسیرة األكادیمیة على الرغم من كل ما تملكھ من كفاءات و قدرات علمیة متمیزة خارج 
 .، وھو ما ال یلیق بھا وال تستحقھ"المجتمعي"دائرة التفاعل 

 
الي ال ینبغي أن تقوم على اإلثارة والحضور الصاخب كما قد یقول قائل إن إدارة مؤسسات التعلیم الع

ھي سیاسة وزارة التربیة في الفترة األخیرة التي أدخلت التربیة والتعلیم في كثیر من التقاطعات مع 
المدرسین والطلبة، و تسببت في التشابك مع بعض الكتاب والمفكرین واألھالي ، وقد یذھب بعضھم 

تعلیم بمستویاتھ المختلفة قبل انطالق الربیع العربي وحركات اإلصالح أبعد من ذلك بالقول إن ال
ً عن المناوشات " األفضل واألكثر"والتحول الدیمقراطي، كان  ً بعیدا فعالیة وانتظاما حینما كان وادعا

واختالق المشاكل على عكس ما ھو الیوم، وھي وجھة نظر وإن كانت صحیحة في جانب، ولكنھا ال 
مضافة للعملیة التعلیمیة والتربویة، فالجامعات القویة في حضورھا العلمي والبحثي تعبر عن قیمة 

ھي التي تفرض ھیبتھا " مبدعة وخالقة"واإلعالمي واالستثماري التى تشرف علیھا قیادات قویة 

 ٢١/٨/٢٠١٤                              طلبة نیوز                                                            الخمیس                  
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وتؤدي دورھا الحقیقي في بناء المجتمع واألمة، فاالقویاء ھم من یفرضون الواقع، والضعفاء أو حتى 
ثالیین ھم من یُفرض علیھم، حیث ال مكان للرومانسیات في التعاطي مع المتغیرات والمستجدات الم

المتالحقة، وإنما التعاطي معھا یقوم على مقتضى الظروف وطبیعة الوقائع، وھو ما ینبغي أن 
 یستوعبھ أصحاب القرار ویعملون علیھ، سواء اتفقنا مع بعض تعاطیھ أو لم نتفق، لكن ما ال یمكن

الذى راح یفرض ایقاعھ على " الملكي"بالمفھوم ) اإلصالح الشامل(االلتفاف علیھ أو تجاوزه أن 
الساحة األردنیة،سیبقى عالمة فارقة بین القیادات الجامعیة في قدرتھا على التعاطي مع أصعب 

 .الملفات وأعقد الظروف، وھو ما سیرتد علیھا إما إیجابا أو سلبا
 

رة والمحاسبة العلنیة و المتابعة االعالمیة لما یجرى على الساحة األكادیمیة، یكفي المراقبة المستم
قدرتھا على تغییر قواعد اللعبة في أكثر من قضیة، أولیست ھي من استطاعت أن تعید قراءة تقالید 

؟، وأن تجعلھ یعید حساباتھ في أكثر من مناسبة بعد أن كان الوسط "مجلس التعلیم العالي"وأعراف 
ادیمي خارج اللعبة، لیفرضھ الیوم بسیاسیة األمر الواقع على المشھد األكادیمي، وھو ما ال یرید األك

  !بعض الرؤساءالحالیین وال أعضاء المجلس التنازل عنھ أو حتى المساومة علیھ
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 ..طالب السعودیة في األردن

 عبدالمجید القیسيابراھیم 
السفارة السعودیة بعمان، وبعد أن تناقلت وسائل إعالم محمد بن عاید البلوي، المسؤول االعالمي في 

تناقلت بعض (سعودیة تحذیرات منسوبة للسفارة بتزاید االعتداءات على السعودیین في األردن، یقول 
مواقع التواصل االجتماعي معلومات مغلوطة، وعاریة عن الصحة جملة وتفصیال، بشأن تحذیرات 

ین والزائرین لألردن، بعد أحداث ادعت ھذه المصادر المشبوھة أصدرتھا السفارة لمواطنیھا المقیم
إن السفارة تنفي صدور مثل ھذه التحذیرات وتؤكد أن (، ونفى صدور ھذه التحذیرات بالقول )حدوثھا

إن (ثم أضاف ) المواطنین السعودیین ینعمون باألمن واألمان وحسن الضیافة في ھذا البلد المضیاف
لقانوني في مالحقة مطلقي ھذه الشائعات الھادفة إلثارة البلبلة بین المواطنین السفارة تحتفظ بحقھا ا

 ).وتعطیل مصالحھم
مثل ھذا التصریح ھاٌم، وإیجابي، وفیھ سیاسة اعالمیة ذكیة وموضوعیة، وھو تصریح دفعني إلثارة 

ة مماثلة، موضوع ذي عالقة بالطلبة السعودیین والخلیجیین في األردن، بعد ھجمات اعالمیة ظالم
قامت بھا ذات الجھات التي تحدث عنھا المسؤول االعالمي في السفارة السعودیة، وھي ھجمات 

على سبیل االشاعة وبناء على المواقف المشبوھة التي عبر عنھا البلوي، وأحیانا  -أحیانا- تنطلق 
لتي تقع على أخرى عبر تضخیم أحداث عارضة، كالمشاجرات في الجامعات أو االعتداءات القلیلة ا

 .بعض الزائرین، بغض النظر عن جنسیاتھم
یبدو أن غیاب التوضیح او تأخره یشكل موقفا سعودیا تجاه إیفاد الطلبة للدراسة في الجامعات 

 .األردنیة بناء على ھذا التضخیم والتلفیق والتغذیة الالوطنیة من قبل بعض وسائل االعالم
لتي تناسب الطالب السعودي والخلیجي التي توفرھا األردن، ال مقارنات مطلقا؛ بین مزایا الدراسة ا

وبینھا في بلدان عربیة أو أجنبیة أخرى، حیث ال اختالف یذكر بین البیئات االجتماعیة بین األردن 
ودول الخلیج، ناھیكم عن تدني االنفاق على الدراسة في األردن مقارنة مع دول أجنبیة وعربیة 

ردن والخلیج، واألھم من كل ھذا، ھو االحترام الذي یحظى بھ أخرى، وقصر المسافة بین األ
المواطن العربي الخلیجي في األردن، فحادث عفوي أو موجھ یقع ھنا او ھناك، ال یؤثر على عالقة 
أخویة واستراتیجیة متجذرة، وسبق أن كتبت على لسان بعض الطلبة الخلیجیین الذین التقیتھم في 

، وشعرت بعمق المحبة واالستقرار اللتین یشعرون بھما كونھم في بلدھم الجامعة األردنیة وخارجھا
 .ولیسوا في غربة على حد تعبیرھم

ال أحد یستطیع اختراق ھذه العالقة الدافئة بین مواطني وقیادات دول الخلیج واألردن، وعلى الرغم 
وعلى اكثر من مستوى، إال من أن دوائر استراتیجیة أجنبیة واقلیمیة تنشط للعبث في مثل ھذه العالقة 

أن الصوت الوطني المحترم قوي، ویقف بالمرصاد لكل محاوالت التشویھ والعبث الموجھ ضد 
 ..استقرار ھذه العالقات األخویة الطیبة

التحدي إعالمي بالدرجة األولى، وعلى وسائل االعالم الوطنیة أن تتنبھ لدورھا الھام، تجاه 
الى مزید من تفكیك وفوضى في الوطن العربي، والتي تخطط  المتالحقة التي تسعى» الغزوات«

 .على مدار الساعة للنیل من استقرار الدولة السعودیة ودول مجلس التعاون واألردن
إذ أشكر الزمیل البلوي، اذّكر بأنھ یجب على االعالم الرسمي والوطني في سفاراتنا في الخلیج وفي 

بة االستعداد، كما فعلت السفارة السعودیة في عمان سفارات الخلیج في عمان، أن یقف على أھ
  .والزمیل البلوي، فتوقیت التصریح والتوضیح یضیّق قاعدة المناورة اإلعالمیة المضادة أو المشبوھة

 ٢١/٨/٢٠١٤الخمیس                                                                                 طلبة نیوز -٥:ص دروب/الدستور
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 عبد هللا النسور یزور صباح الیوم المجلس االقتصادي واالجتماعي ویلتقي . رئیس الوزراء د
  .مع رئیس وأعضاء المجلس

  
 ان حكومیة تضم في عضویتھا كبار الموظفین تعقد اجتماعات مكثفة إلعداد دراسات لج

اللجان شكلت منذ فترة من قبل .. ٢٠٢٥والخروج بتوصیات حول تصور وثیقة األردن 
  .رئاسة الوزراء

  
  وزارة الثقافة أعلنت عن البدء بقبول طلبات الترشیح لمدنیة الثقافة األردنیة للعام المقبل .

ت مدن عمان واربد والسلط والكرك والزرقاء ومعان ومادبا وعجلون والطفیلة من واستثن
الوزارة وضعت معاییر لتحدید المدینة .. فرصة التقدم للترشیح الخیتارھن في سنوات سابقة

  .الفائزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ٢١/٨/٢٠١٤                                             الخمیس                                                  عین الرأي                  
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  التھا مع ان قیادات في التنظیم الدولي لالخوان في تركیا تجري اتصا» صنارة الدستور«علمت
قادة الجماعة في االردن بھدف تطویق تداعیات الخالفات حول مالبسات انتخاب األمین العام 

 .لحزب جبھة العمل اإلسالمي، السبت الماضي

 

  مصلى السیدات في المسجد الحسیني الكبیر یعاني من ضیق مساحتھ حیث انھ عبارة عن ملحق
م وجود مشرفة لتعلیم قراءة القرآن الكریم غرفة صغیرة مصنوعة من االلمنیوم باالضافة لعد

 .باالضافة الى جملة من الخدمات التي یفتقرھا المصلى

 

  تنفذ نقابة الصحفیین عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم الخمیس وقفة احتجاجیة امام
  .مبنى النقابة احتجاجا على توقیف الصحفیین قبل محاكمتھم، والدعوة لمنع ھذا االجراء

  
 عاما وحدثا من احدى بلدات )  ٢٦( بطت االجھزه االمنیة في عجلون احد االشخاص ض

قضاء عرجان متلبسا بسرقة حبل غسیل مليء بالمالبس الحد المنازل وقد تم تحویل المتھم 
والحدث من قبل الشرطة الى محافظ عجلون الذي اوقف الشخص البالغ واخذ كفالة عدلیة 

شھور للتأكد من سلوكھ فیما تم اخالء سبیل الحدث  ٣ا لمدة علیھ الى جانب مراقبتھ امنی
  .بكفالة 

 ٢١/٨/٢٠١٤                                          الخمیسصنارة الدستور                                                           
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  ،نظمت نقابة المعلمین، فرع العاصمة، بعد صالة المغرب أمس، مسیرة لیلیة في العبدلي
إلضراب المعلمین، الذي بدأتھ النقابة منذ االحد الماضي، ولم یتم حتى اآلن " مناصرة"

  .زمة بین الطرفینالتوصل مع الحكومة إلى حل لأل
 

  ،تزور وزیرة التنمیة االجتماعیة ریم ابو حسان ظھر الیوم جمعیة المركز االسالمي الخیریة
التي تدیرھا ھیئة مؤقتة معینة من قبل الوزارة، منذ نحو عام ونصف، حیث تستمع إلى إیجاز 

  .حول انجازات الھیئة والجمعیة خالل الفترة الماضیة
 

 لیوم وقفة احتجاجیة أمام نقابة الصحفیین احتجاجا، على توقیف الكاتب تنفذ نقابة الصحفیین ا
عبد الھادي راجي المجالي، وعلى توقیف الصحفیین ومحاكمتھم وفق قانون العقوبات، بدال 

  .ظھرا ١٢من قانون المطبوعات والنشر، وذلك عند الساعة 
 

 سنوات على  ١٠ة قضت محكمة جنایات أمن الدولة المصریة أمس بالسجن المشدد، لمد
التجسس على المكالمات المصریة "مھندس االتصاالت األردني، بشار أبو زید، بعد إدانتھ بـ

ووفق صحیفة الشروق المصریة، فقد قضت المحكمة بذات ". وتمریرھا لصالح إسرائیل
وكانت السلطات المصریة أوقفت ". ھاربین"القضیة غیابیا بالمؤبد على ضابطین إسرائیلیین 

ووجھت لھ تھمة التجسس لصالح  ٢٠١١ینایر، من العام  ٢٥زید بعد أحداث ثورة أبو 
  .اسرائیل

 
  من المقرر أن تفرج إدارة مراكز اإلصالح والتأھیل خالل أیام، عن المحكوم األخیر في

، بعد أن أنھى )محمد عیسى دعمش(قضیة اغتیال الدبلوماسي األمیركي لورنس فولي، 
عاما، التیار السلفي یستعد إلقامة حفل استقبال  ١٥شاقة لمدة عقوبة الحبس باألشغال ال

 .دعمش، بعد اإلفراج عنھ
  

 ٢١/٨/٢٠١٤                                         الخمیس                                                                 زواریب الغد
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  المنوي تأسیسھا األولیة تقدر بستة مالیین دوالر أغلبھا " الثالثة"تكلفة المحطة
 .مرصود أصال في میزانیة بعض الوزارات تحت بند محطات تلفزیون متخصصة

  
  لقائد الجیش ومدیر " التعیین"فقط على صالحیة التعدیالت الدستوریة ستقتصر

 .المخابرات وكالھما سیواصالن العمل باشراف رئیس الوزراء على كل التفاصیل
  

  
  الحكومة البرلمانیة المتكاملة أصبحت حسب مسؤول أمریكي الشرط األساسي

 .لتمریر حزمة المساعدات األمریكیة كلھا لألردن
  

 كانت تلك العبارة من مسؤول كبیر … في األردن ال یوجد خالیا تمثل تنظیم داعش
 .إلى صحافي أجنبي طلب تعلیقا على ھذه األنباء

  
 

 ص. س
 

 ٢١/٨/٢٠١٤                                                الخمیس                                                 كوالیس العرب الیوم
                                          


