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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

 ٣  اتحاد الجامعات العربیة یبحث والسفیر التایلندي التعاون األكادیمي
 ٤  یریدونھا عوجة.. رئیس جامعة رسمیة 

منح دراسیة أوروبیة لدرجة الماجستیر في التكنولوجیا واأللمانیة 
  األردنیة

٥ 

بدء تطبیق مجموع عالمات التوجیھي بـدل المعـدل العـام الدراسي 
  المقبـل

٦ 

 ٧  )مؤھالت كامبردج(تستعد لتقدیم دورات وامتحانات ) أبو غزالة(
 ٨  وفیات

  ١٠-٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 اتحاد الجامعات العربیة یبحث والسفیر التایلندي التعاون األكادیمي
 
 

في مكتبھ السفیر  بحث األمین العام التحاد الجامعات العربیة سلطان أبو عرابي العدوان خالل لقائھ
 .التایلندي في عمان بورن بونغ استقبال الطلبة التایلندیین في الجامعات االردنیة والعربیة

وتناول اللقاء استقدام الطلبة التایلندیین لدراسة اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة في الجامعات 
 .في مجال التعلیم العالياالردنیة والعربیة وتعزیز التعاون الثنائي العربي والتایلندي 

ً أن االتحاد یسعى إلى تدویل التعلیم  وكان أبو عرابي استعرض أھداف وإنجازات االتحاد، مؤكدا
العالي العربي على المستوى العالمي بما یخدم العلم والعلماء ویعكس المخرجات المتعلقة بالتعلیم 

 .العالي بشكل عام
  - .نائي بین اتحاد الجامعات التایلندیة والجامعات العربیةبدوره وعد السفیر بونغ بحث التعاون الث

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:لغد صا
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 !یریدونھا عوجة.. رئیس جامعة رسمیة 
 
 
  

بعد تداول أنباء شبھ مؤكدة عبر وسائل اإلعالم بشمول تغییر رئیس إحدى الجامعات الرسمیة وتربعھ 
مجلس التعلیم على قمة القائمة، ضمن زوبعة تغییرات رؤساء الجامعات الرسمیة وفقا لقرارات 

العالي والجھات المعنیة، أبدى رئیس إحدى الجامعات الرسمیة خالل جلسة مسائیة قولھ حول تلك 
في إشارة إلى آلیة إدارة " بأن مجلس التعلیم العالي والجھات المعنیة یریدونھا عوجة"التغییرات 

اھل الكفاءات وفرض المؤسسة األكادیمیة، مراقبون یتسآئلون ھل المیل إلى المنع الھیكلي وتج
المعاییر الوضعیة وفقا للعالقاتیة والجغرافیة واإلنحیاز للغیر في تسییر الموارد البشریة في البیئة 
السیسیوأكادیمیة ھي الصواب من وجھة نظره أم أن إستغالل صالحیاتھ للتنفع أو التربح أو تحقیق 

لى ما سبق على رئیس الجامعة أن ، بناء ع!!مكاسب شخصیة لھ أو ألحد أعضاء عائلتھ ھو الصواب
یعترف بقصور إدارتھ وإعادة التفكیر في القیم، واألخالقیات، وروح الجامعة، ورعایة مصلحة 
المؤسسة األكادیمیة بما یتوافق مع المصالح المجتمعیة والوطنیة بعیدا عن توجیھ االتھامات لمجلس 

  .التعلیم العالي والصاق التھم دون وجھ حق
  

  طلبة نیوز
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 ة أوروبیة لدرجة الماجستیر في التكنولوجیا واأللمانیة األردنیةمنح دراسی
 
  

أعلن عمید كلیة الدراسات العلیا في جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور برھان الدین البس عن توفر 
منحة دراسیة لدرجة الماجستیر ضمن مشروع المنح األوربیة للطلبة األردنیین، موزعة ما بین  ٢١٠

م والتكنولوجیا والجامعة األلمانیة األردنیة للفصل الدراسي األول للعام الدراسي جامعة العلو
٢٠١٧/٢٠١٨. 

جاء ذلك خالل ندوة عقدتھا الجامعة االثنین للتعریف ببرنامج منح الدراسات العلیا الممول من 
أحد مؤسسات االتحاد األوروبي والمدار من قبل ) MADAD Fund(الصندوق االستنمائي  

 .عة االلمانیة األردنیةالجام
وعرض البس طبیعة البرامج الدراسیة التي تطرحھا الكلیة على مستوى درجة الماجستیر وأھدافھا 
ومتطلباتھا، مبینا أن جامعة العلوم والتكنولوجیا تعد أحد شركاء المشروع األوروبي، وبالتعاون مع 

 .الزكاة صندوق المعونة الوطنیة وتكیة ام علي وصندوق األمان وصندوق
ً ) EDU-Jordan(وقدم مدیر المشروع الدكتـور ضیاء الدین أبو طیر نبذه عن مشـروع  موضحا

فیھا شروط القبول وعدد المنح المقدمة من االتحاد األوروبي وكیفیة توزیعھا على الجامعات 
 .المشاركة في المشروع

حیبیة بالمنتفعین من الصندوق من جھتھ قدم مندوب صندوق المعونة الوطنیة فیصل الخالیلة كلمة تر
 .وبین الشروط الواجب توفرھا في المتقدمین للمنح من المنتفعین من الصندوق

وتحدث مدیر الخدمات االجتماعیة في التكیة محمد الجوامیس للحضور عن الیة اختیار المرشحین 
تقدمین في جمیع من منتفعي تكیة ام علي وبین استعداد العاملین في تكیة ام على للتعاون مع الم

 .مراحل تقدیم الطلبات من خالل فروعھا المنتشرة في المملكة
من المھتمین بالمنح وتم اإلجابة على جمیع ) ٤٥٠(ودار نقاش في نھایة الندوة التي حضرھا نحو 

ً بان ھذه الندوة التعریفیة ھي األولى ضمن سلسلة  االستفسارات حول كل ما یتعلق بھذه المنح، علما
  .تعقد في مناطق المملكة المختلفةندوات س

  ٣:السبیل ص
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 بدء تطبیق مجموع عالمات التوجیھي بـدل المعـدل العـام الدراسي المقبـل

  
قررت وزارة التربیة والتعلیم تمكین الطلبة الذین التحقوا بمسار التعلیم الثانوي التطبیقي في العام 

لعامة بمساریھ المھني واألكادیمي وفق الدراسي الماضي من التقدم المتحان شھادة الدراسة الثانویة ا
 .آلیات وصیغ یختارھا الطلبة بحسب میولھم ورغباتھم

وأتاحت الوزارة لطلبة الصف الثاني عشر الملتحقین في ھذا المسار من التقدم المتحان شھادة 
ات ، بعد دراستھم للمباحث المقررة في مسار٢٠١٧/٢٠١٨الدراسة الثانویة العامة في العام الدراسي 

 :التعلیم المعتمدة في وزارة التربیة والتعلیم، وبحسب اآلتي
 .اختیار مسار التعلیم الثانوي الشامل المھني األول الذي یمكن الطلبة من االلتحاق بالجامعات.١
 .اختیار مسار التعلیم الثانوي الشامل المھني الثاني، الذي یمكن الطلبة من االلتحاق بكلیات المجتمع.٢
الفرع االدبي، وذلك بإعادة الطالب للصف الحادي /اختیار مسار التعلیم الثانوي الشامل األكادیمي.٣

 .عشر في الفرع االدبي
اختیار الطالب استكمال الدراسة في الصف الثاني عشر في مسار التعلیم الثانوي التطبیقي .٤

 .ثانویة العامةللحصول على شھادة مدرسیة دون التقدم المتحان شھادة الدراسة ال
وجاء ھذا القرار في ضوء المالحظات العدیدة التي وصلت للوزارة من خبراء ومختصین تربویین 
وأولیاء أمور ومیدان تربوي، وعدم تمكن الطلبة الملتحقین في ھذا المسار من التقدم المتحان الثانویة 

  .عام الماضيالعامة ومتابعة دراستھم الجامعیة، وتسرب معظم الملتحقین بھ في ال

  ٣-١:الدستور ص
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 )مؤھالت كامبردج(تستعد لتقدیم دورات وامتحانات ) أبو غزالة(
  

باشرت مجموعة طالل أبو غزالة من خالل أكادیمیة أبو غزالھ للتدریب باالستعداد لعقد دورات 
 .التابعة لجامعة كامبردج» مؤھالت كامبردج للغة اإلنجلیزیة«وامتحانات 

 
امعة كامبریدج دورة تأھیلیة لمجموعة من المتخصصین في اللغة وعقدت األكادیمیة بالتعاون مع ج

اإلنجلیزیة، إلعدادھم كممتحنین معتمدین لدیھا لتنفیذ الجزء الخاص بامتحان المحادثة في اللغة 
 .اإلنجلیزیة للمشاركین في الدورات التدریبیة التي ستعقدھا المجموعة خالل الفترة القادمة

 
على مدار یومین تعرف خاللھا المشاركون على األسالیب المعتمدة في تقدیم وقد تم تنفیذ ورشة العمل 

، التابعة لجامعة كامبردج »مؤھالت كامبردج للغة اإلنجلیزیة«امتحانات المحادثة والمتبعة في 
 .لضمان حصول المشارك على العالمة التي یستحقھا

 
بردج للغة اإلنجلیزیة التابعة لجامعة وقامت بتقدیم الدورة كریستین كنغ من مؤھالت واختبارات كام

كامبردج، حیث قامت بتعریف المشاركین على أسلوب وخطوات تنفیذ االمتحان ضمن أعلى معاییر 
الجودة، من خالل إخضاع المشاركین لحاالت عملیة في تنفیذ االمتحانات، كما تم االستعانة بعدد من 

 .یبیةالمتطوعین الذین شاركوا في ھذه االمتحانات التجر
 

یشار إلى مجموعة طالل أبو غزالھ تم اعتمادھا كمركز معتمد من مؤھالت كامبردج للغة 
  .التابعة لجامعة كامبردج لتنفیذ امتحانات اللغة اإلنجلیزیة بمختلف مستویاتھا» اإلنجلیزیة

  ١٨:الدستور ص/٧:الغد ص
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  جبل الحسین -سامیة جمیل أبوسعد  -
  
  جبل اللویبدة -منیر سمعان أیوب أبودیة  -
  
  بلدة عنبھ -موسى علي عیسى الجوارنھ  -
  
  العبدلي –یوسف میشیل یوسف األطرش  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة جـــــــامعــــة األردنــال       
  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 
9 

  
  
  
  
  

بحاجة الى اعادة برمجة تمشیا مع التغییر في كثافة ) فندق الدیز ان(االشارات الضوئیة عند تقاطع 
لذي یشھده شارع الحركة المروریة الستیعاب أكبر عدد من السیارات ومواجھة ازدحام السیر ا

  .الشریف جمیل
  

جمعیة سیاحیة تنظم ایام عید الفطر السعید بازارا ومھرجانا فنیا في جبل القلعة دون الموافقات 
وزارة الداخلیة اشترطت على الجمعیة لتنظیم ھذا الحفل باخذ موافقة وزارة التنمیة .. االمنیة

الجمعیة اعلنت عن برنامج الحفل . خیریااالجتماعیة الذي اعفتھ وزارة السیاحة من الرسوم كونھ 
  .دون الموافقات الرسمیة

  
مؤسسات رسمیة وضعت خططا لالسراع في اتخاذ االجراءات واالستعدادات التي تتوافق مع تقدیم 

  .الخدمات االلكترونیة
  

ھاني الملقي ینوي مخاطبة الوزارات والدوائر الحكومیة . ان رئیس الوزراء د» عین الرأي«علمت 
  .دم تجدید عقود المستشارین االعالمیین الذین ال ینتسبون لنقابة الصحافیینبع
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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من مصدر مطلع أن الباخرتین المحملتین بشحنتي ذرة من منشأ أمیركي، والتي " الغد"علمت 
رفضت مؤسسة المواصفات والمقاییس إدخالھما لمخالفتھما للمواصفات المعتمدة، ما زالتا في میناء 

الفحوص السابقة أكدت ارتفاع نسبة الكسر في . فیما طلب مستورد الشحنة بإعادة الفحصالعقبة، 
ما یعد مخالفا للمواصفة األردنیة المعتمدة بحسب دائرة المواصفات، %  ٧،٥الذرة إلى أكثر من 

 .والتي طلبت إعادة تصدیر الشحنة وعدم التخلیص علیھا
  

ي ونظیره الصیني وانغ یي یعقدان مؤتمرا صحفیا وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفد
مشتركا الساعة الحادیة عشرة والنصف من صباح الیوم في مقر وزارة الخارجیة، یتحدثان خاللھ 

 .عن العالقات الثنائیة وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة
  

بمنطقة وسط عمان قضى رجل أربعیني متأثرا بجراح أصیب بھا نتیجة تعرضھ للطعن على ید فتاة 
عاما،  ٢٢إن الفتاة التي تبلغ من العمر " الغد"المصدر قال لـ. مساء الثالثاء، بحسب مصدر أمني

أصابت األربعیني بجراح خطیرة، وتم نقلھ إلى المستشفى لتلقي العالج قبل أن یفارق الحیاة الحقا، 
 .تح تحقیق بالجریمةحیث تم ضبط الفتاة من قبل رجال السیر الموجودین بالمكان، وتم ف

  
الھیئة المستقلة لالنتخاب أقامت مساء أول من أمس سھرة رمضانیة لصحفیین في قاعة عمان الكبرى 

تضمنت األمسیة التي رعاھا رئیس مجلس مفوضي الھیئة خالد الكاللدة . بمدینة الحسین للشباب
 ".صوتك عالي والوطن غالي"عرض مسرحیة بعنوان 

 زواریب الغد
  


