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 ــــــــوضـــــوعالمـــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٤  "األردنیة"طالبا وطالبة في  ٨٠٠٠قبول : الطراونة 

منتدى رؤساء الجامعات األردنیة والروسیة یطالب بتشكیل لجنة اردنیة روسیة لمتابعة 
  قضایا االعتراف ومعادلة الشھادات العلمیة الروسیة

٦ 

 ٨  رصد تحوالت المجتمعی) الدراسات االستراتیجیة(مؤتمر لـ 
 ٩  "لألردنیة"أسرة المؤرخ سلیمان الموسى تھدي أعمالھ الكاملة 

 ١٠  آیاستا األردن یحتفل بالیوم العالمي للمنظمة
 ١١  في أردنیة العقبة" تلي ماتش"فعالیة 

 ١٢  "طب اسنان االردنیة"محاضرة لطلبة "المنظور السریري الجدید للبدائل العظمیة
 ١٣  تنظم یوما یابانیا" ةلغات االردنی

 شؤون جامعیة
 ١٤  بحث احتیاجات األردن من المنح الدراسیة في الطاقة النوویة والتعدین: مسؤولة روسیة

ي  ـن ف ـس للتعیی ـان التناف ـة المتح ـج صادم ة«نتائ یم » التربی توى التعل عف مس د ض تؤك
  بالجامعات

١٥ 

 ١٦  غیرةجلسات توعویة حول ریادة األعمال والمشاریع الص
 ١٧  معاییر اعتماد لتخصصات جامعیة

  ١٨  )االسكوا(جامعة األمیرة سمیة تبحث تبادل الخبرات مع 
  ١٩  »الصداقة الروسیة«و » االعلى للعلوم والتكنولوجیا«مذكرة تفاھم بین 

  ٢٠  الشواقفة یؤكد أھمیة توجیھ الطلبة للتعلیم التقني

  ٢١  تشكیل مجلس جامعة الشرق األوسط

  ٢٢  »شتویة التوجیھي«د تقدیم طلبات االشتراك في تمدی

بیتر "الدكتور عبد المجید عبد الھادي آل سعدون یحصل على لقب فخري من جامعة 
  جامعة ایاسي" أندري

٢٣  

ً لـ   ٢٤  التخصص وسوق العمل» فجوة« أكادیمیون وخبراء یطرحون حلوال

  ٣٠  توزیع جائزة شومان للباحثین العرب

  ٣٢  ز الجامعة لنھائي سلة الكلیات الجامعیةالخوارزمي ومرك

 مقاالت
 ٣٣  صالح جرار. د.أ... عندما یفّرغ التعلیم الجامعي من مضمونھ

 ٣٤  زیاد الرواضیة. د... الجامعة األردنیة ومستقبل العقبة
  ٣٦  زید الخوالدة... أین دولة عبدهللا النسور عن الجامعات

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ٣٧  موسى شتیوي. د... رھابالملك یقدم رؤیة متكاملة لمحاربة اإل
    زوایا الصحف   

 ٣٩ عین الرأي

 ٤٠ صنارة الدستور

 ٤١ زواریب الغد

 ٤٢ كوالیس العرب الیوم
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  "الموازي"طالب ضمن  ١٧٠٠قبل الجامعة األردنیة ت
  

  " األردنیة"طالبا وطالبة في  ٨٠٠٠قبول : الطراونة 
  
  

ر اخلیف أعلن رئیس الجامعة األردنیة الدكتو
طالب وطالبة ) ٨٠٠٠(الطراونة عن قبول 

للعام الجامعي الحالي في جمیع المراحل 
  .الدراسیة الجامعیة

  
وأضاف الطراونة لدى لقائھ أمس الطلبة 

طالب وطالبة ) ١٧٠٠(الجدد أنھ تم قبول 
ضمن البرنامج الموازي، مؤكدا سعي 
الجامعة الدؤوب لخلق بیئة جامعیة ودراسیة 

بتھا تتمثل في توفیر ھیئة تدریسیة مالئمة لطل
على قدر كبیر من الكفایة والعلم، إضافة إلى بنیة تحتیة الزمة من تجھیزات ومختبرات وقاعات 

  .تدریسیة ومرافق متنوعة ضمن أرقى المواصفات العالمیة رغم محدودیة اإلمكانیات
  

صا سعیھا للوصول إلى وعرض رئیس الجامعة التوجھات الجدیدة لرؤیة الجامعة ومستقبلھا خصو
العالمیة في میادین جودة التعلیم العالي الذي یخدم جھود التنمیة، مشیرا إلى أن الجامعة حققت 

جامعة ) ٥٠٠(مستویات متقدمة في التصنیفات العالمیة وتسعى من خاللھا أن تكون من بین أفضل 
  .على مستوى العالم

  
وأنظمة وتعلیمات الجامعة بدقة والمشاركة الفاعلة في وحث الطراونة الطلبة الجدد على قراءة قوانین 

النشاطات الالمنھجیة التي تنظمھا الجھات المختلفة في الجامعة والتي تھدف إلى صقل شخصیة 
  .الطالب الجامعي لیكون قادرا على دخول المستقبل بقوة وكفاءة واقتدار

  
تمع الجامعة والمجتمع المحلي من وأكد الطراونة على أھمیة توظیف الطلبة إمكاناتھم لخدمة مج

خالل مكتب مبادرات الطلبة الذي یسھم في تعزیز ثقافة التطوع لدى الطلبة، سیّما وأنھا من القیم 
  .النبیلة التي یتمتع بھا األردنیون

  
وزاد الطراونة أن الطلبة المقبولین على أساس قائمة القبول الموحد لم تطبق علیھم الرسوم الجامعیة 

الفتا في ھذا الصدد الى أن الجامعة اضطرت إلعادة النظر في رسوم برامج الدراسات العلیا  الجدیدة
  .والبرنامج الموازي في ظل ارتفاع وتیرة اإلنفاق على التعلیم الجامعي

  

 أخبار الجامعة 

  ٣العرب الیوم ص  -٣الغد ص  -٦الدستور ص   - ١٢الرأي ص   -بترا
 ٢٣/١٠/٢٠١٤                الخمیس                     أخبار األردنیة  -المدینة نیوز - خبرني - السوسنة -الدیار ص أولى
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وأجاب الطراونة في ختام اللقاء الذي حضره نواب الرئیس وعمداء الكلیات على مداخالت الطلبة 
ھا جوانب تتعلق بالحیاة الجامعیة التي تختلف  في جوھرھا عن الحیاة التي تناولت في مجمل

المدرسیة، الفتا إلى ترحیب إدارة الجامعة بأي مقترح یقدمھ الطلبة لإلسھام في تطویر العملیة 
  .التعلیمیة والخدمیة التي تقدمھا الجامعة لطلبتھا

  
  .ائیة وطنیة للفنانْین حسام ووسام اللوزيوتخلل اللقاء حفل فني قدمتھ فرقة كورال الجامعة، وفقرة غن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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منتدى رؤساء الجامعات األردنیة والروسیة یطالب بتشكیل لجنة اردنیة روسیة لمتابعة 
  قضایا االعتراف ومعادلة الشھادات العلمیة الروسیة

  
  ین بالدراسة في روسیاقریبا لتدریس السنة التحضیریة للراغب» األردنیة«اعتماد 

  
  
  

سیطرت على أجندة المنتدى األردني الروسي 
لرؤساء ونواب وممثلي الجامعات األردنیة ونظرائھم 
الروس الذي استضافتھ الجامعة األردنیة سلسلة من 
القضایا األكادیمیة والبحثیة تمحورت حول ایجاد 
آلیات جدیدة للتعاون الى جانب مسألة االعتراف 

  .شھادات العلمیة الروسیةومعادلة ال
  

جدول أعمال المنتدى المكثف في یومھ الثاني حفل 
بعدد من االجتماعات والجلسات النقاشیة والزیارات 
المتبادلة التي من شأنھا بحث التعاون المشترك 
وتطویره مع الجامعات والمؤسسات األردنیة 

  . والعلمیة
  

راء الدكتور عبد هللا النسور في مقر رئاسة الوزراء، كانت البدایة لقاء الوفد األكادیمي برئیس الوز
بحضور رئیس الجامعة االردنیة الدكتور اخلیف الطراونة والسفیر الروسي لدى المملكة بوریس 

  .بولوتین، ورئیس الجمعیة الخیریة الشركسیة العین سمیر قردن
  
المنطقة، وانعكاساتھا  وجرى خالل اللقاء استعراض تطورات االوضاع السیاسیة واالقتصادیة في 

على األردن، إلى جانب جملة االنجازات التي تحققت في مجال التعلیم والتعلیم العالي، نتیجة 
للدورالذي یولیھ األردن لذاك القطاعین إلیمانھ بأن ثروة االردن الحقیقیة ھي في التعلیم وتنمیة 

  .الكفاءات البشریة
  
اول فیھا المشاركون بحضور عدد من رؤساء الجامعات عقبھ جلسة عقدت في الجامعة األردنیة تن 

الخاصة، التعریف بالنظامین التعلیمیین في المؤسسات الخاصة االردنیة ونظیراتھا في روسیا وأبرز 
  .التحدیات التي تواجھھما، إلى جانب بحث سبل تطویر التعاون في مجال التعلیم العالي بین الطرفین

  
ى نقاشاتھم ضرورة اعادة النظر في قضایا االعتراف ومعادلة المشاركون في الجلسة غلبت عل

  .الشھادات العلمیة الروسیة مطالبین بوجوب تشكیل لجنة اردنیة روسیة للبت في ھذا االمر

 ٢٣/١٠/٢٠١٤   الخمیس                             أخبار األردنیة -طلبة نیوز - ٣الدیار ص  - الدستور -١٢الرأي ص  -بترا
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ودعت نائب رئیس الوكالة الفیدرالیة الروسیة للتعاون الدولي الدكتورة الریسا یفریموفا الى توسیع 
في الجامعات والمعاھد الروسیة والمستوى الذي وصلت إلیھ في ھذا  المعرفة بالدراسة االكادیمیة

  ".إلزالة أي سوء فھم في موضوع االعتراف بالشھادات االكادیمیة الروسیة"المجال 
  
وشددت یفریموفا على ضرورة االسراع في اتخاذ التدابیر الالزمة لعدم إضاعة الفرصة والبناء  

  .عاون في المجال االكادیمي وتقریب وجھات النظر بین الجانبینعلیھا لحل التحدیات التي تواجھ الت
  

وفي مداخلة لھ قال رئیس جامعة الشرق االوسط الدكتور ماھر سلیم إن الجامعات الخاصة تلعب 
دورا كبیرا في خدمة المجتمع واالرتقاء في تقدم العملیة التعلیمیة البناءه، وتقوم بمھام وطنیة ذات 

ج كوكبة متمیزة من الخریجین األردنیین والعرب على مستوى عال من الثقافة مسؤولیة عالیة النتا
  .والكفاءة العلمیة

  
وثمن الدكتور ابو سلیم مبادرة الجامعة األردنیة باستضافتھا لھذا المنتدى ، مؤكدا اسھام المنتدیات في 

من فرصة لاللتقاء االنفتاح على العالم الخارجي والتعلم من تجارب االخرین ، إضافة لما تشكلھ 
  .وتبادل االراء واالفكار وعقد االتفاقیات التشاركیة سواء العلمیة او الثقافیة

  
وبالتزامن مع تلك الجلسة عقد في الزاویة الروسیة في كلیة اللغات األجنبیة ورشة عمل تدریبیة حول 

لھیئة التدریسیة مشارك من أعضاء ا) ٢٥( تعزیز ودعم تدریس اللغة الروسیة في األردن استھدفت 
  .والطالبة المتخصصین في تدریس ودراسة اللغة الروسیة

  
وخالل الورشة التي أدارتھا منسقة اللغة الروسیة في الكلیة تیتیانا نیكوالي تم الكشف عن قرب  

الشروع بتنفیذ مقترح اعتماد الجامعة األردنیة مركزا معتمدا لتدریس السنة التحضیریة  للطلبة 
  .الدراسة في روسیاالراغبین في 

  
إلى ذلك بحث الوفد المشارك مع األمین العام للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا القائم بأعمال  

رئیس المركز الوطني للبحث والتطویر الدكتور خالد الشریدة آلیات التعاون في مجال العلوم 
  .والتكنولوجیا بین روسیا واألردن

   
ستدیرة عقدت في مقر المجلس بحضور عدد من كبارالمسؤولین في وتناول الجانبان خالل مائدة م

المجلس والقائمین على المراكز والبرامج التابعة لھ، إمكانیة تعزیز التعاون في مجاالت الطاقة 
والمیاه والبیئة والصحة، والتكنولوجیا النانویة، إلى جانب توقیع اتفاقیة تعاون مع إحدى الجامعات 

  . الروسیة
   
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  یرصد تحوالت المجتمع) ستراتیجیةالدراسات اال(مؤتمر لـ 

  
  

ینظم مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة الثالثاء المقبل مؤتمرا وطنیا بمناسبة مرور 
  .ثالثین عاما على تأسیسھ

  
جتماعیة ویناقش المؤتمر على مدار یومین أوراق لدراسة وتحلیل التحوالت االقتصادیة واال

یشارك فیھ باحثون وقادة ) ٢٠١٤ – ١٩٨٤(والسیاسیةالتي خبرھا االردن خالل فترة عمر المركز 
  .فكر ورأي

  
وفي ھذ الصدد، قال مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي إن المؤتمر الوطني سیرصد التحوالت التي 

رافیھ واالقتصادیة جرت في المجتمع األردني والذي شھد تحوالت في بنیتھ وتركیبتھ الدیموغ
واالجتماعیة والسیاسیة في العقود الماضیة طالت آثارھا كافة مناحي الحیاة من أجل االستفادة منھا 

  .٢٠٣٠:وتوظیفھا في مشروع سیناریوھات األردن
  

وعن محاور المؤتمر فإنھا، بحسب شتیوي، فإنھا أربعة محاور رئیسیة ، ویتضمن كل محور ستة 
لمحور االقتصادي، ویعالج ھذاالمحور التحوالت االقتصادیة في تلك الفترة ا:مواضیع بحثیة، تشمل

الصناعة والتجارة : من خالل رصد أھم اتجاھات التطور في المجاالت االقتصادیة كافة مثل
  .واالستثمار والعمل والبطالة والطاقة والتحوالت في الطبقة الوسطى وغیرھا

  
ھذا المحور التحوالت السیاسیة التي طرأت على الحیاة باالضافة الى المحور السیاسي، ویعالج 

السیاسیة من حیث تقییم االصالح السیاسي والمسیرة الحزبیة وأثرھا على تطور الحیاة السیاسیة 
باإلضافة للتحوالت السیاسیة الداخلیة ، سیغطي ھذا المحور التحوالت في العالقات . المستقبلیة

  .السیاسیة واألمنیة في األردن
  
الدیموغرافي، حیث یغطي التحوالت الدیموغرافیة والعمرانیة في / المحور السكاني:لى جانب ا

األردن، من خالل رصد وتحلیل أھم التحوالت السكانیة وتوجھاتھا في األردن، وباالضافة إلى تحلیل 
  .ظاھرة الھجرات القسریة وأثارھا االقتصادیة واالجتماعیة باإلضافة التجاھاتھا المستقبلیة

  
التحوالت االجتماعیة، التي طرأت على بنیة : اما المحور االجتماعي ، ویعالج ثالثة أبعاد رئیسیة ھي

التحوالت التي حصلت على واقع المرأة بأبعادھا المختلفة باإلضافة لواقع : المجتمع األردني مثل
  .التنمیة في المحافظات والفقر والجریمة

  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                        ١٢الرأي ص 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  "لألردنیة"ى تھدي أعمالھ الكاملة أسرة المؤرخ سلیمان الموس
  
  
لیمان  ل س ي الراح ؤرخ األردن رة الم دت أس أھ
ة  ة والتاریخی ھ األدبی ة أعمال ى مجموع الموس
ا مؤخرا  والوثائقیة الكاملة التي تمت إعادة طباعتھ

  .إلى الجامعة األردنیة
  

وثمن رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة لدى 
ؤرخ األ ل الم س نج ھ أم الم لقائ ة اإلع ي كلی تاذ ف س

ذه  ى ھ ام الموس دكتور عص وك ال ة الیرم ي جامع ف
ة  ي مكتب ة ف یص زاوی ا بتخص ادرة، مرحب المب
ع  م جمی ل وتض ؤرخ الراح م الم ل اس ة تحم الجامع
واء  ة احت را ألھمی ا؛ نظ ب عنھ ا كت ل م ھ وك مؤلفات

ة ا ورة العربی ة المكتبة على ھذه الكتب القیمة التي تتناول تاریخ األردن والث یح للطلب ي تت رى، والت لكب
ة بتسمیة  ا أوصى الطراون وطن، كم اء مسیرة ال ي بن ل ف ھ األوائ ا قدم ورواد المكتبة االطالع على م

  .  قاعة من قاعات قسم التاریخ في كلیة اآلداب باسم الراحل قریبا
   
   

ة  مت المجموع ى  -وض ا للموس رن ا  -وفق ي الق اریخ األردن ف ت ت ً تناول ا ر كتاب عة عش رین تس لعش
ة -لورنس"بجزئیھ األول والثاني یغطي األحداث التاریخیة في تلك الفترة، وكتاب  ة نظر عربی " وجھ

اب  ى كت ة، إضافة إل ة والفرنسیة والیابانی ا االنجلیزی ة منھ ات أجنبی دة لغ ى ع رجم إل ذي ت ة "ال الحرك
ة ة" العربی ورة العربی الن الث ذ إع ة من ة الحدیث ة العربی ن النھض دث ع ي تح ام  الت رى ع  ١٩١٦الكب

  .والظروف التي قادت إلیھا حتى سقوط مملكة األمیر فیصل السوریة
   
   

الذي " ١٩٤٨األردن في حرب : أیام ال تنسى"وأضاف الموسى أن أبرز كتب المجموعة كذلك كتاب 
اب  رى، وكت ة الكب ورة العربی ي والث ن عل ن األردن "تحدث عن الشریف الحسین ب دث " أعالم م تح

ل م ي، الراح لیمان النابلس الي، وس زاع المج ي وزارات ھ ة ھ الث وزارات أردنی ن ث ھ ع ن خالل
  .ووصفي التل، إلى جانب عدد من الكتب األخرى للمؤرخ

   
   

ھ  ة"إلى ذلك قدم الدكتور عصام الموسى كتاب دیات الراھن ي الرقمي والتح یس " اإلعالم العرب ى رئ إل
رة  ى أن أس اء إل ام اللق ي خت ار ف ة، وأش دارات الجامع اقي إص ة بب تزود الجامع ل س ؤرخ الراح الم

ً فور طباعتھا ٤٥مجموعة األعمال الكاملة للراحل وتشتمل    .كتابا
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                       ٢٨الرأي ص 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  آیاستا األردن یحتفل بالیوم العالمي للمنظمة
  

ة ار األردنی تا  - أخب ة آیاس اركت منظم ش
ة  ي كلی دریب ف ب الت األردن الممثل بمكت

ي ال ا ف ة والتكنولوجی ة الھندس جامع
ة  ة العالمی المي للمنظم األردنیة بالیوم الع
ة  ة والتقنی رات الفنی ة للخب ادل الطلب لتب

تا( ن ) آیاس رین م ادف العش ذي یص وال
عاره  ان ش ام وك ل ع ن ك رین أول م تش

  !".إعمل، إختبر، إكتشف: "لھذا العام 
  

ن  ى مجموعة م ال عل تمل االحتف د اش وق
اء فر ة ألعض اطات الجماعی ابقات والنش اء المس ة ألعض ت الفرص ث أتیح ب، حی وعي المكت ق متط ی

ي  م ف ابقة لھ رات الس الفریق الجدید بلقاء األعضاء السابقین ومشاركة العدید من قصص النجاح والخب
  .العمل التطوعي مع مكتب اآلیاستا وأثرھا اإلیجابي في حیاتھم وتطویر شخصیاتھم

  
ام وأعربت األمین العام لمنظمة آیاستا األردن ومدیرة   ا اإلم دكتورة رن ة ال ي الجامع مكتب التدریب ف

عن أھمیة ھذه اإلحتفالیة في إبراز الصورة الحضاریة والثقافیة الممیزة للھویة األردنیة في بالد العالم 
رتھم  ى خب ك عل ق المتطوعین وصقل شخصیاتھم وانعكاس ذل ین أعضاء فری اون ب ونشر روح التع

دول العملیة، األمر الذي یشعر الطلبة بأھ ع ال افي م ادل الثق میة اإلستمرار في التواصل اإلنساني والتب
  .األخرى إلثراء المعلومات والمعرفة

  
ل  دول األعضاء ألجم ع ال ین جمی ابقة ب ام بوجود مس ذا الع تا لھ المي لآلیاس الیوم الع وتمیز االحتفال ب

وا ى االص وال عل ا حص ات وأكثرھ الل الفعالی ة خ داعا الملتقط ا اب ور وأكثرھ ع الص ر مواق ت عب
  .التواصل االجتماعي حیث سیعلن عن نتائج المسابقة في نھایة شھر تشرین ثاني المقبل

  
دول األعضاء   ن ال ة م ي للطلب دریب الھندسي والتقن ادل الت واآلیاستا ھي منظمة عالمیة تھدف إلى تب

دریب ف) ٨٣(والبالغ عددھا  ب الت ة الھندسة دولة في  كافة التخصصات الھندسة والتقنیة، ومكت ي كلی
  .والتكنولوجیا في الجامعة األردنیة ھو الممثل الوحید في األردن لمنظمة اآلیاستا العالمیة

  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                أخبار األردنیة                        



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  في أردنیة العقبة" تلي ماتش"فعالیة 
  
  

ة  ار األردنی ة  -أخب ي الجامع افي ف ادي الثق ام الن ق
ة  ة فعالی ة العقب اتش " االردنی ي م ة " التل رة الثانی للم

ة  وبحضور على ا ن الطلب د م والي بمشاركة العدی لت
مور  اني الض دكتور ھ تاذ ال رع االس یس الف رئ
یة  اد الرواض دكتور زی ة ال ؤون الطلب رف ش ومش
ع  ة المجتم وبدعم من المجتمع المحلي المتمثل بمدیری

  .المحلي في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة
  

ن اھ ادرات وم اب ومب دة الع ا وتضمنت الفعالیة ع مھ
ادرة  دارة "مب یش بج یجارة ع دون س دمت " ب ي ق الت

ة  ف الطلب م وتعری راغ لھ ات الف ئ اوق ة مل دخین وكیفی رك الت دة لت ار العدی ن االفك ة م ة مجموع للطلب
  .بمضاره على المدى البعید وتكریم الطلبة الفائزین في بعض المسابقات

  
الشكر للنادي الثقافي على اھتمامھم بھذا في كلمتھ رحب الدكتور الرواضیة بالطلبة المشاركین وتقدیم 

  .الموضوع وتوعیة الطلبة بذلك
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤أخبار األردنیة                                                         الخمیس                                               



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  "طب اسنان االردنیة"محاضرة لطلبة "المنظور السریري الجدید للبدائل العظمیة
  
  

ة ار االردنی ي  - اخب نان ف ب االس ة ط دت كلی عق
یدارة  ركة س ع ش اون م ة بالتع ة االردنی الجامع

ة ة لزراع وان  التجاری رة بعن س محاض نان ام االس
ن " ة م دائل العظمی د للب ریري الجدی ور الس المنظ

  ".اجل تشكل عظمي ناجح
  

ي  یم الطب وھدفت المحاضرة وفقا لرئیس لجنة التعل
ى  یاب ال د الش دكتور محم ة ال ي الكلی تمر ف المس
ي  ن مرحلت ة م ة الكلی ن طلب اركین م ف المش تعری

ي  ا ومقیم ات العلی الوریوس والدراس ة البك جراح
ددھم  ة ) ٧٠(الفم والفكین واعضاء الھیئة التدریسیة وع وم العظمی د بخصوص الطع ا ھو جدی بكل م

  .وبدائلھا وكیفیة تطبیقھا داخل الفم
  

ة  ین والجراحة التجمیلی م والفك وتناولت المحاضرة التي ادارھا الدكتور ھوسماند اخصائي جراحة الف
ة حسنات : في المانیا عددا من المحاور منھا ي زراعة األسنان ومقارن ة ف دائل العظمی وخصائص الب

د  روتین المول د بخصوص الب النتائج السریریة الستعمال االنواع المختلفة من البدائل العظمیة، والجدی
  .للعظم من اجل الحصول على شكل عظمي ناجح وتوفیر بیئة مناسبة لزراعة سنیة ناجحة

   
  .ة سیدارة التجاریة لزراعة االسنانیشار الى ان المحاضرة جاءت بدعم من شرك

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

 ٢٣/١٠/٢٠١٤                                        أخبار األردنیة                                                         الخمیس       



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تنظم یوما یابانیا" لغات االردنیة
  
  
  

ة ار االردنی ات  - اخب م اللغ م قس نظ
ة  ات األجنبی ة اللغ ي كلی یویة ف االس
ان  ي عم ة ف بالتعاون مع السفارة الیابانی
دولي  اون ال ة للتع ة الیابانی والوكال

ا" ا لتع" جایك ا یابانی ة یوم ف طلب ری
ة  ارة الیابانی ة والحض ة بالثقاف الجامع
د  ة وتقالی ات ثقافی ر بمكون ي تزخ الت

  . راسخة الجذور
   

ة  وتضمن الیوم الذي حضره عمید الكلی
افي  یم اخو ارشیده والملحق الثق د الحك دكتور عب ة  ال د شؤون الطلب ب عمی الدكتور حسین یاغي ونائ

ا ا لت و عرض انو یوت ي االردن ناق اني ف ى الیاب افة ال ة، باالض د الیابانی ة والتقالی ة والریاض ریخ الثقاف
  .عرض الزیاء تقلیدیة یابانیة، والشعر الیاباني، وبعض االطعمة المشھورة في الیابان

   
ة  ن كلی ة م دم طلب ا ق ة، فیم ات االسیویة رقصة البحارة الیابانی م اللغ ي قس ة ف ة الیابانی ة اللغ وقدم طلب

ي أتیحت الفنون والتصمیم اغنیة یاب ن سعادتھم بالفرصة الت ة ع انیة، وفي نھایة المحاضرة عبر الطلب
  . لھم للتعرف على الحضارة الیابانیة  وثقافتھا 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعالم المادة من إعداد 
 "األردنیة"

 ٢٣/١٠/٢٠١٤                            أخبار األردنیة                                                         الخمیس                   



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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بحث احتیاجات األردن من المنح الدراسیة في الطاقة النوویة : مسؤولة روسیة
  والتعدین

  
ؤسسات االكادیمیة الرسمیة األردنیة على تحدید قالت مسؤولة روسیة ان بالدھا تعمل مع الم

  .احتیاجات المملكة من المنح الدراسیة، والتي تركز حالیا على اختصاصي الطاقة النوویة والتعدین
  

تفھم الجانب الروسي ) بترا(واكدت نائب رئیس الوكالة الروسیة للتعاون الدولي الریسا یفریموفو لـ 
موضحة ان البحث جار , )علوم الذرة وقطاع التعدین(النادرة الحتیاجات األردن من التخصصات 

بین المعنیین في الجانبین لتحدید التخصصات وعدد المنح لمواكبة توجھات المملكة الستغالل 
  .مواردھا المحلیة من الطاقة واستقطاب الطاقة النوویة لالستخدامات السلمیة

  
ت ان الجانبین استطاعا خالل الفترة القلیلة الماضیة وعن عالقات التعاون االكادیمي بین البلدین، قال

األردنیة الى مستویات ارحب واوسع وال سیما في المجال االكادیمي الذي -االنتقال بالعالقات الروسیة
الروسي األول لرؤساء الجامعات في البلدین الذي عقد في رحاب الجامعة -توج بالمنتدى األردني

  .األردنیة
  

روسیة، قالت یفریموفو ان -الروسي بانشاء جامعة تقنیة اردنیة-یة المنتدى األردنيوفیما یتعلق بتوص
  .»ولكن بجھود الطرفین وتعاونھما یمكن تحقیقھ«المشروع ممكن مع انھ صعب، 

  
وعن مباحثاتھا والوفد المرافق في األردن بینت ان الجانب الروسي بحث مع المسؤولین في مجال 

ھادات لخریجي الجامعات والمعاھد الروسیة، مؤكدة ان التعلیم الجامعي التعلیم موضوع معادلة الش
في روسیا االتحادیة قائم منذ مئات السنین وحقق نقلة نوعیة وان عملیة تطویر التعلیم االكادیمي في 

  .روسیا مستمرة
الجانب  الروسیة المشتركة في مجال التعلیم االكادیمي، قالت ان دعوة وجھھا-وعن العالقات األردنیة

الروسي لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي امین محمود لزیارة روسیا للقاء نظیره الروسي للبحث 
  .اردنیة- في مجاالت التعاون ومن بینھا انشاء جامعة تقنیة روسیة

ووعدت یفریموفو بالمزید من التعاون مع األردن وال سیما الجھات االكادیمیة ومؤسسات المجتمع 
نادي خریجي الجامعات (ردنیة التي تعمل على قاعدة الصداقة مع روسیا االتحادیة المدني األ

الروسیة وخریجي جامعات قبردینو بلقار  -وجمعیة الصداقة األردنیة) والمعاھد الروسیة ابن سیناء
  .الروسي-وغیرھا من المؤسسات التي تعمل على تعزیز التعاون األردني

ة االكادیمیة في الجامعات والمعاھد الروسیة والمستوى الذي تحقق ودعت الى توسیع المعرفة بالدراس
  .»إلزالة أي سوء فھم في موضوع االعتراف بالشھادات االكادیمیة الروسیة«في ھذا المجال 

  
وفیما یتعلق بموضوع المنتدى الروسي األردني للتعاون بین الجامعات في البلدین، قالت یفریموفو 

تماما لدوره في تقریب وجھات النظر بین الجانبین حول التعلیم ان المنتدى جاء في وقتھ 
عدم إضاعة الفرصة والبناء علیھا لحل التحدیات التي تواجھ التعاون »االكادیمي، مؤكدة ضرورة

  .»في المجال االكادیمي

 شؤون جامعیة

 ٢٣/١٠/٢٠١٤                                    الخمیس                                        الدستور - ١٢الرأي  ص  -بترا
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تؤكد ضعف مستوى » التربیة«نتائـج صادمـة المتحـان التنافـس للتعییـن في 
  تالتعلیم بالجامعا

  
كشفت وزارة  -غادة ابو یوسف

التربیة والتعلیم بان نتائج االختبار 
االمتحان التنافسي للدفعة الثانیة من 
المرشحین من دیوان الخدمة المدنیة 
دون المستوى المطلوب والمتوقع، 
وبدرجة دون نتائج االختبار للدفعة 
األولى من المرشحین، رغم تدني 

  .ولىمستوى نتائج اختبار الدفعة األ
واشارت الوزارة في تصریح صحفي 

إذ تقدم لالختبار %  ٤٦٫٨الى ان نسبة النجاح بین المتنافسین في االختبار للدفعة الثانیة 
مرشحا ً مع انتھاء تصحیح أوراق االمتحان التنافسي  ٩٤٢متنافسا نجح منھم فقط  ٢٠١٢

درجة البكالوریوس للتعیین للدفعة الثانیة من المرشحین من دیوان الخدمة المدنیة من حملة 
  .كمعلمین في مالكھا

وأظھرت النتائج ضعفا واضحا لدى المتقدمین في معظم التخصصات التي جري فیھا 
، وفي %٢٧٫٩بنسبة  ٥٠متنافسا نجح منھم  ١٧٩االختبار، حیث تقدم لتخصص الریاضیات 

 ٣افسا نجح منھم متن ١٢٢تخصص األحیاء فقد جاءت النتیجة صادمة لواقع التعلیم إذ تقدم 
  %. ٢٫٥فقط بنسبة 

، %٢٤٫٩بنسبة نجاح  ٧٤متنافسا نجح منھم  ٢٩٧أما تخصص اللغة اإلنجلیزیة فقد تقدم لھ 
، في حین تقدم لتخصص % ٥٠٫٢بنسبة  ١١٥متنافسا نجح منھم  ٢٢٩وللغة العربیة تقدم 

 ١٣٠قدم ، وأما الفیزیاء فقد ت% ٤٦٫٢بنسبة  ٢٤متنافسا نجح منھم  ٥٢علوم األرض 
بنسبة  ٦٢متنافسا نجح منھم  ١٢٦، وللكیمیاء تقدم %١٣٫٨بنسبة  ١٨متنافسا نجح منھم 

أما بالنسبة للتخصصات المھنیة فسیتم اإلعالن عن نتائج اختباراتھا حال االنتھاء %. ٤٩٫٢
  .من االمتحان العملي فیھا

ن ھو امتحان قدرات یركز والجدیر بالذكر أن االختبار التنافسي الذي تعقده الوزارة للمرشحی
فقط على قیاس اإلطار العام للمعرفة التي تحصل علیھا الطالب خالل دراستھ الجامعة علما 

  .فقط%  ٥٠بأن عالمة النجاح في كل مبحث 
ویشار إلى أن اسئلة االختبار یتم وضعھا من قبل اإلشراف التربوي في الوزارة، وأن 

  .ن المعرفة المطلوب لشغل وظیفة معلممستوى ھذه األسئلة یمثل الحد األدنى م
ودعت وزارة التربیة والتعلیم الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة لدراسة نتائج ھذا 
االختبار بنسختیھ األولى والثانیة لالستفادة منھا في عملیات تقییم مخرجاتھا كتغذیة راجعة 

  .في تطویر أدائھا
نتائج االختبار التنافسي للدفعة الثانیة سعیا  وسلمت الوزارة دیوان الخدمة المدنیة امس

إلعالنھا من قبلھ للسیر في إجراءات التعیین للناجحین في مالك الوزارة حسب األسس 
  .المعتمدة لدى الدیوان

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الدستور ص أولى                                                  الخمیس                                        
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  جلسات توعویة حول ریادة األعمال والمشاریع الصغیرة

  
ادة شؤون الطلبة بجامعة نظم صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة امس االربعاء في عم

ریادة االعمال «البلقاء التطبیقیة وبالتعاون مع المجلس األعلى للسكان جلسات توعویة حول 
  .»والمشاریع الصغیرة

  
نفذھا المركز » مستقبلنا مش مزحة«تحمل عنوان » سكتشات«وتضمنت الجلسات عرض 

نفذتھا جمعیة المبتكرین ) ارمبادرة رحلة الى االبتك(الوطني للثقافة والفنون، وعرضا حول 
االردنیة، وعرضا لقصص نجاح لمشاریع ریادیة وموجزا حول وحدة تنمیة المشاریع 

  .الصندوق االردني الھاشمي للتنمیة البشریة / الصغیرة
  

في ست جامعات اردنیة ھي الطفیلة التقنیة والھاشمیة یشار الى ان المجلس ینفذ جلساتھ 
من خالل التنسیق مع مكاتب صندوق الملك  وك والجامعة األردنیةوالبلقاء التطبیقیة والیرم

وھدفت الجلسات . عبدهللا الثاني للتنمیة في تلك الجامعات وتستمر حتى نھایة الشھر الجاري
سنة إلى تغییر نظرة الشباب نحو التوجھ  ٢٥- ١٨الموجھة للشباب ضمن الفئة العمریة 

فة الى تعبئة المجتمعات المحلیة لكسب التأیید المتالك المشاریع الخاصة والریادیة، اضا
لسیاسات الفرصة السكانیة خصوصا المتعلقة بالریادة والتشغیل الذاتي والتدریب والتعلیم 

  .المھني والتقني 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤لخمیس                                        ا                                                         ٤الدیار ص 
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  معاییر اعتماد لتخصصات جامعیة

  
قدھا أمس برئاسة الدكتور أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في جلستھ التي ع

ھندسة انظمة حاسبات وشبكات وعلم :بشیر الزعبي رئیس الھیئة معاییر اعتماد لتخصصات
  .انحراف وجریمة

  
واعتمد المجلس برنامجي الماجستیر في القراءات القرانیة والزراعة العضویة وتخصص 

د برنامج الماجستیر تنسیق المواقع وانتاج الزھور في الجامعة االردنیة، التي أجل اعتما
  .في تخصص ذكاء الشبكة فیھا

  
وثبت الطاقة االستیعابیة لتخصص التصمیم والتواصل البصري في جامعة العلوم 

  .والتكنولوجیا، فیما أجل البت في استمراریة اعتماد كلیة الطب في جامعة مؤتة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                  ٥الغد ص  -   ٣الرأي ص 
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  )االسكوا(ت مع جامعة األمیرة سمیة تبحث تبادل الخبرا
  
  

ة  ابع للجن ا الت ي للتكنولوجی ز اإلقلیم ع المرك ا م میة للتكنولوجی رة س ة األمی د جامع ث وف بح
ادل ) االسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  ة تب اون وإمكانی س سبل التع ان ام ي عم ف

  .الخبرات بینھما
  

ي المشاریع الخاصة ب ة ف تفادة وناقش الطرفان إمكانیة إشراك الجامع تم االس ث ت المركز بحی
ن  ً م ة جزءا ون الجامع ة لتك من خبرات أعضاء ھیئة التدریس فیھا باإلضافة إلى البنیة التحتی
ي  اء ف دول األعض ین ال ة ب رات والمعرف ادل الخب اون وتب ق التع ى تحقی ة إل ة الھادف المنظوم

  ).االسكوا(
  

واب  ور الن اعي بحض ھور الرف دكتور مش ة ال یس الجامع دث رئ ي وتح ات ف داء الكلی وعم
تمر  عیھا المس ال وس ا واألعم ة والتكنولوجی االت الھندس ي مج ة ف ز الجامع ن تمی ة ع الجامع
رق مستقبال  داث الف ى االنخراط وإح ادرة عل إلمداد سوق العمل بمخرجات متمیزة ومبدعة ق

ً على النواحي االقتصادیة واالجتماعیة في األردن   .مما ینعكس إیجابا
  

ا ھ إلنج اف أن ة وأض اء ھیئ ن أعض ة م اءات علمی تقطاب كف ة باس وم الجامع دف تق ذا الھ ز ھ
  .التدریس وتوفیر البیئة المناسبة والمتطلبات الالزمة لھم للتطور في مجاالت البحث العلمي

  
ً بالمركز وأھدافھ واألنشطة والمشاریع  وقدم المدیر التنفیذي للمركز الدكتور فؤاد مراد تعریفا

  .الت التكنولوجیا والبحث العلمي واالقتصادالتي یقوم بھا في مجا
  

ن  د األول م و أبدى المنسق الوطني للمركز الدكتور حسین العمري استعداد ،المركز الذي یع
دول  ة لل ود اإلنمائی ة الجھ نوعھ خارج مقراللجنة بھدف توطین التكنولوجیا وتوظیفھا في خدم

ع وبراءات االختراع ألعضاء ھیئة االعضاء فیھا، لعقد ورشات عمل حول فن إعداد المشاری
  .التدریس في الجامعة مما سیكسبھم مھارات وخبرات ممیزة في ھذا المجال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                          ١٢الرأي ص  -بترا
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  »الصداقة الروسیة«و » االعلى للعلوم والتكنولوجیا«مذكرة تفاھم بین 
  
  

داقة المركز الوطني للبحث والتطویر مع جامعة ص/ وقع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا
الشعوب الروسیة مذكرة تفاھم في مجاالت وآلیات التعاون في مجال البحث العلمي بین 
الطرفین، ومنھا تبادل الخبراء والباحثین، والعمل على مشروعات بحثیة مشتركة، وبحث 

  .آفاق التعلم عن بعد
ً للتعاون المشترك بین الجانبین األردني والروس  ي وعلى ویأتي توقیع ھذه المذكرة تعزیزا

  .ھامش الزیارة التي یقوم بھا الوفد األكادیمي الروسي الى المملكة حالیا 
ووقع المذكرة عن الجانب الروسي رئیس جامعة صداقة الشعوب الروسیة  نوركبراییف ، 

خالد الشریدة، وقد حضر اللقاء باإلضافة . وعن الجانب األردني  أمین عام المجلس األعلى د
  .د من المسؤولین في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیاإلى الوفد الروسي عد

ومن الجدیر بالذكر بان توقیع ھذه المذكرة قد جاء بعد سلسة من المحادثات بین المجلس 
المركز الوطني للبحث والتطویر وجامعة صداقة الشعوب / األعلى للعلوم والتكنولوجیا

  .الروسیة
روسیة بزیارة لألردن للمشاركة في المنتدى وقد قام وفد روسي مؤلف من عشر جامعات  

الروسي األردني، لبحث وبلورة سبل تطویر التعاون في مجال البحث العلمي والتعلیم العالي 
  .بین الجامعات الروسیة ونظیراتھا األردنیة

آلیة تطویر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجیا بین «وعقد اجتماع مائدة مستدیرة لبحث  
خالد الشریدة عرضا بین فیھ رؤیة وأھداف وانجازات . ، قدم خاللھا  د»ألردنروسیا وا

المجلس األعلى والمراكز التابعة،  كما جرى في نھایة اللقاء بحث آلیات تنفید مجاالت 
  .التعاون بین الطرفین
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  الشواقفة یؤكد أھمیة توجیھ الطلبة للتعلیم التقني
  

لبلقاء التطبیقیة الدكتور نبیل الشواقفھ ضرورة توجیھ الطلبة وتشجیعھم أكد رئیس جامعة ا
للتخصصات التقنیة والتطبیقیة ، وذلك لحاجة سوق العمل الماسة وإلرتفاع نسب التوظیف 

  .فیھا
وأضاف الشواقفة عبر رادیو ھوا عمان أن الجامعة أخذت على عاتقھا المضي قدما بنھج 

  .وھو اإلرتقاء بالتعلیم التطبیقي والتقني ١٩٩٧منذ عام الجامعة الذي أنشأت من أجلھ 
  

الذي یبث على إذاعة ھوا عمان ویقدمھ یزید « أوراق ملونة « وقال الشواقفھ خالل برنامج 
العضایلھ أن التعلیم التقني والتطبیقي یحتاج الى تجھیزات ومختبرات وبنیة تحتیة متطورة ، 

  .رهوھذا ما تعمل إدارة الجامعة على توفی
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  تشكیل مجلس جامعة الشرق األوسط
  
  

ام الجامعي  ة للع س الجامع قرر رئیس جامعة الشرق األوسط الدكتور ماھر سلیم تشكیل مجل
٢٠١٥/ ٢٠١٤.  

  
ین  وتتضمن تشكیلة المجلس رئیس الجامعة واحد نوابھ ومساعدیھ باالضافة الى عمداء وممثل

ي . الدوائر في الجامعةعن الكلیات وبعض  دمات الت ع مستوى الخ وتتضمن مھام المجلس رف
ة ، و دراسة  ة العام دریب و الخدم یم و البحث العلمي و الت تقدمھا الجامعة في مجاالت التعل
ة  الخطة السنویة لمشاریع الجامعة ، باإلضافة للتنسیب لمجلس األمناء بمقدار الرسوم الجامعی

رار بشأنھا و ا ة التخاذ الق روعات أنظم ة و بحث مش نویة للجامع ة الس ى الموازن ة عل لموافق
  .الجامعة و تعلیماتھا و الموافقة على تقاریر أداء الجامعة و أنشطتھا و إنجازاتھا
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   »شتویة التوجیھي«تمدید تقدیم طلبات االشتراك في 
  

ة و -عبد الجلیل العضایلة   ر التربی دم قرر وزی رة التق د فت ذنیبات تمدی د ال یم الدكتورمحم التعل
ة  ة الخاص ة الدراس ة لطلب تویة المقبل ھ الش ي دورت ة ف ة العام ان الثانوی ي امتح تراك ف لالش

  .والنظامیین لغایة الساعة   السادسة مساء الیوم الخمیس 
  

ان مفتوحا حت دورة الشتویة ك ي االمتحان لل ى السادسة یشار الى ان  باب التقدم لالشتراك ف
  . مساء امس االربعاء قبل تمدیده الى السادسة مساء الیوم 
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الدكتور عبد المجید عبد الھادي آل سعدون یحصل على لقب فخري من جامعة 
  جامعة ایاسي" بیتر أندري"

  
ة الطبی ة الملكی س الجامع عدون مؤس ادي آل س د الھ د عب د المجی دكتور عب ان، ال ي عم ة ف

ة  ن جامع ري م ب فخ ى لق ى أعل ل عل دري"األردن، ، یحص ر أن ي " بیت ي، وھ ة ایاس جامع
ین  ة ب راكة العضویة واألكادیمی یوخ، فرصة الش س الش ي مجل ة ف ن جامع ة م وراه فخری دكت

  .المؤسستین
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  ق العملالتخصص وسو» فجوة« كادیمیون وخبراء یطرحون حلوالً لـأ
  
  

أكد خبراء ومعنیون أھمیة  -حنین الجعفري 
إیجاد حلول لعمل الشباب خارج سرب 
تخصصھم العلمي واألكادیمي، وطالبوا 
بتوزیع الوظائف بعدالة واستحداث 

  .تخصصات تالءم سوق العمل
  

ـ ادیثھم ل ي أح راء ف ع خب رأي»وأرج » ال
ات ال  باب لتخصص ار الش ؤولیة اختی مس

إلى الجامعات ومدخالتھا تالئم سوق العمل، 
وق ات الس ب مخرج ي ال تناس رح . والت دم ط ة بع ؤولیة الجامع ن مس رون ع ر آخ ا عب فیم

رة  ة التخصصات ووف ین نوعی ق فجوة ب ا خل واستحداث تخصصات حسب حاجة السوق مم
  .العمل

  
ین  ة ب ت فردی ة ولیس ؤولیة جماعی ھ مس ارج تخصص اب خ ل الش ى ان عم رون عل دد آخ وش

  .ة وبین عدم استعداد سوق العمل الستیعاب كافة التخصصاتالطالب والجامع
  

ادیمین  ة خارج تخصصھ األك فیما نوه البعض إلى ان الشباب ممكن ان یبدع حتى لو في مھن
  . وقالوا إن فرص العمل لم تعد ترتبط بنوعیة التخصص بل ھي تحتاج إلى مھارات مساندة

  
  طرح تخصصات جدیدة: العویدي

ة  ة دعمید شؤون الطلب ة األردنی ي الجامع ول .ف دي یق د العوی ادة النظر «احم آن األوان إلع
  .»في موضوع ربط العمل في التعلیم في ظل فرص عمل محدودة

  
ى یكون مؤھالً لسوق : ویضیف ة حت ارات المطلوب زود الشخص بالمھ صحیح أن التعلیم ی

ى أي فرصة العمل لكن لیس بالضرورة أن یعمل في نفس مجال تخصصھ فعلیھ ان یتجھ إ ل
  .عمل مناسبة إذا كانت فرص العمل ضمن مجالھ مشبعة

  
ذا  دي ان ھ ین العوی ة یب ات األكادیمی ات المؤسس رامج وسیاس ي ب ر ف ادة النظ ول إع وح
ة  ات الجامعی الموضوع یحتاج إلى دراسة میدانیة واسعة للربط بین سوق العمل والتخصص

ا ي یحتاجھ ات الت ة التخصص ل وطبیع وق العم اح س ور  وانفت امیكي ومتط وق دین و س فھ
  . فیعتمد علیھ في توفیر الفرص
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دة  ات جدی ق طرح تخصص ة التطورات عن طری ى مواكب ویدعو مؤسسات التعلیم العالي إل
  .تغطي حاجة سوق العمل

  
ص  ین التخص ربط ب ألة ال ي مس ر ف ادة النظ ریجین بإع تجدین والخ دي المس ح العوی وینص

مار الفرص المتاحة ألنھا قد تفتح لھ آفاقاً وتزید من والعمل والتكیف مع سوق العمل واستث
  . قدرتھ على االلتحاق بفرص عمل أفضل قد تكون ضمن تخصصھ

  
  

  
  حان وقت إلغائھا ..تخصصات مشبعة: الصرایرة

  
ھ د ة مؤت ي جامع ة ف ؤون الطلب د ش ر . عمی باب بغی ل الش رى أن عم رایرة ی لیمان الص س

ذا تخصصھم حل للمشكلة باعتباره مبادرة  م بھ رھم، فھ ى غی اد عل ن االعتم ً م طیبة منھم بدال
  .الحل یستطیعون تصریف أمورھم ولو بالشيء البسیط المؤقت لتحمل أعباء الحیاة

ى استیعاب  ھ عل دم قدرت ك لع ذه الظاھرة، وذل ویشیر إلى دور كبیر لسوق العمل في إیجاد ھ
  .الفائض من خریجي الجامعات في التخصص الواحد

  
ابع ً دائم: ویت ورا الج أم رح أو یع اقش أو یط وع ین ي كل موض ور أساسي ف ب ھو مح ً الطال ا

ي  ً ألي نقاش لیسھم في توعیتھ بخصوص التخصصات الت تخصھ، إذ یجب أن یكون حاضرا
ذي درسھ  یحتاجھا سوق العمل أو المجاالت التي یمكن أن یعمل بھا خارج إطار تخصصھ ال

د في الجامعة، فالمھم أن یحصل الطالب على ع مل یخفف عنھ أعباء الحیاة ویستطیع أن یعتم
على الذات، فھو موضوع في غایة األھمیة یجب أن یطرح بحضور المعنیین وھم الخریجون 

  .أو الطلبة الذي ال یزالون على مقاعد الدراسة
  

ادیمیین وأصحاب  راء األك ن الخب رح الصرایرة أن تشكل لجان م وللحد من ھذه المشكلة یقت
تثمار واال وم االس ة، لیق دي العامل ن األی ة م ات المملك ى احتیاج وف عل د للوق ي البل اد ف قتص

رح  الي لط یم الع ات التعل ي مؤسس ین ف ى المعنی یات إل ات والتوص دیم المقترح ؤالء بتق ھ
  .التخصصات التي یمكن لسوق العمل استیعابھا

  
ض التخصصات وبخا ي بع داد الخریجین ف ك كما یرى امكانیة تحدید معیار دقیق ألع صة تل

یم  ً في سوق العمل، وذلك بالتنسیق مع الجامعات أو مؤسسات التعل التي أصبحت تعاني ركودا
وق  ة س ة لحاج ام المطلوب ع األرق ا م اس، ومقارنتھ ا للن ام وإعالنھ ذه األرق ر ھ الي، ونش الع

  .العمل
  

ن  ك م ة ذل ن معرف ا ویمك روري إلغاؤھ ن الض بح م اك تخصصات مشبعة أص ان ھن وه ب وین
ا بحاجة سوق العمل باإلضافة خالل ال الي ومقابلتھ یم الع رجوع إلى سجالت مؤسسات التعل

ي األردن وخارج  ة ف ُعنى بالمھن والصناعات المطلوب إلى أھمیة طرح تخصصات أكادیمیة ت
  .األردن، فالسوق المھني والصناعي ما زال بحاجة إلى خریجین مھرة ومدربین للعمل

  
ن أسباب » في غایة األھمیة«رھا ویشیر الصرایرة إلى مسألة، یعتب ً م ببا دھا س والتي یمكن ع

ام  ل نظ بة جع ال الحوس ي مج ور ف ي أن التط ن ف ات تكم ن التخصص ر م ي كثی ود ف الرك
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ن  الحاسوب یدخل في كثیر من أعمال المؤسسات وبالتالي قامت ھذه المؤسسات باالستغناء ع
  .مؤسسات التجاریةاألیدي العاملة وبخاصة في مجال الحاسوب وعمل البنوك وال

  
  فجوة كبیرة بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العمل: الھمیسات

  
ول ات یق ف الھمیس دكتور خل ة ال ة المدنی وان الخدم یس دی ل : رئ تخدام األمث ي االس ل ف األص

للموارد البشریة في القطاعین العام والخاص أن یكون توجھ الطلبة عند التحاقھم بالدراسة في 
ات وكلی ث الجامع ل، بحی وق العم ي س ة ف ات المطلوب و التخصص د نح ع والمعاھ ات المجتم

م  یض حج ى تخف ؤثر عل ا ی ي مم یتحقق تواءم مخرجات التعلیم مع حاجات سوق العمل المحل
  .البطالة، وعملیة التنمیة في كافة مناطق المملكة

  
ة  ائج الثانوی ویشیر في ھذا السیاق إلى الجھود التي یقوم بھا الدیوان سنویا تزامنا مع إعالن نت
ي  ھ االلكترون ى موقع بعة عل دة والمش ات الراك ول التخصص ة ح ر دراس داد ونش ة بإع العام
ى  الع عل الل االط ن خ ة م دة والمطلوب ات الراك وعیتھم بالتخصص ة وت ھ الطلب دف توجی بھ

ص بیانات الدراسة  ي كل تخص ف ف المفصلة التي تتضمن معلومات حول عدد طلبات التوظی
ا  ین فیھ بة التعی ب نس ى جان ة إل ة الجغرافی ي والمنطق ل العلم نس والمؤھ ب الج ة حس موزع

  .سنویا
یم  ٢٠١٤خالل عام : ویتابع ع وزارة التعل ة وبالتنسیق م ة المدنی وان الخدم دا حرص دی تحدی

ة العالي على إدراج الدراسة على بو زم الطلب ث یل د، بحی ول الموح ي للقب ابة الموقع االلكترون
  .االطالع على محتوى الدراسة قبل البدء بعملیة التسجیل

  
ي  ین ف ة والمعنی ین المؤسسات التعلیمی ویؤكد الھمیسات أن غیاب التخطیط السلیم والتنسیق ب

یم ومتطلب ات التعل ین مخرج رة ب وة كبی ود فج ل أدى لوج ف والعم ؤون التوظی وق ش ات س
ن الجامعیین للتوجھ نحو  ة م ن أصحاب المؤھالت العلمی د م دفع بالعدی ذي ی العمل، األمر ال
الفرص المتوافرة حالیا في سوق العمل في ظل محدودیة فرص العمل في القطاع العام، حیث 
ع  اص م اع الخ ومي والقط از الحك ي الجھ نویا ف تحدثة س ائف المس وع الوظ ب مجم ال یتناس

ریجی داد الخ ة أع ة المدنی وان الخدم یح ان دی ع التوض ع، م ات المجتم ات وكلی ن الجامع ن م
ارب  ع ) ٣٠٫٠٠٠(یستقبل سنویا ما یق ات المجتم ات وكلی ن خریجي الجامع ف م ب توظی طل

از الحكومي ال تتجاوز ي الجھ ین ف ات %) ٥(في حین ان نسبة التعی ن مجمل مخزون طلب م
ا  الغ مجموعھ دیوان والب ي ال ا عام ) ٢٨٤٩٥١(التوظیف ف ي  ٢٠١٣طلب ة ف فتصبح األولوی

ض  ة بغ الیف المعیش وازي تك ول ی ل مقب ى دخ ور عل ة العث ادیة الحالی روف االقتص ل الظ ظ
د أصحاب  ع أن یعی ن م ن عمل، ونح احثون ع ا الب ي یحملھ ة الت ن المؤھالت العلمی النظر ع

  .التخصصات الراكدة تأھیل أنفسھم في مھن تعود علیھم بالفائدة
  

ن ویشدد على ض رورة التركیز على المھن التطبیقیة والفنیة حیث یحتاج سوق العمل للعدید م
ذه  م ھ ان معظ الي ف وب، وبالت ا دون المطل ال علیھ زال اإلقب ي ال ی المھن الحرفیة والمھنیة الت

  .المھن تشغلھا العمالة الوافدة في الوقت الذي یعاني العدید من الشباب من البطالة
  

ادة النظ ة اع ول اھمی ات وح بط مخرج ة وض ات األكادیمی ات المؤسس رامج وسیاس ي ب ر ف
ات  ة وكلی ي التخصصات الجامعی ولین ف داد المقب ط أع التعلیم العالي یبین الھمیسات اھمیة رب
ف  ي مختل ة ف ة المدنی وان الخدم زون دی ي مخ ودة ف ف الموج ات التوظی داد طلب ع بأع المجتم
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اد التخصصات واأل ات التخصصات بحیث تتم مراجعة اعتم تنادا للبیان ا اس ة فیھ داد المقبول ع
  .والمؤشرات التي یقدمھا الدیوان عن التخصصات المشبعة والمطلوبة

  
وفي قراءات لواقع مخرجات التعلیم وحاجات سوق العمل المحلي یوضح الھمیسات أن نسبة 

ي  ا ھ ة حالی ات األكادیمی و التخصص ھ نح ة %) ٢٠(و%) ٨٠(التوج ات المھنی للتخصص
ب والتقنیة ف ة %) ٨٠(ي حین ان احتیاجات سوق العمل المحلي تتطل ن التخصصات المھنی م

  .من التخصصات األكادیمیة%) ٢٠(والتقنیة، ونسبة ال تزید عن 
  

ة : ویتابع ة وتوعی ن نسبة البطال ف م ي التخفی ضمن الدور المجتمعي لدیوان الخدمة المدنیة ف
ة والم ة والتقنی و التخصصات المھنی ھ نح داد الشباب للتوج د أع ي ظل تزای ة ف شاریع الریادی

ة  ي كاف الخریجین في تخصصات العلوم اإلنسانیة، ومحدودیة فرص العمل في القطاع العام ف
ن المؤسسات  دد م ع ع اھم م ذكرات تف ة م ة المدنی وان الخدم رم دی وسائل اإلعالم المحلیة، أب

ة ندوق التنمی غیرة كص اریع الص ل المش ة بتموی ة المعنی میة والخاص ادة  الرس غیل وإع والتش
ات  دة لغای ة الراك ي التخصصات التعلیمی اث ف تأھیل وتدریب خریجي كلیات المجتمع من اإلن
ة  ي كاف ي ف ي السوق المحل تزویدھم بمھارات تتیح لھم االستفادة من فرص العمل المتوافرة ف

ذه المؤسسات بإ ع ھ یق م دیوان بالتنس ام ال ھ ق ة، وعلی ة األسر التنموی اء القطاعات كجمعی نش
تفادة  ف االس ات التوظی تمكن أصحاب طلب ى ی دیوان حت ى ال ي مبن نوافذ في خدمة الجمھور ف

  .من خدمات ھذه المؤسسات من خالل دیوان الخدمة المدنیة
  
  
  

  بین الرغبة والوفرة فجوة كبیرة : العناني
  

دة أسباب اجتمعت لتجعل بع: جواد العناني یقول. نائب رئیس الوزراء األسبق د ض ھناك ع
ائھم  ى أبن ى أن ضغط األھل عل ادیمي، ویشیر إل الشباب یتجھون للعمل بغیر تخصصھم األك
ي  دع ف د یب ر ان الشاب ق ب والھندسة غی ل مناسبة كالط ا األھ ات یراھ ي تخصص دخول ف لل
ى  ین الشاب وتخصصھ، باإلضافة إل دث فجوة ب ي تح ة الت تخصص آخر من األسباب المھم

ة أننا ال نعطي أھمیة للعلوم كا ة األھمی ي غای ا ف ع أنھ ة م وم الحیاتی لریاضیات والفیزیاء والعل
  .الن المجتمع وسوق العمل بحاجة ماسة إلى علماء وباحثین في ھذه التخصصات

  
ز  ن والمرك ن المھ الي م ردود الع ات ذات الم ن التخصص ث ع أ للبح باب یلج د ان الش ویؤك

باب ھ د الش د یج ذلك ق ادي ل د االقتص اعي وذات البع ر االجتم ن غی ي مھ فات ف ذه المواص
  .تخصصھ األكادیمي فیجبر ھنا للعمل في تلك المھن لتحقیق المنال

  
تعد الجامعات من األسباب المھمة أیضا الضطرار الشباب إلى العمل خارج سرب : ویضیف

م  ي تالئ ات الت ة التخصص ادة دراس ة بإع ا مرون د بھ ات ال یوج ي، فالجامع ھم العلم تخصص
  .ق العمل دینامیكي یتطلب مھارات جدیدةحاجة سوق العمل فسو

  
ل  كما ان الجامعات بطیئة في االستجابة بإعادة تعریف واستحداث تخصصات جدیدة مما یجع

  .ھناك فجوة كبیرة بین الرغبة والوفرة
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درج .. الجامعة تعد الشباب فقط للدخول إلى سوق العمل«ویبین العناني ان  ا یجب الت ومن ھن
  . »وجود المنھجیة لنطور مھاراتنا وقدراتنابین العلم والحیاة و

  
  االغتراب الوظیفي: المجالي

  
ر تخصصھ . الباحث د ي غی رى أن عمل الشاب ف ا«بكر المجالي ی د ذاتھ ن »مشكلة بح ، لك

ت  ا كان ة أی یمكن للشباب الخریجین في التخصصات اإلنسانیة ان یعملوا في الوظائف اإلداری
وظیفي ھو ما یساعد بالتخفیف من نسبة البط راب ال ن االغت وع م الة، ولكن ما یفرض ھذا الن

ھ  ن حاجت یض ع ا یف الحاجة لتأمین مصدر للعیش وازدحام سوق العمل بكل التخصصات وبم
  .وھنا یقتنص الشاب أیة فرصة مع التنازل عن التخصص في سبیل الحصول على الوظیفة

  
دد األسباب لعمل الشباب خارج سرب تخصص: ویضیف المجالي ي تتع ال تلتق ا فع ھم ولكنھ

ي إیجاد فرص عمل  عند االزدیاد المطرد للخریجین سنویا في ظل ثبات السوق والضعف ف
ة والمشكالت  م المدیونی ومي وحج اتج الق أثر بالن جدیدة بسبب صعوبات مسیرة التنمیة التي تت

  .اإلقلیمیة خاصة في حجم االستثمار وحجم السیاحة بشكل عام
  

دل ویشیر المجالي إلى ال ا المع ب منھ عوامل التي تتحكم في نوع التخصص الذي یدرسھ الطال
  .واستیعاب الكلیات الجامعیة لعدد محدد من الطلبة وجھة االلتزام باإلنفاق على الطالب

  
ب ویتخرج «ویصل إلى أن  درس الطال الدراسة الجامعیة لدینا ھي أشبھ ما تكون بالمقامرة، ی

  .»لمسیروھو ال یعرف إلى أین المصیر أو ا
  

ن : ویقول ھناك من الطلبة الخریجین ما یلتزم بیتھ بانتظار فرصتھ وھذا النوع ھو من طبقة م
ّن یشكلن  ات الخریجات وھ ر بالنسبة للبن ف األم ا یختل ن ھن ھ، ولك اق علی ھ اإلنف یستطیع أھل

ي % ٥٠ ن ف ف اإلداري، ولك ال التوظی ي مج باب ف ن الش ا م ر حظ ن أكث ریجین وھ ن الخ م
ن الوقت نفس د ع د ال یزی ال الحرة ق ي واألعم ل المھن ي العم ذین ینخرطون ف ة ال ھ فان الطلب

  .وھنا تكمن المشكلة في حجم المتعطلین عن العمل% ٢٠
  

ل  وق العم ع س جامھا م ات وانس ة والتخصص ات االكادیمی رامج المؤسس ات وب ول سیاس وح
ات العمل وحاج ن متطلب ي الدراسات ع ً ف اك إشباعا ح المجالي أن ھن ع یوض ة السوق وتنوی

  .التخصصات ولكن النتیجة واحدة ان كل التخصصات مشبعة تماما
  

ع : ویوضح ا المجتم ي یحتاجھ في كل عام تخرج توصیات لتوجیھ الطلبة إلى التخصصات الت
ن  اتیكي وال یمك ر درام و تغی ي ھ ولكن في مثل ھذه الحالة فان التغیر في بنیة المجتمع األردن

  .رهالتكھن بوقتھ وحجم تأثی
  

إذا كان ال بد من وجود سیاسات وتخطیط فیجب ان یواكب ھذا التخطیط السیاسات : ویضیف
  .في الدراسة وانتقاء التخصصات التي تجد المجال مفتوحا لھا مع التخرج

  
  آراء شبابیة
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رة : فارس المحیسن مھندس كھرباء ویعمل في مجال التدریب واإلرشاد یقول ت خالل فت عمل
ال  ي مج تي ف ھادتي دراس ى ش لت عل دما حص دریب وعن ھادات ت ى ش لت عل دریب وحص الت

ألنني لم أجد «الجامعیة فضلت ان استمر في مجال التدریب على ان اعمل في مجال الھندسة 
  .»فرصة عمل ممیزة ضمن تخصصي باإلضافة إلى الرواتب المتدنیة

  
ن األسباب : ویضیف ذا م ن مجال الھندسة وھ ر م دریب أكث ت مجال الت ي أحبب اإلضافیة الت

  . فضلت عدم العمل ضمن تخصصي الجامعي
  

د  ا العب ر تخصصھم « ماجستیر ادارة «وتتأسف مھ املین بغی داد الخریجین الع اد اع الزدی
ة : فتقول رة ومعرف ل خب م اق طغت المحسوبیة والواسطة على اغلب الوظائف لذلك نجد من ھ

ذلك  راتھم ل اتھم وخب ن تخصص ى م ائف اعل ي وظ ون ف ل یعمل ي أي عم اق ف أ لاللتح نلج
  .للحصول على مصدر للرزق

  
وب  ة ای رفض ھب وق«وت الوریوس حق ول» بك ھا وتق ر تخصص ي غی ل ف م ادرس : العم ل

ً العمل في غیره لذلك أفضل التدریب واالنتظار ألجد فرصة عمل مناسبة   .تخصصا
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  توزیع جائزة شومان للباحثین العرب
  

  
  

قالت الرئیسة  -مد نواف الدویري مح
التنفیذیة لمؤسسة عبد الحمید شومان فالنتینا 
قسیسیة في كلمتھا االفتتاحیة بمناسبة 
االحتفال بجائزة عبد الحمید شومان للباحثین 

إن البحث «: ٢٠١٣العرب دورة العام 
العلمي الموجھ لدعم خطط التنمیة التي 

یق تضعھا الدولة من شأنھ النھوض نحو تحق
بیئات صناعیھ منتجة وخلق فرص عمل 

مشیرة إلى قصص نجاح . للشباب
الصناعات في دول كانت إلى عھد قریب تصنف على أنھا من الدول النامیة والتي تحولت 
فیما بعد إلى اقتصادات صناعیة إال دلیل قاطع على أھمیھ توجیھ البحث العلمي ورفده 

لعلمي ركیزة أساسیة لثقافة واقتصاد الدول ودعامة فالبحث ا. بالطاقات المنتجھ في تلك الدول
  :.لتطورھا وتحقیق رفاھیة شعوبھا ورفع مكانتھا الدولیة

  
وأضافت قسیسیة ان ھذه رؤیة البنك العربي عندما بادر بإنشاء مؤسسة عبد الحمید شومان 

بداع في خطوة ریادیة من القطاع الخاص للمساھمة في تأسیس منارة الثقافة واإل ١٩٧٨عام 
  .في األردن والوطن العربي

  
وجیھ عویس، وسط حضور غفیر، وعدد من . واوضح رئیس الھیئة العلمیة للجائزة د

الشخصیات العربیة المعنیة بالشأن العلمي والثقافي، إن مؤسسة عبد الحمید شومان، سباقة 
الخبراء في في دعم البحث العلمي وتشجیعھ والرائدة في االسھام بإعداد جیل من الباحثین و

المیادین العلمیة المختلفة، ومن منطلق الحرص على تحقیق ھذه األھداف أطلقت المؤسسة 
ً منھا ألھمیة البحث  ١٩٨٢عام  جائزة عبدالحمید شومان للباحثین العرب الشبان إدراكا

العلمي ودوره الھام في تطویر المجتمعات لكونھ القاعدة األساسیة التي تنطلق منھا محاور 
  .میة الصناعیة واالقتصادیة واالجتماعیة وأحد المؤشرات الحقیقیة لقیاس تقدم األممالتن
  

ً : جمال الشلبي كلمة الفائزین قائال. والقى د إن تكریم الباحثین العرب الیوم، لیس تكریما
التي » للذات العربیة«ألشخاص اجتھدوا وأبدعوا في تخصصاتھم المختلفة، وإنما ھو تكریم 

  .من المحیط إلى الخلیج: احاتھا وآالمھا في ھذا الزمن الصعب والمظلمتعاني من جر
  

الخالیا الجذعیة (وكانت لجنة التحكیم العلمیة قررت منح جائزة العلوم الطبیة والصحیة 
سعید ابراھیم . د. السعودیة/محمود دیب سعید الجرف. د: مناصفة بین) وأمراض السرطان
نسرین . د: مناصفة بین): الھندسة الخضراء(وم الھندسیة األردن، والعل/عبدالحمید اسماعیل

 ٢٣/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                       ٣٧الدستور ص  – ٢٧الرأي ص 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  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 

31 

) تكنولوجیا النانو(والعلوم األساسیة , مصر/صالح صبري أحمد عبیة. د, لبنان/كامل غدار
  .األردن/میاس محمد أحمد الریماوي. مصر ود/رضا محمدي محمد عوف. د: مناصفة بین

التحدیات االجتماعیة، االقتصاد : (إلداریةأما جائزة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وا
األمن (جمال عبدالكریم الشلبي، األردن، جائزة العلوم الزراعیة . فحصل علیھا د) التنموي

 ً مصر، العلوم / سمیر أحمد مرغني محجوب. د): الغذائي، تحدیات األطعمة المعدلة جینیا
  .العراق/جعاريعلي حسین رشك ال. د): المیاه، الطاقة، البیئة(التطبیقیة 

  
، فقد بلغ إجمالي عدد الفائزین بھا في حقولھا ١٩٨٢یذكر أنھ ومنذ تأسیس الجائزة في العام 

، ینتمون إلى مختلف الجامعات والمؤسسات والمعاھد والمراكز العلمیة ) ٣٧٠(المختلفة  ً فائزا
  .في الوطن العربي
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  لجامعة لنھائي سلة الكلیات الجامعیةالخوارزمي ومركز ا

  
بلغ فریقا كلیة الخوارزمي ومركز الجامعة نھائي سلة الكلیات الجامعیة للطالبات والتي ستقام في 

  .العقبة خالل كانون الثاني القادم
فیما فاز فریق  ٢٥-٣٣وكلیة األمیر حسین  ٣٢-٤٤وحقق الخوارزمي الفوز على كلیة الخدمات 

بالوقت اإلضافي بعد التمدید حیث  ٢٥-٢٧ى كلیة اربد الجامعیة بفارق سلة واحدة مركز الجامعة عل
برز من فریق الجامعة میرا قموه ومن اربد سارة العالونھ كما فازت الجامعة على الكلیة الھندسیة 

١٦- ٢٥.  
اربد  محمد بني دومي قد افتتح البطولة التي جرت منافساتھا في صالة كلیة. وكان عمید كلیة اربد د

واشرف على البطولة لجنة فنیة من د صبحي قبالن وخالد عربیات ومصطفى أبو كوش وساعة 
  .عبیدات وعبیر خصاونة وصایل خریسات
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   عندما یفّرغ التعلیم الجامعي من مضمونھ

  
  

  صالح جّرار. د.أ
  
  

ّرر لع على بعض الكتب المق ّ ى أتیح لي غیر مّرة أن أط ة عل
ات  ي الكلیّ ة ف فٍة خاّص ة، وبص ات األردنیّ ة الجامع طلب

ا  فیھ ّ ري أّن مؤل ت نظ انیّة، فلف ا(اإلنس ون ) أو جامعیھ یحتف
ة  المراجع الغربیّ دیس ب ّد التق ى ح ة(إل یس األجنبی ) ول

ّل  ي ك ل ف ول الفص فھا الق ة بوص دیمھا للطلب اولون تق ویح
  .شيء

  
ً في اإلحالة إلى  ّني ال أرى ضْیرا ً ومع أن ا ة أیّ اآلراء المختلف

ي  ر العرب ري غی تج الفك ى المن الع عل ّ اة االط ن دع ي م ّن ع أن درھا، وم ان صاحبھا أو مص ك
ّیة في طریقة التعاطي مع ھذا المنتج ّني أدعو إلى وقفة متأن ّ أن   .واالستفادة منھ ما أمكن، إال

  
ً من معّدي أو جامعي الكتب المقّررة على طلبة الجامعات األر ذه إّن كثیرا ي ھ م ف دنیّة لیس لھ

ة  ة حرفیّ ا ترجم ي أغلبھ ة ف ذه الترجم الكتب من جھٍد سوى جھد الترجمة، وقد الحظت أّن ھ
ٍل  ظ جم ى حف ة إل طر الطلب ا یض ودة، مّم رة المقص ى أو الفك ال المعن ى إیص ادرة عل ر ق غی

ر وعباراٍت ال یدركون معناھا، والسبب في ذلك أّن الترجمة حرفیّة وجامع الكتب المقرّ  رة غی
ي ف األجنب ّ دھا المؤل ي یقص ن الفكرة الت ر م د ھو اآلخ یم . متأك ة یصبح التعل ذه الحال ي ھ وف

ً للجھد والمال، ألنھ یفّرغ التعلیم من مضمونھ ورسالتھ   .مضیعة للوقت وھدرا
  

ز  ذي ال تستطیع أن تمیّ ً للطلبة ھو الكتاب ال ً مقّررا إّن الكتاب الحقیقي الجدیر باعتماده مرجعا
ة إن ك اٍت وحروف عربیّ ً بكلم ا رأ كتاب ً تق ا رجم، فأحیان ر مت ة أخرى أو غی ً عن لغ ان مترجما

ة ً، ھذا ھو اإلخفاق الذریع في الترجم ً أجنبیا ّك تشعر بأنك تقرأ كتابا ً آخر . ولكن ا رأ كتاب د تق وق
 ً ادرا ھ ق ا، یجعل رجم إلیھ ة المت غ ّ ھ لل ھ، وإجادت ا یترجم رجم لم ً لكّن عمق استیعاب المت  مترجما

ً للقارئ ً وجاذبا ً وممتعا ً جمیال ّة، بحیث یقّدم لك نّصا   .على إخفاء عیوب الترجمة وآثارھا كاف
  

ات  ة الجامع ى طلب إّن عیوب الترجمة واضطراب العبارة وحرفیّة النقل في الكتب المقّررة عل
ا، ول ي تشتمل علیھ واّد الت ن الم ذلك ھي أسباب رئیسیة لعدم استفادة الطلبة من تلك الكتب وم

أدعو إلى إعادة النظر في مثل ھذه الكتب وأسالیب تدریس ھذه المواّد بحیث تكون قادرة على 
ادة خطوة نحو  ذه الم تطویر معرفة الطالب بالماّدة وتفعیل تفكیره في محتویاتھا لكي تصبح ھ

  .اإلبداع العلمي الحقیقي
  

  

 مقاالت
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  الجامعة األردنیة ومستقبل العقبة

  
  

  ةزیاد عید الرواضی . د
یشد اإلنتباه ھذا الحماس الذي نلمسھ لدى معالي الدكتور كامل 
محادین رئیس مفوضیة منطقة العقبة اإلقتصادیة الخاصة وھو 
یتحدث عن رؤیتھ لمدینة العقبة كعاصمة اقتصادیة للملكة، وھي 
رؤیة واقعیة في ظل التنامي غیر المسبوق في حجم اإلستثمارات 

طالقھا كمنطقة اقتصادیة خاصة ذات التي تستقطبھا المدینة منذ ا
تشریعات خاصة جاذبة في مجملھا لرؤوس األموال المحلیة 

  .واألجنبیة
  

لقد أصبحت ھذه المدینة قبلة للمستثمرین في قطاعات اقتصادیة 
شتى على نحو لم تشھده أیة مدینة أردنیة أخرى بما فیھا العاصمة عمان، وقد رافق ذلك 

مؤسسات السلطة المختلفة وعلى رأسھا شركة تطویر العقبة  تخطیط شمولي وتنظیمي تقوده
  .بإدارتھا الممیزة

  
واستطاعت ھذه المدینة أن تنجح في جذب الجامعة األردنیة إلیھا حین أفلحت في اقناعھا في 
فتح فرع لھا في المدینة، لتخرج ھذه الجامعة العریقة من العاصمة نحو مدینة أردنیة ترنو 

إلقتصادیة لألردن بأكملھ، وھو شرف لم تحظى بھ أي من المدن ألن تكون العاصمة ا
  .األردنیة األخرى

إن الجامعة األردنیة في العقبة تمتلك من المقومات ما یؤھلھا ألن تجعل من العقبة قبلة حقیقیة 
للتعلیم في المملكة بحیث تصبح العقبة مدینة تعلیمیة متكاملة خصوصا في ظل البیئة العامة 

تي تتسم بالحیویة وھي التي حظیت بقدر من التخطیط الحضري الشمولي الذي لم للمدینة ال
  .تحظ بھ أي من قریناتھا في الوطن

  
لقد بنیت المرحلة األولى من جسم الجامعة والتي تكونت من مبنى واحد ضم في جنباتھ 

غات خمس كلیات ھي السیاحة والفندقة، وتكنولوجیا المعلومات، واألعمال والتمویل، والل
والعلوم البحریة، وتوقفت بعدھا عملیة استكمال المنشآت بسبب الضائقة المالیة التي تمر بھا 
الجامعة األردنیة األم، وبقیت الكثیر من مشاریع التطویر في الجامعة حبیسة األدراج وعلى 
رأسھا مباني كلیة السیاحة والفندقة، ومبنى كلیات اللغات والعلوم البحریة وتكنولوجیا 

لمعلومات، والفندق التدریبي، والمباني اإلداریة، وغیرھا من المرافق الضروریة الالزمة ا
لتحویل الجامعة األردنیة في العقبة إلى حرم جامعي حقیقي یستقطب الطلبة من مختلف 
أرجاء الممكلة وخارجھا خصوصا وأن المدینة تقبع على مقربة من المدن السعودیة الشمالیة 

  .الغربیة
  

أن استثنت الحكومة الجامعة األردنیة في العقبة من المنحة الخلیجیة أسوة بالجامعات وكان 
الموجودة في المحافظات بحجة أنھا جزء من الجامعة األم، بالرغم مما یدركھ المسؤولون في 
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وزارة التخطیط في قرارة أنفسھم من أن مبلغ العشرة مالیین المخصص للجامعة األم ال یكاد 
لجة بنیتھا التحتیة المتآكلة والتي یعود كثیر منھا إلى أكثر من خمسة عقود من یكفیھا لمعا
  .الزمن خلت

  
وبالعودة إلى رؤیة معالي الدكتور محادین للعقبة كعاصمة اقتصادیة وھو األكادیمي 
المعروف في األردنیة األم، فإن اإلستثمار في التعلیم من خالل دعم الجامعة األردنیة في 

أن یكون على رأس أولویات القائمین على تطویر العقبة، إذ ال مستقبل للعقبة العقبة یجب 
بدون خلق الكوادر المؤھلة للعمل في المشاریع العمالقة التي أبصرت النور في المدینة أو 
تكاد، ویكون ذلك بجعل الجامعة األردنیة وتطویر برامجھا واستكمال بنیتھا التحتیة مرتكزا 

ستراتیجیة لسلطة العقبة اإلقتصادیة وشركة تطویر العقبة والمؤسسات أساسیا في الخطط اإل
العمالقة في المدینة كمشاریع أیال، ومرسى زاید، ومشروع سرایا وغیرھا من المؤسسات 

واألمثلة التي نراھا في المملكة من مساھمة القطاع الخاص في تنمیة القطاع التعلیمي . ھناك
عة األردنیة في العقبة كتبرع شركة البوتاس ألنشاء ھي مثال یجب أن یحتذى في الجام

مدراس في األغوار بمالیین الدنانیر، وكلیة طالل أبو غزالة في الجامعة األردنیة األلمانیة، 
وتبرع البنك العربي بملیونین لجامعة الحسین بن طالل، فھل في نشھد في الجامعة األردنیة 

یة سرایا لألعمال، وكلیة أیال لتكنولوجیا في العقبة انشاء كلیة زاید للسیاحة، وكل
  المعلومات؟؟؟

  
إن الجامعة األردنیة في العقبة ھي مسؤولیة جمیع المؤسسات العاملة في العقبة ونجاحھا ھو 
األساس للتنمیة الشاملة للمدینة وھو اإلستثمار األھم الذي یمكن أن یتحتفل بھ أبناء المجتمع 

بغیر ذلك تكون التنمیة قد وجدت . وتفاؤل منقطع النظیر العقباوي المتعطش للمستقبل بأمل
  .مكانھا في الحجر واستثني منھا البشر
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  أین دولة عبدهللا النسور عن الجامعات
  
  زید الخوالدة 

  
ً للجامعات بمجيء ھذا الرجل و لست  إنني ممن إستبشر خیرا

 النسور ولست من من المعارضین لسیاسة دولة الرئیس عبدهللا
المؤیدین لھ بشكل مطلق ولكنني متأكد أنھ حریص على المال 

  .العام وعلى الموظف الغلبان
ال بد لكل إنسان مھما عال منصبھ أن یشعر بأن ھنالك جھة 
تقوم بتقییم أدائھ لیس من باب التضییق بل من باب مساعدتھ 

  .وتوجیھھ بما یتوافق مع روح القانون والدستور
وھل ھنالك ...ا تأتي أھمیة المشورة في أي أمر خالفي ومن ھن

  .الیست كل الحكومة ھناك ..جھة حكومیة أعلى من رئاسة الوزراء 
لدى كل جامعة ما یكفیھا من القضایا األكادیمیة فما بالك بالقضایا المالیة واإلداریة وعالوات 

  .العاملین
سوف یختصر كثیر الوقت والجھد وعلیھ وجود دائرة تنسیقیة متخصصة في شأن الجامعات 

  .ویؤثر على العمل بطریقة ایجابیة وبتغذیة راجعة عن حجم العمل ومدى أداءه 
یقولون لك رئاسة الوزراء الموضوع ..وعلى سبیل المثال حینما تسأل عن المطالب الفالنیة 

اسة وھكذا یصیغون كتب وقرارات إنشائیة حتى أنھم یتججون على رئ...في دیوان التشریع 
  الوزراء ویضعونھا حجة لتعطیل المعامالت 

ً أن ینسب لھ مكافئة أو أیة مستحقات من دون الرجوع إلى  فلو أراد أي مدیر أو مسؤول مثال
المرجعیة األولى متمثلة بالوزارة المعنیة ورئاسة الوزراء ودیوان التشریع ووزارة المالیة 

ألفضل أن تكون لجنة بمواصفات معینة ووزارة تطویر القطاع العام فسوف یسمع الكثیر وا
  .یكلفھا مجلس التعلیم العالي

إن موارد الموازي التي نعتمد علیھا الكثیر من الجامعات یجب أن تخضع إلى جھة وطنیة 
فلیس من المعقول أموال بھذا الحجم تعتمد ..تشرف على توزیعھا بعدالة بین كافة العاملین 

  .على لجنة في جامعة 
ما فیھ مصلحة وطنیة ألن الظروف التي یمر بھا الوطن ال تحتمل أي أزمة  أردت أن أقول

ً ونحن في حالة حرب    .وخصوصا
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   لملك یقدم رؤیة متكاملة لمحاربة اإلرھابا
  

  موسى شتیوي. د
  
  
  

دیمقراطي  ع ال ة التجم ھ كتل الل لقائ ك، خ ة المل دم جالل ق
 ً ا ً فكری ة تشكل إطارا ة متكامل ق  النیابیة، رؤی وخریطة طری

  . سیاسیة وفكریة للحرب على اإلرھاب
ذي  داخلي ال المي ال راع اإلس روز الص أن ب دال بش وال ج
د  ذھب الواح ل الم دد داخ و یتم ة، وھ رب األھلی ي للح یرتق
احرة  ات الجماعات المتن ین مئ ة ب ھ صورة جلی لتتمخض عن
الم  وھر اإلس ول ج راع ح ورة الص ن ص وریة ع ي س ف

التھ تقط . ورس ا نل یط وھن ي مح حة ف ك الواض ة المل رؤی
دال والتطرف ین االعت ذا جزء . ضبابي بتفسیر الحرب ب وھ

  . من المخاض الفكري والسیاسي والحضاري في المجتمع العربي واإلسالمي في ھذه الفترة
بعض أن  و لل ا یحل ارات، كم ین الحض ً ب راعا ت ص از، ولیس ة بامتی ة داخلی إذن، فالمعرك

تج حضارةیسمیھا؛ ألن التطرف ال یمك و . ن أن یكون حضارة، أو أن ین یض التطرف ھ ونق
ى  ك عل ل المل ي عم ھ، والت ر قیادت ا عب ا وتبناھ ن األردن بھ ي آم الة الت و الرس دال؛ وھ االعت
ة  ان، وكلم ن خالل رسالة عم بلورتھا وتكریسھا بشكل واضح منذ أكثر من عشر سنوات، م

ة والمحل ابر الدولی دال، سواء، وتأكیده المستمر في المن أن جوھر اإلسالم ھو االعت ة ب ة كاف ی
ر ول اآلخ ایش، وقب ذه . والتع الي فھ الم، وبالت وھر اإلس یض ج و نق رف ھ إن التط ذا، ف وبھ

ً على االسالم قبل أي شئ آخر   .األیدیولوجیات المبنیة على التشدد تخوض حربا
ة ھذا الفھم العمیق یقود إلى نتیجة منطقیة، بأن محاربة التطرف ھي مسؤولیة و مصلحة عربی

ي األساس الم . إسالمیة ف ین اإلس ھ ب ویر الصراع وكأن ام، وتص ى األم ال للھروب إل والمج
  .واآلخر

ا  اد أو م ً من ھذا التصور، فال مجال أمام الدول أو الكتل السیاسیة لممارسة لعبة الحی وانطالقا
د"في اختیار المواقف؛ لیس من باب " المنطقة الرمادیة"یسمى  ن ألن "ناإما معنا أو ض ، ولك

  .المسألة ال تحتمل التأویل، فإما أن نكون أو ال نكون مع التطرف أو االعتدال
الرسالة الثانیة المھمة في حدیث الملك، والتي ال تقل أھمیة عن األولى، ھي أن التطرف لیس 
ا  ي منطقتن ا ف ن أخطرھ ة، وم ا ھو ظاھرة عالمی ً على دین معین أو منطقة بعینھا، وإنم حكرا

رف الع ى التط ً عل ابقا دیث س ة الح اریخ المنطق ي ت ر ف ذي یعتب ھیوني، وال رف الص ة التط ربی
دولي . اإلسالمي، وقد یكون أحد أسباب ھذا األخیر أو ذرائع نشوئھ ع ال إن المجتم الي، ف وبالت

ة  ً بمحاربة ھذا التطرف والتعنت والصلف الصھیوني، ووقف ممارساتھ العدوانی مطالب أیضا
ع د الش ارخة ض طینيالص دول . ب الفلس ة ال دولي، وخاص ع ال ة للمجتم الة موجھ ذه رس وھ

  .الغربیة
ذا  ن ھ أتي م ى التطرف واإلرھاب ت ي الحرب عل إن مشاركة األردن ف م، ف وحسب ھذا الفھ
ن األردن الفكرة؛  ً دفاع ع ً لیس فقط عن مصلحة األردن كوطن، وإنما أیضا المنطلق، ودفاعا
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ع األردن المعتدل والوسطي؛ دولة وشع ة م ة األیدولوجی ذه المعرك ي ھ ً ف ً حضاریا ً ونموذجا با
  .التطرف

الة  ى حمل رس ھ عل ً، في قدرت ً واسالمیا لقد بات األردن الیوم یشكل أحد النماذج المھمة عربیا
تھم  ن خلفی ض النظر ع ھ، بغ ة لكل مواطنی دیني والفكري والسیاسي، لیكون دول االعتدال ال

ھ  الدینیة؛ فالتعایش واحترام التنوع الم یتجاذب ھما من قیم الدولة األردنیة العلیا اإلنسانیة في ع
  .اإلرھاب والشر
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  ة اخر الكھربائی ل محطة المن اء المقب وم األربع تح ی ة السامیة تفت ة الملكی تحت الرعای
ة  ة بكلف ركة امیركی ذھا ش ان وتنف رق عم ع ش ي تق ن  ٣٥٠الت ة م ون دوالر ممول ملی

  .ي إلعادة األعمار والتنمیة ومؤسسة االستثمار عبر البحار االمیركیةالبنك األوروب
  

  ادرة ى المب ة والخاصة ال مؤسسة ومركز الحسین للسرطان دعت المؤسسات العام
المؤسسة وضعت شروطا .. »منطقة خالیة من التدخین«بالتقدم للحصول على شھادة 

ق  ع المراف تثناء للتقدم منھا ان یكون التدخین محظورا في جمی ة للمؤسسة باس الداخلی
ك الساحات  ي ذل ا ف امال بم ا ك المدارس التي یجب تطبیق حظر التدخین داخل حرمھ

ل  ٩الخارجیة ومواقف السیارات وان یكون قرار الحظر مطبقا لمدة  ى األق اشھر عل
ول  ل ٢٢بحل ام المقب ن الع ول م ا المشاركة وھي . أیل ي یمكنھ ددت القطاعات الت وح

  .ة والتعلیمیة والشركات والمطاعم والمقاھي والجمعیاتالمؤسسات الصحی
  

  ى ة والخاصة عل واطنین والمؤسسات العام ت الم شركة مصفاة البترول األردنیة حث
ن  ة م ات القریب ن المحط ة م ات التدفئ ات لغای التزود بالمحروق رة ب رورة المباش ض

را اریح والت ى التص لة عل ات الحاص ع المحروق ھاریج توزی ن ص اطقھم وم خیص من
ة ات المختص ن الجھ ادرة ع ائقي .. الص ن س ب م واطنین الطل حت الم فاة نص المص

ن  ام الحالي الصادرة ع ات للع الصھاریج تزویدھم بشھادة التحقق من عداد المحروق
یس  ن أي صھریج ل زود م مؤسسة المواصفات والمقاییس وخالف ذلك یجب عدم الت

  .باستطاعتھ تقدیم ھذه الشھادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 
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  د انتھت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح امس االربعاء لم تدم طویال فق
  .الساعة الحادیة عشرة، إال أن قراراتھا كانت موسعة وتفصیلیة

  
  ة ة خاص ي زاوی ا االلكترون ى موقعھ ار عل یاحة واالث ت وزارة الس خصص

م  ا اس ة یقابلھ ل وظیف م ك زودة باس یاحي، م اع الس ي القط وفرة ف ائف المت للوظ
  .المؤسسة والشركة التي تحتاجھا

  
  ام ین لع امن واالربع زاد الث س الم ات  ٢٠١٤طرح البنك المركزي یوم ام التفاقی

دة ) ٢٥( اعادة الشراء الجل اسبوع بقیمة  م % ٣ملیون دینار  وبسعر  فائ د ت وق
  .عقد المزاد  والتسویة امس االربعاء 

  
 ة  وزیر الخارجیة اللیتواني لیناس لینكفیتشوس یحاضر في جمعیة الشؤون الدولی

م«في السادسة من مساء االحد القادم حول  ر المنقس ة -االمن غی دیات العالمی التح
  .»الحالیة

  
  تعرض الفنان اللبناني انور االمیر لحادثة سرقة، اثناء تواجده في االردن للحلول

ي ون االردن رامج التلفزی د ب ى اح یفا عل رطة . ض كوى للش دم ش ذي ق ان ال الفن
حیة فقد مبلغا من المال اثناء تواجده في احد فنادق الخمس نجوم، وسرعان السیا

  .ما عادت لھ اموالھ، بعد ان تم القاء القبض على الفاعلین وتحویلھم للقضاء
  

  ال ل، حف انون اول المقب تحیي الفنانة الكبیرة ماجدة الرومي في الثاني عشر من ك
ل االول جماھیریا في مسرح االرینا بجامعة عمان االھل ذاكر الحف راوح ت ة، وتت ی

ام  ذ الع ي االردن من ي ف ة الروم ذي تحیی ین ١٩٩٩ال ة  ١٣٠، ب ارا للدرج دین
  .للرابعة ٢٠للثالثة و ٣٥دینارا للثانیة و ٥٠دینارا لالولى و ٧٥الخاصة و

  
  اعي ل االجتم ع التواص ى موق ة عل طاء رماثن داول نش وك«ت یس ب اتورة » ف ف

وك  اه الیرم ركة می ن ش ـ صادرة م ا ب ن الرمث ا م ب مواطن روش «تطال ة ق خمس
یھم .»فقط ن عل اه الیرموك مم ن می ى الموضوع بالتساؤل ای وعلق مواطنون عل

  .مئات االالف الذین یتھربون من دفع فواتیر المیاه والضرائب
  

  وان ادرة بعن ھ مب ة مؤت س  بجامع ال أم ة إدارة األعم ت كلی ادیون «أطلق « اقتص
ا واال ل طلبتھ ى تأھی دف إل ادیمي تھ یلھم األك ي وتحص تواھم المعرف اء بمس رتق

د . ى توحی ادرة تسعى إل ذه المب ده ان ھ وقال رئیس الجامعة الدكتور رضا الخوال
ة  ة والالمنھجی احیتین المنھجی ن الن ة م ة الكلی ین طلب ي ب اون المعرف رة التع فك
ثال  یكون مم اره س ي باعتب ھ العلم ة تخصص درك قیم ب ی ى طال ول إل والوص

  .كلیة في موقع عملھ بعد تخرجھ وصورة عن مخرجاتھا التعلیمیةللجامعة وال
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  ،ة اء اللجن ن أعض دد م عود، وع ى الس ب یحی ة النائ طین النیابی ة فلس یس لجن رئ
ة ى األراضي الفلسطینیة المحتل ارة . سیتوجھون خالل األیام القلیلة المقبلة، إل زی

رئی اس الوفد النیابي األردني تأتي تلبیة لدعوة وجھھا ال ود عب س الفلسطیني محم
  .للجنة

  
  جد رة للمس ة، نص د الجمع وم غ عبیة ی یرة ش ة، مس یة وحزبی وى سیاس نظم ق ت

الة  د ص مة، بع ط العاص یني وس جد الحس ام المس ن أم ق م ث تنطل ى، حی األقص
ة ي . الجمع ث العرب زب البع دمي، وح ومي التق ار الق ن التی ل م یرة ك ا للمس ودع

تات اء الش تالف أبن تراكي، وائ ودة" االش ى "ع افة إل مة "، إض رار العاص أح
  .، والحراك الشبابي األردني"للتغییر

  
  رأة ین للم امج تمك ات برن دولي، فعالی دس ال دق الق ي فن بت ف د الس د غ تم بع تخت

ي  ة ف ذه الفئ ن ھ الكفیفة في األردن، والذي یساھم في دعم السیدات المھمشات م
ى م. األردن لة عل اریع الحاص ن المش د م امج یع ین البرن امج التمك ن برن نح م

  .أحد برامج صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة/ الدیمقراطي
  

  ذاء ة للغ ة العام ى أداء المؤسس ریین عل اء البیط یادلة واألطب ا الص ت نقابت أثن
ذاء ي . والدواء، ودورھا في الحفاظ على صحة المواطن وسالمة الغ ك ف جاء ذل

  .تصریح مشترك للنقابتین أمس
  

 ب موظف دل طال ان، بصرف عالوة ب ة عم ي أمان ا ف ان اإلدارة العلی و مسلخ عم
ا ل علیھ رى تحص دوائر أخ وة ب دوى، أس وا . ع م تلق ى أنھ ون إل ار الموظف وأش
  .وعودا بصرفھا، لكن لم یتم تنفیذھا حتى اآلن

  
  س،  ١١عقدت كتلة إصالح عمان، التي تضم ان أم ة عم س أمان عضوا من مجل

ا، بحسب دلي  أول اجتماع تحضیري لھ ة العب ن منطق س ع اد عضو المجل ا أف م
اء  اع ج ح أن االجتم ذي أوض ة، ال ازن عطی ال "م ات حی ول لتفاھم ل الوص ألج

  ". شكل الكتلة وبرنامجھا وخططھا في المستقبل
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  ة رفض رئیس الجامعة األردنیة دفع أیة فواتیر لھا عالقة بالمشروبات الكحولی
  .بمثل ھذا النمط من الضیافةلضیوف أجانب برغم مطالبة بعض الضیوف 

  
  ة وزارة الخارجی دة ل ذكرة جدی ي العراق أرسلت م ین ف ة للمعتقل الجمعیة األردنی

ة " تقصیر"عبر المركز الوطني لحقوق اإلنسان تتحدث فیھا عن  ي متابع دید ف ش
  .قضایا األردنیین المسجونین في العراق

  
 ل ی ت قب ة بدمشق حمل ا عالق ة لھ ة حلقة اتصال وسیطة أردنی الة أردنی ومین رس

د  ات ذات بع اتي"للنظام السوري تنفي ایة نیة لتفعیل ایة عملی ب " عملی ي الجان ف
ى  داء عل راق أو إعت ة إخت ول محاول ال حص ي ح ي إال ف ن األراض وري م الس

  .األردن
  

  و ان أب تحاول محطة سي إن إن األمریكیة إقناع المنظر السلفي الشیخ عمر عثم
ات قتادة بالظھور معھا في بر نامج مطول مدتھ ساعتان یتحدث عن تاریخ الحرك

  .حتى اآلن أبو قتادة یرفض العرض…الجھادیة
  

  بق الم االس ر اإلع اء وزی اء الثالث اھرة مس ي الق حفیین العرب ف اد الص ّرم اتح ك
ل  راكان المجالي احد رواد الصحافة العربیة خالل احتفالیة اقیمت بمناسبة الیوبی

ة رئ اد برعای ذھبي لالتح ذي ال ي ال اح السیس د الفت ریة عب ة المص یس الجمھوری
  .انتدب رئیس الوزراء المھندس ابراھیم محلب

  
  ام ة الع ل نھای ة السابع قب استبعد قیادیون في حركة فتح امكان عقد مؤتمر الحرك

  .الجاري، مثلما اعلن الرئیس الفلسطیني محمود عباس اكثر من مرة
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