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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

ُخرج الفوج الرابع واألربعین من طلبتھا" األردنیة"العلوم التربویة في   ٣  ت

 ٥  "األردنیة"في " كیفیة وصف مستحضرات التجمیل"محاضرة عن 

أردنیة "افتتاح مؤتمر آفاق تنمیة السیاحة والفندقة في األردن في 
  "العقبة

٦ 

هللا احتفاء بعید میالد جاللة الملك عبد " األردنیة " وقفة احتفالیة لطلبة 
  الثاني

٧ 

 ٨  "األردنیة"في ) لبطولة القائد( فریق طلبة العراق بطال

 ٩  "األردنیة"الموارد التعلیمیة المفتوحة ورشة عمل في 

   شؤون جامعیة

 ١٠  توصیة بإعادة النظر في الصالحیات شبھ المطلقة لرؤساء الجامعات

صفة الضابطة العدلیة " المحاسبة"تدعو لمنح موظفي " ذبحتونا"
  بالجامعات

١٤ 

 ١٦  امج الحوار االستراتیجي لرؤساء الجامعاتكلیة الدفاع تعقد برن

 ١٧  ح القبول في أخرىاستمرار اعتماد تخصصات وفت

   مقاالت

 ١٨  ابراھیم غرایبة/مستشفى الجامعة األردنیة

  ٢١-١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تُخرج الفوج الرابع واألربعین من طلبتھا" األردنیة"العلوم التربویة في 
  

خّرجت كلیة العلوم  –ھبة الكاید 
التربویة في الجامعة األردنیة الیوم 
الفوج الرابع واألربعین من طلبة 
الفصل الدراسي األول من العام 

؛ لیلتحقوا بزمالئھم ٢٠١٧الجامعي 
الذین سبقوھم في میادین الحیاة 
والمعرفة ولیكونوا فخرا وعزا 

  .ردنلوطنھم األ
   
   

وقال عمید الكلیة الدكتور صالح 
الرواضیة في كلمة ألقاھا خالل 

إن ھذا التخریج ما ھو إال نقطة تحول في حیاتكم من مرحلة الدراسة إلى "الحفل مخاطبا الطلبة 
مرحلة االعتماد على الذات، وإننا وأعضاء ھیئة التدریس نعقد اآلمال علیكم في أن تكونوا أدوات 

، داعیا هللا "یة ومعاول بناء فاعلة، وأن تقدموا ألمتكم ووطنكم ما لم تقدمھ األجیال السابقةتغییر إیجاب
عز وجل أن یعینھم في تحمل المسؤولیة والقیام بواجباتھم على النحو الذي یرضي الخالق سبحانھ 

  .وتعالى ویكون فیھ الخیر للجمیع
   
   

اون مع مؤسسات المجتمع المحلي، ولم تكتف وأضاف الرواضیة أن الكلیة عكفت على مد جسور التع
بذلك؛ بل التزمت بالسیر قدما واإلعداد الجاد المدروس للحصول على متطلبات االعتماد الدولي 
لبرامجھا من قبل مؤسسة تربویة عالمیة عریقة في مجال اعتماد كلیات التربیة؛ األمر الذي یؤكد 

فضل المراتب لیس على المستوى المحلي فقط بل على سیرھا بخطى ثابتة نحو التمیز واالرتقاء إلى أ
  .المستویین اإلقلیمي والعالمي أیضا

   
   

بدورھا أثنت طالبة علم المكتبات والمعلومات مي حمیدان في كلمة الخریجین على عطاء وجھود 
أعضاء الھیئات التدریسیة واإلداریة والفنیة في الكلیة والجامعة من أجل إكمال دراستھم الجامعیة، 

ً بانتمائھم الصادق لجامعتھم األردنیة التي مھدت لھم طریق النجاح في حیاتھم ال مستقبلیة معتزة
  .العلمیة والعملیة القادمة

   
   

 أخبار الجامعة

  حمرین نیوز/السوسنة/٥:الدیار ص/األردنیةأخبار 
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م عمید الكلیة في ختام الحفل الذي تولى عرافتھ الدكتورة میسون الدویري من قسم المناھج  ّ وسل
والتدریس الشھادات للخریجین الذین أنھوا متطلبات دراستھم في برنامجي البكالوریوس والماجستیر، 

  .مباركا لھم ولذویھم ھذا النجاح والتفوق
   
   

وكان االحتفال الذي أقیم في مدرج الحسن بن طالل وسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولین 
وأولیاء أمور الخریجین قد بدأ بدخول مواكب الخریجین وأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وتالوة 

  .آیات من الذكر الحكیم والسالم الملكي
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  "األردنیة"في " كیفیة وصف مستحضرات التجمیل"محاضرة عن 
  
  
  

نظم مركز حمدي منكو للبحوث  - سناء الصمادي
العملیة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع شركة 

وكالء منتجات سیبامید (الشرق السریع التجاریة 
كیف "الیوم محاضرة توعویة بعنوان ) األلمانیة

  ".توصف مستحضرات التجمیل
  

ثقیف المشاركین وتھدف المحاضرة الى توعیة وت
باھمیة بمنتجات العنایة بالبشرة والجلد، وأثر المواد 

  . التجمیلیة والكیمیائیة علیھا
  

وتناولت المحاضرة التي قدمھا المدیر العلمي للشركة الدكتور رامي مصطفى االستخدام الطبي 
المشاكل  الصحیح للمستحضرات التجمیلیة الشائعة في الصیدلیات، وعن الحلول الطبیة لمعالجة

  .الجلدیة االكثر شیوعا
  

 ً وتخلل المحاضرة معلومات قیمة عن البشرة وطرق العنایة بھا وأھم مشاكل الجلد،  وتضمنت نقاشا
ً حول منتجات سیبامید ودورھا في العنایة الصّحیة   .علمیا

  
  .وفي ختام المحاضرة اجاب المحاضر عن اسئلة واستفسار المشاركین

  األردنیةأخبار 
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  "أردنیة العقبة"افتتاح مؤتمر آفاق تنمیة السیاحة والفندقة في األردن في 

  
  
برعایة "  آفاق تنمیة السیاحة والفندقة في األردن"الیوم أعمال مؤتمر " أردنیة العقبة"نطلقت في ا

فرع الجامعة االردنیة في العقبة الدكتور موسى اللوزي، الذي تنظمھ كلیة السیاحة والفندقة رئیس 
  .بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

   
حضر حفل االفتتاح محافظ العقبة الدكتور حاكم المحامید، ومفوض السیاحة شرحبیل ماضي 

مان النجادات من مفوضیة العقبة، وقائد إقلیم العقبة العمید تیسیر حجازین، ومفوض البیئة سلی
ومدیرو الدوائر الحكومیة في العقبة، وممثلون عن القطاع السیاحي والفندقي ونخبة من المسؤولین 

  .والمھتمین
   

تع بأھمیة وقال الدكتور اللوزي إن ھذا المؤتمر الذي یقام في رحاب الجامعة األردنیة في العقبة یتم
خاصة، نظرا للدور االقتصادي المھم الذي یلعبھ القطاع السیاحي، كأحد أھم محركات النمو لالقتصاد 

  .الوطني، ال سیما في ظل التنوع الثقافي والحضاري والطبیعي الذي تمتاز بھ المملكة
   

ً إلى ب ناء جسور التعاون وأضاف اللوزي أن المؤتمر ینسجم مع رسالة الجامعة األردنیة الرامیة دوما
والتنسیق مع المؤسسات األكادیمیة وكافة الشركاء في مجال السیاحة والفندقة من القطاعین العام 

  .والخاص، من أجل تسلیط الضوء على مختلف القضایا التي تھم ھذا القطاع
   

مثل ھذه  وأكد عمید كلیة السیاحة والفندقة الدكتور ابراھیم بظاظو في كلمتھ الترحیبیة على أھمیة
اللقاءات العلمیة التي تجمع األكادیمیین وأصحاب الخبرات والكفاءات من القطاعین العام والخاص، 
لتبادل الخبرات والمعلومات والتفاعل والتعاون فیما بینھم من أجل خلق وتفعیل شراكة حقیققة وبناءة 

یزة أساسیة من ركائز قادرة على النھوض بالقطاع السیاحي والفندقي في األردن، باعتباره رك
  .االقتصاد الوطني

   
وقدم مفوض السیاحة شرحبیل ماضي محاضرة أوضح فیھا أھمیة مدینة العقبة كبوابة للسیاحة 
األردنیة، وعرض نبذة عن المشاریع المستقبلیة التي ستشھدھا العقبة، وأشار إلى أھمیة التعاون بین 

  .في كافة المجاالت" أردنیة العقبة"المفوضیة و
التعاون الدولي في القطاع السیاحي " وتضمن المؤتمر في یومھ األول جلستین، األولى بعنوان 

شارك فیھا ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، " والفندقي
لكیة لحمایة البیئة ومؤسسة درب األردن، والصندوق الھاشمي لتنمیة البادیة األردنیة، والجمعیة الم

  .البحریة
االستدامة والمحافظة على البیئة في قطاع السیاحة والفنادق في "وتناولت الجلسة الثانیة موضوع  

بمشاركة نخبة من األكادیمیین والباحثین المتخصصین في مجال السیاحة والفندقة من " األردن
معة الیرموك، والجمعیة الملكیة لحمایة الجامعة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، وجامعة مؤتة، وجا

  .البیئة
   

ویتناول المؤتمر الذي یعقد على مدار یومین ویشارك فیھ باحثون من جمھوریة مصر العربیة 
  .ومجموعة من الباحثین في األردن العدید من القضایا المتعلقة بالقطاع السیاحي والفندقي في األردن

  ١٢:صتوردسال/طلبة نیوز/عمون/٥:الدیار ص/األردنیةأخبار 
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  احتفاء بعید میالد جاللة الملك عبد هللا الثاني" األردنیة " وقفة احتفالیة لطلبة 

  
  

حیا طلبة الجامعة االردنیة  -محمد المبیضین
مواقف وجھود جاللة الملك عبد هللا الثاني 
الساعیة الى استكمال بناء االردن الحدیث 

  .والقوي والمزدھر
   

واشاروا خالل وقفة عفویة اقیمت الیوم عند برج 
الساعة الواقع في قلب الحرم الجامعي احتفاء 

ان االردن  الى) ٥٥(بعید میالد جاللتھ الـ 
استطاع بالرغم من التحدیات من تحقیق نھضة 

  .شاملة طالت معظم القطاعات التنمویة خصوصا قطاعي التعلیم والشباب
   
   

وجدد الطلبة المشاركون في الوقفة تمسكھم بالمبادئ والقیم العلیا للثورة العربیة الكبرى التي كانت 
رامتھ وبناء دولة عربیة عصریة تعمل بالشراكة في طلیعة اھدافھا تحریر االنسان العربي وصون ك
  .مع المجتمع الدولي في تحقیق السلم واالمن العالمي 

   
   

واكد المشاركون في الوقفة  على ان االردن تمكن بفضل توجیھات وجھود جاللتھ من تحقیق قفزات 
صادیة واالجتماعیة نوعیة في عملیات االصالح والتنمیة المستدامة على جمیع الصعد السیاسیة واالقت

  .والتعلمیة ما انعكس على مسیرة الخیر والبناء والتقدم في ھذا الوطن العزیز
   
   

ولفت الطلبة الى ان جاللتھ غرس في نفوس ابنائھ معاني نبیلة في التسامح وحریة الراي وقبول 
التكفیریة  اآلخر مؤكدین وقوفھم خلف جاللتھ في محاربة قوى الشر والظالم  وعصابات التنظیمات

  .التي تستھدف تشویھ رسالة االسالم دین المحبة والسالم 
   
   

بدوره اعرب عمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد الرواجفة عن تقدیره وامتنانھ للطلبة 
  .المشاركین في ھذه الوقفة االحتفالیة بعید میالد قائد مسیرة الخیروالعطاء في االردن العزیز 

   
   

رواجفة برؤى وتطلعات جاللتھ الرامیة الى النھوض بالقطاع الشبابي الذي یعد المحور واشاد ال
االساس في تقدم الوطن  وتطوره الفتا الى المبادرات الشبابیة التي اطلقت في عھد  جاللتة والتي 

  .تستھدف تفعیل دورھم في خدمة المجتمعات االنسانیة

  عمون/األردنیةأخبار 
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  "األردنیة"في ) لبطولة القائد( فریق طلبة العراق بطال
  
  

توج عمید شؤون الطلبة  - محمد المبیضین
في الجامعة االردنیة الدكتور خالد 
الرواجفة مندوبا عن رئیس الجامعة فریق 

بعد ) لبطولة القائد( طلبة العراق بطال 
فوزه بخماسي كرة القدم على فریق طلبة 
كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا 

  .المعلومات
   

بمناسبة  واسفرت المباراة التي اقیمت
احتفاالت الجامعة بعید میالد جاللة الملك 
عبد هللا الثاني عن فوز الفریق العراقي 

بثالثة اھداف مقابل الشي لفریق كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولجیا المعلومات الذي قدم عرضا 
  .متواضعا خالل شوطي المباراة 

   
   

لالعبي الفریقین في ختام المباراة التي حضرھا عمید وسلم الرواجفة الكاس للفریق الفائز والمدالیات 
/ كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور بسام حمو ومساعد عمید شؤون الطلبة 

مدیر مكتب شؤون الطلبة الوافدین الدكتور نبیل المجالي ومدیر دائرة النشاط الریاضي الدكتور رائع 
  .وطالبات الجامعة وطلبة الجالیات العربیة واالجنبیةخریسات وجمھور   من طالب 

  /األردنیةأخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 

9 

  
  
  

  "األردنیة"الموارد التعلیمیة المفتوحة ورشة عمل في 
  

  
عقد مركز االعتماد وضمان  - سناء الصمادي

الجودة في الجامعة األردنیة الیوم ورشة عمل 
العضاء الھیئة " الموارد التعلیمیة المفتوحة"عن 

التدریسیة والمتخصصین في توفیر المصادر 
  .التعلیمیة ومصمیمھا

   
ة وتھدف الورشة التي تستمر یومین الى زیاد

وتنمیة الوعي بطریقة التعلم المدمج، وتبادل 
الخبرات ونشر التجارب المتعلقة بتطویر 

  .الموارد التعلیمیة المفتوحة
   

وتتناول الورشة التي یقدمھا خبیر التعلیم التقني في وزارة القوى العاملة في سلطنة ُعمان الدكتور 
ا على جودة التعلیم وتطویر الممارسات خلف ھاجم التعریف بالمصادر التعلیمیة المفتوحة وتأثیرھ

  .التعلیمیة الفعالة وتطویر وادخال سیاسات لتبني الموارد التعلیمیة المفتوحة
   

وتركز الورشة على تطور حركة الموارد التعلیمیة المفتوحة، والمفاتیح االبداعیة، والمناھج التعلیمیة 
حة، باالضافة الى البحث عن المصادر والكتب الدراسیة ومستودعات المصادر التعلیمیة المفتو

التعلیمیة من خالل االنترنت وكیفیة استخدام الموارد التعلیمیة بترخیص قانوني، والبحث وكیفیة 
  .التعامل مع الكتب التعلیمیة المفتوحة

  
یشار الى ان الورشة جاءت ضمن سلسلة من دورات تطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس التي 

  .توجھ نحو التعلم المدمجینفذھا المركز لل
  

  /األردنیةأخبار 
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  وصیة بإعادة النظر في الصالحیات شبھ المطلقة لرؤساء الجامعاتت
  

قراءة مفصلة لتقریر دیوان المحاسبة لعام " ذبحتونا"أصدرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ولفتت الحملة إلى أنھا طالما اعتمدت على تقاریر دیوان . الخاص بالجامعات الرسمیة ٢٠١٤

ة بالجامعات المحاسبة المتعلقة بالجامعات الرسمیة كأحد مصادرھا للحصول على المعلومات الخاص
حیث وفي ظل شح المعلومات الرسمیة حول میزانیات ھذه الجامعات، یبقى . الرسمیة وموازناتھا

تقریر دیوان المحاسبة أحد المصادر الرسمیة النادرة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجامعات 
ات، ولكنھ یعطینا الرسمیة، وذلك على الرغم من أن التقریر ال یشرح بالتفصیل حول ھذه المیزانی

  .صورة عامة تفیدنا في تدعیم وجھة نظرنا حول السایسات الحكومیة تجاه التعلیم العالي
  
  
  

في ھذه القراءة لتقریر دیوان المحاسبة والمتعلق بالجامعات الرسمیة، قمنا بالتركیز على إیرادات 
معظم الجامعات الرسمیة الجامعات ونفقاتھا، وتطرقنا بشيء من التفصیل إلى الترھل اإلداري في 

كما تناولنا ملف البرنامج الموازي، والتجاوزات . ونتائجھ الكارثیة على میزانیات ھذه الجامعات
المالیة واإلداریة التي قامت بھا إدارات الجامعات الرسمیة، والنفقات ونسب اإلداریین واألكادیمییة، 

میة، وقرار الجامعة األردنیة رفع الرسوم، والذمم المستحقة والرسوم التي تتحملھا الجامعات الرس
  .كما قدمت الحملة في ختام قراءتھا جملة من التوصیات. إضافة إلى مخالفات ضبط النفقات

  
على تقاریر دیوان المحاسبة المتعلقة " ذبحتونا"طالما اعتمدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

المعلومات الخاصة بالجامعات الرسمیة بالجامعات الرسمیة كأحد مصادرھا للحصول على 
حیث وفي ظل شح المعلومات الرسمیة حول میزانیات ھذه الجامعات، یبقى تقریر دیوان . وموازناتھا

المحاسبة أحد المصادر الرسمیة النادرة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجامعات الرسمیة، وذلك 
ول ھذه المیزانیات، ولكنھ یعطینا صورة عامة تفیدنا على الرغم من أن التقریر ال یشرح بالتفصیل ح

  .في تدعیم وجھة نظرنا حول السایسات الحكومیة تجاه التعلیم العالي
  

في ھذه القراءة لتقریر دیوان المحاسبة والمتعلق بالجامعات الرسمیة، قمنا بالتركیز على إیرادات 
ل اإلداري في معظم الجامعات الرسمیة الجامعات ونفقاتھا، وتطرقنا بشيء من التفصیل إلى الترھ

كما تناولنا ملف البرنامج الموازي، إضافة إلى أھم . ونتائجھ الكارثیة على میزانیات ھذه الجامعات
  .التجاوزات المالیة واإلداریة التي قامت بھا إدارات الجامعات الرسمیة

   
  ٢٠١٤ر دیوان المحاسبة لتقری" ذبحتونا"ملخص قراءة الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

   
من إجمالي % ٨٧ملیون دینار بنسبة  تجاوزت ال ٨٠إیرادات الجامعة األردنیة من الرسوم الجامعیة 

  إیراداتھا
   

  السوسنة

 شؤون جامعیة
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استمرار تراجع الدعم الحكومي للجامعات الرسمیة، حیث لم تتجاوز قیمة الدعم الحكومي للجامعة 
من إجمالي إیرادات الجامعة، فیما % ٥ تشكل سوى األردنیة األربعة مالیین ونصف الملیون دینار ال

لم تقدم الحكومة أي دعم حكومي للجامعة الھاشمیة، بینما لم تحصل جامعة العلوم والتكنولوجیا سوى 
  .من إجمالي إیرادات الجامعة% ٢٫٨ملیون دینار من الدعم الحكومي شكل  ٢٫٢

   
من إجمالي نفقات % ٧٣ملیون دینار تشكل  ٧٠تصل قیمة الرواتب واألجور في الجامعة األردنیة 

تلیھا . أي أن ما یقارب الثالثة أرباع نفقات الجامعة األردنیة تذھب كرواتب وأجور. الجامعة األردنیة
من إجمالي % ٧٠ملیون دینار تشكل  ٤٥جامعة البلقاء التي تصل نفقات األجور والرواتب فیھا إلى 

  .نفقات الجامعة
   

 ٢٠٢٣، تجاوز عدد اإلداریین فیھا الـ٢٠١٤في عام  ١٧٧٥٨عدد طلبتھا  جامعة مؤتة التي بلغ
ً للمعاییر الدولیة  ً فقط، أي أن جامعة مؤتة قامت  ٨٩٠موظف، فیما یفترض أن یكون وفقا إداریا

ً من میزانیة الجامعة التي  ١١٣٣بتوظیف  ً فوق طاقتھا االستیعابیة، یستنزفون المالیین سنویا إداریا
  .دائم تعاني من عجز

   
  من إداریي جامعة مؤتة ھم ممن ال یحمل شھادة الثانویة العامة% ٥٠

   
ً للمعاییر األكادیمیة الدولیة  ٥٥٤عدد األكادیمیین في جامعة مؤتة ال یتجاوز الـ ً بأنھ وفقا ً، علما أكادیمیا

  .أكادیمي ٨٩٠ومعاییر االعتماد العام، فإن الجامعة یجب أن تضم 
   

نسب اإلداریین واألكادیمیین إلى الطلبة، وھذا التضخم في الجھاز اإلداري، یعتبر التفاوت الكبیر في 
أحد أھم أسباب العجز في موازنات الجامعات الرسمیة وبخاصة جامعات الحسین ومؤتة وآل البیت 

  .واألردنیة والطفیلة والبلقاء
   

إن تقلیص أعداد اإلداریین بما یتناسب واحتیاجات ھذه الجامعات سیسھم بشكل كبیر في تخفیض 
  .العجز في موازناتھا ویعمل على سحب أیة ذرائع حكومیة لرفع یدھا عن الجامعات الرسمیة

   
من الرسوم الجامعیة لجامعة العلوم والتكنولوجیا، وھو ما % ٩٠رسوم الموازي والدولي تشكل 

  .حقیقة أن السواد األعظم من طلبة ھذه الجامعة ھم مقبولون على البرنامج الموازي والدوليیكشف 
   

ملیون ) ٢٦(الجامعات الرسمیة لھا ذمم مستحقة على الدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة بلغت 
ود للجامعات الرسمیة، تع) محدود(ھذا الرقم یكشف أن ما تقدمھ الحكومة من دعم . دینار أردني

  .وتأخذه الدوائر والمؤسسات الحكومیة بطریقة غیر مباشرة
   

حیث . دینار أردني) ٣٤،٧٦٩،٤٥٢(قیمة ما تتحملھ الجامعات الرسمیة من رسوم دراسیة بلغت 
ً لدیوان المحاسبة الدیوان الملكي، وأبناء العاملین، وأبناء الشھداء والمصابون : تشمل ھذه الرسوم وفقا

  .حتیاجات الخاصةبعجز جسیم، وذوي اال
   

دینار أردني ) ٨،٩٣١،٤٩٢(مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٤بلغت قیمة الذمم المستحقة للجامعة األردنیة لغایة 
  .دون أن یتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصیلھا
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إضافة لقیام . تم إنشاء فرع الجامعة األردنیة في العقبة دون توفر المخصصات المالیة اللزمة إلنشائھ
  .تقدیم دعم سنوي بقیمة ملیون دینار أردني لفرع العقبةالجامعة ب

   
-٢٠١٢ألف دینار للفترة من ) ٣٥٤(بلغت قیمة المكالمات الھاتفیة لرئیس جامعة البلقاء ونوابھ 

  ، وھي أعلى قیمة بین كل رؤساء الجامعات٢٠١٤
   

" ضیافة"ر ألف دینا ١٠٠بصرف مبلغ ملیون و ٢٠١٤-٢٠١٢قامت الجامعة األردنیة في الفترة 
  . لوحده ٢٠١٣ألف دینار أردني في عام  ٨٠٠لوفود رسمیة، منھا 

   
  .   ٢٠١٤ألف دینار أردني للعام  ٦٧بلغت قیمة میاومات رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا 

   
بمنح أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین المتفرغین من  ٢٠١٤قامت إدارة جامعة الیرموك في عام 

٪ مقابل خدماتھم التي یكلفون بھا في ٤٠٠في الطب مكافأة إضافیة شھریة بنسبة  حملة البكالوریوس
ً بأن ھؤالء األطباء لم یقدموا أیة خدمات في المراكز الصحیة  المراكز الصحیة التابعة للجامعة، علما

  . التابعة للجامعة
   

مین كارج مستشفى دینار فقط من إیجار تض ٢٢٣،٥١٣قامت إدارة الجامعة األردنیة بتحصیل مبلغ 
ً بأن إجمالي المبالغ المستحقة وغیر المحصلة عن كامل فترة العقد بلغت . الجامعة  ٥١٤،٣٢٥علما

  .دون اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق المستأجر) أكثر من نصف ملیون دینار أردني(دینار أردني 
   

ھ إعارة لرئیس جامعة مؤتة في دینار، تم إرسال ٥٤٣سائق لرئیس الجامعة األردنیة راتبھ اإلجمالي 
لیقرر رئیس جامعة مؤتة التي تعاني من ضائقة مالیة، بتعیین ھذا السائق . بنفس الراتب ٢٠١٤عام 

ً بالجامعة وبراتب    !!دینار أردني ٨٥٠رسمیا
   

ولغایة  ١/١/٢٠١٢(لم تقم إدارة الجامعة األردنیة بتحصیل ذمم مدینة لمطعم الجامعة للفترة من 
دینار أردني أي ما یقارب الملیون وربع الملیون ) ١،٢٠٣،٢٦٥(والتي بلغت قیمتھا ) ٣١/٥/٢٠١٥

  !!دینار
   

تم في الجامعة األردنیة قبول طالب على أسس التفوق الریاضي والفني على الرغم من خلو ملفاتھم 
 كما تم تحویل تخصصات لبعض الطلبة من تخصص إلى آخر بناءً . من الشھادات التي تعزز ذلك

ً ألسس القبول للطلبة في الجامعات   .على موافقة رئیس الجامعة خالفا
   

عدم التزام الجامعة األردنیة بأسس قبول الطلبة في الجامعات الرسمیة حیث تجاوزت نسبة قبول طلبة 
  %٣٨الموازي ال

   
وجود فروقات في حسابات الذمم في سجالت مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي التابع لجامعة 

، حیث ظھرت في حسابات الجامعة )١،٩٤٤،٨٠٤(بلغت ھذه الفروقات . العلوم والتكنولوجیا
  . دینار أردني) ٧،٧٨٨،٩٦٤(دینار أردني، بینما بلغت في حسابات المستشفى ) ٩،٧٣٣،٧٦٨(
   

كلیة اآلداب في جامعة الیرموك، حیث لم تتم مراعاة المعاییر / ل في تعیینات قسم الترجمة وجود خل
  .المعتمدة من قبل مجلس العمداء
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ّب فوائد تأخیر  ً بأول، ما رت جامعة البلقاء التطبیقیة لم تلتزم بسداد اشتراكات الضمان االجتماعي أوال

أي . دینار أردني) ٨٥٦،٠٧٠(فوائد تقسیط بقیمة  دینار أردني، كما ترتب علیھا) ٢٤١،٦٥٩(بقیمة 
  .دینار أردني) ١،١٠٦،٧٢٩(أن الجامعة تكبدت فوائد تأخیر وفوائد تقسیط بقیمة 

   
  ":ذبحتونا"توصیات الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

   
  .إعادة النظر في الصالحیات شبھ المطلقة المعطاة لرؤساء الجامعات الرسمیة_ ١
   

ل الرقابة على الجامعات الرسمیة من النواحي المالیة واإلداریة، وإعطاء موظفي دیوان تفعی_ ٢
المحاسبة صفة الضابطة العدلیة، في ظل التجاھل شبھ التام من قبل إدارات الجامعات الرسمیة 

  . لمالحظات وتوصیات دیوان المحاسبة حول الفساد والخلل اإلداري والمالي في ھذه الجامعات
   

ادة النظر في برنامج القبول الموازي والتوسع الكبیر فیھ، وھو األمر الذي أثر بشكل سلبي إع_ ٣
  . على مخرجات الجامعات

   
وضع التشریعات التي تعطي إدارات الجامعات الرسمیة صالحیات قبول الطلبة خارج إطار _ ٤

  .القبل الموحد، وتوحید أسس التحویل من تخصص إلى آخر
   

ن دیوان المحاسبة ومجلس التعلیم العالي وإدارة الجامعات المعنیة، للتحقیق في تشكیل لجنة م_ ٥
  .االختالالت اإلداریة والمالیة الكبیرة التي ظھرت في التقریر

   
  .زیادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمیة بالتوازي مع تفعیل الرقابة المالیة واإلداریة علیھا_ ٦
   

  .كونھ الضابط ألیة تجاوزات قد تحدث في عملیة القبول الجامعياالستمرار بالقبول الموحد _ ٧
   

إعادة النظر في أعداد األكادیمیین واإلداریین ونسبتھم إلى الطلبة، وفتح ملف التعیینات اإلداریة _ ٨
التي تمت في بعض الجامعات الرسمیة بشكل موسع دون مراعاة حاجة الجامعات والضائقة المالیة 

  .التي تمر بھا
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  تقریر للحملة یدعو إلعادة النظر بصالحیات رؤساء الجامعات وتفعیل الرقابة علیھا
  صفة الضابطة العدلیة بالجامعات" المحاسبة"تدعو لمنح موظفي " ذبحتونا"

  
بإعطاء موظفي دیوان المحاسبة صفة " ذبحتونا"اوصت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

من قبل إدارات " التجاھل شبھ التام"الضابطة العدلیة في الجامعات الرسمیة، في ظل ما وصفتھ بـ
  . الجامعات لمالحظات وتوصیات الدیوان حول الفساد والخلل اإلداري والمالي فیھا

، المتعلق بالجامعات الرسمیة، بإعادة ٢٠١٤اوصت، في مطالعة لھا حول تقریر دیوان المحاسبة كما 
لرؤساء الجامعات، وتفعیل الرقابة علیھا من النواحي المالیة " شبھ المطلقة"النظر في الصالحیات 

ذي أثر بشكل واإلداریة، وإعادة النظر في برنامج القبول الموازي والتوسع الكبیر فیھ، وھو األمر ال
  . سلبي على مخرجات الجامعات

بتشكیل لجنة من دیوان المحاسبة ومجلس التعلیم العالي وإدارة الجامعات " ذبحتونا"كما طالبت 
  .التي ظھرت في التقریر" الكبیرة"المعنیة، للتحقیق في االختالالت اإلداریة والمالیة 

تفعیل الرقابة المالیة واإلداریة علیھا،  ودعت الى زیادة الدعم الحكومي للجامعات بالتوازي مع
واالستمرار بالقبول الموحد كونھ الضابط ألیة تجاوزات قد تحدث في عملیة القبول الجامعي، 
باالضافة الى إعادة النظر في أعداد األكادیمیین واإلداریین ونسبتھم إلى الطلبة، وفتح ملف التعیینات 

  .كل موسع دون مراعاة حاجتھا وضائقتھا المالیةاإلداریة التي تمت في بعض الجامعات بش
الى استمرار تراجع الدعم الحكومي للجامعات الرسمیة، حیث لم تتجاوز قیمتھ " ذبحتونا"واشارت 

من إجمالي إیرادات الجامعة، فیما لم تقدم %  ٥ملیون دینار ال تشكل سوى   ٤٫٥للجامعة األردنیة 
%  ٢٫٨ملیون تعادل  ٢٫٢امعة العلوم والتكنولوجیا سوى أي دعم للجامعة الھاشمیة، ولم تحصل ج

  .من إجمالي إیرادات الجامعة
 ٧٣ملیون دینار تشكل  ٧٠تصل " األردنیة"واوضح تقریر الحملة، ان قیمة الرواتب واألجور في 

من إجمالي نفقات الجامعة، أي أن نحو ثالثة أرباع نفقاتھا تذھب كرواتب وأجور، تلیھا جامعة % 
  .من إجمالي النفقات%  ٧٠ملیونا،  ٤٥البلقاء التي تصل نفقات األجور والرواتب فیھا إلى 

، وتجاوز عدد ٢٠١٤في  ١٧٧٥٨وبالنسبة لجامعة مؤتة، التي ذكر التقریر ان عدد طلبتھا بلغ 
ً للمعاییر الدولیة  ٢٠٢٣اإلداریین فیھا الـ ، أي أنھا قامت ٨٩٠موظفا، فیما یفترض أن یكون وفقا

ً من میزانیة الج ١١٣٣بتوظیف  ً فوق طاقتھا االستیعابیة، یستنزفون المالیین سنویا امعة التي إداریا
  .تعاني من عجز دائم

واوضح ان التفاوت الكبیر في نسب اإلداریین واألكادیمیین إلى الطلبة، والتضخم في الجھاز 
الحسین ومؤتة وآل البیت "اإلداري، یعتبر أحد أھم أسباب العجز في موازنات الجامعات، وخاصة 

یین بما یتناسب واحتیاجات ھذه الجامعات ، مؤكدا إن تقلیص أعداد اإلدار"واألردنیة والطفیلة والبلقاء
  .سیسھم بشكل كبیر بتخفیض العجز في موازناتھا

من الرسوم الجامعیة لجامعة العلوم %  ٩٠ولفت الى ان رسوم الموازي والدولي تشكل 
والتكنولوجیا، وھو ما یكشف حقیقة أن السواد األعظم من طلبة ھذه الجامعة ھم مقبولون على 

  .ي والدوليالبرنامج المواز
واضافت الحملة ان الجامعات الرسمیة لھا ذمم مستحقة على الدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة 

ملیون دینار، وھذا الرقم یكشف أن ما تقدمھ الحكومة من دعم للجامعات تعود وتأخذه ) ٢٦(بلغت 
  .الدوائر والمؤسسات الحكومیة بطریقة غیر مباشرة

  .دینارا) ٣٤،٧٦٩،٤٥٢(امعات من رسوم دراسیة وبلغت قیمة ما تتحملھ الج
، ٣١/١٢/٢٠١٤بلغت لغایة " األردنیة "واشارت الحملة في تقریرھا الى ان قیمة الذمم المستحقة لـ

دینارا دون أن یتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصیلھا، كما تم إنشاء فرع الجامعة ) ٨،٩٣١،٤٩٢(

  ٧:الدستور ص/٦:صغد ال
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إضافة لتقدیمھا دعم سنوي بقیمة ملیون دینار لفرع  في العقبة دون توفر المخصصات الالزمة،
  .العقبة

، ٢٠١٤-٢٠١٢ألف دینار للفترة من ) ٣٥٤(ونوابھ " البلقاء"وبلغت قیمة المكالمات الھاتفیة لرئیس 
لوفود رسمیة، منھا " ضیافة"ألف  ١٠٠ملیونا و ٢٠١٤- ٢٠١٢في الفترة " األردنیة"فیما صرفت 

  . لوحده ٢٠١٣ألف عام  ٨٠٠
، في حین قامت ٢٠١٤ألفا لـ  ٦٧" العلوم والتكنولوجیا"فقا للتقریر، بلغت قیمة میاومات رئیس وو

في نفس العام بمنح أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین المتفرغین من حملة " الیرموك"إدارة 
٪ مقابل خدماتھم التي یكلفون بھا في  ٤٠٠البكالوریوس في الطب مكافأة إضافیة شھریة بنسبة 

ً بأنھم لم یقدموا أیة خدمات في ھذه المراكزال   . مراكز الصحیة التابعة للجامعة، علما
دینارا فقط من إیجار تضمین  ٢٢٣،٥١٣" األردنیة"وحسب تقریر دیوان المحاسبة فقد حصلت إدارة 

ً بأن إجمالي المبالغ المستحقة وغیر المحصلة عن كامل فترة العقد بلغت  كراج مستشفى الجامعة، علما
  .دینارا دون اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق المستأجر ٥١٤،٣٢٥

دینارا، تم إرسالھ إعارة لرئیس  ٥٤٣راتبھ اإلجمالي " األردنیة"وبین التقریر ان سائقا لرئیس 
ً بالجامعة وبراتب  ٢٠١٤عام " مؤتة" دینارا، فیما لم  ٨٥٠بنفس الراتب، لیقرر االخیر تعیینھ رسمیا

ولغایة  ١/١/٢٠١٢(بتحصیل ذمم مدینة لمطعم الجامعة للفترة من " نیةاألرد"تقم إدارة 
دینارا، وتم فیھا قبول طالب على أسس التفوق الریاضي ) ١،٢٠٣،٢٦٥(وقیمتھا ) ٣١/٥/٢٠١٥

والفني رغم خلو ملفاتھم من الشھادات التي تعزز ذلك، كما تم تحویل تخصصات لبعض الطلبة بناًء 
ً ألسس القبول، واشار الى عدم التزام على موافقة رئیس الجامعة  بأسس قبول الطلبة " األردنیة"خالفا

  %. ٣٨حیث تجاوزت نسبة قبول طلبة الموازي الـ 
ونوه تقریر دیوان المحاسبة الى وجود فروقات في حسابات الذمم في سجالت مستشفى الملك 

دینارا، حیث ظھرت ) ١،٩٤٤،٨٠٤(بلغت " العلوم والتكنولوجیا"المؤسس عبدهللا الجامعي التابع لـ
  . دینارا) ٧،٧٨٨،٩٦٤(، بینما بلغت في حسابات المستشفى )٩،٧٣٣،٧٦٨(في حسابات الجامعة 

، حیث لم تتم مراعاة "اداب الیرموك/ "وتحدث التقریر عن وجود خلل في تعیینات قسم الترجمة
م تلتزم بسداد اشتراكات الضمان فل" البلقاء التطبیقیة"المعاییر المعتمدة من قبل مجلس العمداء، اما 
ً بأول، ما رّتب فوائد تأخیر  دینارا، كما ترتب علیھا فوائد تقسیط ) ٢٤١،٦٥٩(االجتماعي أوال

  .دینار أردني) ٨٥٦،٠٧٠(
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  كلیة الدفاع تعقد برنامج الحوار االستراتیجي لرؤساء الجامعات
  

نظمت كلیة الدفاع الوطني الملكیة األردنیة، امس األربعاء، برنامج الحوار االستراتیجي لرؤساء 
الجامعات األردنیة، بھدف التواصل مع المؤسسات الوطنیة الكبرى وتأھیل القیادات األردنیة العلیا 

یا لكبار موظفي في مجاالت األمن الوطني ووظائف التخطیط االستراتیجي وتنمیة مھارات القیادة العل
  .الدولة

  
ویھدف البرنامج إلى تأسیس اتصال منتظم بین الكلیة وأجھزة الدولة األساسیة، لتبادل اآلراء واألفكار 
حول المفاھیم االستراتیجیة العامة لألمن الوطني األردني، وتأسیس فھم مشترك حول مواضیع 

سلحة والمؤسسات األكادیمیة الوطنیة في االھتمام باإلضافة إلى التعرف على موقع كل من القوات الم
منظومة األمن الوطني األردني وتنمیة وتعمیق الفھم المتبادل ومفاھیم العمل المشترك فیما بینھم في 

  .إطار المصلحة واألھداف الوطنیة
  

كما یھدف إلى التعرف على مقومات األمن الوطني األردني بمفھومھ الواسع السیاسي االقتصادي، 
األمني، االجتماعي، العلمي والتقني والمعلوماتي والتعرف على تطورات البیئة الدولیة  العسكري،

واإلقلیمیة والمحلیة وتأثیراتھا على تصمیم السیاسات الوطنیة واتخاذ القرارات الھامة والتعرف على 
ي آلیات التخطیط االستراتیجي الوطني ودور مؤسسات التعلیم العالي األردني في األمن الوطن

  .األردني ودور البحث العلمي بالمساھمة في األمن الوطني األردني
  

وبحث المشاركون بالبرنامج موضوع منظومة األمن الوطني األردني، ونظام التخطیط االستراتیجي 
األردني وعالقة السیاسة باالستراتیجیة وموقع الكلیة فیھما وموضوعي دور مؤسسات التعلیم العالي 

األسباب –من الوطني األردني والعنف المجتمعي والعنف في الجامعات األردنیةفي المساھمة باأل
  .والتداعیات

  
وحضر اللقاء عدد من رؤساء الجامعات وعمداء البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعات 

قافة الحكومیة الرسمیة واألھلیة ومدیر التربیة والتعلیم والثقافة العسكریة ورئیس لجنة التربیة والث
والشباب في مجلس النواب األردني وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء ھیئة التوجیھ في الكلیة وعدد 

اللتین یشارك فیھما عدد من الدارسین من الدول  ٢٣، والحرب ١٤من الدارسین في دورتي الدفاع 
  .الشقیقة والصدیقة

  بترا
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  استمرار اعتماد تخصصات وفتح القبول في أخرى

  
وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي 

برنامجي البكالوریوس والماجستیر في جامعة / ص الصیدلة استمراریة االعتماد الخاص لتخص
  .العلوم والتكنولوجیا وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في البرنامجین

  
ووفقا لبیان صحافي صدر أمس االربعاء عن المجلس فقد وافق المجلس على إعادة فتح باب قبول 

اقتصادیات / االقتصاد والتعاون الدولي وبرنامج الماجستیر/ طلبة جدد في كل من برنامج الماجستیر
  .المال واالعمال في جامعة آل البیت

  
برنامج البكالوریوس في / دكتور صیدلة  ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص

جامعة العلوم والتكنولوجیا مع تثبیت الطاقة االستیعابیة كما وافق المجلس على استمراریة االعتماد 
برنامج البكالوریوس وعلى تثبیت الطاقة االستیعابیة / الخاص لتخصص إدارة المكتبات والمعلومات 

ج الماجستیر في جامعة البلقاء التطبیقیة كلیة االمیرة عالیة برنام/ الخاصة لتخصص االدارة التربویة 
في جامعة ) برنامج الماجستیر / انظمة النقل الذكیة (الجامعیة وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

  .عمان االھلیة
  

  ).برنامج البكالوریوس / الدراما (واقر المجلس معاییر االعتماد الخاص لتخصص 

  ١١:الراي ص/بترا
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  مستشفى الجامعة األردنیة
  غرایبةابراھیم 

  
مستشفى الجامعة األردنیة خالل السنوات الخمس عشرة ھذه المرة الخامسة التي أكتب فیھا عن 

وفي تجربتي األخیرة قبل أیام قلیلة، الحظت االھتمام بتطویر . الماضیة، من خالل التجربة الشخصیة
وكانت ھذه نقطة ضعف مزعجة فیھ؛ إذ كانت تحبط . الجانب اإلداري والخدماتي في المستشفى

والتجھیزات التقنیة ھناك ضعف العملیات اإلداریة، وتراجع اإلمكانات والقدرات المتقدمة لألطباء 
  .ثقافة العمل والخدمة العامة إلى درجة تجعل المرضى والمراجعین واألطباء أیضا یعانون كثیرا

ومؤكد بطبیعة الحال أنھا مقولة قابلة للتعمیم على مجموعة من (والحال أن مستشفى الجامعة األردنیة 
، یمثل حالة نموذجیة إلمكانیة االرتقاء بالرعایة والخدمات الصحیة )لجامعیةالمستشفیات الحكومیة وا

إلى مستوى یتیح للمواطنین فرص الحصول على رعایة صحیة بمستوى الئق وكریم، ضمن قدرات 
مالیة معقولة للجمیع، من خالل االشتراك بصنادیق التأمین الصحي، فال تعود معھا الرعایة الصحیة 

عبء المالي بالنسبة لألردنیین، ومن غیر مزید من اإلنفاق المالي اإلضافي في مصدرا للنزف وال
  .بقلیل من اإلنفاق اإلضافي: مجال الصحة، أو في عبارة أكثر صحة

لكن العبرة األساسیة في تطویر وتفعیل الموارد البشریة والفنیة والمالیة المتاحة للوصول إلى مستوى 
إذ لیست األزمة األساسیة في نقص اإلنفاق والموارد المالیة، . حیةأفضل بكثیر من واقع الرعایة الص

  .لكن یبدو واضحا أنھا في الھدر وفي تراجع ثقافة العمل واالنتماء
. مؤكد بالطبع أن ثمة حاجة إلى موارد مالیة إضافیة ومراجعات كبرى لكنھا ممكنة ولیست صعبة

عبا، لكنھا یمكن أن تحول مستشفى الجامعة وأعتقد أن مائة ملیون دینار لیست رقما كبیرا أو ص
وھذه (وال أفھم . األردنیة إلى صرح طبي كبیر ورائد یستوعب احتیاجات المواطنین الصحیة

لماذا تقوم إلى جوار المستشفى مجمعات طبیة مستقلة، مثل مركز ) مالحظة شخصیة انطباعیة
من مجمع مستشفى الجامعة؟ ولماذا السكري ومركز الحسین للسرطان؛ لماذا ال تكون جمیعھا جزءا 

یقام مركز مستقل مجاور لمستشفى الجامعة بدال من توسع المستشفى وزیادة إمكاناتھ لیتحول إلى 
مجمع طبي یملك المساحة والفضاء والمرافق والمباني الستیعاب وتطویر الرعایة الصحیة؟ وإن كان 

فلماذا بنیت بجواره بدال من توسعة ثمة حاجة لوجود مؤسسات مستقلة ومختلفة عن المستشفى، 
المستشفى وتطویر مرافقة وقدراتھ؟ إذ من الواضح أن ضیق المكان وضعف قدرتھ على استیعاب 

ولو كان في . تدفق السیارات والزوار ینشئ أزمات خانقة یمكن حلھا، أو یفترض عدم وجودھا ابتداء
قادرا على أداء رسالتھ وعملھ، عدا عن  مقدور المستشفى االمتداد والتوسع في البناء، لربما كان

االستغناء عن التكرار واالزدواجیة غیر المفھومین وفي منطقة واحدة ھي ابتداء مزدحمة وتتعرض 
إلى عبء وازدحام بسبب الجامعة األردنیة األم، وشارع الجامعة الرئیس والحیوي الممتد إلى الشمال 

زید من األزمات؟ أظن أن انتقال مركز السكري ومركز والغرب من المملكة؛ فلماذا نواجھ األزمة بم
أصبح أمرا ضروریا وملحا لبناء مجمع طبي كبیر وكفؤ ) مع التعویض بالطبع(الحسین من مكانھما 

  .یستوعب أولویات وتحدیات الخدمات والرعایة الصحیة
ة لتقدیم الشكر بالتسلل من خالل ھذه المساح) والسیدة رئیسة التحریر(وأرجو أن یسمح لي القراء 

واالمتنان إلى إدارة مستشفى الجامعة األردنیة وفریقھا الطبي واإلداري المتقدم، والمستوى الجمیل 
  .والمؤثر الذي یتمتعون بھ من الكفاءة والعطاء والخلق اإلنساني الرفیع

 مقاالت

  ١٠:صالغد 
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ان الحكومة طبقت قانون التقاعد بحذافیره » الرأي«ع ھاني الملقي اكد في حوار م. رئیس الوزراء د
الرئیس اشار .. واحالت كل من تجاوز الستین من عمره الى التقاعد سواء من الفئة العلیا او غیرھا

الى انھ استثني من القرار اطباء االختصاص والسفراء وكل موظف لم یكمل مدة الخدمة الالزمة 
  .للتقاعد

  
 ١٦الرئیس الملقي قال ان عدد المستشارین في رئاسة الوزراء قبل تولیھ رئاسة الحكومة كان 

  .بعد احالة اثنان الى التقاعد امس ٤مستشارا واالن اصبحوا 
  

دارة العامة الذي بدأ الملقي اوضح ان العنوان االبرز في حكومتھ للمرحلة المقبلة ھو اصالح اال
بدنا شغل كثیر لتطویر « وقال . تطبیق خطواتھ على االرض من خالل محاربة البیروقراطیة والفساد

  .»االدارة
  

  .٢٠١٧الملقي اعلن انھ لن یتم استحداث اي وظائف جدیدة في جدول تشكیالت عام 
  

وانما مكافآت عن » رواتب«الملقي كشف ان اعضاء مجالس الالمركزیة لن یخصص لھم 
لف وقال ان الحكومة اعدت خطة لتوضیح مفھوم الالمركزیة للمواطنین في مخت.. االجتماعات

  .مناطق المملكة
  
  

 زوایا الصحف 

  الرأي عین 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 

20 

  
  
  

األطباء وأطباء (یلتقي رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي ظھر الیوم الخمیس نقباء النقابات الصحیة 
  .في رئاسة الوزراء) سنان والصیادلة والممرضیناال
  

  الدستور صنارة 
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الوفد البرلماني األردني الذي یزور طھران حالیا، برئاسة رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة 
الوفد شارك بأعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطیني . یعود إلى عمان فجر الجمعة

  .الذي تنظمھ إیران، كما التقى خالل الزیارة عددا من المسؤولین اإلیرانیین
  

فتیات أمس بعد تعرضھن في منطقة المنارة شرق عمان، للدھس من قبل شاب الذ بالفرار  ٣أصیبت 
إلى أن الفتیات المصابات نقلن إلى المستشفى " الغد"بعد الحادثة، وفقا لمصدر أمني، والذي أشار لـ

 ١٩٩٥طاعت الشرطة تحدید ھویتھ من موالید لتلقي العالج وحالتھن العامة حسنة، والشاب الذي است
وكان یقود بطریقة متھورة، حیث جرى التعمیم على السیارة التي كان یقودھا من أجل إلقاء القبض 

  .علیھ
  

عضاء تعرض مدیر تنفیذي في أمانة عمان الكبرى رائد حدادین أمس للتھجم والضرب من قبل أحد أ
مجلس األمانة، بسبب إصرار حدادین على إزالة جدار مخالف في منطقة مرج الحمام ما أدى إلى 

إنھ سجل شكوى بمركز أمن األمانة ضد العضو وأنھ لن " الغد"حدادین قال لـ. اعتراض العضو
  .یتنازل عن حقھ وسیستمر في القضیة حتى النھایة

  
باشرت محكمة الجنایات الكبرى أمس أولى جلسات محاكمة قاتل والدتھ في طبربور قبل أشھر قلیلة، 
حیث قررت المحكمة توكیل محام للدفاع عن المتھم وفق أحكام القانون لعدم مقدرتھ على توكیل 

 .وأسندت للمتھم جنایة القتل العمد الواقع من الفروع على األصول. محام

  زواریب الغد


