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 یلتقي وفدا طبیا رومانیا" األردنیة"رئیس 
  

التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة الیوم بالوفد الطبي الروماني  – ھبة الكاید
ني التاسع والدولي السابع لخریجي الجامعات الرومانیة المشارك في المؤتمر الطبي األردني الروما

الذي تنطلق فعالیاتھ صباح یوم غد الخمیس بتنظیم من جمعیة أطباء خریجي الجامعات الرومانیة في 
 .نقابة األطباء برعایة صاحبة السمو الملكي األمیرة منى الحسین في فندق الھولیدي إن

  
ي ترأسھ وزیر البحث العلمي الروماني الدكتور لوسیان ورحب القضاة خالل اللقاء بالوفد الذ

جورجسكو بأھمیة توسیع نطاق التعاون بین الجامعة والجامعات الرومانیة من خالل السفارة 
الرومانیة، مشددا على ضرورة تفعیل برامج التبادل الثقافي واألكادیمي  والطالبي والبحثي بین 

؛ األمر الذي ینعكس إیجابا على منظومة العملیة الجانبین في مختلف المجاالت والتخصصات
 .التعلیمیة

وثمن القضاة الشراكة المثمرة بین الجامعة والجانب الروماني من خالل برنامج إیراسموس بلس، 
مشیدا بواقع مؤسسات التعلیم العالي الرومانیة والخدمات العلمیة واألكادیمیة التي تقدمھا الحكومة 

 .دنیینالرومانیة للطلبة األر
  

بدوره أكد السفیر الروماني لدى األردن نیكوالي كومنیسو عمق الروابط التي تجمع األردن برومانیا 
وذلك ضمن إطار العالقات األخویة التي تجمع الشعبین الصدیقین، مشیرا إلى أن ھذه الروابط آخذة 

ثقافیة والتعلیمیة وبما یخدم بالتعاظم بفضل جھود قیادتي البلدین وفي مختلف المجاالت االقتصادیة وال
 .المصالح المشتركة للدولتین الصدیقیتن 

وأشاد كومنیسو بالتطور الذي تشھده مؤسسات التعلیم العالي األردنیة، مؤكًدا حرص بالده على دفع  
وتشجیع التعاون الثنائي مع األردن خالل المرحلة المقبلة وزیادة أعداد الطلبة الرومانیین للدراسة 

 .عات األردنیةبالجام
  

من جانبھ تحدث رئیس جامعة یاش الطبیة الرومانیة الدكتور فیوریل سكربكاریو عن ضرورة توطید 
أواصر التعاون بین الجامعتین وإبرام اتفاقیة تبادل علمي وبحثي للطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة یتم 

أخرى مختلفة، إضافة إلى عقد بموجبھا االستفادة من خبرات الطرفین في المجال الطبي ومجاالت 
 .مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة من شأنھا االرتقاء بالعملیة التعلیمیة من جوانبھا كافة

  
وقدم كل من نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة ونائب 

ن الكلیات والبرامج التي تقدمھا في مختلف الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین نبذة ع
المراحل الدراسیة، مشیرین إلى شھادات االعتماد الدولي التي حصلت علیھا الكلیات عن كافة 

 .برامجھا والكلیات التي حظیت باالعتمادیة عن برامج معینة في عدد من األقسام
  

زیارة الدكتور عبد الكریم العبادي وأشار رئیس قسم التخدیر في مستشفى الجامعة األردنیة منسق ال
إلى أھمیة توسیع أطر التعاون مع الجانب الروماني من الناحیة التعلیمیة، منوھا بأنھ تم تنظیم زیارات 

 .للوفد إلى وزارة التعلیم العالي ومستشفى الجامعة ومركز الخالیا الجذعیة

 أخبار الجامعة

  رادار -جوردان نیوز -طلبة نیوز –الوقائع  –السوسنة  –بترا  -أخبار األردنیة
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 ي وتفعیل منصة خریجتوجھ إلعادة عقد ملتقى خریجي الجامعة السنو": األردنیة"

  
بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة مع رئیس نادي خریجي  -زكریا الغول 

الجامعة كمال المفلح سبل وآلیات ایجاد أشكال جدیدة من التعاون المثمر على مختلف الصعد 
 .األكادیمیة واإلداریة

 
ة االداریة للنادي الجانبان تعزیز جھود وناقش القضاة والمفلح بحضور عدد من أعضاء الھیئ

استقطاب الطلبة الخریجین، عبر توفیر المناخ المالئم الستقطابھم واالستفادة من علومھم ومعارفھم 
 .وخبراتھم

 
ورأى الجانبان ضرورة إعادة عقد ملتقى خریجي الجامعة السنوي، وتفعیل منصة خریج، وتوفیر 

ناوین االتصال بالتعاون مع الجھات المعنیة في الجامعة وعمادة قاعدة بیانات عنھم وأماكن عملھم وع
شؤون الطلبة، باالضافة إلى حثھم على دعم الجامعة والتبرع لصالحھا كما ھو معمول في الجامعات 

 .العالمیة، بصورة مؤسسیة ومنظمة
 

ریجي وأكد القضاه أن النادي یعد جزءا ال یتجزأ من الجامعة، ویعكس الصورة المشرقة عن خ
 .الجامعة بتكاتفھم وتالحمھم وحرصھم على جامعتھم األم والتواصل مع اساتذتھا وطلبتھا

 
من جانبھ عرض الدكتور مھدي العلمي عضو النادي استعداده لتقدیم مجموعة من الدورات التدریبیة 

م بشكل تطوعي تھدف الى صفل مھارات الطلبة وتعزیز معارفھم بالتركیز على قیم المستقبل وقی
النھضة الثقافیة والتربویة، وتجسیر الفجوة بین التنظیر الذي یتلقاه الطلبة في الجامعة، والتطبیق الذي 

 .یتطلبھ سوق العمل

  المدینة نیوز –السوسنة  -بترا - 13: الرأي ص -أخبار األردنیة
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 "لصندوق توفیر البرید" الجامعة األردنیة تعقد ورشة عمل 

  
 الثاني صندوق الملك عبدهللا –عقد مكتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین  -آیھ عویدي العبادي 

لتنمیة في عمادة شؤون الطلبة في كلیة األعمال في الجامعة األردنیة وبالتعاون مع صندوق توفیر 
 .البرید ورشة عمل للتعریف بالصندوق والخدمات التي یقدمھا 

  
وحضر الورشة الدكتور وائل العكایلة مدیر العام الصندوق ومدیرة مكتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة 

 .الدكتورة ختام الزغول وعدد من األكادیمیین والطلبة الخریجین 
  

وتھدف الورشة إلى تنمیة الوعي اإلدخاري للمواطنین وتحفیز صغار المدخرین على االدخار 
 .وتجمیع المدخرات إلستثمارھا بالطرق التي تساھم  في تدعیم بنیان االقتصاد الوطني ورفاه مواطنیھ

  
اھا لصندوق البرید االردني حیث یعتبرمؤسسة حكومیة غیر ربحیة وعرف العكایلھ خالل كلمة ألق 

مستقلة متخصصة في أعمال االدخار والتمویل، ویقدم الصندوق خدمات مالیة ومصرفیة للمواطنین 
من خالل فروعھ المنتشرة في كافة أنحاء المملكة تقوم بتقدیم خدمات فتح حسابات وتوفیر للمدخرین 

 .ب واالیداع باإلضافة الى خدمات السح
  

وأضاف العكایلة أن الصندوق كان لھ بصمات كبیرة ونبیلھ من خالل خدمات التمویل من أجل التعلیم 
 .وھو تقدیم خدمات تمویلیھ للطلبة أو األساتذه لتعلیم ابنائھم

  
سلع وعن خدمات التمویل المقدمة قال العكایلة أنھا تشمل تمویل الخدمات والمنافع مثل التعلیم،شراء ال

والشقق والبیوت وغیرھا من , السیارات واآللیات, األجھزة الكھربائیة واألثاث, االستھالكیة
 .الخدمات

  
تطبیق األسالیب , ویقدم الصندوق مزایا للمدخرین مثل التعامل مع المبالغ القلیلة في االیداع والسحب

ھ إلى أن الصندوق ال یسمح باإلضاف, وسرعة أنجاز المعامالت, التي تتفق مع الشریعة اإلسالمیة
بالحجز على المبالغ المودعة لدیھ في حالة حیاة المودع أو وفاتھ، وتوفیر ضمان الحكومة للمبالغ 
المودعة لدى الصندوق وأرباحھا وردھا عند الطلب،كما یتم تقدیم الخدمات التمویلیھ وبخاصة لذوي 

 .رین من ضریبة الدخلالدخل المتدني، وإعفاء األرباح الناجمة عن خدمات المدخ
  

وفي ختام ورشة العمل استمع العكایلة إلى استفسارات وأسئلة الحضور التي شارك الطلبة واالساتذة 
  .بھا، تم توزیع البروشورات على الحضور

  بترا -السوسنة  -ألردنیةأخبار ا
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 یرعى المباراة الختامیة لبطولة خماسي كرة القدم في الجامعة األردنیة" القضاة "

  
س الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة  المباراة الختامیة رعى رئی -آیھ عویدي العبادي 

لبطولة خماسي كرة القدم التي أقامھا فریق النشامى بالتعاون مع  دائرة النشاط الریاضي بعمادة 
شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة بحضور مدیر دائرة األنشطة الریاضیة الدكتور رائع خریسات 

ً من الطلبةوالفرق المشاركة وع  .ددا
 
وثمن القضاة خالل لقائھ الفرق المشاركة والطلبة جھود القائمین على البطولة التي عكست تحلي  

الطلبة بالروح الریاضیة واستغالل طاقاتھم بما یفیدھم وأضاف أن مثل ھذه النشاطات تزرع فیھم 
تولیھ من اھتمام بالطلبة بإظھار روح العزیمة والمثابرة والتحدي، وأشاد  بدور الجامعة األردنیة لما 

 .الطاقات الشبابیھ واإلبداعیة 
  

ومن جھة أخرى قال الخریسات إن المباراة التي شارك بھا عدد كبیر من الطلبة جاءت لتعزیز دور 
ً قیادیة مثل اإلشراف على البطوالت والتحكیم في المباراة وأبراز  الجامعة في إعطاء الطلبة أدوارا

ت الطلبة، سیساعد الجامعة باختیار عناصر منھم لیكون ضمن منتخبات الجامعة وأستكشاف مھارا
 .الذین سینضمون للفرق الریاضیة في الجامعة و تمثیلھم في الخارج 

  
عقدت المباراة بین فریق الریاضھ والجزائر بنتیجة ثمانیة أھداف  لصالح فریق الجزائر، وقد شارك 

ً تم تقسیمھم إلى ثمانیة وأربعین ففي البطولة أربعمائة وثمانون طالب ً یمثلون جمیع كلیات ا ریقا
 .الجامعة

  
وفي ختام المباراة كرمت الفرق المشاركة حیث حازت كلیة الریاضھ على كأس المركز األول، وفي 

 .المركز الثاني فریق الجزائر وحاز على المركز الثالث فریق المستقلین
  

عقد بطوالت متنوعة خالل الفصل منھا بطولة الریشة یذكر ان دائرة األنشطة الریاضیة ست
والشطرنج، وبطولة الطلبة الجدد للسنة األولى والھدف منھا تعرف على مھارات الطلبة الریاضیة 

 .ِلینضموا إلى الفرق الجامعیة المختلفة
   

  بترا - السوسنة- 42: الرأي ص -أخبار األردنیة
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 تسجیل أول وقفیة في الجامعة األردنیة

  
د أن اصدر مجلس أمناء الجامعة التعلیمات المرتبطة سجلت في الجامعة األردنیة امس، أول وقفیة بع

  .بتنفیذھا وتسجیلھا لدى دائرة قاضي القضاة
 

من الموظف في "كریم وسخي "ووفق بیان صحفي أصدرتھ الجامعة أمس، فإن الوقفیة جاءت بتبرع 
الشریعة وحدة الصنادیق المالیة مروان العتوم بقیمة ألفي دینار والدكتور رائد أبو مؤنس من كلیة 

  .بقیمة ألف دینار
 

ونظام الوقفیة منتشر في جامعات حول العالم وتستعین بریعھا للصرف في مساعدة الطلبة المحتاجین 
واحتیاجات وسائل التعلیم والبحث العلمي وتطویر البنى التحتیة في المباني والتجھیزات في 

  .الجامعات
 

كتور عبد الكریم القضاة وعن دائرة قاضي القضاة ووقع وثائق الوقفیة نیابة عن الجامعة رئیسھا الد
  .الدكتور حازم الھزایمة

 
وأشار القضاة إلى أھمیة نشر ثقافة نظام الوقف الذي ابتكره المسلمون للتقرب إلى هللا  من خالل 

  .المشاركة في بناء مجتمعاتھم ومؤسساتھم الخیریة والخدمیة
 

  .تمكین الراغبین من المشاركةوأكد عزم الجامعة على توسیع نطاق الوقفیة ل

  بترا  –السوسنة  -2: األنباط ص - 7: ور صالدست-9: الرأي ص-7: الغد ص
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 »األردنیة«قراءة شعریة إلبراھیم الكوفحي في 

 
ّغة العربیّة وآدابھا في الجامعة األردنیّة مساء أول أمس، أصبوحة شعریة للشاعر الدكتور  نظم قسم الل

كتور إبراھیم الكوفحي رئیس قسم اللغة العربیة وآدابھا في مدرج الكندي بكلیة اآلداب، أدارھا الد
 .إبراھیم خلیل وسط حضور حشد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس والطالب والطالبات

وتضّمنت القراءات الشعریة قصائد وطنیة ذات طابع وجداني ذاتي یحمل ذاكرة المكان ویعود بھا 
التي تزخر  بالعاطفة الشعریة وجزالة الكلمات والدفقات » أحبك عّمان«إلى محطات الّصبا كقصیدة 

 :ریة المعبرة عن حنین الشاعر لعمان ومكانتھا في قلبھالشع
ـانُ (أحبِّك یا «: یقول» أحبك عّمان«من قصیدتھ  ّـــدى)عمَّ َ الن َة ْبل ُ ویا بسمة األقماِر في وحشـِة / ، یا ق

ـــــان(أحبِّك یا / الدجى ّي أذھَب الحـزُن والعنا/ ، یا خیَر َمْن أسا)َعمَّ َم أعوُد إلیِك الیو/ جراحي، وعن
وقد ذقُت ما / أرجـُع ثانیًا) الفردوس(كأني إلى / رمتنَي أشالًء إلى السَّبِع في الفــال/ من بعـــد غربــةٍ 

َھَِب الشقا ْیناتِ (فیا أجـمَل / قد ُذقُت من ل ً للنسـیب وللثنـا/  ، ما زلِت دائًما)الزَّ وما / كما كنـِت، أھـال
ً للمـكارِم والعال ً للمحـبّــة والــوفاوما زلِت قـ/  زلِت شمسا ــانُ (أحبّك یا / لبا َل الھــوى) عمَّ / یا أوَّ

ـِھ في الصـبِح والمسا َّ  .»علیِك سالُم الل
وكما اتسمت قصائد الشاعر الدكتور إبراھیم الكوفحي بالتنوع من حیث الموضوعات إذ عمد إلى 

وھذا ما تجلى في تصویر أزمة اإلنسان في عالقتھ مع مجتمعھ وحالة االغتراب التي تسكنھ 
، قصیدة تفیض بلوعة الحیاة وما یعتریھا من حاالت اإلغتراب الداخلي »وجوه بال عیون»قصیدة

 .وشؤون اإلنسان وھمومھ
ولكـنَّ / حتى كلَّ متني) الشمسَ (حملُت »:في ھذه القصیدة التي یبث فیھا شؤونھ وشجونھ نقرأ منھا

َ بال عیـونِ  سأرحُل عن / ودنیا من مجــونِ .. وأوثاٌن / ًى مخیفٌ ودج.. عماٌء ُمْزمـٌن / الوجــوه
ّحـِة المدارِك الحصـونِ / ، ألخرى..مدائنھمْ  .. أراھْم یحِشـدوَن / وما أنا یائٌس منھـْم، ولكـنْ / مفت

 .»ومثلي َمْن یضّوئ في الدجونِ / ولسُت أرى البطـولةَ في مماتي/ لیقتلوني
ا ساخرا في قصائده وسط تفاعل كبیر من الجمھور وواصل قراءاتھ الشعریة مقدما نقدا اجتماعی

ُ السّت؟  ـ أنا »:، حیث یقول فیھا»مھنة الستّ «یقول في قصیدة .الحاضر  ٌ (مھنة ّانة فاشرأبَّ الناُس )/ فن
َْھِو المطارْ  / وإذا حـّراُسھا في لمحـةٍ / كّل ما تعرُف ھذي باخـتصارْ !/ مھالً، أّي فـنٍّ عندھا: قلتُ / في ب

ّي ملحـدٌ / ال تنطْق، حـذارْ : اریشھرون الن ودخلـُت / أو كأني سـارٌق ملیـون دارْ / َسَحبـوني وكأن
ً كامالً  ً واشتھـارْ / السجـَن شھرا ً ومـسا/ وھـي تزداُد ائتـالقا  / والفضائیـاُت صباحا

 .»رْ ولقاٌء َمـَعـھا فـي كـلِّ با)/ شربتْ (صـوٌر إْن ضحكـْت أو / تنشــُر األخـباَر عنھا بافتخارْ 
وتم تخصیص مساحة نقاشیة مع الدكتور إبراھیم الكوفحي شارك فیھا أعضاء ھیئة التدریس والطلبة 
الذین استفسروا عن قضایا جوھریة تتعلق بتطویر التجربة الشعریة وكان رد الدكتور إبراھیم 

و ھنا یتحقق إن الموھبة الشعریة وحدھا غیر كافیة؛ إذ تحتاج إلى ثقافة تعززھا وترّسخھا :الكوفحي 
 .التمیز واالبتكار

وتعد ھذه القراءات الشعریة التي ینظمھا قسم اللغة العربیة حركة إبداعیة تدفع بالمشھد الثقافي في 
  . الجامعة األردنیة نحو االستمراریة والتقدم

  الدستور االلكتروني
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  رسمیا للجمھور والسائحین في وسط البلد" متنّزه سبیل الحوریات األثري"افتتاح 
 

مركز حمدي مانكو للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة حفل األمیركیة في عمان و لقت السفارةأط
حیث انتھت . حیث تم  افتتاحھ رسمیا للجمھور والسائحین" متنّزه سبیل الحوریات األثري"افتتاح 

.  أعمال ترمیم و تأھیل موقع سبیل الحوریات في وسط البلد في عمان في شھر آذار من ھذا العام
عبر منحة  2014ذه األعمال من خالل مشروع تم على مرحلتین حیث بدأ العمل في عام وتمت ھ
مقدمة من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي من السفارة األمیریكیة $  275,334قیمتھا 

متنّزه سبیل الحوریات "ونتیجة المرحلة الثانیة من المشروع تم ترمیم الموقع لیصبح . في األردن
ومن خاللھ سیتم تحویل الموقع الى مساحة قائمة على مفھوم المتحف المفتوح والى مكان " رياألث

یتم فیھ تنظیم الفعالیات الثقافیة بمستوى یضاھي ما یتم تنظیمھ في المواقع السیاحیة واألثریة األخرى 
 .المجاورة كمسرح األودیون والمدرج الروماني

باإلضافة إلى رئیس بلدیة عمان .  مریكیة السید باول مالكوتحت رعایة القائم بأعمال السفارة األ
سعادة الدكتور یوسف الشواربة و مندوبا عن وزیرة السیاحة واالثار عیسى قمو والمدیر العام بالنیابة 

 من دائرة اآلثار یزید علیان ورئیس الجامعة األردنیة عبد الكریم القضاه
ل مشارركتھ في ھذا االفتتاح باول مالك عن فخره اعرب القائم بأعمال السفارة األمریكیة خال

إذا استمعتم إلى األصوات من حولنا بینما أتحدث إلیكم، ستسمعون أصوات زمامیر "وسعادتھ مضیفا 
ً أخرى تعج بھا حیاة المدینة الحدیثة، ولكن إذا نظرتم إلى الھیاكل الجمیلة خلفي  السیارات وأصواتا

ن لوقت بنى فیھ الرومان القدماء ھذا السبیل الرائع لحوریات عام عبر الزم 2000سوف تسافرون 
 "متر مربع وعمقھا ثالثة أمتار 600األساطیر، والذي یضم بركة عرضھا 

وعبر عن املھ بأن یطفئ سبیل الحوریات عطش السیاح محبي االستطالع و سكان عمان  كما وأنھ 
انة عمان و وزارة السیاحة و األثار على یشكل مالذا بعیدا عن صخب المدینة و أخیرا نحن نشجع أم

مشیرا الى  ان حمایة التراث الثقافي لألردن مھم لیس فقط . توفیر المساحة المناسبة للفعالیات الثقافیة
ً ذا قیمة اقتصادیة حاسمة لألردن ، من خالل تعزیز  للتاریخ والفھم اإلنساني فحسب ، انما یعتبر أیضا

 من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد? 14ل نحو صناعة السیاحة فیھا التي تمث
 

دوالر من صندوق السفراء للحفاظ على  300,000وبفضل منحة الوالیات المتحدة بجزأیھا والبالغة 
التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة حظي مركز حمدي مانكو للبحوث العملیة في 

 سبیل الحوریات األثري وتجھیزه لزیارة الجمھورالجامعة األردنیة بالنجاح في ترمیم موقع 
واكد امین عمان یوسف الشواربة ان االمانة ملتزمة بعملھا في الحفاظ على االماكن االثریة وصیانتھا  

مضیفا الى ان االمانة لعبت دورا مھما في ,وتتحمل الكثیر من المسؤولیة في تطویر الكثیر منھا
 .التمام ترمیم وانجاز ھذا العملبقیامھا بتقدیم الدعم اللوجیستي 

وقال عیسى قمو مندوبا عن وزیرة السیاحة واالثار لینا عناب ان الوزارة ملتزمة بعملھا وتعاونھا مع 
السفارة االمیریكیة مؤكدا نا قطاع السیاحة ذو تھمیة عالیة وان ھناك الكثیر للتطویر والتحدیث من 

 .اجل ازدھار قطاع السیاحة
 
العام بالنیابة من دائرة اآلثار یزید علیان انھ  فخورا بمثل ھذه االنجازات امشیرا الى و اكد المدیر  

الف موقعا  100دور دائرة االثار في الحفاظ على المواقع االثریة وصیانتھا حیث ان ھناك اكثر من 
ھا الف مسجلة لدى الدائرة من اجل صیانت 14اثریا تتطلب الصیانة والرعایة واالھتمام حیث ان 

  . والتي تتطلب الكثیر من الوقت

  بترا -الجوردان تایمز  -5: الغد ص -3: الدستور ص
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 تحتفي بالفائزین في جائزتھا للباحثین العرب" شومان"
   

المقبل، حفال، لتوزیع جوائز ) أكتوبر(تشرین األول  27تقیم مؤسسة عبد الحمید شومان، السبت 
 .2017الباحثین العرب الفائزین في دورة العام 

 
ة للرئیسة التنفیذیة للمؤسسة فالنتینا قسیسیة، وكلمة لرئیس الھیئة ویتضمن برنامج الحفل كلمة ترحیبی

 .أمین محمود، وعرضا مصوًرا عن الجائزة، وكلمة للفائزین. العلمیة للجائزة د
 

وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزین، ضمن حقول العلوم الطبیة والصحیة 
 .واالقتصادیة واإلداریة والھندسیة والتكنولوجیة

 
طلب ترشح، ) 246(واستقبلت الھیئة العلمیة للجائزة، منذ اإلعالن عن موعد الترشح للجائزة نحو 

 .ة وأكادیمیة من جمیع انحاء العالمجمیعھا من باحثین عرب یعملون في مؤسسات علمی
 

الطب الوقائي، ویتضمن اللقاحات واألمراض المعدیة : ومنحت جائزة العلوم الطبیة والصحیة
البنیة : القاھرة، وفي حقل العلوم الھندسیة/ من الجامعة االمریكیة) مصر(للدكتور حسن البدوي 

امعة القاھرة، كما فاز في مجال ، من ج)مصر(التحتیة الحضریة فاز الدكتور محمد مرزوق، 
، وھو یعمل في مدینة زویل للعلوم )مصر(إبراھیم عبد الحلیم . تكنولوجیا النانو وتطبیقاتھا د

 .والتكنولوجیا
 

جامعة الملك عبد / المواد الوظیفیة الذكیة، الدكتور عبدهللا عسیرى: ونال جائزة العلوم األساسیة
األمن الغذائي وسالمة : ئزة العلوم التكنولوجیة والزراعیة، في حین تقاسم جا)السعودیة(العزیز

جامعة / ، والدكتور أنس النابلسي)ُعمان(جامعة قابوس / الغذاء، كل من الدكتور عبدهللا السعدي
 ).األردن(العلوم والتكنولوجیا 

 
رائد  وظفر بجائزة العلوم االقتصادیة واإلداریة حول الدور التنموي القتصاد المعرفة، الدكتور

 .العقبة/ ، من الجامعة األردنیة)األردن(مساعدة 
 

وتمیز فائزو ھذه الدورة بارتباط بحوثھم العلمیة بابتكارات وحلول عملیة تسھم في التنمیة االقتصادیة 
 .واالجتماعیة في بلدانھم والمنطقة العربیة

 
ً للنتاج العلمي المتمیز ، تقدی1982أطلقت جائزة الباحثین العرب في العام ' شومان'یشار إلى أن  را

الذي یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة والتطبیقیة وزیادة الوعي بثقافة البحث 
ً العلمي، ولإلسھام في حل المشكالت ذات األ ً وعالمیا ً وإقلیمیا  ولویة محلیا

 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  13: الغد ص
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دون العلم، ومن دون أن  وتأتي الجائزة إیمانا من المؤسسة بأن المجتمعات ال یمكن لھا أن تتقدم من
 .یتم تعزیزه في أوجھ الحیاة المختلفة

 
كما تھدف الجائزة إلى إعداد جیل من الباحثین والخبراء واالختصاصین العرب في المیادین العلمیة 

 .المختلفة، إضافة إلى اإلسھام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعیلھ
 

، والعلوم الھندسیة، وھندسة أنظمة االتصاالت، واآلداب العلوم الطبیة والصحیة'وتضم حقول الجائزة 
والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة، والعلوم التكنولوجیة والزراعیة، والعلوم االقتصادیة 

 .'واإلداریة
 

وتمنح الجائزة تقدیرا إلنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة 
ً، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتطبیقیة، وا ً وعالمیا ً وإقلیمیا إلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا

 20وتتكون من شھادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز بھ، ومكافأة مالیة مقدارھا 
 .ألف دوالر، ودرع یحمل اسم الجائزة وشعارھا

 
جائزة عربیة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثین  ؛ ھي أّول'شومان للباحثین العرب'وجائزة 

العرب، وتھدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد 
وإلھام جیل من الباحثین والخبراء والمختصین العرب في المیادین العلمیّة المختلفة الذین یعملون في 

َات المحدود  .ة لدى المؤّسسات والجامعات واألفرادظّل اإلمكانی
 

؛ فھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي 'شومان'أما 
واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیادي واألدب 

  . والفنون واالبتكار المجتمعي
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  رسة العمل األكادیمي في الجامعاتإقرار نظام مما
  

قرر مجلس الوزراء بجلستھ الذي عقدت األربعاء الموافقة على نظام ممارسة العمل االكادیمي في 
  . 2018الجامعات والكلیات الجامعیة لسنة 

  
ویھدف النظام الى رفد مؤسسات التعلیم العالي باعضاء ھیئة تدریس وھیئة باحثین ومحاضرین 

  .ي الكفاءات العلمیة والبحثیة المتمیزةمتفرغین من ذو
  

یشار إلى أن النظام لغایات وضع اسس تحكم شروط ممارسة العمل االكادیمي في مجال التدریس 
والبحث العلمي والعداد كوادر بشریة مؤھلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي احتیاجات 

 .المجتمع
   

  طلبة نیوز
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 تعلیم العاليقرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات ال

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

 .في جامعة الیرموك) برنامج الماجستیر/الترجمة (االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
خاص ووافق المجلس وفق بیان صحفي صدر عنھ الیوم االربعاء على االستمرار باالعتماد ال

 .في جامعة مؤتة) برنامج البكالوریوس/الطب (لتخصص 
وحجب المجلس شھادة ضمان الجودة عن كلیة الحقوق في جامعة العلوم التطبیقیة، كما وافق على 

وعلى ) برنامج البكالوریوس/اللغة العربیة وآدابھا (االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
في الجامعة ) برنامج الماجستیر/العربیة وآدابھا اللغة(االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

 .الھاشمیة
اللغة العربیة (ووافق المجلس على االستمرار باالعتماد الخاص وفتح باب القبول لتخصص 

في الجامعة الھاشمیة وعلى تعدیل وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة ) برنامج الدكتوراه/وآدابھا
 .في جامعة اربد األھلیة) رنامج البكالوریوسب/اللغة العربیة وآدابھا(لتخصص 

المشترك بین ) برنامج الدكتوراه/ المحاسبة (ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص 
 .جامعتي الزرقاء ومرمرة التركیة 

) برنامج البكالوریوس/ علم الحاسوب(ووافق المجلس على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
وعلى االستمرار ) برنامج الماحستیر/ علم الحاسوب(عتماد الخاص لتخصص وعلى االستمرار باال

وعلى االستمرار باالعتماد ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة البرمجیات(باالعتماد الخاص لتخصص 
 .في جامعة الزرقاء) برنامج الماجستیر/ ھندسة البرمجیات(الخاص لتخصص 

برنامج / نظم معلومات حاسوبیة(الخاص لتخصص كما وافق المجلس على االستمرار باالعتماد 
برنامج / نظم معلومات حاسوبیة(وعلى االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس
 .في جامعة الزرقاء) البكالوریوس

وعلى ) برنامج البكالوریوس/الفیزیاء(واجل المجلس البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
وعلى االستمرار ) برنامج البكالوریوس/ الریاضیات(د الخاص لتخصص االستمرار باالعتما

 .في جامعة الزرقاء) برنامج الماجستیر/ الریاضیات(باالعتماد الخاص لتخصص 
وتاجیل ) برنامج البكالوریوس/التحالیل الطبیة(كما وافق على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

في ) برنامج البكالوریوس/اللغة االنجلیزیة وآدابھا(خصص البت في االستمرار باالعتماد الخاص لت
 .جامعة الزرقاء

) برنامج الماجستیر/اللغة االنجلیزیة وآدابھا (ووافق على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
وعلى ) برنامج البكالوریوس/ترجمة -اللغة االنجلیزیة(وعلى االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة ) برنامج البكالوریوس/الصحافة واإلعالم(عتماد الخاص لتخصص االستمرار باال
 .الزرقاء

و ) برنامج البكالوریوس/اإلذاعة والتلفزیون(كما وافق على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
في جامعة ) برنامج البكالوریوس/اللغة العربیة وآدابھا(على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

 .الزرقاء
ھندسة أمن الشبكات (ووافق المجلس على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا وعلى استمراریة االعتماد ) برنامج البكالوریوس/والمعلومات
 .في جامعة عجلون الوطنیة) برنامج الماجستیر/ القانون(الخاص لتخصص 

) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ التصمیم الجرافیكي( كما وافق على االعتماد الخاص لتخصص
وعلى االعتماد ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ ادارة األعمال(وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

  طلبة نیوز
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وعلى االعتماد الخاص لتخصص ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/المحاسبة(الخاص لتخصص 
 .كلیة مجتمع متوسطة/في كلیة المجتمع االسالمي ) ي المتوسطبرنامج الدبلوم الجامع/علوم الشریعة(

وعلى ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/الخدمة االجتماعیة(ووافق على االعتماد الخاص لتخصص 
في كلیة المجتمع االسالمي ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/الترجمة(االعتماد الخاص لتخصص 

 .كلیة مجتمع متوسطة/
كما ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/الصیدلة(لمجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص واجل ا

في ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/التمریض المشارك(اجل البت في االعتماد الخاص لتخصص 
 .كلیة مجتمع متوسطة/كلیة المجتمع االسالمي 

) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/لطبیةالمختبرات ا(كما اجل البت في االعتماد الخاص لتخصص 
برنامج الدبلوم /القیاس والتشخیص إلضطرابات التوحد(وأجل البت في االعتماد الخاص لتخصص 

  .كلیة مجتمع متوسطة/في كلیة المجتمع االسالمي ) الجامعي المتوسط
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 ة نسبة قبول االناث في التمریضدمن زیا استثناء طلبة التجسیر
 

تاریخ  ١٣٣التعلیم العالي على استثناء طلبة التجسیر من قرار مجلس التعلیم العالي رقم وافق مجلس 
والمتضمن الموافقة على زیادة نسبة قبول الطلبة االناث في تخصص بكالوریوس  ٤/٥/٢٠٠٨

 .ذكور% ٣٠اناث ، % ٧٠التمریض الى نسبة الذكور في الجامعات االردنیة لتصبح 
 

بالسیاسة العامة لقبول الطلبة الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة في  واشترط القرار االلتزام
 . 2019/  2018الجامعات االردنیة من خالل التجسیر للعام الجامعي 

 
وخاطب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ورئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور عزمي محافظة 

مؤتة ، العلوم والتكنولوجیا ، والھاشمیة، وآل البیت، والبلقاء  رؤساء الجامعات االردنیة ، الیرموك ،
  .التطبیقیة، والحسین بن طالل، والطفیلة التقنیة، وااللمانیة األردنیة العالمھم بالقرار

  عمون 
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 معھد اإلعالم یفوز بجائزة عالمیة في التربیة اإلعالمیة
  

لتربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة، جائزة منحت منظمة الیونسكو والتحالف العالمي للشراكة من اجل ا
، لمعھد اإلعالم األردني، لتمیزه والتزامھ بنشر مفاھیم التربیة 2018التحالف العالمیة الثانیة لعام 

 .اإلعالمیة والمعلوماتیة ومھاراتھا
جاء ذلك خالل حفل الیوم األربعاء في جمھوریة لیتوانیا ضمن األسبوع العالمي للتربیة اإلعالمیة 

 .والمعلوماتیة الذي تنظمھ الیونسكو سنویا
وُمنحت الجائزة للمعھد عن مجمل جھوده في تطویر التربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة مع مختلف 
الشركاء، بما فیھا المشاریع والبرامج التي نفذھا المعھد خالل السنوات االربع الماضیة، والتي شملت 

رس والجامعات واوساط الشباب إضافة الى دور مرصد نشر مفاھیم التربیة اإلعالمیة في المدا
 .في التحقق ونشر ثقافة مصداقیة االخبار" أكید"مصداقیة اإلعالم األردني 

إن ھذا اإلنجاز یأتي تقدیرا لدور األردن : وقال عمید المعھد الدكتور باسم الطویسي في بیان صحفي
ً لجھوده خالل السنوات الماضیة ما  الرائد في مجال نشر التربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة، وتتویجا

 .جعل األردن یقود المنطقة العربیة في ھذا المجال
واوضح أن المعھد نفذ مجموعة من المشاریع والبرامج في مجاالت التربیة اإلعالمیة، بالتعاون مع 

سات، وتم وزارة التربیة والتعلیم، وعدد من الجامعات األردنیة ووزارة الشباب وغیرھا من المؤس
ً، وتم تطویر  40خالل السنوات االربع الماضیة تنفیذ نحو  ً تدریبیا مناھج وأدلة تدریبیة،  4برنامجا

منھا منھاج لمساق دراسي جامعي، وثالثة مناھج موجھة للشباب في موضوعات فھم اإلعالم 
 .المعاصر ومحو االمیة االخباریة والتربیة الرقمیة

ً من البرامج ال تعلیمیة والتدریبیة في بعض الدول العربیة، وأصدر دراسات وبحوث كما نفذ عددا
 .في إرساء ثقافة التحقق من المعلومات واالخبار" أكید"متخصصة الى جانب دور مرصد 

ُجریھ لجنة من   15یذكر أن الجائزة العالمیة للتربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة تمنح سنویا بعد تقییم ت
الم، ویعد معھد اإلعالم األردني ثاني مؤسسة في العالم العربي تحصل خبیرا من مختلف انحاء الع

  .2015على ھذه الجائزة بعد الجامعة االمیركیة في بیروت التي حصلت علیھا في عام 

  9: الرأي ص
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 نسبة انخفاض الطلبة الجامعیین المتورطین بقضایا مخدرات%  41": األمن"
  

قضیة مخدرات منذ بدایة العام الحالي؛ مقارنة  15216تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع اكثر من 
قضیة العام الماضي، ما اعتبره مدیر اإلدارة العمید أنور الطراونة، إنجازا نوعیا وتطورا  13950بـ

  .كبیرا في آلیات مكافحة مشكلة المخدرات
 

؛ 20763تعاط؛ قبض خاللھا على  12694ترویج و 2522وبحسب الطراونة؛ توزعت القضایا بین 
من القضایا التي تعاملت %  48عاما  27و 18غیر أردنیین، وشكلت الفئة العمریة بین  1523بینھم 

  .معھا اإلدارة
 

جاء ذلك خالل ورشة حواریة عقدتھا مدیریة األمن العام امس في اإلدارة إلعالمیي المواقع 
  .اإلخباریة اإللكترونیة

 
طة؛ معدة للتھریب خارجیا؛ منوھا بانخفاض من كمیات المخدرات المضبو%  95واكد الطراونة ان 

 .العام الحالي مقارنة بالعام الماضي%  41نسبة الطلبة الجامعیین المتورطین بقضایا مخدرات 
مساعد مدیر األمن العام لألمن الجنائي العمید محمد المالحیم قال ان المدیریة مستمرة بتطویر 

نشر التوعیة الشاملة، للحد من الجریمة بشكل عام، خطابھا اإلعالمي؛ انطالقا من أھمیة اإلعالم ب
  .وخطر آفة المخدرات بشكل خاص

 
الزمیل ) بترا(وتضمنت الورشة؛ جلسات حواریة ألوراق نقاشیة قدمھا عن وكالة األنباء األردنیة 

 الدكتور محمد خویلة، مؤكدا فیھا الحاجة الماسة لتوعیة اإلعالمیین بالتحلي بالوعي عند التعامل مع
  .قضایا المخدرات

 
؛ فیما بلغت كمیة الكبتاجون % 49وبحسب الطراونة، فإن مادة الحشیش المخدر األكثر تعاطیا بـ

كغم، ضمن قضایا  68طن حشیش، وضبط  1ر5كغم جوكر و 136ملیون حبة و 42المضبوطة 
  .شخصا 59قضیة، قبض خاللھا على  57الزراعة التي بلغت 

 
  .قضیة استخدام سالح 21؛ بینھا 198ر المكافحة فبلغت وفیما یخص قضایا مقاومة كواد

  
  
  
  
  

  7: الغد ص
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 الدوار الثامن  –زید حسن نویران العطیات  -
  الرابیة –مازن صالح عطاهللا السحیمات  -
  الحصن –ھدى جورج أفرام  -
  الصویفیة –باسم سمعان سلیمان فرح  -
  شارع االردن –محمد راشد عوض الخطیب  -
  دليالعب –لیلى امین سابا حبش  -
  الحصن –بسام تركي یعقوب حداد  -
  دیوان آل حداد –معتصم فرحان ھالل حداد  -
  الشمیساني -اسامة زكي سعید عابدین  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

  الرأي
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 الیوم منخفض جوي یؤثر على المملكة
   

ً خالل النھار لتصبح حول ُمعدالتھا المعتادة في  یطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة تدریجیا
  .ذا الوقت من العاممثل ھ

 
ً لھُطول األمطار  ً إلى غائم ، وتتھیأ الفرصة تدریجیا ً جزئیا ً وغائما ویكون الطقس غیر ُمستقرا
الرعدیة إن شاء هللا في أجزاء ُمختلفة من المملكة، تكون غزیرة في بعض المناطق، وقد تترافق 

ََرد، وھبات ریاح قویة مثیرة للغبار ُط زخات من الب ً بتساق   .محلیا
 

ً، وتعمل على إثارة الغبار  ً جنوبیة غربیة نشطة الُسرعة مع ھبّات قویة أحیانا وتكون الریاح عموما
 .واألتربة، وحدوث تدٍن واضح في مدى الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة

 
متوسط : واجحالة البحر وارتفاع األم - . جنوبیة، معتدلة إلى نشطة السرعة: الریاح - : في خلیج العقبة
 . درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -). سم 50- 30(ارتفاع الموج 

 
احتمال تشكل السیول  -تنبیھ من حدوث العواصف الرعدیة في أنحاء ُمختلفة من المملكة : التحذیرات

 ً  خطر تدني، وربما انعدام، مدى الرؤیة-في بعض المناطق جراء غزارة األمطار الرعدیة أحیانا
 األفقیة بفعل الغبار في أجزاء ُمختلفة وخاصة في مناطق البادیة والطرق الصحراویة

 
 ً  لیال

ً إلى الجنوب من تركیا وجبھة ھوائیة باردة تعبر مع انتصاف  امتداد لمنخفض جوي یتمركز سطحیا
 اللیل

 .تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة باللیالي الماضیة
 

ً إن شاء هللا مع ساعات اللیل في وتسود أجواء باردة نس ً غائمة ویتوقع ھطول األمطار أحیانا ً وغالبا بیا
المناطق الشمالیة والوسطى، تمتد مع ساعات الفجر والصباح ألجزاء من المرتفعات الجبلیة 

وتكون الریاح غربیة، نشطة إلى قویة السرعة، مثیرة للغبار واألتربة في المناطق .الجنوبیة
.الصحراویة

  طقس العرب
  

 حالة الطقس
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. باشر مستشار رئیس الوزراء محمود الخالیلة أعمالھ في رئاسة الوزراء بعد تعیینھ قبل أیام -
تفید بأن رئیس الوزراء عمر الرزاز أناط بالخالیلة عددا من " الغد"المعلومات الراشحة لـ

سبق للخالیلة أن عمل مستشارا بعدد من الوزارات ومستشارا ثقافیا في . الملفات المھمة
 .ارة األردنیة بالكویتالسف

  
ھیكلیات إداریة واسعة تتم حالیا في رئاسة الوزراء، بإشراف الرئیس عمر الرزاز شخصیا  -

الھیكلیات خضعت للتقییم الدقیق لتتماشى مع توجھ .ووزیر التطویر المؤسسي مجد شویكة
 .السابقةالحكومة بالترشیق، خالفا لما یریده بعض الوزراء من تضخیم الكادر بنفس المھمات 

  
على ) 5باب (مدینة الحسین للشباب، أحد أبرز معالم العاصمة عمان باتت بال باب رئیسي  -

شارع الشھید، بعد أن وصلتھ حفریات وتحضیرات مشروع الباص السریع، الذي وصل إلى 
دوار المدینة الریاضیة، حیث تعكف الفرق اإلنشائیة حالیا على تنفیذ جسرین علویین 

البوابة األساسیة الجدیدة لمدینة الحسین في . عھ لغایات امتداد الباص السریعبالمیدان وتوسی
شارع الشھید ستتراجع للخلف لعدة أمتار بعد أن قضم مشروع الباص جزءا من ساحات 

 .المدینة لتوسیع مسارات السیر
  

عوة عن تلقي نقابتھ د" تویتر"نقیب المھندسین أحمد سمارة الزعبي بادر أمس باإلعالن عبر  -
توثیق التعاون "من نظیرتھا السوریة لزیارة دمشق، مرحبا بالدعوة والزیارة التي تھدف إلى 

 ".  وتبادل الخبرات
  

وزیر الداخلیة األسبق سمیر الحباشنة حاضر أول من أمس في دیوان قبیلة الحویطات  -
  .قلیمیة، وتناول قضایا وطنیة والتحدیات اإل"حوار بالشأن الوطني والعربي"بعمان، حول 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


