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 ـــــــــــوضـــــوعالم                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 - ٥ألعضاء ھیئة التدریس و  ٥٠-٢٠صرف زیادات موازي في األردنیة 

  لإلداریین نھایة آذار القادم ١٥
٣ 

 ٤  تعلن أسماء الدفعة الثانیة من مرشحي الموازي" األردنیة"
 ٥  یةتحتفي بتخریج المشاركین في برامج الدبلومات التدریب" األردنیة

 ٦  "األردنیة"حلقة نقاشیة في كلیة أعمال "  ٢٠١٥الموازنة العامة 
 شؤون جامعیة

تضخم في أعداد الطلبة ببرامج أكادیمیة ونقص في أعداد : ھیئة االعتماد
  المدرسین

٧ 

 ٩  تنشر التعدیالت المقترحة على أسس القبول الجامعي) الرأي(
 ١١ الثالثاء).. المتطرف الشباب في مواجھة الفكر(المؤتمر العلمي 

 ١٢  تخصیص جائزة ألفضل بحث علمي حول التطرف واإلرھاب
ً على تعلیمات التجسیر  ١٣  اعتصام لطلبة كلیات مجتمع احتجاجا

  ١٤  االتحاد الریاضي للجامعات ینعقد الیوم
 مقاالت                                                  

ٌ للصداقة االردنیة الصینیةجامع.. الجامعة االردنیة  ١٥  ة
 ١٧  مسیرات جامعیة احتفالیة بھیجة اردنیة صینیة
 ١٩ عین الرأي

 ٢٠ صنارة الدستور
 ٢١  زواریب الغد

 ٢٢ كوالیس العرب الیوم

 محتویات التقریر الصحفي الیومي



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦ :فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

3 

  
  
  

  
 ١٥ - ٥ألعضاء ھیئة التدریس و  ٥٠-٢٠صرف زیادات موازي في األردنیة 

  لإلداریین نھایة آذار القادم
  

  
مصدر مسؤول في الجامعة األردنیة ل طلبة نیوز بأن اللجنة المالیة في مجلس أمناء الجامعة  أكد

صرف زیادة من حوافز البرامج الموازي ألعضاء  یمجلس األمناء بالموافقة عل یاألردنیة نسبت ال
  .الھیئة التدریسیة والموظفین االداریین 

  
ستبحث ھذا األمر وفي حال إقراره فإنھ من المرجح  المصدر بأن الجلسة القادمة لمجلس األمناء وبین

  .أن یتم صرف ھذه الزیادات نھایة شھر آذار القادم 
  

 ١٥و ٥دینار ألعضاء ھیئة التدریس و بین  ٥٠و  ٢٠المصدر بأن الزیادات ستتراوح بین  واضاف
  . ٢٠١٥أن یتم صرفھا بأثر رجعي من أول السنة الحالیة  یدینار لإلداریین عل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة 

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                                    الخمیس                                                              طلبة نیوز  
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  تعلن أسماء الدفعة الثانیة من مرشحي الموازي" األردنیة"
  
  

أعلنت الجامعة األردنیة، على موقعھا اإللكتروني أمس، عن أسماء الدفعة الثانیة  - تیسیر النعیمات
عن من الطلبة المرشحین للقبول على البرنامج الموازي في الجامعة، بینما تعلن مساء الیوم الخمیس 

  .أسماء المرشحین من الدفعة الثالثة
أعلنت یوم األحد الماضي عن أسماء الدفعة األولى من الطلبة المقبولین على " األردنیة"وكانت 

البرنامج الموازي، والتي ضمت نحو ألف طالب وطالبة، وكذلك الدفعة األولى من المقبولین على 
  .نفس البرنامج من أبناء العاملین بالجامعة

تخصصي الطب وطب األسنان، ) الفصل الدراسي الثاني(شتمل قائمة الموازي للدورة الشتویة وال ت
  .كون الدراسة بھذین التخصصین تكون وفق نظام السنوات

الھندسة المدنیة : كما لم تشتمل على أربعة تخصصات لم تدرج في قائمة القبول الموحد ھي
یقیة لعدم موافقة مجلس التعلیم العالي على منح مقاعد والصناعیة والمعماریة واللغة اإلنجلیزیة التطب

  .ضمن قائمة القبول الموحد في ھذه التخصصات للجامعة
  .مقعدا لقائمة القبول الموحد ١٥٥٠وكانت الجامعة األردنیة نسبت إلى مجلس التعلیم العالي بتوفر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٦/٢/٢٠١٥الخمیس                                                                        ص أولى السبیل -  ٧الغد ص  – ٣الدستور ص
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  ج الدبلومات التدریبیة تحتفي بتخریج المشاركین في برام" األردنیة
  

  
  
  

احتفل في الجامعة 
األردنیة أمس بتخریج 
المشاركین في برامج 
الدبلومات التدریبیة في 
مجال اإلعالم وعددھم 

خریج وخریجة من  ٣٧
مختلف المؤسسات 
الحكومیة والخاصة 
ومنتسبي القوات 

  .الجیش العربي/المسلحة
   

وقال مدیر مركز 
جامعة محمد معاقبة خالل الحفل الذي حضره نائب رئیس الجامعة االستشارات والتدریب في ال

لشؤون االستثمار والتطویر الدكتور غالب صویص إن المركز یسعى إلى تقدیم افضل البرامج 
التدریبیة المطلوبة لسوق العمل بجودة عالیة، منوھا أنھ النافذة التي تطل منھا الجامعة على محیطھا 

ئات من الدورات التدریبیة واالستشارات الفنیة التي تسھم في تطویر الخارجي، ویقدم سنویا الم
  .القطاعات المختلفة

   
بدوره أشار المشرف العلمي على الدبلومات التدریبیة الدكتور رّواع أبو كریم إلى أن  الدبلومات 

جرافیكي اشتملت على ثالثة أنواع األول حول كیفیة صناعة الفلم الوثائقي، والثاني عن التصمیم ال
للنشر، فیما تضمن الدبلوم الثالث الصحافة التلفزیونیة وإعداد البرامج الحواریة، التي تركز مجتمعة 

  .على إعداد كوادر بشریة مؤھلة في صناعة اإلعالم الحدیث
   

واشتمل الحفل الذي أقیم بحضور مدیر مدیریة التوجیھ المعنوي في القیادة العامة للقوات المسلحة 
الجیش العربي العقید ممدوح العامري وجمع من المسؤولین على عرض النتاج العلمي  –األردنیة 

والعملي من األفالم اإلعالمیة لعدد من الخریجین، األمر الذي یؤكد أھمیة تلك البرامج في صقل 
  .خبراتھم وتطویر مھاراتھم في التعامل مع األخرین واعدادھم مھنیا لسوق العمل

   
ع صویص الشھادات على المشاركین مثمنا دور برامج المركز في تجسید رسالة وفي ختام الحفل وز

الجامعة لتلبیة احتیاجات الشباب وتأھیل الكوادر البشریة ورفد الخریجین بمھارات العمل وخدمة 
  .المجتمع المحلي

 ٢٦/٢/٢٠١٥الخمیس                                                                                                           أخبار األردنیة  
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  " األردنیة"حلقة نقاشیة في كلیة أعمال "  ٢٠١٥الموازنة العامة 
  

  
  
  
  

األنشطة التابعة لقسم التمویل استضافت لجنة 
في كلیة أعمال الجامعة األردنیة  في حلقة 
نقاشیة رئیس اللجنة المالیة في مجلس النواب 

الموازنة "النائب یوسف القرنة للحدیث حول
  ".٢٠١٥العامة 

  
واستھل القرنة اللقاء بتقدیم شرح تفصیلي عن 

، مشیرا في ٢٠١٥بنود الموازنة للعام الحالي 
لى توصیة اللجنة المالیة بتخصیص حدیثھ إ

في البنك ) حساب طوارىء(صندوق 
ملیون دینار للظروف ) ١٠٠(المركزي بقیمة 

الطارئة واالستثنائیة وعلى رأسھا احتیاجات 
الجیش واألجھزة األمنیة، ومؤكدا أھمیة ھذه 

  .التوصیة في ظّل الظروف السیاسیة التي یمر بھا األردن حالیا
  

ملیون دینار من  ٢٢٠یة الدور الذي تقوم بھ اللجنة المالیة، ونجاحھا في تخفیض وبین القرنة  أھم
، باإلضافة إلى نجاحھا في تخفیض رفع أسعار ٢٠١٥النفقات الجاریة في قانون الموازنة العامة لسنة 

  .بحسب المقترح الحكومي% ١٥، بعد أن كانت %٧٫٥الكھرباء بنسبة 
  
تي خلصت إلیھا اللجنة المالیة أثناء دراستھا لمشروع قانون وعرض القرنة عدد من التوصیات ال 

الموازنة العامة، من بینھا الطلب من الحكومة مراسلة الجھات المقرضة للعفو عن دیونھا  المترتبة 
ً لما یتحملھ من أعباء بسبب اللجوء السوري، والجھود الذي یبذلھا  في المساندة  على األردن نظرا

  . ن والسلم، واالستقرار السیاسي في المنطقةالدولیة إلرساء األم
  

من جھتھا أكدت منظمة اللقاء الدكتورة غادة تیّم  في مداخلتھا أھمیة عقد مثل ھذه الحلقة النقاشیة وفي 
مثل ھذا التوقیت تحدیدا، مشیرة إلى أنھا  تشكل جسرا واصال بین النظریة المدروسة و التطبیق 

  .العملي
  
یة التي جاءت بحضور نائب عمید كلیّة األعمال  الدكتور طالب عوض وعدد وتخلل الحلقة النقاش 

من أعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة الكلیة، حوار موسع، أجاب من خاللھ المحاضر على عدد كبیر 
  .من التساؤالت المتعلقة بالمیزانیة

  

  اإلصالح نیوز - نیوزالمدینة  -٨األنباط ص    -٣الدیار ص  -بترا
 ٢٦/٢/٢٠١٥                                  الخمیس                                                                أخبار األردنیة         
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  اد المدرسینتضخم في أعداد الطلبة ببرامج أكادیمیة ونقص في أعد: ھیئة االعتماد
  
  

أكد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، على اھمیة   - ماجد الخضري  
  .اعتماد برامج الدراسات العلیا في الجامعات الحكومیة والخاصة ال سیما انھا تتم  بالقبول المباشر

  
برامج  تعاني من زیادة أعداد الطلبة وقال خالل لقاء عقد في الجامعة الھاشمیة امس، ان  بعض ھذه ال

وعدم توفر الحد األدنى من أعضاء ھیئة التدریس في بعض الجامعات، موضحا أن الھیئة تسعى 
  . للوصول إلى ثقافة ضمان الجودة ولیس فقط تحقیق معاییر االعتماد العام أو الخاص

  
ألول مرة على المستوى الدقیق في واشار أن الھیئة ستقوم ھذا العام بعقد امتحان الكفاءة الجامعیة 

الھندسة، واألعمال، والعلوم التربویة، والعلوم الصحیة والطبیة، وتكنولوجیا المعلومات، : تخصصات
وقال إن الھیئة تسعى لیكون االمتحان خالل السنوات القادمة ضمن جلسة . والزراعة، والحقوق

  . الثة العام والمتوسط والدقیقواحدة وفي یوم واحد حیث یغطي االمتحان المستویات الث
  
واكد إن امتحان الكفاءة الجامعیة یھدف إلى تقییم البرامج األكادیمیة في الجامعة، و االرتقاء بالتعلیم  

العالي في األردن ولیس لمحاسبة الجامعات أو مخالفتھا أو فرض غرامات مالیة علیھا، ولیس امتحان 
لب على جامعتھ لتعرف مواطن القوة والضعف في تحصیلي لقیاس أداء الطلبة، بل حق للطا

برامجھا، كما أنھ لیس بامتحان شامل، وال یتطلب أیة استعدادات معینة سوى الجدیة وااللتزام من 
وكشف أن الدورة المقبلة لالمتحان التي ستعقد في .الطالب عند تدوین إجاباتھ عند الخضوع لالمتحان

لمتوقع تخرجھم، بغض النظر عن معدالتھم، إذ استثني خالل نیسان ھذا العام تشمل جمیع الطلبة ا
  .أو عن نقطتین%) ٦٠(الدورات السابقة الطلبة الذین تقل معدالتھم عن 

  
وقال إن الھیئة تقوم بمجموعة من المھام من أبرزھا االعتماد العام للجامعة والخاص للبرامج 

جامعة لغایة اآلن على شھادة ضمان والتخصصات، وضمان الجودة األكادیمیة حیث لم تحصل أیھ 
الجودة األكادیمیة، وباإلضافة إلى اإلشراف على االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة، مشیرا إلى نیة 

إلى الناطقین باللغة العربیة یقیس مدى ) التنال(الھیئة تتجھ نحو إقرار امتحان الكفاءة اللغویة العربیة 
للغة العربیة األربع ألغراض أكادیمیة تتعلق بالقبول في مراحل كفایة المتقدم اللغویة في مھارات ا

  . الماجستیر أو الدكتوراة حیث یعاني بعض طلبة الدراسات العلیا من ضعف في مھارات اللغة العربیة
  

) ٣٠(وقال ان  الھیئة  تعمل  على تفعیل مشروع تصنیف الجامعات األردنیة البالغ عددھا نحو 
  .كلیة مجتمع إضافة إلى تصنیف برامجھا المختلفة) ٤٠(ع البالغ عددھا نحو جامعة، وكلیات المجتم

  
واشار الى دور الھیئة االرتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعلیم العالي األردنیة، وتعزیز قدراتھا 
التنافسیة على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي، وضمــان تطبیقھـا ألنظمــة ومعــاییـر 

والجودة األردنیـة، داعیا الجامعات الرسمیة والخاصة لمزید من التعاون مع الھیئة في  االعتـمــاد

 شؤون جامعیة

 ٢٦/٢/٢٠١٥         الخمیس                   طلبة نیوز -٣الدیار ص   ١٣الغد ص  -٢٨الدستور ص  – ٨الرأي ص -بترا
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البحث عن وسائل وتقدیم المتقرحات لتطویر معاییر االعتماد وامتحان الكفاءة الجامعیة وضمان 
  . الجودة األكادیمیة

  
ل على االعتماد وضمان وبین  الدكتور كمال الدین بني ھاني رئیس الجامعة الھاشمیة أن الحصو    

الجودة األكادیمیة تعد مسألة غایة في األھمیة للجامعات في ظل التنافسیة الشدیدة في القطاع 
األكادیمي اإلقلیمي والعالمي، مشیرا إلى سعي الجامعة الھاشمیة إلى التعاون مع ھیئة اعتماد 

  .مؤسسات التعلیم العالي لضمان االرتقاء بالتعلیم الجامعي األردني
  

واكد  أن الجامعة تتبنى سیاسة ابتعاث قویة جدا، وتعمل بشكل مستمر على استقطاب الكفاءات 
األكادیمیة المتمیزة ضمن سیاسة تعیین مرنة تركز على الكفاءة وحاجة بعض التخصصات في 

  .الجامعة خاصة من خریجي الجامعات العالمیة المرموقة
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  ر التعدیالت المقترحة على أسس القبول الجامعيتنش) الرأي(

  
عمم مجلس التعلیم العالي على الجامعات التعدیالت المقترحة على اسس القبول  -حاتم العبادي 

الجامعي، التي نسبت بھا اللجنة المكلفة، الستمزاج آرائھم حول اسس القبول وتزوید المجلس 
ً في تحقیق التناغم ضمن الم   .نظومة التعلیمیة بمفھومھا الشاملبالمقترح اسھاما

على التعدیالت المقترحة، والتي شملت العدید من البنود، وتضمنت تخفیض » الرأي«وحصلت 
، الى جانب تخفیضات للعدید من %)٦٥(الى %) ٧٠(معدالت القبول في تخصصات من 

  .تخصیصات القبول المعمول بھا حالیا
ي یقبل فیھا طلبة الثانویة العامة من مسار االدارة وبحسب المقترحات، فقد حددت التخصصات الت

بـ تخصصات كلیة االداب واللغات والصحافة ) بدون تمییز بین المسار االول والثاني(المعلوماتیة 
واالعالم والعلوم االداریة واالقتصادیة والشریعة والعلوم االنسانیة واالجتماعیة والعلوم التربویة 

ة والفنون الجمیلة وكلیات علم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات باستثناء والحقوق والتربیة الریاضی
  .تخصص ھندسة الحاسوب

وبحسب ھذا التعدیل، فإن طلبة مسار االدارة المعلوماتیة، لن یقبلوا في تخصصات الریاضیات 
واالحیاء وعلم الحاسوب وعلوم البیئة وتخصصات تقنیات البصریات وتقنیات االشعة والسمع 

طق وعلوم التأھیل وتخصصات ھندسة الحاسوب وھندسة البرمجیات وھندسة االتصاالت والن
  .والھندسة الصناعیة

اما الفرع التجاري، فقد الغى التعدیل المقترح  قبول ھؤالء الطلبة في تخصصات الكلیات التي یقبلوا 
والعلوم االنسانیة  االداب واللغات والصحافة واالعالم والعلوم االداریة واالقتصادیة: فیھا وھي

واالجتماعیة والشریعة والحقوق والعلوم التربویة والتربیة الریاضیة وتخصص نظم المعلومات 
  .االداریة

وتضمنت التعدیالت تخفیض الحد االدنى للقبول في تخصصات الشریعة والحقوق والقانون والزراعة 
  %).٦٥(الى %) ٧٠(والصحافة واالعالم من 

بتخصیص مقاعد للقبول للطالب االول في المدرسة في كل فرع من فروع شھادة  والغت البند المتعلق
مقعدا الى خمسة ) ١٥(وخفضت التعدیالت المقاعد المخصصة البناء الشھداء من . الثانویة العامة

مقاعد، الى جانب تخفیض التخصیصات للطلبة المتفوقین في المجاالت الریاضیة والفنون 
  .والموسیقى
یضات فقد اصبحت التخصیصات عشرة مقاعد بدال من عشرین مقعدا للمتفوقین ریاضیا ووفقا للتخف

في تخصصات الجامعة المختلفة باستثناء الطب وطب االسنان والصیدلة ومن عشرین مقعدا الى 
مقعدا الى عشرة مقاعد ) ١٥(عشرة مقاعد للمتفوقین ریاضیا في تخصص التربیة الریاضیة ومن 

) ١٥(تخصصات الجامعة باستنثاء الطب وطب االسنان ودكتور الصیدلة ومن للمتفوقین فنیا في 
  .مقعدا الى عشرة مقاعد للمتفوقین ریاضیا في تخصص الفنون الجمیلة والموسیقى

والغت التعدیالت المقترحة التخصیصات في الطب وطب االسنان والصیدلة والھندسة البناء اعضاء 
  .الرسمیة التي ال تتوافر فیھا ھذه التخصصات ھیئة التدریس العاملین في الجامعات

كما الغت القبول المباشر في تخصص ھندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، والذي طبق قبل 
  .ثالث سنوات

وخفضت التعدیالت المقترحة النسبة المخصصة لحملة شھادة الدراسة الثانویة العامة او ما یعادلھا 
  %).٣(الى %) ٥(ام القبول من من السنوات السابقة لع

والغت الصالحیات الممنوحة لرؤساء الجامعات لقبول ابناء الدبلوماسیین االردنیین العاملین في 
السفارات االردنیة في الخارج وابناء الضباط الذین یخدمون خارج المملكة في دورات عسكریة علیا 

 ٢٦/٢/٢٠١٥الخمیس                                                                                                                ٨الرأي ص   
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و ما یعادلھا في مراكز عمل ابائھم، شریطة لمدة عام وأكثر الذین یكملون شھادة الثانویة العامة ا
اجتیازھم الحد االدنى لمعدالت القبول في التخصصات التي یرغبون االلتحاق بھا، مع االخذ بعین 

  .االعتبار الظروف الخاصة بكل حالة
كما الغت االستثناء الممنوح لمجلس التعلیم العالي بناء على تنسیب مجلس االمناء بقبول ما ال یزید 

طالب من غیر االردنیین في كل جامعة رسمیة ممن ال تنطبق علیھم شروط القبول، في ) ٥( عن
وابقت على مثل ھذا القبول في الحاالت المرتبطة » المصلحة العامة«الحاالت التي تقتضیھا 

  .»المصلحة الوطنیة العامة العلیا»بـ
طلبة غیر االردنیین القبول في وخفضت التعدیالت المقترحة الحد االعلى للمعدالت التي یسمح لل

عالمات اقل من الحد المسموح بدال من ) ٥(تخصصات استثناء من شرط المعدل، بحیث تصبح 
  .عشر عالمات
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  الثالثاء).. الشباب في مواجھة الفكر المتطرف(المؤتمر العلمي 

   
ر عبدالرؤوف الروابدة الثالثاء المقبل اعمال مؤتمر یفتتح رئیس مجلس االعیان الدكتو -يحاتم العباد

  .، التي ینظمھا صندوق دعم البحث العلمي»الشباب في مواجھة الفكر المتطرف«علمي 
ویأتي عقد الندوة حرصا من الصندوق على متابعة القضایا الوطنیة ذات  االولویات القصوى، 

  .ستراتیجيوالحرص على  اجراء الدراسات التطبیقیة ذات البعد اال
وقال مدیر عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبد هللا سرور الزعبي أن مشكلة التطرف باتت 

  .تؤرق االوساط المجتمعیة وتھدد حاضر ومستقبل االمة
لما كان للفكر المتطرف االثر السلبي على مناحي الحیاة والتخطیط االستراتیجي «واضاف انھ 

بأن العنصر البشري ھو القوة االستراتیجیة الحقیقیة للدولة والتي یعتبر  للدولة، ومن منطلق االیمان
ً عن  الشباب عصبھا، فالبد من حمایتھ وتوجیھھ التوجیھ الصحیح لخدمة االمة والدین والدولة بعیدا

  .»التعصب والتطرف واالنحراف
الماضي وأوضح ان الصندوق عمل على عقد جلسات عصف ذھني لھذه الغایة من شھر ایلول  

وتبعھا جلسة، حیث تم إعداد مقترح دراسھ من قبل اللجنة المختصة في الصندوق إلجراء دراسة 
تكاملیة لتغطیة محور التطرف الدیني والتطرف االعالمي والتطرف التربوي والتعلیمي والتطرف 

  .»االجتماعي والسیاسي
ة لمناقشة المحاور المشار الیھا اعاله من ھذا المنطلق فقد تقرر عقد الندوة العلمیة المختص«وبین انھ 

  .»واالستماع الى آراء اصحاب الفكرة ومناقشاتھم الموسعة لتعظیم الفائدة
كما اشار الدكتور الزعبي الى أن  عدد جلسات المؤتمر ستكون جلستین، الجلسة الصباحیة یتحدث 

ر المتطرف، و المھندس سمیر فیھا وزیر التربیة والتعلیم عن دور التربیة والتعلیم في مواجھة الفك
الحباشنة عن الفكر المتطرف واالمن الوطني والدكتور سلمان البدور عن المجتمع المدني في 
مواجھة التطرف وجمانھ غنیمات رئیس تحریر جریدة الغد والتي ستتحدث عن دور االعالم ووسائل 

ابراھیم عن دور  التواصل االجتماعي في مواجھة الفكر المتطرف ومن ثم الدكتورة حنان
  .االكادیمیات في بث ثقافة االعتدال الدیني بین طلبة الجامعات

اما فیما یخص الجلسة الثانیة یتحدث فیھا وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة عن دور 
المؤسسة الدینیة في المملكة في مواجھة الفكر المتطرف و الدكتور بسام العموش رئیس رابطة علماء 

دن عن االنفتاح السیاسي والتحول الدیمقراطي في مواجھة التطرف والدكتور المطران قیس االر
صادق عن اضواء على الخطاب الدیني والعیش المشترك والدكتور ارحیل الغرایبة عن دور 
الحركات السیاسیة االسالمیة في مواجھة الفكر المتطرف والدكتور محمود السرطاوي عن دور 

  .الشریعة في مواجھة الفكر المتطرفالجامعات وكلیات 
وقرر مجلس ادارة  صندوق دعم البحث العلمي منح جائزة الفضل بحث علمي لمواجھة الفكر 
المتطرف او االرھاب او االنحراف الفكري بشتى انواعھ كجائزة اضافیة من جوائز الصندوق 

  .المقدمة للبحث الممیز او الباحث المتمیز
  
  
  
  

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                             الخمیس                                                                 ٦الرأي ص   
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  ل بحث علمي حول التطرف واإلرھابتخصیص جائزة ألفض
  

الشباب في مواجھة الفكر «قرر مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي عقد ندوة علمیة بعنوان 
  .یوم الثالثاء المقبل تحت رعایة رئیس مجلس االعیان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة » المتطرف

وتبعھا  ٢٠١٤من شھر أیلول عام  وكان قد عمل الصندوق على عقد جلسات عصف ذھني لھذه الغایة
، حیث تم إعداد مقترح دراسة من قبل اللجنة المختصة في ٢٠١٤جلسة أخرى في شھر كانون االول 

الصندوق إلجراء دراسة تكاملیة لتغطیة محور التطرف الدیني والتطرف اإلعالمي والتطرف 
  .التربوي والتعلیمي والتطرف االجتماعي والسیاسي

فقد تقرر عقد الندوة العلمیة المختصة لمناقشة المحاور المشار إلیھا أعاله  ومن ھذا المنطلق
  .واالستماع إلى آراء أصحاب الفكر ومناقشاتھم الموسعة لتعظیم الفائدة

وقد تحدث مدیر عام صندوق دعم البحث العلمي األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي عن المؤتمر 
ق األوساط المجتمعیة وتھدد حاضر ومستقبل األمة، ولما كان وقال بأن مشكلة التطرف باتت تؤر

للفكر المتطرف األثر السلبي على مناحي الحیاة والتخطیط االستراتیجي للدولة، ومن منطلق إیماننا 
بأن العنصر البشري ھو القوة االستراتیجیة الحقیقیة للدولة األردنیة والتي یعتبر الشباب عصبھا، 

ً عن التعصب وبالتالي ال بد من ح مایتھ وتوجھھ التوجیھ الصحیح لخدمة األمة والدین والدولة بعیدا
  .والتطرف واإلنحراف

وبین ان المؤتمر سیتضمن جلستین، صباحیة یتحدث فیھا وزیر التربیة والتعلیم عن دور التربیة 
ن الوطني، والتعلیم في مواجھة الفكر المتطرف، والمھندس سمیر الحباشنة عن الفكر المتطرف واألم

واألستاذ الدكتور سلمان البدور عن المجتمع المدني في مواجھة التطرف، وجمانة غنیمات رئیسة 
تحریر جریدة الغد والتي ستتحدث عن دور اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في مواجھة الفكر 

ال الدیني بین طلبة المتطرف ومن ثم الدكتورة حنان إبراھیم عن دور األكادیمیات في بث ثقافة االعتد
  .الجامعات

أما فیما یخص الجلسة الثانیة فبین مدیر عام الصندوق بأنھ سیتحدث فیھا وزیر األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمیة عن دور المؤسسة الدینیة في المملكة في مواجھة الفكر المتطرف والدكتور 

اسي والتحول الدیمقراطي في مواجھة بسام العموش رئیس رابطة علماء األردن عن االنفتاح السی
التطرف واألستاذ الدكتور المطران قیس صادق عن أضواء على الخطاب الدیني والعیش المشترك 
واألستاذ الدكتور ارحیل الغرایبة عن دور الحركات السیاسیة اإلسالمیة في مواجھة  الفكر المتطرف 

كلیات الشریعة في مواجھة الفكر واألستاذ الدكتور محمود السرطاوي عن دور الجامعات و
  .المتطرف

وقد قرر مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي منح جائزة ألفضل بحث علمي لمواجھة الفكر 
المتطرف أو اإلرھاب أو اإلنحراف الفكري بشتى أنواعھ كجائزة إضافیة من جوائز الصندوق 

  .المقدمة للبحث الممیز أو الباحث المتمیز
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  م لطلبة كلیات مجتمع احتجاجاً على تعلیمات التجسیراعتصا
  

الي  یم الع ى وزارة التعل نظم طلبة من ثماني كلیات مجتمع متوسطة اعتصاما، امس األربعاء، أمام مبن
ـوالبحث العلمي، لالحتجاج على قرار مج الي ب یم الع ات التجسیر »لس التعل ادة لغای ة اي م دم معادل ع
ن  ا ع ب فیھ دل الطال ل مع ات یق ب ٧٠للجامع یدلة والط ة والص ات الھندس ك بتخصص ة، وذل بالمئ

ى  ة عل اعات المعادل دد الس د ع ري، واال یزی امین او  ٥٥البیط ام الع ة بنظ دة الدراس ت م اعة، أكان س
  .»ثالث أعوام

یم الع س التعل ان مجل ات وك ھ تعلیم دل بموجب ي ع ھر الماض ن الش ع م ي الراب رارا ف در ق الي، اص
ع   ات المجتم ي كلی ب ف دل الطال ل مع ات، یق التجسیر، بحیث ال تعادل اي مادة لغایات التجسیر للجامع

ن  ري و%  ٧٠ع ب البیط یدلة والط ة والص ات الھندس ي تخصص ات،  ٦٨ف اقي التخصص ة لب بالمئ
ا ل الدراسي الج ن الفص ارا م ام اعتب اني لع ة ٢٠١٥ – ٢٠١٤معي الث ى لعالم د االدن ان الح ا ك ، بینم

  .بالمئة ٦٠الطالب لغایات المعادلة قبل تعدیل التعلیمات 
ات ون كلی ذین یمثل مون ال ب المعتص ة : وطال یر، كلی ن، وادي الس ة، الحص ة، العقب ة التكنلوجی الھندس

س الت ة، مجل رة عالی دس، االمی ي، الخوارزمي، الق راره او اقتصار المجتع العرب اء ق الي بإلغ یم الع عل
ام  اني للع ي الث ل الدراس ن الفص ارا م ع، اعتب ات المجتم ي كلی ون ف ذین یلتحق ة ال ى الطلب ھ عل تطبیق

  .الحالي
ى أن  یرین إل عیدیة، مش إجراءات تص ام ب س، بالقی دروه أم ان أص ي بی مون، ف ة المعتص دد الطلب وھ

ة ا« ادة كلف ؤدي لزی ا ی ي قرار المجلس فاجأھم، م ذلوه ف ذي ب د ال در الوقت والجھ یھم، وھ لتجسیر عل
ازوا  ن اجت د الدراسة، وم ى مقاع ون عل ا یزال ذین م الدراسة بقرار المجلس، الذي طبق على الطلبة ال

  .»االمتحان الشامل قبل نحو شھر بأثر رجعي
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  االتحاد الریاضي للجامعات ینعقد الیوم

  
  

لجامعات االردنیة اجتماعا لھ عند الواحدة ظھر الیوم في مقره یعقد االتحاد الریاضي ل
  .في جامعة العلوم االسالمیة

  
خلیل الحجاج امین سر االتحاد سیصار الى تنسیبات اللجنة الفنیة بتحدید . وحسب د

البطوالت الریاضیة من حیث اماكنھا ومواعیدھا الى جانب المصادقة على التقریرین 
ً المالي واالداري للدو   .رة الریاضیة الشتویة التي اقیمت في مدینة العقبة مؤخرا
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ٌ للصداقة االردنیة الصینیة.. الجامعة االردنیة   جامعة
  

  محمد حسن التویمي   
  

أعیادنا االسالمیة تندرج ضمن ھذا . نشارك كمسلمین الشعب الصیني الصدیق، في تقویمنا القمري
ً التقویم، كذلك  ھي تقویمات الصین منذ تأسیس االمبرطوریة الصینیة التي ظلت مستمرة وكیانا

ً منذ فجر التاریخ والى عصرنا الحالي   .حكومیا
ً الى الصین، بدعوة لمؤتمر العلماء والخبراء العرب، كنت أتمنى ان أبقى ھناك    في زیارتي مؤخرا

ً أكثر لالحتفال بھذا العید، ومقارنة احتفاالت ال شعب والدولة الصینیة بھ، مع احتفاالتنا كمسلمین أیاما
ّْي أجُد تشابھات ومشتركات في سلوكیات االحتفالین االسالمي  بالسنة الھجریة، وھي سنة قمریة، َعل
والصیني، سیّما وأن بصمات المسلمین الصینیین منتشرة في أرجاء الصین الواسعة، ولیس في 

  .م الذاتیة الُحكممناطق المسلمین الرئیسیة ھناك وأقالیمھ
احتفال الشعب الصیني بسنتِھ الجدیدة، واحتفالنا في االردن بھذه السنة معھم، وسرورنا وسعادتنا   

وإیاھم، عالمة كبیرة اخرى على مشتركات مھمة في العالقات االردنیة الصینیة التي ھي جزء من 
فقد حضرُت االحتفال . ١٩٧٧م عالقت عربیة صینیة كبیرة، بعد تأسیسھا بین عّمان وبكین في العا

الرئیسي بالسنة الصینیة، سنة الخروف، في الجامعة االردنیة بعّمان، وجرى على خشبة مسرح سمو 
ُشارك السفارة الصینیة بإحتفاالتھا بدعوة رسمیة منھا، إذ  ً أن أ االمیر الحسن بن طالل، وسّرني جدا

ً عن صداقة ثابتة وشریفة، وت عبیر مني ومن الحضور الى جانبي عن ثبات أن االحتفال كان تعبیرا
بالمشتركات الكثیرة التي " االتحاد الدولي للصحفیین واإلعالمیین والكّتاب العرب اصدقاء الصین"

تجمعنا بالصین، بغض النظر عن أیة تطورات تجري على الساحات االردنیة والعربیة والصینیة، 
ن أن یلحق باالعضاء االتحادیین من انتقادات وعالقات ھذه الساحات بعضھا ببعض، وبرغم ما یمك

َصلھا معلومات وال تتكون لدیھا  وتبّرم منھم وتجاھھم بسبب عالقاتھم بالصین، التي ربما ال ی
تصورات عن مدى حجم العداء لھا في بعض األوساط، العاملة على تحیید وتھمیش ونھش أصدقاء 

درج في إطار مواجھات إقلیمیة ودولیة لھذه الصین الحقیقیین، والنیل منھم، ضمن صراع محلي ین
االوساط، لتقلیم االندفاعات الصینیة في ُجل بلدان المشرق العربي، وإلحاق الھزیمة بأصدقائھا 
األخلص، والتضییق علیھم بشتى الُسبل والصور، حتى من جانب عدٍد من االردنیین ذوي النفوذ 

ً مع الصینی ً وشخصیا ین ویحیطونھم بھالتھم البھلوانیة، ُمخفین تطلعاتھم والعرب الذین یعملون مھنیا
الحقیقیة التي عادة تكون متجھة نحو بلدان تَقبع وراء البحر االبیض المتوسط، وخلف أمواج المحیط 

  .العالمي
   

َھوى معرفة    االحتفال الصیني بالجامعة االردنیة، أكد للمرة األلف، أن في االردن جیل شاب ی
م ّ ودراسة اللغة الصینیة ونیل العلوم في الصین، ویسعى الى زیارة الصین  الصین، ویرید تعل

ِما یُرید  ً ل واالستقرار فیھا، وإبراز إبداعاتھ لشعبھا، والشھرة في فیافیھا، لكونھا تفسح لھ المجال رحبا
ان یتحدث عنھ ویُبدع فیھ، لحصد المكاسب، وللعیش في دولة تضمن حقوق االنسان وحریاتھ 

لتي كفلتھا لھ السماء والدساتیر الوضعیة، في اشتراكیة بألوان صینیة، یتعایش ضمنھا الطبیعیة ا

 مقاالت

 ٢٦/٢/٢٠١٥الخمیس                                                                                                                ٥الدیار ص  
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المسلم والمسیحي وأصحاب األدیان االخرى بالصین، ویتصالح فیھا مختلف الناس ذوي التطلعات 
  .  المتباینة، ویتفقون على مشتركات في إنسانیتھم والعمل لصالح الجماعة البشریة

ً االس   َعرضون تمثیلیات سّرني جدا تماع في الحفل الى طلبة اللغة الصینیة بالجامعة االردنیة، وھم ی
ّون بھا، واستمر االحتفال قرابة ثالث ساعات متصلة وممتعة، عرضت  قصیرة باللغة الصینیة، أو یغن
لفقرات إبداعیة ومتنوعة وغایة في الرشاقة والجمال، ناھیك عن الھدایا الثمینة التي وّزعت على 

لحضور ضمن مسابقات معلوماتیة مباشرة، جرت بین خشبة المسرح وقاعة المدرج، وھو ما یجعلنا ا
نأمل وننتظر احتفاالت صینیة اردنیة اخرى بمناسبات صینیة تجري على مدرج الحسن، لتعظیم 
 المكاسب في عالقات االردن والصین، وبناء مؤسسات قادرة على تنمیة وتعزیز التبادالت بین البلدین

  .والشعبین، وتوسیع دوائر الدبلوماسیة الطالبیة والشعبیة بینھما
  
ّاب العرب اصدقاء الصین * مسؤول المطبوعات في االتحاد الدولي للصحفیین واالعالمیین والكت

  .ومنتدى قراء مجلتي مرافئ الصداقة والصین الیوم باالردن
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  بھیجة اردنیة صینیةسیرات جامعیة احتفالیة م
     

  الدكتورة یلینا ریزونینكو
  

ً عن رؤى وأفكار وآراء اردنیة وصینیة على مواقع ناطقة بالعربیة في االردن والصین،  بحثت طویال
عن عید الربیع الصیني، أو رأس السنة الصینیة القمریة، التي احتفلنا بھا بشكل حاشد في الجامعة 

ً سوى أ ً لتنشر فیھا وتكرراالردنیة، فلم أجد شیئا   .خبار متشابھة، وغالبھا نصوص واحدة، نقلت نقال
   ً ً واحتفاال في الجامعة االردنیة لم یكن االحتفال بعید السنة الصینیة الجدیدة، العید الربیعي، عیدا

ً عن فكرة حقیقیة وعظیمة، ھي أن دولة ھاشمیة كاالردن الكبیر . وانتھى األمر بل كان ذلك تعبیرا
ً بقیادتھ وشعبھ، والصغیر المساحة والقلیل السكان الشاسع  ً وكفاحیا ً ومعنًى وجودیا ً وتاریخا موقعا

ً بالصین، ودولة كالصین كبیرة في كل مقاییسھا، یتصادقان على قدم المساواة، ویحتفالن كاشقاء  قیاسا
ً، وفي جامعة اردنیة ھي األقدم واألبھى، وأم الجامعات المحلیة، التي صار فیھ ا لغة صینیة، سویا

َحتفي فیھا طلبة اردنیون بعید صیني، على رأسھم سعادة السفیر  واستوطنھا اساتذة من الصین، وی
الصیني لدى المملكة، قاو یو شینغ، ومساعده السید مھدي شانغ ھایتاو، ونستمع لكلمة ھامة ألقاھا 

 الثاني المعظم، سوف یزور سعادة السفیر یو شینغ، كشف فیھا عن ان سید البالد، جاللة الملك عبدهللا
ً، ضمن توجھ خاص مرتقب، سیجري في شھر سبتمبر إیلول المقبل، لحضور المعرض  الصین قریبا

  .الصیني العربي الذي سیقام في منطقة نینغشیا الذاتیة الحكم لقومیة ھوي المسلمة
ت في احتفال الجامعة لقد كان اإلعالن عن زیارة سید البالد المعظم حفظھ هللا الى الصین، وبالذا  

ً عن مدى محبة الجانب الصیني واحترامھ  ً جلیا االردنیة مع السفارة الصینیة بعید صیني كبیر، تعبیرا
للجامعة االردنیة، وطلبتھا وھیئتھا التدریسیة، تاریخھا ومكانتھا، والسعي الى مد جسور طویلة على 

باللغة الصینیة في مساقات الجامعة، ولم ولن مد البصر، وقویة قوة الفوالذ، للتعاون الثنائي، بدأت 
َجد الرسمیون الصینیون ان احتفاالت  تنتھي بإعالنات عن عالقات دبلوماسیة عمیقة بین البلدین، ی
الجامعة وفعالیاتھا ھي مكان أمثل لالعالن عنھا، لما تمثلھ من نقالت نوعیة في ِصالت قیادتي البلدین 

  .ینغ، وجاللة الملك عبدهللا الثاني الصدیقین، فخامة الرئیس شي جینب
السفیر الصیني نّوه كذلك في احتفال الجامعة االردنیة، في رأي مھم وبارز، الى ان االحتفال ھو   

تعبیر عن عالقات الصداقة بین االردن والصین، والتي حرصت القیادة في البلدین على تعزیزھا، 
ُعّزز أكثر بالز ً إلى أن ھذه العالقات ست یارة التي سیجریھا جاللة الملك الى الصین، وقد سّرنا مشیرا

ً االستماع الى ھذا الرأي المھم، ونأمل ان تتطور ُعرى الصداقة بین عاصمتین صدیقتین، وأن  كثیرا
  .تشغل مكانة علیا فیھما

 وفي عالقة الصین وبالتحدید سفارتھا بالجامعة االردنیة، نأمل ان تتوّسع عن طریق السفارة، لتشمل  
، وحققت ١٩٦٢فالجامعة االردنیة كانت تأسست في العام . جامعات صینیة ومعاھد تعلیمیة علیا

انجازات كثیرة على مدى السنوات السابقة، في مختلف المجاالت، وأھمھا االحتفال بعشرات اآلالف 
ناسب من أبناء الوطن، الذین احتضنتھم، ورعتھم واعتنت بھم وحدبت علیھم، وأعّدتھم اإلعداد الم

والمتحّضر، وھیأت لھم أسباب النجاح، ثم انطلقوا یخوضون غمار الحیاة والثقة تمأل نفوسھم، فحققوا 
م الحیاة والعمل، وأثروا جمیع المیادین ّ زد على ذلك، تلك الخدمة الواسعة التي . مراتب علیا في ُسل

لجسور المتینة بینھا وبین قدمتھا الجامعة للمجتمع االردني، حیث أنھا حرصت منذ البدایة على مد ا
المجتمع المحلي، وساھمت في حل كثیر من مشاكلھ، ومھّدت أمامھ ُسبل التطور والتقدم ومواكبة 
العصر، لذلك نفخر في الجامعة ان تقام عالقات متینة بیننا وبین الھیئات التدریسیة الصینیة، وتبادل 

ً في درب العلوم والثقافة ومعارج الخبرات والمعارف معھا، واالحتفال بالنجاحات التي نحق قھا سویا

 ٢٦/٢/٢٠١٥الخمیس                                                                                                                ٥الدیار ص  
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ُشِعُل فوانیس صینیة تمأل أنوارھا جامعتنا االردنیة، وفوانیس اردنیة تمأل  اإلنسانیة ونقالتھا، ولعلنا ن
قاعات وردھات جامعات الصین الصدیقة، وتتحول عالقاتنا الى مسیرات احتفالیة بھیجة على مدى 

  .االزمان
   
بالجامعة االردنیة، وعضو متقدم في االتحاد الدولي للصحفیین واإلعالمیین  استاذة اللغة الروسیة*

  .والكتاب العرب أصدقاء الصین، ومنتدى قراء مجلتي الصین الیوم ومرافئ الصداقة باالردن
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 ة بم ة األردنی ال اإلذاع ل احتف د المقب اء األح ى مس وزراء یرع یس ال ھا رئ د تأسیس بة عی ناس
  .السادس والخمسین

  
  ى مفاصل ا یسیطر عل رغم إصرار جماعة اإلخوان المسلمین بعدم وجود تنظیم سري داخلھ

ذ  ذي یتخ ذا التنظیم ال ل ھ قرارھا إال ان قیادات اخوانیة تؤكد في مجالسھا الخاصة وجود مث
ر المعل ة وغی تھا المعلن م سیاس ة ویرس ي الجماع ة ف رارات المركزی احب الق یما وان ص ة س ن

قیادي في الجماعة ینتمي الى التنظیم أشار في جلسة .. »حماس»القرار لھذا التنظیم ھو حركة
ذي  ر ال ا األم مصغرة الى ان ھذا التنظیم یملك میزانیة مالیة اكبر من میزانیة الجماعة بأكملھ

  .اعتبره مراقبون ان ثمة دالالت غامضة تحیط بأھداف وغایات التنظیم
  

 یس وزراء د رئ ات . ال ات والھیئ میة والمؤسس دوائر الرس وزارات وال ا ال ور دع د هللا النس عب
ایا  ى قض ادقة عل ط أو المص اریر أو خط الت أو تق ة أي مراس ى إحال ة ال ة ذات العالق العام
ر  كل مباش ة وبش رعة الممكن رأة بالس ؤون الم ة لش ة األردنی ة الوطنی ى اللجن رأة ال ص الم تخ

التزوید المؤسسات اإلق ن طریقھ الرد ع ة ب ین . لیمیة والدولیة والعربی ى تمك رار ال دف الق ویھ
اءات  ؤتمرات واللق ات والم ي الھیئ ة ف ل المملك ا وتمثی ة بھ ام المناط ق المھ ن تحقی ة م اللجن
ص قضایا  ا یخ ة فیم دول العربی المحلیة والعربیة والدولیة بھذا الشأن والتواصل مع جامعة ال

  .المرأة
  

 ددت ف ان م ة عم ة آذارأمان ى نھای ات ال ن واإلعالن ص المھ د رخ ات تجدی رة طلب ة .. ت األمان
ا  ة تجنب ال الممنوح رة اإلمھ ن فت تفادة م ة االس ة واإلعالنی رخص التجاری حاب ال ت بأص أھاب

  .لفرض غرامات تأخیر
  

  ن دور ا ع ؤتمرا دولی ل م ھر المقب ن الش ر م ع عش ي الراب نظم ف طیة ی المي للوس دى الع المنت
  .ھة اإلرھاب وتحقیق االستقرار والسلم العالميالوسطیة في مواج

  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                                        الخمیس                                         عین الرأي                     
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  سمو األمیرة بسمة بنت طالل ترعى حفل افتتاح اعمال المؤتمر الدولي االول لالعالم
الصحي والمعرض المرافق لھ الذي یقام في الساعة الخامسة من مساء االثنین المقبل في 

  .فندق الرویال
  

 حول العنف المبني على » اعداد تقاریر اخباریة«اطالق  سمو األمیرة ریم علي ترعى حفل
النوع االجتماعي في االزمة السوریة الذي یقیمھ صندوق االمم المتحدة للسكان في فندق 

  .الندمارك في التاسع من شھر اذار المقبل
  

  من المقرر ان تصل الى المملكة الیوم رئیسة بعثة  صندوق النقد الدولي لتنظم الى اعضاء
الصندوق الذي یقوم بزیارتھ االعتیادیة المبرمجة  بھدف اجراء المراجعة السادسة  وفد

أن بعثة الصندوق قد « صنارة الدستور « وعلمت . لبرنامج االصالح المالي واالقتصادي 
االلتقاء مع رجال االعمال االردنیین وممثلین  - باإلضافة الى لقاء مسؤولین حكومیین -طلبت 

  .عن القطاع الخاص 
  

  وزیر الصحة الدكتور علي الحیاصات قرر صرف عالوة بدل تنقل واقتناء لمستحقیھا في
وزارة الصحة وان موعد الصرف سیكون خالل الیومین القادمین وبأثر رجعي حیث یقوم 

  .موظفو الوزارة في الدائرة المالیة بتجھیز المعامالت الخاصة بصرف العالوات 
  

 ب وبالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي ورشة عمل في تنظم الھیئة المستقلة لالنتخا
الممارسات الدولیة الفضلى :المال في االنتخابات»مقرھا في الرابع من الشھر القادم بعنوان

  .بحضور ومشاركة خبراء محلیین ودولیین في موضوع المال السیاسي» والحالة االردنیة
  

 ع عشر من الشھر القادم في المركز الثقافي الملكي المنتدى العالمي للوسطیة یعقد في الراب
  .دور الوسطیة في مواجھة االرھاب وتحقیق االستقرار والسلم العالمي»مؤتمرا دولیا بعنوان

  
  المفوض  ٢/٣/٢٠١٥یستضیف منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان الثقافي  االثنین المقبل

واقع حقوق «: اضرة بعنوانموسى بریزات في مح. العام لحقوق اإلنسان في األردن د
  .عمر الجازي. ویقدم المحاضر المحامي د. »اإلنسان في األردن

  
  یقیم فرع نقابة المعلمین في محافظة العقبة غدا الجمعة یوما طبیا مجانیا للمعلمین تحت

رعایة رئیس مفوضیة سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة الدكتور ھاني الملقي،وذلك 
  .األكادیمیة الدولیة في العقبة في مبنى مدارس

  
  عممت غرفة تجارة عمان على اعضائھا نسخة عن الدعوة الواردة عبر البرید اإللكتروني

-١٠المقرر عقده خالل الفترة ) Futurallia(لحضور فعالیات المؤتمر الدولي 
في العاصمة الرومانیة بوخارست، والتواصل معھا إلجراء الالزم للراغبین  ١٢/٦/٢٠١٥

 .في المشاركة في المؤتمر 
  

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                                   الخمیس                                        صنارة الدستور                   
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 "ة ة الطبیع ة لحمای ادف " العربی ذي یص د األم، ال ال بعی ة لالحتف ت حمل  ٢١أطلق
ارس(آذار  طین، ) م ي األردن وفلس جار ف ة األش اریع زراع دعم مش ل، ل المقب

و .. األم مزروعة في قلب كل إنسان"وتحت شعار  دھا شجرة تنم ة عی اجعل ھدی
ت". في األرض ة أعلن ن  الجمعی ي األردن أو فلسطین، ع ا ستزرع شجرة ف أنھ

  .كل راغب بتقدیم ھدیة لوالدتھ بعیدھا، مقابل خمسة دنانیر للشجرة
  

  ،ایز اكم الف طام ح دكتور س دولي، ال یم ال رب للتحك ین الع ز المحكم د مرك اعتم
ة  ات الدبلوماسیة والقنصلیة والملكی ي العالق را ف مستشارا للمحاكم الدولیة، وخبی

واالتفاقیات الدولیة وفض النزاعات، یشار إلى أن ھذه ھي المرة األولى الفكریة، 
  .التي یتم فیھا اختیار شخصیة أردنیة، لتتبوأ مثل ھذا المنصب

  
 المي لم الع تقرار والس ق االس اب وتحقی ة اإلرھ ي مواجھ طیة ف و "دور الوس ، ھ

ان، السبت ال ي عم ق عنوان مؤتمر دولي ینظمھ المنتدى العالمي للوسطیة ف مواف
من الشھر المقبل، ویقام في المركز الثقافي الملكي، بمشاركة أردنیة وعربیة  ١٤

  .واسعة
  

  ،د السبت د غ ة، بع تطلق الھیئة اإلداریة لجمعیة محترفي الموارد البشریة العربی
ام  ة یق الق الجمعی ل إط ي األردن، حف ا ف ارس عملھ مي، لتم كل رس ة بش الجمعی

  .اع في فندق الرویالتحت رعایة األمیرة عالیة الطب
  

  ات ع اتحاد الجامع اون م ة الشرق األوسط ومستشفى اإلسراء، بالتع تنظم جامع
وان  ت عن الم الصحي، تح دولي األول لإلع ؤتمر ال ل، الم ین المقب ة، االثن العربی

حي" الم الص وعي.. اإلع ناعة ال ت ". وص ال تح دق الروی ؤتمر بفن تح الم ویفت
  .رعایة األمیرة بسمة بنت طالل

  
 رى، ل ألسبوع الثالث على التوالي، یرفض رئیس لجنة محلیة في أمانة عمان الكب

ة دیرة المنطق ع م ات م ك لخالف ة، وذل بوعي للجن اع األس د االجتم ون . عق مواطن
  .   عن تعطل معامالتھم جراء ذلك" زواریب"أبلغوا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                                   الخمیس                                                    زواریب الغد 
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 ات المھنی ع النقاب إغالق مجم ة ب ة الطفیل ن محافظ ون م دد مھندس م ھ د إن ل ل الحدی ة بالسالس
الفروع  ة اسوة ب ي الطفیل یتخذ مجلس النقابة قرارا فوریا بتخصیص صندوق للشعب الست ف
ة، نشب  ات المھنی ع النقاب االخرى، وذلك خالل االعتصام المفتوح الذي نفذوه امس امام مجم

و مجل ات وعض روان خریس دس م ة المھن ي الطفیل ة ف رع النقاب یس ف ین رئ ن ب ره تالس س اث
ر  ة داخل مق ن مھندسي الطفیل النقابة بادي الرفایعة األمر الذي أدى إلى احتجاج العشرات م

  .النقابة
  

  الوقوف وراء لوعھ ب ور بض دهللا النس وزراء عب یس ال دغمي رئ ریم ال د الك ب عب م النائ اتھ
ھ ". الیوتیوب"تسجیالت مصورة شخصیة لھ نشرت على  وطالب الدغمي النسور خالل كلمت

ام الحالي، بالكشف في الجلس ة للع ة العام انون الموازن واب لمناقشة ق س الن ة الصباحیة لمجل
لفة  ن الس ر م ا أكث ائال انھ ام، ق وزراء وإیضاحھا باألرق عن السلفة التي حصل علیھا رئیس ال

  .المخصصة للرئیس األمریكي باراك أوباما
  

 اغ م نجاح العزة، مصطفى ی ة یض د الحجوج وفد نیابي برئاسة النائب خمیس عطی ي، محم
طینیة،  ة الفلس ن الرئاس دعوى م ة ب طین المحتل ى فلس ارة ال س بزی ام ام ا ق ي عط ي بن وعل

  .للتضامن مع االھل في مواجھة االحتالل الصھیوني
  

  ي ة ف وب خاص ي الجن ة ف فة الثلجی ور للعاص اعي ص ل االجتم ع التواص ى مواق رت عل انتش
ع اخبا ر مسبوقة، قامت مواق ذه الصور الطفیلة بارتفاعات غی ین ان ھ ة باعادة نشرھا، تب ری

  .لجبال في اسبانیا
  
  
  
  
  

  ع . ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٦/٢/٢٠١٥                                                  الخمیس                                              كوالیس العرب الیوم
  


