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 ـــــــــوضـــــوعالمــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  "األردنية"ورشة عمل لبحث ضمان اإلجراءات التحقيقية بحق المخالفين في 

 ٤  يوم وظيفي في كلية السياحة والفندقة بأردنية العقبة
 ٥  أسرار قابلة للبوح خواطرفي األردنية

  ٦  في أردنية العقبة) اقرأ بكل اللغات( مبادرة 
’Greece appreciates Jordan’s generosity in hosting refugees‘ ٧ 

 شؤون جامعية 
  ٩  إرادة ملكية بتعيين أعضاء في مجلس التعليم العالي

 ١٠  )الصيادلة(التزام الجامعات الخاصة بالحد األدنى ألجور 
ناء تبدي استياءھا من تضاؤل نسبة تعيين النساء في مجالس أم« الوطنية لشؤون المرأة «

  الجامعات
١١ 

 ١٢  خاصة بالبحث العلمي) مؤتة(رؤية بعيدة المدى لـ : الخوالدة
 ١٣  مجلس الوزراء يوافق على توحيد عالوة االختصاص لموظفي جامعة البلقاء التطبيقية

just for just  ١٤  )العلوم والتكنولوجيا(صحيفة إلكترونية طالبية في 
 ١٦ سنوات ٣ت جامعة االميرة سمية عالميا خالل اعتماد جميع كليا: مشھور الرفاعي .د

    مقاالت                        

  ٢٠  نايف المحيسن.... لنسَع لتطوير جامعات المحافظات

  ٢٢  صالح جرار. د.أ... ةغربة اللغ

  ٢٣  يوسف درادكة. د... التعلم اإللكتروني، الرقمية والتعليم العالي

  ٢٥  حسن حماد . د.. والرمز النبيلالقدوة الصالحة .. أحمد اللوزي

    زوايا الصحف                   

 ٢٦ عين الرأي

 ٢٧ صنارة الدستور

 ٢٨ زواريب الغد

 ٢٩ كواليس العرب اليوم

التقرير الصحفي  محتويات

 اليومي
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  "األردنية"ورشة عمل لبحث ضمان اإلجراءات التحقيقية بحق المخالفين في 

  
  

أكد أكاديميون في الجامعة األردنية أھمية 
سالمة اإلجراءات القانونية التي تتخذھا اللجان و

التحقيقية بحق المخالفين لألنظمة والتعليمات 
الصادرة عن الجامعة من قبل الطلبة وأعضاء 

  .الھيئتين التدريسية واإلدارية  في الجامعة
  

وأشاروا خالل ورشة عمل نظمتھا دائرة 
الشؤون القانونية في الجامعة إلى ضرورة 

نشر الوعي األخالقي بين الجسم التركيز على 
الطالبي كإجراء وقائي فاعل لألعمال التي تخل 
بالعملية التعليمية والنشاطات اإلنسانية داخل 

  .مجتمع الحرم الجامعي
  
وخالل الورشة التي شارك فيھا مساعدوا عمداء الكليات لشؤون الطلبة وأعضاء اللجان التأديبية،  

ية السابق أستاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور سھيل حدادين عرض مدير دائرة الشؤون القانون
أسس ومعايير اإلجراءات التحقيقية بھدف ضمان وعدالة القرارات التأديبية التي تتخذ بحق الطلبة 

  .وأعضاء الھيئتين التدريسية واإلدارية ممن يرتكبون مخالفات خالل مسيرتھم الدراسية والعملية
ة توفير بيئة مناسبة عند اإلجراءات التحقيقية مؤكدا تعزيز معايير ومباديء وشدد حدادين على أھمي

  .النزاھة والشفافية قبل إصدار األحكام العقابية وتنفيذھا
وفي مداخلة لھا أوضحت مساعدة عميد كلية الحقوق لشؤون الطلبة ورئيسة قسم القانون العام  

ي القضايا الطالبية، الفتة إلى أھمية إعطاء الطالب الدكتورة لينا شبيب آليات اإلجراءات التحقيقية ف
  .المخالف كامل حقوقه للدفاع عن نفسه عند إجراء التحقيق معه

بدوره سلط مدير دائرة الشؤون القانونية الدكتور محمد أمين الناصر على أھمية الورشة التي تھدف 
راءات السليمة لعمليات التحقيق إلى تعريف مساعدي عمداء الكليات وأعضاء اللجان التأديبية باإلج

  .والتقاضي
وأكد الناصر أن الورشة استھدفت تزويد اللجان التحقيقية المشكلة بخبرات قانونية درءا للطعن في أي 

  .من ھذه اإلجراءات لدى الجھات القضائية المختصة
  

الجامعية بھدف  فإن الدائرة لديھا خطط وبرامج مستقبلية إلعادة صياغة التشريعات -للناصر –ووفقا 
تطويرھا ومواكبتھا للتطورات الحديثة في مجاالت اختصاصھا، الفتا إلى عزم الدائرة إصدار كتيبا 

  .خاصا يشكل مرجعية باإلجراءات القانونية لضمان سالمتھا
  
  
  

 أخبار الجامعة

        ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                                       ٩السبيل ص 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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  يوم وظيفي في كلية السياحة والفندقة بأردنية العقبة
  
  
  

يق نظمت الجامعة األردنية في العقبة بالتنس
مع كلية السياحة والفندقة بالتعاون مع 
الشركات االستثمارية والفنادق الكبرى في 
المنطقة االقتصادية الخاصة  يوم وظيفي 
للطلبة الخريجين والطلبة على مقاعد 

  .الدراسة
  

ويھدف اليوم الوظيفي إلى توثيق التعاون 
بين الجامعة كمؤسسة تخرج الكفاءات 

ات القطاع العلمية والمھنية مع فعالي
السياحي وصوال إلى حالة موائمة بين 

مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المھن والتخصصات السياحية والفندقية مما يلبي 
احتياجات الطرفين ويحقق تطلعات المنطقة االقتصادية الخاصة كمشروع يھدف إلى االرتقاء بالواقع 

  .الةاالقتصادي واإلسھام بحل مشكلتي الفقر والبط
  
  

وعرضت الشركات السياحية والفندقية المشاركة في اليوم فرص العمل المتوفرة لديھا واستقبلت 
طلبات التوظيف، فيما اطلع الطلبة على مقاعد الدراسة على الفرص المتاحة أمامھم مما يمنحھم 

  .الفرصة للتركيز على المجاالت التي يحتاجھا سوق العمل
  
  

ضية عميد كلية السياحة والفندقة إلى أن اليوم الوظيفي يعكس أھمية وأشار الدكتور زياد الروا
التخصصات السياحية والفندقية بالنظر إلى حجم الفرص المعروضة في سوق العمل خصوصا في 
ظل وجود عدد من المشاريع السياحية والفندقية العمالقة التي ستفتح أبوابھا خالل السنوات القليلة 

  .القادمة
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

       ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                                       أخبار األردنية
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  أسرار قابلة للبوح خواطرفي األردنية

  
  
  

مندوبا عن الدكتور أحمد علي العويدي عميد 
شؤون الطلبة في الجامعة األردنية رعى 
الدكتور صفوان الشياب نائب عميد شؤون 
الطلبة أمسية قراءات ونثريات للكاتبة حليمة 
الطردي التي نظمتھا دائرة النشاطات الثقافية 

  .ية في عمادة شؤون الطلبةوالفنية واإلعالم
  

وفي بداية األمسية قدم الشاعر والناقد األستاذ 
محمد الخليلي الكاتبة الطردي حيث عرف 
بدورة الخاطرة وانواعھا وعناصرھا 

  .وماھيتھا
   

ثم استھلت الكاتبة حليمة الطردي في قرأءة باقة من الخواطر التي راوحت بين الغزلية واالجتماعية 
منفتحة على المشھديات جاست خاللھا األمكنة واألحداث، عبر إيقاعات وتقطيعات والوطنية بلغة 

فكانت وال اروع وال ابھى وعلى رأسھا أسرار قابلة للبوح ،والى األسير، وعندما ظننت أنني لن 
  .أحبك ،والمفاجأة ،وكفالة اليتيم ومجموعة منوعة من الخواطر النثرية التي نالت استحسان الحضور

   
ھاية األمسية كانت ھنالك قراءة نقدية لجميع القراءات من قبل الناقد محمد الخليلي والحضور وفي ن

  .أثرت ھذه األمسية 
   

حضر األمسية الشاعر علي العدوان رئيس رابطة الكتاب واألدباء األردنيين واألسـتاذ فھد الجبور 
الكتاب األردنيين والمھتمين بھا مديرالتخطيط بتربية القويسمه ومجموعة من أعضاء رابطة األدباء و

  .الشأن وعدد كبير من طلبة الجامعة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       ٢٧/١١/٢٠١٤أخبار األردنية                                                         الخميس                                              
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  في أردنية العقبة) اقرأ بكل اللغات( مبادرة 

  
   
  

حيت الجامعة األردنية فرع العقبة مبادرة 
تحت )  ال تجعل كتابك نائما في بيدك ( 

وذلك ) اقرأ بكل اللغات( مسمى جديد 
القراءة في الحياة انطالقا من أھمية 

بحضور مساعد رئيس الجامعة األردنية 
العقبة للشؤون اإلدارية الدكتور فراس 
الرواشدة وعميد كلية اللغات الدكتور 
عدنان الصمادي وأعضاء الھيئتين 

  . اإلدارية واألكاديمية
  

إنجاح ھذا وأشاد الدكتور الرواشدة بمبادرة عدد من الطلبة المتميزين في الجامعة ووقوفھم وراء 
العربية، الفرنسية، االنجليزية، ( العمل الجاد والدؤوب حيث تتضمن المبادرة فقرات الثقافية باللغة 

التي  أظھرت مواھب الطلبة وإبداعھم في الحديث عن القراءة والسعي لجعلھا ظاھرة في ) االسبانية 
  . الوسط الطالبي والمجتمعي

الفعالية بحس الكوميديا الناقد والھادف إلى تجسد واقع واشتمل حفل إطالق المبادرة على فقرات 
  .الحال حيث  العزوف والغفلة  عن القراة

   
من جانبه أكد الدكتور الصمادي اھمية القراءة والكتابة في حياتنا اليومية حيث ذكر الجميع أن القراءة  

له الكريم عليه الصالة والسالم  حقيقة أساسية  وراء العلم والتعلم ، فھي أول ما أمر به هللا تعالى رسو
  اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األ: ( فقال تعالى  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

       ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                       أخبار األردنية                                                
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’Greece appreciates Jordan’s generosity in hosting refugees‘  
  

  
Dana Al Emam- Greece “recognises and appreciates the generosity and 
valuable contribution of Jordan” in providing shelter to refugees from Syria, 
Iraq and Libya fleeing violence in their countries, Greek Ambassador to 
Jordan Maria Louisa Marinakis said on Tuesday. 

  
rinakis added In a lecture she delivered at the University of Jordan, Ma

that her country, which held the presidency of the EU council in the 
first six months of this year, urged EU countries to provide more 
support to Jordan. 

  
Between 2011 and 2014, Greece, along with the other 27 EU member 
countries, increased humanitarian and developmental assistance to Jordan, to 
3 billion euros (around $3.7 billion), she noted. 

  
Underscoring His Majesty King Abdullah’s “persistent and constructive 
efforts to advance regional security, stability and moderation”, Marinakis 
highlighted that instability will have long-term political, economic and 
social consequences, not only on Syria and Iraq, but also on neighbouring 
countries and the entire region. 

  
”In Syria, we agree that the political solution is the only viable one. In this 

war of attrition, the real victims are the people,” she said, adding that the 
international community should examine all possibilities and undertake any 
effort for the resumption of talks and for a political agreement on a way out 
of the crisis. 

  
Commenting on the situation in Iraq, the ambassador said Greece has called 
on the international community to actively join the global campaign against 
terrorism. 

  
Furthermore, she said that Greece is a “committed” supporter of interfaith 
dialogue, aiming to contribute to the promotion of religious freedom, human 
rights and peace efforts in the Middle East, adding that the Greek city of 
Thessaloniki held a seminar on the Amman Message last year. 

  

       ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                             ٢الجوردان تايمز ص 
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Turning to bilateral ties, the ambassador noted that Amman and Athens 
established diplomatic relations in 1966. 

  
She referred to Foreign Minister Nasser Judeh’s recent visit to Greece, 
where officials from both countries signed a number of cooperation 
agreements to increase trade exchange, exempt holders of diplomatic 
passports from visa requirements and boost cultural, educational and 
scientific cooperation for the years 2014-2016. 

  
Marinakis said her country is carrying out major projects in the Kingdom, 
including the new terminal of Amman’s airport and a hydroelectric plant in 
Zarqa. 

  
Moreover, she cited cooperation between the Jordanian and Greek armies, 
adding that since the 1960s around 2,000 Jordanians, mainly medical 
students, studied in military schools as well as in other universities in 
Greece.  
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  إرادة ملكية بتعيين أعضاء في مجلس التعليم العالي
  
  

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الذوات المذكورين تاليا 
  :أعضاء في مجلس التعليم العالي

  
  . ديمعالي األستاذ الدكتور صالح جرار بدالً من عطوفة األستاذ الدكتور حكم الحدي. ١
  . عطوفة األستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي بدالً من سعادة األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي. ٢
  . سعادة األستاذ الدكتور أحمد العجلوني بدالً من عطوفة األستاذ الدكتور سعد حجازي. ٣
  .لدين عرفهسعادة األستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة بدالً من سعادة األستاذ الدكتور ضياء ا. ٤
  .سعادة األستاذ الدكتور حسن الشلبي بدالً من سعادة األستاذ الدكتور أمين العضايلة. ٥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعية

       ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                        ٣العرب اليوم ص  - ٢ص  الغد  -٢الرأي ص  - بترا
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  )الصيادلة(التزام الجامعات الخاصة بالحد األدنى ألجور 
  
  

االدنى  أكد نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى التزام الجامعات الخاصة بالحد -طارق الحميدي
لحملة ) دينار شھريا ٥٠٠(الجور الصيادلة العاملين بالجامعات الذي اقره مجلس النقابة بحدود 

  .البكالوريوس
  

وثمن عيسى للجامعات الخاصة تجاوبھا مع النقابة في اطار مساعيھا لتحسين اوضاع منتسبيھا 
جامعات الخاصة والحكومية لما المعيشية والمھنية، مؤكدا ان النقابة تسعى للمزيد من التعاون مع ال

  .فيه مصلحة الوطن والمھنة والصيادلة
  

وبين ان النقابة ستواصل مساعيھا لتحسين اوضاع منتسبيھا في مختلف القطاعات الصيدالنية 
وخاصة العاملين في الصيدليات والمستشفيات وتطبيق الحد االدنى لرواتب الصيادلة العاملين فيھا من 

صيادلة من خالل النقابة والتدقيق على تطبيق الحد االدنى لالجور المقرة من خالل تثبيت عقود ال
  .المجلس السابق

  
واشار الى ان النقابة ستعقد يوم السبت امتحان القبول للصيادلة المتدربين الذين انھوا تدريبھم العملي 

  .وذلك في مجمع النقابات المھنية
  

  .الف صيدالني وصيدالنية ١٦تجاوز ال  يذكر ان عدد الصيادلة المسجلين في النقابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                       ٤الغد ص  – ٦الرأي ص 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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تبدي استياءھا من تضاؤل نسبة تعيين النساء في « الوطنية لشؤون المرأة «
 مجالس أمناء الجامعات

  
ع التي  -امان السائح  ا المواق رأة واعطائھ راة بضرورة انصاف الم طالبت اللجنة الوطنية لشؤون الم

ا ومكا ق بتعليمھ اء تلي الس امن ي مج اء ف ين نس بة تعي ن  تضاؤل نس تياءھا م ة اس ة  اللجن ا ، مبدي نتھ
ة  ع رئيسية وھام الجامعات ، معتبرة  ذلك انتقاصا من حق المرأة ، وتغليب النظرة الذكورية في مواق

  .في المملكة
مناھضة أشكال وقالت اللجنة في بيان  امس انه في الوقت الذي يحتفل العالم واألردن باليوم العالمي ل 

ة  ة الحكوم تعكس عدم جدي اء الجامعات  ل العنف ضد المرأة،جاءت قائمة تعيينات رؤساء مجالس امن
رأة نسبة  ز ضدھا، حيث شكلت الم ع أشكال التميي ة جمي دراتھا وإزال في تمكين المرأة واالعتراف بق

  .فقط من ھذه التشكيلة% ٢.٣
  
ود المؤسسية  وتعتبر اللجنة أن ھذه الحالة ھي استمرارية   اب الجھ رأة وغي اءة الم لسياسة تتجاھل كف

  .لدعم تبوء المرأة المراكز القيادية في شتى المجاالت
  
من المراكز % ١٠من موظفي القطاع العام، إال أنھا ال تشكل أكثر من % ٤٤ففي حين تشكل المرأة  

د عن  ا% ١١القيادية، وھي ال تزي ا أن ھن ة، كم رأة واحدة فقط في من أعضاء السلطة التنفيذي ك ام
ه .. منصب أمين عام وزارة أما في مجال التعليم العالي وبالرغم من التحصيل العلمي الذي وصلت إلي

نعكس بشكل إيجابي  م ي دم ل ذا التق المرأة األردنية، وفي المجاالت العلمية والنظرية المختلفة، إال أن ھ
ان خريجات الجامعات يشكلن  و بحسب ال.  على مشاركة المرأة في المراكز القيادية ان ف % ٥١.٧بي

دكتوراه في األردن، إال % ٣٦في حين تشكل النساء  ٢٠١٣من مجموع الخريجين لعام  ة ال من حمل
ط  كلن فق ن يش ة % ١٥أنھ ات األردني ي الجامع ة ف وادر االكاديمي ع الك ي جمي دكتوراه ف ة ال ن حمل م

ام بحسب التقرير االحصائي السنوي الصادر عن وزارة التع ذي .   ٢٠١٣ليم العالي لع وفي الوقت ال
رأة نسبة  ه الم ك المشاركة % ٢٤.٥تشكل في ة إال أن تل وادر التدريسية في الجامعات األردني من الك

دريس  ث والت اعدي البح ب مس ي مناص ز ف رين %) ٤٠(تترك ين %) ٦٢.١(والمحاض والمدرس
ا ارتفعت الدرجة األ%)٥٤.١( ك، فتشكل النساء ، حيث تنخفض ھذه النسبة بحدة كلم د ذل ة بع كاديمي

بة  اعدين، و% ٢١.٥نس اتذة المس ن األس اركين، و % ١١.٦م اتذة المش ن األس ن % ٦.٧م ط م فق
  .األساتذة

  
ة في     ة نوعي ة إلحداث نقل وطالبت اللجنة في البيان الحكومة باتخاذ اإلجراءات الضرورية والالزم

وارد منھجھا لضمان زيادة مشاركة المرأة في شتى المجا ة وتخصيص الم الت، ووضع الخطط العملي
  ).٢٠١٧ – ٢٠١٣(البشرية والمالية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لألعوام 

  
  
  
  
  
  

                     ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                       ٣الدستور ص  -٩الرأي ص 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  خاصة بالبحث العلمي) مؤتة(رؤية بعيدة المدى لـ : الخوالدة
  
ر في دعم مسيرة  اكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة على ما يشكله البحث العلمي  من اث

يلة التي تعكس مدى  اره الوس ى اعتب الجامعة والوصول بمستواھا االكاديمي نحو الريادة المنشودة عل
  .جديتھا في ھذا المجال الحيوي باعتباره العامل األقوى في تصنيف المؤسسات

ا في كلي  ة خالل المحاضرة التي القاھ ة الزراعة في ودعا الخوالدة اعضاء ھيئة تدريس جامعة مؤت
وا  ة؛ ليتغلب ة مرموق اثھم في مجاالت عالمي الجامعة الى تعميق جھودھم البحثية والعمل على نشر أبح
د  على النمطية التي ال تضيف جديداً وال تحقق إبداعا، مشيرا الى  ان مقياس الجامعات في التميز يعتم

ى  بشكل مباشر على توسعھا في البحث والتميز فيه االمر الذي  يحفز الجامعة على ان تنفق بسخاء عل
  .دعم التميز في مجاالت البحث العلمي خصوصا المشاريع  واالبحاث النوعية

ة في الوقت  ه مزرعة الجامع تقوم ب ذي س ابي ال دور االيج دة عن ال وخالل المحاضرة تحدث الخوال
ا كل الم وافُر فيھ ين القريب والمتمثل بدعم األبحاث الزراعية فھي ستكون مزرعة يت قومات التي تع

د من البحث واالنجاز  اق لمزي يفتح اآلف ذا س الباحث على الوصول لنتائج دراسته بيسر وسھولة؛ وھ
ة  يرتھا الطيب ة مس ة لخدم ي الجامع اح ف ن المت تفادة م ا االس ة قوامھ س لمنھجي ا نؤس كل يجعلن وبش

  .المباركة
ة حول  في ختام المحاضرة استمع الخوالدة الستفسارات ومداخالت اعضاء  الھيئة التدريسية في الكلي

ي  تھم للبحث العلم ين ورؤي امجھم الدراسي والمدرس ة وبرن ة بطالب الكلي ن القضايا المتعلق ة م جمل
ة وتمنحه  ه إدارة الجامع ذي تدعم ه األمر ال ى دعم وتسھيالت لتطوير مخرجات وفرص الحصول عل

  .اھتمامھا البالغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                           ١١أي ص الر



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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وافق على توحيد عالوة االختصاص لموظفي جامعة البلقاء مجلس الوزراء ي
  التطبيقية

  
  
  

ة  اء التطبيقي ة البلق قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تعديل نظام الرواتب والعالوات في جامع
لجميع المدرسين حييث كانت تصرف % ١٣٥حيث تم تعديل عالوة االختصاص في الجامعة لتصبح 

ة %٧٥لبعض المدرسين بنسبة  االرادة الملكي وزراء ب رار مجلس ال ع توشيح تنسيب ق ، ومن المتوق
  .السامية خالل ايام واصدارھا بالجريدة الرسمية 

  
الرغم من أن  ذ تأسيسھا وب ة من يذكر أن ھذه القضية كانت من القضايا التي تؤرق العاملين في الجامع

ذه العالوات أنظمة الرواتب تم تعديلھا أكثر من مرة إال أن أيا من اإل د ھ نجح بتوحي دارات السابقة لم ت
.  
  

ه دور بالضغط عل الي  یكما وان رئيس الجامعة الحالي الدكتور نبيل شواقفه كان ل يم الع مجلس التعل
املين في  ة من الع ذه الفئ ود التصويب وضع ھ ين محم دكتور آم الي ال يم الع والتنسيق مع وزير التعل

  .الجامعة 
ت د وكان رت ع وز نش ة ني ة طلب ر المالي وزراء ووزي رئيس ال الي ول يم الع وزير التعل دات ل ة  مناش

  .وغيرھم من اصحاب العالقة  لتعديل العالوة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       ٢٧/١١/٢٠١٤طلبة نيوز                                                           الخميس                                 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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just for just  العلوم والتكنولوجيا(صحيفة إلكترونية طالبية في(  
  
  

بادر طالب في جامعة العلوم  -اماني الشوبكي
م العلمية والتكنولوجيا رغم تخصصاتھ

المختلفة بانشاء  جريدة الكترونية يومية غير 
ربحية بدعم من صندوق الملك عبدهللا الثاني 
للتنمية وعمادة شؤون الطلبة بالجامعة اسموھا 

)just for just(  
ويقول محمد سلطان عمايرة طالب في كلية 

اسسنا «الطب البشري وھو مؤسس الجريدة  
ل جريدة الجريدة في شباط الماضي وھي او

في الشرق االوسط بادارة طالبية فقط دون أي 
تدخل من الجامعة او ھيئات تدريسية، 
ويضيف تاتي اھميتھا بكونھا شاشة لعرض 
االحداث التي تدور في الجامعة او منبر ينظر 

منه الطلبة الى جامعاتھم واطالق مواھبھم في الكتابة والرسم والتصوير والفن التشكيلي والكاريكاتير 
  .»الرسم الحرو
اخرين مندوبين ومحررين  ١٢٠طالبا لمجلس االدارة و ١٢ولفت الى ان اسرة الصحيفة تتالف من   

  . من مختلف الجنسيات
واشار العمايرة الى ان ادارة الصحيفة قبيل صدورھا عقدت دورات مجانية للطلبة في مھارات   

منظمات عالمية كوسطاء اجتماعيين لھم الكتابة واالتصال والتسويق اضافة الى عقد اتفاقيات مع 
عضو ھيئة تدريس للكتابة بالصحيفة واصدار نسخة باللغة االنجليزية الطالع طلبة  ١٢واستقطاب 

  .الجاليات االجنبية على محتواھا للوصول الى اصدار نسخ منھا في دول العالم
يتم ارسال تقرير وعن منظومة عمل الجريدة اضاف انھا تعمل ضمن منظومة مؤسسية بحيث    

اسبوعي لرئيس التحرير بمنظومة عمل كل قسم واالنجازات التي تم  تحقيقھا لمتابعة العمل المنوط 
بھم وھناك اقسام في الجريدة تمس احتياجات الطالب ومنھا مناقشة كتاب بحيث يتم اعطاء ملخص 

في الشخصية وتم  عن الكتاب للقارىء  ،و قسم اوتار الحياة بحيث يعرض الموسيقى وتاثيرھا
  . استحداث قسم التكنولوجيا وقسم المنوعات الذي يعرض اغرب االحداث التي جرت بالجامعة

اشار العمايرة الى ان مايميز عمل الجريدة انه يومي وتحتاج الى جھد والتزام وليس كأي مبادرة   
حتاج الى جھد اخرى يكون عملھا موسميا ونحن اعضاء الجريدة ندرس تخصصات طبية وھندسية وت

  . دراسي
فھي تخدم الطالب بشكل كبير سواء من «عبدهللا المعايطة طالب سنة رابعة طب اكد اھمية الجريدة   

ناحية تقديم االخبار بشكل سريع  وموثوق وھو موقع  يعتمد عليه الطالب لما يحتويه من مصداقية 
  .»عالية

ع لما تتضمنه من نشاطات متنوعة من واضاف ان الجريدة منتشرة بالجامعة بشكل كبير وواس  
  .ايصال وجھات نظر الطالب للمسؤولين وحل مشاكلھم بشكل سريع وھناك متابعة حثيثة لقضاياھم

                    ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                ١٣شباب ص / الرأي 
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واكد ان الجريدة تعتبر حركة جريئة ابرزت ابداعاتھم في مختلف حقول المعرفة العلمية والموھبية 
  .يطھم على تبادل المعارف والثقافاتباالضافة الدماج الطالب المغتربين مع االردنيين وتنش

سعاد الداوود طالبة سعودية سنة ثانية اشارت الى اھمية الجريدة في دمج الثقافات المختلفة سواء   
جاليات عربية او اجنبية واشراكھم في الكثير من االنشطة والندوات للتعريف على حضاراتھم اضافة 

ل عليھا باي طريقة اخرى كاالجازات والندوات التي ال الى انھا تقدم للطالب اخبارا ال يمكن الحصو
تكتب اال في ھذه الجريدة االضافة الى اننا نقوم باجراء مقابالت مع الدكاترة والعمداء ونكتب عن 

  . سيرھم الذاتية الطالع الشباب عليھا وتعد ھذه سابقة من نوعھا
علمية ولكن ذلك ال يمنعنا من ان يكون لدينا واشارت اننا في ھذه الجامعة العلمية كلنا ننتمي لكليات   

مواھب اخرى كالموسيقى والشعر والرسم لذلك توفر لنا الجريدة تغطية واسعة لھذه النشاطات 
  .    وتخرجنا من النمط الواحد مما يعزز لدى الطالب الثقة بالنفس وحب التطوع

يكون ھناك شباب مميزون من كل  واضاف الشاب زيد الحوراني من الجامعة االردنية اننا نتمنى ان
الجامعات ويعملون على انشاء جريدة متخصصة لطالبھا مما يساعد الشباب على االطالع على كل 
تفاصيل جامعاتھم ويولد روح المنافسة بين الجامعات باالضافة الى التخفيف من الضغوطات التي 

  .سھم التي تؤدي الى العنف الجامعييعاني منھا الشباب من خالل التفريغ وعدم كبت المشاكل في نفو
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  سنوات ٣اعتماد جميع كليات جامعة االميرة سمية عالميا خالل : مشھور الرفاعي .د
  
  
  

ة  -مارينا الخالدي ق طلب ا فري ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريھ
يس  ع رئ ة م إجراء مقابل ا ب ات ، قمن اء الجامع ع رؤس وز م ني

م الحديث جامع ة االميرة سمية الدكتور مشھور الرفاعي حيث ت
رامج واسباب  ز في الب عن اھمية وجود بصمة للجامعات والتمي

  .تقدم الجامعة في ظل ظروف صعبة تكابدھا جامعاتنا 
  :وتاليا نص الحوار 

وز  ة ني ات : طلب ى الجامع ن اول مية م رة س ة االمي ر جامع تعتب
ر ا احد الجامعات الخاصة في االردن اال ان الكثي رون انھ ون ي

ذا  ى ھ ك عل ا تعليق ات م ث االداء والتعليم ن حي مية م الرس
  !الموضوع ؟

اعي  ة خاصة : الرف مية ھي جامع رة س ة االمي ع جامع ي الواق ف
ة  ة العلمي ا ھو الجمعي ك لھ الي لكن المال حسب قانون التعليم الع

  :معة لسببين الملكية التابعة للقطاع الحكومي ، ھذا االمر اعطى قوة للجا
ة الحسن  ا في مدين الردن فوجودھ السبب االول ان مالك الجمعية العلمية الملكية ھو المركز البحثي ل
دريس والطالب ، فھي تمكن الطالب من تأسيس شركات في  العلمية يخدمھا من جانب اعضاء الت

ة الموجودة  تفيدوا من االمور البحثي دريس ممكن ان يس ة الحسن مدينة الحسن وأعضاء الت في مدين
ة )  RSS(او المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا او ) بارك  I(سواء كانت في  الجمعية العلمية الملكي

ن  دة م ا الجي ذت المزاي مية واخ ات الرس ن الجامع دة م ا الجي ذت المزاي مية اخ رة س ة االمي ، فجامع
  .الجامعات الخاصة 

رغ وعلى سبيل المثال بالنسبة العضاء ھيئة التدري دة التي تعطي تف س ، نحن الجامعة الخاصة الوحي
ا ھو الحال في  ادر كم ى الك علمي العضاء ھيئة التدريس الذين يخدمون في الجامعة ويتم تعيينھم عل

وة  ٦الجامعات الرسمية ، وكل  ذا االمر يعطي ق رغ علمي وھ ى اجازة تف تاذ عل سنوات يحصل االس
ة اال د نظام الجامع ا ونعتم ة ، كم ه للجامع دريس واضفنا علي ة الت ات اعضاء ھيئ بة لترقي ة بالنس ردني

  .امور جديدة
ا تميزت : طلبة نيوز  ا بينم ول فيھ دمين للقب ة المتق عانت الجامعات الخاصة من انخفاض عدد الطلب

  !جامعة االميرة سمية بأنھا استقبلت طلبات اعلى من الطاقة االستيعابية ؟
اعي  دال: الرف اض مع ع انخف نة م ذه الس ي ھ ول ف ة للقب كلة حقيقي اك مش ان ھن ة ك ة العام ت الثانوي

  .الجامعات الخاصة وحتى في الجامعات الرسمية بالنسبة للبرنامج الموازي 
رار  م بق في جامعة االميرة سمية لم يكن لدينا مشكلة فيما يتعلق بھذا االمر الن طالبنا يكونون على عل

مرحلة الثانوية العامة ، فيكونون على علم من زمالئھم  اختيارھم لجامعة االميرة سمية من قبل اجتياز
  .او اھلھم او اقربائھم عن تميز جامعة االميرة سمية فيكون خيارھم االول اختيار ھذه الجامعة 

ه اذا ( ومنذ ثالث سنوات فإن طالبنا ال ينتظرون القبول الموحد كما في الجامعات االخرى  ى ان بمعن
ذلك ، ) امعات الرسمية يتم القبول في الجامعات الخاصة لم يتم قبول الطالب في الج ا ليسوا ك ، طالبن

               ٢٧/١١/٢٠١٤                              طلبة نيوز                                                             الخميس         
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ل ان  ك قب ر من ذل ة واكث تيعابية للجامع ة االس في حال تم اعالن نتائج الثانوية العامة فإننا نحقق الطاق
  .تظھر نتائج القبول  الموحد

دينا  ذين ل ين الجامعات الرسمية والخاصة ال دة من ب ة الوحي ي ونحن الجامع ة ف ول للطلب امتحان القب
ي  ب ف ول الطال تم قب ول ي ان القب ائج امتح ة ونت ة العام دل الثانوي ى مع اء عل ع التخصصات وبن جمي

  %.٩٨الجامعة ، واذا لم يجتاز الطالب ھذا االمتحان ال يقبل حتى وان كان معدله في الثانوية العامة 
ه اذ ث ان د حي ول الموح رة القب ل بفك ا بالعم نة قمن ذه الس دم وھ وم بالتق ب يق ديم الطل ب بتق ام الطال ا ق

ى دفعات من  ى المعدالت عل ار اعل تم اختي ى ان ي لالمتحان واذا اجتاز االمتحان يبقى طلبه موجود ال
  .المتقدمين والناجحين حتى يتم انتقاء افضل الطالب ويقوم الطلبة بالتنافس على اعلى المعدالت 

ذه % ٦٠وكنا محظوظين ھذا العام حيث تم رفض  من الطلبة الذين قدموا الطلبات ودفعوا الرسوم وھ
دم  ة ، حيث يتق ار  ١٠٠النسبة موجودة في الجامعات العالمي تم اختي ة لي طالب فقط  ٤٠طالب للجامع

  .طالب فقط ٢٠طالب افضل  ١٠٠بحيث نختار من كل % ٨٠كما ونتوقع أن تزيد ھذه النسبة الى 
دنيا عا ة وعن معدالت القبول فالمعدالت ال ة في الثانوي الرغم من عدم وجود معدالت عالي دا ب ة ج لي

رة % ٢٧العامة لھذا العام ، وتشير االحصائيات الى ان  ة االمي ولھم في جامع م قب ذين ت من الطالب ال
ر من  ة عن % ٩٠سمية معدالتھم اكث اقي الطلب ا فاقت معدالت ب ا ، بينم ذه السنة تقريب في % ٨٠لھ

  .الثانوية العامة 
زين وحتى يتم  ازة وطالب متمي تخريج مخرجات ممتازة من الطلبة يجب ان يكون لديك مدخالت ممت

وجي  وفير حدث تكنول ا يجب ت دريس والبحث العلمي ، كم زين في الت واعضاء ھيئة التدريس المتمي
م  كما يجب علينا ان نركز على التكنولوجيا ونواكبھا ومع االسف فإن الكثير من الجامعات الرسمية ل

  .سنوات  ١٠حديث على مختبراتھا منذ يطرأ ت
م  دم لھ ا نق ونحن في جامعة االميرة سمية لدينا المدخالت المتميزة ولدينا افضل المدرسين والسبب بأنن
ي  اركة ف ى المش ة باالضافة ال ة والعلمي ة البحثي م البيئ وفر لھ ل ن ي االردن وبالمقاب ب ف ى الروات اعل

ارب  المؤتمرات كما ونعمل على تحديث اجھزتنا ا يق م صرف م رات بشكل دوري حيث ت في المختب
ة  ات الجامع ام الماضي وسنستمر بتحديث مكون ات في الع رات الكلي المليون دينار على تحديث مختب

  .التي تغطى من الموازنة 
ع سنوات :  طلبة نيوز  دة ارب الي لم يم الع ع عضو مجلس في التعل برأيك ھل نسير ..لقد شغلت موق

  !ي قطاع التعليم العالي في االردن ؟بالطريق الصحيح ف
ى : الرفاعي  التعليم العالي لدينا في االردن بخير وفي احسن حال لكن ينقصنا التميز في الجامعات عل

مستوى البرامج ولو قارنا وضعنا في مجال التعليم العالي بين الدول حولنا لوجدنا اننا في افضل حال 
يج ، وحتى  ونحن معروفين على مستوى الدول كما ان خريجينا اثبتوا جدارتھم في االردن ودول الخل

لكن ينقصنا ان يكون . الذين ذھبوا ليكملوا دراساتھم العليا سواء في امريكا او اوروبا اثبتوا جدارتھم 
ا  ھناك ھوية لكل جامعة تميزھا عن غيرھا فمثال جامعة االميرة سمية لھا ھوية متميزة في التكنولوجي

ي والھندسة واالع ال ف ات االعم ا من كلي م تكن كغيرھ ال ل ة االعم أنا كلي دما انش ا عن ا وانن ال ، كم م
  .الجامعات االردنية االخرى حيث ركزنا على تفعيل التكنولوجيا فيھا 

زة في كل شيء او  ة متمي ة االردني أن الجامع ونحن كجامعات يجب ان نمتلك ھوية وال يمكن القول ب
أكثر من الجامعة الھاشمية مثال لكن نست طيع القول بأن الجامعة االردنية متميزة بأكثر من برنامج او ب

  .بالزراعة  –بالھندسة  –كلية ، فھي تتميز بالطب 
رة سمية  ة االمي فيجب على الجامعات ان تعمل على ان تتميز بالبرامج وتتميز بالكليات ، وحاليا جامع

دخل ضمن افضل  ة ، واالمر ٥٠٠تعمل على ان ت ة عالمي يس سھال فالجامعات التي دخلت  جامع ل
ى  ٥٠٠ضمن افضل  ى تحصل عل ارا حت يال ونھ ل ل و االفضل وتعم ا نح عى دائم ي تس ة ھ جامع
  .المراتب االولى
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دعمھا  ة التي ت ات المادي ى افضل ترتيب من خالل االمكاني وھناك بعض الجامعات التي حصلت عل
  .وھذا ال يعني انھا افضل من جامعاتنا 

رة  متى: طلبة نيوز  ة االمي ة في االردن وھل جامع سينتھي التفريق بين الجامعات الخاصة والحكومي
نقص اذا  ذا ال ة ھ تم تغطي ة وكيف ي وارد المالي سمية تعاني مما تعانيه الجامعات الرسمية من نقص الم

  !كان موجود ؟
اني : الرفاعي  ة تع نقص في بالنسبة لالمور المالية للجامعات الرسمية فكل الجامعات الحكومي من ال

ا ،  رات وغيرھ الدعم المادي من وزارة التعليم العالي ، وھذا ينعكس على مستوى الخريجين والمختب
  .اما بالنسبة للجامعات الخاصة اغلبيتھا طابعھا ربحي فال يوجد لديھا مشاكل مادية 

ا ف ة ، ام ا الحسنة من الجامعات الخاصة والحكومي ا المزاي ابقا جمعن ق ونحن كما صرحت س ا يتعل يم
بالوضع المادي لجامعة االميرة سمية فنحن نغطيه من خالل الرسوم الدراسية ومن خالل المشاريع 
ا  د م ة ويوج ات االردني ين الجامع ة من ب اريع الدولي م للمش ر دع ة اكب ي الجامع د ف ة حيث يوج الدولي

ارب  رامج ومش ٢٠يق وير ب اريع تط ة ومش ة التحتي اريع للبني ا مش دعوم منھ روع م وير مش اريع تط
ا  ة ، كم ة وجامعات عربي اون مع جامعات اوروبي العضاء ھيئة التدريس وھذه المشاريع تكون بالتع

اء  رة سمية( وتقدم جامعة االميرة سمية منح للطالب من خالل رئيس مجلس االمن ا ) االمي ى نفقتھ عل
من رسوم % ٣٠-٢٠من وتغطي الجامعة تقريبا .الخاصة كما تقدم منح للطلبة المحتاجين والمتفوقين 

  .الطلبة ويعد الوضع المادي للجامعة جيد وليس سيء 
وعن برامج الجامعة قال الدكتور مشھور الرفاعي ان البرامج تكون دائما بتوجھات من رئيس مجلس 

رامج ) االميرة سمية بنت الحسن ( االمناء  رار للب ة وليست تك رامج ريادي ا تسعى ان تكون الب ودائم
ام االستقالل من الدرجة الموجودة في ا ى وس ذه السنة عل ة ھ ذلك حصلت الجامع لجامعات االخرى ل

  .االولى 
ه  ل جاللت ة خاصة من قب ارة لجامع ر اول زي وكان ھناك زيارة لجاللة الملك عبدهللا الثاني والتي تعتب
ى  ة او عل ى مستوى الجامع ة سواء كانت عل ي الجامع ازات الموجودة ف ى االنج ا عل ع فيھ حيث اطل

ة  ٥مستوى الطالب ، وعندما قام الملك بزيارة كاليفورنيا في شھر  الماضي التقى بمجموعة من الطلب
ارب   ITاالردنيين الذين اسسوا شركات  ا يق ة م ان من ھؤالء الطلب ا وك اشخاص من  ١٠في امريك

  .خريجي جامعة االميرة سمية 
ا ب د فيھ ة ويوج رامج النوعي ى الب ة عل ز الجامع ا ترك ا م ة ودائم ات االردني ي الجامع د ف رامج ال توج

الوريوس  رامج البك ل ب رى مث ي : االخ ويق االلكترون امج التس وبي وبرن م الحاس م الرس امج عل برن
د ،  امج ھندسة الشبكات الجدي ة وبرن ة الكھربائي درة والطاق والتواصل االجتماعي وبرنامج ھندسة الق

ة حيث  وعلى مستوى الماجستير فھناك عدة برامج منھا برنامج امن نظم المعلومات والجرائم الرقمي
ة ولقطاع  زة االمني ابرات واالجھ ان ھذا البرنامج صمم خصيصا للقوات المسلحة ولالمن العام وللمخ

ه االتصاالت ولقطاع البنوك و درس في  ٥٠يعتبر ھذا البرنامج فريد من نوعه على مستوى المنطقة وي
  .طالب مسجلين حاليا وتم تخريج دفعة من ھذا التخصص 

ة  ة االلماني ع الجامع اون م نة بالتع ذه الس ي ھ ه ف دأنا ب ذي ب م المؤسسات ال ة نظ امج ھندس اك برن وھن
ر ة االمي ين جامع تركة ب ھادة مش ذ الطالب ش ة بحيث يأخ ة االردني ة االردني ة االلماني مية والجامع ة س

ذا  ر ھ رغ ويعتب ردن بي ة مي رج والثاني دين بي ة اول ى جامع ا االول ي الماني امعتين ف ع ج اون م وبالتع
البرنامج نوعي وھناك برنامج ماجستير ريادة االعمال ويعتبر االول من نوعه في االردن من حوالي 

  .سنتين وفيه عدد كبير من الطلبة المسجلين 
ا وھن من % ٤٠اك ايضا برنامج الماجستير في ادارة االعمال الدولية وھو برنامج نوعي ايضا فتقريب

وم بإدخال  ة ان نق رة القادم ا للفت البرامج الموجودة لدينا غير موجودة في الجامعات االخرى ونظرتن
تفيد من خب ك برامج مشتركة مع جامعات عالمية على مستوى البكالوريوس والماجستير وان نس رة تل

  .الجامعات العالمية وخيارنا سيكون االفضل للجامعات العالمية
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ع  اد الخارجي فجمي ة بموضوع االعتم وتتميز جامعة االميرة سمية عن غيرھا من الجامعات االردني
اد الخارجي في  الجامعات الخاصة معتمدة اعتمادا من ھيئة االعتماد في االردن لكن المھم ھو االعتم

  .خارطة العالم وكيف تكون معروفه على مستوى الجامعات العالمية كيف ستكون على 
ي  اد االمريك ى االعتم لت عل ب وحص ذا الجان ي ھ را ف وطا كبي ت ش مية قطع رة س ة االمي وجامع

)IBET  ( ة ال ة وكلي ة الھندس دت )  IT(لكلي ة ال ٣فاعتم امج لكلي ة وبرن ة الھندس رامج لكلي   ITب
ى  وتعتبر الجامعة االولى في االردن ة ونعمل االن عل رامج االربع اد للب ذا االعتم التي تحصل على ھ

ى )  AACSB(كلية االعمال للحصول على اعتماد امريكي  اج ال اد يحت ذا االعتم سنوات لكن  ٣وھ
ذه العضوية وخالل  دة في االردن التي اخذت ھ اد  ٣نحن الجامعة الوحي اك اعتم سنوات سيكون ھن

  .عالمي لجميع كليات الجامعة على مستوى 
اك  ان ھن ة حيث ك ابقات للبرمجة  ٣وطالبنا متميزون عندما يشاركون في مسابقات برمجة عالمي مس

ة ،  ابقة عالمي ا مس وحصل طالبنا على المرتبة االولى والثانية في جميع المسابقات وكانت واحدة منھ
ين  ن ب ة  ٢٢٠٠وم ى مرتب ا عل الم حصل طالبن توى الع ى مس ق عل ل ، وقامت الجام ٢٥فري ة بعم ع

ى تطوير  اعدھم عل ة بحيث يس ايتھم داخل الجامع ابقات لرع ذه المس ي ھ اركين ف ة المش ز للطلب مرك
  .وتحفيز مھاراتھم وتلبية احتياجاتھم ليقدموا افضل ما لديھم 
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  لنسَع لتطوير جامعات المحافظات
  

  
  نايف المحيسن                                                                               

  
   

دارس  ا م ات واعتبروھ ات المحافظ ة جامع ي حال وا ل لخَّص
ثانوية على مستوى المحافظة وال ترقى لطبيعة الحياة الجامعية 

.  
اع  ن أوض ة ع ة مؤت رة جامع ي حض ا ف ألتھم وأن دما س عن

وا ع ا أجمع ة فيھ رأي الجامعة وطبيعة الحياة الجامعي ذا ال ى ھ ل
ا  ا كأنھ ة«واعتبروھ دارس ثانوي ى » م ا إل ة منھ ل الطلب انتق

ة واحدة  ة أخرى؛ ألن البيئ الجامعة، لتكون أيضا مدرسة ثانوي
أن  ة وك نفس الجامع ون ب فنفس الطلبة في المدرسة الواحدة يلتق

  .شيئا لم يتغير، اللَّھُم  إال أن اسمھا جامعة 
ة  ا بيئ ا أنھ روف عالمي ات مع ة الجامع ة عن بيئ دة ومختلف جدي

ذھني  ي وال وه العقل ال نم ا يشعر  باكتم ة، ففيھ المدرسة، والطالب ينتقل إليھا لتكون له شخصية مختلف
ذا  ب، وھ ل الطال وين البيئي في الجامعات وھي تنق واستقالليته، ويصبح أحد العناصر األساسية للتك

ان ھو في ة التي ك ا عن البيئ ة كلي ة مختلف ة أھم شيء إلى بيئ ات الطلب ا من يتفترض أن عالق ا، ففيھ ھ
ا كانوا عليه في المدرسة    .وصداقاتھم ستختلف كليا عمَّ

ى أن يكون ھو صاحب  ود الشاب عل تقاللية ليتع اة ذات اس الجامعة ھي طموح شبابي للتفاعل مع حي
ة القرار بعيدا عن توجيھات األھل ألن من يصل للجامعة سيكون مختلفا عن طالب المدرسة من و جھ

  .نظر األھل
اتھم فقط  -كما أشار اليھا األساتذة األجالء في جامعة مؤتة-المشكلة  ھي أن طلبة الجامعة أصبحت حي

وا  م يتعرف م ل ن تتطور ألنھ ا ھي حال الجامعات-مع طلبة المدرسة وان تجاربھم في الحياة ل إال  -كم
دني  ى ت ذا باإلضافة ال م في المدرسة، ھ انوا زمالءھ مَّى على نفس من ك ا يُس تعامل الجامعات مع م

  .بالتفاعل مع المجتمع المحلي
ا كانت  ة، كم اطق المملك ة من كل من ا من الطلب جامعة مؤتة عند بدايات تأسيسھا كانت تحتوي خليط
ى  ات ال وء الجامع ة ولج ة والخاص ات الحكومي اء الجامع ع بإنش ع التوس ن م وك، ولك ة اليرم جامع

ذه البرنامج الموازي كل ھذا أسھم ف اة في ھ ي الحد من التوجه لجامعات المحافظات، وأعتقد أن المعان
ة وحال  ة في الطفيل الجوانب أيضا تكون في باقي الجامعات كجامعة الحسين في معان والجامعة التقني
ا  ع بھ ذه المحافظات التي تق مثل ھاتين الجامعتين قد تكون أكثر إيالما من مؤتة، فالطلبة من خارج ھ

ا% ١٠ال تتعدى نسبتھم بأحسن األحوال  ھذه الجامعات د أن الحال تختلف . من نسبة طلبتھ وال أعتق
ة جامعات المحافظات  بالنسبة لجامعة آل البيت وكذلك الھاشمية فقد تكون أفضل لكنھا اقرب الى حقيق

.  

مقاالت

       ٢٧/١١/٢٠١٤يس                                              الخم                                               عمون - ٧الدستور ص
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ى  -وال تزال-الجامعة األردنية كانت نموذجا  ة يطَّلعون عل ان الطلب ا ك ات، ومنھ ات الختالف البيئ بيئ
ر  ة التي تفتق ة الجدي ذا الجانب من حيث االختالط والمعرف ا في ھ زال نموذج غير بيئاتھم، وھي ال ت

  .اليھا جامعات المحافظات
  

اك  ره، ولكن من الممكن أن يكون ھن أعتقد أن جامعات المحافظات أصبحت اآلن واقعا ال يمكن تغيي
ى ج ال عل د تغيير بطرق القبول ووضع حوافز للطلبة لإلقب ا، وق دل الھروب منھ امعات المحافظات ب

في تلك » األقل حظا«يكون افضل الحلول ما اقترحة احد األساتذة ان يقتصر قبول الطلبة ضمن قوائم 
ة  ة المحافظة ھي جامع رة ان جامع ذلك نعزز فك نح،  وب ا الم راء فيھ م  وللفق الجامعات ، وان تقدَّم لھ

  .مناطق والمحافظاتحقيقية تتمازج فيه البيئات من مختلف ال
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  غربة اللغة
  

  صالح جّرار. د.أ
  

ى  ة وّزع عل ة قرطب ي مدين ؤتمرات ف د الم ي أح اركتي ف الل مش خ
ا  دت فيھ ي عق ة الت ف بالمؤسس ى تعري وي عل ةٌ تحت اركين مطويّ المش

ات دة لغ ة بع ت المطوي ؤتمر، وكان ات الم ة : جلس بانية واإلنجليزي اإلس
ةوا . لفرنسية واأللمانية واإليطالية واليونانية والروسية والصينية والعربيّ

ّل  ام ك دان أم وللتعبير عن اللغة التي تُرجم إليھا النّص وضعت أعالم البل
ا  م بريطاني باني وعل نّص اإلس ام ال بانيا أم لغٍة على حدة، إذ وضع علم إس

ام أمام النّص اإلنجليزي وعلم فرنسا أمام النص الفرنسي  ا أم م ألماني وعل
دا  ا ع نّص، م ا ال رجم إليھ ع اللغات التي ت النص األلماني وھكذا مع جمي
م،  ه أّي عل ن أمام م يك ر النصوص ول ي آخ اء ف ه ج ّي فإنّ نّص العرب ال
وكدت أسألھم عن السبب لوال أنني تذكرت في الحال أنه ال يوجد للعرب 

  .احدةعلم واحد، وال يوجد للغة العربيّة حاضنةٌ سياسية و
  

ره  ٌم كغي ه عل يس ل ا ل فأصابتني حالةٌ من االكتئاب حزناً على العربيّة وأنا أنظر إلى نّصھا المكتوب بھ
ة ك المطوي ة في تل ين نفسي. من النصوص باللغات األخرى، ورأيتھا يتيمة غريب ي وب : وتساءلت بين

د رون أعالم بل ة وي ام النصوص التي ماذا سيقول أبناء تلك اللغات وھم يتصفحون تلك المطوي انھم أم
  .إّن ذلك محرٌج ألبناء تلك اللغة أمام الشعوب األخرى. بلغاتھم وال يرون علماً أمام النص العربيّ 

  
ا  ة وتمزقھ ة العربيّ إّن المشكلة ليست في غياب علٍم عربّي بل فيما يدّل عليه ھذا الغياب من تفكك األّم

ة واختالف أنظمتھا وسياساتھا وألوان أعالمھا عل ة وثقافي ى كثرة ما يجمع بين أبنائھا من جوامع فكري
  .ولغوية وتاريخية وغير ذلك

  
وأتساءل أيضاً ما الذي يمنع جامعة الدول العربيّة أن تدعو الدول األعضاء فيھا كافة إلى التوافق على 

ذھب أ دما ي ا عن ثالً لھ م مم ذا العل ا في علم جامع لھا من غير أن تلغي أعالمھا القطرية فيكون ھ بناؤھ
ة؟ وان المشتركة في اإلعالم ! وفوٍد مشتركة لحضور أّي مناسبة دوليّ ل األل م أن يمث ذا العل ويمكن لھ

ة أم  ة أم طبيعي ة أم تاريخي العربيّة كلھا والرموز المشتركة فيما بينھا سواًء أكانت رموزاً دينية أم قومي
لمه طلبة المدارس منذ بداية مراحل التعليم، كما يمكن أن يكون لألّمة نشيٌد واحٌد مشترك يتع. غير ذلك

وطني  ى عن السالم ال ة من دون أن تتخل ة كاف دول العربيّ ه ال وأن يكون لھا سالٌم قوميٌّ واحد تلتزم ب
  .لكل منھا

  
ل  ا تمث كلية إالّ أنھ ائل ش ترك مس ومّي المش الم الق ترك والس يد المش ترك والنش م المش ان العل ئن ك ول

ارموزاً تذكر األّمة و أّن عليھ ذكرھا ب ع، وت ا من الجوام ا بينھ ا  أبناءھا بم ى تحقيق حلمھ أن تعمل عل
  .بالوحدة والتكامل وخدمة مصالحھا المشتركة

  

      ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                                                        ١٧الرأي ص 
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  التعلم اإللكتروني، الرقمية والتعليم العالي
  

  
  
  

  يوسف إبراھيم درادكه.د
  

ادة المتعلم ى إن ما نشھده حالياً من تغيرات كبيرة في العالم، يدفعنا لزي ين وتحسين سبل الحصول عل
ود االقتصادي  ة والرك ان، كاألزمات المالي دة في كل مك ة التحديات الجدي ك لمواجھ المعلومات، وذل

  .وال شك أن ارتفاع نسبة التعليم والمتعلمين من الشباب يجلب فرصاً عظيمة للتنمية البشرية. وغيرھا
رن، ومع وجود وبسبب التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات تحدي ذا الق داً وخصوصاً في ھ

ات  ا المعلوم ف لتكنولوجي تخدام المكث ة االس ال وعولم ي األعم ة ف ديات كالعولم ن التح ر م الكثي
ذه التطورات،  ه كل ھ ا إلي ذي دفعتن تراتيجي ال ار االس و الخي ي ھ تعلم االلكترون إن ال واالتصاالت، ف

ابقاً، كسالح فعال في عالم المنافسة ثم لدورھا في إيجاد  ة س م تكن معروف فرص جديدة لألعمال التي ل
  .أضف إلى ذلك ما تكسبه لألعمال من ميزة تنافسية استراتيجية

اع  ة قط ديات وخاص ذه التح ع ھ ل م ا أن نتعام روري أيض ن الض ه م دة فإن ة الجدي ة للمعرف ونتيج
  ".العالم الجديد وشجاع"الجامعات، التي تحتاج إلى معالجة وضبط لھذا 

أن الكثير من التغييرات قد تمت بوساطة التكنولوجيا الرقمية، ونحن بحاجة إلى النظر في وخصوصاً 
  .كل أشكال الوساطة اإللكترونية حسب مقتضى الحال للتعلم اإللكتروني

ز  ى مواصلة تعزي ر حاجة إل ا أكث ة، يجعلن ة كبيت للمعرف ومن منظور أكثر تقليدية فإن وضع الجامع
ة متطل ة وتلبي دى دور الجامع ة ل وير المعرف ادة تط ن أيضا إع باب، ولك دريب الش ط  ت يس فق ا، ل باتھ

  .المھنيين
دارس  ة حيث أصبحت كل الم د والمنافسة العالمي ادة في التعقي ا نحتاجة كنتيجة لزي ر م وھذا ھو أكث

  .والمؤسسات في العالم كمدرسة واحدة
د من وما ھو مطلوب ھو أن نكون قادرين على مواجھة التحديات عن طريق ت اس مع المزي دريب الن

ة  ة والھوي ة المحلي ى الثقاف ة عل بيل المحافظ ي س الم ف ي الع ديث ف ايير التطوير والتح ي مع ة ف المعرف
ة  الم قيم ة، بحيث نضيف للع ة التاريخي يم والھوي الثقافية، بحيث يمكن لنا معالجة ما تم تشويھه من الق

  .فريدة من نوعھا وتصبح مفيدة من منظور عالمي
ة، وھذا  ز المعرف دريب وتعزي نھم بالمساھمة في الت وم كل م ھو دور كل من الدولة واألفراد حيث يق

ة  ائج التعليمي ى أفضل النت دعم للحصول عل راً  بالمساعدة وال الي كبي يم الع ويمكن أن يكون دور التعل
  .والتي تقود المجتمع إلى التقدم 

ازة الوصول  ة أداة ممت اطة الرقمي ون الوس ن أن تك وفير  ويمك ى ت ل عل ث تعم دف، حي ك الھ ى ذل إل
ة  قنوات جديدة للتفاعل،  ويمكن استكشاف تلك القنوات للتعلم اإللكتروني في الطرائق الرئيسية الثالث

  :التالية
ذين ) ١(  ين أولئك ال د من نوعه ب وفر االتصال الفري ي لغرض التفاعل، حيث ي في التعلم اإللكترون

سون  وظفي الجا) الطالب(يَدرِّ ة وم اتذة(مع ن خالل  ) األس ون م ا تك ادة م ة، وع ائل اإللكتروني بالوس
  .شبكة اإلنترنت

          ٢٧/١١/٢٠١٤الخميس                                                                        طلبة نيوز                                 
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التعلم المتمازج، مما يعني أن يستخدم أدوات التعلم اإللكتروني كبديل للطريقة التقليدية ، للتفاعل ) ٢( 
  .بين الطالب واألساتذة

ل فصو) ٣(  ي لتكمي تعلم اإللكترون ر ھو باستخدام ال ات والبديل األخي ق المرفق ل الدراسية عن طري
د من المشاورات واالتصاالت  ى مزي ا عل تاذ، وللحصول مع ين الطالب واألس نظم ب التي تستخدم كم

  .لتقييم األنشطة السابقة
ى  ي، عل تعلم االلكترون ق ال ومن التحديات التي تواجه التعلم الجامعي أن التعليم المعتمد خاٍل من طرائ

نحن بحاجة الرغم من وجود وسائل االتص اليف السفر، ف د وتك وفر الوقت والجھ االت الجديدة وأنھا ت
الجودة والتطوير ووجود . إلى إعداد وتقديم خطة إلدخال التعلم اإللكتروني زاً ب ويجب أن يكون متمي

وفير شبكة  بنية تحتية إنترنت وخوادم والوصول إلى شبكة اإلنترنت بشكل سريع وميسر، كما يجب ت
  .اق واسع من أجھزة الكمبيوتر، واألجھزة المحمولة كذلكاإلنترنت على نط

ا ليست  ة، وان كانت موجودة في الجامعات لكنھ ة متكامل ي وجود بني ومن متطلبات التعلم االلكترون
ناع  اتذة وطالب، وُص ة من أس الموارد البشرية المؤھل ات، ك بذات المستوى والنسبة في كل الجامع

ك  ذي المعرفة والعمداء، أضف إلى ذل ارات، والتنسيق الفاعل ال اج واالختب ة والمنھ ة التكنولوجي البيئ
  .يدعم ھذه التوجھات

ذه  ويرجع األمر بعد ذلك للمبادرة من رؤساء الجامعات، حيث يقع على عاتقھم تبني ودعم وتطوير ھ
ع  ا أيضا م م ربطھ دة ومن ث ة الواح ي الدول ين الجامعات ف ي ب ربط االلكترون ل ال المشروعات وتفعي

ا سينعكس ا ذا م لقطاعات األخرى في الدولة كالقطاع الصناعي والبنوك وغيرھا من المؤسسات، وھ
  .ايجابياً على دور الجامعات وتعاظم شأنھا في المستقبل

ة  ى معالجة االستراتيجيات التربوي إن التحدي في استخدام التعلم اإللكتروني يرتبط أكثر مع الحاجة إل
حيث تتحول العالقة بين الطالب واألساتذة لتصبح أكثر استقالالً كما ھي الستخدام المحتوى الرقمي، ب

  .الحاجة إلى االعتماد على الطالب وقدراته بدالً من ذلك في العملية التقليدية لألستاذ
ي  راً ف اراً كبي رة انفج ذه الم ي ھ ع ف ا أن نتوق ة، يمكنن زة النقال ن األجھ د م دد المتزاي ة للع ونتيج

ك فإن تزايد توافر واستخدام األجھزة النقالة سوف يجبرنا على بعض التغييرات في التكنولوجيا، وكذل
ا  اتذة(الطريقة التي يتم من خاللھا إعطاء الجامعات للمناھج بحيث  يتفاعل فيھ ذه )الطالب واألس ، وھ

ا  ة، وھي خطوة صعبة ولكنھ يمكن أن تكون أفضل طريقة الستخدام التعلم اإللكتروني كفرصة مواتي
  .ورية لتحسين التعلم وقوة للوصول إلى المزيد من تثقيف الناس لعالمنا المتغيرضر
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  القدوة الصالحة والرمز النبيل.. أحمد اللوزي
  

  
  حسن حماد. د

  
اقي« اقي أنت الب الخير ..»ياب ة ب اة حافل د حي و ناصر بع ل أب يخ الجلي ة الش دنيا الفاني ذه ال رحل عن ھ

  ..مضى عنھا وادع النفس، ليس معه إال نوره وھداه، وورعه وتقاه ومحبة الناس والصدق والعطاء،
  

ود  را فحش ك كبي زن علي ان الح ك، ك ائھم ل اس ووف ة الن دار محب فنا مق د اكتش ك البعي وم رحيل ي ي ف
ذين  ه، ال الميشيعين الكبيرة التي كانت في وداعك، وجموع المعزين الغفيرة من أبناء الوطن بكل اطياف

ه . بيت العزاء يترحمون عليك ويدعون لك ويعزون بعضھم فيكزاروا  وطن وأبنائ د ال ه بغيابك فق ألن
ه انه ونظام ه وإنس اء والتصاقا بتراب رھم وف ة .. واحدا من أعز الرجال وأخلصھم وأكث رحلتك الطويل

ة  ة معروف ه الوطني ز وحدت وطن وتعزي ر لنھضة ال ل وأداؤك المتميزواخالصك الكبي م الجلي ا الع أيھ
ومذكورة، بالمساھمة في بناء مؤسساته وتحملك المسؤولية فيھا بقوة وأمانة، والتي تشھد على حكمتك 
وطني  ديوان الملكي والمجلس ال ة وال وزاري وفي مجلس األم وسعة صدرك، خالل رئاسة الفريق ال

ذي أسس ق ال جامعتي  االستشاري أو في بناء الجامعة األردنية وتعزيز مسيرتھا، وكذلك قيادتك للفري
  ..مؤته وآل البيت

  
ا  اك محب ك، وعرفن ارة قلب ة وطھ رتھم تواضعك وقيمك النبيل ى كث ن تعامل معك عل ع م نا م د لمس لق

ا دس رد هللا غربتھ ا الق ان كم ذات.. لعم ران ال اء ونك ادة والبن ة والري ا بالجدي مك مرتبط يظل أس .. س
الزائرين وأصحاب الحاجات، وكنت  ا ب ة فمكتبك وبيتك يعجان دائم ع باألبتسامة الدافئ تقبل الجمي تس

ذا حصدت  والكلمة الحانية وتجامل الجميع وتشد من أزرھم بماعرف عنك من لباقة وفطنه وذكاء ولھ
ديرھم اس وتق ة الن داقتك .. محب ق ص ن عم ديثك ع ك وح ي بيت وي ف ك األب ك ولقائ ى زيارت وال أنس

ه  ة لكتاب ة مقدم ك لكتاب دي، وترحيب ة وال ك لرحم دس «ومودت ودالق ة الوج اء وھوي ان البق ي » أمتح ف
ذا «: فقلت.. المقدمة ناشدت قادة األمة لتوحيد جھودھم حتى تعود القدس حرة وأبية إن في صفحات ھ

الكتاب لدعوة لمن يقرأ في أمتنا ولمن يقرر في آن، حتى تظل القدس وھجا يتماوج في القلوب، وحتى 
د ة الخال ذه المدين ة الضافية، ولكي التظل وھي التي الينقطع منا العمل لكي تعود لھ ا العربي ة عباءتھ

ا يجري  تتنا، ولم تسكن منا االفئدة بعيدة كل ھذا البعد عنا، نرنوا اليھا وھي تتفطر أسى لضياعنا وتش
اظمين،  تعادتھا ك ا، ونتحرق الس م تمكين ذي يخدم األعداء ويمكن لھ في أكنافھا من صراع األخوة ال

  .»أعزة ظافرينوألن نعمر مساجدھا وكنائسھا 
  

  .رحم هللا الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جنانه مع عباده الصالحين، وألھم أبنائه وأخوانه وأفراد
ي العظيم  أسرته الكريمه ومحبيه وسائر األھل الكرام صبر المؤمنين وأجر الصابرين وأسأل هللا العل

  .اأن يجعل العم أبي ناصر وجيھا في األخرة كما جعله وجيھا في الدني
  
  

     ٢٧/١١/٢٠١٤صحفي نيوز                                         الخميس                                               – ١٧الرأي ص
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وزراء د • يس ال د . رئ مية بتزوي دوائر والمؤسسات الرس وزارات وال ب ال د هللا النسور طال عب
م  أبرز اإلجراءات والمتابعات التي ت وزراء ب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة ال
إحرازھا بخصوص منظومة حقوق اإلنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات 

وجاءت مطالبة ضمن توجھات الحكومة نحو تطوير .. الثامن من كانون أول المقبلوذلك قبل 
ذي يصادف  وق اإلنسان ال المي لحق منظومة شاملة لحقوق اإلنسان وبمناسبة يوم اإلعالن الع

  .العاشر من الشھر المقبل
  

ام  • ودة للع اتھا المرص ن مخصص ة م ا للخزين را مالي ت وف ام حقق اع الع وير القط وزارة تط
بة  ٢٠١٣ ة)  ٣٥( بنس ة ضبط . بالمائ وزارة بسياس زام ال ى الت وفر ال ذا ال ق ھ زى تحقي ويع

ذ  ا سياسة تنفي األنفاق الحكومي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجه المملكة وانتھاجھ
ع أي  د م اءات أو التعاق رح أي عط ة دون ط ا الذاتي الل كوادرھ ن خ اريع م رامج والمش الب

  .بالمائة ٣٩وفرا ماليا بنسبة  ٢٠١٢لوزارة كانت حققت عام ا.. شركات استشارية
  

ا  • أمانة عمان تنوي األسبوع المقبل إبالغ مالكي البنايات المھجورة بضرورة إجراء صيانة لھ
األمانة .. وإغالقھا بعد شكاوى عدة من أنھا أصبحت مكاره صحية ومرتعا ألصحاب السوابق

ا  تمھل مالكيھ يانتھا )  ٣٠( س ا لص ة يومي ودة بكاف ذلك والع ام ب ى القي طر ال واال ستض
ر من . المصاريف عليھم ان أكث ة موزع )  ١٠٠٠( وتبلغ عدد البنايات المھجورة في عم بناي

 .غالبيتھا في جبل عمان واللويبدة ووسط البلد وجبل التاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زوايا الصحف 

 ٢٧/١١/٢٠١٤ عين الرأي                                                              الخميس                                                
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وزرا • ة ال ي دار رئاس ور ف دهللا النس دكتور عب وزراء ال يس ال ي رئ وم يلتق ء الي
ي  اب والمختصين ف ن الكت ددا م ة وع ر الصحف اليومي اء تحري يس رؤس الخم

  .الشأن االقتصادي
  

في ذكرى الشھيد وصفي التل، تنظّم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين  •
د غد السبت د ظھر بع ة من بع . وقفة عند ضريح الشھيد بالكمالية، الساعة الثالث

ادئ التي ودعت اللجنة إلى المشا يم والمب اء للق بة، إحي ركة الكثيفة في ھذه المناس
  .دافع عنھا التل واستشھد من أجلھا

  
ذي  • أبدى أمين عمان عقل بلتاجي اھتماما بالغا في التعامل مع التقرير الصحفي ال

ـ ّون ب تور أمس والمعن رته الدس ور »نش ي طبرب اموس ف و ج اد أب ارع حم ... ش
ة ، وأوعز بلتاج« نسيان وتھميش  ي الى المدراء المعنيين باتخاذ إجراءات فوري

  .لتقديم الخدمات البلدية الالزمة للشارع
  

ل ورشتي عمل حول  • يرعى وزير العدل الدكتور بسام التلھوني يوم االحد المقب
بناء قدرات العاملين في مجال «و « تدريب المدربين في مجال االتجار بالبشر «

ة  اء والنياب انون والقض اذ الق ر انف ار بالبش ة االتج ول مكافح ة ح ك «العام وذل
اون  س التع دول مجل درات ل ي بالمخ دة المعن م المتح ب االم ع مكت اون م بالتع

  .الخليجي
  

أعلنت السفارة األميركية في عمان عن إقفال أبوابھا اليوم الخميس لالحتفال بعيد  •
  .الشكر، على ان تستأنف السفارة عملھا المعتاد يوم األحد المقبل

  
ف • ود كش ن وج وازات ع ة والج وال المدني رة االح ادر دائ م ) ٩٧٢٢(ت مص اس

ل جرى  ين ب بشرى في المملكة وان تسجيل اسم بشرى لم ينحصر في مكتب مع
  .عبر كافة مكاتب االحوال المنتشرة في جميع محافظات المملكة

  
ؤتمرا صحفيا إلطالق  • د م ة يعق مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتي

ر نتائ ين في مق ة لألردني وق االقتصادية واالجتماعي ج استطالع رأي حول الحق
  .ظھر يوم الثالثاء القادم ١٢المركز الساعة 

  
ا  • تقبل يومي ه يس ة ان ة المدني وان الخدم د دي ن ) ٣٠٠(أك ة ع تم االجاب ع وي مراج

ا ) ٧(استفساراتھم، فيما يستقبل يوميا بمعدل  آالف مكالمة ھاتفية يتم التعامل معھ
  .توفير المعلومات واإلجراءات الالزمة لخدمة المواطنينب

  

 ٢٧/١١/٢٠١٤صنارة الدستور                                                         الخميس                                               
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ديوان  ٣٠٠يراجع ديوان الخدمة المدنية يوميا بحدود  • ا يتلقى ال دل، فيم شخص في المع
يس  ك بحسب رئ سبعة آالف مكالمة ھاتفية، لالستفسار، يجاب عليھا جميعھا يوميا، وذل

د. الديوان خلف الھميسات وم امس عدد طلبات التعيين في ال ة ي غ لغاي ا  ٢٧٩يوان بل ألف
  .طلبا ٣٦٢و

  
ة • ة المقبل اطق الرسمي باسمھا في المرحل ل دور الن يس . تعتزم القوات المسلحة تفعي رئ

ه  ديرا للتوجي امري م دوح الع د مم ين العقي را تعي رر أخي تركة ق ان المش ة األرك ھيئ
  .المعنوي وناطقا رسميا باسم القوات المسلحة

  
ادم النيا" مبادرة"كتلة  • بية ستتقدم رسميا لألمانة العامة لمجلس النواب مطلع االسبوع الق

ة  د ان استكملت نصاب عضوية الكتل  ١٥(لتسجيلھا ككتلة نيابية جديدة في المجلس، بع
  ).نائبا

  
ررا  • ان مق ؤتمرا صحفيا، ك ود م د الزي أجل أمين عام حزب جبھة العمل االسالمي محم

ر ى ظھ ر الحزب ال ده ظھر امس في مق ان عق د السبت في ذات المك د غ ؤتمر . بع الم
  .وآخر المستجدات السياسية" االعتقاالت"مقرر لتناول قضية 

  
ى ان  • د الشكر، عل ة رسمية بمناسبة عي ا، في عطل وم أبوابھ تغلق السفارة االميركية الي

ويحتفل بعيد الشكر، في آخر يوم خميس من شھر تشرين . تستأنف عملھا االحد المقبل
  .من كل عام في الواليات المتحدة" فمبرنو"الثاني 

  
م  • ه ت ؤتمر صحفي امس، ان ة خلف الھميسات كشف، في م رئيس ديوان الخدمة المدني

ى،  ه االول ة، بدفعت ة الثالث دم لوظائف الفئ د أن تق رفض تعيين ابن رئيس بلدية حالي، بع
  .وفقا لتعليمات ونقاط اختيار موظفي الفئة الثالثة

  
اف د • ة ھاي. وزير األوق اء التطبيقي ة البلق وم الخميس في جامع ل داود يحاضر ظھر الي

  .بالسلط بمناسبة ذكرى الھجرة النبوية الشريفة
  

ل • ة الشھر المقب اجي بداي ل بلت ة . لجنة تجار وسط البلد تعتزم تكريم أمين عمان عق اللجن
اء وسط ا ادة إحي ة، إلع أتي لالجراءات التي اتخذتھا األمان ريم ي د، ترى ان ھذا التك لبل

نفس  رية، كمت ياحية والحض ا الس ا وجاذبيتھ دتھا بريقھ ي أفق وھات الت ة التش ومعالج
  .مجتمعي
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س  • ات مجل دوام وال الجتماع الي لل ين المج ة حس ر الداخلي ا ال يحضر وزي بوع تقريب ذ أس من
  .»ظروف خاصة«النواب والمقربون منه يتحدثون عن 

  
ى » الوعد الحق« النائب خليل عطية انضم رسميا إلى كتلة •  ١٤التي وصل عدد اعضائھا إل

  .عضوا وتنتظر االخير للتسجيل بصفة رسمية
  

ا  • د في األرض السعودية مربوطة إلكتروني البطاقة الممغنطة التي ستمنحھا السعودية لكل واف
  .بغرفة عملية أمنية ذات صلة بمجلس األمن الوطني ألغراض السيطرة والتحكم

  
ؤتمر الصحافي • ل الم اع  تاجي ة ترتيب مس ى خلفي م عل لمين ت وان المس اء لالخ رر االربع المق

  .حميدة للتواصل واالتصال بين الجماعة والحكومة الحتواء األزمة األخيرة
  

ر الصحافة  • دهللا النسور رؤساء تحري دكتور عب وزراء ال يس ال يلتقي صباح اليوم الخميس رئ
ي آخ عھم ف ا، لوض اد فيھ اب االقتص دراء وكت ة، وم ة المحلي ية المحلي ورات السياس ر التط

ى مجلس  ة ال ه الحكوم دمت ب ذي تق ة ال د خطاب الموازن والعربية، والشؤون االقتصادية بع
  .النواب
  

ة لشؤون القدس ووزارة  • ة الملكي اون مع اللجن وم الخميس بالتع تنظم الجامعة االردنية الي
وان  دس بعن ع الق امنيا م ا تض اء االردن مھرجان ة علم اف ورابط ر «االوق ان تنتص عم

  .»للقدس
  

اه  • وزير المي وجه رئيس بلدية ماحص عبدالمنعم ارشيدات باسمه واسم اھالي ماحص الشكر ل
ون و ة ملي ة بقيم ع اتفاقي ى دوره في توقي ار لتحسين  ٣٠٠الدكتور حازم الناصر عل الف دين

 .صبكة المياه والصرف الصحي في ماحش
  
ـاء  يقيم المنتدى العربي ونقابة المحامين وأسرة • ـأبين وأصدق ـة الت المرحوم حسين مجلي وھيئ

ة  ل في قصر الثقاف الفقيد حفــل تـأبــين، وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقب
  .مدينة الحسين للشباب –
  

  

 ع .ف
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