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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مؤتمرون یطالبون بضرورة تعمیق مفھوم الوعي البیئي لدى 

  أبناء المجتمع
٣  

للطلبة من " االردنیة"إسبان یطلعون على البیئة التي توفرھا 
  ذوي االعاقة

٥  

 ٦  "األردنیة"اختتام المسابقة الھندسیة العلمیة الخامسة في 
 ٧  "األردنیة"التراث الدولي في افتتاح معرض 

احتفاء بذكرى اإلسراء " األردنیة"أنین األقصى ندوة في 
  والمعراج

٨ 

   شؤون جامعیة
 ٩  انعقاد ملتقى الفنون الخامس للجامعات االردنیة في البلقاء

عن قراره حول " اإلفصاح"ذبحتونا تطالب مجلس التعلیم العالي بـ
  القبول المباشر

١٠ 

 ١٢  لمحافظاتتدرس نقل بعض الصالحیات ل" التعلیم العالي"
ات العلمیة في تقریب االتجاھات الطویسي یؤكد اھمیة المؤتمر

  الفكریة
١٣ 

 ١٤  ال قبول مباشرا في الجامعات وبأي تخصص: الطویسي 
  ١٥  بعثات دراسیة كاملة في كلیتي معان والشوبك

 ١٦  األردنیة والھاشمیة في نھائي طائرة الجامعات الیوم
   مقاالت

جمیل .د/تصنیف الجامعات األردنیة والورقة النقاشیة السابعة
 عبدالرحمن الشقیرات

١٧ 

 ١٩  صالح جّرار. د/اللغة مؤّشر حضاري
 ٢٠  وفیات

  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  مؤتمرون یطالبون بضرورة تعمیق مفھوم الوعي البیئي لدى أبناء المجتمع
  

طالب مؤتمرون خبراء ومشاركون في  –ھبة الكاید 
البیئة والمیاه من منظور الشریعة االسالمیة "مؤتمر 

الذي نظمتھ كلیة الشریعة في الجامعة " والعالم المعاصر
األردنیة بتعمیق الوعي البیئي لدى أبناء المجتمع عبر 

لتي تكتنف النظام البیئي التركیز على المخاطر العظیمة ا
  .على كوكبنا

   
   

وأوصوا في الجلسة الختامیة للمؤتمر الذي ُعقد بالشراكة 
مع مركز الدراسات اإلسالمیة والتربیة الدینیة في جامعة 

بضرورة التصدي للمخاطر البیئیة عبر  GIZمونستر األلمانیة والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 
  .تحد من خطورتھا وتساھم في معالجة االختالالت البیئیةحلول ابداعیة ومبتكرة 

   
   

وشددوا في التوصیات على تضمین المناھج التعلیمیة لجمیع المراحل ابتداًء من ریاض األطفال 
وانتھاًء بالخطط التدریسیة لبرامج الدراسات العلیا بمقررات ومساقات تدریسیة حول البیئة والمیاه في 

  .قانونیة والعلمیة واالجتماعیةالتخصصات الشرعیة وال
   
   

ودعا المؤتمرون إلى وضع خطة متكاملة تشارك فیھا المؤسسات التربویة والتعلیمیة والدینیة على ان 
تعمل بصورة متكاملة ومتناغمة إلیصال الرسالة التثقیفیة التوعویة البیئیة المائیة لكافة الشرائح 

  .المیة بدورھا في إیصال ھذه الرسالة للفئات المستھدفةالمستھدفة، إضافة إلى قیام المؤسسات اإلع
   
   

وشجع الباحثون على تكثیف المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل على المستوى المحلي 
واإلقلیمي والدولي بما یخدم المحافظة على البیئة وإدامتھا نقیة نظیفة، فضال عن التوجھ نحو سن 

حافظة على البیئة وتفعیل القائم منھا مع ضرورة تغلیظ العقوبات التشریعات التي تھدف الى الم
  .المقررة للمخالفات والجرائم البیئیة

   
   

وحثوا على االستمرار في التجربة الناجحة للتعاون الدولي بین كلیة الشریعة ومركز الدراسات 
ة للتعاون وتكوین شراكات االسالمیة والتربیة الدینیة في جامعة مونستر األلمانیة والوكالة األلمانی

مستقبلیة ودائمة لتحقیق األھداف والمقاصد المشتركة في الموضوعات المائیة والبیئیة لنفع اإلنسانیة 
كلھا، مطالبین بضرورة تقدیم نماذج عملیة وتطبیقیة للنظریة البیئیة والمائیة في اإلسالم بصورة 

  .شمولیة وتكاملیة

 أخبار الجامعة

  ٣:االنباط ص/٤:السبیل ص/أخبار األردنیة
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المؤتمر بمطالبتھم بكتابة مشاریع تخرج ورسائل وأطروحات جامعیة  ونال الطلبة جانبا من توصیات
في مجاالت البیئة والمیاه، مؤكدین على أصالة الثقافة البیئیة والمائیة في اإلسالم حیث اھتم القرآن 
واھتمت السنة النبویة بموضوع البیئة والمیاه وعالجت ھذا الموضوع من عدة جوانب واحتوت 

لمرنة والواسعة والشاملة على العدید من اإلرشادات والدروس والعبر نصوصھما الخالدة وا
  .والمواعظ في ھذا المجال المھم

   
   

وكانت قد انطلقت فعالیات المؤتمر الذي استمر یومین في حرم الجامعة األردنیة  بمشاركة واسعة من 
ت ومؤسسات المجتمع أساتذة الشریعة في الجامعات األردنیة وجامعة مونستر األلمانیة والوزارا

المدني ومراكز المیاه إلبراز ما تملكھ الشریعة اإلسالمیة من منظومة قیمیة وإیمانیة متكاملة صالحة 
إلحداث التغییر اإلیجابي عند اتباعھا، ما أظھر األھمیة لمحاولة استدعاء منظومة تسھم في تعدیل 

صة بما یقلل من المخاطر البیئیة ویعمل سلوكیات األفراد والمجتمعات نحو البیئة عموما والمیاه خا
  على المحافظة على البیئة الصالحة لحیاة األجیال القادمة

   
   

فیما یمكن تلخیص الھدف من تنظیمھ بإظھار مكانة البیئة والمیاه في اإلسالم بنصوصھ وأحكامھ 
م المعاصر، إضافة ومقاصده وقیمھ بما یكشف عن رؤیة الشریعة ورسالتھا نحو البیئة والمیاه في العال

إلى التشارك بین علماء الشریعة وھیآتھم العلمیة مع الجھات المھتمة في قضایا البیئة والمیاه تحقیقا 
لتكاملیة الجھود وعالمیتھا في خدمة البیئة والمحافظة علیھا واالسھام في رفد المناھج والخطط 

كار واضحة المعالم حول تلك القضایا الدراسیة بمقترحات تخدم ھذا الھدف، وبالتالي تقدیم رؤى وأف
  .على المستویین المحلي والعالمي
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  للطلبة من ذوي االعاقة" االردنیة"إسبان یطلعون على البیئة التي توفرھا 
  

اطلع وفد اسباني امس على  -سناء الصمادي
تجربة الجامعة االردنیة والخدمات التي تقدمھا 

  .للطلبة ذوي االعاقة
  
استمع الوفد الذي یضم أعضاء بلدیة برشلونة و

وخبراء مختصین في حقوق االنسان وأعضاء 
من السفارة االسبانیة في عمان، إلى شرح حول 
التسھیالت البیئیة التي تقدمھا الجامعة للطلبة 
ذوي االعاقة من خالل دائرة االرشاد الطالبي 
والخدمات التي توفرھا، وقدمتھ مدیرة  الدائرة 

  .ورة مریم الزیادات الدكت
  

واثنت زیادات على تجربة بلدیة برشلونة في مجال إمكانیة الوصول لھؤالء األشخاص كونھا من 
أوائل المدن التي عملت على تنفیذ السیاحة المیسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مشیرة إلى أھمیة 

  .استفادة الجامعة من ھذه التجربة 
  

افقھ فیھا وفد من المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقین كما اطلع الوفد في جولة میدانیة ر
  .وامانة عمان، على أرض الواقع الخدمات التي تقدمھا الجامعة للطلبة ذوي اإلعاقة

  
واشاد الوفد بالخبرة واالجراءات المتمیزة التي تقدمھا الجامعة للطلبة ذوي االعاقة ، والتي من شانھا 

  .وتمكینھم من االندماج في المجتمع الطالبيأن تسھم في وصول ھوالء الطلبة 
  

لتقدیم الرعایة  ٢٠٠٢یشار الى ان دائرة االرشاد الطالبي تأسست في عمادة شؤون الطلبة عام 
والخدمات المتخصصة والھادفة لالشخاص ذوي االعاقة للمساھمة في اعادة تأھیلھم لیكونوا فاعلین 

  .ومنتجین في المجتمع

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"اختتام المسابقة الھندسیة العلمیة الخامسة في 
  

اختتمت في كلیة الھندسة في الجامعة  - سناء الصمادي
األردنیة امس المسابقة العلمیة الھندسیة الخامسة التي 
تنظمھا الكلیة لطلبتھا سنویا لتحفیزھم على العلم وتنمیة 
ثقافتھم العامة في مجال تخصصاتھم األكادیمیة وتعزیز 

  .ي الدیھم على حد سواءالدور الثقافي والعلم
  

وقال رئیس قسم الھندسة الكھربائیة الدكتور غازي السكر 
وتشمل كافة التخصصات الھندسیة في الكلیة، تقوم على  ٢٠١٢ان المسابقة التي انطلقت في العام 

تشكیل فرق من الطلبة، كل فریق مكون من ثالثة طالب، یتم تصفیة الفرق المشاركة من خالل 
ُقدم مجموعة من االسئلة في التخصصات الھندسیة المختلفة ویفوز الفریق  التنافس فیما بینھم حیث ت

  .الذي یحقق أعلى عدد من اإلجابات الصحیحة
  

، )فرق في العام الماضي ١٠مقارنة بـ (فریقا  ١٧واضاف ان المشاركین في المسابقة لھذا العام بلغ 
سؤاال لكل فریق،  ١٢ل مباراة كانت تتألف من وتم عمل قرعة وتوزیع الفرق على ادوار إقصائیة، ك

  ).مباریات في العام الماضي ٨مقارنة بـ (مباراة  ١٥وكان عدد المباریات في التصفیات 
  

والمكون من طلبة من قسم الھندسة  Spark:  ولفت الى ان المبارة النھائیة للمسابقة كانت بین فریقي
  .قسمي ھندسة المیكاترونكس والھندسة المدنیة والمكون من طلبة من Manchesterالكھربائیة و

  
من طلبة أسامة خلوف، ومحمد أبو طالب، ومحمد فالحات  Sparkوفاز في تصفیات المسابقة فریق 

  .Manchesterبعد تغلبھ على منافسھ فریق
  

ید وفي ختام المسابقة سلم نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر كفاوین یرافقھ عم
  .الكلیة الدكتور غالب عباسي الجوائز على الفریق الفائز

  
یشار الى ان المسابقة جاءت بدعم من نقابة المھندسین، وشركة سیدكو وشركة زین واكادیمة 

  .الجامعة االردنیة- سیسكو

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"افتتاح معرض التراث الدولي في 
  

افتتحت في الجامعة األردنیة  - محمد المبیضین 
فعالیات معرض التراث الدولي بمشاركة جالیات 

  .دولة عربیة وعالمیة ٢١طالبیة تمثل 
ویشكل المعرض الذي یقام سنویا وینظمھ مكتب  

شؤون الطلبة الوافدین التابع لعمادة شؤون الطلبة 
ة  لتبادل الثقافات والمعلومات محطة بیئیة فرید

والمعرفة اإلنسانیة  بین طلبة الجامعة، فضال عن 
إبراز التطورات التي شھدتھا الدول المشاركة في 
المعرض في میادین الحیاة المختلفة؛ ومنھا 
اإلنجاز والتقدم العمراني والصناعي والتعلیمي 

  .یخي والحضاريوالتقني واھتماماتھا بالحفاظ على التراث واإلرث التار
   
وجال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الذي افتتح فعالیات المعرض في أجنحتھ التي اشتملت  

على معلومات حول تاریخ ھذه الدول ومواقعھا الجغرافیة وصور لمعالمھا البارزة وما تشتھر بھ من 
بس والحلي التقلیدیة واألطعمة آثار ومقتنیات قدیمة، إضافة إلى معروضات لنماذج من األزیاء والمال

  .الشعبیة ومنشورات تسلط الضوء على عاداتھا وتقالیدھا الراسخة خالل حقب تاریخیة مختلفة
   
وأشاد محافظة بفكرة إقامة وتنظیم ھذا المعرض الدولي الذي لھ قیمة علیا ویستھدف في تجلیاتھ  

كان المجمتع الطالبي، مؤكدا دعم الجامعة تعزیز التفاعل الثقافي والفكري والمعرفي بین مكونات وأر
  .لألنشطة التي ینظمھا الطلبة الوافدون بترسیخ المناخ الخصب في الحرم الجامعي

   
بدوره لفت عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة إلى اإلمكانات التي توفرھا الجامعة للتسھیل  

الفكریة واالجتماعیة والریاضیة، مبینا أن الجامعة على الطلبة الوافدین من تنظیم النشاطات الثقافیة و
  .جنسیة عالمیة ٨٤طالب وطالبة من  ٥٠٠٠تضم قرابة 

   
وأكد الرواجفة أن المعرض أداة فاعلة إلطالع طلبة الجامعة على ثقافات األمم والشعوب، كما یتیح  

دورھا الطلیعي في خدمة للطلبة الوافدین التعرف على حضارة وتاریخ المملكة األردنیة الھاشمیة و
  .اإلنسانیة على المستوى العالمي

   
   

، وفلسطین، والعراق، ولبنان، وسوریا، والبحرین، وشارك في المعرض طلبة یمثلون دول  السعودیة
، وأندونیسیا، ومالیزیا، وتركیا، والسودان، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكویت، والیمن

  .وكازخستان إضافة إلى المملكة األردنیة الھاشمیة، سنغافورةو، والصین، وتایالند، والسنغال
   
   

حضر افتتاح المعرض الذي أقیم على المسطح األخضر في الحرم الجامعي عدد من كبارالمسؤولین 
وقیادات الجامعة التدریسیة واإلداریة وجمع من الھیئات الدبلوماسیة المعتمدة في عمان، وجمھور 

  .  الجالیات العربیة واألجنبیة المقیمة في األردنكبیر من طلبة الجامعة و

  السوسنة/أخبار األردنیة
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  احتفاء بذكرى اإلسراء والمعراج" األردنیة"أنین األقصى ندوة في 
  

ضمن نشاطات األسبوع الثقافي الذي  -زكریا الغول 
ینظمھ المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة االردنیة 
احتفاًء بذكرى اإلسراء والمعراج، أقیمت أمس ندوة 
بعنوان أنین األقصى بالتعاون مع اللجنة الملكیة لشؤون 

  .القدس
   

لمساعد  األمین العام للجنة واستھلت الندوة بحدیث 
الملكیة لشؤون القدس محمد عبدالعظیم روى فیھا 

ماضي القدس وحاضرھا ونظرتھ المستقبلیة، مشیرا إلى دور الھاشمیین في دعم القضیة الفلسطینیة 
  .وإعمار المسجد األقصى وحمایتھ على المستویین المادي والمعنوي

   
   

ر االعتداءات المتكررة التي یتعرض لھا المسجد األقصى من جانبھ تناول عضو اللجنة حسام نصا
منذ بدایة االحتالل، من أھمھا إحراق المسجد األقصى ومصادرة العقارات واألبنیة، وقدم عرضا 

  .مصورا بین فیھ حدود منطقة القدس والمسجد األقصى
   
   

مدیرة العالقات العامة واإلعالم في اللجنة سوسن الكیالني عرضت في مداخلتھا لعالمیة قضیة القدس 
والقضیة الفلسطینیة، وتحدثت عن روابط الھاشمیین والقدس، وأشارت إلى أنھ بالتعلیم والثقافة، 

یحرر المسجد  وترسیخ اإلیمان والعقیدة، والتخطیط والتدریب، والتصمیم واإلرادة،  والعمل والصبر
  .األقصى

   
   

وفي بدایة الندوة رحب الدكتور أحمد العوایشة بالحضور، الفتا إلى أھمیة ومكانة القدس والمسجد 
األقصى عند المسلمین، وعن رحلة اإلسراء والمعراج وأھمیتھا الدینیة؛ فقد كانت ھذه الرحلة تشریفا 

  .لسیدنا محمد صلى  هللا علیھ وسلم ولیست تكلیفا
   
   

وأقامت اللجنة الملكیة لشؤون القدس عقب الندوة مسابقة معلومات عن القدس وتاریخھ، وتم توزیع 
  .جوائز على الفائزین

   

  /أخبار األردنیة
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.  
  
  

  
  

  ءاالردنیة في البلقاانعقاد ملتقى الفنون الخامس للجامعات 
  

احتضنت جامعة البلقاء التطبیقیة فعالیات ملتقى الفنون الخامس  للجامعات االردنیة  تحت عنوان 
ن جمالیات الطبیعة وتجسیدھا بلوحات فنیة ، والذي یھدف إلى الكشف ع"اكتشف جمالیات وطنك"

االردنیة (تشكیلیة، وذلك بتنظیم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وبمشاركة طلبة من جامعات 
،الیرموك ،العلوم التطبیقیة، ، إربد األھلیة األلمانیة،االسراء ،مؤتة ،الزرقاء االھلیة ،العلوم 

  یقیة االسالمیة ،باالضافة الى البلقاء التطب
الملتقى الذي افتتح برعایة  نائب رئیس الجامعة للشؤون االداریة والمالیة  االستاذ الدكتور محمد 
حیاصات مندوبا عن االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس الجامعة  وبحضور الدكتور رائد 

وفي فضاء الرقاد نائب عمید شؤون الطلبة ،شھد فعالیات للطلبة الفنانین على مدار یوم كامل، 
مفتوح؛ حیث قام الطلبة برسم العدید من اللوحات المعبرة والتي اشتملت على مناظر طبیعیة، 
وبورتریھات، ولوحات تشكیل بالكرتون واستخدمت فیھا األلوان الزیتیة والمائیة والفحم والرصاص، 

  .وجاءت كتعبیر عن أفكار الطلبة المشاركین وإبداعاتھم
د أن ھذه الفعالیة تعبر عن الرقي الفكري لطلبتنا وذاك الوجھ المشرق من وأكد الدكتور رائد الرقا

جامعاتنا، وأن ھذه الفعالیة وما یشابھھا، ھي فعالیات ترتقي بالفكر الطالبي، وتجسد مفاھیم التشاركیة 
 والتواصل بین مختلف طلبة الجامعات األردنیة لتعزز قیم االنتماء للمكان والوطن، وأن ھذه المبادرة

التي تنطلق للعام الخامس على التوالي ومن البلقاء التطبیقیة ھي مبادرة نوعیة تنقل للمجتمع تلك 
  .الصورة المشرقة عن الطالب الجامعي في جامعاتنا

وفي  ختام الملتقى سلم الحیاصات الشھادات التقدیریة على المشاركین في الملتقى  شاكرا ایاھم باسم 
قیة والمعبرة دوما عن الذوق الرفیع الذي یحظون بھ من خالل ما جسدوه الجامعة على ابدعاتھم الرا

من رسومات تشكیلیة حاكت جمال الطبیعة الخالب متمنیا لھم مزید من التوفیق والعطاء لجعل 
االردن بھمتھم منارة سامیة تسمو بمكانتھا محلیا واقلیمیا ودولیا تحت ظل قائد المسیرة وحادي 

  .د هللا الثاني ابن الحسین الركب جاللة الملك عب

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :صالدستور 
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  عن قراره حول القبول المباشر" اإلفصاح"ذبحتونا تطالب مجلس التعلیم العالي بـ
   

مجلس التعلیم العالي بالكشف عن قراره " ذبحتونا"طالبت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ً من بدایة  المتعلق بطلب الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا اعتماد القبول المباشر اعتبارا

  .العام الدراسي القادم
  

ً على صدر صفحتھا الرئیسة یشیر إلى أن  مجلس التعلیم "ونشرت صحیفة الدستور قبل أیام خبرا
العالي أوقف قرار السماح لجامعتي العلوم والتكنولوجیا واالردنیة بالسماح لھما بالقبول المباشر 

ً للصحیفة–، كما أنھ " ٢٠١٨- ٢٠١٧بالكلیات الطبیة العام الجامعي المقبل  السماح ألي  لن یتم" - وفقا
  ."جامعة أن تقبل الطلبة بشكل مباشر إال عبر قائمة القبول الموحد اإللكتروني ووحدة تنسیق القبول

  
ورغم نشر الصحیفة للخبر، إال أن مجلس التعلیم العالي ووزارة التعلیم العالي لم یصدرا أیة 

  .تصریحات رسمیة تتعلق بھذا القرار سواء كان لنفیھ أو تأكیده
  

قلقھا من عدم صدور أیة قرارات رسمیة " ذبحتونا"الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة وأبدت 
  . تتعلق بطلب اعتماد القبول المباشر في جامعتي األردنیة والعلوم والتكنولوجیا

  
ورأت الحملة أن ھذا التأخر في إعالن الموقف الرسمي الحكومي، یضع عالمات استفھام كبیرة حول 

ً برفض القبول المباشر، فلماذا لم یتم اإلعالن فإذا ك. أسبابھ ان مجلس التعلیم العالي قد اتخذ قرارا
عنھ؟ وھل ھنالك جھات مستفیدة تعمل على تأخیر إعالن قرار مجلس التعلیم العالي في محاولة 

  للضغط على المجلس لحملھ على التراجع عن ھذا القرار؟
  

یقم مجلس التعلیم العالي بإصدار أیة قرارات بھذا أنھ في حال لم  -تضیف ذبحتونا-في المقابل 
الخصوص، فلماذا لم ینفي ما نشرتھ صحیفة الدستور؟ ولماذا لم یقم بالبت في قضیة كھذه حتى 

  اللحظة ؟
  

قد اعتصمت أمام وزارة التعلیم العالي قبل شھرین وسلمت رسالة إلى وزیر " ذبحتونا"واكنت حملة 
ن مضي مجلس التعلیم العالي باعتماد القبول المباشر، وسعیھ إلى إلغاء التعلیم العالي، أكدت فیھا أ

  .القبول الموحد لھ عواقبھ الخطیرة على الطالب والجامعة ومخرجات التعلیم والعملیة التعلیمیة برمتھا
  
  :وقدمت الحملة أھم مالحظاتھا على ذلك التوجھ الخطیر، وھي 

كبیرة للرسوم الجامعیة لبرنامج التنافس، فھو یعطي  إن القبول المباشر سیصاحبھ عملیة رفع -١
الحق إلدارة الجامعتین ومجلسي أمنائھما للتحرر من رسوم التنافس في القبول الموحد، ورفعھا بنسب 

 ً ً قبل سنوات وتم التراجع . كبیرة، بل وكبیرة جدا ویؤكد مشروع القبول المباشر الذي تم طرحھ سابقا
  .كلیات الطبیة والھندسة بنسب كبیرةعنھ أن الرفع سیتم على ال

  
إن القبول المباشر، في ظل حجم الفساد اإلداري في جامعاتنا الرسمیة، سیعطي المجال للواسطة  -٢

والمحسوبیة واستخدام النفوذ لیكون لھ السطوة على القبول الجامعي، فیما یتسم القبول الموحد بأنھ 
  .ولیعتمد امتحان التوجیھي كمرجعیة وحیدة للقب

  

  ٧:الغد ص/:صالدستور 
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إن القبول المباشر وحصر التعلیم باألغنیاء، سیؤدي إلى المزید من التراجع والتدھور في  -٣
. مخرجات التعلیم العالي، والذي كانت االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي قد حذرت من خطورتھ

  .وھو األمر الذي یعني ضرب سمعة جامعاتنا وخریجیھا
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  تدرس نقل بعض الصالحیات للمحافظات" التعلیم العالي"
  

تدرس وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إمكانیة نقل بعض صالحیات مدیریاتھا اإلجرائیة من 
ً على المراجعینالمركز الى المكاتب الثقافیة في الجامعات األ   .ردنیة تطبیقا لالمركزیة وتسھیال

  
واشار بیان صحفي أصدرتھ الوزارة الیوم االربعاء الى ان مختلف مدیریات ووحدات الوزارة 
ً لوضع خطة إستراتیجیة متكاملة  وضعت خطة إجرائیة لتنفیذھا خالل األشھر الستة القادمة تمھیدا

  .وزارة للعامین القادمینللنھوض بالشؤون اإلداریة والفنیة في ال
  

یذكر أن الوزارة بدأت بربط أھداف مختلف الوحدات بإجراءاتھا وباشرت بتقلیل واختصار الخطوات 
اإلجرائیة بحیث یسھل على المراجع إنجاز معاملتھ، من أھمھا إیجاد نافذه واحدة لتصدیق الشھادات، 

  .عة أكثر من موقع في الوزارةبحیث ینھي المراجع المعاملة مرة واحدة دون الحاجة لمراج
  

ً یكشف التزویر في أي وثیقة رسمیة صادرة عن أي  وتعكف الوزارة على إدخال نظام متطور جدا
  .جامعة أردنیة وباستخدام تطبیق الخلوي فقط ما سیحدث نقلة نوعیة في ھذا المجال

  
عامالت ممثل إمكانیة بدء كما باشرت الوزارة وفق البیان اعمالھا بحوسبة العدید من اإلجراءات والم

ً باإلضافة لحوسبة دیوان الوزارة بالكامل   .معاملة معادلة الشھادة الجامعیة الكترونیا
  

وتعمل الوزارة، بحسب البیان، على تحدیث موقعھا اإللكتروني الرئیس، واطلقت على موقعھا 
اني لتمیز األداء الحكومي اإللكتروني الداخلي العد التنازلي للحصول على جائزة الملك عبد هللا الث

  .والشفافیة، وباشرت إنشاء قاعة جدیدة للتصدیق لتقلیل مشكلة االكتظاظ

  ٦:الغد ص
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  كریةالطویسي یؤكد اھمیة المؤتمرات العلمیة في تقریب االتجاھات الف
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان الوزارة تعمل على تشجیع 
اھدافا ذات رؤیة محددة  المؤتمرات العلمیة التي تحمل رسالة انسانیة وفكریة وثقافیة وعلمیة ترسم

  .وفلسفة واضحة
  

واكد خالل رعایتھ الیوم االربعاء مؤتمر العلوم االنسانیة والتحدیات العالمیة المعاصرة، الذي نظمتھ 
كلیتا اآلداب والعلوم في جامعة االسراء بمشاركة عدد من الباحثین واالكادیمیین من دول شقیقة 

قیم االنسانیة وتقارب االتجاھات الفكریة المتعددة وان تفتح ترسخ المؤتمرات ال"وصدیقة، اھمیة ان 
  ".باب العلم على مصراعیھ في ظل ثورة التقنیات الحدیثة وتقدمھا

  
وقال، ان مفھوم العلوم االنسانیة واسع وعمیق ویعني كل ما انتجھ الفكر االنساني، مشیرا الى ان 

الناس على تنوع اجناسھم واختالف الوانھم العالم الرحب الواسع بات مدینة صغیرة یتعایش فیھا 
وتعدد ادیانھم وتباین آرائھم، وأشاد بجھود جامعة االسراء ومحاور المؤتمر التي تعزز قیم االنتماء 
وتحقق الذات وترسخ الشعور بالمسؤولیة وتفتح ابواب العلم لتكون مقترنة بالعمل من خالل المنھج 

  .العلمي السلیم 
  

اء الجامعة سعد ھایل السرور، ان البحث العلمي میدان خصب ودعامة اساسیة وقال رئیس مجلس امن
القتصاد الدول وتطورھا لتحقیق رفاھیة شعوبھا والمحافظة على قوتھا وریادتھا بین الدول، الفتا الى 
ان جامعة االسراء تجتھد لتوفیر الطاقات البشریة واالمكانات المادیة لتطویر سبل البحث العلمي 

  .ثقافة البحث العلمي بین العاملین والدارسین فیھا لدفع عجلة التطویر واالبداع وترسیخ
  

وقالت عمیدة كلیتي اآلداب والعلوم الدكتورة زھریة عبدالحق، ان المؤتمرات تعّد أحد أشكال ترسیخ 
ً ملیئا باأل ً متمیزا حداث معالم العمل اإلنساني وفق ما یراه التعلیم والمفكرون، وتشكل ایضا عالما

واألفكار ال یمكن أن نفھمھ أو نربطھ بواقعنا إال من خالل األشكال التي تؤلفھ وتبني نسیجھ، مشیرة 
الى ان المؤتمر یتضمن اربعة محاور اللغات واآلداب والترجمة والحضارة والتاریخ والعلوم 

  .التربویة وعلم النفس
  

ذ ان كل فئة تكتبھ بطریقتھا، وتفسر وقالت، ان التاریخ یحدث مرة واحدة لكنھ یكتب غیر مرة، إ
أحداثھ بما یتناسب وواقعھا، وذلك بتعدد المواقف واللقاءات بتعدد المحاور والفئات، مشیرة، الى ان 
الدور اإلنساني ال ینحصر في المالحظة والوصف والتصنیف، بل یتسع لیشمل التمثیل والبناء وفق 

  .فرضیات معینة ومحددة

  ٤:صالدستور 
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  ال قبول مباشرا في الجامعات وبأي تخصص: الطویسي 

  
یم العالي اقر قبل أسابیع عادل الطویسي ان مجلس التعل. أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

بأنھ لن یتم السماح ألي جامعة باجراء القبول المباشر في أي تخصص كان، وتم ابالغ الجامعات بھذا 
القرار، بعد ان طلبت كل من جامعتي العلوم والتكنولوجیا واالردنیة بأن یتم استثناؤھما من القبول 

  .الموحد واجراء عملیة القبول المباشر
ان القرار معلن وبلغت بھ الجامعات، وقد جاء بعد ان » الدستور«ي في تصریحات لـ وأشار الطویس

درس المجلس طلب الجامعتین وشكل لجانا من عمداء كلیات الطب واالسنان والصیدلة لدراسة ابعاد 
الموضوع واھمیتھ والقدرة على تطبیقھ، وخرجت اللجان بتوصیة مفادھا انھ ال یمكن اجراء ھذا 

  .ن یطبق بعدالة، وانھ ستبقى كافة الجامعات وتحقیقا للشفافیة تحت مظلة القبول الموحدالقرار وا
وقال الطویسي ان قرار القبول المباشر بالجامعات لیس من ضمن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 
الموارد البشریة ولم یتم التطرق لھ بأي ذكر، انما كان فقط الحدیث عن سنة تحضیریة لطلبة 

وبین ان مجلس التعلیم العالي باألساس لم یتخذ . ات الطبیة، وھذا العالقة لھ بالقبول المباشرالدراس
أي قرار بالموافقة على القبول المباشر بأي جامعة انما درس المجلس ھذین الطلبین الواردین من تلك 

  .الجامعتین
من قائمة القبول الموحد ونص القرار على ان مجلس التعلیم العالي رفض طلبي الجامعتین بالخروج 

  .٢٠١٧- ٣-٣٠واعتماد القبول المباشر في جلستھ التي عقدھا بتاریخ 
اصدرت بیانا طالبت فیھ مجلس التعلیم » ذبحتونا«وكانت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

القبول العالي بالكشف عن قراره المتعلق بطلب الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا اعتماد 
ً من بدایة العام الدراسي القادم وأبدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة . المباشر اعتبارا

قلقھا من عدم صدور أیة قرارات رسمیة تتعلق بطلب اعتماد القبول المباشر في جامعتي » ذبحتونا«
الرسمي الحكومي، ورأت الحملة أن ھذا التأخر في إعالن الموقف . األردنیة والعلوم والتكنولوجیا

  . یضع عالمات استفھام كبیرة حول أسبابھ
وأكدت الحملة أن مضي مجلس التعلیم العالي باعتماد القبول المباشر، وسعیھ إلى إلغاء القبول الموحد 

  . لھ عواقبھ الخطیرة على الطالب والجامعة ومخرجات التعلیم والعملیة التعلیمیة برمتھا

  ٥:صالدستور 
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  بعثات دراسیة كاملة في كلیتي معان والشوبك
  

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن تخصیص بعثات دراسیة تشمل تغطیة الرسوم بشكل 
دینارا للطلبة الملتحقین بكلیتي معان  ٦٠كامل باإلضافة إلى صرف مخصصات شھریة بقیمة 

  .والشوبك من إقلیمي الوسط والشمال
ان المخصصات تصرف للفصول التي یسجلھا  وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم االربعاء

  .الطالب
  

واوضح البیان ان لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة قررت ذلك 
ً لدى الطلبة لاللتحاق  ً قویا ً ما یشكل دافعا ً مع توجیھات الحكومة لدعم الطلبة والجامعات معا انسجاما

  .تقال أبناء المحافظات االردنیة فیما بینھابھذه الكلیات والذي بدوره یعزز ان
  

ً من بدایة العام الدراسي   ٢٠١٨/  ٢٠١٧یذكر أن القرار سیطبق على الطلبة الذین یتم قبولھم اعتبارا
  .وعلى البرنامج العادي

  
وتعلن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن برامج البعثات والمنح والقروض المنفذة من خاللھا 

ً في منت صف شھر تشرین األول من كل عام، حیث یتقدم الطلبة الذین تنطبق علیھم الشروط إلكترونیا
  .من خالل موقع مدیریة البعثات

  ٥:صالدستور 
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  والھاشمیة في نھائي طائرة الجامعات الیوماألردنیة 
  
  

تشھد قاعة جامعة الزرقاء عند الساعة الثانیة عشرة ظھر الیوم المباراة النھائیة لبطولة الجامعات 
  .االردنیة بكرة الطائرة للطالب

  
لوادي رئیس جامعة الزرقاء االردنیة و الھاشمیة، یعقبھا محمود ا.ویجمع النھائي الذي یقام برعایة د

  .مراسم تتویج الفرق
  

وحسب ابراھیم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة الطفیلة مقرر لجنة البطولة، فاز في الدور 
و الھاشمیة  ٠/ ٣قبل النھائي الذي جرت مباراتیھ في قاعة جامعة الزرقاء، االردنیة على الیرموك 

  .٢/ ٣الطفیلة على 

  ٢٣:صالرأي 
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  تصنیف الجامعات األردنیة والورقة النقاشیة السابعة
  

  جمیل عبدالرحمن الشقیرات.د
  
ظھرت التصنیفات العالمیة للجامعات منذ عشرات السنین حیث یوجد حالیا ما یزید على خمسین 
نظاما متخصصا في تصنیف الجامعات یعتمد كل منھا على عدد من المؤشرات المرتبطھ بعدد من 

 ARWU) Academic(الجوانب االكادیمیة والتعلیمیة ومن اشھر ھذة االنظمھ نظام شنغھاي 
Ranking of World Universities ونظام)Q.S) Quacquarelli Symonds  ونظام

  .وغیرھا من االنظمة) Webometrics(ونظام) Times(مجلة
  

لم تحظ ھذة التصنیفات باھتمام جامعاتنا اال منذ عھد قریب وذلك بعدما ازداد عدد الجامعات 
د من خالل مؤشرات خریجیھا وانخراطھم بسوق الحكومیة والخاصة وما تتعرض بعضھا من نق

كذلك بدأت جامعاتنا تتوقف عند ھذة التصنیفات عندما لم تحظ اي . العمل ووظائف الدولة المختلفھ
جامعة في العالم وكذلك تراجع ترتیب الجامعات االردنیة على  ٥٠٠جامعة اردنیة من ضمن ال 

عدم وحود اي  ٢٠١٦جامعة عربیة عام المستوى العربي حیث اظھر أخر ترتیب ألول خمسین
  .جامعة اردنیة ضمن اول عشرین جامعة

  
باألمس القریب اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بأن ھیئة اعتماد موؤسسات التعلیم العالي 

ھل ستعتمد الھیئھ على المعاییر  - :ھنا اتساءل. ٢٠١٧تستعد لتطبیق تصنیف الجامعات االردنیة لعام 
ة الجامعات لألنظمة الدولیة ام ھل ستقوم بوضع معاییر خاصة للجامعات األردنیة طبقا لطبیع

األكادیمیة والدیموغرافیة واالجتماعیة حیث ان اغلب األنظمة العالمیة للتصنیف الجامعي تتوافق 
على معاییر تقع في مجاالت عدیدة منھا جودة التعلیم وجودة الھیئات التدریسیة ومخرجات البحث 

  .للجامعةالعلمي وحجم وبیئة الجامعة التعلیمیة وكذلك ألیة التمویل والبعد الدولي 
  

اعتقد بأن ھیئة االعتماد لن یغیب عن بالھا وضع معاییر خاصة تتعلق بخصوصیة جامعاتنا باألضافة 
للمعاییر الدولیة ومنھا مثال ظاھرة العنف الجامعي التي اصبحت تؤرق الجامعة وحتى المجتمع 

والمقررات الدراسیة األردني كذلك آلیة قبول الطلبة وما یرافقھا من ارتدادات اجتماعیة والمناھج 
ان مثل ھذة . ومدى مراعاتھا لتحدیات العصر والوسائل المستخدمة في متابعة خریجي كل جامعة

وغیرھا ستؤدي الى اذكاء روح التنافسیة والسعي نحو التمیز من قبل ) المقترحات(المعاییر 
لسلبیة وتتعزز لدیھم الجامعات مما ینعكس ایجابا على الطلبة والتخلي عن بعض المظاھر والظواھر ا

  .ثقتھم بجامعاتھم
  

ختاما اقول بأنھ على جامعاتنا ان تتمعن بالورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني وتجعلھا 
خارطة طریق وذلك من خالل اعادة النظر في كافة الخطط االداریة والتعلیمیة وفي مختلف 

العولمة والتسارع التكنولوجي والبعد عن التعلیم المجاالت لتلبیة حاجات الطلبة في ظل عصر 
في التدریس واالعتماد على اسالیب بناء القدرات والمھارات لدى الطلبة  rote learningالتلقیني 

لیتمكنوا من التعاطي مع عوامل التنمیة والتطویر والعمل على تشجیع كافة وسائل البحث العلمي 

 مقاالت

  ١٩:ص رأيال
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ألننا في النھایة نعد قوى بشریة فاعلة ھي المحرك ) عرفةأن الجامعة منتجة للم( وتعزیز مفھوم
  .الرئیس في بناء المجتمع مھمتھا المحافظة على انجازات الوطن واستدامتھا

  
  دكتوراة أسالیب وطرق تدریس لغة انجلیزیة*
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  اللغة مؤّشر حضاري
  صالح جّرار. د

منذ القرن  -عامیّھا وفصیحھا  -لو نظرنا إلى الكلمات اإلنجلیزیة التي تسّربت إلى اللغة العربیّة 
ّھا تنتمي في معظمھا إلى عالم الصناعة والتكنولوجیا واالبتكارات العلمیة  الماضي إلى الیوم لوجدنا أن

لمبات والفیش والموبایل الحدیثة، ومن ذلك الرادیو والتلفون والتلفزیون والرادار والفیوزات وال
، والفالشة والكمبیوتر والماوس والفیدیو والالب توب والیوتیوب )دي في دي(والسي دي وال 

واإلیمیل واآلي فون والدسك والفیسبوك والفاكس واإلنترنت والكامیرا والفوتوشوب والھیدفون 
لشات والمیكرفون والبي والواي فاي والكاسیت وسكانر وبرنتر وفیلم والسوفت ویر والھاردویر وا

  .دي إف، والجي بي إس والھاشتاج، وغیرھا
  

وفي مجال السیارات نجد أسماء مثل الباص والمایكروباص والتاكسي والمیكانیك واألوتوماتیك 
والفورویل درایف والستیرنج والكالتش والبریك والجیر والكسكیت والفلتر واإلكزوزت وغیرھا 

 ً   .أیضا
  

صطلحات كثیرة في مجاالت الطیران والبحار واألسلحة والتجارة والطّب كذلك باإلضافة إلى م
  .والصیدلة واألدویة والصناعات الھندسیة وسواھا

  
إّن دوران ھذه الكلمات على ألسنتنا وظھورھا حّتى في الكتابات والمخاطبات الرسمیّة ھي مّما ال 

العربیّة مستھلكین لتلك المنتجات، فال  نستطیع منعھ ما دام أصحابھا منتجین لھا وما دمنا نحن أبناء
ّى لو كان لھا مسمیّات بدیلة باللغة العربیّة فإّن وصول  ّ أن نأخذھا بمسمیاتھا األصلیة، وحت نملك إال
ً إلى ألسنة مستخدمي ھذه المنتجات من العرب یجعل للمفردة األجنبیة األولویة  المفردة األجنبیة أّوال

ً أن نجد من في االستخدام وال سیّما إذا  استقّرت على األلسنة وكثر دورانھا بین الناس، فمن النادر جّدا
  .العرب من یقول عن التلفزیون المرناة أو من یقول عن بریك السیّارة الكابح

  
ً بعد یوم، ونحن  وما دامت الصناعات بأنواعھا عند غیرنا تتقدم وتتطّور بسرعة وتزداد كثرة یوما

منتجات بكّل ما تحملھ من وظائف وأسماء، فسوف یستمر دخول مفردات نبادر إلى استھالك ھذه ال
ّق للمصطلحات األجنبیة، وتنتظر من  ً، بینما تقف لغتنا حائرة أمام ھذا التدف أجنبیة إلى لغتنا یومیّا
قومھا العرب أن یعملوا على إنتاج صناعاتھم الخاّصة بھم التي تحمل أسماء عربیّة تنتقل معھا عبر 

  .ى دول العالم فیعود للعرب احترامھم ومكانتھم وإسھامھم في الحضارة اإلنسانیةالحدود إل
  

إّن مقارنة سریعة بین ما دخل من المفردات األجنبیة إلى لغتنا العربیّة، وما دخل إلى اللغات العالمیة 
ة األخرى من مفردات عربیّة منذ القرن الماضي إلى الیوم، تكشف لنا وبوضوح عن بطء تحرك اللغ

العربیّة نحو معاجم اللغات األخرى مقابل سرعة حركة اللغات األجنبیة في اللغة العربیّة، مّما یعكس 
  !حجم ما ینتجھ العالم المتحضر من مصنوعات ومخترعات، وقلة ما ینتجھ العرب

  
وى إّن أھم وسائل نشر لغتنا العربیّة ھو أن تنصرف األّمة إلى الصناعة والعلم واإلبداع، وبذلك تق

  .العربیّة ویقوى أھلھا وتعود لھم مكانتھم في الحضارة العالمیة

 ٥:صالدستور 
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  زي - زھیة احمد اسماعیل العابد  -
  
  ضاحیة الملك حسین -فتحي شافع جرار  -
  
  الصویفیة -نبیل فائق موسى بیّوك  -
  
  عبدون الشمالي - كوكب طاھر الھدھد  -
  
  دابوق -فائق مرزا القزویني  -
  
  خلدا -فایز نقوال یوسف الفاخوري  -
  
  بعد عودة االھل -نیقوال عیسى جریس أبو عیطة  -
  
  جمعیة التواضرسھ -غطاس یوسف أسعد صلیبا  -
  
  عین جنة -عبدهللا سلیمان عبدالحافظ القضاة  -
  
  السلط - حلیمة علي الكدیان الخریسان  -
  
  طبربور -محمد حسن سعید ابو سمره سیف  -
  
  زي - مروان فوزي العبد الحسین العواملة  -
  
  اربد -أحمد خلف سلیم عبابنة  -
  
  جمعیة سلوان -أنیسة أحمد جمعة القاق  -

 وفیات

 رأي ال
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ھاني الملقي التقى امس في مكتبھ نقیب تجار المواد الغذائیة خلیل الحاج توفیق . رئیس الوزراء د
  .كلبحث استعدادات النقابة الستقبال شھر رمضان المبار

  
اشھر مما  ٧مستشفیا الجامعة والبشیر یعطیان مواعید لحاالت تصویر الرنین المغناطیسي تتجاوز 

  .زاد من معاناة المرضى
  
  

الوزارة دعت .. وزارة السیاحة واالثار طرحت عطاء ادارة وتشغیل موقع بانوراما البحر المیت 
الشركات والمؤسسات والجمعیات الربحیة وغیر الربحیة والتعاونیة والسیاحیة والبیئیة لتقدیم 

  .عروضھا في موعد اقصاه الرابع من الشھر المقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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الرامیة » مؤسسة ولي العھد«دعا ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الشباب لمتابعة مبادرات 
لتمكین وتنمیة قدرات الشباب، وكتب سموه تعلیقا على فیدیو قصیر لنشاطات المؤسسة على صفحاتھ 

تمكین الشباب وتنمیة قدراتھم  (ئل التواصل االجتماعي باللغتین العربیة واإلنجلیزیة عبر وسا
تابعوا . ومواھبھم للنھوض بمجتمعاتھم، ھو الھدف األسمى الذي من أجلھ أنشئت مؤسسة ولي العھد

  ).مبادرات المؤسسة ونشاطاتھا عبر موقعھا الرسمي وصفحاتھا على مواقع التواصل االجتماعي
  

تحت رعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عناب سیتم عند الساعة الخامسة من مساء الیوم افتتاح 
  .ي، لیستمر حتى بعد غد السبت، وذلك في قلعة عجلونمھرجان عجلون السیاح

  
ة الطفیلة  حول یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم ورشة عمل في جامع

  .الواقع الزراعي في محافظة الطفیلة بشقیھ النباتي والحیواني
  

بتنظیم من المعھد الجمھوري وبالتعاون مع الھیئة المستقلة لالنتخاب ووزارة الشؤون السیاسیة 
والبرلمانیة یعقد عند الساعة العاشرة من صباح الیوم الخمیس لقاء مفتوح مع الراغبین للترشح 

ني الھاشمي لالنتخابات البلدیة والالمركزیة في لواء األغوار الجنوبیة وذلك في قاعة الصندوق األرد
  ).غور الصافي(
  

ضبطت الجھات المختصة مركبة خصوصیة في شارع فیصل وسط البلد تحتوي على مواد ممنوعة 
  .ات السائق تبین انھ مطلوب في عدة قضایا خطرةولدى تدقیق بیان

  
حداث یمتھنون سرقة المتسوقین تمكنت شعبة بحث جنائي مركز أمن المدینة من القبض على اربعة ا

  .في سوق السُّكر وسط البلد وتبین انھم من اصحاب االسبقیات بھذا الخصوص
  

افتتح رئیس الجامعة األلمانیة األردنیة الدكتور نظیر أبو عبید أمس المعرض الوظیفي السابع، الذي 
صندوق /وبالتعاون مع مكتب االرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین نظمھ مكتب االتصال مع الصناعة

الملك عبدهللا الثاني للتنمیة في عمادة شؤون الطلبة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والبنوك 
  .والمؤسسات المحلیة والعالمیة

  
، الذي یقام بدعوة من جمعیة صناع الحرف التقلیدیة، وذلك )أسبوع الحرف الیدویة(تتواصل فعالیات 

  في بیت شقیر بجبل عمان، لغایة یوم األحد المقبل
  

  صنارة الدستور
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التركیة بازارا - جمعیة الصداقة األردنیةتنظم وزارة االقتصاد التركیة وسفارة بالدھا في عمان و
  .بعمان" زارا أكسبو"األردنیة مساء بعد غد السبت في قاعة -للمنتجات التركیة

  
تواصل اللجنة اإلداریة في مجلس النواب اجتماعاتھا الیوم الستكمال برنامج المؤتمر الوطني لمعالجة 

  .بطالة، الذي تعتزم اللجنة تنظیمھ وعقده خالل العطلة البرلمانیةالفقر وال
  
القادم ) مایو(أیار  ٧بمناسبة الیوم العالمي لحریة الصحافة ینظم مكتب الیونسكو في عمان یوم  

في بناء وتعزیز  دور وسائل اإلعالم: عقول متبصرة في أوقات حرجة"مؤتمرا تحت عنوان 
ویتضمن المؤتمر جلسات عمل یتحدث فیھا إعالمیون ". مجتمعات سلمیة وعادلة وشاملة للجمیع

  .وخبراء وأكادیمیون
  
المنتدى العربي یقیم في السادس من الشھر المقبل في فندق الند مارك حفل عشاء خیریا، یُرصد  

ویتم خالل الحفل تكریم الرواد . رسالة المنتدى بمشاركة فرقة الحنونة للثقافة الشعبیة ریعھ لدعم
  .األوائل للمنتدى

  
عنوان محاضرة ".. أصول الفكر الدستوري والسیاسي في الدیمقراطیات المعاصرة وحال أمتنا" 

  .الحموري یلقیھا في المنتـدى العربـي مسـاء الثالثاء المقبلمحمد .ألستاذ القانون الدستوري د
  
  
  
 

  زواریب الغد


