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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  :مركز تكنولوجیا المعلومات في األردنیة

  "أساسیات شبكات الحاسوب"یحتفي بتخریج المشاركین في دورة
٣  

  ٥  "األردنیة"معرض لفنانین أردنیین وعرب في 
 ٦  "األردنیة"مسابقة للطلبة الریادیین في " ابتكر لتبدأ"

 ٨  ھدفــھ تقــدیم خدمــات افضــلتضمین مقاصف االردنیة : محافظة 
 ٩  انعقاد الیوم العلمي لكلیة االدارة والتمویل في اردنیة العقبة

 ١١  االردنیة تنھي الدراسات والمخططات النشاء كلیة ھندسة بالعقبة
 ١٢  للطالب ٣×٣بطلة الجامعات لكرة السلة ) األردنیة(

   شؤون جامعیة
 ١٤  قرارات مجلس ھیئة االعتماد

 ١٥  تمر یناقش تحدیات التعلیم العالي العربيمؤ
 ١٦  إغالق باب الترشح لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب

 ١٧  وفیات
  ١٩- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 :مركز تكنولوجیا المعلومات في األردنیة

 "أساسیات شبكات الحاسوب"یحتفي بتخریج المشاركین في دورة

ى مركز تكنولوجیا احتف - سناء الصمادي

المعلومات في الجامعة األردنیة بتخریج الطلبة 

أساسیات شبكات "المشاركین في دورة 

  ".الحاسوب

وقال مدیر المركز الدكتور صالح الشرایعة إن 

الدورة التي عقدت في مركز أثیر للتخاطب 

المرئي والمسموع ھدفت إلى تقدیم التدریب 

 .لبة وإكسابھم المعرفة والمھارات التي یحتاجھا سوق العملبشقیھ النظري والعملي، إلعداد الط

وأضاف أن عقد مثل ھذه الدورات جاء ادراكا من الجامعة بأھمیة تطویر المورد البشري وبناء 

االستراتیجیات التي تعتمد على زیادة الوعي والثقافة والمعرفة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة لتقدیم 

 .ین حاجات سوق العمل وكل ما ھو جدیدخدمة تدریبیة تجمع ب

ً فنیا وخبراء بأعلى المستویات یبذلون جھدا  وبین الشرایعة أن مركز تكنولوجیا المعلومات یضم كادرا

لتوفیر بیئة مالئمة تواكب كل ما ھو جدید في مجال تكنولوجیا المعلومات، األمر الذي یمنحھ القدرة 

ت الفنیة محلیا وإقلیمیا، إضافة إلى القدرة والكفاءة والتمیز في العالیة على تقدیم الخدمات واالستشارا

 . عقد الدورات المتخصصة في ھذا المجال بكفاءة عالیة

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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ونوه الى ان المركز یمتلك قاعات تدریبیة ومختبرات للحاسوب تحتوي على أفضل األجھزة 

 .والتجھیزات الحاسوبیة

ركز االستشارات في الجامعة باإلعالن عن الدورات ولفت الشرایعة أن المركز سیقوم بالتعاون مع م

ً للطلب المتزاید من مراجعي  المتخصصة في مجال تكنولوجیا المعلومات خالل الفترة القادمة نظرا

 . المركزین على عقد  الدورات المتخصصة التي ستفتح المجال للمتدربین دخول سوق العمل بقوة
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نیةاألرد"معرض لفنانین أردنیین وعرب في  " 

" محبة الدولي"افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم معرض  -سناء الصمادي

الثالث في قاعة الشھید معاذ 

الكساسبة في عمادة شؤون 

. الطلبة   

ویأتي تنظیم المعرض الذي 

فنانا ) ٤٧(ضم أعمال 

أردنیا وعربیا، بجھد 

مشترك بین دائرة 

في العمادة وجالیري أرب أرت وجمعیة " المرسم الجامعي"نیة واإلعالمیة النشاطات الثقافیة والف

  .الدار للثقافة والفنون

وتمیزت اللوحات بحس فني عال وإبداع یفیض بتعابیر ومشھدیات جمالیة مدھشة صیغت بجرأة 

  .تبرز إبداعات الفنانین المشاركین في مجاالت الطبیعة والتراث والخیال

لتئام مجموعة كبیرة من الفنانین التشكیلیین في مكان واحد لفتح المجال وجاءت فكرة المعرض ال

للطلبة زیارتھ واالستمتاع بمشاھدتھ وتعریف الطلبة على المدارس التشكیلیة سواء التجریدیة أو 

  .االنطباعیة وغیرھا من التقنیات التي تستخدم في رسم اللوحة

ن  إلى التفاعل مع الطلبة من خالل عرض ویھدف المعرض وفقا لنائب رئیس الجمعیة مرام حس

  .اإلبداعات والترویج لھا، وتعمیم تلك الفنون وعلى رأسھا الفن التشكیلي على مختلف المستویات

  . واستخدم الفنانون في أعمالھم األلوان الزیتیة والخزف وألوان االكریلك

  السوسنة/الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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" األردنیة"مسابقة للطلبة الریادیین في " ابتكر لتبدأ " 

لرواد األعمال " ابتكر لتبدأ"فازت ثالثة مشاریع طالبیة في النسخة الثالثة لمسابقة  -صماديسناء ال

الشباب وأصحاب المشاریع االبتكاریة، التي 

نظمھا مركز االبتكار والریادة في الجامعة 

األردنیة بدعم من شركة اورانج بالشراكة مع 

  . جمعیة انتاج لشركات تكنولوجیا المعلومات

المركز األول في المسابقة التي وفاز في 

جاءت بالتعاون مع كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات وبرعایة رئیس الجامعة األردنیة 

المكون من الطالبین محمد " تطبیق تأجیر السیارات"الدكتور عزمي محافظة، فریق مشروع 

  .الغربات، ومحمد خلیل

، أما المركز " تطبیق األكواب"یوسف عربیات عن مشروعھ  فیما فاز في المركز الثاني الطالب

وھم الطالبتین رزان الدیسي، " تطبیق الترجمة باستخدام لغة اإلشارة"الثالث ففاز فیھ فریق مشروع 

  .ویاسمین السلمان

مشروعا شارك فیھا طلبة من مختلف الكلیات العلمیة ) ٢٥(وھدفت المسابقة التي تنافس فیھا   

في الجامعة إلى تطویر أفكار الطلبة، وترسیخ البعد العلمي والبحثي لدیھم وتطویر الفكر واإلنسانیة 

  .التفاعلي وتنمیة القدرة على البحث العلمي والتفكیر المنھجي

واعتمدت لجنة التحكیم في اختیار الفائزین على معاییر االبتكار، والتأثیر، وإمكانیة التوسع في 

  .الستدامة المالیة، وخلق فرص عملالمشاریع، وعضویة الفرق، وا

  حمرین نیوز/السوسنة/١٤:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وتضمنت المسابقة التي تقام سنویا عروضا تقدیمیة للریادیین امام لجنة التحكیم المكونة من المھندس 

في مدینة الحسن العلمیة، وتامر صالح المدیر التنفیذي  iPark عمر حمارنھ المدیر التنفیذي لحاضنة

بي مدیرة البحث العلمي في مؤسسة عبد الحمید ، والمھندسة رنا الزعBeyond Capital لشركة

شومان، ومحمد العموش نائب المدیر التنفیذي في الصندوق الھاشمي للتنمیة البشریة، والمھندسة رنا 

  . دبابنھ مدیرة ادارة االتصال المؤسسي والعالقات العامة والمسؤولیة المجتمعیة في شركة اورانج

أھمیة تطویر أفكار الطلبة واالنتقال لسوق العمل لیكونوا وأكد رئیس مجلس إدارة جمعیة إنتاج 

  . منتجین ولیسوا باحثین عن وظائف

وأشار إلى ضرورة التشارك ما بین القطاع العام والخاص لدعم مشاریع الطلبة وإبداعاتھم وأفكارھم 

  .لتطبیقھا على ارض الواقع
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  افضــل تضمین مقاصف االردنیة ھدفــھ تقــدیم خدمــات: محافظة 

عزمي محافظة ان خصخصة المقاصف الجامعیة االحد عشر تأتي . اكد رئیس الجامعة األردنیة د 

من اجل رفع سویة خدمات ھذه األماكن الرئیسیة التي تخدم القطاع األكبر من الطلبة واالداریین 

ة ، مشیرا الى والعاملین ، وقرار الجامعة بإحالة عطاء تضمین ھذه األماكن جاء من اجل صالح الطلب

انھ لم یكن راضیا عما تقدمھ ھذه المقاصف ، واعدا الطلبة بان األسعار ستبقى كما ھي  بذات 

  . المنتجات السابقة وال زیادة علیھا

ان نصوص إحالة العطاء تضمنت صراحة » الدستور«وقال محافظة في تصریحات خاصة لـ 

مكن ان یحال علیھا عطاء تلك المقاصف بان وبشكل مباشر انھ یجب االلتزام من قبل الجھة التي ی

یكون البیع بذات األسعار السابقة للمنتجات السبعة التي تقدمھا تلك المقاصف أساسا ، وان رغبت 

الجھة بإضافة منتج غذائي جدید ، یجب ان توافق الجامعة أوال على األسعار قبل ان یتم تنفیذھا ، 

منتج غذائي في تلك المقاصف بأسعار ال توافق  وستراعي الجامعة وضع الطلبة ولن تعرض أي

  . الطلبة

وقال محافظة ان خدمات الغذاء والتغذیة تكبد الجامعة خسائر تقدر بملیون دینار سنویا ، من حیث 

تحسین األماكن ورواتب العاملین فیھا والصیانة ، مؤكدا ان ھذا المبلغ في حال تضمین المقاصف 

، مؤكدا بالوقت ذاتھ انھ لن یتم االستغناء عن أي موظف یعمل في سیقل تدریجیا  وستخف الخسائر 

المقاصف وسیتم االستفادة من خبراتھم في مطعم الجامعة الرئیسي ، مشیرا الى انھ باألساس ھنالك 

نقص كبیر في المتخصصین بالمطاعم ، مع العلم ان التعیینات موقوفة وال مجال الضافة أي 

لجامعة قد اعتصموا احتجاجا على ما اسموه خصخصة المقاصف وكان  بعض طلبة ا. متخصصین 

  .الجامعیة ، معتبرین ان الھدف ھو رفع االسعار ، حیث اكد محافظة انھ لن یكون ھناك رفع لالسعار

  ١٣-١:الدستور ص
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  انعقاد الیوم العلمي لكلیة االدارة والتمویل في اردنیة العقبة

فعالیات الیوم العلمي الذي نظمتھ كلیة االدارة بدأت في الجامعة االردنیة فرع العقبة الیوم االربعاء 

بمشاركة ممثلین عن القطاعات ) فرص وتحدیات العمل في قطاع المال واالعمال ( والتمویل بعنوان 

  .االقتصادیة واالستثماریة وأعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة وطلبة الجامعة

  

ھمیة ھذا الیوم في ایجاد الیات وحلول للتحدیات وأكد نائب رئیس الجامعة الدكتور ریاض المناصرة أ

والقضایا التي تواجھ المجتمع االردني مشیرا الى ان اھمھا ظاھرتي الفقر والبطالة وتوفیر فرص 

  . عمل للكفاءات والخبرات البشریة المؤھلة في القطاعین العام والخاص

  

ات وابحاث تحدد حاجة سوق العمل من وأشار الى ان الجامعة االردنیة في العقبة لدیھا برامج ودراس

الوظائف والمھن بھدف الموائمة بین مخرجات التعلیم الجامعي وتلك االحتیاجات من خالل تركیز 

  . الجامعة على التخصصات المطلوبة في السوق

  

 وبین عمید كلیة االدارة والتمویل بالجامعة الدكتور رائد بني یاسین الدور الذي تقوم بھ الكلیة لتصبح

رائدة في قیادة التغییر االیجابي التنموي والتعلیمي ورفد مشروع منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 

بالكفاءات المؤھلة واشراك الطلبة بأنشطة موجھة لخدمة المجتمع المحلي وعقد الندوات العلمیة 

ّھم وورش العمل المتخصصة التي ترفع من كفاءة منتسبیھا واكسابھم المزید من المعارف ا لتي تمكن

  . من دخول سوق العمل االردني والعربي على حد سواء

  ٩:االنباط ص/١١:الدستور ص
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ولفت رئیس لجنة ضمان الجودة في الكلیة الدكتور عالء الدین الرواد الى اھمیة التشاركیة مع 

مؤسسات القطاع العام والخاص لتحقیق اھداف ورؤى الكلیة وخطة عملھا باالستماع الى اصحاب 

ج بتوصیات تفید جمیع االطراف من ادارة جامعیة واعضاء ھیئة الخبرات وصناع القرار للخرو

تدریس وطلبة ال سیما وأن قطاع المال واألعمال یعتبر أحد أھم روافد االستثمار والتنمیة االقتصادیة 

  . وفق بترا،واالجتماعیة في األردن

  

بین مخرجات  وناقشت جلسات الیوم العلمي الفرص والتحدیات في قطاع المال واالعمال والفجوة

التعلیم واحتیاجات سوق العمل والفرص الوظیفیة وقضایا الخریجین وتجاربھم من واقع الحال وادارة 

  .المخاطر والتامین في قطاع المال واالعمال ودور المرأة القیادي واالداري في المجتمع
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  االردنیة تنھي الدراسات والمخططات النشاء كلیة ھندسة بالعقبة

جامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي، ان الجامعة بصدد االنتھاء من كد رئیس الأ

  .الدراسات والمخططات الالزمة النشاء كلیة للھندسة لتكون منارة علم تخدم أبناء الوطن في الجنوب

ء واضاف خالل لقائھ الیـوم االربعـاء طلبة الجامعة، ان تأسیس فرع للجامعة األردنیة في العقبة جا

ترجمة حقیقیة لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني وتأكیده على أھمیة التخطیط طویل المدى لمنطقة 

العقبة االقتصادیة الخاصة من خالل إنشاء جامعة متكاملة تكون مصدر إشعاع حضاري، مؤكدا 

میز واالھتمام مواصلة الفرع تقدیم رسالة الجامعة االم الرامیة إلى توسیع قاعدة البحث العلمي المت

بالشباب األردني ورعایة ودعم المبدعین والمتفوقین وتعزیز دورھا في كافة الجوانب لتصبح من 

  .ركائز الجذب واالنتعاش لمشروع المنطقة الخاصة واقلیم الجنوب

  

لیة واشار الى البدء بانشاء كلیة الھندسة العام القادم لتصبح الجامعة األردنیة في العقبة نواة لجامعة دو

تخدم أبناء الوطن والمنطقة والعالم مستفیدة من الممیزات المھمة التي تزخر بھا منطقة العقبة 

االقتصادیة الخاصة وقانونھا المحفز لالستثمار بحیث تكتمل حلقة االستثمار في الصحة والتجارة 

  . والصناعة والخدمات اللوجستیة وفي ومقدمتھا االستثمار في التعلیم

  

تحاد الطلبة في الجامعة الطالب صالح ابو العز ھذه الخطوة بانشاء فرع للجامعة وثمن رئیس ا

االردنیة، واتاحة الفرصة امام الطلبة لنیل العلم من ام الجامعات االردنیة التي حققت مستوى متقدما 

.في التعلیم مقارنة مع الجامعات العالمیة

  بترا/العرب نیوز
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  للطالب ٣×٣لسلة لكرة ا بطلة الجامعات) األردنیة(

للسیدات، بفوزه بالدور  ٣×٣احرز فریق الجامعة األردنیة لقب بلقب بطولة الجامعات لكرة السلة 

فرق في البطولة التي نظمھا اتحاد  ١٠وشارك  .٩-١٠النھائي على فریق جامعة العلوم والتكنولوجیا 

جامعة : الى مجموعتین ضمت األولىالریاضي للجامعات واحتضنتھا جامعة الزیتونة تم تقسیمھا 

التكنولوجیا، : االمیرة سمیة، الزرقاء، الزیتونة، التطبیقیة واألردنیة وضمت المجموعة الثانیة

الیرموك، االسالمیة، البتراء وااللمانیة وفي الدور قبل النھائي تفوق فریق األردنیة على األلمانیة 

،و نال فریق فریق  ٧- ١٢على جامعة األمیرة سمیة فیما تفوق جامعة العلوم والتكنولوجیا  ١١- ١٨

ومثل فریق الجامعة  .١٢-١٣جامعة االمیرة سمیة المركز الثالث ، بعد أن فاز على الجامعة األلمانیة 

االردنیة البطل الذي لم یتلق اي خسارة في البطولة كال من لیلیانا ابو جبارة، تاال شحاتیت، سیما 

فریقا تم تقسیمھا  ١٦أخرى تقام الیوم منافسات الطالب بمشاركة من جھة  .عوض وسارة العباسي

مؤتة، البترا، : االلمانیة، سمیة، ال البیت واالسالمیة، الثانیة: الى اربع مجموعات، المجموعة االولى

الزیتونة، الزرقاء، : االردنیة، الھاشمیة، فیالدلفیا والطفیلة، والرابعة: التكنولوجیا والبلقاء، الثالثة

ً من الدور ا لتطبیقیة والیرموك ، ویتأھل من كل مجموعة األول والثاني حیث تشارك الفرق ابتداءا

ً توصیات كیف حصلت  .ربع النھائي وفق نظام خروج المغلوب حتى تحدید البطل قد یعجبك أیضا

في االورفلي » تجلیات اللون»الفنان فتح اهللا یعرض  (سیدتي)على خصر منحوت بزمن قیاسي 

العمل بتقاطع المدینة  (صحتك الیوم)ھذا المشد السحري الذابة الدھون وكانت النتیجة صادمة  جربت

مع ھذه % 200الریاضیة دون تحویالت مروریة خالل رمضان ضاعف ضخ میاه الدش الى 

شاھد  -ضعف % ٢٠٠طریقة ستجعلك تحصل على قوة میاه  (طرق مجربة)الطریقة السحریة 

مع ھذا الحل الحدیث أصبح ! أن كان التخلص من الكرش مھمة صعبةبعد  (حلول مجربة) !كیف

طریقة مجربة ومضمونة للحصول على خصر منحوت مثل  (صحة ورشاقة)األمر سھال للغایة 

ً  .... صدق أو ال تصدق (حیاتك معنا)المشاھیر  جمالك )تبییض األسنان في المنزل بوقت قیاسي جدا

  ٢٠:الرأي ص
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 !االصفرار سیختفي خالل دقائق فقط !!یعد مشكلة بعد اآلنالخجل من اصفرار األسنان لم  (معنا

ً  (صحة وجمال)  (سیدتي)إذابة الدھون والحصول على جسم منحوت بدون ترھالت أصبح سھال

رشاقة المشاھیر لم  (للرجال فقط) !!التصمیم الذي أعاد للرجال ثقتھم بنفسھم أصبح بین یدیك اآلن

طریقة غیر مألوفة إلخفاء الكرش  (صحة ورشاقة)ھولة بطن مسطح ومشدود بس! تعد صعبة المنال

حالقة احترافیة !! ودع صالونات الحالقة الى األبد (للرجال فقط)وإظھار العضالت تعرف علیھا 

بورتو البحر )انطالقة جدیدة لبورتو البحر المیت  (جمال الرجل) !وغایة في الدقة أصبحت في منزلك

  (المیت
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  العتمادقرارات مجلس ھیئة ا
  

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

في جامعة العلوم " الماجستیر/العالج الطبیعي –علوم التأھیل "االعتماد الخاص األولي لتخصص 
  .والتكنولوجیا

  
اللغة "یة االعتماد الخاص لتخصص ووفق بیان صادر الیوم االربعاء فقد وافق المجلس على استمرار

، في الجامعة األلمانیة األردنیة وعلى االعتماد الخاص األولي "الماجستیر/االلمانیة لغیر الناطقین بھا
  .في جامعة آل البیت" الماجستیر/تمریض صحة البالغین"لتخصص 

  
جامعة البلقاء في " الماجستیر/التمویل"كما وافق المجلس على االعتماد الخاص األولي لتخصص 

  .كلیة عمان الجامعیة/ التطبیقیة
  

في " الماجستیر/التغذیة وتكنولوجیا الغذاء"واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص، 
  .جامعة البلقاء التطبیقیة المركز

  
" الماجستیر/الھجرة والالجئین/العمل االجتماعي"ووافق على االعتماد الخاص األولي لتخصص 

، وعلى "البكالوریوس/ھندسة المیكانیك والصیانة"طاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص وعلى رفع ال
وعلى رفع الطاقة " البكالوریوس/عربي/انجلیزي/الماني/الترجمة"االعتماد الخاص األولي لتخصص 

  .في الجامعة األلمانیة األردنیة"البكالوریوس/ھندسة المیكاترونكس"االستیعابیة الخاصة لتخصص
  

في " الماجستیر/سریري - تمریض البالغین"ق على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص كما واف
في " الماجستیر/علوم التأھیل السریري"جامعة الزیتونة وعلى االعتماد الخاص األولي لتخصص 

 .جامعة العلوم والتكنولوجیا 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٠:الرأي ص
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  مؤتمر یناقش تحدیات التعلیم العالي العربي 

  
  

التعلیم العالي في الوطن »الزرقاء فعالیات المؤتمر العربي الدولي بعنوان افتتح أمس في جامعة
الذي نظمتھ كلیتا العلوم التربویة والشریعة في » العربي في ضوء التحدیات والتحوالت العالمیة

وأكد الدكتور جواد العناني، الذي افتتح المؤتمر، أن العالم العربي بحاجة لنظرة مستقبلیة  .الجامعة
كیز علیھا وھي اقتصاد المعرفة الواجب توفره لتخریج طلبة قادرین على االنجاز، مشیرا إلى أن للتر

المشاركین في المؤتمر تقع علیھم مسؤولیة االضطالع بمسؤولیاتھم لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة وجني 
لدكتور سلطان أبو وقال األمین العام التحاد الجامعات العربیة ا .ثمار التطور والتحدیث في التعلیم

ملیون طالب على  ١٥جامعة حكومیة وخاصة في الوطن العربي تضم  ١٤٠٠عرابي أنھ یوجد نحو 
إن ھناك «وقال  .ألف عضو ھیئة تدریس في ھذه الجامعات ٢٥مقاعد الدراسة، إضافة الى وجود 

ا في اتحاد الجامعات العدید من التحدیات التي تواجھ التعلیم والتي منھا الجودة في التعلیم، حیث أنن
العربیة أنشأنا مجلس ضمان الجودة واإلعتماد للجامعات العربیة بھدف مساعدتھا لتطویر التعلیم 

من جھتھ أوضح رئیس جامعة  .«العالي وتحسین جودتھ واالھتمام بنشر ثقافة الجودة في الجامعات
ّعلیمي العربي واالرتقاء بھ، من الزرقاء الدكتور بسام الحلو، أن فكرة المؤتمر جاءت لدفع المسار ا لت

َما فرضتھُ التحدیات  ِ تي تقید واقَع التعلیِم العالي، وبخاّصة ب ّ خالِل التعرف على أبرز الَمعوقاِت ال
الدولیة، والتحوالِت العالمیة ِمن تطورات حداثیة، ما یدعو إلى تشكیل منظومة تربویة فاعلة رصینة 

مات العلم بُحلتھ ال ّعلیم العالي العربيترتكز على مقوِّ ّھوِض بالت وأضاف إن نجاح نظم  .حداثیة، للن
ّنافسیة في  ُدرة الت ُدرة على َتَخطي التحدیات، وِزَیاَدة الق َِن العربي یعتمد في الق التعلیِم العالي في الوط

ِي ُمتمیز، َحث وخدمات  البیئِة التعلیمیة الُمتغیرة؛ وذلك من خالِل تَقدیم تعلیم ذي جودة عالیة، وإنتاج ب
ّف للموارد البشریة ذات  قیمة مؤثرة في المجتمعین المحلي والعربي، اضافة الى االستثمار الموظ

بدوره بین نائب رئیس الجامعة رئیس المؤتمر الدكتور نادر أبوشیخة أن ھذا  .الكفایة واالقتدار
قدي غایتھ فھم المؤتمر جاء لیطرح أسئلة ویقدم مقاربات حل من خالل جلسات كشف علمي وتحلیل ن

المشكالت والتحدیات، وبالتالي تصحیح مسارات التعلیم العالي وتوجیھھ نحو االتجاھات السلمیة، 
ویناقش المؤتمر على مدار یومین العدید من  .واالرتقاء بھ نحو مصاف الجامعات العالمیة

یاسات البحث العلمي، الحوكمة، التخطیط االستراتیجي، الس: الموضوعات التي من أبرزھا
والتشریع، التعلیم المھني والتقني ونظم التعلیم واقتصادیات التعلیم والحریة األكادیمیة والتصنیف 

.العالمي وبناء القیم اإلنسانیة، األمن الفكري وضمان الجودة في التعلیم العالي

  ١١٤:الرأي ص
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   إغالق باب الترشح لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب
  

  
نیسان، باب  ٣٠ة لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب، أول من أمس أغلقت الھیئة العلمی

ووفقا لبیان صحفي صادر عن مؤسسة  .٢٠١٧استقبال طلبات الترشح للجائزة عن دورة العام 
،حوالي  ٢٠١٧عبدالحمید شومان الیوم االربعاء، استقبلت الھیئة منذ اإلعالن عن بدء دورة العام 

، جمیعھا من باحثین عرب یعملون في مؤسسات علمیة واكادیمیة من انحاء طلب ترشح للجائزة ٢٤٥
وتھدف الجائزة بحسب البیان، إلى إعداد جیل من الباحثین والخبراء واالختصاصین  .العالم كافة

 .العرب في المیادین العلمیة المختلفة، إضافة إلى اإلسھام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعیلھ
العلوم الطبیة والصحیة، والعلوم الھندسیة، وھندسة أنظمة االتصاالت، "ائزة وتضم حقول الج

واآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة، والعلوم التكنولوجیة والزراعیة، والعلوم 
ً إلنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في  ."االقتصادیة واإلداریة وتمنح الجائزة تقدیرا

ً، ونشر ثقافة الم ً وعالمیا ً وإقلیمیا عرفة العلمیة والتطبیقیة، واإلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا
شھادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز بھ، ومكافأة   البحث العلمي، وتتكون من

  ألف دوالر، ودرع یحمل اسم الجائزة وشعارھا ٢٠مالیة مقدارھا 
  

  

  ١٥:الغد ص/٣٢:الدستور ص
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  -عرجان  -محمود رحال  ةیطفل

  -جبل عمان  –روبرت كفلكنتي  ھالة
  - ةیفیالصو –نجار  بیعبده حب ریمن

  -اربد  –مصطفى سالم العمري  ھیفوز
  - خلدا  – شیصالح قاق عقوبی إنصاف

  – نیجبل الحس –عنابي  سىیع دیعا سیجر
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لوا عملھم خالل عطلة عید العمال النجاز عملیة عمال شركة العقبة إلدارة وتشغیل الموانئ واص
المیناء القدیم سیسلم ..% ١٠٠اخالء المیناء القدیم الى الموقع الجدید حیث وصلت نسبة االنجاز الى 

 الیوم تمھیدا العمال الھدم واالزالة
 
ري بسبب المنطقة الحرة في الكرامة في لواء الرویشد تشھد شلال تاما جراء انعدام النشاط التجا . 

  عدم تفعیل دخول الشاحنات العراقیة إلى األردن
  

الضریبة تحرت عن .. اطباء معروفون یطالبون دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بردیات ضریبیة
  غیر المنقولة تقدر بمالیین الدنانیر .ھؤالء االطباء واكتشفت ان امالكھم 

  
  
ید لن یطاول المغتربین االردنیین ولن ان مشروع قانون ضریبة الدخل الجد» عین الرأي«علمت .

  تكون ھناك ضریبة على الفوائد 
  

  زوایا الصحف

 عین الرأي 
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یلتقي وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي الیوم بنظیره الروسي سیرجي الفروف، في 
وكان الصفدي وصل الى روسیا مساء امس في زیارة رسمیة سریعة، یبحث . منتجع سوشي بروسیا

  .ئیة وعددا من القضایافیھا العالقات الثنا
  

استحوذ خبر نقل سفیر األردن في إسرائیل ولید عبیدات من السفارة في تل أبیب إلى مركز الوزارة 
بعمان على اھتمام وسائل اإلعالم أمس، حیث انطلقت حملة تكھنات باسم السفیر األردني المرتقب 

طبعا قرار عودة السفیر . رفي إسرائیل، وسط تعتیم رسمي كامل حتى اآلن حول االسم المنتظ
  .القادم) یولیو(عبیدات إلى عمان یدخل حیز التنفیذ في منتصف تموز 

  
في دورتھ الثانیة عشرة " ٢٠١٨سوفكس "تنظم إدارة معرض ومؤتمر قوات العملیات الخاصة 

  .للحدیث عن المعرض والمشاركین فیھ" الفور سیزونز"االثنین المقبل مؤتمرا صحفیا في فندق 
  
  

عى سمو األمیر الحسن بن طالل صباح بعد غد السبت في جامعة الحسین التقنیة ندوة تستذكر یر
البروفیسور علي نایفة رحلة "الفعالیة تقام تحت عنوان . الراحل العالم األردني الكبیر علي نایفة

  ".ولمسة وفاء... عطاء
  
  
یلقیھا الدكتور محمد الزعبي، عنوان ندوة للمنتدى العربي " أموال الضمان االجتماعي إلى أین؟"

  .وذلك في مقر المنتدى في عمان مساء الثالثاء المقبل
  

ھاني الملقي یرعى االثنین المقبل مؤتمرا علمیا في جامعة الشرق األوسط، تنظمھ . رئیس الوزراء د
 حوكمة اإلعالم في"الجامعة بالتعاون مع ھیئة اإلعالم ومجلس حوكمة الجامعات العربیة، بعنوان 

بمشاركة أكادیمیین وباحثین عرب " اإلعالم ما بین التشریع والتعلیم والمھنیة: الوطن العربي
 .وأردنیین

 زواریب الغد
  


