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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  مدرسة في السنوات العشر المقبلة٦٠٠بحاجة بناء ) التربیة والتعلیم(

تطور نظام الموارد البشریة والرواتب باستخدام قاعدة " األردنیة"
  "اوراكل"البیانات 

٥  

 ٧  "األردنیة"ورشة عمل في " ریادة األعمال دون أن تترك وظیفتك"

 ٩  تفجر المسكوت عنھ إعالمیا‘‘ عقوبات ٧٣‘‘ تعدیالت المادة

 ١٢  أحمد ماضي یحاضر حول الدیمقراطیة بنظر منیف الرزاز

   شؤون جامعیة

 ١٤  االعتماد توافق على قبول طلبة جدد في برامج علمیة متعددة

 ١٥  تخصصات بإربع جامعات رسمیة ٨إیقاف القبول في 

 ١٧  ٢٠١٧للعام  أردني یحصل على جائزة عالمیة كأفضل مخترع

 ١٨  تخصص على قائمة القبول الموحد ٥٠٠

 ١٩  توفر منح جامعیة لخدمة ملیون طالب

 ٢٠  تغییرات على االمتحان الشامل خالل العامین المقبلین

أین یقع .. إسرائیل تتصدر الشرق األوسط: ٢٠١٧ترتیب جامعات العالم 
  العالم العربي؟

٢٤ 

للمقبولین في الموازي جاء % ٣٠إلزام الجامعات بنسبة :الطویسي 
  لتصویب الوضع القائم

٢٥ 

ھل الحكومة ستعوض الجامعات بدال من : إلى وزیر التعلیم العالي
  تخفیض المقبولین في الموازي ؟

٢٦ 

 ٢٧  فتح باب تقدم الجامعات لنظام التصنیف األردني

 ٢٨  تبحث تطویر آلیات ومعاییر دعم البحث العلمي واالبتكار" شومان"

تنتقد إقرار تعلیمات إنشاء كلیــات طـب أسنان في » أطباء األسنان«
  الجامعات الخاصـة

٢٩ 

   مقاالت

 ٣٠  مھند مبیضین. د/عبد السالم المجالي وفوزي غرایبة وتقییم األردنیة

 ٣١  أحمد جمیل شاكر/إجراءات رسمیة للعنایة بالموھوبین والمبدعین

  ٣١  اعالنات

 ٣٢  وفیات

  ٣٤-٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ( مدرسة في السنوات العشر المقبلة٦٠٠بحاجة بناء ) التربیة والتعلیم  

قال وزیر  -محمد المبیضین

التربیة والتعلیم الدكتور عمر 

الرزاز إن الوزارة بحاجة إلى 

مدرسة خالل ) ٦٠٠(بناء

السنوات العشر المقبلة للقضاء 

على نظام الفترتین والمدارس 

      .المستأجرة

خالل استضافتھ ، وأضاف

كمتحدث رئیسي في المؤتمر العربي السادس ألبحاث الموھبة والتفوق الذي یعقد جلساتھ في الجامعة 

األردنیة أن من التحدیات التي تواجھھا الوزارة مدارس الفترتین والمستأجرة، مما یشكل عائقا أمام 

  .لیة التربویة والتعلیمیةالطلبة لممارسة نشاطاتھم ومواھبھم التي ترافق العم

رئیس مجلس أمناء الجامعة /وتناول الوزیر في محاضرتھ التي أدارھا رئیس الوزراء األسبق

األردنیة الدكتور عدنان بدران محاور وخططا وبرامج تطویریة مھمة للوزارة؛ منھا تجربة النشاط 

زز لدى الطلبة الشعور الالصفي الذي یركز على القیم والسلوكیات والمھارات والمواھب، ویع

وإعادة النظر بأنظمة االمتحانات وتطویرھا من خالل االھتمام بالقیاس ، بالمسؤولیة االجتماعیة

فضال عن إیجاد مسارجدید یدعم المعلم المبدع الذي لدیھ دورات وكفایات وقوة دافعیة في ، والتقویم

  .األداء داخل الصف وخارجھ

 أخبار الجامعة

  ٢:الدیار ص/٥:االنباط ص/٥:الدستور ص/٦ :الغد ص/بترا/٢:الرأي ص/السوسنة/أخبار األردنیة
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لغ بتطویر المناھج الدراسیة التي تشكل عمودا فقریا في النظام وأكد الرزاز اھتمام الوزارة البا

التربوي والتعلیمي، فضال عن االھتمام  بالطفولة المبكرة وتعزیز العالقة التشاركیة ما بین أولیاء 

  .األمور والمؤسسة المدرسیة

إحداث نقلة  وأعلن الرزاز عن توجھ الوزارة إلنشاء حاضنة لألبحاث التطبیقیة لالستفادة منھا  في

نوعیة في قطاع التربیة والتعلیم الذي یعد في جوھره أھم محركات التنمیة البشریة وشریانا رئیسیا 

  .متدفقا في التنمیة المستدامة

ووفقا لمقرر المؤتمر ـ الدكتور عدنان ، إلى ذلك واصل المشاركون في المؤتمر عقد جلساتھم

تخصصة في عادات العقل وعالقتھا بالذكاء الطوباسي ـ فقد تم بحث ومناقشة أوراق عمل م

: والموھبة واإلبداع، األخالقي، واالحتیاج التدریبي ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة

ودور ، واإلرشاد اإلدماجي لتنمیة مھارات نبذ العنف، تجدید مفاھیم وآلیات التشخیص والبرامج

  .في والقیم االجتماعیةشبكات التواصل االجتماعي في التحصیل المعر

وقال الطوباسي إن المؤتمرین بحثوا أیضا مستلزمات استعمال التعلیم اإللكتروني في تدریس مواد 

ودور األسرة في تنمیة ، العلوم الطبیعیة ومھارات حل المشكالت للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم

ى أن المؤتمر الذي تنظمھ المؤسسة ولفت الطوباسي إل.مھارات التفكیر والموھبة واإلبداع عند األبناء

الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة یناقش بحوثا تتعلق بأثر برنامج القراءة 

في التعلم ) اإلنترنت(اإلثرائي على التحصیل في مادة اللغة العربیة واستخدام الشبكة العنكبوتیة 

  .في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى ریاض األطفالواستخدام أسالیب التدریب االبتكاري 

وعلى صعید ذي صلة، أعرب عدد من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر من الدول العربیة 

واإلمكانیات التي وفرتھا ، الشقیقة  عن تقدیرھم وامتنانھم للجامعة األردنیة على استضافة المؤتمر

 .فیعة لدى األوساط الجامعیة في دول العالم العربيمؤكدین مكانة الجامعة الر، إلنجاح أعمالھ
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 "اوراكل"تطور نظام الموارد البشریة والرواتب باستخدام قاعدة البیانات " األردنیة"

تماشیا مع توجیھات ادارة الجامعة الى  -سناء الصمادي

الرقي في الخدمات االلكترونیة ومواكبة التطور في 

اھم الخدمات في  خدمات تكنولوجیا المعلومات ومن

  .الجامعة نظام الموارد البشریة

اعلن مركز الحاسوب في الجامعة عن االنتھاء من تطویر 

نظام الموارد البشریة  والرواتب وتفعیلھ باستخدام أدوات 

  ."اوراكل"وقاعدة البیانات 

وقال مدیر مركز الحاسوب في الجامعة الدكتور صالح 

مركز قام بأتمتة الشرایعة ان فریق تطویر برمجیات ال

جمیع اجراءات العمل المتبعة في دائرتي الموارد البشریة والرواتب في وحدة الشؤون المالیة 

  .وحوسبتھما مع مراعاة تطبیق جمیع القوانین واالنظمة والتعلیمات المتبعة في الجامعة

ة والمالیة واضاف ان النظام الجدید استخدم احدث اللغات التمتة ادخال جمیع الحركات االداری

للموظفین مما ینعكس ذلك مباشرة على نظام الرواتب وبالتالي احتساب الرواتب آلیا، مما یوفر الدقة 

  .والمرونة المطلوبة وسرعة االنجاز بالتعاون مع دائرة الموارد البشریة والدائرة المالیة

شؤون الموظفین في وزاد ان نظام الموارد البشریة یعد من أھم النظم التي تعتمد علیھا دوائر 

التخطیط للقوى العاملة فیھا، وإنجاز المعامالت والحركات اإلداریة بسرعة، لذلك ارتأت ادارة 

الجامعة واتباعا لمنھجیة التطویر والمعنیة بتوفیر البرمجیات واالنظمة الحاسوبیة المختصصة 

   .باالیعاز الى مركز الحاسوب بأتمتة اجراءات العمل المتبعة في الجامعة

  أخبار األردنیة
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واشار الشرایعة الى ان مشروع االتمتة باستخدام قاعدة البیانات اوراكل یھدف إلى توفیر قاعدة 

   .بیانات دقیقة عن جمیع الموظفین باإلضافة إلى تسھیل وسرعة إنجاز العمل

ونوه بأن المركز اطلق البوابة االلكترونیة للموظف بحلتھا الجدیدة باالعتماد على نظام الموارد 

  .الجدید

 



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

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

QF-DMPR-02.01 
7 

" األردنیة"ورشة عمل في " ریادة األعمال دون أن تترك وظیفتك " 

نظم مركز االبتكار  -سناء الصمادي

والریادة في الجامعة االردنیة ومنصة 

ورشة عمل تفاعلیة  (zinc) زین لإلبداع

ریادة االعمال دون ان تترك "حول 

  ."وظیفتك

وھدفت الورشة التي تحدث فیھا المؤلف 

األعمال األمریكي  والمستثمر ورائد

باتریك ماكیغنیس الى تعریف الطلبة المشاركین بخطوات إنشاء مشاریع استثماریة، وكیفیة استغالل 

    .االفكار في انشائھا ، والتعلم من تجربة ماكیغنیس في تطویر المشاریع

 وعرض ماكیغنیس خالل الورشة تجربتھ في تصمیم خطط العمل وریادة االعمال وكیفیة استغالل

  .التعلم من الغیر، واالستفادة من تجارب الرواد الشباب في انشاء الشركات الخاصة

وركز على االفكار التي من الممكن االستفادة منھا في تصمیم االعمال من خالل التفكیر بعقلیة 

عالمیة، والتعلم من نماذج مثالیة، والتعرف على الشركات واالستثمار في الوقت، والتوسع بقوة في 

  .سوق، والتاسیس لشركات خاصةال

، "مشروع ھدیتي"وقدم الطلبة المشاركون في الورشة عرضا الفكار تتعلق بریادة االعمال منھا 

ومشروع االستدامة والبیئة، وافكار لمساعدة االشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة، ومساعدة 

  .الالجئین

  أخبار األردنیة
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یة التي من شأنھا أن تثري خبرات الطلبة وابدى ماكیغنیس اعجابھ بتلك االفكار والمشاریع الریاد

  .وتدعم افكارھم النشاء مشاریعھم الخاصة
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تفجر المسكوت عنھ إعالمیا‘‘ عقوبات ٧٣‘‘تعدیالت المادة   

النشر اإللكتروني من "من قانون العقوبات تعتبر  ٧٣أثار إقرار مجلس النواب تعدیالت على المادة 

مؤخرا، تساؤالت وانتقادات في الوسط الصحفي، خاصة نقابة  "الوسائل العلنیة الخاضعة للقانون

  .الصحفیین

، اعتبره آخرون من خارج الوسط "قیدا جدیدا على حریة التعبیر"وفیما رأت النقابة في التعدیل 

الحد من خطاب الكراھیة وتھدید األمن عبر وسائل التواصل "الصحفي تطورا في التشریعات لـ 

  ."االجتماعي

إضافة النشر بوسائل الكترونیة الى الوسائل "ابة للتعدیل في بیان لھا ذاھبة الى التأكید ان وتصدت النق

اإلعالمیة الخاضعة لقانون العقوبات من شأنھ تقیید حریة اإلعالم وإعطاء السلطة القضائیة 

  ."صالحیات أوسع في توقیف وحبس الصحفیین

یستثني المطبوعة "ة نص إلى قانون العقوبات بإضاف" األعیان والنواب"وطالبت مجلس األمة بشقیھ 

، معتبرة أنھ "٢٠١٧كما عرفھا قانون المطبوعات من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 

كان األولى بمجلس النواب االستعجال بمناقشة وإقرار قانون الحصول على المعلومات والذي ما "

   ."زال یراوح مكانھ منذ أعوام

التدفق الحر للمعلومات یحصن المجتمع ویرتقي بالخطاب "الخصوص الى ان  وأشارت بھذا

اإلعالمي الرسمي واألھلي المدعم بالمعلومات الدقیقة ومن مصادرھا الموثوقة، ومن شأن ذلك زیادة 

لـ  ١٥٠و  ١١٨الثقة بمؤسساتنا اإلعالمیة الرسمیة والخاصة، داعیة الى فتح النقاش حول المادتین 

من قانون المطبوعات والنشر، كونھما قیدا على حریة  ٤٢وتعارضھما مع المادة  مخالفتھما"

  ."التعبیر

  الكترونيالغد 
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على دور " فرض المزید من القیود وبقوة القانون على حریة التعبیر سیأتي بنتائج عكسیة"وبینت أن 

اتھا اإلعالم كشریك استراتیجي في التنمیة المستدامة، وبصفتھ خط الدفاع األول عن الدولة ومقدر

  .وإنجازاتھا، ویؤدي بالمحصلة الى تراجع األردن على مؤشرات حریة التعبیر الدولیة

إعطاء مساحات تعبیر أوسع للرأي، والرأي اآلخر  لھ دور أساسي ومھم في محاربة "وأوضحت ان 

اإلشاعات وخطاب الكراھیة ودحض الھجمات اإلعالمیة المعادیة بالحجة والمعلومة الدقیقة 

المناسب دون خوف او تردد من المالحقات القانونیة والتي یتقدمھا التوقیف المرفوض  وبالتوقیت

  ."للصحفیین بصفتھ عقوبة مسبقة وسالبة للحریة لقضیة ما زالت في طور التحقیق

من جانبھ، انتقد عضو مجلس النقابة خالد القضاة اعتبار مجلس النواب النشر اإللكتروني من الوسائل 

حصانة المجتمع تأتي "أن " فیسبوك"العقوبات، موضحا عبر صفحتھ الخاصة على  الخاضعة لقانون

بمزید من الحریة وبقانون عصري لتدفق المعلومات، وبالعكس من ذلك فإن القیود تفضي بالضرورة 

   ."إلى تعزیز خطاب الكراھیة، وتحصین المفسدین ودفع الناس للتعبیر عن آرائھم بالشارع

واب لم یراع في ذلك الصالح العام بل كان الھدف منھ التغطیة على مجلس الن"وأضاف، إن 

  ."ممارسات النواب ومواقفھم الشخصیة، واإلطاحة بخصومھم ومنتقدیھم بقوة قانون العقوبات

بدوره، عبر المدیر التنفیذي لمركز حمایة وحریة الصحفیین الزمیل نضال منصور عن مخاوفھ من 

الى توسیع التجریم ما یثیر تساؤالت حول مفھوم "قانون العقوبات  من ٧٣أن تؤدي تعدیالت المادة 

تكون مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل العلنیة؛ اذ ان أغلب حسابات "، رافضا أن "العلنیة

  ."مثال حسابات مغلقة ولیست صفحات عامة، فكیف یتم اعتبارھا وسائل علنیة؟" الفیسبوك"

اج لدراسة متأنیة ودقیقة ومعرفة اآلثار المترتبة على حریة الرأي وأشار الى أن ھذا الموضوع یحت

التابعة للمركز ستعد قراءة قانونیة على " میالد"والتعبیر، مشیرا الى أن وحدة المساعدة القانونیة 

  .تعدیالت ھذه المادة
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، "خطوة ایجابیة وإصالحیة"عزمي محافظة رأى في التعدیل . إال أن رئیس الجامعة األردنیة د

الفضاء اإللكتروني أتاح لكثیرین فرصة إبداء اآلراء ومناقشة األفكار دون قیود أو "موضحا أن 

محددات؛ األمر الذي یجعل الحاجة ملحة لضبط وتنظیم ھذا النشر من التالعب واالبتزاز واغتیال 

  ."الشخصیات واستغالل مساحة الحریة على غیر النحو الذي وجدت من أجلھ

ؤمن بالدور الكبیر لوسائل اإلعالم في اإلصالح وتقویم المسار، لكن من خالل نشر ن"وقال محافظة 

، موضحا أن التعدیل الجدید سـ "الحقائق المستندة إلى وقائع ووثائق واضحة ومعلومة المصادر

یكون رادعا لمن یستغل الفضاء اإللكتروني في نشر ما من شأنھ تضلیل الرأي العام واستمالتھ "

  ."أھداف ومآرب شخصیة بغیة تحقیق

وتعلیقا على ما إذا كانت الحسابات الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي علنیة أم ال، علق 

بمجرد أن تصبح لھ صفحة على مواقع التواصل "المحامي خالد خلیفات على ذلك بقولھ، ان الشخص 

مستبعدا أن تكون تعدیالت  ،"االجتماعي فإن كل ما ینشره یعتبر علنیا سواء قّل متابعوه أم كثروا

 ."مقیدة لحریة الرأي والتعبیر ویرى أن الھدف منھا ھو حمایة حیاة الناس الخاصة" ٧٣المادة 



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

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

QF-DMPR-02.01 
12 

 أحمد ماضي یحاضر حول الدیمقراطیة بنظر منیف الرزاز

ألقى األستاذ الدكتور أحمد ماضي، عضو مجلس أمناء الجامعة األردنیة، محاضرة بعنوان 

مساء یوم أمس األول، ضمن فعالیات ملتقى الثالثاء الذي تقیمھ » منیف الرزاز. ظر دالدیمقراطیة بن«

  .الرابطة بالتعاون مع مركز تعلم واعلم، أدارھا الناقد محمد المشایخ أمین سر الرابطة

أن أحدا من المفكرین القومیین، وخّص بالذكر مفكري البعث :ماضي في بدایة المحاضرة . أكد  د 

یُعن بالدیمقراطیة كعنایة الرزاز بھا، فقد كان سباقا في تناول ھذه المسألة، وتمنى العربي، لم 

  .ماضي لو واصل الرزاز االھتمام بھا، إال أنھ انقطع أو شبھ انقطع عن العنایة بھا.د

إن اھتمام الرزاز بالدیمقراطیة برز بقوة في خمسینات وستینات القرن الماضي، : ماضي. وقال د 

ب عن خشیتھ من أن السیاسة طغت على الفكر في حیاتھ، فحالت دون تواصل اھتمامھ غیر أنھ أعر

  .بھا، وتعمیق النظر في أشكالھا ومضمونھا وممارستھا

ماضي عن اعتقاده  أن السنوات التي قضاھا الرزاز في بغداد، وال سیما سنوات اإلقامة .وأعرب د

عن شخصیتھ، في أواخر حیاتھ، وعن العالقة بین الجبریة، إذا ما أضیئت، یمكن أن تكشف لنا الكثیر 

  .السیاسة والفكر في سلوكھ، مؤكدا أننا  ال نعرف، حتى ھذه اللحظة، الكثیر عن تلك السنوات

في تناول  –النجاح المنشود  –ماضي إلى انھ من الصعوبة بمكان أن ینجح المحاضر . ولفت د

الشتراكیة، واعترف أن محاضرتھ ھذه الدیمقراطیة الرزازیة بصورة مستقلة عن الحریة وا

محصورة في تناول الدیمقراطیة فحسب، مشیرا إلى أن الرزاز ال یفصل بین الدیمقراطیة والحریة 

واالشتراكیة إنما یؤكد التالزم بینھا، وأنھ لیس في إمكانھ القول إن الرزاز مؤمن بالحریة ولیس مؤمنا 

ماضي . وقال د.ى اإلیمان باالشتراكیة، إذا آمن بالحریةباالشتراكیة، فھو  مضطر كما یقول الرزاز إل

إن الرزاز یرى أن تأمین الحكم الدیمقراطي ال یتم بإصدار الدستور والقوانین، وإنما یتم بالقضاء على 

ماضي ما خلص إلیھ الرزاز من أن أكبر ضمانات . وأورد د..اإلقطاع والسیر في طریق اشتراكي

  ٣٢:صالرأي 
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وأن التالزم بین الحریة والدیمقراطیة واالشتراكیة یستند إلى » مقراطیاھي أن یكون الحكم دی»الحریة

طریق الحریة «أن الدیمقراطیة في نظر الرزاز ھي طریق الحریة السیاسیة، وأما  االشتراكیة فھي 

، وكما أن الدیمقراطیة تھدف إلى توزیع السلطة على جماھیر الشعب، فإن االشتراكیة »االقتصادیة

ع الثروة على ھذه الجماھیر، وكما أن الحریة السیاسیة تعني التحرر من قیود  تھدف إلى توزی

الطغیان كذلك الحریة االقتصادیة تعني التحرر من االستغالل واالستعباد، إذن الحریة الحقیقیة ال 

 تتحقق إال إذا تحققت الحریة السیاسیة والحریة االقتصادیة والحریة االجتماعیة ذلك ألن الحریة كل ال

ماضي مئات اآلراء واألفكار .واختتمت المحاضرة، التي استمرت لساعتین، واستعرض فیھا د.یتجزأ

والمواقف الرزازیة المرتبطة بالدیمقراطیة، بحوار شارك فیھ عدد من المحاضرین الذین تقدمھم كل 

  .فاروق مجدالوي. الباحث محمود الضمور، األدیب اسماعیل أبو البندورة، د: من
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  تخصصات بإربع جامعات رسمیة ٨اف القبول في إیق

  
قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، في جلسة عقدھا أمس برئاسة الدكتور بشیر 

تخصصات موزعة على أربع جامعات رسمیة، لعدم إستكمال نواقص  ٨الزعبي، إیقاف القبول في 
  .االعتماد الخاص لتلك التخصصات

  
االمامة والخطابة للذكور : وف القبول فیھا، بحسب بیان صادر عن الھیئة،وشملت التخصصات الموق

في الجامعة االردنیة واالدارة السیاحیة ومعلم تربیة فنیة في الھاشمیة واقتصادیات المال واالعمال 
ونظم المعلومات المالیة والمصرفیة في جامعة ال البیت وھندسة الطاقة الكھربائیة في البلقاء 

  .وشریعة وقانون وإدارة المشاریع في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة التطبیقیة
  

إدارة االعمال في االردنیة وھندسة : فیما قرر إعادة فتح قبول طلبة جدد في ستة تخصصات، شملت
في الیرموك وھندسة النظم الصناعیة في مؤتة والمحاسبة في البلقاء التطبیقیة ) إدارة النشاء(مدنیة

وعلم االحیاء الدقیقة التطبیقیة في كلیة الزرقاء الجامعیة وإراشد نفسي وتربوي في كلیة ) المركز(
  .عجلون الجامعیة

  
إلى ذلك، أقر المجلس االطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص لتخصص طب االسنان 

  .٢٠١٧المعدلة لعام 
  

ووافق على . التعلیم في الجامعة االردنیة وعدل الطاقة االستیعابیة لبرنامج الدكتوراة في تكنولوجیا
اعتماد تخصص الھندسة المدنیة في الیرموك وبرنامج الماجستیر في المحاسبة في جامعة العلوم 

  .االسالمیة العالمیة
  

ووافق على اعتماد وتثبیت الطاقة االستیعابیة لبرنامج الدبلوم المتوسط بالمساحة في كلیة القدس 
سة صیانة الطائرات وھندسة المیكاترونیكس وھندسة االتصاالت الجویةلكلیة ھند: وإستمرار اعتماد

  .الملكة نور الفنیة للطیران المدني

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص/بترا/٤ :الرأي ص
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  ٢٠١٧أردني یحصل على جائزة عالمیة كأفضل مخترع للعام 
  

یواصل شبابنا االردني من مختلف القطاعات تحقیق االنجازات والتمیز على المستوى العالمي، فقد 
من " ٢٠١٧افضل مخترع للعام " اختیار المھندس االردني ماھر میمون كفائز بلقب تم ترشیح و

  .  جمعیة مھندسي الطاقة العالمیة
على الجائزة بعد ترشحھ وتقییم  –سنة  ٢٨ابن الـ  –وحصل المھندس االردني ماھر میمون 

عملھ كمستشار في الترشیحات التي قدمت على الجائزة من مختلف مناطق العالم، لتیمزه في مضمار 
مجال الطاقة وتأسیسھ وعملھ المتواصل الیوم على تطویر اختراع یجعل االلواح الشمسیة ذاتیة 
التنظیف بدون استعمال المیاه من خالل الشركة التي تشاركھ فیھا ایضا الریادیة االردنیة تاال 

  ". سوالر بیزو كلین"نصراوین وھي شركة 
المقبل ) سبتمبر(من شھر ایلول   ٢٦حفل ضخم سیعقد یوم   وسیجري تكریم االردني میمون في 

ضمن  فعایات كونجرس الطاقة العالمي التي ستنظمھا جمعیة مھندسي الطاقة في مدینة اتالتنا في 
  .  والیة جورجیا االمیركیة

بانھ فخور بالوصول الى ھذا االنجاز والتكریم ورفع اسم االردن في حدث " الغد"ویقول میمون لـ
سیشارك فیھ المئات من مدراء رجال االعمال والمتخصصین في مضمار الطاقة وبحضور  ضخم

  . الرئیس األمیركي السابق جورج بوش
بان انجازه  -الذي یعمل حالیا كمستشار للطاقة مع مجموعة عزت مرجي في االردن –ویؤكد میمون 

ریادیة مستقبال في مجال سیضع علیھ مسؤولیة مواصلة العمل والتطویر على اختراعھ وشركتھ ال
  . الطاقة، آمال ان یلقى دعما جیدا من القطاع الخاص الكمال انجازه والوصول الى التكریم المرتقب

انا سعید جدا بأنني سامثل االردن خالل ھذا الحدث العالمي حامال اسم المملكة مرة اخرى : "ویقول
صفاء الجیوسي والمھندسة سھیر مھیرات  على قائمة االنجازات العالمیة للطاقة بعد فوز المھندسة

  ". بجوائز مماثلة خالل السنوات الماضیة
  - الحاصل على بكالوریوس في ھندسة المیكاترونیكس والماجستیر في ھندسة الطاقة  –ویؤكد میمون 

على ضرورة دعم المشاریع الریادیة واالبداعیة في االردن النھا األساس في رفد السوق المحلي 
من فرص العمل، ومساھمتھا في وضع اسم األردن على خریطة ریادة األعمال العالمیة بالمزید 

وجعلھا بیئة جاذبة لالبداع واالستثمار وذلك عن طریق دعم وتمویل عملیات البحث والتطویر والتي 
  . ما زالت عقبة امام انطالق العدید من االبداعات االردنیة الى العالم

دني ماھر میمون الجدید الى قائمة االنجازات التي حققھا وشریكتھ تاال وسیضاف انجاز المھندس االر
حیث حققا في سنوات ماضیة " سوالر بیزو كلین" نصراوین خالل السنوات الماضیة عبر شركتھم 

جائزة الملكة رانیا للریادة، مبادرة األیدي المفتوحة، جائزة االمارات للطاقة، ثالث جوائز عالمیة 
مشاریع ریادیة من  ١٠المیة للریادة في وادي السیلیكون، واختیاره كواحد من افضل خالل القمة الع

  .  جامعة ھارفرد االمریكیة، وجائزة الحسین لالبداع
باختراع وتطویر نظام سھل التركیب یضاف على " شركة سوالر بیزوكلین"وتتلخص فكرة مشروع 

غبار كلیا، دون الحاجة الى الماء، وال یحتاج سطح األلواح الشمسیة والذي یعمل على تنظیف وازالة ال
الخطوة . الى صیانة، ویعمل بشكل تلقائي اوتوماتیكي كلما تجمع الغبار على سطح االلواح الشمسیة

القادمة للشركة ھي استكمال البحث والتطویر وفحص ھذه التقنیة الممیزة التي تھدف الى زیادة كفاءة 
  .في ھذا القطاع اكثر جاذبیة االلواح الشمسیة وجعل االستثمارات

وتعتبر القمة العالمیة للطاقة التي تنعقد سنویا أكبر مؤتمر الطاقة والتكنولوجیا یجمع خبراء 
وخالل ھذا المؤتمر یكون ھناك عدة ورشات . ومستثمرین ومستخدمي اللطاقة التجاریة والصناعیة

  ٢:سوق ومال صالغد 



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

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

QF-DMPR-02.01 
16 

اء كبار الخبراء في جمیع عمل، اجتماعات، ودورات متخصصة لألعضاء المشاركة وفرصة للق
  .  مجاالت المیدان لمساعدة المشاریع الجدیدة والقائمة على التطویر

في الوالیات المتحدة األمییركیة، ھي جمعیة مھنیة  ١٩٧٧وجمعیة مھندسي الطاقة تأسست في عام 
مھمة ھذه الجمعیة ھي تعزیز . دولة ١٠٠عضو من اكثر من  ١٨،٠٠٠غیر ربحیة تضم اكثر من 

مصالح العلمیة والتعلیمیة من العاملین في صناعة الطاقة وتعزیز العمل من أجل التنمیة المستدامة ال
  .في العالم

جمعیة مھندسي الطاقة أسست عدة فروع داخل األردن فرع الطاقة التابع لمنظمة ادامة، باالضافة 
الجامعة االلمانیة  الى عدة فروع جامعیة في الجامعة األردنیة، جامعة العلوم والتكنولوجیا،

  .االردنیة، وجامعة االمیره سمیة
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  تخصص على قائمة القبول الموحد ٥٠٠
  

أعلنت مدیرة وحدة القبول الموحد االلكتروني في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي خولة عوض 
بعد «  ١١ان عدد التخصصات التي ستكون مدرجة وفق قائمة القبول الموحد بالجامعات الرسمیة ال 

تخصص بعد ان انھت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم  ٥٠٠إضافة جامعة العلوم اإلسالمیة، حوالي 
العالي القائمة النھائیة للتخصصات التي تطرحھا كل الجامعات والموافقة على فتحھا او اغالق 

 من ناحیة أخرى، وافقت ھیئة االعتماد على اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في بعض. بعضھا
ادارة اعمال، : التخصصات، وذلك بعد استكمال الجامعات نواقص كل تخصص، وھي االردنیة

/ المحاسبة» ھندسة النظم الصناعیة، البلقاء التطبیقیة: ادارة االنشاء، مؤتة/ ھندسة مدنیة : الیرموك
یة عجلون كل/ كلیة الزرقاء الجامعیة ارشاد نفسي وتربوي/ علم االحیاء الدقیقة التطبیقیة: المركز

  .الجامعیة
بشیر الزعبي التأكید على قرار المجلس . كما أعلنت الھیئة في جلستھا التي عقدتھا امس برئاسة د

بایقاف باب قبول طلبة جدد في التخصصات التالیة، وذلك لعدم استكمال الجامعات للنواقص المطلوبة 
: لسیاحیة، معلم تربیة فنیة، آل البیتاالدارة ا: االمامة والخطابة للذكور، الھاشمیة: وھي االردنیة

ھندسة الطاقة : اقتصادیات المال واالعمال، نظم المعلومات المالیة والمصرفیة، البلقاء التطبیقیة
كما اقرت الھیئة االطار العام . شریعة وقانون وإدارة المشاریع: الكھربائیة، جامعة العلوم االسالمیة

المعدلة لعام ) برنامج البكالوریوس/ طب االسنان (خصص لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص لت
٢٠١٧.  

) برنامج الدكتوراة / تكنولوجیا التعلیم ( وقررت الموافقة على تعدیل الطاقة االستیعابیة لتخصص 
في ) برنامج البكالوریوس / الھندسة المدنیة (في الجامعة االردنیة، واالعتماد الخاص لتخصص 

برنامج / نظم المعلومات الصناعیة ( ب قبول طلبة جدد في تخصص جامعة الیرموك، وفتح با
في ) برنامج الماجستیر / المحاسبة ( في جامعة مؤتة واالعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس

  .جامعة العلوم االسالمیة العالمیة
( ص كما اقرت الھیئة الموافقة على االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخص

  .في كلیة القدس) برنامج الدبلوم المتوسط / المساحة 
ھندسة صیانة (كما اقرت الھیئة الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص للتخصصات التالیة 

لكلیة الملكة نور الفنیة للطیران ) الطائرات، ھندسة المیكاترونیكس، ھندسة االتصاالت الجویة 
  .كلیة مجتمع/ المدني 

  ٥-١:الدستور ص
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  منح جامعیة لخدمة ملیون طالبتوفر 
  

قال مؤسس ومدیر عام أكادیمیة النجمة االمیركیة للتدریب والتعلیم والتنمیة والمساعدات كفاح 
ابونحلة ان االكادیمیة ھي شركة غیر ربحیة تسعى لخدمة أبناء الوطن ومساعدة أكبر قدر ممكن من 

  .معیة للطالبالعائالت الفقیرة وتوفیر أكبر قدر ممكن من المنح الجا
  

ً تسعى لخدمة ملیون » الراي الشبابي»واضاف في حدیث لـ ان االكادیمیة التي باشرت عملھا أخیرا
طالب ومساعدة خمسون ألف عائلة محتاجة وتوفیر ألفي منحة جامعیة مجانیة للطالب المتفوقین 

  .بالجامعات الخاصھ والحكومیة وذلك لدعم التعلیم
  

قامت بتسلیم وزیر التربیة والتعلیم الدكتورعمر الرزاز الملف الكامل واشار الى ان االكادیمیة 
  .المتعلق بالبرامج التعلیمیة التي ستقوم بتنفیذھا في عمان ومعظم محافظات المملكة

  
وتسعى االكادیمیة إلى احتضان الطلبة من الصف السابع وحتى الثاني ثانوي واعطائھم دروس 

الصف الثالث وحتى السادس لمن كان تأسیسھ ضعیفا، وتأمین المنح تقویة، وإعادة تأسیس الطلبة من 
الجامعیة لھم بأفضل الجامعات، كما تسعى الى توظیف وتشغیل أكبر قدر ممكن من الخریجین ذكورا 

  .واناثا، والتخفیف من نسبة البطالة
  

من الزواج  ولفت ابونحلة ان االكادیمیة تسعى للحد من التسرب المدرسي والحد من العنف والحد
المبكر لالناث وبالتالي تخفیف نسبة الطالق، وھو ما تسعى إلیھ أكادیمیة النجمة األمیركیة في 

  .البرنامج األول
  

واوضح ان االكادیمیة اطلقت برنامج دعم التعلیم یختص بالمنح الجامعیة للطالب المحتاجین 
، ویھدف البرنامج الى توفیر أكبر عدد والمتفوقین والذین ال یملكون القدرة المادیة الكمال دراستھم

  .ممكن من المنح الجامعیة لھم في الجامعات األردنیة، وسیتم تطبیقھ في جمیع محافظات المملكة
  

وقامت االكادیمیة مؤخرا بتقدیم المساعدات لالسر الفقیرة في مختلف مناطق المملكة وباالخص بؤر 
  .سوریینالفقر والمناطق التي یتواجد فیھا الالجئین ال

  
الف طالب سوري ١٥٥وحول اللجوء السوري في برامج االكادیمیة قال ابونحلة ان ھناك ما یقارب 

في المملكة وفقا الرقام وزارة التربیة والتعلیم، وان ھذا الرقم یزداد باستمرار مما یؤدي إلى اعباء 
یین بشكل خاص وعلى كبیرة على وزارة التربیة والتعلیم وایضا اثار سلبیة على الطالب االردن

السوریین بشكل عام، لذا فقد قامت االكادیمیة باجراء دراسة میدانیة في جمیع محافظات المملكة 
وبالتعاون مع برامج تم دراستھا من قبل منظمة الیونیسیف، حیث تبین ان ھنالك عدة امور ھامة 

یة وحاالت التسرب یجب معالجتھا من حیث دمج الطلبة والتھمیش والتوعیة المدرسیة والنفس
المدرسي وحاالت الزواج المبكر بالذات لدى االناث وبالذات في محافظات الشمال وتنمیة الموارد 

  .وجمیعھا امور مھمة وخطیرة ولھا سلبیات كبیرة في حال تركت..البشریة
  

بر قدر وشدد ان اكادیمیة النجمة األمیركیة للتعلیم والتدریب والتنمیة والمساعدات ستقوم بخدمة اك
ممكن من الطلبة االردنیین في مختلف محافظات المملكة الى جانب الطلبة من االخوة الالجئین 

  .السوریین

  ١٤:الرأي ص
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  تغییرات على االمتحان الشامل خالل العامین المقبلین
  
ال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي أنھ ستجرى تغییرات على االمتحان ق

ل العامین المقبلین بحیث یتم التركیز على المھارات الحیاتیة والمھارات التقنیة لكل الشامل خال
  .تخصص، اضافة للمعلومات النظریة مع وجود لجان متخصصة من القطاعین العام والخاص

وطالب الدكتور الزعبي خالل لقائھ، االربعاء، عمداء الكلیات الجامعیة المتوسطة الكلیات الوطنیة، 
دة االبتكار والریادة واالبداع كمادة اجباریة لطلبتھا والعمل على تطویر مساقاتھا لتواكب ادراج ما

  .السوق المحلي والخارجي والعمل على تطویر التدریب المیداني لطلبتھا
واكد الدكتور الزعبي اھمیة الكلیات ودورھا في خدمة المجتمع كونھا كلیات وطنیة من عامة وخاصة 
وضرورة ان ینطلق الجمیع بعمل مشترك لتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ورؤیة 

  .جاللة الملك في تطویر التعلیم
ة حقیقیة مع القطاع الخاص ومع كلیات المجتمع لرفع واشار الى أن جامعة البلقاء التطبیقیة تقیم شراك

، وقیام  ٢٠٢٠الف طالب عام ) ٢٠(الف طالب الى )١٨(نسبة الملتحقین في ھذه الكلیات من 
الجامعة في اعادة ھیكلة التخصصات الى ثالثة مجموعات وھي التقنیة والتطبیقیة واالجتماعیة 

ً ویأتي ھذا القرار أسوة في د ٥٦لتشمل  ول العالم المتقدمة وحتى تقوم الكلیات بتأھیل الطلبة تخصصا
ً في االسواق الوطنیة والعالمیة ً بشكل یؤدي الى ان یكون الخریج منافسا ً وتقنیا ً وفنیا   .علمیا

وبین الدكتور الزعبي ان جامعة البلقاء بصدد تغییر كافة مختبرات الجامعة لتصبح مختبرات محاكاة 
ً مع تغییر الخطط للمساقات لت ً وخارجیا   .خریج طلبة منافسین داخلیا

ً بالسماح للطالب في المسار االكادیمي االلتحاق في مسارات التعلیم  وأوضح ان الجامعة اتخذت قرارا
التقني والتطبیقي على مستوى الدبلوم في كافة الكلیات الوطنیة، بحیث یتمكن الطالب من الحصول 

التقني والتطبیقي على مستوى الدبلوم ستحسب لھ المواد على شھادتین والطالب الملتحق في التعلیم 
  .التي درسھا في البكالوریوس والمتعلقة بالمھارات النظریة

وأشاد الحضور من عمداء وممثلي الكلیات الوطنیة بإنجازات جامعة البلقاء التطبیقیة االكادیمیة 
فیذھا السریع والدقیق لرؤیة والمالیة واالداریة في مدة محدودة وقدرتھا على تطویر خططھا ولتن

جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطویر التعلیم واالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وتعاونھا 
  مع الكلیات الوطنیة من عامة وخاصة

  

  ٤:الدستور ص
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  أین یقع العالم العربي؟.. إسرائیل تتصدر الشرق األوسط: ٢٠١٧ترتیب جامعات العالم 

  
  
   

، وظھر تفوق للجامعات ٢٠١٧لعالمي األحدث لترتیب الجامعات حول العالم لعام صدر المؤشر ا
األمریكیة عالمیًا، والجامعات اإلسرائیلیة في الشرق األوسط، والجامعات السعودیة عربیًا، ولكن أول 

  .عالمیًا ٤٢٥جامعة عربیة وسعودیة جاءت في المركز رقم 
   

  المؤشر ومنھجیتھ ومعاییره
   

الماضي، ) تموز(نسخة شھر یولیو  ٢٠١٧العالمي لترتیب الجامعات حول العالم لعام  صدر المؤشر
أكبر تصنیف أكادیمي «المتخصص في ترتیب الجامعات عالمیًا، وھو » ویبومتریكس«عن موقع 

  .حول العالم، كما یصف الموقع نفسھ» لمؤسسات التعلیم العالي
   

ُجرى عملیة  ٢٠٠٤ومنذ عام  لمیة مستقلة وموضوعیة ومجانیة ومفتوحة من ع«وكل ستة أشھر ت
موثوقة ومتعددة «؛ لتوفیر معلومات )المجلس الوطني اإلسباني للبحوث(مختبر سایبرمتریكس 
عن أداء الجامعات من جمیع أنحاء العالم على أساس وجودھا على شبكة » األبعاد ومحدثة ومفیدة

  .اإلنترنت وتأثیرھا
   

نیف، لیس تقییم مواقع الجامعات على اإلنترنت أو تصمیمھا أو قابلیتھا والھدف من ذلك التقییم والتص
لالستخدام أو شعبیة محتویاتھا بقیاس عدد الزوار، وإنما یعتبر المؤشر بشكل أساسي مرجًعا للتقییم 

لألداء العالمي للجامعة، واضًعا في االعتبار أنشطة الجامعة » الصحیح والشامل والعمیق«
: ھا وأثرھا، ویعتمد المؤشر على أربعة معاییر أساسیة لقیاس قوة الجامعة، وھيومخرجاتھا وأھمیت

  .التأثیر، والتواجد، واالنفتاح، والتمیز البحثي
   

  في الصدارة» ھارفارد«أمریكا تھیمن على مقدمة المؤشر و
   

ت سیطرت الجامعات األمریكیة على مقدمة المؤشر العالمي لترتیب الجامعات؛ إذ كانت أفضل س
جامعات حول العالم أمریكیة خالصة، وتواجدت ثمانیة جامعات أمریكیة بین قائمة أعلى عشر 

  .جامعة حول العالم ٢٠جامعة أمریكیة بین قائمة أفضل  ١٦جامعات عالمًیا، كما تواجدت 
   

 وتصدرت جامعة ھارفارد األمریكیة ترتیب الجامعات حول العالم، لتلیھا جامعة ستانفورد األمریكیة،
 ٢٠وجاء في المركز الثالث عالمیًا معھد ماساتشوستس األمریكي للتكنولوجیا، وتضمنت قائمة أفضل 

جامعة أوكسفورد في المركز السابع عالمیًا، : جامعة حول العالم، ثالث جامعات بریطانیة، وھم
 ١٩قم وجامعة كامبریدج في المركز العاشر عالمیًا، وجامعة كلیة لندن التي جاءت في المركز ر

عالمیًا، وھذا ترتیب  ١٨عالمیًا، ذلك باإلضافة إلى جامعة تورنتو الكندیة التي جاءت في المركز رقم 
  :جامعات في العالم ١٠أفضل 

   
  ).أمریكا(جامعة ھارفارد . ١
   

  أخبار الیمن/صحیفة مسند 
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  ).أمریكا(جامعة ستانفورد . ٢
   

  ).أمریكا(معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا . ٣
   

  ).أمریكا( جامعة كالیفرونیا بیركلي. ٤
   

  ).أمریكا(جامعة متشیجن . ٥
   

  ).أمریكا(جامعة واشنطن . ٦
   

  ).بریطانیا(جامعة أوكسفورد . ٧
   

  ).أمریكا(جامعة كورنیل . ٨
   

  ).أمریكا(جامعة كولمبیا . ٩
   

  ).بریطانیا(جامعة كامبریدج . ١٠
   
   

  رةفي الصدا» تل أبیب«جامعات إسرائیل تھیمن على مقدمة الشرق األوسط و
   

سیطرت الجامعات اإلسرائیلیة على مقدمة الشرق األوسط في المؤشر العالمي لترتیب الجامعات؛ إذ 
كانت أفضل أربع جامعات في الشرق األوسط إسرائیلیة خالصة، وتواجدت خمس جامعات إسرائیلیة 

ائمة جامعات في الشرق األوسط، كما تواجدت سبع جامعات إسرائیلیة بین ق ١٠بین قائمة أعلى 
  .جامعة في الشرق األوسط ٢٠أفضل 

   
جامعة في الشرق األوسط، بوجود أربع جامعات  ٢٠وكان التواجد العربي محدوًدا، في قائمة أفضل 

الخامسة في المنطقة، وصاحبة المركز (جامعة الملك سعود : عربیة فقط، منھا ثالثة سعودیة، وھم
 ٥٣٢لتاسعة في المنطقة، وصاحبة المركز رقم ا(، وجامعة الملك عبد العزیز )عالمیًا ٤٢٥رقم 

في المنطقة، وصاحبة المركز  ١٥المركز رقم (، وجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیا )عالمیًا
في  ١٧المركز رقم (، باإلضافة إلى جامعة مصریة واحدة، وھي جامعة القاھرة )عالمیًا ٦٣١رقم 

  ).اعالمیً ٧٤٢المنطقة، وصاحبة المركز رقم 
   

جامعة في الشرق  ٢٠وتساوى عدد الجامعات السعودیة مع الجامعات اإلیرانیة في قائمة أفضل 
األوسط، بوجود ثالث جامعات لكل دولة منھا، فیما اقترب عدد الجامعات التركیة مع عدد الجامعات 

ة في العاشر(اإلسرائیلیة، بوجود خمس جامعات تركیة، أعالھا جامعة الشرق األوسط التقنیة 
  ).عالمیًا ٥٣٢المنطقة، وصاحبة المركز رقم 

   
 ١٦٨وتصدرت جامعة تل أبیب اإلسرائیلیة صدارة الترتیب في المنطقة، بحلولھا في المركز رقم 

عالمیًا، ثم معھد إسرائیل  ١٩٥عالمیًا، تلتھا الجامعة العبریة في القدس، التي جاءت في المركز رقم 
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جامعة في  ٢٠عالمیًا، وھذا جدول، یُظھر ترتیب أفضل  ٢٨١ز رقم للتنكولوجیا الذي جاء في المرك
  :الشرق األوسط

   
  في الصدارة» الملك سعود«جامعات السعودیة تھیمن على مقدمة الوطن العربي و

   
سیطرت الجامعات السعودیة على مقدمة الدول العربیة في المؤشر العالمي لترتیب الجامعات؛ إذ 

ي الوطن العربي سعودیة خالصة، وتواجدت أربع جامعات سعودیة بین كانت أفضل ثالث جامعات ف
جامعات في الوطن العربي، كما تواجدت خمس جامعات سعودیة بین قائمة أفضل  ١٠قائمة أفضل 

  .جامعة في الوطن العربي ٢٠
   

المركز الرابع في الوطن (وضمت تلك القائمة أیًضا ست جامعات مصریة، أعالھا جامعة القاھرة 
، وثالث جامعات إماراتیة، أعالھا جامعة اإلمارات )عالمیًا٧٤٢لعربي، وصاحبة المركز رقم ا

، وجامعتان )عالمیًا ١١٠٩المركز السابع في الوطن العربي، وصاحبة المركز رقم (العربیة المتحدة 
 ١٢٨٢المركز العاشر في الوطن العربي، وصاحبة المركز رقم ((أردنیتان، أعالھما جامعة األردن 

  .، وأربع جامعات لبالد لبنان وقطر وعمان والكویت)عالمیًا
   
وتصدرت جامعة الملك سعود السعودیة ترتیب جامعات الوطن العربي، بحلولھا في المركز رقم  

عالمیًا، ثم  ٥٣٢عالمیًا، و تلتھا جامعة الملك عبد العزیز السعودیة، بحلولھا في المركز رقم  ٤٢٥
هللا للعلوم والتكنولوجیا السعودیة في المركز الثالث عربیًا، بحلولھا في  جاءت جامعة الملك عبد

عالمیًا، ثم جاءت جامعة القاھرة المصریة في المركز الرابع عربیًا، بحلولھا في  ٦٣١المركز رقم 
عالمیًا، وجاءت الجامعة األمریكیة في بیروت اللبنانیة في المركز الخامس عربیًا، ٧٤٢المركز رقم 

  :جامعة في الوطن العربي ٢٠عالمیًا، وھذا جدول، یُظھر ترتیب أفضل ٨٣٢لھا في المركز رقم بحلو
   

  أفضل جامعة في كل بلد عربي
   

دولة عربیة، في غیاب للیمن وجزر  ٢٢دولة عربیة، من أصل  ٢٠تضمن المؤشر ترتیب جامعات 
عالمیًا،  ٤٢٥في المركز رقم القمر، وتعد جامعة الملك سعود أفضل جامعة في السعودیة، بحلولھا 

عالمیًا، وفي لبنان، ٧٤٢وفي مصر تعد جامعة القاھرة ھي األفضل محلًیا، بحلولھا في المركز رقم 
  .عالمیًا٨٣٢تعد الجامعة األمریكیة في بیروت ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 

   
عالمیًا،  ١١٠٩حلولھا في المركز رقم أما في اإلمارات فتعد جامعة اإلمارات ھي األفضل محلیًا، ب

، وفي األردن، عالمیًا ١٢٣٥وفي قطر تعد جامعة قطر ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 
ًا بحلولھا في المركز رقم  ًا، وفي ُعمان تُعد جامعة  ١٢٨٢تعد جامعة األردن ھي األفضل محلی عالمی

ًا، بحلولھا في ال ًا ١٤٠٠مركز رقم المك قابوس ھي األفضل محلی   .عالمی
   

عالمیًا، وفي  ١٦٢٦وفي الكویت، تعد جامعة الكویت ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 
عالمیًا، وفي  ١٨٩٨فلسطین، تعد جامعة النجاح الوطنیة، ھي األفضل محلیًا بحلولھا في المركز رقم 

 ١٩٩١بحلولھا في المركز رقم  المغرب، تعد جامعة القاضي عیاض مراكش ھي األفضل محلیًا،
  .عالمیًا
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عالمیًا، وفي  ٢٢٦٩وفي العراق، تعد جامعة بابلیون ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 
وفي . عالمیًا ٢٣٣٨الجزائر، تعد جامعة سیدي بلعباس ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 

  عالمیًا ٢٥٦٧یًا، بحلولھا في المركز رقم البحرین، تعد جامعة البحرین ھي األفضل محل
   

عالمیًا، أما  ٢٧٨٨وفي السودان، تعد جامعة الخارطوم ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 
عالمیًا، وفي  ٣٢٢٤في تونس، فتعد جامعة تونس المنار ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في المركز رقم 

  .عالمیًا ٣٩٦٦محلیًا، بحلولھا في المركز رقم لیبیا، تعد جامعة بنغازي ھي األفضل 
   

وفي سوریا،یعد المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بدمشق ھو األفضل محلیًا، بحلولھ في 
عالمیًا، وفي الصومال، تعد جامعة كیسمایو ھي األفضل محلًیا، بحلولھا في  ٤٣٠١المركز رقم 
تانیا، تعد جامعة نواكشوط ھي األفضل محلیًا، بحلولھا في عالمیًا، وفي موری ٥٨١٨المركز رقم 
عالمیًا، وفي جیبوتي، تعد جامعة جیبوتي ھي األفضل محلًیا، بحلولھا في  ١٠٨٢٥المركز رقم 
  .عالمیًا ١٣٣٥٧المركز رقم 
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  للمقبولین في الموازي جاء لتصویب الوضع القائم% ٣٠إلزام الجامعات بنسبة :الطویسي 
  
  

ر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي على خبر نشرتھ طلبة نیوز حول علق وزی
المقبولین في البرامج الموازیة بأن ما تقوم بھ الوزارة حالیا تنفیذ لقرار % ٣٠إلزام الجامعات بنسبة 

زي في سابق وان ھناك اختالل في بعض الجامعات وصل الى ان عدد المقبولین على البرنامج الموا
  األمر الذي اعتبره الدكتور الطویسي أمر مستھحن% ١٦٣احد التخصصات زاد عن 

  
  :وفیما یلي رد الوزیر الطویسي 

  
فالتجاوز في . بل االلتزام بالنسبة المقّرة منذ استحداث البرنامج، لم یتم تخفیض القبول في الموازي

  ھل ھذا ھو المطلوب؟؟. في المئة ١٦٣احدى الجامعات وصل 

  طلبة نیوز
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  ھل الحكومة ستعوض الجامعات بدال من تخفیض المقبولین في الموازي ؟: إلى وزیر التعلیم العالي

  
  

  أمام مكتب وزیر التعلیم العالي
فقط من عدد المقبولین في كل تخصص على   ٪٣٠ماذا یعني ان تلتزم الجامعة بقبول ما نسبتھ 

  البرنامج الموازي؟
  

موظفوا الجامعات الحكومیة من عوائد البرنامج الموازي من  یعتبر المردود المادي الذي یتقاضاه
أكبر المحفزات التي تثنیھم في كثیر من األحیان عن رفض فكرة الھروب إلى القطاعات األخرى أو 
حتى االستقالة بحثا عن عمل یؤمن لھم الحیاة الكریمة لھم ولعائالتھم وفي ظل الظروف االقتصادیة 

مزیدا من العالوات لتجاوز الغالء المعیشي والتضخم في میزان النفقات على التي كانوا یتوقعون فیھا 
  .حساب اإلیرادات

  
وبناءا على القرار الذي تطالعنا بھ المواقع اإلخباریة بخصوص تخفیض نسبة القبول في البرنامج 

موظفیھا الموازي وبالتزامن مع العجز المالي الذي تعانیھ معظم جامعاتنا الحكومیة وإعتماد أغلب 
على الدخل المتحصل من عوائد البرنامج الموازي لسداد القروض ومكابدة ضنك العیش في ظل 
غالء السلع لنناشد معالي الوزیر تجمید العمل بھذا القرار لما قد یترتب علیھ من ھجرة للكفاءات أو 

نھم یلجؤون بحثھم عن مصادر رزق تؤثر على مكانتھم اإلجتماعیة أو تجعل ذوي الدخل المتدني م
إلى امتھان أعمال خارج أوقات الدوام الرسمي ال تلیق كونھم موظفین في جامعات بنیت لتخرج 

  .األجیال وترفع رایة العلم في ظل القیادة الھاشمیة الحكیمة

  طلبة نیوز
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  فتح باب تقدم الجامعات لنظام التصنیف األردني

  
الدكتور بشیر الزعبي عن بدء تقدیم  أعلن رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا

  .الجامعات لنظام التصنیف األردني للجامعات وتستمر لنھایة الشھر الحالي
جاء ذلك خالل تسلم رئیس جامعة الزیتونة الدكتور تركي عبیدات شھادات ضمان الجودة التي 

ور بشیر الزعبي حصلت علیھا كلیتا الصیدلة والتمریض في الجامعة من رئیس ھیئة االعتماد الدكت
  .في مقر الھیئة أول من أمس

وقال الزعبي ان الشھادات التي حصلت علیھا جامعة الزیتونة ستسھم في حصولھا على عالمات 
  .متمیزة في عملیة التصنیف االردني والعالمي للجامعات

 وأكد أھمیة ھذا االنجاز الكبیر األول من نوعھ على مستوى الجامعات الحكومیة والخاصة في
المملكة، حیث تعد جامعة الزیتونة من المؤسسات الوطنیة األولى في الحصول على ھذه الشھادة على 
مستوى البرامج، مشیرا إلى التوجھ العالمي في حصول التخصصات أو البرامج على شھادة ضمان 

  .الجودة
بھا،  ودعا الزعبي الى تفعیل مكاتب ضمان الجودة من خالل أشخاص مؤھلین ومتخصصین للعمل

ألن الحصول على ضمان الجودة یمیز التخصصات والبرامج، وبالتالي یضاعف عدد الطلبة الوافدین 
  .خالل السنوات الخمس القادمة

بدوره قال عبیدات أن الجامعة حصلت ھذا االنجاز بناء على تخطیط مسبق انطلق من ضرورة وجود 
ھي وسیلة وثقافة للتمیز وادركنا منذ البدایة نظام ادارة الجودة على مستوى الجامعة، حیث أن الجودة 

  .أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة من حیث نوعیة الخریج ومستواه

  ٣:ص الغد
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  تبحث تطویر آلیات ومعاییر دعم البحث العلمي واالبتكار" شومان"

  
، بما باشرت مؤسسة عبد الحمید شومان بمراجعة شاملة آللیات ومعاییر برنامجھا لدعم البحث العلمي

یتوافق مع التطورات العلمیة واالجتماعیة واالحتیاجات التنمویة على الصعد المحلیة واإلقلیمیة 
  .والعالمیة

باحثا ومختصا في شؤون إدارة  ٥٠ونظمت المؤسسة، في منتداھا، ورشة عمل شارك فیھا زھاء 
ادیق البحث العلمي ودعم البحث العلمي، للتعرف على آرائھم، والتوجھات الجدیدة التي یمكن لصن

  .دعمھا، واالستثمار بھا في خدمة المجتمع
وتسعى المؤسسة إلى ربط برنامجھا العلمي بالبحوث ذات الصبغة العملیة، والتي تسھم في إیجاد 
حلول عملیة لمشاكل واحتیاجات المجتمع، ومواكبة تعقیداتھا وتشعباتھا، كما تسعى إلى استكشاف 

، الذي یسعى لتلبیة احتیاجات السوق والتنمیة المحلیة، ما یعزز ثقة "تكاراالب"إمكانیة ربطھا بمفھوم 
  .المجتمع بالباحثین والمؤسسات البحثیة والعلمیة كالعب أساسي في العملیة التنمویة

ویقود االبتكار، لیس فقط إلى نماذج وتطبیقات وتكنولوجیا جدیدة، وإنما أیضا إلى اقتصاد أكثر 
ٍ لتحدیاتھ وفرصھ الكامنةتنافسیة، وفرص تشغیل ج   .دیدة ومستدامة في مجتمع واع

الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة عبد الحمید شومان فالنتینا قسیسیة، أكدت أن المھمة األساسیة للبحث 
العلمي ھي خدمة اإلنسان، وتسھیل حیاتھ، الفتة إلى أن نتائج البحوث العلمیة ینبغي أن تصب في حل 

  .المشكالت الیومیة لألشخاص
ولفتت إلى أن مھمة صنادیق دعم البحث العلمي ومراكز البحوث، ینبغي أن تنطلق من مفھوم 

العلوم والبحث العلمي في حیاة الناس الیومیة، مبینة أن ذلك یعید الثقة بالعلوم " إدماج"أو " استدخال"
  .وبإمكانیاتھا

جات التطبیقیة للبحث العلمي وناقش الحضور مفاھیم البحث العلمي واالبتكار، مؤكدین أھمیة المخر
  .في تحسین نوعیة الحیاة من خالل تغییر الظروف المحیطة، وإیجاد حلول لمشكالت معینة

ً في تنفیذ الحلول التي تم إجراء  وشددوا على أن ربط البحث العلمي باالبتكار یأتي للمضي قدما
  .مشكلة قید البحثاألبحاث علیھا على أرض الواقع، واختبار نجاعتھا وجدواھا في حل ال

عاما على إطالق جائزة عبد الحمید شومان للباحثین  ٣٥وتأتي ورشة العمل ھذه، بمناسبة مرور 
  .عاما على إطالق صندوق عبد الحمید شومان لدعم البحث العلمي ١٨العرب، و

ویعد صندوق عبدالحمید شومان لدعم البحث العلمي من األدوات التمویلیة الوطنیة الذي یعنى 
رسیخ قیم البحث العلمي وتعزیز دور الباحثین، ویعد أول صندوق لدعم البحث العلمي في المملكة بت

مشاریع بحثیة، بتمویل یتجاوز  ١٠٨ممول بالكامل من القطاع الخاص، ودعم حتى الیوم حوالي 
  . ملیون دینار ١ر٥

  ٩:الدستور ص/١١:الغد ص
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  لجامعات الخاصـةتنتقد إقرار تعلیمات إنشاء كلیــات طـب أسنان في ا» أطباء األسنان«
  
  

انتقدت نقابة أطباء االسنان قرار مجلس التعلیم العالي والبحث العلمي بوضع تعلیمات جدیدة إلنشاء 
  .كلیات طب أسنان في الجامعات الخاصة، معتبرة انھ قرار غیر مدروس

طب وقال نقیب اطباء االسنان ابراھیم الطراونة في تصریح صحفي إن النقابة تعتبر إنشاء كلیات 
اسنان في الجامعات الخاصة سیعمل على تردي نوعیة الخریجین باالضافة الى أنھ سیراكم من 

  .مشكلة البطالة التي ما تزال أحد أھم التحدیات التي تواجھھا النقابة
وبین أن المجلس اتخذ القرار دون التشاور مع النقابة في وقت تعتبر النقابة ھي المسؤولة بموجب 

  .مھنة طب االسنان القانون عن تنظیم
واشار الى أن النقابة خاطبت في وقت سابق رئیس الوزراء ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
للتأكید بأن إنشاء كلیة طب أسنان في القطاع الخاص  سیكون لھ انعكاسات سلبیة على مستوى إعداد 

  .الخریجین
النقابة لمعرفة أعداد الطلبة الخریجین واوضح أنھ كان من االولى أن تتواصل الجھات المعنیة مع 

  .وأرقام الباحثین عن العمل، للوقوف على أبعاد افتتاح كلیات جدیدة

  ٤:الدستور ص
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  عبد السالم المجالي وفوزي غرایبة وتقییم األردنیة

  
  مھند مبیضین. د

  
لم یكن وجود الدكتور عبدالسالم المجالي في الجامعة األردنیة مجرد حالة مظھریة، أو رغبة 
ً في  بالرئاسة وھیبتھا، كان رجل إدارة وانجاز وصاحب خبرة ورؤیة، وفوزي غرایبھ اقام أیضا
ً مع الـتأثیر والحضور اإلیجابي، وحضر بین أھلھا بود وحب، وتدرج في الرتب  الجامعة طویال

، ١٩٩٨-١٩٩١العلمیة والمواقع اإلداریة وشغل رئاسة الجامعة مدة تقارب ثمانیة أعوام بین عامي 
یتحدث عنھ من عاصره بأنھ صاحب قرار، وعقل مستنیر وبعید عن البھرجھ وال ینحاز إلى 

، ١٩٨٧وبین یدي وثیقة أو مشروع دراسة تخص فترة خدمة الرجلین وتعود للعام . الجھویات القاتلة
  .وتكشف عن وعیھما اإلداري ونھجھما السلیم

ُعدت باشراف د فو زي غرایبھ نائب الرئیس آنذاك للشؤون الوثیقة مشروع دراسة،واألرجح أنھا أ
فھي ضمن مسوؤلیات غرایبھ، وھي تخّص كیفیة تقییم عمل  ١٩٩٠- ١٩٨٦اإلداریة بین عامي 

الجامعة األردنیة،والالفت فیھا سواء كانت من اجتھاد الرئیس المجالي أو نائبھ آنذاك أو من فریق 
ثار الجدل حول تقییم أداء الجامعات، فالوثیقة عمل، االنتباه إلى قضایا لم تكن مطروقة، وباتت الیوم م

تروم تقییم الجامعة في مصادر التمویل ونموھا وتطور المیزانیة حسب بنود المیزانیة، وكذلك أولت 
محاولة أھمیة كبیرة لتقییم أعضاء التدریس في نسب اإلیفاد ودوران سنوات الخدمة وھیكلة األعمار 

  .لنسبة لھیكلة األعمار والرتب بالنسبة للتخصصاتوھیكیلة الرتب، وتطور المستقبل با
لیس ھذا فحسب، فالجامعة آنذاك وحسب الوثیقة سعت إلى تقییم التخصصات التي كانت تقدمھا ومدى 
ارتباطھا بحاجات التنمیة باألردن، باإلضافة إلى تقییم العملیة التدریسیة والبحث العلمي من حیث 

المتابعة، وأما الطلبة فقد سعت الوثیقة لدراسة تطور أعدادھم وتقییم كیفة التمویل والتقییم والتخطیط و
كلفتھم ونسبھم ألعضاء التدریس، وإلى جناب ھذا توسع مشروع الدراسة إلى ضرورة بحث ورصد 

  .واقع العاملین بالجامعة وكذلك النتائج المتوقعة من الخریجین والبحث العلمي
فاءة عمل الجامعة سواء في أعداد الطلبة وكفاءة أعضاء ھیئة المھم في الوثیقة أنھا سعت إلى قیاس ك

التدریس في االنتاج العلمي، كما اقترحت تقییم الجامعة في نقاط الضعف والقوة في مجال العالقات 
مع التركیز على النظرة . مع الجھات المستفیدة والدروس العملیة اإلداریة ومعوقات التمویل

مكانیات والتنظیم اإلداري والتغییر في الخطط الدارسیة، وحوافز المستقبلیة في التخصصات واال
  . العاملین ومصادر التمویل

ووافق مجلس  ١٩٨٧المجالي آنذاك عرض الخطة على مجلس العمداء في یوم السبت األول من آب 
  .   العمداء علیھا مع تعدیالت بسیطة، وشكل لجنة توجیھیة إلعداد الدراسة

ً، كم ھي الجا معة االم بحاجة لحفظ ذاكرتھا التي لم تفلح في الذكرى الخمسین، بإحیائھا بقدر ما أخیرا
لكن الثابت أن المجالي وغرایبھ حضرا بألق وأنار شعاع بریقھما . وأدتھا، ألسباب وعلل كثیرة

  .األردنیة مدة جمیلة

  ٣٢:الدستور ص

 مقاالت
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  إجراءات رسمیة للعنایة بالموھوبین والمبدعین
  أحمد جمیل شاكر

  
نسمع عن أیة إجراءات عملیة من شأنھا رعایة الموھوبین والمبدعین في المدارس، أو حتى اآلن لم 

  .حتى الجامعات واألخذ بأیدیھم منذ نعومة أظفارھم
وزارة التربیة والتعلیم، وحتى الجامعات في األردن والدول العربیة یقع على عاتقھا مسؤولیة العنایة 

والتحدیات التي تواجھ المجتمع العربي، وأن عقد بھذه الفئات بخاصة في ھذه الظروف الصعبة 
فتحي . األزمات الذي نعیشھ ال یختلف عن عقد الالمعقول الذي انقضى ولعلھ یكون كما یقول د

جروان رئیس المجلس العربي للموھوبین والمتفوقین بدایة لمضاعفة جھود الخیرین والمخلصین 
فالنا وشبابنا الموھوبین والمبدعین في كل والمھتمین من أجل توفیر برامج وخدمات أفضل ألط

  .المجاالت
كم أتمنى أن یتم تشجیع األطفال على ممارسة األنشطة المتنوعة غیر التقلیدیة في البیت أو الروضة،  
والبدء بعملیة الكشف المبكر عن الموھوبین من المرحة االبتدائیة وما قبلھا،  كون الموھبة تبدأ منذ 

  .رعایة حتى المرحلة الجامعیة كون الموھبة ال تتوقفالصغر،  واستمرار ال
في بعض الدول المتقدمة یتم اكتشاف وتأھیل وتدریب الریاضیین وھم في ریاض األطفال ویخرج 

  .بعد ذلك إلى المالعب والمباریات الدولیة عمالقة وقامات عالیة في كل أنواع الریاضات
ختراعات تم اكتشافھا في مرحلة مبكرة بخاصة في معظم الكفاءات الیابانیة التي سجلت عشرات اال

  .الصفوف االبتدائیة
المبدعون بالرسم وأنواع الفنون تمت رعایتھم في دول كثیرة منذ نعومة أظفارھم، وكانوا بعد ذلك 

  .أصحاب مدارس في ھذه الفنون
ً لھ،  مطالب بتوس یع جھوده المجلس العربي للموھوبین والمتفوقین،  والذي اتخذ من عمان مقرا

ونشاطاتھ لیقوم بھذا الدور الذي عجزت عنھ الحكومات،  أو تقاعست عن ممارستھ،  وأن یعمل على 
وضع استراتیجیة عربیة لرعایة األطفال الموھوبین والمتفوقین بمختلف مراحلھم العمریة والدراسیة 

كومیة بما یتالءم مع تتضمن آلیات عمل محددة وقابلة للتنفیذ بمساعدة األجھزة الحكومیة وغیر الح
تطلعات األمة العربیة في مواكبة متغیرات العصر، ودفع عملیة التنمیة في مواجھة التحدیات 
المستقبلیة،  وتكون ھناك مؤسسات ومراكز منبثقة عن ھذا المجلس في كل دولة لتكون النموذج الحي 

  .لآلخرین ولیجني الوطن العربي كلھ ثمارھا
ً، حتى أن أعداد األطباء العرب الموھوبین في الوالیات  لقد أثبت اإلنسان العربي كفاءة وقدرة وتفوقا

المتحدة األمیركیة وحدھا یأتي في المرحلة الثانیة بعد األطباء األمیركیین، وأن عمدة نیویورك یفاخر 
حتى اآلن بما حققھ أحد المھندسین العراقیین في إقامة جسر للسیارات یربط بین نیویورك 

  .م١٩٣٦دون أیة أعمدة في األرض وأن ذلك تم في العام  ونیوجیرسي
إننا مطالبون،  وبكل الجدیة أن تكون ھناك وحدات متخصصة في وزارة التربیة ووزارة التعلیم 
العالي وبإشراف فني من ھذا المجلس الذي یعد ھیئة عربیة تربویة أكادیمیة مھنیة خیریة مستعجلة 

وبین والمتفوقین ودراسة ما قد یتعرضون لھ من مشكالت سواء في لالھتمام بأبنائنا ومتابعة الموھ
المجال العلمي أو األسري،  أو االجتماعي أو المادي واألخذ بأیدیھم،  فھم الذین سیشكلون المستقبل 

  .الواعد،  ویحققون النقلة النوعیة،  في مجتمعاتھم

  الكترونيالدستور 
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  تالع العلي –أمینة مفلح النایف العساف  -
  
  الزرقاء –وب محمد حسین قوار ای -
  
  خلدا –سعاد حسني رمضان زبیده  -
  
  الصویفیة –دالل بشارة كبوش  -
  
  السلط –موسى سالم أیوب تادرس  -
  
  جبل اللویبدة –لیلى عبدالمجید ابراھیم حجازي  -
  
  مادبا –عبدهللا بطرس جریس حدادین  -
  
  صویلح –شاكر محمد ملحم  -
  
  صویلح –ة السطري محمود محمد عبدهللا عید -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



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

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

QF-DMPR-02.01 
33 

  
  
  
  
  

االجراءات التي طبقت قبل .. وزیر مھم اتخذ اجراءات صارمة لضبط العمل في وزارتھ ومدیریاتھا 
  .ایام شملت نقل واحاالت الى التقاعد بین صفوف الموظفین وانذارات وتنبیھات

  
غم االعالن عن ھذه الوظیفة في شھر اعلن للمرة الثانیة عن توفر شاغر مدیر عام المكتبة الوطنیة ر

موظفون في وزارة الثقافة تقدموا لھذه الوظیفة القیادیة في المرة االولى استغربوا اعادة .. رمضان
االعالن في الوقت الذي توقعوا فیھ انھ جاء لخدمة احد المترشحین ممن فاتھم موعد التقدیم في المرة 

  .االولى
  

في منطقة العوجانیة قرب دوار المعارف في خلدا ما زالت تھدد حظائر االغنام والكالب الضالة 
سالمة المواطنین رغم شكاوى عدة وضعت على مكاتب الجھات المعنیة التي لم تتخذ اي اجراء 

  .لمكافحة الكالب ومنع تربیة االغنام التي تسبب روائح كریھة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ار التھدیدات المتبادلة مع النائب ، الذي ظھر اسمھ في إط)عاما ٣٦(عضو الكنیست أورن حزان 
، على ٢٠١٥یحیى السعود، وصل إلى عضویة الكنیست بالصدفة، بعد أن حصل حزبھ اللیكود العام 

وحتى عضویتھ البرلمانیة، كان حزان یدیر كازینو في مدینة . مقاعد أكثر بكثیر مما كان متوقعا
رات، وفق تحقیق أجرتھ القناة الثانیة بورغاس البلغاریة، واسمھ ارتبط، وایضا بالتعاطي بالمخد

وفي . وحتى اآلن ارتبط اسم حزان بسلسلة اعتداءات ضد عضوات كنیست. للتلفزیون اإلسرائیلي
الغالب فإن اسمھ یصل إلى وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة من خالل الفضائح، من أبرزھا قبل شھرین، 

" سلفي"تل أبیب، وأجبره على التقاط صورة حینما أمسك بالرئیس األمیركي دونالد ترامب في مطار 
مشاریع  ٦حزان ھو مستوطن، من مستوطنة أریئیل قرب نابلس، وقد بادر حتى اآلن، إلى .معھ

  .مشروع قانون كھذا ١٣قوانین عنصریة وداعمة لالحتالل، اضافة إلى مشاركتھ في 
  
  

خصوصیة بیضاء، لیضمن أثناء وزیر عامل لجأ الى استبدال لوحة سیارتھ الحكومیة الحمراء بلوحة 
تجنبا "توقفھا في كراج الوزارة عدم المعرفة بوجوده في مكتبھ من قبل المراجعین، وذلك 

  .التي تتدفق یومیا على مكتب الوزیر الخدمي" لالحراجات والوساطات
  

ج على غرار األردن، ینظر البرلمان اللبناني حالیا في إلغاء مادة قانونیة بتشریعاتھ تجیز زوا
المغتصبة من المجرم، بما یتیح لھ اإلفالت من العقاب، فیما كان البرلمان البحریني اقترح إبطاال 

یشار الى ان دوال عربیة كانت سبقت . كامال لمواد قانونیة تجیز زواج مجرم االغتصاب بالضحیة
عا مشابھا، االردن في الغاء مثل ھذا التشریع، فیما تطبق دول عربیة اخرى عدیدة حتى اآلن تشری

 .   منھا الجزائر، سوریة، العراق، فلسطین، الكویت ولیبیا

 زواریب الغد
  


