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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  االتفاق على صیاغة مدونة سلوك موحدة في الجامعات األردنیة

كتاب جدید للباحث واألكادیمي ناصر ) األردن في ظل الحكم الھاشمي
  طھبوب

٥  

 ٧  )األردنیة(مخاطر في الترجمة عند استخدام الجوجل محاضرة في 

 ٨  رعى طلبة ریادیین من الجامعة االردنیةتوتال ت

 ٩  توقع اتفاقیتي تعاون مع الجامعة األردنیة" المھندسین"

 ١٠  ‘‘طلبة األردنیة‘‘مرشحا بانتخابات  ٥٥٩

   شؤون جامعیة

 ١١  رفع الطاقة االستیعابیة لجامعتي االردنیة وااللمانیة االردنیة

 ١٢  العمل بالتوقیت الصیفي یبدأ لیلة الخمیس على الجمعة

معھد اإلعالم األردني یعقد ورشة تدریبیة حول القصة الصحفیة 
  المصورة

١٣ 

 ١٤  وفد جامعة علوم األرض الصینیة یزور التعلیم العالي

   مقاالت

 ١٥  طارق زیاد الناصر/!الشباب تنمیة مستدامة او ال شيء 

 ١٦  اعالنات 

 ١٧  وفیات

  ٢٠-١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  في اجتماع لعمداء شؤون الطلبة
  االتفاق على صیاغة مدونة سلوك موحدة في الجامعات األردنیة

  
أجمع عمداء شؤون  -ھیا الحوراني.د

الطلبة في الجامعات األردنیة الحكومیة 
والخاصة على ضرورة صیاغة مدونة 
قواعد سلوك للطلبة موحدة في الجامعات 
األردنیة تقوم على ضرورة التزام الطلبة 
بمبادئ النزاھة الشخصیة واألمانة 

وق االخرین، العلمیة، واحترام حق
  .والمحافظة على الحرم الجامعي

   
جاء ذلك في اجتماع عمداء شؤون الطلبة 

الیوم بدعوة من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة؛ إذ التأم ما یزید على عشرین عمیدا من 
ھم، مختلف الجامعات األردنیة للتداول في شؤون طلبة الجامعات بشكل عام، وتناول القضایا التي تھم

  .ومناقشة التوصیات الصادرة من وزارة التعلیم العالي فیما یخص موضوع العنف الطالبي
   
   

وقال عمید شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة الدكتور خالد الرواجفة إن اجتماع ھذه النخبة من 
عمداء شؤون الطلبة یعكس مدى حرصھم على الشأن الطالبي، بوصفھم القائمین على شؤونھم 

لمخولین باالطالع على القضایا الطالبیة في جامعاتھم، والتوصل إلى إیجاد حلول جذریة للمشاكل وا
  .التي قد تواجھ الطلبة أثناء حیاتھم الجامعیة الممتدة عبر أربع سنوات

   
   

وتناول اللقاء بحسب الرواجفة محاور متعددة، من أھمھا محور مدونة قواعد السلوك للطلبة، ومحور 
المناھج الدراسیة المطروحة في الجامعات األردنیة، ودورھا الفاعل في تشكیل شخصیة الطلبة، 

ي سوق وتأھیلھم لیكونوا فاعلین في مجتمعھم الجامعي، ومجتمعھم األوسع حین تخرجھم واندماجھم ف
  .العمل في المؤسسات المختلفة

   
   

ولفت الرواجفة إلى اتفاق الجامعات األردنیة ممثلة بعمداء شؤون الطلبة فیھا على صیاغة مدونة 
قواعد سلوك موحدة، وضرورة إعادة النظر في تعلیمات تأدیب الطلبة؛ بحیث تكون موحدة أیضا في 

  .الجامعات األردنیة
   
   

مطلع كل شھر موعدا دوریا الجتماع عمداء شؤون الطلبة، لتبادل  وصرح الرواجفة باعتماد
  .الخبرات في مناقشة قضایا الطلبة وسبل حلھا والتعامل معھا

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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وفي معرض الترحیب بعمداء شؤون الطلبة دعا رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إلى 
لحقیقي للجامعة عند الطلبة بوصفھا من تبني رؤیة شمولیة واضحة في ضرورة خلق شعور االنتماء ا
  .أھم المؤسسات الوطنیة التي تقوم بدور تنویري ومعرفي مھم

   
   

وأشار محافظة إلى أن الجامعة األردنیة قد أصدرت مؤخرا مدونة قواعد سلوك الطلبة وفیھا یتوجب 
ت والمكتبة، وفي على الطلبة احترام حقوق اآلخرین وكرامتھم وھویتھم في الغرف الصفیة والمختبرا

  . الحرم الجامعي وأثناء الفعالیات التي تقیمھا الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي
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  كتاب جدید للباحث واألكادیمي ناصر طھبوب) األردن في ظل الحكم الھاشمي

  
صدر ألستاذ العالقات الدولیة في الجامعة األردنیة  - فادیة العتیبي

ن في ظل الحكم األرد( الدكتور ناصر طھبوب كتاب جدید بعنوان
  .بلغتھ االنجلیزیة) الھاشمي

   
صفحة، بدعم من عمادة ) ٤١٨( وتناول الكتاب الذي جاء في 

البحث العلمي في الجامعة وصدر عن مطبعة الجامعة األردنیة، 
عملیة صنع القرار في المملكة األردنیة الھاشمیة منذ تأسیس 

  .٢٠١٧اإلمارة، مرورا بمرحلة الربیع العربي وحتى عام 
   
   

الموضوعات التي تضمنھا الكتاب تنوعت في محاورھا لتعرض 
لتحلیالت حول السیاسات األردنیة في ظل الصراع الدولي 
واالقلیمي، ومنھجیة البحث عن أطر تعالج المخاطر الدولیة 

واالقلیمیة في سبیل الوصول إلى قرارات عقالنیة تتسم بالحنكة یستعین بھا أصحاب القرار الستیعاب 
ألخطار المحیطة باألمن القومي األردني والتفاعل مع ھذه المتغیرات وحمایة األردن من التحالفات ا

  .والمؤامرات التي تعصف بالمنطقة
   
   

الدكتور طھبوب عضو ھیئة التدریس في كلیة األمیر حسین للدراسات الدولیة ، قال في تصریح لھ 
عناوین رئیسة ركزت حول عملیة صنع القرار ذات العالقة ) ١٢(إن الكتاب عرض في فصولھ الـ 

باألمن القومي األردني، والقضایا الجوھریة التي تؤثر على استقرار منطقة الشرق األوسط، 
عي األردن في تحقیق السالم العادل في ظل الصراع العربي اإلسرائیلي و قیام دولة فلسطین ومسا

  .المستقلة على التراب الفلسطیني
   
   

ركز في خطوطھ العریضة على عدد من القرارات المتعلقة في )  ١٢(وأضاف طھبوب أن الفصل الـ 
، وإصالح ودعم المحكمة الدستوریة اإلصالح السیاسي بما في ذلك قوانین االنتخاب والالمركزیة

والمحكمة الدستوریة، متطرقا في الوقت ذاتھ إلى األوراق النقاشیة لجاللة الملك عبد هللا الثاني والتي 
وضعت أطرا للتعامل مع االرھاب السیاسي في منطقة الشرق األوسط، وقدمت تصورات من أجل 

سیاسیة اللیبرالیة التي ھي منھج قد التزم بھ االستمرار في نھج التطور الدیمقراطي والمشاركة ال
  .األردن وھي خیر مثال على إمكانیة الوصول إلى أنظمة تتمتع بالشرعیة في منطقة الشرق األوسط

   
   

وعن أھمیة الطرح الذي تناولھ الباحث، أكد طھبوب، أن الكتاب ما ھو إال ثمرة  محاولة جادة 
ألردن وقیادتھ وشعبھ في دول الغرب من قبل أجندات وحقیقیة لدحض كل ما من شأنھ اإلساءة  ل

  .مخفیة، معبرا عن استیائھ مما یتم تداولھ من منشورات تحاول تشویھ التاریخ السیاسي األردني
   
   

  السوسنة/أخبار األردنیة
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أتحدى  أن یلقى الكتاب بطروحاتھ أي نقد في الحقائق، الستناده في إعداد الكتاب الذي :" وقال
مرجع وكتاب من الدرجة األولى وتم تحكیمھ ) ٤٠٠(ید على استغرق مدة خمس سنوات، لما ال یز

، مشیرا إلى أن الكتاب في نسختھ العربیة سیكون في متناول األیدي حال "من قبل أساتذة مختصین
  .االنتھاء من إعداده

   
   

وأعرب طھبوب عن أملھ بأن تنال الموضوعات التي تطرق لھا الكتاب استحسان القارئ بما تمثلھ 
  .في موضوعات تركز على التاریخ السیاسي األردني وسیاساتھ اإلصالحیة من أفكار

   
   

من الجدیر ذكره أن الباحث طھبوب الحاصل على شھادة الدكتوراه في جامعة دیوك األمریكیة، 
ومساعد العمید لشؤون التعاون األكادیمي الدولي،  / یشغل حالیا منصب رئیس قسم التنمیة الدولیة

ت ثالث تنوعت ما بین العربیة واالنجلیزیة، تناولت في مضمونھا السیاسات األردنیة لدیھ من المؤلفا
  .الخارجیة خالل حقب تاریخیة مختلفة



  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 

7 

  
  )األردنیة(مخاطر في الترجمة عند استخدام الجوجل محاضرة في 

  
حذر الخبیر األردني في   -محمد المبیضین 

الترجمة  الدكتور فایز  صیاغ من وجود مخاطر 
في الترجمة من العربیة لالنجلیزیة عند استخدام 

  )الجوجل(وسیلة 
وأضاف  خالل محاضرة ألقاھا في مركز اللغات  

دنیة أن جوجل ال یمیز بین الذكر في الجامعة األر
واالنثى وال المفرد والمثنى والیھتم باالعراب 

مؤكدا ضرورة ان یتوخى المترجم ، والصرف
الدقة والتأني عند استخدام الجوجل لغایات 

  .الترجمة النھ معرض لالخطاء اللغویة
   
یة في محركات البحث الترجمة الى اللغة العرب" وأشار صیاغ في المحاضرة التي جاءت بعنوان  

وأدارتھا الدكتورة منى محیالن إلى خطورة أیضا الترجمة التي تتم عن طریق " على االنترنت 
  .األفالم واألغاني األجنبیة 

   
   

ودعا المحاضر طلبة الجامعات والباحثین إلى التوجھ للمكتبات ومعارض الكتب لالستفادة من 
المعلومات والمعارف الموجودة في بطون الكتب المترجمة باعتبارھا من أھم وسائط نقل الترجمة 

  .بین األمم والشعوب 
   
ر زیاد قوقزة وعدد من وتطرق صیاغ في المحاضرة التي استمع الیھا مدیر مركز اللغات الدكتو 

أعضاء ھیئة التدریس وطلبة الجامعة إلى مفھوم الترجمة وأھمیتھا وھي نقل معرفة من لغة الى 
  . أخرى وثقافة الى ثقافة ولیست من لغة الى لغة

   
واتیحت للطلبة الحضور فرصة محاورة المحاضر صیاغ حول وسائط الترجمة ومكانتھا  في الحیاة  

ھارات المترجم وضرورة معرفتھ لألبعاد الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة لبلد الیومیة فضال عن م
  .اللغة األجنبیة المراد ترجمتھا 

   
   

یشار إلى أن صیاغ أكادیمي بارز في علم االجتماع االقتصادي وعمل في حقل التدریس في جامعة 
) ترجمان(وھو من مؤسسي تورنتو الكندیة ومركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة 

ولدیھ اھتمامات في ثقافة الترجمة منذ أن كان على مقاعد الدراسة االعدادیة والثانویة في مدینة 
  .الكرك التي ولد فیھا وتلقى أولى مراحلھ الدراسیة فیھا 

   
   

عام  ولتفوقة في مجال الترجمة نال جوائز تقدیریة عدیدة أبرزھا جائزة الشیخ زاید للكتاب المترجم
،  ولھ مؤلفات وكتب مترجمة من االنجلیزیة ٢٠٠٩، وجائزة خادم الحرمین الشریفین عام ٢٠٠٨

  .للعربیة 

  /أخبار األردنیة
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  توتال ترعى طلبة ریادیین من الجامعة االردنیة

  
  

سلم رئیس الجامعة األردنیة الدكتور  -ھبة الكاید 
عزمي محافظة بحضور السیدة لینا عبدالحافظ 
مدیرة الموارد البشریة والتنمیة المستدامة في شركة 
توتال ست فرق من طلبة الجامعة االردنیة الدعم 
المالي المقدم من الشركة ضمن برنامجھا لتشجیع 
طلبة الجامعات االردنیة على تطویر مشاریع ریادة 
في مجاالت التنمیة المستدامة، وذلك لتطویر 
النماذج االولیة البتكاراتھم تمھیدا لمشاركتھم في 
المعرض االبتكاري الذي تنوي الشركة اقامتھ نھایة 

  .شھر ایار لجمیع المشاریع المدعومة
  

امعة وممثلي الشركة، أكد محافظة عقب تسلیمھم الشیكات وفي اللقاء الذي جمع الطلبة مع برئیس الج
تمیز طلبة الجامعة االردنیة مؤكدا ثقة الجامعة بأن ھؤالء النخبة من الطلبة یمثلون الجانب المشرق 
في مستقبلنا، الفتا الى اھمیة تطویر ھذه المشاریع الى شركات و ابتكارات تساھم في بناء وطننا 

التي تبذلھا شركة توتال في دعم الجامعة و الطلبة المتمیزین التي تؤمن  الغالي ، ومشیدا بالجھود
  .بأھمیة قدرات الشباب والمشاریع التطبیقیة في خلق أردن وغٍد افضل

  
بدورھا اشارت عبد الحافظ الى أن الشركة تسعى على الدوام الى التشاركیة مع الجامعات الوطنیة، 

فرصة للطلبة لتطویر منتجات تساھم في تغییر مستقبل الطلبة وان ھذا الدعم للمشاریع الریادیة ھو 
ونظرتھم الى مستقبل االستدامة في االردن والعالم، كما اكدت على ثقتھا  الكبیرة بالشباب االردني 
وقدرتھم على تطویر افكارخالقة قادرة على المنافسة محلیا وعالمیا في المعرض والمسابقھ التي 

الذي سیسھم في حصول ھذه المشاریع على التمویل المناسب للنمو و التحول ستنظمھا الشركة؛ االمر 
  .لشركات تسعى لتحقیق االستدامة

  
من جھتھ اكد مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة الدكتور اشرف بني محمد ان ھذه المشاریع 

ر من المشاریع العلمیة التي تقدمت بھا الفرق المتنافسة من طلبة الجامعة ھي جزء بسیط من عدد كبی
المبتكرة التي من شأنھا أن تخدم المجتمع والجامعة، داعیا ان یكون ھذا الدعم والرعایة دافعا لتطویر 

  .الطلبة النفسھم ومھاراتھم ومؤكدا على ثقتھ الكبیرة بھذه النخبة من الطلبة
  

اسة الجامعة ممثلة برئیس بدورھم ثمن الطلبة المشاركون الذین حضروا اللقاء الدعم الذي تولیھ رئ
الجامعة للطلبة الریادیین والمبتكرین من جمیع التخصصات وقدموا الشكر لشركة توتال على ایمانھا 

  .ودعمھا المادي والمعنوي لمساعدتھم لتحویل افكارھم الى حقیقة على ارض الواقع

  السوسنة/أخبار األردنیة
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  توقع اتفاقیتي تعاون مع الجامعة األردنیة" المھندسین"
  
  

ندسین األردنیین اتفاقیتي تعاون مع وقعت نقابة المھ
الجامعة األردنیة في مجال التدریب في االختصاصات 
الھندسیة المختلفة وتأھیل طلبة السنة الخامسة في كلیة 
الھندسة لدخول سوق العمل، وتنظیم مؤتمر الھندسة 
الصناعیة األردني الثاني المزمع عقده في تشرین أول 

بط القضایا الحالیة في المقبل، الھادف إلى معالجة ور
مجال البحوث والتطبیقات في مختلف المجاالت 

  .الصناعیة
  

وأعرب رئیس الجامعة األستاذ الدكتور عزمي محافظة عن سعادتھ بالتعاون مع نقابة المھندسین 
  .األردنیین، باعتبارھا واحدة من أھم المؤسسات في المملكة

  
وأكد على أھمیة استمرار ھذا التعاون بین المؤسستین بما یعود بالفائدة على الطرفین ویقدم خدمة 

  .للوطن والمواطن
بدوره قال نقیب المھندسین األردنیین إن النقابة تتشرف بالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة واألكادیمیة 

  .في األردن، وعلى رأسھا الجامعة األردنیة العریقة
  

ن االتفاقیة تأتي في اطار سعي النقابة لتأسیس شراكة مستدامة مع القطاعات المختلفة وأكد أ
  .والمؤسسات، مبدیا استعداد النقابة لتقدیم كل ما تحتاجھ الجامعة ضمن اطار عملھا

  
وأشار إلى إن النقابة تھتم بجودة التعلیم الھندسي وتأھیل المھندسین األردنیین لدخول أسواق العمل 

  .ة والعربیة والعالمیة، من خالل عقد اتفاقیات تدریب وتشغیل وتنظیم برامج تدریبیة مختلفةالمحلی
  

وحضر توقیع االتفاقیتین أعضاء مجلس النقابة المھندس رائد الشربجي والدكتورة لیندا الحمود وأمین 
كلیة الھندسة عام النقابة المھندس محمد أبوعفیفة ومساعد األمین العام الدكتور موسى حبیب وعمید 

  .في الجامعة الدكتور غالب عباسي
  

  ٧:الدیار ص/عمون
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  اعتماد التصویت الورقي وفق الدوائر والقوائم النسبیة المغلقة
  ‘‘طلبة األردنیة‘‘مرشحا بانتخابات  ٥٥٩

  
بلغ مجموع عدد المرشحین النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة المزمع اجراؤھا الخمیس 

، في وقت حسمت مقاعد كلیة الصیدلة وقسمي الموسیقي والفنون والفلسفة بالتزكیة، ٥٥٩المقبل 
خالد .الطلبة د الناطق الرسمي باسم اللجنة العلیا لالنتخابات عمید شؤون" الغد"حسب ما صرح بھ لـ

  .الرواجفة
لالنتخابات التي ستبدأ الدعایة االنتخابیة لھا ) المقاعد الفردیة(وبین الرواجفة أن عدد مرشحي األقسام 

مرشحة ومرشحا، فیما استقر عدد القوائم المرشحة على  ٤١٨الیوم وتنتھي یوم االقتراع، بلغ 
 ٧٠قر إجمالي عدد مرشحي ھذه القوائم عند بعد انسحاب احدى القوائم، لیست ٦مستوى الجامعة على 

  .طالبا
قوائم عن كلیة الطب، قائمة واحدة عن كلیة  ٤: وترشحت قوائم عن سبع كلیات على النحو التالي

، اثنتان عن طب االسنان وخصص لھا ثالثة مقاعد، وتتنافس في كلیة )فازت بالتزكیة(الصیدلة 
مقاعد، ومثلھا كلیة الریاضة  ٤قوائم تتنافس على  ٤مقاعد، وفي الحقوق  ٣قوائم على  ٣التمریض 

  . في كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة
  .   طالبة وطالبا ٤١٠٢٠ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم االقتراع 

وقال الرواجفة إن آلیة االقتراع المعتمدة في ھذه االنتخاب ھي من خالل التصویت الورقي ال  
االلكتروني، مؤكدا ان الجامعة اعدت خطة امنیة یوم االقتراع لتجنب االزدحام ومنع االحتكاكات 

  .وحرصا من الجامعة على سیر عملیتي االقتراع والفرز بیسر وسالسة
  .وانتھت یوم الثالثاء من األسبوع الماضي فترة تقدیم طلبات الترشح والتي استمرت ثالثة ایام

موعد بدء الدعایة االنتخابیة من صباح الیوم وحتى مساء الخامس من الشھر وحددت اللجنة العلیا 
المقبل، أي قبل یوم من عملیة االقتراع، فیما یكون آخر موعد لالنسحاب من الترشح لمستوى الكلیات 

 ٩وتبدأ عملیة االقتراع من . المقبل) ابریل(واالقسام والقوائم النسبیة المغلقة في الخامس من نیسان 
المقبل، وستكون االنتخابات وفقا للدوائر ) ابریل(احا ولغایة الرابعة من مساء السادس من نیسان صب

والقوائم النسبیة المغلقة، وعلى أساس مساواة وزن الصوت االنتخابي لضمان العدالة بین الطلبة في 
  .مختلف الكلیات واالقسام

المغلقة تسعة مرشحین، والحد االعلى خمسة واشترطت اللجنة أن یكون الحد األدنى للقائمة النسبیة 
عشر مرشحا ومن طلبة ست كلیات على األقل، على ان یحضر جمیع الطلبة المرشحین للقائمة لتعبئة 

  .النموذج المخصص وتقدیم صور شخصیة
ساعة معتمدة  ١٢كما اشترطت أن یكون المرشح طالبا منتظما ومسجال في الجامعة وأنھى بنجاح 

ساعات لطلبة الدراسات العلیا، وان ال یقل معدلھ عن نقطتین  ٦بة البكالوریس او على االقل لطل
للدراسات العلیا، وأن یكون مسجال في الجامعة طیلة فترة عضویتھ في مجلس  ٣للبكالوریس و 

االتحاد وان ال یكون متوقعا تخرجھ في الفصل الذي تجري فیھ االنتخابات، وأن ال تكون أوقعت بحقھ 
  .ة تأدیبیة، إال إذا تم محو اثارھا او شطبھا، وأن ال یكون موظفااي عقوب

  ٣:صالغد 
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  جامعتي االردنیة وااللمانیة االردنیةرفع الطاقة االستیعابیة ل
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على رفع الطاقة االستیعابیة العامة 
  .یةلجامعتي االردنیة وااللمانیة االردن

  
ووفقا لبیان صحافي صدر امس عن المجلس، وافق على تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

برنامج / علم الحاسوب(، و)برنامج البكالوریوس/ لغة عبریة/اللغات السامیة والشرقیة(
  .في جامعة الیرموك) البكالوریوس

  
برنامج / االرشاد السیاحي / االدارة السیاحیة( كما وافق على االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج / انجلیزي -اسباني(في جامعة الحسین بن طالل، واالعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس
العلوم المالیة (في جامعة آل البیت على تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص ) البكالوریوس

  .في جامعة الشرق االوسط) برنامج البكالوریوس/ مصرفیةوال
  

في جامعة البلقاء ) برنامج البكالوریوس/ االرشاد النفسي والتربوي(ووافق على االعتماد الخاص 
  .كلیة االمیرة عالیة الجامعیة/ التطبیقیة

  
دسة العمارة ھن( ومنح المجلس جامعة الزرقاء مھلة نھائیة لتعیین عضو ھیئة تدریس رابع لتخصص 

  ).برنامج البكالوریوس/ 
  

  .ووافق المجلس على تعیین عمید لكلیة المجتمع االسالمي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٣:الغد ص/١٥:الرأي ص
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  العمل بالتوقیت الصیفي یبدأ لیلة الخمیس على الجمعة
  
  
  
  

اذار  ٣٠الجمعة الموافق /یبدأ العمل بالتوقیت الصیفي في المملكة اعتبارا من منتصف لیلة الخمیس
  .دقیقة ٦٠الحالي، وذلك بتقدیم عقارب الساعة 

  
دقیقة اعتبارا من منتصف  ٦٠لتوقیت الصیفي بتقدیم الساعة وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مبدأ ا

  .لیلة آخر یوم خمیس من شھر آذار من كل عام

  نیوزطلبة 
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  معھد اإلعالم األردني یعقد ورشة تدریبیة حول القصة الصحفیة المصورة

  
  

القصة “ :عقد معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع معھد الصحافة النرویجي ورشة تدریبیة بعنوان
، بمشاركة طلبة الماجستیر في المعھد، استمرت “الطبیعة والتاریخ واإلنسان… الصحفیة المصورة

  .أربعة أیام
  

وقدم الورشة التي تضمنت رحلة تدریبیة في مناطق البتراء ووادي رم باإلضافة إلى قریة أم 
، وخبیر التصویر ”فروده ركفي“صیحون، خبیر التدریب ومدیر معھد الصحافة النرویجي السابق 

  .سنة في عالم التصویر، والحاصل على عدد من الجوائز ٤٨ذو الـ ” توم ایجیل“النرویجي 
  

وأكد فروده ركفي، أن ھذه الورشة تعتبر تجربة فریدة وممیزة ألنھا اعتمدت التطبیق أكثر من أن 
  .تكون مادة نظریة

  
األول، التاریخ والثقافة الذي تمثلھ : سیة، ھيوقال إن الرحلة التدریبیة اشتملت على ثالثة مفاھیم أسا

البتراء بزخمھا التاریخي والحضاري، والثاني، الطبیعة، في وادي رم حیث التفرد الطبیعي للجبال 
والمفھوم الثالث، اإلنسان، في قریة أم صیحون وعالقتھ باالتصال . والكثبان الرملیة والصحراء

  .بالثقافات األخرى من خالل السیاحة

  ١٢:صالدستور 
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  وفد جامعة علوم األرض الصینیة یزور التعلیم العالي

  
ً من  بحث امین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة خالل لقائھ وفدا
جامعة علوم األرض الصینیة برئاسة نائب عمید كلیة التعلیم الدولي في الجامعة البرفسور لیجون 

  .یرھا في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي بین البلدینشانغ، العالقات الثنائیة وسبل تطو
  

منحة دراسیة للطلبة األردنیین للعام الجامعي القادم  ٦٠كما بحث الجانبان موضوع تقدیم 
  .لدرجة البكالوریوس من الجانب الصیني ٢٠١٧/٢٠١٨

  
نح، مشیرا الى ان وعبر الدكتور الوھادنة عن شكره لجامعة علوم األرض الصینیة على تقدیمھا الم

  .الوزارة ستعلن خالل الشھر المقبل عن آلیات التقدم لھا

  ١٣:صالغد 
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 اعالنات

 ٣٤:صرأي ال
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  أم اذینة - حمدي دیاب الكببجي  -
  
  عرجان -اسامة عبد الكریم داوود البرغوثي  -
  
  الصویفیة - انطون غانم  كتورڤ -
  
  عبدون -نبیل لطفي عبود الصفدي  -
  
  شارع االذاعة والتلفزیون - محمد عبدالعزیز عطاهللا مریزیق  -
  
  عبدون - رشیدة سعد محمد البكري  -
  
  أم أذینة -نائلة الشیخ راضي الطاھر  -
  

 وفیات

 رأي ال
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مسؤول رفیع منع من الدخول لمؤسسة االذاعة والتلفزیون وانتظر مدة ساعة تقریبا للسماح لھ بدخول 
  .عبر تصریح رسمي صادر من االدارة

  
یة عمل عمان الثانیة تغلق ابوابھا في ساعة متأخرة من اللیل منذ بدء فترة تصویب اوضاع مدیر

مدیر عمان الثانیة فایز الجبور اوعز للموظفین بالتسھیل على المراجعین وانجاز .. العمالة الوافدة
  .ضاعمعاملة لتصویب االو ٥٠٠وتنجز مدیریة عمان الثانیة یومیا .. المعامالت بالسرعة الممكنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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اقترحت النقابات المھنیة على مدیر االحوال المدنیة والجوازات فواز الشھوان تخصیص مكتب 
مؤقت لدائرة االحوال المدنیة والجوازات داخل مجمع النقابات المھنیة في الشمیساني الصدار 

  .»البطاقة الذكیة«الھویات الشخصیة الجدیدة للمواطنین 
  

أنشأت جامعة الیرموك قاعدة بیانات لخریجیھا تھدف إلى ربط الخریجین بالجامعة ومساعدتھم في 
وقال عمید شؤون . البرامج واالتفاقیات التي تعقدھا الحصول على فرص عمل أو تدریب من خالل

ً، بما یمكنھا من التواصل )  ٣١٥٠(الطلبة الدكتور احمد الشیاب إن قاعدة البیانات تتضمن  نموذجا
وأن ھذا النموذج یتضمن . مع الخریجین، ومتابعة تطورھم الوظیفي، وتنظیم لقاءات خاصة بھم

  األكادیمیة، والوظیفة التي یشغلھا في الوقت الحاليالبیانات الشخصیة للخریج، ومؤھالتھ 
  

ضمن سیاسة مؤسسة عبد الحمید شومان الھادفة إلى تعریف الجمھور األردني بنماذج األفالم 
لیالي «وض السینمائیة الناجحة على المستویین؛ العربي والعالمي، ینظم قسم السینما في المؤسسة عر

، والتي تنطلق في الرابع من نیسان المقبل، وتتواصل على مدار ثالثة أیام »السینما الوثائقیة العربیة
  .في سینما مؤسسة عبدالحمید شومان

  
، وذلك »النقد الحضاري في الوطن العربي«تحت عنوان  ٢١تعقد جامعة فیالدلفیا مؤتمرھا الدولي 

: ن المتحدثین الرئیسیین في المؤتمر ھمابین الحادي عشر والثالث عشر من الشھر المقبل، علًما أ
  .المفكر العربي الدكتور فھمي جدعان والمفكر األلماني الدكتور ھاینسثایسن

 صنارة الدستور 
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أمیر دولة الكویت سمو الشیخ صباح األحمد الصباح استقبل أمس في مقر إقامتھ بمنطقة البحر المیت 
  .حیث انعقاد القمة العربیة رئیس الوزراء األسبق عبدالكریم الكباریتي والعین ناصر اللوزي

  
اعتذر العاھل المغربي الملك محمد السادس في آخر لحظة أمس عن عدم المشاركة بأعمال القمة 

ونقلت وسائل إعالم ومصادر دبلوماسیة مغربیة أمس خبر . العربیة التي استضافھا األردن أمس
 وكان العاھل المغربي. اعتذار العاھل المغربي عن المشاركة، ولم تذكر المصادر أسباب االعتذار

عن استضافة  ٢٠١٦، فیما اعتذرت المغرب في ٢٠٠٥انقطع عن حضور القمم العربیة منذ العام 
  .القمة

  
اإلعالمیتان العربیتان جیزیل خوري وریما مكتبي واألردنیة منتھى الرمحي نشطن بصورة  

  .في أروقة قصر المؤتمرات التي استضافھاملحوظة یوم أمس في تغطیة أعمال القمة العربیة و
  
وكان . من طلبة العلوم السیاسیة في الجامعات األردنیة أعمال مؤتمر القمة العربیة أمس ٢٠حضر  

سابقا " توتیر"وزیر الخارجیة أیمن الصفدي وعد بدراسة فكرة طرحھا الشاب حارث الطراونة على 
الخارجیة أوفت "وقال الطراونة إن . شراك طلبة العلوم السیاسیة بحضور جلسات المؤتمرإل

  ".بوعدھا
  
النقابة العامة للعاملین في الخدمات العامة والمھن الحرة طالبت بمذكرة أرسلتھا لنقابة العاملین  

عة بین الطرفین، والتي تتضمن االلتزام بالحد األدنى لألجور، وعدم بالمطاعم االلتزام باالتفاقیة الموق
احتساب أي إضافات یتقاضاھا العاملون ضمن الحد األدنى، منوھة أن بعض المطاعم غیر ملتزمة 

 .بالحد األدنى لألجور

  زواریب الغد


