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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "آداب األردنیة"حملة نظافة في 

وجامعة الحسن االول " االردنیة " بحث التعاون العلمي بین 
  المغربیة

٤  

بصدد تقدیم منح دراسیة وفرص تدریب بالجامعة " توتال"
  األردنیة

٥ 

Jordan shows the true face of Islam — Spanish 
envoy  

٦ 

 ٨ ’مشروعي ثروتي‘أورانج األردن تدعم مسابقة 
   شؤون جامعیة

العلوم "الملكة رانیا تلتقي طلبة وریادین أردنیین خالل زیارتھا 
  "فاب الب"و" والتكنولوجیا

٩ 

 ١١  مساق جدید ضمن متطلبات الجامعات االردنیة
وزیر التعلیم العالي یرعى ورشة شبكات البحث العلمي في جامعة 

  العلوم والتكنولوجیا
١٢ 

باحث أردني ضمن فریق بحثي عالمي یسجل اكتشاف أربع أحافیر 
  جدیدة

١٣ 

مة فارقة في التعلیم جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني عال: الخضرا
  التقني

١٤ 

 ١٨  بحث سبل جذب الطالب للتعلیم التقني
صل طالبین یواصلون اعتصامھم وقرارات بف» البولیتكینك«طلبة 

  إلى التحقیق ١٠وتحویل 
١٩ 

 ٢٠  ایار الجاري ٤انعقاد المؤتمر الدولي األردني األول لطب الخداج 
كلیات المجتمع الخاصة تعیش حالة النزاع االخیر وتستصرخ 

  االنقاذ
٢١  

لجائزة عبد الحمید شومان  ٣٥تمدید فترة باب الترشیح للدورة 
  ٢٠١٦للباحثین العرب 

٢٢ 

تطالب التعلیم العالي بالتدخل لوقف اجراءات " ذبحتونا"
  البولیتكنك

٢٤ 

   مقاالت
 ٢٦  أحمد جمیل شاكر/إجــراءات لتوسیــع خدمات الصحیة النفسیة

 ٢٧  وفیات
  ٣٠- ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "آداب األردنیة"حملة نظافة في 

  
نفذ طلبة كلیة اآلداب في  –سناء الصمادي 

الجامعة األردنیة الیوم حملة نظافة شاملة في 
  ".كلیتي أحلى"بعنوان  بھو الكلیة

  
وأكد نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز 
وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي خالل 
رعایتھ انطالق الحملة ضرورة تنفیذ مثل ھذه 
الحمالت الھادفة إلى تشجیع الطلبة على العمل 
التطوعي، االمر الذي یعزز السلوكیات 

عامة في االیجابیة لدیھم، واھتمامھم بالمرافق ال
  .جامعتھم التي یقضون فیھا معظم أوقاتھم

  
وأشار إلى أن ھذه النشاطات من شأنھا بث روح التعاون فیما بینھم، وتساھم في تطویر البیئة 

  .الجامعیة وإشراك الجسم الطالبي في المحافظة على استدامة نظافة الحرم الجامعي
  

حلي الدكتوره رانیا جبر ان الحملة التي نظمھا وقالت مدیرة مركز التنمیة والتواصل مع المجتمع الم
التي اطلقتھا كلیة االداب جاءت بھدف تعزیز مفاھیم االنتماء " انتماؤنا شراكتنا"المركز ومبادرة 

والوالء الحقیقي لطلبة الكلیة ونشر ثقافة العمل التطوعي بینھم، وتقدیرا لجھود عمال النظافة في 
  .الكلیة 

  
طالبا وطالبة شملت تنظیف القاعات والساحات ) ٨٠(ي شارك فیھا زھاء واضافت ان الحملة الت

  .والحدائق ومختلف مرافق الكلیة، ودھان األرصفة والجدران
  

وفي ختام الحملة سلم اللوزي الى جانبھ نائب عمیدة الكلیة الدكتور محمد بني یونس ومدیرة المركز 
  ).٨(ي الكلیة وعددھم الدكتوره رانیا جبر دروع تكریمیة لعمال النظافة ف

  
یشار الى ان الحملة التي تستمر یوما واحدا جاءت بدعم من مبادرة مدرستي التي ترأسھا جاللة 

  .الملكة رانیا العبدهللا

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز/الوقائع/شفقنا/طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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  وجامعة الحسن االول المغربیة" االردنیة " بحث التعاون العلمي بین 

  
بحث نائب رئیس الجامعة  -محمد المبیضین

لیات اإلنسانیة الدكتور أحمد األردنیة لشؤون الك
مجدوبة لدى لقائھ في مكتبھ الیوم نائب رئیس 
جامعة الحسن األول المغربیة الدكتور رشید 
طاھر سبل تعزیز التعاون العلمي واألكادیمي 

  .بین الجامعتین 
  
وتبادل الجانبان خالل اللقاء الذي حضره عمید  

كلیة الحقوق في الجامعة الدكتور فیاض القضاة 
حث سبل التعاون في مجاالت أنظمة التعلیم في ب

وامكانیة بناء جسور  للتعاون المشترك بین كلیتي الحقوق في الجامعتین خصوصا ، جامعات البلدین
تنفیذ مشاریع متعلقة باالشراف على برامج الدكتوراه، وذلك خدمة لمصالح الشعبین الشقیقین االردني 

  . ة و تاریخیة مشتركةوالمغربي اللذان تربطھما عوامل اخوی
  
ورحب مجدوبة بالتعاون مع جامعة الحسن االول انطالقا من الفھم العمیق لرسالة الجامعة االردنیة  

  .    الساعیة لالنفتاح على جامعات العالم الخارجي بھدف تبادل الخبرات العلمیة والمعرفة االنسانیة 
لبحث بنود اتفاقیة باریس للمناخ والذي تنظمھ  وتطرق الجانبان الى اھداف ومحاور المؤتمر العالمي 

كلیة الحقوق حالیا بالشراكة مع جامعة الحسن االول ومركز الخطایبة للتحكیم والمحاماه ومؤسسات 
  .عالمیة 

  
واثنى مجدوبة على مواضیع المؤتمر الذي یناقش قضایا عالمیة ملحة متعلقة باالحتباس الحراري  

تشریعات والسیاسات العامة في المحافظة على البیئة وحمایتھا من والطاقة المتجددة وتأثیر ال
الملوثات، مؤكدا ان المؤتمر لھ قیمة في میادین البحث العلمي التي تخدم التنمیة المستدامة في العالم 

  . العربي
  

، واعرب طاھر عن تقدیره وامتنانھ للجامعة االردنیة على االمكانیات التي قدمتھا النجاح المؤتمر
  ".االردنیة"مؤكدا حرص جامعة الحسن االول بتوسیع قاعدة التعاون العلمي والثقافي مع 

  
حضر اللقاء رئیس مركز الخطایبة للتحكیم والمحاماه الدكتور عمر الخطایبة، ومدیر دائرة االعالم  

  .والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات 

  ٢:الدیار ص/٨:الغد ص/أخبار األردنیة
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  بصدد تقدیم منح دراسیة وفرص تدریب بالجامعة األردنیة" توتال"
  

انھا بصدد اقامة شراكة مع الجامعة األردنیة تھدف إلى تقدیم منح دراسیة ) توتال األردن(قالت شركة 
ب وفرص التدریب ودورات القیادة الصیفیة باإلضافة إلى محاضرات متخصصة یقدمھا خبراء للطال

  .في قطاع النفط والغاز وغیر ذلك
  

وأعلنت الشركة في بیان الیوم األربعاء بمناسبة رعایتھا لمعرض التوظیف في الجامعة األردنیة 
واحدة من ابرز الشركات "، عن دعمھا للخریجین الشباب بإعطائھم الفرصة لقبولھم في ٢٠١٧

  ".األردنیة والتواصل مع العاملین بالقطاع
  

ونقل البیان عن المدیر العام للشركة، عادل الوریاغلي، ان معرض التوظیف في الجامعة األردنیة 
یربط بین الطلبة والخریجین مع الشركات العالمیة التي تتطلع إلى صقل وتنمیة المواھب المحلیة 

ً للشباب والذین ھم مستقبل األردنبالمساھمة في بنا   .ء سوق عمل أقوى وأكثر نشاطا
  

، وباشرت التشغیل الفعلي ٢٠٠٧، وبدأت أولى عملیاتھا ٢٠٠٠إلى المملكة عام " توتال"ودخلت 
كشركة تسویق للمنتجات النفطیة، في إطار االتفاقیة والترخیص الذي حصلت علیھ من وزارة الطاقة 

  . ٢٠١٣ار م والثروة المعدنیة، في أی

  الكترونيالسبیل 
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Jordan shows the true face of Islam — Spanish envoy 
  

 
From its birth as a nation, Jordan 
has reinforced its influence in the 
world through presenting itself as a 
model of dialogue and moderation, 
which is part of the “Jordan brand” 
to promote intercultural and 
interreligious dialogue, the Spanish 
ambassador to Jordan said on 
Wednesday. 
 
Living in harmony is a “banner” that had been held high by officials in the 
country, including His Majesty late King Hussein, His Majesty King 
Abdullah II, HRH Prince Hassan and the Royal Institute for Interfaith 
Studies, Santiago Cabanas Ansorena said during a meeting at the Centre of 
Strategic Studies at the University of Jordan. 
 
He said that during his mission in Jordan, there was “clear leadership in the 
fight against terrorism”, adding that “in the last months of 2014, [there was] 
a growing involvement of Jordan in the fight against terrorism, especially 
after the cruel assassination of Lt. Muath Kassasbeh by Daesh .”  
 
As he concludes his mission in Jordan, the ambassador said the Jordanian 
leadership proved to the world that “there is another Islam — real Islam” 
and that “it is important because it has a vision, a positive vision [with] a 
moral value ”.  
 
On May 24, the foreign ministers of Spain and Jordan are due to organise a 
conference in Madrid on the protection of religious minorities in the Middle 
East, the ambassador told reporters . 
 
Over the past four years, there have been several important developments, 
Cabanas Ansorena said, including the rise of terrorism, the emergence of 
China as a global political, economic and military power which has asserted 
its influence, especially in this part of the world, as well as the worsening of 
the war in Syria . 
 
“I have also seen a great disparity between economic globalisation and 
political fragmentation. This has many effects, but one of them is… the 

  تایمزالجوردان 
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questioning of [an] old system that has ruled the world since WWII,” the 
ambassador added. 
 
“In this very difficult environment, Jordan has, in spite of it all, strengthened 
its diplomatic standing and leadership in the world… the process of reforms 
has continued, which maintained stability in the country,” Cabanas Ansorena 
stated . 
 
As Spain was experiencing an economic crisis back in 2013, the ambassador 
said that, when he arrived, the Spanish Agency for International 
Development and Cooperation was about to close its office in Amman, but 
he insisted on leaving it open. 
 
“Since [2013], trade has doubled; when I arrived, it was 200 million Euros, 
now it is 430 million… The investments and operations of Spanish 
companies have boomed… In Aqaba, Zarqa [and] north Amman,” Cabanas 
Ansorena added. 
 
The number of visas provided to Jordanians to visit Spain has also doubled, 
from 4,000 to almost 8,000, while the number of Spanish tourists in Jordan 
is also increasing, with the number having risen by 10 to 15 per cent last 
year. 
 
The director of the university’s Centre of Strategic Studies, Musa Shteiwi, 
said Jordan and Spain have a long history of friendly relations. 
 
“The relations continued to grow and expand in the last 70 years, based on 
mutual respect and a deep commitment from the two countries to peace, 
pluralism and development,” Shteiwi said  . 
 
He added there were many projects in cooperation with the Spanish embassy 
in Jordan, including the “Tahdir-Masar” (preparation), project, which 
provides training to Syrian refugees in post-conflict state building, in 
collaboration with the Agency, AECID and partners in Spain and the EU 
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  ’مشروعي ثروتي‘بقة أورانج األردن تدعم مسا
  

الذي تم تنظیمھ بالتعاون بین ” مشروعي ثروتي“دعمت شركة أورانج األردن مشاریع مسابقة 
 ٣٠والتي تنافس فیھا ” انتاج“الجامعة األردنیة وجمعیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

  .مشروع من كافة كلیات الجامعة
للمشاریع األربعة  - قةالراعي الحصري والشریك االستراتیجي المساب-األردن  Orange وقدمت
والتي تم اختیارھم عن طریق لجنة تحكیم مكونة ” جوتابلرو، فیجین، بروفیوجیز وادزكاب” الفائزة 

من فیصل حقي والمھندسة رنا دبابنة رامي الكرمي والسیدة زینة المجالي والدكتور مجدي صوالحة 
  .على مبلغ مالي بحسب كل فئة لغایات دعم فكرة المشروع

ق لھا على ھذه المناسبة، قالت مدیرة إدارة االتصال المؤسسي والعالقات العامة والمسؤولیة وفي تعلی
ً من “: األردن، رنا دبابنة Orange االجتماعیة في فخورون بدعم الجیل الریادي من الشباب، انطالقا

رض المرحلة الجامعیة، والمساعدة في تحویل أفكارھم ومشاریعھم الناشئة لتصبح حقیقة على أ
ً مع استراتیجیة كما أننا سعداء بتقدیم . األردن الریادیة االجتماعیة Orange الواقع، وذلك تماشیا

الدعم الكامل لھذه الفعالیة الھادفة والتي تسھم في تمھید الطریق أمام التفكیر اإلبداعي والخّالق 
تطویر المشاریع للطالب، كما أن شراكتنا مع الجامعة األردنیة ومركز االبتكار ستساھم في 

  ”.المستقبلیة في المملكة
ویشار إلى أن المسابقة التي نظمت في كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات ومركز 
االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مجد شویكة و 

  عزمي المحافظةحضور رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
مشارك من طالب وخبراء من قطاع  ٥٠٠ویھدف المعرض والمسابقة التي حضرھا أكثر من 

االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المحلي إلى تسلیط الضوء على المشاریع الطالبیة الریادیة في 
قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومنحھم الفرصة للحصول على التمویل والتدریب 

  ..التواصل مع المستثمرینو

  ٢٣:صالدستور 
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  "فاب الب"و" العلوم والتكنولوجیا"الملكة رانیا تلتقي طلبة وریادین أردنیین خالل زیارتھا 

  
لالطالع على ابداعات ریادیة اردنیة من تطویر لألفكار المبتكرة وبھدف التواصل مع الشركات 
الناشئة والریادین والطلبة، زارت جاللة الملكة رانیا العبدهللا امس اول مختبر للتصنیع الذكي في 

م والتكنولوجیا االردنیة حضور كما شاركت مجموعة من طلبة جامعة العلو. اربد" فاب الب"االردن 
  .المسرحي التفاعلي" اوف الین"جانب من عرض 

  
یرافقھا سفیر االتحاد االوروبي في " فاب الب"وتجولت جاللتھا في مرافق مختبر التصنیع الذكي 

عمان اندریا فونتانا والرئیس التنفیذي لمجموعة لومینوس إبراھیم الصفدي ومدیر المختبر لؤي 
  .عت على نماذج وعروض لعدد من الشركات الناشئةمالحمھ، واطل

  
ویھيء المختبر الفرصة لتجربة وتصمیم أي منتج، وذلك بتوفیره ألحدث وسائل التكنولوجیا 
والمعرفة وباستخدام النماذج واألدوات المختلفة التي یوفرھا كالمجسمات والتروس المعدنیة 

  .واالخشاب والمنسوجات والروبوت
  

المنطقة الصناعیة في المختبر والتي تحتوي على الماكینات الثقیلة ومشغل المعادن وتفقدت جاللتھا 
والمنجرة ومنطقة التجمیع ومشغل القولبة والمنسوجات، باالضافة إلى اآلالت التي تعمل بواسطة 

  .الحاسوب من مخارط وفرائز والقطع باللیزر ومساحة التصنیع المتوفرة للمبدعین والمبتكرین
  

كما اطلعت جاللتھا على المنطقة التقنیة التي تضم جمیع وسائل التكنولوجیا المتطورة مثل الطابعة 
  .الثنائیة وثالثیة األبعاد

  
الذي یستھدف " شمال ستارت"والمختبر المقام في منطقة اربد التنمویة ھو جزء من مشروع 

ویشرف على . فظتي إربد والمفرقالطاقات الشبابیة والریادیین ممن لدیھم أفكار إبداعیة في محا
لإلبداع االجتماعي  ٣Dmenaالمشروع ثالث مؤسسات من القطاع الخاص ھي لومینوس للتعلیم و

  .والجمعیة العلمیة الملكیة والممثلة بآي بارك
  

ویھدف المشروع الممول من اإلتحاد األوروبي إلى تنمیة المجتمع المحلي وتوفیر فرص عمل وتقدیم 
وتمكینھم من إیجاد سبل عیش مستدامة لھم ولعائالتھم، من خالل العمل على تأسیس الدعم للشباب 

  .شركة قائمة صغیرة ومتوسطة ٦٠شركة ناشئة ودعم  ٩٠
  

وفي جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة، حضرت جاللتھا یرافقھا رئیس الجامعة الدكتور عمر 
والذي یھدف إلى فتح باب الحوار حول  المسرحي التفاعلي" اوف الین"الجراح جانبا من عرض 

  .قضایا وموضوعات اجتماعیة ووطنیة تھم المجتمع والشباب وطلبة الجامعة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤:الدستور ص/٢:الرأي ص/بترا
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وفي مداخلة لجاللتھا، قالت أن األردن مليء بالشباب المؤثر والواعي والمثقف والمسؤول الذي 
ل قضایا تھم یحرص على المصلحة العامة، وعبرت عن إعجابھا بمثل ھذه العروض التي تتناو

  .المجتمع بطریقة فكاھیة ھادفة للمساھمة في التغییر والتأثیر اإلیجابي في الرأي العام
  

، مشیرة الى أن جاللة الملك كان واضحا في "مستقبل األردن القریب"وقالت جاللتھا أن الطلبة ھم 
ذل جھودھم من أجل ودعت الشباب إلى ب. ورقتھ النقاشیة السابعة، وحدد ماذا نرید، وكیف نصل الیھ

  .زیادة الوعي المجتمعي حول التعلیم الذي یعتبر أحد أھم القضایا التي تؤثر في مستقبل الجیل القادم
  

وقدم العرض الذي اشتمل على اسكتشات كومیدیة ھادفة كل من عمر زوربا وأحمد سرور ومعاذ 
جامعة الحسین بن العمري وعدي حجازي، ولآلن جرى تقدیم عروض في جامعة عمان األھلیة و

  .طالل في معان ومسرح اسامة المشیني في اللویبدة
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  مساق جدید ضمن متطلبات الجامعات االردنیة
  

ھا من الجامعات االردنیة طرح أحد طلب مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودت
المساقات التدریسیة من ضمن متطلبات الجامعة لتعالج قضایا المھارات الریادیة والكفایات الالزمة 

  .لإلبداع واالبتكار والتمییز استجابة لما جاء في الورقة النقاشیة السابعة للملك عبد هللا الثاني
ربعاء تفعیل دور مراكز التطویر االكادیمي في واوصى المجلس وفق بیان صحفي صدر الیوم اال

الجامعات لتدریب أعضاء ھیئة التدریس على تصمیم الخطط الدراسیة للوصول إلى نتاجات تعلم 
مناسبة ، وبناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربیة وعالمیة لمواكبة التطورات المستقبلیة في 

ا على التواصل من خالل إتقان لغات عالمیة، مجال تكنولوجیا التعلیم والتعلم، وتدریب طلبتھ
  .واالنفتاح على ثقافات المجتمعات األخرى وتقبل الفكر اآلخر

ودعا المجلس الى العمل على تأھیل مدراء مكاتب ومراكز االعتماد وضمان الجودة في الجامعات 
الجودة وتطویر للمساعدة في تطویر القدرات والكفاءات الالزمة لتنفیذ معاییر االعتماد وضمان 

البرامج ورفع كفاءة االداء وتجوید مخرجات التعلیم العالي لتتواءم مع حاجة االردن في كافة مجاالت 
التنمیة ومتطلبات السوق المحلي و العربي والعالمي، وتشجیع استقطاب الطلبة والباحثین من خارج 

  .االردن
التدریب المیداني ومشاریع التخرج للطلبة كما دعا الى التركیز على التعلیم غیر التقلیدي وتفعیل 

لتنمیة قدراتھم وتحفیزھا وصقل مواھبھم وتشجیعھم على الفھم وتعمیق وإنتاج الفكرة واالبداع 
  .والقدرة على التحلیل والتخطیط وابتكار الحلول الناجعة للتحدیات الحیاتیة ومعرفة مبادئ العمل

ان الجودة على تشجیع النشاطات الالمنھجیة في وطالب بالعمل من خالل إجراءات االعتماد وضم
الجامعات، وتشكیل األسر الجامعیة إلتقان المشاركة، وبث روح العمل كفریق واحد، وتقبل الرأي 

  .اآلخر، واالعتدال والثقة بالنفس
كما طالب بعقد ورشات خاصة للمھن المطلوبة في السوق، وتشجیع إنشاء حاضنات األعمال، ودعوة 

القطاع الخاص للحدیث عن قصص النجاح في المھن المختلفة، والتعرف على المھارات  ممثلین من
والكفایات الالزمة لھذه المھن، وحاجة سوق العمل لھا، وتفعیل دور مكاتب ااإلرشاد الوظیفي 

  .بالتعاون مع صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة
في ) المنھجي والالمنھجي(ودعا الى التعاون مع اتحاد الجامعات العربیة للتعرف على أنظمة التعلیم 

الجامعات العربیة المختلفة لتبادل المعلومات وإبراز الدور الریادي للجامعات األردنیة في تطویر 
  .العملیة التعلیمیة والتعلمیة 

صصات االكادیمیة بحیث سیتم االعتماد المبدئي وقرر المجلس تعدیل آلیة واجراءات اعتماد التخ
للتخصص عند استحداثھ اما االعتماد النھائي سیتم عند تحقیق معاییر االعتماد وضمان الجودة 

  .للتخصص 
ووافق على مقترح االطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص لتخصصات تكنولوجیا 

الصیدلة ( تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص برنامج البكالوریوس وعلى رفع و/ المعلومات
  .في جامعة الشرق االوسط ) برنامج البكالوریوس/ 

  ٨٤:الدستور ص/٢:الدیار ص/:الرأي ص/بترا
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  وزیر التعلیم العالي یرعى ورشة شبكات البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجیا
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ضرورة ادماج التعلیم اإللكتروني 
وترویج استخدام منصات التعلیم المفتوح في التعلیم الجامعي، والذي یأتي انسجاما مع متطلبات 

ھا الورقة ، والتي أشارت الی٢٠١٦/٢٠٢٥االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام 
بناء قدرتنا البشریة وتطویر العملیة "النقاشیة السابعة التي أصدرھا الملك عبدهللا الثاني تحت عنوان 

  ".التعلیمیة جوھر نھضة األمة
وبین الطویسي خالل رعایتھ ورشة دور البنیة التحتیة وشبكات البحث العلمي والتعلیم واالبداع في 

والتكنولوجیا األردنیة، بالتعاون مع المنظمة العربیة للشبكات األردن والتي نظمتھا جامعة العلو 
آلیة االستخدام األمثل لشبكات البحث والتعلیم لما فیھا من نتائج تنعكس بشكل " اسرن"البحث والتعلیم 

إیجابي على تطویر العملیة البحثیة والتعلیمیة وتطویر مجتمعات البحث والتعلیم ودور الحكومة في 
ً الجامعات الخاصة لالنضمام الى ھذه الشبكة الوطنیة لتحقیق دعم البنیة ا لتحتیة للبحث والتعلیم، داعیا

  .الھدف االسمى الذي تدعو الیھ الرؤیا الملكیة لتطویر البحث والتعلیم في األردن
وعرض رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح نبذة عن شبكات البحث 

ھمیتھا ودورھا في تطویر البحث وتنمیة المجتمع وواقع شبكات البحث العلمي في األردن والتعلیم وأ
وحول العالم والمنطقة العربیة، ومجموعة من االبحاث والنشاطات العلمیة التي یتطلب تنفیذھا مثل 

تعلیم، ھذه الشبكات وتحدید دور شبكة الجامعات األردنیة في تطویر البنیة التحتیة الوطنیة للبحث وال
ودمجھا مع باقي الشبكات حول العالم وخدمات الحوسبة األكادیمیة وخدمات التجوال األكادیمي، 

  .وخدمات الموثوقیة العالمیة للبحث والتعلیم
وشدد الجراح على ضرورة إیجاد بنیة تحتیة متطورة لتخدم وتسھل تطویر مستوى البحث والتعلیم، 

ت وطنیة عالیة األداء لیتم تخصیصھا لربط الجامعات على غرار معظم دول العالم ببناء شبكا
  .والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة على المستوى الوطني

وأكد مدیر المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم المھندس یوسف الطرمان على التعاون بین 
ة في إجراء مراكز البحوث المتعددة التخصصات والمؤسسات التعلیمیة واستخدام الوسائل الحدیث

البحث العلمي، والذي بالتالي یؤدي إلى تطویر الصناعة وزیادة اإلبداع واالبتكار، ومن ثم االرتقاء 
إلى مجتمعات المعرفة واالقتصاد المعرفي، لما تلعبھ البنیة التحتیة العلمیة من دور رئیسي في تمكین 

  .تقدمالمؤسسات من االنطالق واالنضمام إلى عالم آخذ في العولمة وال
وبین مدیر مركز السنكرترون الدكتور یاسر خلیل ان المركز یسھم بتھیئة بیئة علمیة محفزة تشجع 
أفضل العلماء في المنطقة العربیة على البقاء والتعامل في نفس الوقت مع التحدیات العالمیة، وأن 

بكة األوروبیة المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم ترحب بربط مركز السنكروترون مع الش
ً رئیسا في المشھد العلمي العالمي   .لتصبح بذلك العبا

حضر الورشة رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا 
  .المعلومات والمؤسسات والمراكز الوطنیة، التي تعنى بالبحث العلمي والتعلیم

  

  ٩:الدستور ص/٥:صالسبیل 
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  باحث أردني ضمن فریق بحثي عالمي یسجل اكتشاف أربع أحافیر جدیدة
  

باحث أردني من الجامعة الھاشمیة ضمن فریق بحثي عالمي یسجل اكتشاف أربع أحافیر 
  .تسجل ألول مرة على مستوى العالم...جدیدة

  
َن أستاذ األحافیر في الجامعة الھاشمیة األستاذ الدكتور فایز أحمد عمید كلیة الموارد الطبیعیة  تََمكَّ
والبیئة من تحقیق انجاز علمي عالمي مرموق ھو وفریق بحثي عالمي مكون من ثالثة باحثین 

ردنیة، بتسجیل أربع أحافیر جدیدة تسجل ألول مرة على مستوى العالم، من صخور الجوراسي األ
جدیدة باسم األردن، وھو البلد الذي جمعت منھ ھذه ) رتبة تحت عائلة(وتم تسمیة أحد األحافیر من 

، وكذلك اكتشاف أحفورة ثانیة على مستوى Subfamily Jordaniinaeاألحافیر وأطلق علیھا اسم 
  .Geoditesiajordaniensis sp. novوھي ) األردن(سمیت أیضا باسم  Speciesالنوع  

   
تسجل ألول مرة وقد أطلق علیھا  Genusكما تم اكتشاف أحفورة ثالثة على مستوى الجنس 

حیث اشتق ھذا االسم من التكوین الجیولوجي الذي . Genus Mughanniyyum gen. novاسم
  .جمعت منھ العینات وھو تكوین المغنیة في منطقة دیرعال

   
جدیدة  Speciesأحفورة رابعة على مستوى النوع وللمرة األولى في ھذه الدراسة أیضا، تم اكتشاف 

واطلق علیھا ھذا االسم تخلیدا لذكرى ) Mughanniyyumhanium sp. nov(أخرى سمیت 
  .المربي الفاضل األستاذ ھاني أحمد شقیق الباحث األردني

من یتكون الفریق البحثي من األستاذ الدكتور فایز أحمد من األردن، الدكتور دانیال أونجیرانھ  
  .جامعة بوخارست الرومانیة، والدكتور شریف فاروق من معھد بحوث البترول المصریة

   
  - :وتم نشر ھذا البحث المعنون ب 
   

A Callovian (Middle Jurassic) poriferan fauna from northwestern Jordan: 
taxonomy, palaeoecology and palaeobiogeography 

   
وباإلمكان الرجوع إلیھ من خالل ) Historical Biology(ة واسعة في مجلة عالمیة ذات شھر

  -:الرابط التالي
   

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2017.1304935 
   
 International:  ویشار إلى أن األستاذ الدكتور فایز أحمد  عضوا في اللجنة العالمیة 

Subcommission on Jurassic Stratigraphy -ISJS  
   
وللدكتور فایز أحمد العدید من االكتشافات العلمیة وجمیعھا منشور بمجالت علمیة عالمیة مرموقة  

  .ومن أبرزھا تسجیل مجموعة من األحافیر ألول مرة على مستوى العالم

  ١١:الدستور ص/السوسنة



  والعالقات العامة دائرة اإلعالم                                               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 
14 

  
  جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني عالمة فارقة في التعلیم التقني: الخضرا

  
أعلن رئیس جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني التقنیة الدكتور لبیب الخضرا ان الجامعة  -حاتم العبادي

یة لقبول الفوج االول من طلبتھا، مشیرا الى ان العمل مستمر الستكمال كافة في المراحل النھائ
- ٢٠١٧المتطلبات في مختلف الجوانب، إذ سیبدا القبول فیھا اعتبارا من العام الجامعي المقبل 

٢٠١٨.  
  

عن جوانب تمیز الجامعة، التي ستكون بحسب » الرأي«وكشف الدكتور الخضرا في مقابلة مع 
في مسار التعلیم التقني، والتي تعتمد اربعة مسارات متكاملة فیما بینھا، » فارقةعالمة «وصفھ 

  .وترسم منظومة التعلیم فیھا، بما یحقق رؤیة الطالب
  

وقال ان النبى التحتیة ستكون مكتملة وجاھزة في بدایة تموز المقبل، فیما تستمر عملیة التجھیزات 
  .الن عن فتح باب التقدم للقبول في الجامعةالفنیة الى نھایة ایلول، لیتم بعدھا االع

  
طالب، إال انھا تسعى لقبول ) ١٠٠٠(ورغم ان الجامعة، بتجھیزاتھا ستكون قادرة على استیعاب 

لمرحلة الشھادة الجامعیة المتوسطة ومثلھم لمرحلة ) ١٥٠(طالب في الفوج االول منھم ) ٣٠٠(
ة ستكون واحد لكل خمسة عشر طالب اما البكالوریس، وان نسبة اعضاء ھیئة التدریس للطلب

  .االداریین العضاء ھیئة التدریس موظف لكل عضوین من اعضاء ھیئة التدریس
  

  الخطط الدراسیة
  

وتركز مجاالت البرامج التي ستطرحھا الجامعة، التي تملكھا مؤسسة ولي العھد، وتعد احدى 
العلوم والھندسة : المبادرات التي أطلقھا سمو ولي العھد االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، على

  .الدولي» STEM«والتكنولوجیا والریاضیات، والتي تشكل المحاور الرئیسیة لبرنامج 
  

ھندسة الطاقة الھندسة : لدكتور الخضرا، فإن االطار العام للبرامج التي ستطرحھا الجامعةوبحسب ا
المیكانیكیة والھندسة الكھربائیة والھندسة الزراعیة والھندسة المدنیة وعلم الحاسوب وتكنولوجیا 

في سوق  المعلومات، الفتا الى ان ربع الخطط الدراسیة سیكون مبنیا على بناء المھارات التنافسیة
  .العمل

  
ولفت الى ان عملیة إعداد البرامج والخطط الدراسیة وضمان الجودة،ستكون بالتعاون مع شركة 

  .المتخصصة في ھذا المجال» بیرسون البریطانیة«
  

ونوه الخضرا الى ان البرامج والتخصصات التي ستطرحھا الجامعة ستكون بمسمیات ذات أطر 
عملیة تقییم وإعادة مراجعة مضامینھا في ضوء متطلبات  عامة، في حین ستخضع بإستمرار الى

سوق العمل والتغذیة الراجعة من المصانع والشركات ویواكب التطورات، بحیث یكون التطویر على 
المحتویات والمضامین، وبما یتجاوز البیروقراطیة في تحقیق المواءمة والمواكبة بالمضامین 

  .والمسمیات
  

  )١+٢(المسار االول 

  ٤-١:صالرأي 
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، )١+٢(ل المسار االول، اوضح الخضرا انھ یتمثل في برنامج الشھادة الجامعیة المتوسطة وحو

موضحا ان الطالب ضمن ھذا البرنامج یتعلم لمدة سنتین في الجامعة والسنة الثالثة في المصنع، الذین 
مصانع، یمكن ان یعمل بھ بعد الحصول على الشھادة بموجب اتفاقیات مبرمة بین الجامعة وعدد من ال

  .مع التأكید على ان فترة التدریب ستكون مدفوعة االجرة
  

وأوضح ان خریج ھذا البرنامج یمكن ان یجسر للحصول على درجة البكالوریس في مجال تخصصھ 
حیث یقبل في الجامعة مباشرة ، إذا رغب، او الى جامعات بریطانیة، بحیث ییدرس لمدة عام 

رغب في االلتحاق بجامعة اردنیة اخرى، فیسخضع المتحان  ویحصل على درجة البكالوریس اما اذا
  .المعتمد من قبل وزارة التعلیم العالي» الشامل«الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  
ویركز البرنامج على تزوید الطلبة بالمعلومات والمھارات التقنیة المطلوبة في االسواق المحلیة 

مج تقنیة متخصصة وغیر متكررة تشتمل على سبیل والعالمیة، إذ ان الجامعة ستعمل على طرح برا
معالجة المعادن وھندسة الكھرباء والطاقة المتجددة وامن الشبكات : المثال ال الحصر تخصصات

، باالضافة الى )إنشاء وتخطیط( واالكترونات واالتمتمة وتصمیم الدوائر الكھربائیة والعمارة 
  .میم الجرافیكي وتصمیم الرسوم المتحركةتخصصات اخرى كتشغیل الماكنات واللحام والتص

  
، اوضح الخضرا انھ یتمثل في برامج تطبیقیة تمنح درجة البكالوریس التي )٢+٢(اما المسار الثاني 

ستطرحھا الجامعة، وفق خطط دراسیة تستند دراسة مكثفة لمواد العلوم والریاضیات والتكنولوجیا 
بع الطالب السنة الثالثة والرابعة دراسة مواد تخصصیة والھندسة في السنتین االولى والثانیة ویتا

عالیة المستوى، ستھیأ للطلبة فرص االنتقال الى إحدى الجامعة الشریكة من خالل االتفاقیات المبرمة 
  .بین الجامعة مع جامعات عاملیة في الوالیات المتحدة وكندا واسترالیا واوروبا

  
االتمتمة وبحوث : ھذا المسار المجاالت التطبیقیة وتشمل البرامج التي تطرحھا الجامعة ضمن

، )ھندسة میكانیكیة( ھندسة السیارات والتصنیع ) ھندسة كھربائیة( العلمیات والمھرباء والطاقة 
وامن وحمایة الشبكات والنظم الذكیة واالنترنت ومعالجة ) ھندسة المدنیة( وتكنولوجیا االنشاءات 

  ).ھندسة الحاسوب( البیانات 
  
كد الخضرا ان عملیة طرح التخصصات لن تكون دفعة واحدة، إنما سیتم اختیار التخصصات ذات وأ

االولویة االقتصادیة والمرتبطة بالصناعات المتطورة في مجالي الحاسوب والكھرباء، لیتم بعدھا 
  .طرح باقي التخصصات اعتمادا على دراسات دقیقة للسوق المحلي واالقلیمي

  
السنة ( ارتباطا وثیقا بین المسار االول والثاني، إذ ان الطلبة في المرحلة االولى واشار الى ان ھنالك

من المسارین ستكون واحدة، وبذات الرسوم، وبعد االنتھاء سیتوجھ الطالب اما للمسار ) االولى
 االولى بااللتحاق بالسنة التدریبیة، ومن ثم إذا رغب للتجسیر او الذھاب الى سوق العمل، او اكمال

  .الدراسة ثم المسار الثاني للحصول على درجة البكالوریس
  

  التطویر المھني والمشاركة المجتمعیة والتوعیة
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اما المسار الثالث فیتمثل في التطویر المھني والمشاركة المجتمعیة والتوعیة، من خالل برنامج 
تیاجات ومتطلبات متخصص لخریج الجامعات في التخصصات الھندسیة لتنمیة قدراتھم بناء على اح

  .سوق العمل في مجاالت دقیقة، تمكنھم من تجاوز التحدیات التنافسیة وخلق فرص عمل لھم
  

وقال الخضرا ان الجامعة ستركز في ھذا المسار على بعدین، االول تقدیم برامج تأھیلیة مكثفة لخریج 
الجامعات العاطلین عن العمل والعاملین منھم لمدة ستة اشھر تشمل دورات مكثفة باللغة االنجلیزیة 

  ).محترفین( ومھارات االتصال باالضافة الى دروات مھنیة متخصصة 
  

تحفیز الشباب على المشاركة والتفاعل مع التكنولوجیا الحدیثة، وتشمل نشاطات في : ثانياما البعد ال
تطویر عالقة الشراكة مع المدارس الثانویة النشاء مختبرات تكنولوجیة حدیثة لتنمیة : مجاالت

المھارات التكنولوجیة لدى الطلبة في مراحل متقدمة خالل الدراسة في المدارس وتشجیعھم على 
تحاق بدورات منتظمة في ھذه المجاالت، اضافة الى توطید العالقة المستمرة مع المجتمعات االل

وتوطید العالقة مع ) STEM(المحلیة وعم التعلیم المستمر في المواد العملیة التي یتضمنھا نظام 
وسائل االعالم لنشر الوعي المجتمعي وتنظیم فعالیات ومعرض واستضافة مؤتمرات وندوات حول 

  .بحاث التكنولوجیةاال
  

وبھذا الصدد، اوضح الخضرا ان ھذا البرنامج سیركز على تطویر اللغة ومھارات التواصل، 
، ما یعزز فرص »محترف«باالضافة الى تعزیز القدرات في تخصصات دقیقة، بحیث یصبح 

ة التوظیف والعمل لخریج العلوم الھندسیة،، اذ سیكون على شكل دورات مكثفة، تدرس ضمن فتر
  .اربعة اشھر، وخصص لھا اربعة مختبرات

  
الى جانب التواصل مع المدراس، حیث سیكون ھنالك مختبرات مخصصة للمدارس، بحیث تخصص 
ایام في االسبوع لتدریب طلبة المدارس للتعایش مع المختبرات والتكنولوجیا، بما یعزز الثقافة 

  .التكنولوجیة والممارسة لھا في المدارس
  

  ادة وتبني االفكارمختبرات الری
  

اما المسار الرابع فاوضح الخضرا انھ یتمثل في مختبرات الریادة وتبني االفكار في المجاالت 
الھندسیة، حیث سیكون ھنالك مختبرات ومشاغل لخدمة ھؤالء الطلبة، وتحدیدا في المجاالت 

  .االبداعیة والریایدیة والملكیة الفكریة واالنتاج الصناعي
  

المسار یركز على تعزیز الوعي لدى الشباب وتحفیزھم للمشاركة في إدارة االعمال واضاف ان ھذا 
االبداعیة واستغالل مھاراتھم وقدراتھم الكامنة وترجمة افكارھم الى مشاریع منتجة، غذ ستقوم 
الجامعة بإنشاء مركز متخصص یھدف الى تعزیز ثقافة االبداع ونشر الوعي االقتصادي لدى الطلبة 

للمشاركة في االعمال الخاصة وتوظیف مھاراتھم تجاریا من خالل عقد برامج تدریبیة  وتحفیزھم
  .توجھ الطلبة نحو استغالل علمھم وطاقاتھم لالستثمار وخلق فرص عمل مجزیة

  
ولفت الى ان المركز ال یھدف الى منح درجات علمیة إنما تضمین الخطط الدراسیة موادا متخصصة 

االعمال وتدریب الطلبة الموھوبین وتعریفھم باالعمال الریادیة وایجابیاتھا  في مجالي االبداع وریادة
من خالل تأمین المعدات والتجھیزات الحدیثة ذات العالقة باالبحاث العلمیة وتسھیل وصول 

  .المتدربین للمصادر الحاسوبیة وحوافظ البیانات
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انع وغرفة الصناعة للوقوف وكشف الخضرا عن جملة اتفاقیات وقعتھا الجامعة مع شركات ومص

على االحتیاجات المطلوبة البشریة والفنیة، لتحقیق التشابك والتفاعل، وضمان الجودة واخرى مع 
  .جامعات عالمیة ودولیة لتعزیز التعاون بما ینعكس ایجابا على الطلبة والخریجن

  
الذي اكد انھ سیتم  وحول الرسوم الدراسیة، اوضح ان مجلس االمناء ما یزال یدرس قیمة الرسوم،

  .مراعاة االوضاع االقتصادي، خصوصا وان الجامعة تستھدف جمیع الشرائح المجتمعیة
  

وحول الجھة او المظلة المشرفة على الجامعة، خصوصا وانھا تختص بالتعلیم التقني، اوضح 
ي الخضرا ان قانون مؤسسة ولي العھد نص على منح المؤسسة حق تملك جامعة تقنیة تمنج درجت

البكالوریس والسمتوى الجامعي المتوسط وتشرف علیھا ضمن نظام خاص یعد لھذه الغایةن بالرغم 
  .مما ورد في اي تشریع أخر

  
، ٢٠١٥لسنة ) ٣٧(وتاسست جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني بموجب قانون مؤسسة ولي العھد رقم 

و ولي العھد االمیر الحسین بن كجامعة غیر ربحیة للتعلیم التقني، استجابة لتوجھات ورؤیة سم
عبدهللا الثاني، الذي یرعي ھذا المشروع كجزء من جھد سموه ودوره في تمكین الشباب االردني 
وتعزیز قدراتھم المعرفیة وامادیة بھدف توفیر فرص العمل المناسبة وتؤھلھم للمشاركة الفاعلة في 

تقني تطبیقي عالي المستوى والجودة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل توفیر تعلیم 
  .وبتخصصات فریدة تواكب اخر المستجدات العلمیة وتلبي احتیجات الصناعات المحلیة واالقلیمیة



  والعالقات العامة دائرة اإلعالم                                               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 
18 

  بحث سبل جذب الطالب للتعلیم التقني
  
  

  ".عدم إقبال الطلبة على التعلیم التقني والمھني والفني"شكا عمداء كلیات المجتمع الخاصة، من 
ي الدكتور عاھد الوھادنة، إلى وأشاروا خالل لقائھم أمس امین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلم

رغم توجھ الحكومة نحو التعلیم التقني والفني والمھني، لكن الحملة التوجیھیة والتنظیمیة "أنھ 
  ".والترویجیة لھذا النوع من التعلیم كانت غیر كافیة لحفز الطالب على االستجابة

نھم لصیاغة مسودة تتضمن واقترح الوھادنة على عمداء الكلیات تشكیل لجنة تضم ثالثة أعضاء م
ً لكل المشكالت والعوائق التي تواجھھا كلیات المجتمع الخاصة، والحلول المقترحة، لتتم  توضیحا

  .مناقشتھا وإیجاد سبل لحلھا
كما جرى تدارس موضوع العمل على تطویر الخطط الدراسیة والتخصصات في كلیات المجتمع، 

أخرى جدیدة تتالءم مع حاجات سوق العمل المحلي بحیث یتم وقف التخصصات الراكدة واستحداث 
  . واإلقلیمي، الستقطاب الطلبة العرب واألجانب

ونوقشت مواضیع مختلفة، منھا نظام ترقیة أعضاء الھیئة التدریسیة، واالمتحان الشامل، وامتحان 
  .المستوى، وتم اقتراح مصادر تمویل مختلفة ال تعتمد على رسوم الطالب فقط

  ٣:صالغد 
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  إلى التحقیق ١٠یواصلون اعتصامھم وقرارات بفصل طالبین وتحویل » البولیتكینك«طلبة 
  
اعتصامھم المفتوح داخل حرم الكلیة " البولیتكنیك"واصل طلبة كلیة عمان للھندسة التكنولوجیة  

ً على تصریح فصل ثالثة من الطلبة، فیما قامت عمادة الكلیة بفصل للیوم الثاني على التوالي احتجا جا
طالبین آخرین وھما كل من الطالب حمزة سلیم، والطالب یزن زیتون لمدة عام دراسي بتھمة 

  .طالب ٥؛ ما یرفع عدد الطلبة المفصولین إلى "التحریض واإلخالل بالنظام العام"
عي دخول أي طالب إلى الكلیة قبل نھو الدوام الرسمي وأكد عدد من المعتصمین منع األمن الجام

وإغالق مصلى الكلیة وقت صالة العصر، مع تعرض المعتصمین لالعتداء من قبل مجھولین على 
  .مرأى ومسمع من الحرس الجامعي لدفعھم لفض االعتصام، مما أوقع إصابات بین عدد من الطلبة

وحولتھم الى لجنة تحقیق بتاریخ أمس األربعاء وفق من طلبة الكلیة  ١٠كما استدعت عمادة الكلیة 
إعالن نشرتھ الكلیة في أروقتھا للتحقیق مع طلبة على خلفیة مشاركتھم في االعتصام المفتوح، منھم 

  .طلبة من الفائزین في انتخابات الجمعیة الطالبیة التي عقدت األسبوع الماضي ٦
ً ونظم العشرات من خریجي الكلیة وقفة أمام مبنى  ً مع الطلبة المعتصمین ورفضا الكلیة تضامنا

وأشار عدد من الطلبة إلى أن إعالن استدعاء الطلبة . لقرارات الفصل التي تمت بحق عدد من طلبتھا
یتم نشره قبیل الساعة الواحدة ظھرا التي حددت كموعد لمراجعة لجنة التحقیق مما یھدد الطالب 

ً بفعل تعذر حضورھم لع أن "دم تبلغھم في الوقت المناسب، فیما نص اإلعالن على بمعاقبتھم غیابیا
ً حسب  كل من یتخلف عن الحضور یتحمل المسؤولیة المترتبة على ذلك وھي إصدار عقوبة غیابیا

  .٢٠٠٣لسنة  ١١٣من نظام تأدیب الطلبة في جامعة البلقاء التطبیقیة رقم  ١٥نص المادة 
ً استھجن فیھ ب" البولیتكنیك"وأصدر االتجاه اإلسالمي في  استمرار عمادة الكلیة في سیاسة "یانا

العقوبات التي كان آخرھا تصریح فصل كل من الطالبین حمزة سلیم، ویزن زیتون مطالبین عمادة 
  .الكلیة بالتراجع عن ھذه قرارات التي تمت بحقھم وبحق الطلبة الثالثة اآلخرین

  ٣- ١:صالسبیل 
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  ایار الجاري ٤انعقاد المؤتمر الدولي األردني األول لطب الخداج 
  

تعقد مجموعة إختصاص الخداج األردنیة في جمعیة أطباء األطفال األردنیة المؤتمر الدولي األردني 
  .أیار الجاري في فندق الندمارك ٦ – ٤األول لطب الخداج وحدیثي الوالدة خالل الفترة من 

محاضرة لمحاضرین  ٥٠لدكتور طالب السیوطي ان المؤتمر سیناقش وقال رئیس المجموعة ا
  ) األردن، االمارات العربیة المتحدة، المانیا، كندا ، السعودیة، ولبنان(أردنیین وعرب وأجانب من 

ساعة تعلیم طبي مستمر، وساعتین لورشة  ١٥واضاف ان المجلس الطبي اعتمد مؤتمر بواقع 
  .مؤتمر ورشة عمل عن أمراض التنفس عند الخداج وعالجھاالعمل، حیث یعقد على ھامش ال

وأشار الدكتور السویطي ان المؤتمر سیناقش محاضرات عن أمراض الخداج وانتانات الدمویة، 
تغذیة الخداج، ألمراض الوراثیة والخلقیة، امراض العیو،أمراض الجھاز التنفسي عند الخداج، طب 

ٌالم، وأمراض الوراثة و الجینات واٍالستقالب األجنة و األمھات، أمراض القلب، عالج   .اال
  .وتعقد على ھامش المؤتمر جلسات خاصة للتمریض والصیدلة

وبین ان األطباء المستفیدین من المشاركة بالمؤتمر ھم اختصاصیي حدیثي الوالدة واختصاصیي 
  .األطفال واختصاصیي الجھاز التنفسي والتغذیة والصیادلة والممرضین

  .شركة أدویة ومعدات وتجھیزات طبیة ٣٠جانب المؤتمر معرض تشارك بھ   ویعقد إلى

  ٣:صالدستور 



  والعالقات العامة دائرة اإلعالم                                               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 
21 

  صة تعیش حالة النزاع االخیر وتستصرخ االنقاذكلیات المجتمع الخا
  

تداعى عمداء كلیات المجتمع الخاصة امس في حالة وصفت باعالن حالة النزاع االخیر لكلیات 
ان تغلق بشكل كامل وشامل ،حیث ذھبوا وفي حالة  المجتمع الخاصة التي باتت قاب قوسین او ادنى

استثنائیة الى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لوضع جراحھم على طاولة البحث والمطالبة ، 
بحل مختلف لواقعھم ، مطالبین بمجموعة من القضایا اعتبروا انھا یمكن ان تشكل رافدا لحل مشاكل 

  .كلیاتھم ومنعھا من السقوط 
لیات المجتمع یبدو انھا لن تجد حال منطقیا ولن تجد جھة تفرض على الجمیع االھتمام بكلیات قضیة ك

المجتمع ورفدھا بطلبة اال ضمن منظومة متكاملة من االسس والتشاركیة بین كافة الجھات ، من 
ع حیث البدء بتطبیق معاییر اعتماد من حیث نسبة الطالب الى االستاذ وھو االمر الذي سیغذي واق

الجامعات الخاصة باستقطاب طلبة للدراسة على مقاعدھا ومن ثم توجھ طلبة الى دائرة التعلیم التقني 
من خالل كلیات المجتمع التي ال بد اوال من ان تتمتع بحالة مختلفة من طرح البرامج والتخصصات 

  .ضنھا واختیار اساتذة اكفاء یدرسون المادة وفقا السس عالیة لتضمن ولوج الطلبة الى ح
اللقاء الذي تم امس في وزارة التعلیم العالي كان بمثابة دق المسمار االخیر في نعش الكلیات التي اكد 

عاھد الوھادنة ، ان ھنالك كلیات تتمتع بمواصفات عالمیة ببنیتھا . امین عام وزارة التعلیم العالي د 
، واالمر « ة االیجابیة الستقطاب طلبة التحتیة وتجھیزاتھا ومختبراتھا ، والبد من استثمار ھذه البیئ

الذي یطرح نفسھ یجب ان نخرج من بوتقة مطالب عمداء الكلیات باننا نرید طلبة فقط ، بل االمر 
مرتبط باستراتیجیة وبرامج ایجابیة وحالة علمیة رائدة قادرة على استقطاب الطلبة ورفدھم الى سوق 

  .العمل بكفاءة 
بین العمداء وامین عام الوزارة ، كان واضحا ومنطقیا ومحزنا  ما طرح امس  في دائرة البحث

بالوقت ذاتھ ، فواقع الكلیات بدایة محزن ، وھو ما یتناقض مع الدعوات من كل الجھات لتطویر اطر 
التعلیم التقني واالعالء من شأنھ ،كیف ذلك وھذه الكلیات تستصرخ االنقاذ ، والمنطق باالمر ھو 

ؤالء النتشالھم من وحل االنقراض ، سیما وان العدید من الكلیات تتمتع بشیئ ضرورة ایجاد حلول لھ
  .من العالمیة ال یمكن تجاوزه 

وما طرح امس  ایضا ھو الفشل الذي آل الیھ قرار الدبلوم الفني ، وقبول الطلبة الراسبین بالثانویة 
لم تستفد الكلیات من ھذا القرار ولم  العامة والتحاقھم ببرامج الدبلوم الفني ، السباب مختلفة اولھا انھ

یصل عدد الطلبة المستفیدین منھ في الكلیات الخاصة الى بضع عشرات ، وھو االمر الذي یثبت فشل 
ھذا القرار حتى االن اضافة الى ارتفاع رسومھ بشكل اربك الطلبة وابعدھم عن االلتحاق بالكلیات ، 

ال وربط الكلیات بانظمة تنصف االساتذة وترقیھم ، واالمر االن منوط باعادة الخطط الدراسیة او
  .وتفتح امامھم افاقا للتطور واالرتقاء بنفسھ

وتم خالل اللقاء تشكیل لجنة من ثالثة عمداء توضح فیھا كافة المشاكل والعوائق التي تؤرق كلیات 
  .المجتمع لعرضھا على مجلس التعلیم التخاذ قرارات حاسمة بشأنھا

ین عام الوزارة ان قرار الدبلوم الفني غیر ناضج ، ولم یرتق الى مستوى الطموح من جھتھ اعتبر ام
ولم یجن ثماره وھذا ما تدلل علیھ االرقام باعداد المقبولین بالكلیات ضمن برنامج الدبلوم الفني ،والبد 

ستفادة من ایجاد حلول بدیلة لرفد كلیات المجتمع بطلبة تضمن بقاءھم ووجود تلك الكلیات ، وتضمن ا
  .الطلبة من كلیاتھم، فكما قال المطلوب خطة انقاذ شاملة لتلك الكلیات 

الدعوات كانت تتحدث عن خطة شاملة وواسعة وانھ یجب تكثیف الجھود الدراسیة والتخصصات في 
كلیات المجتمع بحیث یتم ایقاف التخصصات الراكدة ، والعمل على استقطاب طلبة عرب واجانب ، 

م الترویج لقضایا مثل التعلیم الفني بشكل اكثر حرفیة ومھنیة ودقة لتصل الفكرة الى وانھ یجب ان یت
  .الجمیع بوضوح وعلمیة وتؤتي اكلھا 

  ٧:صالدستور 
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  ٢٠١٦لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب  ٣٥تمدید فترة باب الترشیح للدورة 
  

مؤسسة عبد الحمید شومان عن   - أعلنت الھیئة العلمیة لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب 
في الحقول  ٢٠١٧مایو/ حتى نھایة شھر أیار) ٢٠١٦( ٣٥تمدید فترة  الترشیح للدورة 

  :والتخصصات العلمیة اآلتیة
  
  :حقل العلوم الطبیة والصحیة) ١
  .انتشار مقاومة البكتیریا للمضادات الحیویة - أ

  .أثر استخدام مسببات الطفرات والسرطان في جمیع مناحي الحیاة -ب
  
  :العلوم الھندسیة) ٢
  .لتاریخیةترمیم وصیانة األبنیة ا - أ

  .ھندسة أنظمة االتصاالت  - ب
  
  :العلوم األساسیة) ٣
  .التغیر المناخي وتأثیره على التنوع الحیوي والتصحر - أ

  .التحویالت البیولوجیة التي تؤدي الكتشاف العقاقیر: الكیمیاء العضویة البیولوجیة - ب
  
  :اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة) ٤
  .التیارات السیاسیة المعاصرة وأثرھا على المجتمع العربي - أ

  .الفنون التشكیلیة المعاصرة في الوطن العربي -ب
  
  :العلوم التكنولوجیة والزراعیة) ٥
  .اآلفات واألمراض الزراعیة - أ

  .المصادر المتكاملة للمیاه وإدارتھا - ب
  
  :العلوم االقتصادیة واإلداریة) ٦
  .اسات الخصخصة االقتصادیةدور وآثار سی - أ

  .الفساد اإلداري والحوكمة - ب
  

ً لنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة والتطبیقیة،  تمنح الجائزة تقدیرا
ً، ونشر ثقافة البحث العلمي ً وعالمیا ً وإقلیمیا   .واإلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا

  
  

  : شروط الترشیح
  .أن یقدم الترشیح في الوقت المحدد في دعوة الترشیح -١
  .أن یكون المرشح عربي الجنسیة أو من أصل عربي  -٢
ً ذا قیمة علمیة واجتماعیة خالل السنوات من  -٣ ً علمیا أن یكون المرشح قد قدم للعلم وللمجتمع نتاجا
  . ، وأن یكون قد قام بذلك العمل في بلد عربي)٢٠١٦- ٢٠١٢(
ً، معرفان في جامعة أو مؤسسة علمیة معترف بھا، على أن یضم الكتاب تعلیًال أن یرشح -٤ ھ كتابیا

  .للترشیح

  ١٥:صالدستور 
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ً بواسطة  -٥ والمنشور خالل  Flashأو  DVDأو  CDیرسل النتاج العلمي الكامل للمرشح إلكترونیا
ً بالوثائق والمعلومات األخرى المطلوبة في النمو ذج المعّد السنوات الخمس المذكورة أعاله، مرفقا

  . لذلك، مع مراعاة التقید التام بتعلیمات ملء النموذج المذكور لتسھیل عمل المحكمین
  . یقدم المرشح نبذة باللغة العربیة عن نتاجھ العلمي المقدم للجائزة بما ال یزید عن صفحة واحدة -٦
ق التقدم للجائزة مرة ال یجوز للفائزین بإحدى جوائز عبد الحمید شومان للباحثین العرب في الساب -٧

  . أخرى
یجوز للمرشح إرسال نتاجھ العلمي والوثائق للمؤسسة مباشرة أو من خالل جامعتھ أو مؤسستھ  -٨

  .العلمیة
تقبل األبحاث باللغتین العربیة أو اإلنجلیزیة، وال تدخل أبحاث رسائل الماجستیر والدكتوراة في  -٩

  .تقییم النتاج العلمي للمرشح
یقدم طلب الترشیح في تخصصات وموضوعات كل حقل من حقول الجائزة المعلنة، ویحدد ذلك  - ١٠

  .في نموذج الترشیح
وال یعاد اإلنتاج . یرسل النتاج العلمي والوثائق دفعة واحدة وال ینظر في أي مواد ترسل بعد ذلك - ١١

  .العلمي للمرشح سواء فاز أم لم یفز
  ال تلتزم بشروط الجائزة، وال تلك التي تصل بعد     ال ینظر في الطلبات التي - ١٢

  .انتھاء فترة الترشیح  
  یحدد المرشح، للضرورة، عدد مرات الرجوع لكل بحث من أبحاثھ المنشورة والمقدمة -١٣ 

  .للجائزة وعامل األثر، وجھة النشر     
  لجائزة الترشح  ال یحق ألعضاء الھیئة العلمیة ولجان التحكیم للعام المعلنة فیھ ا - ١٤

  .للجائزة
  ت بھا إذا ثبت لھا   / یحق للھیئة العلمیة للجائزة أن تسحب الجائزة ممن فاز - ١٥

  :أي مما یلي
  .اإلخالل بأي من شروط الجائزة المعلنة في دعوة الترشیح• 
  .اإلخالل بأخالقیات البحث العلمي في ما قدم من نتاج علمي• 
  .لمیةأي إخالل آخر تراه الھیئة الع• 
  
   
  

ً  ١٩٨٢وقد أطلقت مؤسسة عبد الحمید شومان جائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب عام  تقدیرا
للنتاج العلمي المتمیز الذي یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة والتطبیقیة وزیادة 

ً الوعي بثقافة البحث العلمي، ولإلسھام في حل المشكالت ذات األولویة مح ً وعالمیا ً وإقلیمیا   .لیا
  

 ١٩٧٨ومن الجدیر بالذكر أن مؤسسة عبد الحمید شومان أسسھا ویمولھا البنك العربي منذ عام 
وأطلق علیھا اسم مؤسس البنك، لتكون مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح تعنى باالستثمار في اإلبداع 

الوطن العربي من خالل الفكر المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في 
  .القیادي، األدب والفنون، والتشغیل واإلبداع
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 التعلیم العالي بالتدخل لوقف اجراءات البولیتكنكتطالب " ذبحتونا"

 
مجلس التعلیم العالي في بیان لھا بالتدخل الفوري " ذبحتونا"من أجل حقوق الطلبة طالبت الحملة الوطنیة 

  .التي تحدث في كلیة الھندسة التكنولوجیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، على حد قولھا" المھزلة"لوقف 
  :وتالیا نص البیان 

یم العالي بالتدخل الفوري لوقف مجلس التعل" ذبحتونا"طالبت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
  .التي تحدث في كلیة الھندسة التكنولوجیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة" المھزلة"

ورأت الحملة أن إدارة الكلیة تقوم منذ أشھر باتخاذ إجراءات أقل ما یمكن وصفھا بھ أنھا قمعیة تجاه 
إال ". سطحیة"عقوبات الفصل بحق ناشطین ألسباب حیث اتخذت إدارة الكلیة . الطلبة الناشطین في الكلیة

أن ھذه اإلجراءات تسارعت بشكل كبیر في األسابیع األخیرة الماضیة، بالتزامن مع انتخابات الجمعیات 
  .الطالبیة

فقد تم فصل الطالب مححمد الغول لمدة فصل دراسي على خلفیة مروره بالقرب من اعتصام نظمتھ حملة 
وقبل أیام قامت إدارة الكلیة بفصل ثالثة طلبة تحت ذرائع وحجج واھیة . لجامعيذبحتونا خارج الحرم ا

غیر مكتوب " سادة"فقد تم فصل أحد الطلبة لقیامھ بإحضار تي شیرتات : -وفق تأكیدات من الطلبة–
علیھا أي شيء، كما تم فصل طالب آخر لعدم حملھ ھویة جامعیة فیما تم فصل الطالب الثالث على خلفیة 

  .فھ ألحد زمالئھ بمناسبة فوزه باالنتخابات الطالبیةھتا
ً داخل حرم الكلیة ابتداء من لیلة أمس الثالثاء، حیث قضوا لیلتھم األولى  ً مفتوحا وأعلن الطلبة اعتصاما

ویأتي االعتصام . في ساحات الكلیة بعد أن قامت إدارة الكلیة بقطع الكھرباء وإغالق كافة مباني الكلیة
  .عقب رفض رئیس الجامعة وعمید الكلیة لقاء الطلبة المفصولین

م صباح الیوم األربعاء توجیھ عقوبة الفصل للطالبین حمزة سلیم و یزن زیتون لمدة سنة كاملة، كما ت
، وموعد  ١/٥/٢٠١٧إضافة إلى تحویل عشرة طلبة إلى التحقیق، حیث صدر إعالن التحقیق بتاریخ 

قامت إدارة ، ولم یتوقف األمر عند ھذا الحد، فقد  ٣/٥/٢٠١٧التحقیق ھو الساعة الواحدة من ظھر الیوم 
. الكلیة قامت بتعلیق اإلعالن الساعة الواحدة والربع من ظھر الیوم أي بعد ربع ساعة من موعد التحقیق

 ً   .وبالتالي سیتم إصدار العقوبة بحق الطلبة غیابیا
وعصر الیوم االثنین، قام األمن الجامعي باالعتداء على الطلبة المعتصمین بالحجارة واألحزمة ما أدى 

  .إصابات بین الطلبة إلى وقوع
  :نؤكد على اآلتي" ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

إن األسلوب الذي اتبعتھ إدارة الكلیة ھو أسلوب غیر دیمقراطي وبعید كل البعد عن العقلیة األكادیمیة _ ١
عاتنا أمام الرأي العام كما أنھ یسھم في تشویھ صورة جام. التي یفترض أن تتسم بھا إدارات جامعاتنا

  .األردني والعربي

  ٨:صالغد 
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إن ھذه الموجة غیر المسبوقة من العقوبات والتحویل إلى التحقیق لم تحدث في أوج األحكام العرفیة، _ ٢
وھي تذكرنا بالعصور الوسطى، ونأسف شدید األسف أنھا تصدر عن أساتذة أكادیمیین نجلھم ونحترمھم 

  .من أن تتم ھذه اإلجراءات من خاللھم على الصعید الشخصي ولكننا مصدومون
إن مجلس التعلیم العالي ووزارة التعلیم العالي مطالبان بالتدخل الفوري لدى إدارة جامعة البلقاء _ ٣

التطبیقیة والعمل على وقف كافة اإلجراءات التصعیدیة التي قامت بھا وفتح تحقیق موسع لكشف حقیقة 
  .بقة إجراءات الكلیة لألنظمة والقوانین المعمول بھا في جامعاتنااالتھامات الموجھة للطلبة، ومدى مطا

نؤكد على مطالبنا السابقة بضرورة إعادة النظر بكافة أنظمة التأدیب المعمول بھا في الجامعات _ ٤
الرسمیة والتي تسھم في تقیید حریة العمل الطالبي وتحول جامعاتنا إلى غیتوھات معزولة وتعزز من 

  .لجامعيظاھرة العنف ا
ً إلى معالي وزیر التعلیم العالي وھو " ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  نوجھ سؤاال

وإلى متى یتم ! لمصلحة من یتم تحویل جامعاتنا الى معتقالت؟: الشخصیة األكادیمیة الدولیة والمرموقة
  !ن تشویھ سمعة جامعاتنا؟ومن المستفید م! استخدام أنظمة التأدیب كأداة لقمع الطلبة؟

  "ذبحتونا"الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
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  إجــراءات لتوسیــع خدمات الصحیة النفسیة
  أحمد جمیل شاكر

  
بین باالمراض النفسیة في المملكة وكلھا لیس سرا ان ھناك تقاریر ودراسات تتعلق بأوضاع المصا 

تدور حول وجود آالف المصابین باصابات نفسیة شدیدة مثل الفصام العقلي، والھوس، والتخلف 
العقلي بدرجاتھ المختلفة، یضاف الى ذلك ارقام كبیرة ال تصنف معظمھم في سجل المصابین 

الذین یعانون من االكتئاب، والقلق، باالمراض النفسیة، لكن في الخارج یصنفون بأنھم مرضى وھم 
  . واضطرابات السلوك، وسوء التكیف االجتماعي والدراسي، واالنحراف واالدمان

وعلى ارض الواقع نجد ان خدمات الصحة النفسیة ال تصل اال الى قسم بسیط منھم السباب عدیدة،  
وجود الوعي الطبي  منھا عدم توفر خدمات الصحة النفسیة في مناطق سكن ھؤالء المرضى وعدم

الكافي لدى المواطن ولدى القطاع الطبي بشكل عام، وان ھؤالء المرضى ال یصلون الى خدمات 
  . الصحة النفسیة اال بعد ان یزمن المرض لدیھم، وبعد اضاعة الجھود واالموال

الى الطب  اننا نتساءل عن االرقام الحقیقیة وواقع الصحة النفسیة في المملكة، وھل ما زالت النظرة 
  .النفسي انھ یأتي من باب الترف، ومن باب الكمالیات؟

وھل قسم الصحة النفسیة بوزارة الصحة لدیھ الدراسات والخطط الالزمة للتوسع في الخدمات،  
وھل یسیر برنامج الصحة النفسیة جنبا الى جنب مع برامج الرعایة الصحیة االولیة، ولماذا اغلق 

  .شفى الجامعة االردنیة؟قسم الصحة النفسیة في مست
اننا نأمل ان تكون ھناك دراسات حول الواقع النفسي واالمراض النفسیة في المملكة وتكون موضع  

اھتمام المؤسسات الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة، وان یكون دور المرشد النفسي في المدرسة اكثر 
واالكتئاب والقلق، آخذین بعین فعالیة، وان نتعرف على كل االسباب التي تؤدي الى المخاوف 

االعتبار ان االوضاع االقتصادیة والبطالة وشبح الفقر، والخوف من المرض في غیاب التأمین 
الصحي، وعدم وجود دخل مناسب في سن الشیخوخة من االسباب الرئیسة لمثل ھذه االوضاع 

.النفسیة

  الكترونيالدستور 

 مقاالت
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  ابو علندا - رضوان ھاشم یوسف  -
  
  بیادر وادي السیر - امین احمد عبدالفتاح الغول  -
  
  دابوق -توفیق سلیم الخصاونھ  -
  
  الصویفیة - امیل موسى عبداالحد اصفطون  -
  
  مسجد الفیحاء -عماد موفق جبري  -
  
  جمعیة آل قعوار - ھاشم سالم خلیل الطراونة  -
  
  قریة السماكیة -فضیة خلف الحجازین  -
  
  الرصیفة - صبحي محمد نافع الحمران  -
  
  دیوان عشییرة النسور -ھاني صالح محمد ابو یاسین النسور  -
  
  جمعیة حمود الخیریة -سمیر یعقوب العمارین  -
  
  جبل عمان -عبدالرحمن شافع عبدالھادي  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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دینارا ذمة مترتبة علیھا )  ١٢٨٧( مدیریة تعاون معان بـ / الحكومة طالبت المؤسسة التعاونیة 
یوما لدفع المبلغ وفي  ٦٠الحكومة امھلت المؤسسة .. لحساب االمانات المتفرقة لدى وزارة المالیة 

  .االموال االمیریةحال التخلف عن التسدید ستتخذ اجراءات قانونیة بحقھا وفقا لقانون تحصیل 
  

ان توجھ االمانة بمنح رخص المھن لمدة ثالث سنوات » عین الرأي«مصدر في امانة عمان ابلغ 
  .سیرافقھ دفع اصحاب الرخص رسوم عن ھذه سنوات برغبة المستدعي

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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الملك عبدهللا الثاني فخور بفریق روبوستارز وانجازه،  أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن جاللة
وكتبت جاللتھا تعلیقا على صورة تجمعھا بعدد من أعضاء الفریق باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

من لقائي الیوم بفریق روبوستارز من مدرسة الملك عبد هللا الثاني  -سیدنا وأنا فخورة بكم جدا(
  ).فیرست لیغو لیغ للروبوتات اربد الذي فاز ببطولة - للتمیز

  
ى منبر نادي االردن باللویبدة  یحل رئیس مجلس االعیان فیصل الفایز مساء بعد غد السبت  ضیفا عل

  .وسیدیر الحوار عقل بلتاجي . محلیا واقلیمیا: للحدیث عن االردن ما بین تحدیین 
  

تحت رعایة  وزیر العمل تقیم جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة الیوم الوظیفي األول بالتعاون مع 
لثالثاء وزارة العمل وعدد من المؤسسات الوطنیة في كافة القطاعات، ولكافة التخصصات وذلك یوم ا

  .في قاعة المعارض بكلیة تكنولوجیا المعلومات ٩/٥/٢٠١٧
  

ألكثر الدول أمنا ) ٣٨(أن األردن احتل المرتبة » لدستورا«أكدت وزارة السیاحة واآلثار لصنارة 
  .الحالي بحسب المنتدى االقتصادي العالمي ٢٠١٧على مستوى العالم في العام 

  
تشارك الھیئة المستقلة لالنتخاب بمؤتمر میونخ الدولي لالنتخابات الذي یعقد في ألمانیا األسبوع 

ل العالم، ممثلة بأخصائي اإلعالم في الھیئة المقبل، بمشاركة وحضور عشرین دولة من مختلف دو
  .سعد العشوش، حیث سیقدم شرحا تفصیلیا عن التجربة األردنیة في االنتخابات العامة

  
تھدف لتسلیط الضوء على االبتكارات ) أردن الریادة واإلبداع(أطلق ناشطون حملة بعنوان 

  .واإلبداعات األردنیة في شتى القطاعات، وبین كافة فئات المجتمع
  

. تنتشر في بعض مكاتب العمل وبشكل الفت ظاھرة بیع اوراق الدور على كاونتر خدمات المراجعین
  .دینارا ٣٠الى  ٢٠وافدون یحجزون اوراق دور ویقومون ببیعھا بأسعار تتراوح ما بین 

  
  

 صنارة الدستور
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نفت السفارة المصریة في عمان أن یكون األردنیون مستثنین من قرار السماح بدخول مصر بتأشیرة 
أمس، أن األردنیین مشمولون بقرار السماح بدخول " الغد"وأكد مصدر بالسفارة لـ. دخول فوریة

والمنافذ المصریة، وذلك بخالف ما تردد أمس البالد بتأشیرة دخول فوریة عبر المطارات والموانئ 
  .من أنباء

  
یغادر السفیر اإلسباني في عّمان سانتیاغو كاباناس موقعھ خالل أسابیع قلیلة، منتقال إلى تمثیل بالده 

ن والمھتمین بملف الشرق وتحل في موقع كاباناس سفیرة إسبانیة جدیدة، تعد من المتابعی. في الجزائر
األوسط في وزارة الخارجیة اإلسبانیة، حیث ستكون ھي المرة األولى التي تتسلم سفارة إسبانیا في 

  .األردن سیدة سفیرة
  

ور یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، في مؤتمر صحفي یعقده مدیره الدكت
موسى شتیوي ظھر الیوم، نتائج استطالع للرأي العام حول حكومة الدكتور ھاني الملقي، بعد مرور 

ویتناول االستطالع أیضا بعض القضایا الراھنة األخرى، حیث أجرى . یوم على تشكیلھا الثاني ٢٠٠
  .المنصرم) ابریل(نیسان  ٢٦ -  ١٧المركز االستطالع خالل الفترة من 

  
لقیت شابة في الثالثینیات من عمرھا حتفھا، لیل الثالثاء األربعاء، بعد تلقیھا رصاصة طائشة أثناء 

ووفق مصدر أمني، فإن شخصا كان یطلق النار بشكل . قیادتھا المركبة في منطقة أبو علندا بعمان
ى الفور، وقد تمكنت األجھزة األمنیة صباح عشوائي بالمنطقة ما أدى إلى إصابة الشابة ووفاتھا عل

 .أمس من اعتقال المشتبھ بھ وھو من أصحاب السوابق

 اریب الغدزو
  


