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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  "األردنیة"مؤتمر یبحث تسھیل التجارة البینیة بین الدول العربیة في 

 ٥  یمنح الرئیس الھندي الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة) عمداء األردنیة(
 ٧  )األردنیة(تأسیس وقفیة القدس للبحث العلمي وجودة التعلیم في 

 ٨  "األردنیة"ي للطلبة الكویتیین الدارسین في لقاء تنویر
 ٩  "األردنیة"في " بابا جونز"و" برجر كنج"افتتاح فرع جدید لـ

 شؤون جامعیة
 ١٠  مساقات جامعیة جدیدة لمواجھة خطر الفكر المتطرف

 ١٢  تأجیل اعتماد تخصصات وبرامج جامعیة
 ١٣  یعتذر  عن الدورة العربیة باالمارات» الجامعات« 

 ١٤ الوفیات   
 ١٥  حالة الطقس     
 ١٨- ١٦  زوایا الصحف    

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"مؤتمر یبحث تسھیل التجارة البینیة بین الدول العربیة في 
  
افتتحت في الجامعة األردنیة الیوم فعالیات  

المؤتمر الدولي الخامس لتسھیل التجارة البینیة 
األعمال  بین الدول العربیة والذي نظمتھ كلیة

في الجامعة بالتعاون مع برنامج كرسي منظمة 
  .التجارة الدولیة

  
ویھدف المؤتمر الى بحث ومناقشة واقع 
التجارة البینیة العربیة والعوامل التي تقف 
وراء محدودیتھا وعلى وجھ التحدید اكتشاف 

  .العقبات والمعوقات غیر الجمركیة
  

افظة الذي حضر جلسة افتتاح المؤتمر مندوبا عن وبارك نائب رئیس الجامعة الدكتور عزمي مح
رئیس الجامعة عقد المؤتمر الذي یأتي في سیاق اھتمامات الكلیة بتعزیز وتنمیة مشاریع البحث 

  .العلمي
  

وعرض عمید الكلیة الدكتور زعبي الزعبي مضامین المؤتمر الذي یسعى الى فھم اعمق للمعوقات 
لدول العربیة بالرغم من وجود اتفاقیات وعلى رأسھا اتفاقیة منطقة التي تحد من التجارة البینیة بین ا

  .التجارة الحرة العربیة
  

وأكد عمید الكلیة ان المؤتمر یتطلع إلى خلق بیئة جاذبة للتبادل التجاري بین الدول العربیة بھدف 
  .امنیة انتعاشھا اقتصادیا، مشیرا الى وجود اقتصادیات مضطربة في دول عربیة تعاني من ازمات

  
ولفت الزعبي الى ان دول االتحاد االوروبي تدعم بقوة الدول العربیة االمنة والمستقرة ومنھا االردن 
للتخفیف علیھا من قبول الجئین سوریین جدد، مشیرا الى امكانیة االستفادة من الالجئین الشباب الذین 

  .لدیھم مھارات وخبرات في المجاالت الصناعیة والزراعیة
  

الزعبي الى ان تركیا استفادت من خبرات الالجئین السوریین في رفع انتاجھا الزراعي وأشار 
، مؤكدا انھ یوجد فرص اقتصادیة استثماریة في اقامة مشاریع )الفستق(خصوصا زراعة مادة 

  .صغیرة في مختلف المجاالت التنمویة
  

جارة الدولیة لدعم النشاطات واعرب الزعبي عن تقدیر الجامعة وامتنانھا لبرنامج كرسي منظمة الت
العلمیة والبحثیة والتي تعكس اھتمامات الكلیة لتحقیق اعلى معاییر ومستویات التعلیم والبحث في 

  .التخصصات االقتصادیة والمالیة واالداریة

 أخبار الجامعة 

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                         أخبار األردنیة                           - طلبة نیوز -بترا
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بدوره اكد ممثل برنامج كرسي منظمة التجارة الدولیة الدكتور طالب عوض اھمیة المؤتمر الذي 
ركز على وسائل وتطویر التجارة العربیة البینیة لتمكینھا من رفع حصتھا الى یبحث مقترحات ت
  .المستویات العالمیة

  
  

وقال عوض ان االجراءات الحدودیة وضعف شبكة النقل البري والبحري بین الدول العربیة ووجود 
من العوامل قائمة من االستثناءات السلعیة التي ال تنطبق علیھا اتفاقیات تحریر التجارة تعتبر 

  .والتحدیات التي تواجھ التجارة البینیة في الدول العربیة
  
  

وأضاف أن جمیع اتفاقیات التحریر التجاري والتكامل اإلقتصادي العربي لم تنجح في تحقیق النتائج 
من إجمالي التجارة % ١٢-  ٨المرجوة حیث بقیت نسبة التجارة البینیة العربیة تتراوح في المدى 

للدول %  ٦٧عربیة وھي األقل على الصعید العالمي حیث تصل ھذه النسبة إلى أكثر من الخارجیة ال
  .للدول اإلفریقیة ٢٦للدول اآلسیویة وحوالي % ٤٠األوروبیة وأكثر من 

  
  

وأكد عوض أن ھناك إمكانیة كبیرة لتنمیة التجارة البینیة العربیة وتعزیز التكامل اإلقتصادي العربي 
دیة ضخمة لدول اإلقلیم من خالل تبني وتطبیق إجراء تسھیل التجارة العربیة وتحقیق مكاسب اقتصا

وتعزیز التكامل اإلقتصادي العربي من أجل تسریع عملیة التحول من منطقة التجارة الحرة الكبرى 
  .إلى حالة اإلتحاد الجمركي

  
  

على أھمیة " یثھویبرت إسك"وسلط مدیر دائرة األبحاث والدراسات في منظمة التجارة الدولیة 
  .المؤتمر وتطلعاتھ نحو تحقیق المزید من مجاالت التكامل العربي

  
  

وأشاد بالجھود التي یبذلھا األردن من أجل توسیع نطاق التعاون التجاري بین الدول العربیة بھدف 
  .تشجیع وتطویر التنمیة في العالم العربي

  
  

ولت محاورھا اختالالت النظام اإلقتصادي وناقش المؤتمر الذي استمر یوما واحدا أوراق عمل تنا
العربي في ظل األوضاع األمنیة الي تشھدھا بعض الدول العربیة والتركیز على أھمیة االستثمارات 

  .وخلق فرص جدیدة للتبادل التجاري العربي
وشارك في أعمال المؤتمر خبراء ومختصون وأكادیمیون وصناع قرار من األردن ودول عربیة 

  .وأجنبیة
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  یمنح الرئیس الھندي الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة) عمداء األردنیة(
  
  

أعلن رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف 
الطراونة أن مجلس عمداء الجامعة قرر منح 

درجة " براناب مخرجي"فخامة الرئیس الھندي 
  .الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة

   
الجامعة أن الرئیس الھندي سیحل  وأضاف رئیس

ضیفا عزیزا على جاللة الملك عبد هللا الثاني 
وعلى الشعب األردني مطلع األسبوع المقبل، 
مؤكدا أن مجلس عمداء الجامعة قرر منح ھذه 
الشخصیة العالمیة الدكتوراه الفخریة إلسھاماتھ 

  .الكبیرة في خدمة بلده والمجتمع الدولي
   

ي بث عبر أثیر إذاعة الجامعة األردنیة أجراه مقدم برنامج صباحك یا وطن سمیر وزاد في لقاء إذاع
مصاروة، أن الھند من الدول الكبرى المتقدمة في میادین الطاقة والمفاعالت النوویة وھي من أكبر 

  .البلدان في الدیمقراطیات ولھا عالقات راسخة الجذور مع األردن ومواقف داعمة للقضایا العربیة
   

من الطراونة دعوة جاللة الملكة رانیا العبد هللا لدعم ومساندة النخب والقیادات األكادیمیة األردنیة وث
والعربیة واإلسالمیة والعالمیة للدكتور شاھر المومني لنیل جائزة نوبل في الفیزیاء، كما ثمن دعم 

الجامعة األردنیة وطلبة  جاللتھا لحملة سھم الوفاء للقدس ووقفیة صندوق ودعم البحث  العلمي لطلبة
  .فلسطین

   
وقال إن ھذه الدعوة رسالة من جاللتھا لدعم المبدعین في الجامعة ومسیرتھا وأھدافھا التي ترمي 

  .للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة على المستوى العالمي
   

دا بمواقف وأكد حجم التأیید لحصول المومني لجائزة نوبل من جامعات أردنیة وعربیة واسالمیة مشی
  .مجلس األمة األردني بشقیھ األعیان والنواب لدعم مساعي الجامعة وجھودھا في ھذا المجال

   
وتابع الطراونة أننا نجحنا بترشیح المومني لھذه الجائزة لكسر الحاجز النفسي بأن ھذه الجائزة بعیدة 

  .وجوائز عالمیة متقدمة المنال بالرغم من أن لدینا علماء وأدباء ومفكرون یستحقوا ھذه الجائزة
   

وأشار إلى أن حملة سھم الوفاء للقدس التي انطلقت بالتعاون مع جامعة القدس ومؤسسة منیب 
المصري للتنمیة ھي رسالة لألھل المقدسیین المرابطین في درة المدائن المقدسة والتي تبعد عن 

مكانة بارزة عبر التاریخ  كم، الفتا إلى أن القدس ھي قبلة المسلمین األولى ولھا) ٦٧(عمان 
  .والحضارات اإلنسانیة

   

  المدینة نیوز  –عمون -٨/الدستور ص أولى -١٤لرأي ص ا -بترا
  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                         أخبار األردنیة  
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في برنامج ) ٦٧٣٨(طالب منھم ) ٨٢٠٥(وقال الطراونة أن الجامعة قبلت العام الجامعي الحالي 
في برنامج الدكتوراه لیصبح عدد طلبة ) ٤٨٤(في برنامج الماجستیر و ) ٨٦٦( البكالوریوس و 

  .طالبا وطالبة) ٤٣٨٦٩(الجامعة 
   

طالب في ) ١٦٠٣(طالبا وطالبة في البرامج العادیة في حین قبل ) ٤٥٦٦( لى أنھ تم قبول وأشار إ
البرنامج الموازي ما یشیر إلى أن نسبة الطلبة المقبولین في البرنامج الموازي قد بلغت العام الحالي 

من أعداد %) ٣٠(بالرغم من أن مجلس التعلیم العالي وھیئة االعتماد قد حدد للجامعة قبول %) ٢٤(
  .المقبولین في كافة التخصصات األكادیمیة

   
وفي %) ٩٧،٣(ونوه رئیس الجامعة إلى أن أدنى معدل قبل في كلیة الطب العام الحالي في التنافس 

الفتا إلى أنھ تم قبول جمیع طلبة أوائل المملكة في التخصصات األكادیمیة ) ٩٤،٩(برنامج الموازي 
  .المختلفة

   
جنسیة عربیة وعالمیة األمر الذي یعد فرصة ذھبیة لجمیع طلبة ) ٥٥(ل طلبة من وبین أنھ تم قبو

الجامعة لتبادل الثقافات والتقالید بین الشعوب مؤكدا في ھذا السیاق أھمیة انخراط الطلبة الجدد في 
 النشاطات الالمنھجیةالتي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة في المجاالت الثقافیة والفكریة واالجتماعیة

  .والریاضیة
   

وأعرب عن تقدیر الجامعة لألفراد والمؤسسات التي قدمت الدعم المالي للجامعة والتي وصلت ھذا 
العام زھاء أربعة مالیین دینار منھا الدعم المالي المقدم من المؤرخ األردني رؤوف أبو جابر إلنشاء 

  .مركز دراسات المرأة، والدعم المقدم من معالي السید منیب المصري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  )األردنیة(تأسیس وقفیة القدس للبحث العلمي وجودة التعلیم في 
  

» وقفیة القدس للبحث العلمي وجودة التعلیم«أعلنت مؤسسة منیب رشید المصري للتنمیة عن تأسیس 
  . في الجامعة األردنیة بالشراكة ما بین الجامعة وجامعة القدس

بمبلغ عشرة مالیین دینار، أسھمت مؤسسة المصري للتنمیة بمبلغ ملیون وجاءت فكرة تأسیس الوقفیة 
دینار منھا، على ان یتم العمل على جمع بقیة المبلغ  من األفراد والشركات والمؤسسات المھتمة بدعم 

  .البحث العلمي
صري وبھدف ضمان استدامة وقفیة القدس للبحث العلمي وتوسیع قاعدة االستفادة منھا،أعلن منیب الم

بمبلغ مئة ألف دینار سنویا وعلى مدار عشر سنوات لصالح وقفیة » ادجو«عن تبرع شركة العائلة 
  .القدس للبحث العلمي وجودة التعلیم، لیصبح التزام المؤسسة وشركة ادجو ملیوني دینار

داد وتنبع رؤیة الوقفیة من توفیر إطار مؤسسي منظم ومستدام لتأمین مصادر مالیة متنامیة لدعم إع
وتأھیل الكوادر البشریة من فنیین وعلماء وباحثین من طلبة الجامعات األردنیة والفلسطینیة، وإنتاج 
المعرفة واالبتكارات والصناعات االبداعیة من خالل توفیر بیئة داعمة ومحفزة للباحثین على 

لي لدعم الطالب االبتكار واإلبداع العلمي والتكنولوجي واألدبي والثقافي، وتأمین التمویل الما
  .المتمیزین، وذلك من خالل مئات المنح الدراسیة

وفاًء منا  لروح «وقال منیب رشید المصري خالل كلمتھ في حفل إطالق الوقفیة بأن تأسیسھا جاء 
المرحوم الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه، وتكریما للشعب األردني ، وللعالقة األخویة 

ً »شقیقین االردني والفلسطیني وتقدیرا للجامعة األردنیة العظیمةالتاریخیة بین الشعبین ال أن «، مؤكدا
الوقت قد حان لالھتمام بشكل أكبر بالبحث العلمي ودعم الطلبة لإلسھام في تقدم العالم العربي وزیادة 

  ، »قدرتھ المعرفیة والعملیة على مواجھة التحدیات المختلفة
الردنیة ولقائھ برئیسھا الدكتور إخلیف الطراونة إلى ان اختیار ونوه المصري خالل زیارتھ للجامعة ا

ً الطالق فكرة الصندوق جاء نتیجة لما تتمیز بھ الجامعة  من دعم  الجامعة االردنیة لتكون مركزا
  .وتشجیع البحث العلمي ورعایة الطلبة المبدعین واالفكار االبداعیة في مختلف المجاالت

ألردنیة الدكتور اخلیف الطراونة منیب المصري على مبادرتھ من جھتھ شكر رئیس الجامعة ا
ً انھ سیجري استثمار ھذه الوقفیة لتحقیق التقدم  الممیزة والسخیة في دعم التعلیم والبحث العلمي مبینا

  .في المشاریع التحویلیة واإلنتاجیة لتعود بالنفع على األردن وفلسطین وبخاصة مدینة القدس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                             ٤الرأي ص 
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  "األردنیة"تنویري للطلبة الكویتیین الدارسین في  لقاء
  

التقى رئیس المكتب الثقافي الكویتي رئیس 
مجلس المستشارین والملحقین الثقافیین 
العرب في عمان الدكتور محمد الظفیري 
الیوم بالطلبة الكویتیین الدارسین في 
الجامعة األردنیة، لیقدم لھم إرشادات 

  .في األردن عامة عن الدراسة والمعیشة
   
   

وقال الظفیري خالل اللقاء الذي حضره 
عمید شؤون الطلبة الدكتور أحمد علي 
العویدي وعدد من عمداء الكلیات في 

الجامعة إن المكتب معني برعایة شؤون الطلبة الكویتیین واإلستماع إلى الصعوبات التي تواجھھم 
لمي، منوھا إلى دور إدارة الجامعة وتذلیل العقبات التي تعترض سیر دراستھم وتحصیلھم الع

  .وأسرتھا المشھود لھ في تقدیم بالغ الرعایة واالھتمام وخدمة الطلبة الوافدین من أقطار البالد كافة
   
   

وجاء اللقاء عقب مجموعة من اللقاءات المتعاقبة لرئیس المكتب برئیس الجامعة الدكتور اخلیف 
ناقشوا خاللھا أھم القضایا ذات العالقة بمسیرة الطلبة  الطراونة وعمداء الكلیات ورؤساء األقسام

  .الكویتیین األكادیمیة والخدماتیة
   
   

وأجاب الظفیري عن استفسارات الطلبة واستمع إلى مالحظاتھم والعراقیل البسیطة التي تواججھم، 
ي خطأ، ودعاھم إلى ضرورة قراءة تعلیمات منح درجاتھم العلمیة كل في تخصصھ تفادیا للوقوع بأ

  .وأن ال ینسون أنھم سفراء لبالدھم في األردن الشقیق
   
   

ً وطالبة، موزعین على ) ٢٨٥(یشار الى ان عدد الطلبة الكویتیین الدراسین في الجامعة یبلغ  طالبا
  .مختلف التخصصات والدرجات العلمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                        طلبة نیوز –ردنیة أخبار األ

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"في " بابا جونز"و" برجر كنج"افتتاح فرع جدید لـ
  
  

افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
اخلیف الطراونة الیوم فرع لسلسلة 

" برجر كنج"مطاعم الوكاالت العالمیة 
  .داخل الحرم الجامعي" بابا جونز"و
   
  

وحضر حفل االفتتاح نائب رئیس 
الجامعة لشؤون االستثمار والتطویر 
الدكتور غالب صویص ونائب رئیس 

یة لألغذیة ھیئة المدیرین للشركة األردن
  .األمیركیة السید ناصر أبو زید وعدد من المسؤولین في الجامعة والشركة وحشد من الطلبة

   
ووقع اختیار الجامعة لسلسة مطاعم الشركة  لما یشھده تاریخھا من تمیز والتزام بمعاییر الجودة  

م مستوى عال من الخدمة ومراعاة مقاییس الصحة والنظافة، باإلضافة الى انھا تقد ةیالعالمیة واألردن
  .لزبائنھا بأسعار تشجیعیة وبخاصة الطلبة

   
الطراونة عقب حفل االفتتاح ان الجامعة اعطت االولویة للطلبة للعمل لدى المطاعم الموجودة  وقال

  . في حرمھا لدعمھم مادیا وتھیئتھم للدخول الى سوق العمل بعد تخرجھم
   

للجامعة األردنیة األم التي تقف دائما في صف ابناءھا طلبة الجامعة عن شكرھم وتقدیرھم  وعبر
  .وتحرص على توفیر فرص العمل المتناسبة مع اوقات محاضراتھم

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                    المدینة نیوز –أخبار األردنیة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  مساقات جامعیة جدیدة لمواجھة خطر الفكر المتطرف
  
  

لفكر المتطرف قال وزیر التعلیم العالي لبیب الخضرا ان مجلس التعلیم العالي وضع خططا لمواجھة ا
  .من خالل التعاون مع عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الحكومیة والخاصة

وبین ان ھناك مقترحات قدمھا مجلس التعلیم العالي العادة النظر بمنھاج التربیة الوطنیة واضافة 
  .بعض المساقات لمواجھة خطر الفكر التطرفي

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدتھ لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة امس االربعاء برئاسة 
النائب الدكتور بسام البطوش بحثت خاللھ مضامین خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني امام الجمعیة 

  .العامة لالمم المتحدة وكیفیة مواجھة الفكرالمتطرف
اع الذي حضره وزیرا االعالم الدكتور محمد المومني والتعلیم العالي وقال البطوش خالل االجتم 

لبیب الخضرا ومفتي عام المملكة عبد الكریم الخصاونة وامین عام وزارة التربیة والتعلیم محمد 
العكور ومحافظ العاصمة خالد ابو زید ورئیس المجلس االعلى للشباب سامي المجالي وممثلون عن 

طاب جاللة الملك عبدهللا الثاني فخر لنا جمیعا بمعانیھ ومضامینھ ویجب علینا وزارة الثقافة ان خ
  .االھتمام بھ ومتابعتھ

واضف البطوش ان جاللة الملك عبدهللا یوصل دائما رسالة حول االسالم وسماحتھ ومعالجة التطرف 
  .والفكر التطرفي واالرھابي

باب بلغتھم ووسائلھم العصریة مشیرا الى ان ودعا البطوش الى الرقابة على االنترنت ومخاطبة الش
االنسان المتدین ھو الذي یدافع عن صورة االسالم السمحة ویواجھ الفكر المتطرف مبینا ان الخطا 
كان بازالة منھاج الثقافة االسالمیة من الجامعات مطالبا بعدم تفریغ المناھج الدراسیة وخاصة التربیة 

  .االسالمیة من مضمونھا
ر االعالم ان خطاب جاللة الملك رؤیة وخطة واضحة یؤخد بھا مضیفا ان الدولة تمتلك وقال وزی

خطة واستراتیجیة واضحة لمكافحة الفكر التطرفي وان الدولة تستند الى التسامح والمنھج الوسطي 
المعتدل منذ تاسیسھا مبینا ان القوانین االردنیة ال تسمح الي قناة فضائیة او غیرھا على االرض 

  .الردنیة ببث اي خطاب طائفي او عنصريا
وبین مفتي المملكة عبد الكریم الخصاونة ان خطاب جاللة الملك موجھ لكافة فئات المجتمع ودائرة  

االفتاء لھا خطة عمل فتتصدى لكل فكر خاطئ حول الفكر االرھابي مبینا ان لغة االفتاء وسطیة 
  .ومعتدلة وحكیمة

زید انھ سیكون ھناك لقاءات مع الحكام االداریین للحدیث حول وقال محافظ العاصمة خالد ابو 
  .خطاب جاللة الملك وعقد ورش حواریة مع المواطنین حول اھمیة ھذا الخطاب

وقال رئیس المجلس االعلى للشباب سامي المجالي ان الشباب یمثلون ثلثي المجتمع ویجب االھتمام 
السامیة مسبقا وقام بعقد العدید من المؤتمرات الفكریة  بھم مبینا ان المجلس التقط التوجیھات الملكیة

  .التنویریة خالل السنوات الماضیة واستھدفت عددا كبیرا من الشباب
وقال امین عام وزارة التربیة والتعلیم محمد العكور ان الوزراة قامت بمراجعة المناھج الدراسیة 

التسامح والحكمة وتم توسیع النشاطات وخاصة التربیة االسالمیة من خالل ترسیخ قیم العدالة و

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                             ١١/الدستور ص أولى

 شؤون جامعیة 
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الثقافیة والتطوعیة لصقل مھارات الطلبة مؤكدا التزام اللجنة بتنفیذ خطاب جاللة الملك من خالل 
  .تنفیذ عدد من البرامج

  
وقالت مدیرة ادارة المناھج والكتب المدرسیة وفاء العبدالالت ان الوزارة ستقوم بتوزیع مضامین 

ؤكدة ان الخطابات الملكیة تضمن عادة ضمن المناھج الدراسیة مبینة انھ یجب الخطاب على الطلبة م
  .ان یكون ھناك جانب وقائي في المناھج المدرسیة كاالحترام والمشاركة والتسامح ونبذ العنف

وثمن النواب جمیل النمري وموسى ابو سویلم ومحمد الشرمان ومفلح الرحیمي وحمدیة الحمایدة 
لخزاعلة وآمنة الغراغیر خطاب جاللة الملك وضرورة تحویلھ الى خطة عمل ورضا حداد ومفلح ا

  .داعین الى ضرورة مكافحة الفكر التطرفي ومواجھة االرھاب بالفكر المنیر لالسالم
  

وشددوا على ضرورة ان یكون ھناك دور اكبر لالعالم في مواجھة الفكر التطرفي مطالبة وزارتي 
علیم الى تنفیذ ورش عمل لتوضیح صورة االسالم السمحة واالستفادة من التعلیم العالي والتربیة والت

  .خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني، كما طالبوا بضرورة ان یكون ھناك توعیة للطفل منذ نشاتھ
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  تأجیل اعتماد تخصصات وبرامج جامعیة
  

عالي في جلستھ امس برئاسة الدكتور بشیر الزعبي تأجیل قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم ال
  .البت في إعتماد تخصصات وبرامج جامعیة

وأجل المجلس اعتماد برنامج دكتوراه في العلوم السیاسیة وبرنامج ماجستیر في مقارنة االدیان في 
رع الجامعة االردنیة واعتماد تخصص أدارة المخاطر والتأمین على مستوى البكالوریس في ف

كما أجل اعتماد برنامج الماجستیر في القوة الكھربائیة والتحكم في جامعة الطفیلة . الجامعة بالعقبة
  .التقنیة

ووافق على استمرار اعتماد تخصص نظم المعلومات اإلداریة في جامعة الیرموك، فیما اعتمد 
  .تخصص الصیدلة في جامعة جدارا

والمالحة الجویة و تشكیل لجنة لتثبیت الطاقة  واقر المجلس معاییر اعتماد تخصص المراقبة
اإلدارة الفندقیة، واإلدارة السیاحیة على مستوى برنامج الدبلوم المتوسط في (االستیعابیة لتخصصي 

  .كلیة الخوارزمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                  طلبة نیوز -١٤الرأي ص  -بترا
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  یعتذر  عن الدورة العربیة باالمارات» الجامعات« 
  

اركة في الدورة الریاضیة العربیة الجامعیة المقرر اقامتھا في اعتذر اتحاد الجامعات عن المش
  .االمارات الشھر المقبل

   
  .جاء االعتذار لضیق الوقت, خلیل الحجاج امین السر. وحسب د

  .وكان االتحاد قرر المشاركة في الدورة بمسابقتي كرة القدم وكرة السلة للطالب 
ً من الجامعات الحك ومیة والخاصة أبدت رغبتھا بالمشاركة بالدورة من جانب آخر فھم ان عددا

  .وسیتضح خالل الفترة المقبلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                                     ١٩ص الرأي 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  المدینة الریاضیة -عثمان محمود القیسي  -
  ضاحیة الرشید -حسین احمد حسین صقر  -
  السلط -موسى مفضي بدیوي حداد  -
  بلدة بریقا -فضة بادي بدر الخریشھ  -
  اربد - مد عیسى عبدالرحمن طناش الشطناوي أح -
  الرابیة -إعتدال عزت عابدین  -
  الجویدة -نداء خلیل محمد فیاض عمرو  -
  المدینة الریاضیة -القاضي التمیمي " محمد حسن"صالح داوود  -
  الشمیساني -اسحق سعدالدین ابوالسعود  -
  دابوق - محمد اسعد ابو عصبة  -
  احیة االقصىض -مصباح طالب محمود طھ  -
  تالع العلي - میسر عید یغمور  -
  الصویفیة - كابي عیسى مراد شماس  -
  البنیات -خیریھ محمد شوقي غزال  -
  الرابیة -خالد ھاشم عبدالرحمن مطلق الدباس  -
  المنارة -حسین بدر شقیر الفروخ  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوفیات 

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                                                 الرأي  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ٢٠١٥-تشرین األول-٨الخمیس 

   
 ً   :نھارا

   
ً لھذا الوقت من السنة بحدود تستمر درج  .درجات مئویة ٥-٣ات الحرارة دون ُمعدالتھا العامة نسبة

ً في بقیة المناطق ً للبرودة في الجبال، ولطیفا ً مائال ً  .ویكون الطقس خریفیا وتغطي السماء جزئیا
دودة الُسحب على ارتفاعات ُمختلفة، ویتوقع ھطول زخات محلیة من المطر بمشیئة هللا في أجزاء مح

ً على فترات .من شمال المملكة   .وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة، تنشط عصرا
   

  وفي خلیج العقبة
  
  .شمالیة ُمعتدلة السرعة:  الریاح -
  .ھادىء: حالة البحر -
  سم ٣٠ -١٠: ارتفاع األمواج -
  درجة مئویة ٢٣: درجة حرارة سطح میاه البحر -
   

  :لیالً 
   

 ً ً  تسود أجواء باردة نسبیا ً عموما ویحتمل ھطول زخات محلیة من المطر بمشیئة هللا في  .وغائمة جزئیا
  .وتكون الریاح جنوبیة غربیة، خفیفة إلى ُمعتدلة السرعة .شمال البالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حالة الطقس 

  ٨/١٠/٢٠١٥الخمیس                                                                                                       األردن طقس 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  من عضو في مجلس األعیان ان إعفاءات العائلة في التعدیالت » عین الرأي«علمت
ألف دینار ولیس كما یتم تداولھ ) ١٨(ة الدخل ربما ترتفع الى المقترحة على قانون ضریب

اإلعفاءات ستكون مشروطة بإرفاقھا بفواتیر .. ألف دینار ١٢حالیا باختصارھا على 
  .وإیصاالت عن مصاریف العائلة على الدراسة والعالج والسكن وخدمات أخرى

  
 ن عمان بعدم الموافقة على عبد هللا النسور طالب وزیر البلدیات وأمی. رئیس الوزراء د

إصدار أي ترخیص إلقامة أي مبان تعود للمقاول المنفذ ألي مشروع دون ان یقوم بإبراز 
  .براءة ذمة ساریة المفعول صادرة من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات

  
  ان مخصصات الصنادیق الموجودة لدى الجمارك والدوائر المماثلة لھا » عین الرأي«علمت

الموازنة العامة مع بدایة العام المقبل وسیتم الصرف من خالل مخصصات یتم ستحول الى 
  .رصدھا في الموازنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ٨/١٠/٢٠١٥                                               الخمیس                                                                عین الرأي



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ترأس نائب رئیس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات جلسة مجلس

  .الوزراء التي عقدت صباح امس االربعاء التي لم یتمخض عنھا اي قرارات
  

  ناشطون مصریون أبدوا عبر وسائل التواصل االجتماعي تاییدھم ومساندتھم لالجراءات
القانونیة واالداریة التي أتخدتھا السلطات االردنیة بالتعامل مع قضیة اعتداء نائب على عامل 

وأثنى ناشطون على شفافیة العمل المؤسسي لالدارة االردنیة .مصري بمطعم بالعقبة
  .ن كحد فاصل في التعامل مع قضایا المواطنین باختالفھم وااللتزام بالقانو

  
  الزمیل علي حیاصات  خصص مساحة إذاعیة  واسعة عبر برنامجھ الصباحي الذي یبث

ماذا : على أثیر  أذاعة االمن العام تناول بھ التقریر الصحفي الذي نشرتھ الدستور بعنوان 
كما استضاف الحیاصات العالم .تعرفون عن ترشیح الدكتور شاھر المومني لنوبل ؟ 
  .المومني لتسلیط الضوءعلى جدید ترشحھ للجائزة العالمیة

  
  وعد وزیر الداخلیة سالمھ حماد أھالي وشیوخ معان مساء امس االول أن یتم تنفیذ عدد من

وأضاف حماد خالل مأدبة غداء اقامھا لھ عدد من شیوخ .المشاریع التنمویة على أرض معان
  .أن معان ستحظى بدعم حكومي كامل ووجھاء معان ،

  
  عمال شركة توزیع الكھرباء في الكرك عازمون على المضي في أجراءاتھم التصعیدیة

أحتجاجا على رفض االدارة االستجابة لمطالبھم العادلة والمتمثلة بااللتزام باالتفاق العمالي 
  . المبرم بین الطرفین الى جانب وقف عملیات تسریح العمال االردنیین

  
  إشارة ضوئیة امس في مناطق مختلفة من العاصمة عمان بعد ان شھدت  ٢٥تعطلت قرابة

موجة من االمطار والضباب الذي اعاق الرؤیة لیتوزع بعدھا افراد وضباط إدارة السیر 
  .على االشارات المعطلة لتنظیم حركة السیر كما ھو معتاد

  
 الفنون عدم اقامة المھرجان في دورتھ لھذا قررت اللجنة التحضیریة لمھرجان السلط للثقافة و

  .العام نظرا لدخول فصل الشتاء وعدم اكتمال التحضیرات الالزمة القامتھ ھذا الموسم
  

  شباب متسكعین امام مدارس البنات وتم تحویلھم الى  ٧القت شرطة الرمثا القبض على
  .متصرف لواء الرمثا وفق مصدر امني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٨/١٠/٢٠١٥                                               الخمیس                                                           صنارة الدستور



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 وزراء الدكتور عبدهللا النسور أعمالھ الیوم، وذلك بعد استراحتھ لمدة یومین، یباشر رئیس ال
الفحوصات . عقب إجرائھ عملیة قسطرة للقلب، وفحوصات طبیة في مستشفى اإلسراء

  .وعملیة القسطرة أظھرت أن قلب الرئیس النسور سلیم، وأن وضعھ الصحي بأحسن حال
  

 لنواب ولجنتھ القانونیة حول مشروع قانون ینتقل الحوار الوطني، الذي فتحھ مجلس ا
اللجنة القانونیة النیابیة تلتقي الیوم . االنتخاب الجدید إلى خارج عمان، وتحدیدا إلى المفرق

بفاعلیات شعبیة بالمفرق لالستماع آلرائھا بمشروع القانون، وھو لقاء سیتبعھ لقاءات عدیدة 
احة للجنة التي بدأت سلسلة حواراتھا یوم أمس كان استر. شبیھة ستصل أغلب المحافظات
  .حول القانون من األحد الماضي

  
  ،تنظم غدا الجمعة مسیرة جماھیریة في مخیم البقعة، نصرة للمسجد األقصى المبارك

، وتنطلق المسیرة "انتصارا للمرابطین والمرابطات والوقوف لجانب الشعب الفلسطیني"و
  .من أمام مسجد القدس بعد صالة الجمعة

  
 "سیكون موضوع ورشة عمل ینظمھا مركز القدس " واقع وطموح.. النقل العام في األردن

، حیث تتناول التحدیات "سنتشري بارك"للدراسات السیاسیة، بعد غد السبت في فندق 
  .والمشكالت التي یواجھھا قطاع النقل العام

  
 كة بالمنخفض تعطلت صباح أمس العدید من اإلشارات الضوئیة في عمان، مع تأثر الممل

المصدر أشار إلى أن شرطة السیر . مصدر أمني" الغد"الجوي، وذلك بحسب ما أكد لـ
تعاملت صباح أمس مع ازدحامات مروریة الفتة، في مناطق عدة بالعاصمة، وتم تسجیل 

  .حادث سیر، أغلبھا بسیطة، في ساعات الصباح الباكر ١٢٠أكثر من 
  
  
  
  
  
  

  
  ع .ف            

 
  

 ٨/١٠/٢٠١٥                                               الخمیس                                                           زواریب الغد 


