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 االلتزام بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية طريقنا لألمن الشامل: منتدون

 
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية  -فادية العتيبي 

األردنية الدكتور خالد طوقان أن األردن الذي 
انتشار األسلحة النووية  وقع على معاهدة عدم

والبروتوكول اإلضافي لمعاهدة عدم االنتشار، 
كان قدوة حسنة في تنفيذ برنامجه للطاقة 
النووية السلمية بطريقة منفتحة وشفافة 
بالكامل في تنسيق قوي مع الوكالة الدولية 

 . للطاقة الذرية
 
  

يع المعايير الوطنية والدولية التي وأشار إلى أن األردن اتخذ تدابير صارمة لضمان االمتثال لجم
 .تحكم السالمة واألمن النوويين في جميع أنشطته النووية

  
لمنتدى عمان األمنى الذي نظمه المعهد العربي لدراسات  21جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الـ

، األمن بالتعاون مع حكومات ومنظمات دولية في الجامعة األردنية، وسط حضور دولي متميز
 .دولة في العالم( 93)ومشاركة مسؤولين من 

  
وقال طوقان، إن األردن حقق عدة مراحل في طريقه لتطوير برنامجه الوطني للطاقة النووية، حيث 

، بمثابة إنجاز رئيسي، يمثل رؤيتنا الحالية (JRTR)كان إنجاز مفاعل األبحاث والتدريب األردني 
 .الذي أنشئ لخدمة المملكة ومنطقة الشرق األوسط ككل -ووية لمركز التميز للعلوم والتكنولوجيا الن

  

 أخبار الجامعة

 3الغد ص  -2الدستور ص  -6الرأي ص  -بترا

 5/44/3545أخبار األردنية              الخميس                                                       -مواقع  -5صدى الشعب ص  
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وأوضح أنه ومنذ دخوله الخدمة العام الماضي، تم استخدام المفاعل البحثي كنقطة محورية رئيسية 
لتأهيل وتدريب المهندسين والمتخصصين في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا النووية، معلًنا عن 

ر المقبل توفير النظائر المشعة والمستحضرات الصيدالنية، التي سيتم إنتاجها أنه سيتم خالل الشه
 .من قبل المفاعل في أقسام الطب النووي بالمشافي األردنية

  
وأكد إمكانية تصرف الباحثين بالمفاعل من خالل تشغيل مختبر تحليل التنشيط النيوتروني لتقديم 

التعدينية وغيرها من المجاالت الحيوية، باإلضافة إلى خدماته إلى المجاالت الصناعية والبيئية و 
 .توفير التدريب لطلبة قسم الهندسة النووية، فيما يجري العمل حالًيا على بناء خطي شعاع نيوتروني

  
: أما لمشروع يورانيوم األردن المركزي، فأشار طوقان إلى أن هذا العمل تميز بإنجازين رئيسيين هما

لتقدير الموارد والذي قام بتحسين جزء من تصنيف موارد اليورانيوم في األردن إلى نشر التقرير الثالث 
، ووضع اللمسات األخيرة على تصميم محطة تجريبية الستخراج اليورانيوم والبدء "المقاسة"الفئة 

 . الفعلي في األعمال المدنية والكهروميكانيكية واألتمتة
  

ميركية تجري في الوقت الحالي دراسة جدوى لبناء المفاعالت وبين طوقان أن هيئة الطاقة النووية األ
ذات الوحدات الصغيرة في األردن إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه، الفتًا إلى أنه تم توقيع العديد من 

 .اتفاقيات التعاون حول دراسات الجدوى المشتركة بين موردي الهيئة وعدة مزودين نوويين دوليين
  

سيواصل سعيه للحصول على الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة، فالطاقة النووية وأكد أن األردن 
 . تظل مصدًرا نظيًفا للطاقة الخالية من الكربون وخياًرا تنافسًيا ومستقًرا لتوليد الكهرباء

  
خالء منطقة الشرق األوسط من السالح الذري، قال طوقان إن  وحول قضية منع االنتشار النووي وا 

مام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أمر ضروري لمنع انتشار األسلحة االنض
 . النووية

كما أكد أن برنامج األسلحة النووية اإلسرائيلي يظل مصدًرا النتشار األسلحة النووية في المنطقة 
االنتشار النووي  وأخطر تهديد لألمن، مضيًفا أنه ولتحقيق عالمية المعاهدة ينبغي تطبيق قاعدة عدم

على الصعيد العالمي وبدون استثناء، كما يجب على الدول غير األطراف في معاهدة عدم االنتشار 
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أن تنضم إلى المعاهدة دون شروط مسبقة وتضع جميع مرافقها النووية تحت الضمانات الشاملة 
 .للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
لمستمر االنضمام إلى معاهدة عدم االنتشار، ال يزال وأوضح طوقان أنه نتيجة لرفض إسرائيل ا

السالم واألمن في منطقة الشرق األوسط بعيد المنال، فضاًل عن أن ذلك باإلضافة إلى القدرة النووية 
 . اإلسرائيلية ستتسببان في سباق تسلح نووي محتمل في الشرق األوسط

  
المخاوف إلحاًحا في المنطقة، إذ ستحاول أن تسلق إيران للسلم النووي، أصبح أحد أكثر "وأضاف 

 ".دول عديدة في المنطقة اكتساب القدرة على االنطالق نحو تطوير األسلحة النووية
   

نائب مساعد وزير الطاقة األميركي ليزا غوردون هاغارثي، من جهتها أشادت بدور األردن، بقيادة 
المبتكر لمعالجة التحديات التي تزداد يوًما بعد جاللة الملك عبداهلل الثاني، في تعزيز الحوار والنهج 

 .يوم، ليس فقط هنا في الشرق األوسط ، ولكن على المستوى العالمي
  

ليس من قبيل "وقالت إن الواليات المتحدة األميركية تدرك وتثني على جهود األردن الناجحة، مضيفة 
قيادة األردن المستمرة بشأن األمن  المصادفة أننا كلنا في عمان اليوم، حيث يمثل ذلك شهادة على

 ".النووي
  

 .واعربت عن اعجابها بجمهور المنتدى الذي يمثل التنوع والمعرفة والخبرة
  

، قائلة إنه ال يمكن تحقيق "الطبيعة النووية المتطورة"وعرضت هاغارثي وجهة نظر بالدها بشأن 
اء من خالل العديد من برامج الحد من األمن النووي وحظر االنتشار النووي دون التعاون مع الشرك

 .التهديد النووي
  

وأوضحت أن هذه البرامج تركز على معالجة المخاوف المشتركة بشأن خطر اإلرهاب النووي وانتشار 
 .األسلحة النووية، إضافة للمواد ذات الصلة باألسلحة والتكنولوجيا والخبرة
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لمواد النووية والمشعة، وعلى منع تهريب هذه المواد وتابعت هاغارثي أن بالدها عملت على تأمين ا
 .المطلوبة لتصنيعها" السلع ذات االستخدام المزدوج"و
  

وشددت على أسس منع االنتشار النووي واالستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحة أن بالدها 
في المذكور  ولنحاعلى ، لسلميةاض ارلألغللتكنولوجيا النووية " ملتزمة بتحقيق أوسع تبادل ممكن"
 .دولة  94مفاعاًل نووًيا تعمل في   054ر مع ما يقرب من النتشام ادعهدة معا نبعة مارلدة الماا
  

وأكدت أهمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في تطوير الطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء 
 .العالم، وضرورة وجود نظام ضمانات فعال من أجل ذلك

  
أشارت إلى أهمية هذه المعاهدة ودورها في تطوير الطاقة النووية المدنية في جميع أنحاء العالم، إذ و 

 . تظل معاهدة عدم االنتشار بمثابة حجر الزاوية في المعايير العالمية لمنع االنتشار
  

إلى  وبينت هاغارثي أن تلك المعاهدة ساهمت في تعزيز األمن واالستقرار العالميين، باإلضافة
 .تسهيل تطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية

  
ولفتت إلى أننا نعمل على تبسيط االجراءات لتصدير التكنولوجيا النووية األميركية إلى الدول الشريكة 

 .بطريقة تتفق مع أعلى معايير عدم االنتشار
  

ظام السوري استخدم األسلحة إن الن"نائب وزير الخارجية األميركي اندريا ثومبسون، بدورها قالت 
 ".الكيميائية السورية، ما ترتب عليه تدهور في المعايير الدولية ضد استخدام مثل هذه األسلحة

  
، استخدمت سورية األسلحة 1429منذ انضمامها إلى اتفاقية األسلحة الكيميائية في العام "وأضافت 

 ".هاك صارخ لالتفاقيةالكيميائية بشكل متكرر ومنتظم ضد الشعب السوري في انت
  

ضد ( الفيتو)أنها فعلت ذلك بمساعدة ومعونة روسيا التي استخدمت حق النقض "وأكدت ثومبسون 
 ".القرارات ذات الصلة في مجلس األمن الدولي وشاركت في حملة محسوبة من التضليل والتشويه
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، قائلة إن الرئيس ترامب أعلن "أنشطة إيران المزعزعة لالستقرار في المنطقة"وتطرقت في كلمتها إلى 
من أيار الماضي عن أن الواليات المتحدة ستنهي مشاركتها في االتفاق النووي االيراني  8في الـ

5+2 (JCPOA) فشلت في نهاية المطاف بحماية الشعب األميركي وحلفائنا "، إذ أن االتفاقية
 ".راروشركائنا في المنطقة من استمرار سلوك إيران المزعزع لالستق

  
إنه "، قائلة (IAEA)ودعت ثومبسون، طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يجب أن تكون جميع األنشطة النووية اإليرانية متوافقة تماًما مع التزامات الوكالة الدولية للطاقة 
 ".  الذرية

مى بالتهديد السيبراني الناشئ، قائلة إن ، أو ما يس"تهديدات اإلنترنت"من ناحية ثانية أشارت إلى 
ستعزز إطار سلوك "االستراتيجية اإللكترونية الوطنية، التي أصدرها ترامب في شهر أيلول الماضي، 

الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني المبني على القانون الدولي، والتقيد بالمعايير الطوعية غير 
تم تطبيقه خالل وقت السلم، والنظر في إجراءات عملية لبناء الملزمة لسلوك الدولة المسؤول الذي ي

 ".الثقة لتقليل مخاطر الصراع الناشئ عن النشاط السيبراني السيئ
  

التزام الواليات المتحدة باألمن واالستقرار اإلقليميين، وبدعم حلفائنا وشركائنا أثناء "وأكدت ثومبسون 
 ". يدات األمنية التي يواجهونهاعملهم لمعالجة المجموعة الكاملة من التهد

  
من بين األدوات التي نستخدمها لتعزيز قدرات الشركاء للتصدي لمثل هذه التهديدات، "وأوضحت أنه 

وبرامج التمويل ( FMS)المساعدة األمنية الثنائية من خالل برامج المبيعات العسكرية الخارجية 
المالية المنتهية في أيلول الماضي باعت ، معلنة عن أنه في السنة ("FMF)العسكري األجنبي 

 .مليار دوالر لشركائها العرب 12الواليات المتحدة أو منحت أسلحة قيمتها أكثر من 
   

ليس هناك دولة أكثر "كبير مفاوضي السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، بدوره قال 
، مشيًرا إلى  اجتماعه مع "حل الدولتينمن فلسطين تطمح إلى تحقيق السالم وهي مصلحة وطنية ل

دارته العام الماضي الذي كان ُبغية تحقيق السالم وحل الدولتين  .الرئيس ترامب وا 
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هل طورت تقنيات تقتل األفكار "وشن عريقات هجوًما الذًعا على الرئيس ترامب، متسائاًل 
طينيين، أو القيام بتقويض حل بالرصاص، كما األجسام؟، هل يحق لك أن تملي قراراتك على الفلس

 ".ما الذي يريده ترامب بالضبط؟"، كما تساءل "الدولتين؟
   

هو خرق للقانون "وقال إن اعتراف الواليات المتحدة بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية والغربية 
عب الدولي، وينتهك حظر االستيالء غير المشروع لألراضي بالقوة، فضاًل عن أنه ينتهك حق الش

 ".الفلسطيني في تقرير المصير
  

، وما "أن األميركيين بدأوا بالفعل بتطبيقها"، أوضح عريقات "صفقة القرن"وفيما يتعلق بما ُيعرف بـ
يقاف الدعم الذين كانوا يقدمونه "يؤكد ذلك   نقل الواليات المتحدة سفارة من تل ابيب إلى القدس، وا 

مليون دينار، فضاًل عن  044والبالغ قيمته ( األونروا)ن لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي
 .إغالق المكتب التمثيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية في واشنطن

  
طلب من اإلدارة األميركية أكثر من مرة الجلوس مع اإلسرائيليين للتباحث معهم، "وأشار إلى أنه 

 ".لكنهم لم يسمحوا بذلك
  

نحن صراعنا ليس ديني، فأنا فخور بأنني مسلم، وهناك "رئيس ترامب، وقال عريقات، موجًها كالمه لل
، في إشارة إلى تصريحات ألحد المرشحين "واليهودية لم ولن تكون تهديًدا. مسيحيون عرب

إن السالم لن يتحقق قبل أن يتحول المسلمون واليهود إلى الديانة "الجمهوريين األميركيين الذي قال 
 .لبعض من يحاول تحويل الصراع إلى ديني، وأن هناك ا"المسيحية

   
 ".ما الذي سيحدث في غياب قرار حل الدولتين؟"وختم عريقات حديثه، متسائاًل 

ال أحد ينكر أنها حركة سياسية وال أحد "، قال عريقات "حماس"وبخصوص حركة المقاومة اإلسالمية 
بل بعدم االقتتال الداخلي، وقبول ولكن عليها أن تق. نحن نختلف معهم"، مضيًفا "يستطيع إلغاءها

 ".تعدد األحزاب والتنوع في السلطة
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وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الدكتور أيمن خليل أن المنتدى يعقد هذا العام وفق ظروف 
إقليمية بالغة التعقيد من ضمنها تجديد العقوبات األميركية على إيران، فيما يتوقع أن تكون بداية 

 .ة جديدة على ساحة الشرق األوسطلمواجه
  

واشار خليل الى انه وبالنظر لحالة الجمود التي وصلت اليها الجهود المتعلقة باخالء الشرق االوسط 
من اسلحة الدمار الشامل، فإن المنتدى سيناقش الموقف العربي في المحافل الدولية وخاصة في 

يعقد اعماله في النصف االول من العام المقبل  مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر االنتشار النووي والذي
في األمم المتحدة وسط عدد من االصوات العربية التي تنادي بتوحيد الموقف الجماعي العربي 

 . والعمل على الغاء المد الالنهائي التفاقية حظر انتشار االسلحة النووية
  

منية العالمية المتخصصة في مجال وتابع أن المنتدى نجح بترسيخ اسمه على خارطة المنتديات األ
مناقشة القدرات غير التقليدية ليصبح واحًدا من أبرز المنتديات عالية المستوى المتخصصة 
والمستدامة على مستوى المنطقة، ما يرسخ دور عمان كحاضنة للحوار الدولي، إضافة لدورها الهام 

 . كنواة للعمل العربي المشترك
نتدى يهدف لمناقشة التحديات األمنية الناشئة على الصعيدين الدولي وأشار خليل إلى أن هذا الم

واإلقليمي، فيما ُيشكل المنصة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي تتيح تقابل األضداد بهدف 
 .الوصول إلى تسوية محتملة من خالل حوار رصين وهادئ في عمان
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 "األردنية"
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 م الحالي جريمة الكترونية العا 0000
 

 

محمد المبيضين ــ قال مدير وحدة 
مكافحة الجرائم اإللكترونية في مديرية 
األمن العام المقدم رائد الرواشدة أن 

بلغ  1448الجرائم اإللكترونية عام 
جريمة في حين وصل ( 08)عددها 

( 2544)عددها العام الحالي قرابة 
 .جريمة 

 
وأضاف في محاضرة ألقاها في كلية 

ل في الجامعة األردنية أن األردن في مقدمة دول العالم في استخدام وسائل االتصال األعما
االجتماعي بواسطة الهواتف الذكية األمر الذي أدى إلى انتشار الجرائم اإللكترونية بشكل واسع ،الفتًا 

خدمات في هذا السياق إلى أن الوحدة لديها خطة الفتتاح فروع لها في محافظات المملكة لتقديم ال
 .للمواطنين 

 
وحذر الرواشدة خالل المحاضرة التي حضرها عميد كلية األعمال الدكتور فايز حداد وأدارها الدكتور 
رامي الدويري مستخدمي الهواتف الذكية من نشر الصور والفيديوهات والبيانات الخاصة بهم خشية 

 .استخدامها من البعض ألغراض التشهير واإلساءة والتجريح 
 

د مدير الوحدة بوعي األردنيين في التعامل مع القضايا الوطنية خصوصًا التعامل األخالقي وأشا
واإلنساني مع حادثة البحر الميت ، مشيرًا إلى أن الوحدة تدعم مستخدمي وسائل االتصال 

 .اإلجتماعي في التعبير عن الرأي والنقد البناء والتسامح والحوار العقالني 
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لدى الوحدة إمكانيات تكنولوجية ومختبرات متقدمة لتتبع وكشف أصحاب الرواشدة ، أكد أن  
الحسابات الوهمية ال سيما الحسابات التي تدعو إلى العنف والتطرف والفتن والشائعات التي تؤدي 

 .إلى زعزعة األمن واالستقرار المجتمعي 
 

كوادر الوحدة في نشر وثمن عميد كلية األعمال الدكتور حداد الجهود المخلصة التي تقوم بها 
 .التوعية ألخطار الجرائم اإللكترونية لحماية المواطنين وبسط األمن واألمان في ربوع المملكة 
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 "ردنيةاأل"
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حياًء لذكرى تفجيرات عمان باألردنية اليوم  تأبينًا لشهداء البحر الميت وا 
 

ستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة يقيم فريق النشامى تحت رعاية عطوفة رئيس الجامعة األردنية األ
فعالية إستذكار وتكريم وغاءا ألرواح تفجيرات عمان و شهداء البحر الميت ، وذلك في تمام الساعة 

 .أمام المكتبة الرئيسية في الجامعة 1428/  22/  8الخامسة من مساء اليوم الخميس الموافق 
 

 .ات فنية من أداء كورال الجامعة وفقرات شعريةيتخلل الفعالية إضاءة للشموع وفقر 
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 األميرة بسمة ترعى تخريج طلبة الماجستير بمعهد اإلعالم
 

 

احتفل معهد اإلعالم األردني، 
أول أمس برعاية األميرة بسمة 
بنت طالل، وحضور األميرة ريم 
علي بتخريج الفوج التاسع من 

ة الماجستير في طلبة المعهد لدرج
الصحافة واإلعالم الحديث، 

خريجا  92والبالغ عددهم 
وأكدت األميرة بسمة  .وخريجة

على المسؤولية الكبيرة لإلعالم 
يصال المعلومة الدقيقة،  في نقل وا 

وأهمية االلتزام بالمبادئ األساسية للصحافة، والتي تتمثل بتوخي الدقة والصدق والنزاهة دون تحيز 
وأشارت سموها  .نسانية والمساءلة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل التواصلوالتحلي باإل

إلى ما نشهده اليوم من سرعة وتنافس في نقل المعلومة على حساب الدقة والمصداقية، الفتة إلى 
لتحري « تحقق»الذي يرفع شعار « أكيد»أهمية دور معهد اإلعالم األردني من خالل مرصد 

وأكدت سموها أهمية برامج المعهد المتنوعة ودوره في  .اد اإلعالمية المتاحة والمتداولةمصداقية المو 
تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة واالرتقاء بمهنة الصحافة في األردن والمواءمة بين اإلعالم 

جازات بدوره، عرض عميد معهد اإلعالم الدكتور باسم الطويسي أهم اإلن .التقليدي واإلعالم الجديد
التي حققها المعهد العام الماضي، وأبرزها حصوله على الجائزة العالمية للتربية اإلعالمية 
والمعلوماتية من منظمة اليونسكو والتحالف العالمي من أجل نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية، 

ديرا اللتزامه باالستمرار مبينا أن هذه الجائزة تعد اعترافا عالميا بإنجازات األردن، ممثال بالمعهد وتق
وأشار إلى  .في نشر هذه الثقافة ودمجها بالنظم التعليمية وفي أنشطة المؤسسات الشبابية والمجتمعية

الحالة اإلعالمية العالمية والعربية واستمرار أزمتها، حيث ازداد االعتماد على الشبكات االجتماعية 
عالم المهنية، ما زاد من حمىى األخبار الزائفة وزاد في الحصول على األخبار وتراجع الثقة بوسائل اإل
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واعتبر  .من قوة الشائعات وانتشارها حتى أصبحت جزءا من إدارة األزمات، وأداة إلرباك الرأي العام
أن استغالل تلك الوسائل لتشكيل قوة للتضليل، وأداة لكسب الشعبوية وبناء األجندات والمصالح، 

حول كيفية تأهيل أجيال جديدة من الصحفيين الملتزمين بقاعدة صلبة يضع الجميع أمام تحد كبير 
وخالل الحفل الذي حضره وزير العدل  .من األخالقيات، مقابل حماية حق الناِس في حرية التعبير

وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجامعة األردنية، ألقى الطالب أحمد 
ة الخريجين، أشار فيها إلى اإلمكانيات العلمية والتقنية التي وفرها المعهد لطلبته، تنوح، كلم

وانعكاسها على تحسين مخرجات اإلعالم واالرتقاِء به، من خالل توفير أهم المصادر والمراجع 
ا المعنية باإلعالم وتزويد الطلبة بتقنيات إعالمية متطورة مكنتهم من معاينة الحقائق ورصدها ونقله

 بموضوعية ومهنية
 
بالمئة منهم في مؤسسات إعالمية وصحفية  31طالبا يعمل  129ذكر أن المعهد خرج منذ تأسيسه ي

 .في األردن
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االعالم األردني اعالم : نادر الكساسبه محاضرًا لطلبة أمريكيين في الجامعة األردنية
 ميكانيكي

 
در وصف االعالمي الدكتور نا

الكساسبه مدير موقع الكون نيوز 
االخباري، االعالم األردني بأنه 
اعالم ميكانيكي، ويبتعد عن 
الديناميكية التي تفرضها اللحظة 
االعالمية، على مجمل األحداث 
التي تتطلب حيادية مطلقة في 
تعاطيه معها، رادًا هذا األمر الى 
مجموعة من األسباب أبرزها 

تدير مجمل وسائل االعالم الخاص في األردن، حيث تخلو من مجالس الطبيعة اإلدارية التي 
االدارة، على اعتبارها مؤسسات فردية تعود ملكيتها لشخص أو أشخاص محددين، يفرضون وجهة 

 . نظرهم المبدئية على منتج وسائل االعالم
 
 

الردنية لعدد من هذا وجاء كالم الكساسبه ضمن محاضرة ألقاها في كلية األمير حسين في الجامعة ا
الطلبة األمريكيين التابعين لبرنامج خاص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث تحدث خاللها 
عن واقع وطبيعة العمل االعالمي األردني، معرجًا على الكثير من المسائل الجوهرية والتقنية التي 

 . تمس صميم المسيرة االعالمية األردنية
 

لى أهمية االعالم في تسيير عجلة التنمية المستدامة، ملقيًا الضوء على أهم القضايا ونوه الكساسبة إ
التي تهم الشأن االعالمي في األردن، والتي كانت محاورها تتركز بحسب ما جاء في المحاضرة، 
على حساسية بعض القضايا الوطنية، ومنع النشر في االردن، وعالقة المؤسسات االعالمية بنقابة 
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يين وهيئة االعالم األردنية، ووصول المعلومة إلى الجمهور، باإلضافة لطريقة إدارة المادة الصحف
 . الخبرية

 
واستهجن الكساسبة تدني مستوى ترتيب االردن اعالميًا في مؤشرات حريات االعالم العالمية، قائاًل 

ضمن حرية التعبير إن حرية االعالم في االردن مصانة بفعل القوانين والدستور األردني، الذي 
واالعالم، رادًا هذا األمر الى طبيعة التصنيفات الدولية التي ال تراعي الثقافة العامة في الدول 
المختلفة، مثل آليات التعاطي مع الحريات الدينية، وبعض المسائل التي ال يتقبلها المجتمع، وال 

 . تتسامح معها وسائل االعالم والقوانين الموجودة
 

م من مستوى االعالم األردني ومهنية االعالميين األردنيين، إال أن الكساسبة شدد على وعلى الرغ
ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للعملية االعالمية، معتبرًا أن بلدًا مثل األردن يستحق اعالمًا مهنيًا 

ميع وسائل وموضوعيًا كبيرًا، لما تشهده البلد من مستوى تعليم عاٍل، وانفتاح غير محدود على ج
 . التواصل التكنولوجية وغير التكنولوجية

 
وأشار الكساسبة في نهاية المحاضرة إلى محافظة االعالم األردني بوسائله المختلفة، على حرفيته 
ومهنيته العالية، وأنه لم يتأثر بهبوط المستوى االعالمي العربي الذي رافق األزمة الخليجية المتمثلة 

إن وسائل االعالم األردنية نجت من حالة األخبار الكاذبة والمفبركة : الً بمقاطعة دولة قطر، قائ
وسيل الشائعات المقصودة اعالميًا، محاواًل أن يقدم وجبات اعالمية صادقة ومتميزة، تعكس واقع 
الحال دون أن يخضع ألية تأثيرات داخلية أو خارجية، وهو األمر الذي وقعت به وسائل االعالم 

 . ًا والعربية عموماً الخليجية خصوص
 

دارة كاًل من الدكتور سيف الدين بني عطا، واآلنستان إيناس  والجدير بالذكر أن اللقاء جرى بتنظيم وا 
 .السواعير ونور شمس، في مبنى الكلية
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Princess Basma attends graduation ceremony of JMI 
students 

 
 
HRH Princess Basma on Thursday 
evening inaugurated the graduation 
ceremony of the 9th batch of MA 
holders from the Jordan Media 
Institute (JMI) in the presence of HRH 
Princess Rym . 

 
Thirty-one students were granted their master’s degree in journalism and 
media, the Jordan News Agency, reported. 

 
Princess Basma stressed the responsibility of media outlets in conveying 
“precise” information, underlying the need to commit by principles of 
professional press  . 

 
The Princess added that accuracy, credibility and integrity without bias are 
at the heart of professional press, adding that journalists should have 
humanitarian responsibility and accountability in light of the rapid 
development of mass media technologies, Petra said . 

 
Princess Basma highlighted the role of the JMI’s AKEED online portal in 
circulating the right information by checking the authenticity of news 
reports . 

 5/44/3545                                الخميس                                                          3الجوردان تايمز ص 
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The Princess also highlighted the importance of the JMI’s programmes in 
equipping its graduates with the required skills and the institute’s role in 
improving journalism in Jordan. 

 
Dean of the JMI Basim Tweissi reviewed the achievements of the institute, 
saying that it has recently received media and information literacy reward 
from the UNESCO and the Global Coalition for Media and Information 
Literacy . 

 
He also said that the reward is a global recognition of Jordan’s 
achievements and the JMI which, Tweisi said, “integrates information 
systems with community and youth organisations”. 

 
He also said that social media is exploited to mislead the public and serve 
personal agendas complicating efforts to qualify ethics-based journalists, 
according to Petra. 
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Amman Security Colloquium aspires to WMD-free region 

 
 

Jordan is implementing its peaceful nuclear energy programme “in a fully 
open and transparent manner, and in strong coordination with the 
International Atomic Energy Agency”, Jordan Atomic Energy Commission 
(JAEC) Chairman Khaled Toukan said on Wednesday . 

 
“Jordan, being a signatory to the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

Treaty (NPT) and additional protocol to the NPT, has set a good example 
in implementing its peaceful nuclear energy programme,” Toukan, a former 
university president and three-time government minister, said, addressing 
key officials of the nuclear security sector from 39 countries, during the 
opening session of the 12th Amman Security Colloquium. 

 
Jordan has taken stringent measures to ensure compliance with all national 
and international standards governing nuclear safety and security 
throughout all its nuclear activities, he added. 

 
Toukan touched on Israel and Iran as two countries that are “a cause of 
concern when it comes to the nuclear weapons race in the region”. 

 
The organisers of the event said that the main aim of the conference was 
to discuss the Arab stance on international events, and the current 
stalemate in efforts to remove weapons of mass destruction (WMD) from 
the Middle East. 

 

 5/44/3545لخميس                                             ا                                            4الجوردان تايمز ص 
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“The refusal of Israel to join the NPT has created great concern among 
countries in the Middle East region over the acquisition of nuclear capability 
by Israel. Thus, Israeli nuclear capability has triggered a potential nuclear 
arms race in the Middle East,” Toukan explained. 

 
Iran’s traditional and “unconventional climbing of the nuclear ladder has 
become one of the most pressing concerns in the region”, said Toukan 
adding that in response to a nuclear-weapons-capable Iran, “several 
states in the region will try to acquire the capability to break into nuclear 
weapons development”. 

 
‘Transparent  

 
energy roadmap’ 

 
Khaled Toukan on Wednesday also said that Jordan had taken several 
important steps along a transparent roadmap that sought to implement the 
national strategy for energy. 

 
The strategy was developed in 2007 following in-depth studies to formulate 
various reliable, secure, economic and sustainable energy sources for 
Jordan, with nuclear energy as one of its main contributors, Toukan told the 
gathering. 

 
Toukan stressed that JAEC had pursued the promotion of nuclear energy 
in Jordan, with strict adherence to nuclear safety and security and an 
advanced selection of safe nuclear reactors. 
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“The use of nuclear energy is one of the key alternatives to transition from 
total dependence on fossil fuels to low-carbon energy sources in line with 
modern developments in the energy industry,” the former minister said. 

 
He pointed out that nuclear energy has been demonstrated to be an 
effective option for sustainable electric power generation and water 
desalination, offsetting the lack of natural resources and the dependence 
on imported fossil fuels that has been the traditional source for energy 
production in Jordan. 

 
‘Ambitious undertaking’ 

 
Also addressing the gathering was former assistant to the US secretary of 
state, Thomas Countryman, who said he would speak frankly about the 
Middle East Nuclear-Free Zone, and the escalation of US-Iranian 
confrontation. 

 
“The failure to convene a conference to begin discussion of a Middle East 

Nuclear and WMD-Free Zone is a disappointing diplomatic failure, for 
which I take my share of responsibility,” Countryman said in his keynote 
speech. 

 
“No one ever thought it would be easy to achieve such a zone, but many 

understated the difficulty of even beginning a process,” the former US 
diplomat added. 

 
“There simply is no precedent in modern history for such an ambitious 

undertaking in a region constantly beset by conventional conflict, and where 
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key states are largely incapable of speaking to each other in a normal 
fashion,” he explained. 

 
Still, Countryman added, “we came closer in 2013 than many appreciate, 
and it remains valuable to analyze carefully not just — on a macro scale — 
the regional obstacles, but also the particular sticking points we 
encountered”. 

 
“We had an agreement in principle among regional states [not including 

Iran and Syria], to convene the conference once there was an agreement 
on a simple agenda. Unfortunately, both the Arabs and Israel viewed the 
initial agenda as pre-determining the entire course of negotiations,” he 
stated. 

 
“The Arab states saw the inclusion of a broader spectrum of regional 

security issues as creating a diversion for Israel to permanently sideline 
actual discussion of a treaty; while Israel believed a treaty would be 
meaningless without at least a discussion of the wider security issues 
separating it from its neighbours,” Countryman explained. 

 
Turning to Iran, Countryman said that the threat it poses in the region and 
its stability is clear. 

 
“It [Iran] seeks to be the winner in a regional ballistic missile race, but it’s 

not the only regional state playing that game… Iranian leadership is 
hypocritical, corrupt and kleptocratic, but that is not a unique condition,” 
Countryman said. 
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He added that he believes that Iran’s “malign activities must be countered, 
[and] met with resolve… And I would like to see the United States lead that 
effort. But I would also like to see the US choose its partners in that effort 
not according to how fervently they hate Iran, not according to how well 
they stroke the president’s ego, but according to their reliability and 
effectiveness”. 

 
During the second part of the opening session, US Under Secretary of 
State Andrea Thompson tackled four regional security challenges and 
outlined the United States’ role in addressing them with the allies and 
partners. 

 
One of the challenges was Syria’s unacceptable use of chemical weapons 
and the resulting deterioration of the international norms against chemical 
weapons use, Thompson said . 

 
Since acceding to the Chemical Weapons Convention in 2013, she said, 
Syria has “repeatedly and systematically used chemical weapons against 
the Syrian people in gross violation of the convention. It has done so with 
the aid and protection of Russia, which has vetoed relevant resolutions in 
the UN Security Council and engaged in a calculated campaign of 
disinformation and distortion” . 

 
Another challenge according to Thompson was Iran’s full range 
“destabilising activities in the region”  . 

 
“Iran must take lasting steps that demonstrate once and for all that its 

nuclear programme will remain exclusively peaceful and to fully cooperate 
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with the IAEA, and all of Iran’s nuclear activities must be fully consistent 
with its IAEA safeguard obligations,” she stressed . 

 
Meanwhile, US  
Under-secretary of Energy for Nuclear Security Lisa Gordon-Hagerty said 
the United States considers His Majesty King Abdullah and Jordan to be 
indispensable partners in this region . 

 
“Jordan’s work to promote dialogue and innovative approaches to address 

emerging security challenges grows more essential every day — not only 
here in the Middle East, but on a global scale,” Gordon-Hagerty said in her 
keynote speech. 

 
The event, which was held at Jordan University, was sponsored by the 
Arab Institute for Security Studies, the Geneva Centre for Security Policy, 
the government of the Netherlands, Konrad Adenauer Stiftung, the Stanton 
Foundation and the Nuclear Threat Initiative. 
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بساطة ومسؤوولية وطاقة .. « الحسين التقنية»زيارة مفاجئة لولي العهد إلى جامعة 
 إيجابية

 
ة ليست مفاجئة فقط لسمو ولي العهد االمير الحسين بن عبداهلل لحرم جامعة زيار  -امان السائح 

الحسين التقنية الى مهد بيته ورحم احدى مبادراته الملتصقة بالواقع االكاديمي المختلف بكل تفاصيلة 
 .، انها زيارة دعم وسند وهيبة لكل مؤسساتنا االكاديمية التي تحدث فرقا في مسيرتها 

لمفاجئة لحرم الجامعة هي اشارة مواصلة التسابق االيجابي نحو االنجاز والتطوير فزيارة مسوه ا
واستثمار الحدث العالمي والتكنولوجي ، وابتكار ريادة االعمال ، لتكون كل مؤسساتنا االكاديمية 

 .تحت مظلة االبداع وعدم الوقوف عند زاوية ماض واالندثار وراء التقليدية 
طلته البهية الشابة ، فقد دخل حرم الجامعة ملتفحا بزي الشباب البسيط ،  زيارة ال تشبه سوى مثل

ودخل حرم الجامعة دون اية تحضيرات مسبقة الدارة الجامعة وكادرها التدريسي وطلبتها ، وكانت 
زيارة مفاجئة بامتياز فلم تقف عند حدود التحضيرات المسبقة والتجهيز ، كما اعتدنا ان نرى 

تقبال ضيفها الهام ، بل كانت تحمل كل مضامين البساطة وارادة شاب احب ان مؤسساتنا عند اس
 ..يطلع على مكونات ارادته بتأسيس مثل هذا الصرح الهام الذي يحمل اسمه 

 
زيارة متواضعة رائعة تحمل كل مفاهيم البساطة والشباب واالهتمام والمسؤولية ، فمن وجهه الشاب  

بية وعينيه اللتان تحاكيان الطالب والطالبات بروح ال تخلو من االهتمام وحلته المفعمة بالطاقة االيجا
والصداقة والخبرة التي يحملها في سنوات حياته ، الى امير متقد بالثقافة واالبتسامة التي ال تفارق 
محياه ، حيث وضع كل تلك التفاصيل نصب عينيه ولمسها كل من حوله بالجامعة دون ان يوجه 

ث بالنظريات والشعارات ، بل كان هو كما يريد ان يكون ، وكما يطمح ان يرى تلك خطابا او يتحد
 ..الجامعة الفتية 

لبيب الخضرا في زيارة عمل . زيارة مفاجئة بكل مقاييسها الرسمية والبروتوكولية ، فرئيس الجامعة د
ه وكان احد مستقبلي خارج االردن ولم يكن احد يعلم بتلك الزيارة التي لو حصل اللغى الرئيس زيارت

االمير الشاب ولي العهد ، واعضاء الهيئة التدريسية واالداريون كانوا جميعا مع طلبتهم كاي يوم 

 شؤون جامعية ومحلية

 5/44/3545الخميس                                                                                                   3الدستور ص 
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عادي ، فاالتصال الذي تلقته الجامعة ، بأن ضيفا كريما سيزور الجامعة بعد فترة بسيطة وما هي 
 ..لجامعة اال اقل من نصف ساعة حتى يفاجأ الجميع بوجوده الكريم في حرم ا

ولي العهد الشاب االمير الحسين بن عبداهلل تجول خالل نصف ساعة في بعض مرافقها وسلم على 
الطالب والطالبات الذين التقطوا معه الصور  التذكارية ، ولم تتوقف االجهزة الخلوية عن التقاط 

لحماس واالصرار السيلفي معه وكان باثا لكل طاقات الشباب منفتحا متفاعال اضفى عليهم روحا با
واالستمرارية بان يكونوا فخورين بوجودهم في هذا المكان ، وان طاقة الشباب تبدأ لكنها ال تتوقف 

زيارة سموه الى حرم الجامعة حملت رسائل ال تشبه اال روحه وخطواته التي جلبته الى .. عند مرحلة 
الى جانب الطالب وحضر حضن محاضرة بمادة الرياضيات فما كان منه اال ان جلس على كرسي 

 ..جزءا منها ، وانصت الى االستاذ بتركيز واهتمام كبيرين 
كان وسط الطلبة وكـأنه منهم كما وصف شهود عيان ، فبزيه المتواضع وبساطة مالمحه ومالبسه 
كان االقرب لهم الى درجة شعروا انه زميل لهم وصديق واخ ليتجاوزا للحظة انه ولي العهد امير 

شكر الطلبة واستاذ المادة وخرج وجميعهم ينظر له بفخر وحب واهتمام وقدوة لهم جميعا فهو البالد ، 
 ..صاحب الرؤية الشبابية المختلفة التي قد تنقلهم الى عالم اكثر تطورا وألقا ونماء

تلك هي رسالة .. ولي العهد جاء محمال بروح ورسائل لكل طالب جامعي ولكل جامعة على حدا 
اديمي والجامعي بكل ارجاء الوطن ، سيما التعليم التطبيقي واالكاديمي المختلف الذي للتعليم االك

 ..يحمل صفة الريادة واالبداع واالبتكار والتطبيق العملي 
شكرا سمو ولي العهد باسم طلبتنا وجامعاتنا ، والزيارات تلك هي شهادة اعتزاز وثقة بتلك المؤسسات 

ع رسالتها تمنح طالبها حبا وعلما واهتماما ورسالة اكاديمية التي ال بد ان تبقى على تواصل م
ممزوجة بضمير حي علمي خالق من اجل اردن يريده جاللة الملك مختلفا ويطمح سموه ان يكون 

 ..رقما صعبا في خارطة العالم 
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 قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 

 

يم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعل
 .معايير ضمان جودة التدريس للبرامج األكاديمية

 
ل المجلس وفق بيان صحفي صدر عنه األربعاء، البت باالعتماد الخاص لتخصص  الهندسة )وأجى

 .في الجامعة األردنية( برنامج الماجستير/ الجيوتقنية
 

( برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)االستيعابية الخاصة لتخصص  ووافق المجلس على رفع الطاقة
 .في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 
في جامعة ( برنامج الماجستير/ علم الحاسوب)وقرر المجلس ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص

 .العلوم والتكنولوجيا األردنية
 

برنامج / إدارة األعمال)ة الخاصة لتخصص ووافق المجلس على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابي
 .في جامعة عمان األهلية( الماجستير

 
تكنولوجيا المعلومات )وأجل المجلس البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

 .في جامعة الشرق األوسط( برنامج الماجستير/ واالتصاالت في التعليم
 

على ( برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا التعليم)ووافق على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 
 .تثبيت الطاقة االستيعابية العامة في جامعة الشرق األوسط

 
 21/ 2وقرر المجلس التوقف عن استقبال طلبات منح وثيقة المجال المعرفي اعتبارًا من تاريخ 

/1428. 
 

 

 5/44/3545طلبة نيوز                                                              الخميس                                             
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 األولى عربيًا بتخصص الطب" جامعة التكنولوجيا"
 

العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات ان كلية الطب في الجامعة حلت في  قال رئيس جامعة
موقع الصدارة محليًا وأيضًا بين مثيالتها في العالم العربي كما حصلت على الترتيب الرابع على 

على مستوى كليات الطب في  152مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واحتلت المركز 
 "يو أس نيوز"ك في إعالن نتائج تصنيف جاء ذل. العالم

 
نشعر بمزيد الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الجديد الذي يضاف للسجل المشرف : وقال خريسات

في مجال التصنيفات العالمية المرموقة على اختالفها الذي "  1423" لجوهرة الجامعات لهذا العام 
له مؤخرًا على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي يعد بحق إنجازًا تاريخيًا درجت الجامعة على تسجي

وأوضح خريسات أن هذا اإلنجاز الجديد ما هو اال نتيجة  .والذي يسجل للجامعة وكافة منسوبيها
وأشار إلى أن هذه  .سياسات الجامعة في دعم وتنشيط البحث العلمي على مر السنوات األخيرة

افة من اجل التطور في البحث للنهوض بالجامعة النتيجة جاءت لتضافر جهود كوادر الجامعة ك
والمحافظة على موقعها في مصاف الجامعات العالمية وسعيًا منا لتحقيق الرؤى الملكية السامية 

بدوره قال عميد  .للتعليم العالي األردني وما جاء في األوراق النقاشية لجاللة الملك بهذا الخصوص
هذا اإلنجاز هو انجاز وطني يسجل للجامعة ولكلية الطب فيها كلية الطب الدكتور نائل عبيدات بأن 

ويمثل بدون شك شهادة نعتز بها من جهة عالمية عريقة ويشكل دليال دامغًا على المستوى المتقدم 
وأضاف . في مجال الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وفي المملكة األردنية الهاشمية عموماً 

بصفتها مؤسسة وطنية تشكل قصة نجاح أردنية تتوقع من الجميع الدكتور عبيدات أن الجامعة 
وتحديدًا سفاراتنا والملحقيات الثقافية فيها أن تبني على هذه اإلنجازات العالمية وتقوم بدورها في 
تعزيز سمعة الجامعة بتخصصاتها المختلفة وتخصص الطب بالذات في مختلف دول العالم لما لذلك 

عة واستقطاب أعداد أكبر من الطلبة األجانب للجامعة وشقيقاتها األردنيات من أثر في تسويق الجام
من أعرق « يو أس نيوز»وتصنيف الـ  .خدمة لمسعى وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص

يو »ويتبع هذا التصنيف لمؤسسة . التصنيفات العالمية وهو األوسع مجااًل من التصنيفات األخرى
ويعتمد التصنيف على معايير تتركز . م 2399والتي أنشئت في عام « تأس نيوز آند وورلد ريبور 

 .بشكل رئيس على البحث العلمي واإلستشهادات العلمية والعالقات الدولية
 

 5/44/3545ميس                                                      الخ             45الدستور ص  -1الغد ص  -45الرأي ص  



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

29 

 
 تحوسب إجراءات صندوق دعم البحث العلمي" التعليم العالي"

 
ق دعم البحث العلمي تباشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،العمل على حوسبة اجراءات صندو 

وتعمل الوزارة . واالبتكار ،ابتداء من تقديم الباحث للطلب مرورًا بمعالجته وحتى قرار اللجنة النهائي
على حوسبة نظام إلكتروني متكامل إلدارة سير وتوثيق عمليات دعم مشاريع البحوث لصندوق دعم 

إدارة كافة العمليات المتعلقة  البحث العلمي واالبتكار بهدف تمكين العاملين في الصندوق من
فيما وتشمل تلك العمليات استعراض . بالمشاريع البحثية التي يقدمها الباحثون في المؤسسات البحثية

دارة عملياتها وتقييمها وترشيحها، ( األولية والتفصيلية)تفاصيل المشاريع البحثية  وتتبع مراحلها وا 
دارة قرارات وتوصيات اللجان القطاعية والعلمية لهذه وطباعة التقارير واإلحصائيات المتعلقة بها ، وا 

المشاريع وموازنتها ومخصصاتها المالية وبيانات بنود المشاريع من مبالغ مرصودة ومدفوعات 
نظام ادارة : ) وبينت الوزارة أن النظام يحتوي على عدة أنظمة وهي .   وفواتير ومستندات ومرفقات

لمشروع البحث ،نظام تقييم الطلب األولي لمشروع البحث من قبل المشاريع،نظام الطلب األولي 
عضو اللجنة القطاعية،ونظام الطلب التفصيلي لمشروع البحث،باالضافة لنظام استعراض الطلب 

(.   االولي والتفصيلي من قبل عضو اللجنة القطاعية ونظام تقييم الطلب التفصيلي من قبل المقيم
داريي صندوق وبالتفاصيل،فان نظام إدارة  المشاريع عبارة عن نظام إلكتروني خاص لموظفي وا 

البحث العلمي واالبتكار، حيث يتم من خالل هذا النظام إدارة جميع العمليات المتعلقة بالمشاريع 
استعراض الطلبات األولية والتفصيلية لمشاريع البحث ومؤشرات اكتمالها وترشيحها : البحثية، مثل

دارة قرارات اللجان القطاعية ومعلومات أعضائها وتقييمها والتقارير و  االحصائيات المتعلقة بها، وا 
دارة المستخدمين وفيما يتعلق بنظام الطلب األولي . وقرارات اللجان العلمية، وتتبع الحركات، وا 

لمشروع البحث فهو نظام إلكتروني يتمكن من خالله الباحث الرئيس في المؤسسات البحثية من تقديم 
. وهو يعتبر الخطوة األولى في سلسلة طلب الدعم ألي مشروع بحثي. دعم لمشروع البحثطلب ال

أما نظام تقييم الطلب األولي لمشروع البحث من قبل عضو اللجنة القطاعية،فبعد انتهاء فترة تقديم 
الطلبات األولية من قبل الباحثين، يقوم أعضاء اللجان القطاعية المرشحين لتقييم المشاريع 

تعراض الطلبات األولية وتقييمها، وتعبئة نموذج تقييم الطلبات األولية إلكترونيًا من خالل هذا باس
وحول نظام الطلب التفصيلي لمشروع البحث فبعد دراسة الطلبات األولية لمشاريع البحوث . النظام

تم مخاطبة من قبل اللجان القطاعية واللجنة العلمية في الصندوق، وبعد ترشيح المشروع للدعم، ت
الباحثين الرئيسيين إلستكمال تقديم الطلب التفصيلي لمشروع البحث، ويتم ذلك من خالل هذا النظام 
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: وبخصوص نظام استعراض الطلب األولي والتفصيلي من قبل عضو اللجنة القطاعية. اإللكتروني
ان القطاعية كٌل بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات التفصيلية لمشاريع البحث ومخاطبة أعضاء اللج

حسب اختصاصه، يقوم عضو اللجنة القطاعية من خالل النظام اإللكتروني باالطالع على الطلبات 
وبشأن نظام تقييم الطلب .   التفصيلية واستعراض أقسامها، بهدف استكمال عملية دعم المشاريع

( من داخل أو خارج األردن)التفصيلي من قبل المقيىم، فهو نظام إلكتروني يقوم من خالله المقيِّمون 
بتقييم مشاريع البحوث، وذلك بتعبئة نموذج إلكتروني يحتوي أجزاء للتقييم لكل منها بنود، بحيث 

ويقوم بالنهاية بإدخال التوصية النهائية . يعطي كل بند منها عالمة محددة وتبريرا للعالمة الُمعطاة
 .تمتة تتم من قبل موظفي الوزارةة األومالحظاته عن المشروع، والجدير بالذكر أن كامل عملي
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 المزار الشمالي  –محمد عبدالغني الشرمان  -
 ديوان عشيرة اللوزيين –اسماعيل ظاهر عبد اللوزي  -
 الشميساني –محمد داوود شاهين  - 
 الصويفية  –نظر فائق ابراهيم شبيطة  - 

 –الصويفية  –منير لويس خليل صوالحة  -
 جبل الزهور –خديجة عبدالرحمن عودة الخطيب  
 الصويفية –رنا أكرم قطامي  - 
 أم أذينة –رفيق محمود سليم ابو الذهب   – 
 
 

 رحمهم هللا
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 البادية  نائب سابق أحيل إلى الجهات المختصة بعد ظهور تشققات في مبنى مستشفى
تنفيذ عطاء  الشركة اخلت بتعليمات.. ت تعود لهالشمالية المنفذ من قبل شركة مقاوال

األمر الذي دعا  المستشفى الذي يعاني مبناه من اهتراءات وتشققات في جوانبه وغرفه
 .للمستشفى الجهات ذات العالقة بإحالة عطاء ثان لغايات صيانة و ترميم وتأهيل

 
  ه المقررة الى سوريا في ان مجلس نقابة المهندسين االردنيين أجل زيارت« عين الرأي»علمت

العشرين من الشهر الحالي إلى أجل غير مسمى بعد احتجاجات من مهندسين وقوى نقابية 
 على اعطائها صبغة سياسية

 
  قرار مجلس الوزراء اعفاء المواطنين من الغرامات والفوائد المترتبة لم يشمل اعفاء الغرامات

عين »وقال خبراء ماليون إلى . بيةالمطالب بها االشخاص الذين سددوا االصول الضري
 .انه يستوجب اعفاء هؤالء النهم االكثر التزاما ممن شملهم هذا القرار« الرأي

 
  وزارة العمل تدرس مكننة بعض المهن قي قطاع االنشاءات لزيادة اقبال العمالة االردنية

 .عليها باالتفاق مع نقابة المقاولين الحاللها مكان الوافدة في هذا القطاع
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 زوايا الصحف 
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  يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس بنقيب وأعضاء مجلس نقابة

اللقاء يبحث بعدد من القضايا التي تهم اإلعالم . الصحفيين األردنيين بدار الرئاسة
مجلس النقابة يتوقع أن يطالب أيضا بتعديل قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات . والصحفيين

 .ية، فيما يخص اإلعالن القضائي، بصفة االستعجالالمدن
 

  طالب عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى أول من أمس بتوضيحات من إدارتها
ألف  254العليا حول مشروع اتفاقية كانت تعتزم األمانة إبرامها مع مديرية الدرك، بقيمة 

قرارها  .دينار، ما عطل التصويت على االتفاقية وا 
 

 "عنوان ندوة ينظمها النادي األرثوذكسي في عمان مساء " قدس القانوني والسياسيوضع ال
 .بعد غد السبت، يتحدث فيها الباحثان الدكتور عيسى الدباح والزميل نواف الزرو

 
  إلسقاط "فاعليات نقابية وحزبية، تنظم ظهر غد الجمعة، وضمن الحملة الوطنية األردنية

، مسيرة في عمان، للمطالبة بالغاء "غاز العدو احتالل.. ونياتفاقية الغاز مع الكيان الصهي
المسيرة تنطلق من أمام مجمع النقابات بالشميساني باتجاه دار . اتفاقية الغاز مع اسرائيل

 .رئاسة الوزراء
 

  جدل واسع رافق قرار مجلس نقابة المهندسين بزيارة العاصمة السورية دمشق ولقاء مجلس
أعضاء وناشطون في النقابة خالفوا وجهة نظر مجلس . يين قريبانقابة المهندسين السور 

 .نقابتهم ودعوا إلى إلغاء الزيارة إلى دمشق، ألسباب سياسية

 3545/ 5/44                                        الخميس                                                                   زواريب الغد

 

 

 


