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حزمة من القرارات لصالح موظفي "األردنية"

العام احلالي 103 ماليني دينار ميزانية "األردنية" 

  66%  يعتبرون حكومة اخلصاونه ناجحة في أداء مهامها

األردنية تظفر بالذهب وحتقق لقب بطولة مصر الدولية 
للكيك بوكسينغ

رئيس مجلس األمناء
الدكتور خالد طوقان

في حوار خاص )17( 
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حزمة من القرارات لصالح موظفي "األردنية"

اجلامعة  رئي�س  �صرح  ردنية-  الأ اأخبار 

بالوكالة الدكتور ب�صري الزعبي اأن اجلامعة 

املطالب  من  حزمة  على  املوافقة  قررت 

تقدمت بها جلنة متابعة ق�ضايا املوظفني.

وقال اإن املوافقة �ضدرت على جمموعة 

من   )5( املادة  تعديل  منها:  املطالب  من 

املوظفني؛  لنظام  التنفيذية  التعليمات 

بداًل  �ضنتني  بعقد  العمل  ت�ضبح مدة  بحيث 

من خم�س �ضنوات، ينظر بعدها يف اإمكانية 

تثبيت املوظف.

املوافقة على  اأنه متت  واأ�ضاف الزعبي 

اأيام  واحدة  �ضاعة  املر�ضع  املوظفة  اإعطاء 

الدوام  �ضاعات  اأثناء  اإما  الر�ضمي  العمل 

الر�ضمي )با�ضتثناء بداية الدوام الر�ضمي( 

ب�ضاعة  الر�ضمي  الدوام  انتهاء  قبل  اأو 

الر�ضاعة  �ضاعة  يتم حتديد  واحدة؛ بحيث 

وفقا لنموذج يعد لهذه الغاية.

�ضتعطى  ولوية  االأ اأن  اإىل  الزعبي  ونوه 

العامالت يف  طفال  الأ احل�ضانة  تو�ضعة  بعد 

طفال �ضيدات املجتمع املحلي. اجلامعة ثم الأ

وحول تغيري امل�ضميات الوظيفية ملوظفي الفئة 

الرابعة فقد مت اعتماد اأ�ض�س كانت معتمدة 

إضاءات

اجلامعة  رئي�س  افتتح  ردنية-  الأ اأخبار 

الزعبي  ب�صري  الدكتور  بالوكالة  ردنية  الأ

الفرع الثاين لبنك القاهرة عمان الكائن يف 

مبنى وحدة القبول والت�ضجيل يف اجلامعة. 

من  التي  اخلطوة   هذه  الزعبي   وثمن 

على  امل�ضرفية  جراءات  االإ تي�ضر  اأن  �ضاأنها 

الت�ضجيل،  ر�ضوم  ا�ضتالم  حيث  من  الطلبة 

باإر�ضال  املتعلقة  الت�ضهيالت  جميع  وتقدمي 

وا�ضتقبال احلواالت الداخلية واخلارجية .

�ضعبة  بجانب  اجلديد  املكتب  ويقع 

ي�ضهل على  ما  ول،  االأ الطابق  يرادات يف  االإ

الطلبة الو�ضول اإليه دون احلاجة اإىل مغادرة 

املبنى  للذهاب اإىل الفرع الرئي�ضي.

في "األردنية" افتتاح الفرع الثاني "للقاهرة عمان" 

�ض�س  االأ وت�ضرتط  الزعبي-  بح�ضب  �ضابقا- 

قل  اأن مي�ضي املوظف ثالث �ضنوات على االأ

الوظيفي(،  )امل�ضمى  احلالية  الوظيفة  يف 

خر  الآ ال�ضنوي  املوظف  تقدير  يقل  ال  واأن 

�ضنتني عن جيد جدًا، واأن ال يكون قد اأوقعت 

اآخر  خالل  العقوبات  من  عقوبة  اأية  عليه 

�ضنتني با�ضتثناء عقوبة التنبيه.

الن�ضو�س  مراعاة  �ض�س  االأ وا�ضرتطت 

اخلا�ضة  والتعليمات  نظمة  االأ يف  الواردة 

�ضلة  ذات  كانت  اإذا  اخلربات  باحت�ضاب 

بامل�ضمى الوظيفي �ضمن الفئة الرابعة دون 

الفئة  تغري  اإىل  بال�ضرورة  ذلك  يوؤدي  اأن 

الوظيفية وجواز تغري امل�ضمى الوظيفي ملرتني 

خالل خدمة املوظف يف الفئة الرابعة.

ومن بني ال�ضروط اأي�ضًا اأن ال يكون عمل 

�ضافة  باالإ تكليفًا،  اأو  موؤقتة  ب�ضفة  املوظف 

الت�ضكيالت  جدول  يف  �ضاغر  توفر  اإىل 

واأن يجري  اإليها  االنتقال  املطلوب  للوظيفة 

تغيري امل�ضمى الوظيفي بتن�ضيب من العميد 

اأو املدير املخت�س وبناء على حاجة الكلية اأو 

املعهد اأو الوحدة اأو الدائرة ويكون التن�ضيب 

اجلديد  امل�ضمى  �ضروط  وتنطبق  مربرًا 

يخ�ضع  اأن  دون  له  املر�ضح  املوظف  على 

لالختبارات املطلوبة لهذا امل�ضمى.

بني  اجتماع   عقد  مت�ضل  �ضياق  ويف 

اجلامعة  رئي�س  قبل  من  امل�ضكلة  اللجنة 

دارية  والتي يراأ�ضها نائب الرئي�س لل�ضوؤون االإ

وجلنة  اهلل  العبد  �ضتيوي  الدكتور  واملالية 

متابعة ق�ضايا املوظفني برئا�ضة مدير وحدة 

اخلدمات امل�ضاندة حممد املعاقبة مت خالله 

جمل�س  لقرار  التطبيقية  لية  االآ ا�ضتعرا�س 

املوظفني  جميع  ب�ضمول  القا�ضي  مناء  االأ

�ضا�ضي  املعينني مبوجب عقد على الراتب االأ

و�ضندوق  والتعوي�س  املكافاأة  نظام  باأحكام 

التن�ضيب  االجتماع  خالل  االدخار.وجرى 

العاملني  من   )144( حتويل  على  باملوافقة 

عليهم  تنطبق  اليومية ممن  جرة  االأ بنظام 

�ضروط التحويل اإىل نظام العمل بعقد الراتب 

ت�ضكيل  االجتماع  عن  وانبثق  �ضا�ضي.  االأ

جنبية  االأ اللغات  كلية  برئا�ضة عميدة  جلنة 

�ض�س التي  الدكتورة رىل القوا�س لدرا�ضة االأ

ينبغي اإتباعها للنظر يف التجديد للموظفني 

حكمًا  خدمتهم  تنتهي  الذين  داريني  االإ

ب�ضبب و�ضولهم ال�ضن القانوين.

وحدة  مدير  وقال 

الدكتور  املالية  ال�ضوؤون 

خالل  الدبعي  ماأمون 

فكرة  اإن  االفتتاح  حفل 

من  اأتت  الفرع  افتتاح 

الطالب  خدمة  منطلق 

يف  متكاملة  خدمة  وتوفري 

اأنه  مو�ضحًا   واحد،  مكان 

اأ�ضبح باإمكان الطالب دفع 

املواد  وت�ضجيل  الر�ضوم 

وا�ضتكمال جميع اإجراءات 

الت�ضجيل يف مكان واحد.

وقال مدير فرع البنك يف اجلامعة فرا�س 

اإدارة البنك ت�ضعى اإىل مزيد  اأبو فار�س اإن 

يعتز  البنك  واإن  الطرفني  بني  التعاون  من 

بتقدمي اخلدمة ملوظفي اجلامعة وطلبتها.

لقطة تذكارية
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إضاءات

العام احلالي 103 ماليني دينار ميزانية "األردنية" 

اجلامعة  رئي�س  ردنية-اأعلن  الأ اأخبار 

اأن  ردنية بالوكالة الدكتور ب�صري الزعبي  الأ

زهاء  بلغت  العام  لهذا  اجلامعة  ميزانية 

)103( ماليني دينار.

اأكادمييًا  وفدًا  لقائه  خالل  واأ�ضاف 

�ضالمية يف  �ضعوديًا برئا�ضة وكيل اجلامعة االإ

اأنه  العبيد  اإبراهيم  الدكتور  املنورة  املدينة 

مت تخ�ضي�س نحو ع�ضرة ماليني دينار من 

يفاد  االإ على  نفاق  لالإ امليزانية  خم�ض�ضات 

اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  الفتًا  العلمي،  والبحث 

تاأ�ضي�ضها  عند  كانت  اجلامعة  ميزانية  اأن 

حوايل )50( األف دينار.

الذي  اللقاء  خالل  الزعبي  واأ�ضاد 

ح�ضرته نائبة الرئي�س ل�ضوؤون البحث العلمي 

احلوراين  اخليمي  هالة  الدكتورة  واجلودة 

ردنية  بعمق وامتداد العالقات التاريخية االأ

البلدين  قيادتا  ترعاها  التي  ال�ضعودية 

ال�ضقيقني. 

�ضرحًا  ال�ضيف  للوفد  الزعبي  وقدم 

وافيًا حول التحوالت التي �ضهدتها اجلامعة 

اخلم�ضني  خالل  حققتها  التي  واالجنازات 

�ضنة املا�ضية وانفتاحها على العامل اخلارجي 

ودورها يف اإحداث نه�ضة تعليمية �ضاملة. 

ورحب الزعبي با�ضتقبال طلبة �ضعوديني 

للدرا�ضة يف اجلامعة، خ�ضو�ضًا يف فرعها يف 

مدينة العقبة الذي ي�ضم خم�س كليات: منها 

الكليات  من  تعترب  التي  البحار  علوم  كلية 

العلمية النادرة يف املنطقة العربية. 

ال�ضيف  الوفد  رئي�س  اأعرب  بدوره 

الدكتور العبيد واأع�ضاء الوفد عن �ضعادتهم 

ردن واالطالع على جتربة اجلامعة  بزيارة االأ

والبحث  التدري�س  ميادين  يف  ردنية  االأ

العلمي.

للجامعة  الوفد  زيارة  اأن  العبيد  واأكد 

�ضالمية  تندرج �ضمن اهتمامات اجلامعة االإ

التعاون،  من  ج�ضور  بناء  يف  ال�ضعودية 

اخلربات  تراكم  من  اال�ضتفادة  خ�ضو�ضًا 

اجلامعة  بها  تتمتع  التي  والبحثية  العلمية 

ردنية. الأ

للتعاون  �ضيغة  اإيجاد  اجلانبان  وبحث 

العلمي والبحثي تركز على تبادل اخلربات 

اجلانب  ا�ضتفادة  اإىل  اإ�ضافة  والتجارب 

ردنية  ال�ضعودي من الربامج التي تنفذها االأ

واأداء  التعليم  جودة  تطوير  ميادين  يف 

اأع�ضاء هيئة التدري�س. 

للوفد  احلوراين  الدكتورة  و�ضرحت 

التي  التدريبية  والدورات  الربامج  ال�ضيف 

تنظمها اجلامعة ال �ضيما للمدر�ضني اجلدد 

نظمة  واالأ القوانني  معرفة  جماالت  يف 

و�ضم  الطلبة.  وتقييم  التدري�س  واأ�ضاليب 

للتطوير  اجلامعة  وكيل  ال�ضيف  الوفد 

الدكتور حممد قدح وعميد اجلودة واالعتماد 

كادميي الدكتور عبد اهلل العتيبي.  االأ

يف  �ضالمية  االإ اجلامعة  اأن  اإىل  ي�ضار 

ال�ضعودية تاأ�ض�ضت عام 1960 وكانت تدر�س 

العربية لطلبة من  واللغة  �ضالمية  االإ العلوم 

وبداأت  �ضالمي،  االإ والعامل  العربية  الدول 

قبل خم�س �ضنوات بتدري�س تخ�ض�ضات يف 

العلوم التطبيقية وتعكف حاليًا على افتتاح 

كليات طبية و�ضحية متخ�ض�ضة. 

إلى الشراكة الزعبي يدعو احتاد طلبة "األردنية" 
في صنع القرار الطالبي

ردنية- - دعا رئي�س اجلامعة  اأخبار الأ

الزعبي  ب�صري  الدكتور  بالوكالة  ردنية  الأ

ال�ضراكة  اإىل  اجلامعة  طلبة  احتاد  اأع�ضاء 

يف �ضنع القرار املتعلق بطلبة اجلامعة.

واأع�ضاء  رئي�س  لقائه  خالل   واأ�ضاف 

نظمة املعرو�ضة حاليا  االحتاد اأن من بني االأ

هذا  يف  الفتًا  الطلبة،  تاأديب  نظام  للبحث 

ال�ضدد اإىل اأن اجلامعة ترحب باأي مقرتح 

الذي  النظام  طالبي ي�ضب يف تطوير هذا 

واإمنا  العقوبات  يقاع  الإ لي�س  اأ�ضال  وجد 

املمار�ضات  من  واحلد  الطلبة  لتثقيف 

داخل  االيجابي  ال�ضلوك  وتعزيز  ال�ضلبية 

احلرم اجلامعي.

 وقال اإننا ن�ضعى اإىل اإيجاد بيئة جامعية 

خ�ضبة تتفاعل فيها �ضرائح الطلبة املختلفة 

نحو  ي�ضم  اجلامعي  احلرم  وان  خ�ضو�ضا 

ثالثة اآالف طالب وطالبة من �ضتني جن�ضية 

ردن  لالأ فاعلني  �ضفراء  ميثلون  عاملية، 

واجلامعة يف بلدانهم م�ضتقبال.

اجلامعة  خطط  اإىل  الزعبي  ونوه 

ال�ضنوات  خالل  تركز  التي  امل�ضتقبلية 

القادمة على تطوير البحث العلمي والعملية 

والبنية  االجتماعي  والتفاعل  التدري�ضية 

الب�ضرية موؤكدا تخ�ضي�س  التحتية واملوارد 

عادة  الإ احلايل  العام  دينار  ماليني  خم�ضة 

كليات  جميع  يف  املدرجات  وحتديث  تاأهيل 

اجلامعة.

على  االحتاد  اأع�ضاء  الزعبي  وحث 

التن�ضيق مع عمادة �ضوؤون الطلبة عند اإقامة 

الن�ضاطات الالمنهجية لتتمكن اجلامعة من 

تلبية احتياجات االحتاد وتقدمي الت�ضهيالت 

واخلدمات املطلوبة الإجناحها.

عميد  ح�ضره  الذي  اللقاء  خالل  ودار 

حوار  ال�ضرعة  نايل  الدكتور  الطلبة  �ضوؤون 

م�ضرية  تعرت�س  التي  العقبات  بع�س  حول 

من  واملعاهد  الكليات  واحتياجات  الطلبة 

الو�ضائل التعليمية.

ووعد الزعبي بعقد لقاءات دورية لبحث 

ت�ضتهدف  التي  االحتاد  مطالب  ودرا�ضة 

يف  والبحثية  التعليمية  العملية  تطوير 

اجلامعة.
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تعاون واتفاقيات

األردنية: دعم متواصل للمعلم املتميز

اتفاقية تعاون بني مستشفى اجلامعة وجمعية العون الصحي

وقعت  ردن���ي���ة-  االأ اأخ��ب��ار 

وجمعية  ردن���ي���ة  االأ اجل��ام��ع��ة 

ردن����ي����ة  ال���ع���ون ال�����ض��ح��ي االأ

ات���ف���اق���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م م��ع��اجل��ة 

املر�ضى املوؤمنني لدى اجلمعية 

يف م�ضت�ضفى اجلامعة. 

رئي�س  االتفاقية  ووقع 

الدكتور  بالوكالة  اجلامعة 

ب�ضري الزعبي ورئي�س اجلمعية 

العجلوين  يعرب  الدكتور 

ل�ضوؤون  الرئي�س  نائبة  بح�ضور 

رجب  ملي�س  الدكتورة  ال�ضحية  الكليات 

جملي  الدكتور  اجلامعة  م�ضت�ضفى  ومدير 

حميالن. 

واأ�ضارت بنود االتفاقية اإىل اآليات تنظيم 

عند  للجمعية  التابعني  للمر�ضى  املعاجلة 

الئحة  اعتماد  مع  للم�ضت�ضفى  مراجعتهم 

ت�ضعري  عند  امل�ضت�ضفى  يف  املعتمدة  جور  االأ

جراءات الطبية التي جترى للمري�س. االإ

ماليًا  خ�ضمًا  حددت  االتفاقية  اأن  بيد 

مري�س  لكل  الفاتورة  قيمة  من   %25 قيمته 

قبل  من  للم�ضت�ضفى  املحولني  املر�ضى  من 

اجلمعية.

ال��ت��زام��ات  االت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  وت�ضمنت 

دارية مع تو�ضيح بع�س  الطرفني املالية واالإ

اخلدمات الطبية التي ال ت�ضملها االتفاقية، 

وه����ي: اإ����ض���اب���ات احل�����وادث ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، 

ردنــيــة-  اأخــبــار الأ

اجلامعة  رئي�س  بحث 

ردن����ي����ة ب��ال��وك��ال��ة  االأ

الدكتور ب�صري الزعبي 

امل��دي��رة  لقائه  خ��الل 

جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ج��ائ��زة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا 

للتميز  اهلل  ال��ع��ب��د 

طوقان  لبنى  الرتبوي 

جت���دي���د االت���ف���اق���ي���ة 

اجلامعة  ب��ني  املوقعة 

واجلمعية.

اجلامعة  اعتزاز  اإىل  الزعبي  ولفت 

اجلمعية  به  ت�ضطلع  الذي  للدور  وتقديرها 

على  املعلمني  التي حتفز  املبادرات  الإطالق 

الرتبوي  القطاع  لتطوير  واالبتكار  بداع  االإ

التنمية  و�ضرايني  اأركان  اأحد  يعترب  الذي 

الوطنية.

اجلمعية  مل�ضرية  اجلامعة  دعم  واأكد 

يف  قدمًا  امل�ضي  عاتقها  على  اأخذت  التي 

االرتقاء مبهنة التعليم ورفع م�ضتويات اأداء 

يف  متميز  اأردين  جمتمع  اإىل  و�ضواًل  املعلم 

جميع املجاالت.

كلية  طلبة  ا�ضتفادة   ط��وق��ان  واأك���دت 

خ��ربات  م��ن  اجلامعة  يف  الرتبوية  العلوم 

اأ���ض��ال��ي��ب  يف  م��رتاك��م��ة 

اجلمعية  وفرتها  التعليم 

ل����ه����م ب���ح�������ض���ب ب���ن���ود 

االتفاقية.

"اإن  طوقان  وقالت 

جتديد  تنوي  اجلمعية 

ملا  اجلامعة  مع  االتفاقية 

قدمته من دعم وم�ضاندة 

التي لديها روؤية  للجمعية 

تربوية  بيئة  توفري  يف 

بداع  واالإ التميز  تعزز 

واإنتاج املعرفة". وكانت االتفاقية قد اأُبرمت 

قبل ثالثة اأعوام وفقًا ل�-طوقان- ومت تفعيل 

اجلامعة  منح  ت�ضمنت  التي  بنودها  جميع 

بعثات درا�ضية ملعلمني فائزين باجلائزة يف 

برامج درا�ضية يف الدبلوم العايل واملاج�ضتري 

كلية  يف  االإجنليزية  باللغة  دورات  واإقامة 

جنبية يف اجلامعة. اللغات االأ

جانب من اللقاء

ومعاجلة  ال�ضنية،  واملعاجلة 

ج��ه��ا���س،  ح���االت ال��ع��ق��م واالإ

وت�ضحيح  اجلن�ضي،  وال�ضعف 

التجميلية  واملعاجلة  الب�ضر، 

غري الوظيفية. 

ولفت الزعبي اإىل اأن هذه 

اأوجه  اأحد  ت�ضكل  االتفاقية 

التعاون واالنفتاح مع موؤ�ض�ضات 

اإىل  م�ضريًا  املحلي،  املجتمع 

�ضرتاتيجية للجامعة  اخلطة االإ

التي توؤكد على التفاعل املجتمعي من خالل 

املوؤ�ض�ضات  مع  التعاون  ج�ضور  مد  بناء 

الوطنية. 

الطبي  بالتطور  العجلوين  اأ�ضاد  بدوره 

يف  ودوره  اجلامعة  م�ضت�ضفى  حققه  الذي 

اإىل  و�ضلت  التي  ردنية  االأ الطبية  النه�ضة 

م�ضتويات متقدمة حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

لقطة تذكارية
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تعاون واتفاقيات

بحثت  ردنية-  الأ اأخبار 

نائبة الرئي�س ل�ضوؤون البحث 

الدكتورة  واجل���ودة  العلمي 

ه��ال��ه اخل��ي��م��ي احل����وراين 

العام  املدير  لقائها  خ��الل 

ع��م��ان  يف  مل��ي��اك��رو���ض��ف��ت 

قنوات  فتح  ح�ضني اخلف�س  

جديدة للتعاون بني اجلامعة 

ومايكرو�ضفت.

اإىل  احلوراين  واأ�ضارت 

توجيهات  تنفيذ  على  عملت  اجلامعة  اأن 

احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

باالهتمام بتخ�ض�ضات تكنولوجيا املعلومات 

اجلامعة  خريجي  اأمام  الفر�س  تاحة  الإ

يف  العلمية  واإمكاناتهم  قدراتهم  لتطوير 

اأنظمة املعلومات املختلفة، ما ينعك�س اإيجابًا 

ردين. على جوهر اأدائهم يف �ضوق العمل االأ

حول  وافيًا  �ضرحًا  احلوراين  وقدمت 

تنفذها  احلا�ضوبية التي  والربامج  امل�ضاريع 

م�ضتويات  حتقيق  اإىل  و�ضواًل  اجلامعة، 

متقدمة متكن طلبة اجلامعة والباحثني من 

تكنولوجيا  باأنظمة  العلمية  املعرفة  تطوير 

املعلومات .

اجلامعة  م�ضاركة  اجلانبان  وبحث 

التي  العلمي"  التخيل  "كاأ�س  م�ضابقة  يف 

اإتاحة فر�س  �ضتنفذها مايكرو�ضفت بهدف 

ميادين  يف  اجلامعة  لطلبة  بداع  واالإ التميز 

تكنولوجيا املعلومات.

نائب  الذي ح�ضره  اللقاء  وجرى خالل 

عميد كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا 

حممد  الدكتور  املعلومات 

ق���ط���اون���ة وم���دي���ر م��رك��ز 

و�ضام  الدكتور  احلا�ضوب 

مو�ضى  والدكتور  املبي�ضني 

خ���ر����س ب��ح��ث اإم��ك��ان��ي��ة  االأ

ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ان��ب��ني 

وخمتربات  مراكز  قامة  الإ

حا�ضوبية يف كلية الطب.

التعاون  بحث  مت  كما 

تدريبية  دورات  اإقامة  يف 

اجلامعة  وطلبة  التدري�س  هيئة  ع�ضاء  الأ

بهدف مواكبة التحوالت والتطورات العلمية 

احلا�ضوبية  العلوم  يف  العامل  ي�ضهدها  التي 

وتكنولوجيا املعلومات. واأكد اخلف�س اهتمام 

اجلامعة  مع  ال�ضراكة  بتعميق  مايكرو�ضفت 

يف  ملمو�ضًا  تقدمًا  حققت  التي  ردنية  االأ

جمال اإعداد الكفاءات الب�ضرية املوؤهلة اإىل 

جانب االهتمام بالبحث العلمي املتخ�ض�س 

واأنظمته  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف 

املختلفة.

جانب من اللقاء

و"مايكروسفت" بحث التعاون بني "األردنية" 

"األردنية" و"أستونيا" تبحثان التعاون
لالستفادة من الصخر الزيتي

اجلامعة  رئي�س  بحث  ردنية-  االأ اأخبار 

ردنية بالوكالة الدكتور ب�ضري الزعبي لدى  االأ

اأوجه  ا�ضتونيا  جمهورية  �ضفارة  وفد  لقائه 

ال�ضخر  من  اال�ضتفادة  جمال  يف  التعاون 

الزيتي .

بني  التعاون  �ضبل  اجلانبان   وتدار�س 

امليادين  يف  ا�ضتونيا  وجامعات  اجلامعة 

بناء  خالل  من  الزيتي  بال�ضخر  املتعلقة 

الكفاءات وتدريب الكوادر الب�ضرية واإعداد 

الفنيني وتاأهيلهم للعمل يف هذا املجال.

اجلامعة  ا�ضتعداد  الزعبي   واأبدى 

اخلربات  وتبادل  والبحثي  العلمي  للتعاون 

امل�ضرتك،  العمل  �ضبل  وتعزيز  والتجارب 

متتني  على  اجلامعة  حر�س  اإىل  م�ضريًا 

اأوا�ضر التعاون جت�ضيدا للعالقات بني �ضعبي 

وقيادتي البلدين.

واملياه  الطاقة  مركز  مدير  وا�ضتعر�س 

الربامج  ال�ضالمية  اأحمد  الدكتور  والبيئة 

املركز  اأن  اإىل  م�ضريًا  املركز،  يقدمها  التي 

ال�ضخر  ببحوث  خا�س  ق�ضم  باإن�ضاء  بداأ 

دون  حال  التمويل  نق�س  اأن  اإال  الزيتي 

ا�ضتكمال امل�ضروع.

الدكتور  الهند�ضة   كلية  عميد  واأ�ضار 

م�ضاقات  طرح  اإمكانية  اإىل  قاقي�س  �ضميح 

تتعلق مبو�ضوعات ال�ضخر الزيتي يف ق�ضم 

�ضمن  وحتديدا  امليكانيكية،  الهند�ضة 

برنامج املاج�ضتري يف الطاقة والذي اأن�ضاأته 

الكلية موؤخرا.

بناء  �ضرورة  على  ال�ضالمية  واأكد 

ال�ضخر  حقل  يف  العاملة  املحلية  القدرات 

الوطنية  �ضرتاتيجية  االإ اأن  الزيتي، مو�ضحًا 

ردن تهدف اإىل اأن ت�ضل ن�ضبة  للطاقة يف االأ

الطاقة امل�ضتخدمة من ال�ضخر الزيتي اإىل 

بحلول   %14 واإىل   2015 عام  بحلول   %10

عام 2020.

وتعد جمهورية ا�ضتونيا اأكرث دول العامل 

ت�ضكل  حيث  الزيتي،  لل�ضخر  ا�ضتخداما 

ن�ضبة الكهرباء امل�ضتخدمة فيها وامل�ضتخرجة 

من ال�ضخر الزيتي %90.
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وفود وزيارات

وفد من اجلامعة الهاشمية يطلع على

جتربة األردنية في تدريس اللغات العاملية

مركز  زار  ردنية-  الأ اأخبار 

وفد  ردنية  االأ اجلامعة  يف  اللغات 

طالبي من نادي اللغة االجنليزية 

لالطالع  الها�ضمية  اجلامعة  يف 

تدري�س  يف  املركز  جتربة  على 

نائب  وا�ضتعر�س  العاملية.  اللغات 

مدير املركز الدكتور مفلح الفايز 

خدمات املركز ون�ضاطاته، معتربًا 

داء و  اإياه اأمنوذجًا على م�ضتوى االأ

الكفاءة، ما اأهله ليكون يف م�ضاف املراكز 

اجلامعية لتعليم اللغات على م�ضتوى العامل. 

اأهم  على  ال�ضيف  الوفد  الفايز  واأطلع 

واإ�ضرتاتيجيته  املركز  وم�ضاريع  منجزات 

وا�ضتحداث  التعليمي  اأدائه  بتطوير  املتعلقة 

اأف�ضل  مع  تن�ضجم  تدري�ضية  مناهج 

يف  الوفد  وجال  الدولية.  التعليمية  املناهج 

الطلبة  من  عددًا  والتقى  املركز،  مرافق 

يف  احلديث  وتبادلوا  فيه  يدر�ضون  الذين 

تهم  التي  الق�ضايا  من  العديد 

مثل  اإن  الفايز  وقال  اجلانبني. 

لتبادل  �ضرورية  اللقاءات  هذه 

وتعزيز  واملعلومات  اخلربات 

�ضبل العمل امل�ضرتك، م�ضريًا اإىل 

اأوا�ضر  متتني  على  املركز  حر�س 

بني  امليادين  خمتلف  يف  التعاون 

واجلامعات  ردنية   االأ اجلامعة 

من  خرى.  االأ والعاملية  املحلية 

جانبه اأبدى اأع�ضاء الوفد ال�ضيف اإعجابهم 

بامل�ضتوى الذي و�ضل اإليه املركز واخلدمات 

التي يقدمها، مبدين رغبتهم يف مد ج�ضور 

التعاون بني اجلانبني واال�ضتفادة من جتربة 

املركز وخرباته.

وفد اجلامعة الها�ضمية

وفد نسائي ياباني يطلع على جتربة

مركز دراسات املرأة في "األردنية"

وفد  اطلع  ردنية-  الأ اأخبار 

القانونيات  من  جمموعة  ي�ضم 

مركز  ن�ضاطات  على  اليابانيات 

اجلامعة  يف  املراأة  درا�ضات 

ردنية. الأ

املركز  مديرة  وعر�ضت 

كاتبي"  "خزنة  غيداء  الدكتورة 

املركز  جتربة  ال�ضيف  للوفد 

والبحث  التدري�س  ميادين  يف 

ق�ضايا  يتناول  الذي  املتخ�ض�س  العلمي 

املراأة والنوع االجتماعي، م�ضريًة اإىل اهتمام 

القيادة الها�ضمية البالغ مبنح املراأة حقوقها 

يف اإطار العدالة االجتماعية.

كاتبي"  "خزنة  الدكتورة  وتطرقت 

ردنية،  االأ املراأة  حققته  الذي  امل�ضتوى  اإىل 

خ�ضو�ضًا يف تويل املنا�ضب القيادية والتعليم 

ودورها الفاعل يف دعم م�ضرية التنمية من 

عاتقها  على  تقع  التي  امل�ضوؤوليات  خالل 

اخلدمة  يف  وامل�ضاركة   العمل  ميادين  يف 

العامة.  واأبدت "خزنة كاتبي" رغبة املركز 

املتعلقة  اليابانية  املوؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون 

اليابانيات  املحاميات  نقابة  ومنها  باملراأة، 

تفاهم يف جمال  اإبرام مذكرات  من خالل 

العمل  فر�س  يف  واملعرفة  اخلربات  تبادل 

واإقامة  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  والتعليم 

امل�ضاريع ال�ضغرية. 

حول  وافيًا  �ضرحًا  الوفد  اأع�ضاء  وقدم 

م�ضرية املراأة اليابانية وم�ضاركتها يف احلياة 

ال�ضيا�ضية والعامة، م�ضريات اإىل 

اليابانيات  املحاميات  نقابة  اأن 

بهدف   1950 عام  تاأ�ض�ضت 

املهنة  تطوير  يف  �ضهام  االإ

اليابانية  وحتقيق املنفعة للمراأة 

من خالل �ضن قوانني وت�ضريعات 

حتقق العدالة للمراأة. 

حوار  اللقاء  خالل  ودار 

رئي�ضة  فيه  �ضاركت  معمق، 

الدكتورة  املركز  يف  املراأة  درا�ضات  ق�ضم 

الدرا�ضات  ق�ضم  ورئي�ضة  دبابنة  عبري 

واال�ضت�ضارات الدكتورة اأمل اخلاروف، حول 

باملراأة  للنهو�س  م�ضرية املركز الذي ي�ضعى 

يف  ال�ضديقني  البلدين  وجتارب  ردنية،  االأ

جماالت االهتمام بق�ضايا املراأة.

ردن  االأ اأن  ال�ضيف  الوفد  اأع�ضاء  واأكد 

يف  املراأة  م�ضاركة  يف  ملمو�ضًا  تقدمًا  حقق 

يف  بارز  كنهج  ردنية  االأ ال�ضيا�ضية  احلياة 

املنطقة العربية.

جانب من زيارة الوفد
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أنشطة وفعاليات

كورال اجلامعة األردنية يشدو لقائد الوطن

احتفاء  ردنية-   الأ اأخبار 

عبد  امللك  جاللة  ميالد  بعيد 

اأحيت  احل�ضني  ابن  الثاين  اهلل 

)كورال  العربية  املو�ضيقا  فرقة 

فنيًا  حفاًل  ردنية(  االأ اجلامعة 

الرئي�ضي  االفتتاح  خالل  وطنيًا 

ع�ضرة  احلادية  ال�ضتوية  للدورة 

الريا�ضي  االحتاد  نظمها  التي 

ردنية. للجامعات االأ

املو�ضيقا  فرقة  اأحيت  وقد 

اجلامعة  )كورال  العربية 

يف  طربية  اأم�ضية  ردنية(  االأ

مدينة العقبة ا�ضتملت على األوان 

ردين الوطني  من املوروث الغنائي االأ

ذات  غاين  واالأ ردنية  االأ هازيج  واالأ

بقيادة  العربي  الطربي  الطابع 

الثقافية  الن�ضاطات  دائرة  مدير 

ن�ضال  الدكتور  واالإعالمية  والفنية 

الفنان  من  ومب�ضاركة  ن�ضريات، 

جمموعة  قدم  الذي  اللوزي  ح�ضام 

من اأغانيه الوطنية.ح�ضر االحتفال 

ردنية  عدد من روؤ�ضاء اجلامعات االأ

وعمداء �ضوؤون الطلبة يف اجلامعات 

الن�ضاطات  ومدراء  ردنية  االأ

اجلامعات  وطلبة  الريا�ضية 

امل�ضاركني بهذه الدورة.

جانب من االحتفال

ـــــك بــيــد ـــــس "من
الطـبيـب  سـمــاعــة 

ــــرى ـــــ ـــــ ــــاألخ وب

ـــــــب" ـــم األدي ـــل ق

ـــــــة ـــــــي ـــــــس أم

فـــــــــــــي طـــــب

األردنــــــــــيــــــــــة

اأحيا طلبة كلية الطب  ردنية-  االأ اأخبار 

ردنية اأم�ضية اأدبية يف مدرج  يف اجلامعة االأ

طلبة  احتاد  مع  بالتعاون  التلهوين  بهجت 

طب حو�س املتو�ضط.

جمع  ح�ضرها  التي  م�ضية  االأ وا�ضتهلت 

من اأ�ضاتذة اجلامعة وطلبتها بوقفة ترحيبية 

للم�ضاركني، معربني فيها عن �ضعار اأم�ضيتهم 

خرى قلم  "من�ضك بيد �ضماعة الطبيب وباالأ
ديب". الأ

يحيى  الطالب  م�ضية  االأ من�ضق  وقال 

م�ضية تاأتي من منطق اأن الطب  البوبلي اإن االأ

دب ممار�ضة اإن�ضانية  ن�ضانية واإن االأ اأ�ضل االإ

ن�ضان وم�ضاعره والطب  تعرب عن مكنونات االإ

ال ينف�ضل عن ذلك اأبدًا.

والو�ضع  العربي  الهم  وا�ضتحوذ 

امل�ضاركني  اأ�ضعار  على  املنطقة  يف  الراهن 

والثورة  الفل�ضطينية  الق�ضية  تناولوا  الذين 

يجري  ملا  عميقًا  فهمًا  مبدين  ال�ضورية، 

مل. حولهم وروحا عروبية تعبق باالأ

 : وهم  امل�ضاركون  الطلبة  األقى  كما 

ب�ضار الزغول واأمين ماجد و�ضما الربغوثي 

ورمي  الع�ضاف  وربى  القادري  واإ�ضراق 

التي حاكت  الق�ضائد  العديد من  الكيالين 

وجدانية  وتطلعات  هموم  و�ضدق  بحرارة 

والتوا�ضل  املحبة  نبع  من  تنهل  ووطنية 

ن�ضاين . االإ

دبية م�ضية االأ جانب من االأ
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أنشطة وفعاليات

"عوض والعرافة" في "األردنية"

امل�ضرح  فرقة  قدمت  ردنية-   الأ اأخبار 

يف  الطلبة  �ضوؤون  عمادة  يف  اجلامعي 

مل�ضرحية  ول  االأ العر�س  ردنية  االأ اجلامعة 

والعرافة". "عو�س 
ح�ضرها  التي  امل�ضرحية  اأحداث  وتدور 

ورئي�س  جرار  �ضالح  الدكتور  الثقافة  وزير 

الزعبي  ب�صري  الدكتور  بالوكالة  اجلامعة 

ردين  االأ لل�ضارع  احلالية  املرحلة  حول 

للمواطن  املعي�ضية  احلياة  على  وانعكا�ضها 

�ضعدة ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية  على جميع االأ

واالجتماعية والثقافية.

اأربع  من  املكونة  امل�ضرحية،  ت�ضتهدف 

يف  خا�ضة  ردين،  االأ ال�ضباب  لوحات: 

املحافظة  قيم  لغر�س  ردنية؛  االأ اجلامعات 

الوطنية  واملكت�ضبات  املقدرات  على 

من واال�ضتقرار الذي يتمتع  واحلفاظ على االأ

الذي  امل�ضرحي  العر�س  والقى  الوطن.  به 

وح�ضره  العمري  ح�ضني  املخرج  اأخرجه 

وجمع  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  من  عدد 

ردنيني وح�ضد كبري من طلبة  من الفنانني االأ

اجلامعة ا�ضتح�ضان احلا�ضرين.

جانب من امل�ضرحية واحل�ضور

"األردنـيــــة" تعقد دورة البورتيج
لطلبة العلوم التربوية

�ضوؤون  عمادة  عقدت  ردنية-  الأ اأخبار 

مرة  ول  والأ ردنية  االأ اجلامعة  يف  الطلبة 

الرتبوية  العلوم  كلية  لطلبة  البورتيج  دورة 

�ضوؤون  لرعاية  على  االأ املجل�س  مع  بالتعاون 

�ضخا�س املعوقني. االأ

طفال  االأ اأمهات  بتثقيف  الدورة  وتعنى 

املعوقني الذين يعانون من التاأخر يف النمو 

هذه  مع  التعامل  كيفية  حول  عاقات  واالإ

احلاالت داخل بيئتهن املحلية.

وهدفت الدورة التي جاءت بواقع خم�ضني 

يف  العاملني  كفاءة  رفع  اإىل  تدريبية  �ضاعة 

للتعامل  وتاأهيلهم  اخلا�ضة  الرتبية  ميادين 

طفال املعوقني دون �ضن �ضت �ضنوات. مع االأ

دورات  �ضل�ضلة  �ضمن  الدورة  وتاأتي 

على  التدريب  �ضملت  العمادة،  عقدتها 

ال�ضخ�ضية،  وتطوير  التوا�ضل  مهارات 

كتابة  على  الطلبة  تدريب  اإىل  �ضافة  باالإ

املقابلة  ومهارات  الذاتية،  ال�ضرية 

تعليم  دورات  اأىل  �ضافة  باالإ ال�ضخ�ضية، 

تخ�ض�ضات  يف  واأخرى  جنبية،  االأ اللغات 

عمال واحلا�ضوب والقانون. اإدارة االأ

اجلامعة  يف  الطلبة  �ضوؤون  عميد  وقال 

تفقدية  جولة  اأثناء  ال�ضرعه  نايل  الدكتور 

يف  الدورات  اإن  التدريبية  العملية  ل�ضري 

جمملها تهدف اإىل تطوير �ضخ�ضية الطالب 

وتنمية روح املبادرة و�ضقل اخلربات العملية 

كادميية املتنوعة،  يف جمال التخ�ض�ضات االأ

العمل،  �ضوق  يف  الطلبة  موؤهالت  يعزز  ما 

للتفاعل  فر�ضًا  الطلبة  منح  اإىل  �ضافة  باالإ

الفراغ  وقت  من  واال�ضتفادة  االجتماعي 

بطريقة فاعلة وبناءة. 
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أنشطة وفعاليات

ردنية-  الأ اأخبار 

مدر�ضة  يف  اختتمت 

ال�ضبيحي الثانوية ال�ضاملة 

ون�ضاطات  فعاليات  للبنات 

ال�ضحية  التطوعية  يام  االأ

التي نظمتها كلية التمري�س 

ردنية. يف اجلامعة االأ

يام  االأ وهدفت 

ا�ضتمرت  التي  التطوعية 

الوعي  رفع  اإىل  اأيام  ثالثة 

طالبات  لدى  ال�ضحي 

املجتمع  و�ضيدات  املدر�ضة 

غرب  تقع  التي  ال�ضبيحي  بلدة  يف  املحلي 

العا�صمة عمان. 

موؤيد  الدكتور  الكلية  عميد  و�ضرح 

اإلقاء  على  ا�ضتملت  الفعاليات  اأن  حمد  االأ

على  تركزت  وتثقيفية  توعوية  حما�ضرات 

�ضعافات  واالإ اجل�ضمية  التغريات  مرحلة 

عقد  جانب  اإىل  ال�ضحية  والتغذية  ولية  االأ

نعا�س القلبي والرئوي . دورة تدريبية يف االإ

الفعاليات  هذه  اأن  حمد  االأ واأ�ضاف 

اإطار اهتمامات الكلية بالتوا�ضل  تندرج يف 

مع املجتمعات املحلية، م�ضريًا اإىل اأن جلنة 

�ضل�ضلة  لديها  الكلية  يف  واملجتمع  اجلامعة 

من الن�ضاطات التي �ضتنظمها قريبًا يف عدة 

مناطق من اململكة. 

واملجتمع  اجلامعة  جلنة  رئي�ضة  وقالت 

يف الكلية الدكتورة رقية زيالين اإنه ا�ضتفاد 

زهاء  الن�ضاطات  هذه  من 

طالبات  من   )300(

الهيئات  واأع�ضاء  املدر�ضة 

فيها  دارية  واالإ التدري�ضية 

�ضيدات  من  وجمموعة 

املنطقة.

اأهمية  زيالين  واأكدت 

هذه الن�ضاطات التي تك�ضب 

واملدر�ضني  الكلية  طلبة 

حول  وافية  معلومات  فيها 

داخل  ال�ضحية  و�ضاع  االأ

بدورها  املحلي.   املجتمع 

ثمنت مديرة املدر�ضة مرمي احلياري مبادرة 

املدر�ضة  يف  التطوعية  يام  االأ باإقامة  الكلية 

التي حتتاج اإىل خربات الطاقم التمري�ضي 

يف اجلوانب ال�ضحية.

التطوعية  يام  االأ برنامج  وت�ضمن 

حول  الطالبات  مهات  الأ حما�ضرات  اإلقاء 

الفح�س الذاتي للثدي للوقاية من اأمرا�س 

ال�ضرطان. 

"متريض األردنية" تنظم أيامًا تطوعية
في بلدة الصبيحي

اليوم التطوعي يف منطقة ال�ضبيحي

ت�ضامن  م�ضرية  ردنية  االأ اجلامعة  يف  انطلقت  ردنية-  االأ اأخبار 

مع ال�ضعب ال�ضوري ال�ضقيق نظمها احتاد طلبة اجلامعة بالتعاون مع 

جتمع الطلبة ال�ضورين يف اجلامعة. 

وردد امل�ضاركون يف امل�ضرية هتافات تندد باملمار�ضات التي ترتكب 

العنف  بوقف  وتطالب  ال�ضعب  ثورة  وحتيي  ال�ضوري  ال�ضعب  بحق 

را�ضي ال�ضورية. م�ضتنكرين ما يجري على االأ

حم�س،  مدينة  �ضحايا  اأرواح  على  الغائب  �ضالة  الطلبة  واأدى 

و�ضاع  االأ با�ضتقرار  ال�ضوري  ال�ضعب  اأعني  تقر  اأن  اهلل  من  متمنيني 

هناك.

عقب  قور�ضه   اأجمد  الدكتور  ال�ضريعة  كلية  يف  املحا�ضر  واألقى 

زمة  االأ فتيل  لنزع  والعقل  احلكمة  تغلب  اأن  فيها  دعا  كلمة  ال�ضالة 

ال�صورية.

مسيرة في األردنية تضامنا
مع الشعب السوري
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ندوات ومنتديات

الدعوة إلى إستراتيجية اقتصادية تعكس

األولويات الوطنية مبشاركة أكادميية

اأكد  ردنية-  الأ اأخبار 

م��ن��ت��دى  م�����ض��ارك��ون يف 

االقت�ضادي  ���ض��الح  »االإ

ردن ما بني النجاح  يف االأ

وال���ت���ح���دي���ات«، ح��اج��ة 

ا�ضرتاتيجية  اإىل  اململكة 

يبنيها  وطنية  اقت�ضادية 

خ��������رباء وخم���ت�������ض���ون 

عن  بعيدًا  واأك��ادمي��ي��ون 

ج����ن����دات اخل��ا���ض��ة،  االأ

وط��ال��ب��وا ب��ع��دم اإه��م��ال 

التخطيط  اخل���ربة" عند  "ب��ي��وت  اجل��ام��ع��ات 

االقت�ضادي واملايل.

ردن ميكن له  واأجمع امل�ضاركون على اأن االأ

اخلروج اقت�ضاديًا من عنق الزجاجة باللجوء 

وتوحيد  الفريق،  بروح  والعمل  احلوار،  اإىل 

ال�ضلبية  القيم  بع�س  وتغيري  اجلهد اجلماعي، 

الدولة  نحو  املواطنني  �ضلوك  يف  تعززت  التي 

واأجهزتها.

والعلوم  االقت�ضاد  كلية  يف  �ضتاذ  االأ وقال 

قا�ضم  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  دارية  االإ

اجلامعة  عقدته  الذي  املنتدى  يف  احلموري 

كولومبيا  جامعة  مع  بالتعاون  ردنية  االأ

اإن  والالمركزية"  "املركزية  عنوان  حتت 

يف  داء  االأ حت�ضني  يعني  االقت�ضادي  �ضالح  االإ

والنمو   والعدالة  الكفاءة  هي  رئي�ضة  معايري 

واال�ضتقرار.

الكفاءة  م�ضتوى  رفع  هو  املطلوب  اأن  وبني 

العدالة  وحتقيق  املتاحة،  املوارد  ا�ضتثمار  يف 

�ضمول  ي�ضمن  مبا  التنمية،  مكا�ضب  توزيع  يف 

النمو االقت�ضادي جميع مناطق اململكة، وعدم 

تركيزه يف املدن الرئي�ضة، وتوفري عدالة الفر�س 

ا�ضتقرار  على  واملحافظة  املواطنني،  اأمام 

�ضعار، �ضمن دورات اقت�ضادية فاعلة. االأ

هذه  اإىل  "نفتقر  احلموري  الدكتور  وقال 

فالبطالة  طويلة،  عقود  مدى  على  املعايري 

والفقر  مكانها،  تراوح  الفقر  وجيوب  مرتفعة، 

نظام  املطلوب  اأن  موؤكدًا  النا�س"،  على  ي�ضتد 

اقت�ضادي تقرره قوة ال�ضعب من خالل برملان 

وعملية دميقراطية.

اأو  املركزية  مببداأ  خذ  "االأ واأ�ضاف: 

�ضالح االقت�ضادي،  الالمركزية لي�س املخرج لالإ

عن  وابتعاد  املواجهة  من  هروب  عملية  فهذه 

ال�ضلوك  يف  التطرف  اإىل  اأدت  التي  �ضباب  االأ

واأهمها الفقر والبطالة ".

�ضالح االقت�ضادي ال ميكن  واأ�ضاف اأن االإ

�ضالح ال�ضيا�ضي واحلل يكمن  اأن ينف�ضل عن االإ

ح�ضب  يحتاج  وهذا  ول،  االأ امل�ضوؤول  اختيار  يف 

نواب  وجمل�س  حقيقية  دميقراطية  اإىل  و�ضفه 

منتخب بطريقة دميقراطية.

دارية  االإ والعلوم  عمال  االأ كلية  وقال عميد 

يف اجلامعة الها�ضمية الدكتور �ضامر الرجوب 

احلكم  جمال�س  متار�ضها  التي  املركزية  اإن 

املحلي"البلديات" تعطيها قدرة على ا�ضتخدام 

�ضالحيات  متنحها  الالمركزية  لكن  املوارد 

حال  يف  الالمركزية  اأن  مو�ضحًا  اأو�ضع، 

تطبيقها، متكن البلديات من تطوير الكفاءات 

دارية،  املحلية لكل منطقة، وتنفيذ الواجبات االإ

مع  يتفق  ما  وهو  للخدمات،  مثل  االأ والتوفري 

الذي  الدول  اقت�ضاديات  ت�ضنيف  معايري 

الدويل  البنك  مثل  دولية  موؤ�ض�ضات  تتبناها 

و�ضندوق النقد الدويل.

غري  البلديات  اأن  الرجوب  الدكتور  واأكد 

ننا  الأ الالمركزية  لتطبيق  حاليًا  م�ضتعدة 

االنتخاب  على  قادرين  اأو  م�ضتعدين  غري 

ف�ضل  االأ اختيار  اأو  ال�ضحيح 

على  وردًا  االنتخاب".   عند 

الدكتور  اأكد  احل�ضور،  اأ�ضئلة 

�ضالح،  االإ اأهمية  احلموري 

والتوجه اإىل انتخابات نيابية، 

احلكومات  اإىل  والو�ضول 

عن  والبحث  املنتخبة، 

التعليم  واإ�ضالح  الكفاءات، 

بني  الفجوة  وردم  العايل، 

املواطن واحلكومة، وا�ضتعادة 

الثقة جتاه القرارات احلكومية 

جتاه  ال�ضلبية  القيم  بع�س  وتغري  وال�ضيا�ضات، 

العمل العام، واالعرتاف بانتهاء مرحلة الف�ضاد 

للعمل  واالنطالق  العام،  املال  على  واالعتداء 

طراف. بجد من جميع االأ

مكا�ضب  توزيع  اإىل  احلموري  ودعا 

يف  �ضيا�ضية  عا�ضمة  فكرة  وتبني  التنمية، 

اأخرى،  مدينة  يف  اقت�ضادية  وعا�ضمة  عمان 

للمحافظات  التناف�ضية  امليزات  على  والرتكيز 

يف ال�ضمال واجلنوب، بحيث يتم الرتكيز على 

والرتكيز  اجلنوب،  يف  التعدينية  ال�ضناعات 

على ال�ضناعات التي حتتاج اإىل كثافة ب�ضرية 

يف الزرقاء ومدن ال�ضمال.

واتفق الدكتور احلموري والرجوب على اأن 

بطريقة  تطبيقها  مت  اإذا  اإيجابية  الالمركزية 

�ضحيحة، منوهني اإىل اأن جتربة اخل�ضخ�ضة 

نتائجها  لكن  الوطني،  االقت�ضاد  اإيجابية على 

تطبيق  يف  للخطاأ  نتيجة  جاءت  ال�ضلبية 

عوائدها  ا�ضتثمار  وعدم  اخل�ضخ�ضة،  برامج 

بالطريقة ال�ضحيحة.

وقال الدكتور الرجوب اإن الالمركزية هي 

يف  البلديات  لكن  واخلدمات،  للموارد  توزيع 

على  قادرة  غري  وماليا  اإداريا  احلايل  الو�ضع 

�ضوؤونها  ترتيب  اإعادة  اإىل  وحتتاج  تطبيقها، 

بطريقة �ضحيحة. واأكد اأن جزءًا من الهدر يف 

املال العام الذي تعاين منه خزينة الدولة ناجت 

دارة املالية، وهدر املوارد يف معظم  عن �ضوء االإ

البلديات.

جل�ضة من املنتدى
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ندوات ومنتديات

"تعزيز االنضباط ومقاومة العنف اجلامعي"
ندوة في األردنـيــــة

ردنـيــــــة-  اأخــــــبـــــــار الأ

اأج��م��ع اأك��ادمي��ي��ون وق��ادة 

ال��ع��ن��ف  اأن  اإ���ض��الم��ي��ون 

ظ��اه��رة  اجل���ام���ع���ات  يف 

م����وج����ودة ول���ه���ا ع��الق��ة 

مناط الرتبوية. باالأ

واأ���ض��اروا خ��الل ندوة 

ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

���ض��الم��ي يف اجل��ام��ع��ة  االإ

»تعزيز  بعنوان:  ردنية  االأ

االن�����ض��ب��اط وم��ق��اوم��ة ال��ع��ن��ف ل���دى طلبة 

التي  �ضالحات  االإ من  حزمة  اإىل  اجلامعة« 

جامعية  بيئة  اإي��ج��اد  يف  ت�ضهم  اأن  ميكن 

اآمنة. 

وقال مدير املركز الدكتور اأحمد �ضكري 

من  "اإن  الندوة  اأعمال  بها  افتتح  كلمة  يف 

املوؤمل حقًا ما نراه من تنوع  �ضور العنف يف 

دوات احلادة  اجلامعات، فمنها ا�ضتخدام االأ

تخريب  ومنها  �ضلحة،  االأ اأنواع  بع�س  اأو 

املمتلكات  من  وغريها  املباين،  وتك�ضري 

املمتلكات  من  وغريها  وال�ضيارات،  العامة، 

اخلا�صة".

حاالت  يف  يتم  ما  اأ�ضواأ  "اإن  واأ�ضاف 

العنف اجلامعي اال�ضتعانة بقوم اآخرين من 

خارج اجلامعة؛ حيث يدخلون ب�ضورة غري 

ن�ضرة  قا�ضدين  م�ضلحني  ملثمني  م�ضروعة 

اأ�ضحابهم على اأعدائهم- ح�ضب تعبريهم- 

وكاأنها معركة حقيقية".

طلبة  بني  العنف  اأن  �ضكري  واأكد 

اجلامعات من اأهم املو�ضوعات التي ينبغي 

اإيالوؤها ال�ضدارة واالهتمام.  

الدكتور  العلوم الرتبوية  اأ�ضتاذ  وحتدث 

ظاهرة  اأبعاد  حول  الرحمن  عبد  هاين 

ظاهرة  العنف  اأن  اإىل  م�ضريًا  العنف، 

موجودة ولها عالقة بالنمط الرتبوي.

فطرة  على  خلق  ن�ضان  االإ اإن  وقال 

عرب  تاأثري  لعمليات  الفطرة  وتتعر�س  نقية 

معاي�ضتها ملواقف وخربات حياتية، الفتًا اإىل 

حتكمه  معقد  عامل  نعي�س  الذي  العامل  اأن 

نظامية دقيقة ال يدركها الكثريون.

�ضرة  االأ دور  الرحمن  عبد  وتناول 

ن�ضاين، م�ضريًا اإىل  واالإعالم يف ال�ضلوك االإ

�ضرة تخطيء اأحيانًا بزرع بذور العنف  اأن االأ

ا�ضتعمال  على  حثهم  بدل  طفال  االأ لدى 

واأن  خرين،  االآ مع  واحلوار  واحلكمة  العقل 

االإعالم احلايل ال يخاطب العقل بل يخاطب 

امل�صاعر. 

الدكتور  الطلبة  �ضوؤون  عميد  وحدد 

العنف  م�ضببات  من  بع�ضًا  ال�ضرعة  نائل 

الثقافية  التغريات  ومنها  اجلامعي، 

على  تطراأ  التي  وال�ضيكولوجية  والفكرية 

ح�ضا�س بالظلم لدى  �ضخ�ضية الطالب، واالإ

ال  تخ�ض�س  يف  بدرا�ضته  املنخرط  الطالب 

ين�ضجم وحاجة ال�ضوق املحلي، ما يولد لديه 

من  العديد  قدوم  اإىل  �ضافة  باالإ اإحباطًا، 

اجتماعية  وم�ضتويات  بيئات  من  الطالب 

واقت�ضادية  وثقافية خمتلفة.

واأ�ضاف ال�ضرعة اأن النظرات الع�ضبية 

ال�ضلوكية  مناط  واالأ فكار  االأ وتباين  ال�ضيقة 

بع�س  لدى  ال�ضوية  غري 

يف  اأوجدت  املجتمع  فئات 

بيئة  الطلبة  بع�س  داخل 

والرتويج  للعنف  خ�ضبة 

يف  فكار  االأ هذه  ملثل 

جمتمع اجلامعة. 

اإىل  ال�ضرعة  ولفت 

الطلبة  �ضوؤون  عمادة  اأن 

اتخذت  اجلامعة  يف 

جراءات  االإ من  �ضل�ضلة 

ملواجهة ظاهرة العنف، متثلت باإن�ضاء �ضعبة 

تاأديب  نظام  ودرا�ضة  النف�ضي،  ر�ضاد  لالإ

العقوبات بح�ضور  بع�س  وا�ضتبدال  الطلبة، 

العنف  ظاهرة  ملناق�ضة  وحوارات  ندوات 

اجلامعي. 

تفعيل  على  عملت  العمادة  اأن  واأ�ضاف 

لدعم  الطالبية  ندية  واالأ االحتاد  دور 

ن�ضطة الطالبية الالمنهجية الهادفة اإىل  االأ

�ضقل �ضخ�ضية الطالب، وتفعيل دور اإذاعة 

اجلامعة لن�ضر التوعية يف معاجلة م�ضكالت 

ي�ضكلون  طلبة  مع  حوارات  واإجراء  الطلبة، 

قيادات يف العنف. 

الثقايف  املركز  مدير  م�ضاعد  وقدم 

ورقة  املجايل  اهلل  عبد  الدكتور  �ضالمي  االإ

�ضالم. من يف االإ عمل حدد فيها مفهوم االأ

من  عددًا  حديثه  يف  املجايل  وتناول 

حاديث النبوية  يات القراآنية الكرمية واالأ االآ

من الذي يعترب  ال�ضريفة التي لها عالقة باالأ

وفري�ضة  ب�ضرية  و�ضرورة  اإن�ضانية  حاجة 

توجهات  اإىل  املجايل  وتطرق  �ضرعية. 

�ضالم يف جمال االن�ضباط  ونبذ العنف،  االإ

حتقيق  وعوامل  االجتماعي،  من  االأ ونظرية 

ت�ضمني  �ضرورة  على  م�ضددًا  من،  االأ

تتناول  درا�ضية  مبواد  الدرا�ضية  امل�ضاقات 

�ضالمية والرتبية الوطنية. الثقافة االإ

ندوة مقاومة العنف اجلامعي
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استطالع الرأي العام

العام  الراأي  ا�ضتطالع  نتائج  اأظهرت 

خ�ضاونه  عون  ال�ضيد  حكومة  اأداء  حول 

الذي  ت�ضكيلها،  على  يوم  مائة  مرور  بعد 

يف  �ضرتاتيجية  االإ الدرا�ضات  مركز  نفذه 

اإذ  تقييمها،  يف  ارتفاعا  ردنية،  االأ اجلامعة 

كانت  باأنها  ردنيني  االأ من   )%66( يعتقد 

ب� )%63(  مقارنة  مهامها،  اأداء  ناجحة يف 

عند الت�ضكيل، ويف  تقييم رئي�س احلكومة؛ 

اإذ يعتقد )69%( باأنه كان قادرا على حتمل 

عند   )%65( مقابل  املرحلة  م�ضوؤوليات 

الوزاري  الفريق  حافظ  حني  يف  الت�ضكيل، 

النتائج،  بح�ضب  التقييم،  من  موقعه  على 

اأفاد )58%( باأنه كان قادرا على حتمل  اإذ 

م�ضوؤولياته مقارنة ب� )59%( عند الت�ضكيل.

تفاوؤال  اأقل  كانوا  الراأي،  قادة  اأن  ورغم 

للنتائج،  وفقًا  الوطنية،  العينة  مع  مقارنة 

اإذ يعتقد )61%( باأن احلكومة كانت قادرة 

 %67 على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة، مقابل 

لرئي�س احلكومة و 52% للفريق الوزاري. 

اأعلنها  التي  اال�ضتطالع،  نتائج  وبينت 

مدير املركز الدكتور مو�ضى �ضتيوي، خالل 

العينة  من   )%63( اأن  �ضحفي،  موؤمتر 

مور ت�ضري يف االجتاه  اأن »االأ الوطنية تعتقد 

اال�ضتطالع  يف  ب�)%60(  مقارنة  ال�ضحيح« 

الذين  الراأي  قادة  من  و)%70(  ال�ضابق، 

ذهبوا اإىل هذه القناعة.

مور  واأ�ضار اال�ضتطالع اإىل اأن تقييم )االأ

مقدار  ارتفع  ال�ضحيح(  االجتاه  يف  ت�ضري 

خري،  االأ باال�ضتطالع  مقارنة  نقطة   )12(

العام  من  الثاين  ت�ضرين  يف  نفذ  الذي 

املا�ضي.

ول العتقاد قادة الراأي  وجاء ال�ضبب االأ

مور ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح  العام، باأن االأ

�ضالحات(  ل� )نية الدولة ال�ضادقة بتنفيذ االإ

ويف املرتبة الثانية ل�ِ)جدية احلكومة يف فتح 

ملفات الف�ضاد(.

واأفاد )35%( من اأفراد العينة الوطنية 

هو  و�ضاع  االأ وا�ضتقرار  من  باالأ ال�ضعور  اأن 

االجتاه  يف  مور  االأ ل�ضري  الرئي�س  ال�ضبب 

النية  اأن   )%21( اأفاد  فيما  ال�ضحيح، 

�ضالحات  االإ لتنفيذ  الدولة  لدى  ال�ضادقة 

مور  هي ال�ضبب الرئي�س ل�ضعورهم ب�ضري االأ

يف االجتاه ال�ضحيح.

وعزا )41%( من اأفراد العينة الوطنية 

مور يف االجتاه اخلاطئ  اعتقادهم ل�ضري االأ

فيما  ال�ضيئ،  االقت�ضادي  الو�ضع  اإىل 

والوا�ضطة  الف�ضاد  تف�ضي  اأن   )%24( اأفاد 

واملح�ضوبية هو ال�ضبب.

انتخابات  اإجراء  ردنيني  االأ واأيد غالبية 

نيابية مبكرة يف نهاية العام احلايل، اإذ اأفاد 

بذلك )57%( من العينة الوطنية، و)%81( 

و)%18(   )%28( مقابل  الراأي،  قادة  من 

على التوايل ال يوؤيدون ذلك.

الوطنية  العينة  من   )%32( واأفاد 

املعطى  التقييم  لرفع  العملية  اخلطوة  اأن 

االقت�ضادي  الو�ضع  حت�ضن  هو  للحكومة، 

اأن حماربة  اأفاد )%24(  فيما  ب�ضكل عام،  

وىل، و)14%( اإعادة  الف�ضاد هي اخلطوة االأ

من   )%35( يعتقد  بينما  احلكومة.  ت�ضكيل 

قادة الراأي باأن اخلطوة العلمية لرفع تقييم 

احلكومة تنفيذ اإ�ضالحات �ضيا�ضية و)%14( 

و�ضاع االقت�ضادية ومثلها باإعادة  لتح�ضن االأ

ت�ضكيل احلكومة.

يعتقدون  ردنيني  االأ اأن  النتائج  وبينت 

تواجه  م�ضكلة  اأهم  هي  البطالة  م�ضكلة  اأن 

ارتفاع  يليها   ،)%23( حاليا  ردن  الأ

�ضعار وغالء املعي�ضة )21%(، ثم الو�ضع  االأ

وبذلك   ،)%16( عام  ب�ضكل  االقت�ضادي 

على)%60(  االقت�ضادية  امل�ضاكل  ت�ضتحوذ 

همية الف�ضاد املايل  من امل�ضاكل، يليها يف االأ

بن�ضبة  واملح�ضوبية(  )الوا�ضطة  داري  واالإ

.)%14(

من  البالد،  تواجه  م�ضكلة  اأهم  اأما 

الو�ضع  فهي  الراأي،  قادة  عينة  نظر  وجهة 

 ،)%43( بن�ضبة  عام  ب�ضكل  االقت�ضادي 

 ،)%21( داري  واالإ املايل  الف�ضاد  تالها 

ال�ضيا�ضي  �ضالح  باالإ املتعلقة  امل�ضاكل  ثم 

الوا�ضح  ومن   .)%4( فالبطالة   ،)%10(

الو�ضع  على  الراأي  قادة  عينة  تركيز 

االقت�ضادي ب�ضكل عام، واإعطاء اأهمية اأكرب 

ملكافحة الف�ضاد.

واأفاد )17%( من اأفراد العينة الوطنية 

 %66
يعتبرون

مـة  حكو
اخلصاونه

ــاجــحــة  ن
فـي أداء 
مهامهــا
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استطالع الرأي العام

اأن  الراأي  قادة  عينة  اأفراد  من  و)%10( 

و�ضعهم االقت�ضادي حت�ضن مقارنًة باالثني 

ع�ضر �ضهرًا املا�ضية، فيما اأفاد تقريبًا ن�ضف 

اأفراد العينتني اأن و�ضعهم االقت�ضادي بقي 

العينة  اأفراد  من   )%34( واأفاد  هو،  كما 

قادة  عينة  اأفراد  من  و)%41(  الوطنية 

الراأي اأن و�ضعهم االقت�ضادي قد �ضاء.

وتظهر النتائج اأن هناك تباينًا يف تقييم 

فيما  الراأي   قادة  وعينة  الوطنية  العينة 

كتاب  يف  وردت  التي  البنود  ببع�س  يتعلق 

اأكرث جناحًا يف  اإذ كانت  ال�ضامي،  التكليف 

دعم  مثل:  غريها  من  املو�ضوعات  بع�س 

منية،  االأ جهزة  واالأ امل�ضلحة  القوات  ورعاية 

العينة  اأفراد  من   )%84( بذلك  اأفاد  كما 

قادة  عينة  اأفراد  من  و)%85(  الوطنية، 

لل�ضعب  الدعم  اأ�ضكال  كل  وتقدمي  الراأي، 

الفل�ضطيني ودعمهم من اأجل اإقامة دولتهم 

امل�ضتقلة، كما اأفاد بذلك )76%( من اأفراد 

العينة الوطنية و)78%( من اأفراد عينة قادة 

يف  تفاوؤاًل  اأقل  العينتان  كانت  بينما  الراأي. 

احلكومة  بها  كلفت  التي  املو�ضوعات  بع�س 

واملح�ضوبية  الوا�ضطة  مثل: حماربة ظاهرة 

باأ�ضكالها املختلفة، كما اأفاد بذلك )%49( 

من اأفراد العينة الوطنية و)42%( من اأفراد 

عينة قادة الراأي.

اأ�ضاتذة  فئات  اأن  النتائج  واأظهرت 

االقت�ضاديني  وكبار  واملهنيني  اجلامعات 

مور يف  كرث تفاوؤاًل حول اجتاه �ضري االأ هم االأ

ال�ضعبي  احلراك  فئتا  كانت  ما  يف  ردن،  االأ

حول  تفاوؤاًل  قل  االأ هما  احلزبية  والقيادات 

ردن، يف حني كانت  مور يف االأ اجتاه �ضري االأ

الكرك،  )معان،  اجلنوب:  حمافظات 

حول  اإيجابية  قل  االأ هي  العقبة(  الطفيلة، 

حمافظتا  كانت  بينما  مور،  االأ �ضري  كيفية 

كيفية  حول  تفاوؤاًل  كرث  االأ وجر�س،  عجلون 

ردن. وعلى �ضعيد الفئات  مور يف االأ �ضري االأ

�ضنة   45 من  العمرية  الفئة  فاإن  العمرية، 

مور،  كرث تفاوؤاًل يف اجتاه �ضري االأ فاأكرث هي االأ

يف ما كانت الفئة العمرية املتو�ضطة من 35- 

�ضري  كيفية  تفاوؤاًل حول  قل  االأ عامًا هي   44

مور. وتاليا ن�س نتائج اال�ضتطالع، الذي  االأ

و   )1910( حجمها  وطنية  عينة  على  نفذ 

)800( من قادة الراأي، التي اأدخلت عليها 

ول مرة فئة احلراك ال�ضعبي، خالل الفرتة  الأ

ما بني الثاين وال�ضاد�س من ال�ضهر احلايل:

األردن يسير في االجتاه الصحيح

ردن ب�ضكل عام ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح،  مور يف االأ اأظهرت نتائج اال�ضتطالع اأن )63%( من اأفراد العينة الوطنية يعتقدون اأن االأ

 2011 اآب  الن�ضبة يف ا�ضتطالع  اأقل من  ول )60%(، لكنها ما زالت  وبذلك ي�ضجل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة با�ضتطالع ت�ضرين االأ

مور ت�ضري يف االجتاه اخلاطئ مقارنة ب�ِ )25%( يف ا�ضتطالع ت�ضرين  )67%(. فيما اأفاد )%27( من اأفراد العينة الوطنية باأن االأ

ول 2011 و)24%( يف اآب 2011. االأ

مور ت�ضري يف  كرث اعتقادًا باأن االأ وقد اأظهرت النتائج اأن امل�ضتجيبني من الفئتني العمريتني: )45-54( و)55 عامًا فاأكرث(، هم االأ

ردن، وجاءت  مور يف االأ قل اإيجابية حول كيفية �ضري االأ االجتاه ال�ضحيح، يف ما كانت الفئة العمرية املتو�ضطة )35-44( هي االأ

الفئة ال�ضبابية يف موقع متو�ضط لتقييمها.

مور ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح اأكرث من باقي املحافظات،  وتظهر النتائج اأن م�ضتجيبي حمافظتي: جر�س؛ وعجلون اأفادوا باأن االأ

مور ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح. دنى يف تقييمها باأن االأ يف ما كانت حمافظات: العقبة؛ والكرك؛ والطفيلة ومعان وماأدبا االأ

ملاذا تسير األمور في االجتاه الصحيح؟
مور ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح )من ال�63 %( عن ال�ضبب   مت �ضوؤال امل�ضتجيبني من اأفراد العينة الوطنية الذين يعتقدون اأن االأ

ردن،  و�ضاع يف االأ مان وا�ضتقرار االأ الرئي�ضي لهذا االعتقاد، وقد اأظهرت النتائج اأن )35%( عزوا ال�ضبب الرئي�ضي اإىل ال�ضعور باالأ

�ضالحات. واأفاد )16%( اأن جدية احلكومة  يف ما عزا )21%( من هوؤالء امل�ضتجيبني ال�ضبب اإىل نية الدولة ال�ضادقة بتنفيذ االإ

يف فتح ملفات الف�ضاد وحماكمة الفا�ضدين هي ال�ضبب الرئي�ضي.

ملاذا تسير األمور في االجتاه اخلاطئ؟
لهذا  الرئي�ضي  ال�ضبب  عن   )%27 ال�  )من  اخلاطئ  االجتاه  يف  ت�ضري  مور  االأ اأن  يعتقدون  الذين  امل�ضتجيبني  �ضوؤال  اأي�ضا  ومت 

االعتقاد، وقد اأظهرت النتائج اأن )41%( عزوا ال�ضبب الرئي�ضي اإىل الو�ضع االقت�ضادي ال�ضيئ )فقر، بطالة، غالء اأ�ضعار(، يف 

ما عزا )24%( ال�ضبب اإىل تف�ضي الف�ضاد والوا�ضطة واملح�ضوبية من وجهة نظر امل�ضتطلعني. واأفاد )11%( اأن ال�ضبب الرئي�ضي 

قليمي. مني واالإ مور يف االجتاه اخلاطئ هو عدم ا�ضتقرار الو�ضع االأ العتقادهم ب�ضري االأ
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أهم املشاكل التي تواجه األردن اليوم

�ضعار وغالء املعي�ضة  ردن اليوم )23%( يليها ارتفاع االأ اأهم م�ضكلة تواجه االأ اأن م�ضكلة البطالة هي  ردنيون )العينة الوطنية(  يعتقد االأ

همية  )21%(، ثم الو�ضع االقت�ضادي ب�ضكل عام )16%(، وبذلك ت�ضتحوذ امل�ضاكل االقت�ضادية على )60%( من حيز امل�ضاكل، يليها يف االأ

داري )الوا�ضطة واملح�ضوبية( )%14(. الف�ضاد املايل واالإ

اأما اأهم م�ضكلة تواجه البالد، من وجهة نظر عينة قادة الراأي، فهي الو�ضع االقت�ضادي ب�ضكل عام بن�ضبة )43%(، تالها الف�ضاد املايل 

�ضالح ال�ضيا�ضي )10%(، فالبطالة )4%(. ومن الوا�ضح تركيز عينة قادة الراأي على الو�ضع  داري )21%(، ثم امل�ضاكل املتعلقة باالإ واالإ

االقت�ضادي ب�ضكل عام، واإعطاء اأهمية اأكرب ملكافحة الف�ضاد.

قدرة )احلكومـة، الرئيس والفـريق الــوزاري(

على حتمل مسؤوليات املرحلة املقبلة

اأظهرت نتائج اال�ضتطالع اأن )66%( من اأفراد العينة الوطنية يعتقدون باأن احلكومة كانت قادرة على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة 

جابات كن�ضبة مئوية( مقارنة ب� )63%( يف ا�ضتطالع الت�ضكيل. بدرجات متفاوتة، )الو�ضط احل�ضابي لالإ

واأفاد )69%( باأن رئي�س احلكومة كان قادرًا على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة، مقارنة ب�ِ )65%( يف ا�ضتطالع الت�ضكيل.

واأفاد )58%( باأن الفريق الوزاري )با�ضتثناء الرئي�س( كان قادرًا على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة، مقارنة ب�ِ )59%( يف ا�ضتطالع 

الت�ضكيل. ة
ني

ط
لو
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مور ت�ضري يف االجتاه ال�ضحيح وبارتفاع  اأظهرت نتائج اال�ضتطالع اأن غالبية م�ضتجيبي عينة قادة الراأي )70%( يعتقدون باأن االأ

ول 2011 )58%(، ولكنها ما زالت اأقل من نتائج ا�ضتطالع اآب 2011 )73%(، واأفاد  مقداره 12 نقطة عن ا�ضتطالع ت�ضرين االأ

ول  ردن ت�ضري يف االجتاه اخلاطئ مقارنة ب�ِ )30%( يف ا�ضتطالع ت�ضرين االأ مور يف االأ 25% من م�ضتجيبي عينة قادة الراأي باأن االأ

2011 و)24%( يف ا�ضتطالع اآب 2011.

مور، يف ما  كرث اإيجابية حول كيفية �ضري االأ واأظهرت النتائج اأن فئات اأ�ضاتذة اجلامعات واملهنيني وكبار االقت�ضاديني، هي االأ

ردن. مور يف االأ قل اإيجابية حول كيفية �ضري االأ كانت فئتا القيادات احلزبية، واحلراك ال�ضعبي هما االأ ي
لرأ
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ملاذا تسير األمور في االجتاه الصحيح؟

مور هو يف االجتاه ال�ضحيح )من ال� 70%( عن ال�ضبب  مت �ضوؤال امل�ضتجيبني من اأفراد عينة قادة الراأي الذين يعتقدون اأن �ضري االأ

�ضالحات،   الرئي�ضي لهذا االعتقاد، وقد اأظهرت النتائج اأن )47%( عزوا ال�ضبب الرئي�ضي اإىل نية الدولة ال�ضادقة بتنفيذ االإ

يف ما عزا )22%( من هوؤالء امل�ضتجيبني ال�ضبب اإىل جدية احلكومة يف فتح ملفات الف�ضاد. واأفاد )09%( اأن ال�ضبب الرئي�ضي 

هو حكمة جاللة امللك يف التعامل مع الظروف. واأفادت الن�ضبة نف�ضها اأن اجلدية يف العمل ونزاهة رئي�س الوزراء هي ال�ضبب 

الرئي�صي.

ملاذا تسير األمور في االجتاه اخلاطئ؟
مور ت�ضري يف االجتاه اخلاطئ من ال� )25%( من عينة قادة الراأي، عزا )39%( ال�ضبب اإىل عدم  وب�ضوؤال الذين اأفادوا باأن االأ

�ضالحات، يف ما عزا )26%( ال�ضبب اإىل �ضعف الربامج وال�ضيا�ضات االقت�ضادية  الثقة بجدية احلكومة يف امل�ضي ُقّدمًا باالإ

مور يف االجتاه اخلاطئ هو تف�ضي الف�ضاد والوا�ضطة واملح�ضوبية. وال�ضيا�ضية. واأفاد )9%( اأن ال�ضبب يف اعتقادهم ل�ضري االأ
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اخلطوة العملية لرفع التقييم املعطى للحكومة

مت �ضوؤال امل�ضتجيبني الذين قيموا قدرة احلكومة بالقليلة اأو مل تكن قادرة على االإطالق على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة )17%( عن 

ن. اخلطوة العملية التي لو قامت احلكومة بها لكان تقييم امل�ضتجيبني اأف�ضل مما هو عليه االآ

اأفاد )32%( من م�ضتجيبي العينة الوطنية انه لو قامت احلكومة بتح�ضني امل�ضتوى االقت�ضادي ب�ضكل عام لكان تقييمهم لقدرتها 

دائها  ن. واأفاد )24%( اأنه لو كانت هناك جدية اأكرث يف مكافحة الف�ضاد لكان تقييمهم الأ على حتمل امل�ضوؤولية اأف�ضل مما هو االآ

ف�ضل. ن. يف ما ذكر )13%( من امل�ضتجيبني باأن اإعادة ت�ضكيل احلكومة هو اخلطوة العملية االأ اأف�ضل مما هو عليه االآ

ة
ني

ط
لو

ة ا
ين

ع
ال

قدرة احلكومة والرئيس والفريق الوزاري

على حتمل مسؤوليات املرحلة

على م�ضتوى قادة الراأي، اأفاد )61%( من امل�ضتجيبني باأن احلكومة كانت قادرة على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة، مقارنة ب�ِ )%57( 

يف ا�ضتطالع الت�ضكيل. وعند دمج اإجابات فئة احلراك ال�ضعبي مع اإجابات بقية الفئات، تظهر النتائج اأن )58%( يعتقدون اأن 

احلكومة كانت قادرة على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة.

فيما اأفاد )67%( باأن رئي�س احلكومة كان قادرًا على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة، مقارنة ب�ِ )65%( يف ا�ضتطالع الت�ضكيل.

وعند دمج اإجابات فئة احلراك ال�ضعبي مع اإجابات بقية الفئات، تظهر النتائج اأن )64%( يعتقدون اأن رئي�س احلكومة كان قادرة 

على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة.

واأفاد )52%( باأن الفريق الوزاري )با�ضتثناء الرئي�س( كان قادرًا على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة مقارنة ب� )51%( يف ا�ضتطالع 

الت�ضكيل. وعند دمج اإجابات فئة احلراك ال�ضعبي مع اإجابات بقية الفئات، تظهر النتائج اأن )50%( يعتقدون اأن الفريق الوزاري 

)با�ضتثناء الرئي�س( كان قادرا على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة.

ويالحظ اأن ن�ضب من توقعوا جناح الرئي�س، هي ب�ضكل عام ولكل الروؤ�ضاء، اأعلى من ن�ضب الذين توقعوا جناح احلكومة مبجملها 

اأو جناح الفريق الوزاري )با�ضتثناء الرئي�س(.

وعند مقارنة تقييم اأداء احلكومة والرئي�س، والفريق الوزاري )با�ضتثناء الرئي�س( ح�ضب فئات عينة قادة الراأي، تبني النتائج 

اأداء احلكومة  التي قيمت  الفئات  والعمالية، هي  النقابية  واملهنيني وكبار االقت�ضاديني واحتادات  اأ�ضاتذة اجلامعات  اأن فئات 

خرى. باإيجابية اأكرب من الفئات االأ

اإذ اإن ن�ضبة امل�ضتجيبني الذين اأفادوا بنجاح احلكومة يف كل من هذه الفئات كانت اأعلى من الذين اأفادوا بنجاح احلكومة يف 

قل تقييمًا لنجاح احلكومة، والرئي�س،  عينة قادة الراأي ب�ضفة عامة. فيما كانت فئتا احلراك ال�ضعبي، والقيادات احلزبية هما االأ

والفريق الوزاري يف القيام مبهامهم.
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ويالحظ اأن ن�ضب من اأفادوا بنجاح الرئي�س، اأعلى من ن�ضب من اأفادوا بنجاح احلكومة مبجملها اأو جناح الفريق الوزاري 

)با�ضتثناء الرئي�س(، وهذا ينطبق على اال�ضتطالعات حول روؤ�ضاء الوزراء ب�ضكل عام.

دلت النتائج اأن تقييم الرئي�س يف اإقليم ال�ضمال اأعلى من املعدل الوطني ب� 4 نقاط وتقييم احلكومة اأعلى من املعدل الوطني 

ب� 3 نقاط، بينما كان تقييم الفريق الوزاري اأعلى بنقطة واحدة، باملقابل، جاء تقييم احلكومة )الرئي�س، احلكومة، الفريق( 

اأدناه يف اإقليم اجلنوب واأقل من املعدل الوطني ب� 3 نقاط واحلكومة ب� 3 نقاط والفريق ب� 6 نقاط. ة
ني

ط
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التوقعات بقدرة احلكومة على إجناز القضايا
التي وردت في كتاب التكليف السامي

تظهر النتائج اأن هناك تباينًا يف تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الراأي فيما يتعلق ببع�س البنود التي وردت يف كتاب 

جهزة  التكليف ال�ضامي، اإذ كانت اأكرث جناحًا يف بع�س املو�ضوعات من غريها مثل: دعم ورعاية القوات امل�ضلحة واالأ

الراأي، تقدمي كافة  العينة وطنية، و)85%( من م�ضتجيبي عينة قادة  اأفاد بذلك )84%( من م�ضتجيبي  منية، كما  االأ

اأ�ضكال الدعم لل�ضعب الفل�ضطيني ودعمهم من اأجل اإقامة دولتهم امل�ضتقلة، كما اأفاد بذلك )76%( من م�ضتجيبي العينة 

الوطنية و)78%( من م�ضتجيبي عينة قادة الراأي. بينما كانت العينتان اأقل تفاوؤاًل يف بع�س املو�ضوعات التي كلفت بها 

اأفاد بذلك )49%( من م�ضتجيبي العينة  احلكومة مثل: حماربة ظاهرة الوا�ضطة واملح�ضوبية باأ�ضكالها املختلفة، كما 

الوطنية و)42%( من م�ضتجيبي عينة قادة الراأي.
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الوضع االقتصادي للمستجيبني اآلن
مقارنة باالثني عشر شهرًا املاضية

ن مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية،  ن اأف�ضل مما هو عليه االآ اأفاد )10%( من م�ضتجيبي عينة قادة الراأي باأن و�ضعهم االقت�ضادي االآ

فيما اأفاد )49%( ب�اأنه كما هو عليه مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية، واأفاد )41%( باأنه �ضاء مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية. واأفاد 

ن مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية، فيما اأفاد  ن اأف�ضل مما هو عليه االآ )17%( من م�ضتجيبي العينة الوطنية باأن و�ضعهم االقت�ضادي االآ

)49%( ب�اأنه كما هو عليه مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية. واأفاد )34%( باأنه �ضاء مقارنة باالثني ع�ضر �ضهرًا املا�ضية.

إجراء االنتخابات النيابية املقبلة

مت �ضوؤال امل�ضتجيبني فيما اإذا كانوا يوؤيدون اإجراء انتخابات نيابية يف نهاية العامل احلايل اأم ال، وقد اأظهرت النتائج اأن )81%( من 

م�ضتجيبي عينة قادة الراأي يوؤيدون اإجراء انتخابات نيابية يف نهاية العام احلايل فيما اأفاد )57%( من م�ضتجيبي العينة الوطنية باأنهم 

يوؤيدون ذلك.

اخلطوة العملية لرفع التقييم املعطى للحكومة
ي

لرأ
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مت �ضوؤال امل�ضتجيبني الذين قيموا قدرة احلكومة بالقليلة اأو مل تكن قادة على االإطالق على حتمل م�ضوؤوليات املرحلة)28%( عن 

ن. اخلطوة العملية التي لو قامت احلكومة بها لكان تقييم امل�ضتجيبني اأف�ضل مما هو عليه االآ

�ضالح ال�ضيا�ضي لكان تقييمهم لقدرتها على حتمل  اأفاد )35%( من م�ضتجيبي عينة قادة الراأي اأنه لو قامت احلكومة بتنفيذ االإ

دائها اأف�ضل  ن. واأفاد )14%( اأنه لو ح�ضنت احلكومة الو�ضع االقت�ضادي ب�ضكل عام لكان تقييمهم الأ امل�ضوؤولية اأف�ضل مما هو االآ

ن، فيما اأفاد )14%( باأنهم يريدون ت�ضكيل حكومة جديدة. مما هو عليه االآ
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ردنية  �س: من خالل موقعكم رئي�شاً لهيئة الطاقة الذرية الأ

باجتاه  �شتعملون  كيف  ردنية،  الأ اجلامعة  اأمناء  ملجل�س  ورئي�شاً 

تعزيز اأوجه التعاون بني اجلامعة والهيئة؟

مناء يف نظري هي دعم اجلامعة يف  ج: مهمة رئي�س جمل�س االأ

م  االأ اجلامعة  هي  ردنية  االأ اجلامعة  اأن  �ضك  ال  املجاالت،  خمتلف 

املجاالت  كل  يف  التعليم  م�ضتويات  اأف�ضل  بتقدمي  املجتمع  وتخدم 

ن�ضانية  العلمية كالطب والهند�ضة واملياه والطاقة، واأي�ضًا املجاالت االإ

دبية. واالأ

مناء  رادة امللكية ال�ضامية بتعييني رئي�ضًا ملجل�س االأ ولدى �ضدور االإ

وبلورة  و�ضيا�ضاتها  واإدارتها  اجلامعة  دعم  عينّي  ن�ضب  و�ضعت 

اإ�ضرتاتيجيتها لال�ضتمرار يف التقدم والتطور يف كل املجاالت.

ونحن يف هيئة الطاقة الذرية نعمل على اإيجاد حلول يف جمال 

ردن يواجه حتديات يف جمايل الطاقة واملياه،  الطاقة، وخا�ضة اأن االأ

ردن  ترك ب�شمة وا�شحة يف معامل درا�شة الثانوية العامة يف الأ

من  الكثري  لدى  ا�شمه  وارتبط  كافة،  بفروعها  مناهجها  وتطوير 

حقيبة  كتفيه  على  حمل  عندما  "بالتوجيهي"  وذويهم  الطلبة 

 –  2000 بني  ما  الفرتة  خالل  اأعوام  �شبعة  ملدة  والتعليم  الرتبية 

.2007

نال درجة الدكتوراه يف الهند�شة النووية من جامعة ما�شا�شو�شت�س 

و�شهادة   ،1�82 عام  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  يف  للتكنولوجيا 

يف  والبكالوريو�س   ،1�78 عام  مي�شيجن  جامعة  من  املاج�شتري 

مريكية يف بريوت عام 1�77. الهند�شة الكهربائية من اجلامعة الأ

إن�شانه، ويوؤكد اأن التعليم كان  ردن يف تعليم ا يرى اأن ا�شتثمار الأ

ردن خالل ال�شبعة عقود املا�شية؛ حيث اأظهرت  اأف�شل ا�شتثمار لالأ

درا�شة اأجريت خالل فرتة عمله وزيراً للرتبية والتعليم اأن كل دينار 

اأنفق على التعليم كان مردوده ثالثة دنانري.

عرف عنه اأنه ل يتحدث اإل عندما يرى ذلك �شرورياً، و�شنف 

فيها  �شارك  التي  احلكومات  يف  الديجيتال"  "وزراء  فريق  �شمن 

وزيراً للرتبية والتعليم، والتعليم العايل والبحث العلمي.

ن يرتبط بالنووي، كيف ل؟ و وزير الديجيتال  اأ�شبح ا�شمه الآ

بداأت  التي  ردن"  الأ يف  النووية  النه�شة  "قائد  ن  الآ اأ�شبح  �شابقاً 

إن�شاء  ردنية بغية ا بوادرها بالظهور بتاأ�شي�س هيئة الطاقة الذرية الأ

ردن. املفاعل النووي حلل م�شكلتي الطاقة واملياه يف الأ

ال�شامية  امللكية  رادة  الإ �شدرت  الذي  طوقان  خالد  الدكتور 

ردنية يف التا�شع ع�شر  مناء يف اجلامعة الأ بتعيينه رئي�شاً ملجل�س الأ

من  عدد  حول  العدد  هذا  يف  نحاوره  العام  لهذا  الثاين  كانون  من 

والطاقة  البحثية  اجلامعة  وروؤية  التعليم  عن  الرئي�شة  النقاط 

ردن. النووية يف الأ

اإعداد وحوار: يا�شــمني ال�شامـن

وال ن�ضتطيع حل م�ضكلة املياه اإال بحل م�ضكلة الطاقة.

ردنية �ضيكون لها دور اأ�ضا�ضي من خالل  اأعتقد اأن اجلامعة االأ

البحوث  ومراكز  والزراعة(  والعلوم  )الهند�ضة  العلمية  كلياتها 

العلمية يف حل واإيجاد م�ضادر الطاقة البديلة.

وبحكم التخ�ض�س �ضن�ضاعد يف بلورة عالقات تعاون واأطر عمل 

بني الكليات العلمية واملراكز العلمية مع الهيئة؛ حيث تعمل اجلامعة 

ن�ضاء برنامج ماج�ضتري يف اإدارة امل�ضاريع الكربى،  ن الإ مع الهيئة االآ

وجميع املوؤ�ض�ضات التي تعمل على مواجهة التحدي كوزارة الطاقة 

و�ضلطة امل�ضادر الطبيعية وال�ضركات التي تعمل يف جمال الطاقة.

من جهة اأخرى، فاإن الهيئة تعلن با�ضتمرار عن بعثات درا�ضية 

الهند�ضة  كليتي  طلبة  منها  ي�ضتفيد  واليابان  وال�ضني  فرن�ضا  اإىل 

على  اأي�ضًا  و�ضنعمل  ردنية  االأ اجلامعة  يف  والعلوم  والتكنولوجيا، 

تعزيز التعاون يف هذا االجتاه.

لقــــاء العــدد

رئيس مجلس األمناء
الدكتور خالد طوقان

في حوار خاص 

امللكية  رادة  الإ �صدور  »لدى 

ملجل�س  رئي�صاً   بتعييني  ال�صامية 

دعم  عينّي  ن�صب  و�صعت  مناء،  الأ

دارتها و�صيا�صاتها وبلورة 
إ
اجلامعة وا

اإ�صرتاتيجيتها لال�صتمرار يف التقدم 

والتطور يف كل املجالت«.
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جامعة  ت�شبح  اأن  ردنية  الأ للجامعة  ميكن  هل  براأيك،  �س: 

بحثية؟

ج: اأعتقد اأن باإمكانها ذلك من خالل برامج الدرا�ضات العليا 

الغربية  الدول  يف  العريقة  فاجلامعات  والدكتوراه(،  )املاج�ضتري 

واأوروبا ال�ضرقية وفرن�ضا اأ�ضبحت بحثية من خالل برامج الدرا�ضات 

�ضيل الذي يقدم من تلك اجلامعات. العليا والبحث العلمي االأ

ردنية خربتها طويلة، ولديها البنية التحتية للتعليم  واجلامعة االأ

وللتحول اإىل جامعة بحثية، وفيها كلية الدرا�ضات العليا التي تطرح 

قل ثالثون عامًا. برامج درا�ضات عليا عمرها على االأ

لكن  العلمي موجودة،  للبحث  �ضا�ضية  االأ الركيزة  اأن  يعني  هذا 

�ضرتاتيجيات املطروحة. ن اأن نعيد النظر يف االإ نريد االآ

نوعية  على  ينعك�س  ذلك  فاإن  بحثيًا  اجلامعة  تتميز  عندما 

التدري�س،  هيئة  ع�ضو  عطاء  وعلى  ال�ضفية  الغرفة  وعلى  التعليم 

عداد الكبرية لطلبة البكالوريو�س  لكن يف الواقع، نواجه م�ضكلة االأ

جمل�س  يف  امل�ضكلة  هذه  مبناق�ضة  حاليًا  ونقوم  املوجودة،  واملرافق 

مناء، ويوازي ذلك العمل على تلبية معايري االعتماد، وبناء النواة  االأ

�ضا�ضية للتعليم النوعي. االأ

وتطور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حاليًا اإ�ضرتاتيجية 

العلمي  البحث  على جودة  بالرتكيز  العايل  التعليم  لنوعية  جديدة 

ومالئمة  العليا  الدرا�ضات  برامج  املتميزين يف  الطلبة  وا�ضتقطاب 

قدرات اخلريجني مع حاجات �ضوق العمل.

اأن ن�ضخ�ضها ونعمل  لكن هناك حتديات وعوامل �ضعف يجب 

البنية  يف  باال�ضتثمار  تعزيزها  اإىل  ن�ضعى  قوة  وعوامل  حلها،  على 

التحتية واملرافق واملختربات كي ن�ضل اإىل جامعة بحثية مرموقة.  

م�ضكلة يف  لديها  عام  ب�ضكل  ردنية  االأ اأن اجلامعات  نعلم  نحن 

ردنية جيد  التمويل وامل�ضادر املالية، واأقول هنا اإن و�ضع اجلامعة االأ

واأف�ضل من غريها من اجلامعات، فهي غري َمدينة وتنه�س بنف�ضها 

بكل ما فيها من خالل امل�ضروعات واملراكز التي تديرها والتي ت�ضكل 

بحد ذاتها م�ضدر قوة.

والقدرات  والكليات  املراكز  هذه  نطور  كيف  نعرف  اأن  وعلينا 

املايل  الريع  ا�ضتثمار  باإعادة  نقوم  باأن  للجامعة،  خرى  االأ الذاتية 

املتحقق من هذه الكليات واملراكز داخل اجلامعة، والتو�ضع العمودي 

داخل الكليات واملختربات من خالل اال�ضتثمار املايل.

على  البناء  جديدة  اإدارة  اأية  وعلى  تراكمي،  بناء  النجاح  اإن 

ردنية  االأ اجلامعة  لتحول  �ضرتاتيجية  االإ اخلطة  دعم  يف  �ضبق  ما 

قدرتها  من  تنبع  و�ضمعتها  اجلامعة  قيمة  ن  الأ بحثية؛  جامعة  اإىل 

امل�ضكالت  حل  يف  ي�ضب  الذي  املبدع  العلمي  البحث  ابتكار  على 

واملع�ضالت التي تواجه املجتمع.

اأن  �ضاأنه  من  الذي  النوعي  العلمي  البحث  تطوير  يجب  لذا 

وامل�ضاهمة  نظرياً،  اأو  تطبيقيًا  اأكان  �ضواء  عامليًا  �ضدى  يح�ضد 

توفري  يف  واملتمثلة  ردين  االأ املجتمع  تواجه  التي  املع�ضالت  حل  يف 

م�ضادر املياه والطاقة والغذاء.

إن�شاء مراكز بحثية  ا �س: ما هي وجهة نظركم يف التو�شع يف 

متخ�ش�شة؟

اأوؤيد هذه الفكرة، فالع�ضر الذي نعي�س هو ع�ضر  ج: بالتاأكيد 

يف  فاملخت�س  بداع،  االإ هو  والتخ�ض�س  �ضيء،  كل  يف  التخ�ض�س 

مراعاة  ويجب  تخ�ض�ضه،  بحكم  مكانه  ياأخذ  اأن  يجب  ما،  جمال 

العموميات  اأما  عمل.  باأي  �ضخا�س  االأ تكليف  عند  التخ�ض�س 

بداع. وجتاهل التخ�ض�س، فلن يولد االإ

ن اإىل مراكز تخ�ض�س، واأن نبني  لذا يجب اأن تذهب النظرة االآ

بداع،  عموديًا ولي�س اأفقيًا، وهذا ما �ضينقلنا اإىل مرحلة الريادة واالإ

و�ضنعمل كل ما يف و�ضعنا للو�ضول اإىل ذلك.

حقول  يف  تخ�ض�س  مراكز  ن�ضاء  الإ ردنية  االأ اجلامعة  اأدعو 

للغات،  مركز  مثاًل  لدينا  فيها،  اخلربات  تن�ضب  معينة  معرفية 

ومركز اأبحاث مائية، ومركز �ضكري.

علم  على  مثاًل  جامعة  فرتكز  التخ�ض�ضات؛  توزيع  ويجب 

الزيتي،  ا�ضتخراج ال�ضخر  واأخرى على درا�ضات  النانوتكنولوجي، 

مكانيات من خربات  وهكذا.. حتى توزع التخ�ض�ضات وت�ضب كل االإ

ذلك  يف  املتخ�ض�ضني  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  وباحثني  واأجهزة 

املركز املتخ�ض�س.

�س: قلت باأن عام 2020 �شي�شهد بدء عمل اأول حمطة كهربائية 

ردن، ما هي اآلية عمل هذه املحطة واأين و�شلنا يف هذا  نووية يف الأ

امل�شروع؟

النووي  املفاعل  هو  ول  االأ نوويان،  مفاعالن  لدينا  اأواًل:  ج: 

ردين وهو مركز تعليمي تدريبي لبناء كوادر متخ�ض�ضة  البحثي االأ

ردنية،  يف ق�ضم الهند�ضة النووية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأ

امل�ضعة  النظائر  واإنتاج  العلمية  والبحوث  التدريب  يف  و�ضي�ضتخدم 

امل�ضتخدمة يف الطب النووي وفحو�س الت�ضعيع النيوتروين.

وعمليات  عامني  ومنذ  اإن�ضائه،  عقد  توقيع   2010 عام  يف  مت 

بنائه م�ضتمرة ونتوقع االنتهاء من بنائه عام 2014، و�ضيدخل نطاق 

اخلدمة عام 2015.

ردن م����ن االع���ت���م���اد  ل���������أ ن��ق��ط��ة حت�����ول  »���ش��ي�����ش��ك��ل ع�����ام 2018 

ع��ل��ى م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة اخل��ارج��ي��ة اإىل االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��ادره 

ت�شغيل  ���ش��ي�����ش��ه��د  ال�����ذي   )2020( ع����ام  ح���ل���ول  ح��ت��ى  ال���ذات���ي���ة 

ردن«. االأ يف  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة  اأول 

لقــــاء العــدد

�شيء،  كل  يف  التخ�ش�ص  نعي�ص هو ع�شر  ال��ذي  »الع�شر 

وال��ت��خ�����ش�����ص ه���و االإب��������داع، ف��امل��خ��ت�����ص يف جم����ال م��ا، 

م��راع��اة  وي��ج��ب  تخ�ش�شه،  بحكم  مكانه  ي��اأخ��ذ  ن  اأ يجب 

م���ا  ���ش��خ��ا���ص ب����اأي ع��م��ل. اأ ال��ت��خ�����ش�����ص ع��ن��د ت��ك��ل��ي��ف االأ

االإب���داع«. يولد  فلن  التخ�ش�ص،  وجت��اه��ل  العموميات 
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الطاقة  توليد  اإىل  ويهدف  النووية  الطاقة  مفاعل  هو  الثاين 

الكهربائية با�ضتخدام املفاعالت النووية وهو مو�ضوع متقدم ومعقد 

على  نعمل   2010 عام  ومنذ  ن�ضاء.  االإ قبل  ما  فرتة  يف  ن  االآ ونحن 

ال�ضالمة  معايري  وفق  عليها  املحطة  ن�ضاء  الإ مواقع مقرتحة  درا�ضة 

الدولية كوجود مياه تربيد كافية.

ثر البيئي للم�ضروع قبل اختيار املوقع، ومع  ال ن�ضتطيع درا�ضة االأ

بداية ال�ضهر احلايل تو�ضلنا اإىل موقع مقرتح للمحطة وهو بجانب 

واأخذ موافقتها  ال�ضمرا، وخاطبنا احلكومة الإعالمها بذلك  خربة 

حول  البيئي  ثر  االأ درا�ضة  و�ضت�ضتمر  البيئي،  ثر  االأ بدرا�ضة  للبدء 

املوقع طيلة عام 2012 .

وبخط مواٍز، نعمل حاليًا على اختيار تكنولوجيا املحطة النووية، 

ومايل  فني  تعاقدي  عر�س  اأف�ضل  �ضنعلن  اآذار  �ضهر  نهاية  ومع 

ن�ضاء وبناء  )EPC( مر�ضح من بني ثالث جهات تقدمت بعرو�س الإ

»م��وق��ف��ي يف ذل����ك ك����ان م���ن ن��اح��ي��ة ع��ل��م��ي��ة وف��ن��ي��ة ف��ق��ط، 

ل�شاحب  ك��ان  ال�����ش��ي��ادي  وال��ق��رار  ال�شيا�شي  امل��وق��ف  لكن 

اجل�����ل����ة امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين اب�����ن احل�������ش���ن ال����ذي 

دع������م امل�����وق�����ف، ف����ل����وال دع������م ج����ل���ت���ه مل����ا مت ذل������ك«.

طاقات  المت�شا�ص  جامعية  مرافق  إن�شاء  ا من  »الب��د 

وعلمية  ريا�شية  ن�شاطات  نحو  وتوجيهها  الطلبة 

من  ب��دالً  بها  واإ�شغاله  الذهنية  الطالب  خامة  تقدر 

التوجه نحو ق�شايا قد تكون �شخيفة تدفعه اإىل اإخراج 

العنف«. اإىل  اللجوء  وبالتايل  خاطئ  ب�شكل  الطاقة 

ياباين،  فرن�ضي–  ائتالف  وىل  االأ وهي:  النووية،  الطاقة  حمطة 

والثانية �ضركة رو�ضية، اأما الثالثة �ضركة كندية.

ناحية  من  ردن  الأ على  �شعباً  كان   2011 عام  باأن  قلت  �س: 

الطاقة، ما هي توقعاتكم لعام 2012؟

ناحية  من  اأي�صًا  �صعبًا  عامًا   2012 عام  يكون  اأن  اأتوقع  ج: 

الغاز  ن؛ حيث �ضرب خط  االآ توؤكد ذلك حتى  فاملوؤ�ضرات  الطاقة، 

للمرة الثانية ع�ضرة، وخف�ضت م�ضر كمية الكهرباء امل�ضدرة اإىل 

ردن اإىل الثلث. االأ

 2013 اأما يف عام  �ضابقًا،  العام عام حت�ضري كما ذكرت  هذا 

ثر البيئي  �ضنكون انتهينا من درا�ضة املوقع والتكنولوجيا املالئمة واالأ

و�ضبل التمويل.

زمة باالنفراج، اأما  يف العامني )2013-2014( �ضتبداأ بوادر االأ

الطبيعي  الغاز  باإنتاج  متفائلون  فاإننا   )2017-2016( الفرتة  يف 

كلفة  باأن  متيقن  واأنا  الطاقة،  وتوليد  الزيتي  ال�ضخر  وا�ضتخدام 

الطاقة �ضتبداأ باالنخفا�س يف هذه الفرتة.

على  االعتماد  من  ردن  لالأ حتول  نقطة   2018 عام  و�ضي�ضكل 

م�ضادر الطاقة اخلارجية اإىل االعتماد على م�ضادره الذاتية حتى 

حلول عام )2020( الذي �ضي�ضهد ت�ضغيل اأول حمطة للطاقة النووية 

ردن. لتوليد الكهرباء يف االأ

�س: ماذا كان �شعورك عندما و�شفتك وثائق ويكيليك�س باأنك 

جيال  والأ ردن  الأ حق  عن  دافع  الذي  الوحيد  ردين  الأ امل�شوؤول 

تاأبه  مل  وباأنك  اليورانيوم،  تخ�شيب  عمليات  يف  فيه  القادمة 

بال�شغوط للتنازل عن ذلك احلق؟

جيال القادمة،  ج: �ضررت جدًا بذلك. واأعود واأوؤكد اأنه حق لالأ

وهو اأمر �ضيادي، وال ميكن اأن نتخلى عنه حتت اأي ظرف، وموقفنا 

الوطن  حقوق  حفظ  هو  اإليه  ندعو  كنا  فما  �ضليمًا،  كان  ذلك  يف 

واأبنائه.

لكني اأوؤكد اأن موقفي يف ذلك كان من ناحية علمية وفنية فقط، 

لكن املوقف ال�ضيا�ضي والقرار ال�ضيادي كان ل�ضاحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني الذي دعم املوقف، فلوال دعم جاللته 

ملا مت ذلك.

ردنية ب�شاأن حت�شني  �س: ماذا تقول للعاملني يف اجلامعة الأ

اأو�شاعهم املعي�شية؟

اأ�ضرة واحدة متما�ضكة، يهمنا اأن  "نحن يف اجلامعة  ج: اأقول: 

م التي  يكون اجلميع مرتاح لعمله. كلنا نعمل للنهو�س باجلامعة االأ

ردن ما مل تقدمه اأي موؤ�ض�ضة اأخرى". قدمت لالأ

املالية  الزيادات  مو�ضوع  موؤخرًا  مناء  االأ جمل�س  اأقر  لذا، 

املكافاآت،  النظر يف مو�ضوع  نعيد  ب�ضكل متنا�ضق، وحاليًا  للعاملني 

داريني  لالإ املالية  و�ضاع  االأ لتح�ضني  والتعليمات  �ض�س  االأ وندر�س 

خالل  التطبيق  و�ضيكون  �ضواء،  حد  على  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء 

ال�ضيف القادم على اأبعد حد.

العنف  ظاهرة  من  للحد  اأمناء  كمجل�س  دوركم  هو  ما  �س: 

ردين؟ اجلامعي التي باتت توؤرق املجتمع الأ

التعليمية  العملية  بجودة  مرتبطة  ق�ضية  اجلامعي  العنف  ج: 

ونوعيتها. اإذا در�ضنا تاريخ العنف اجلامعي، جند اأن طلبة الكليات 

املنغمرين يف الدرا�ضة والبحث والتطبيق للو�ضول اإىل تعليم متميز 

للعنف يف  ارتكابًا  اأقل من غريهم  وعلم جديد هم  ومعرفة جدية 

اجلامعة، على العك�س من طلبة كليات اأخرى يعانون �ضيئًا من الفراغ 

الذي ي�ضكل مف�ضدة حقيقة للطلبة.

ردنية  لكن مبو�ضوعية فاإن موؤ�ضرات درا�ضة العنف يف اجلامعة االأ

تظهر اأنه يف انح�ضار وتقل�س، وحتى ينتهي، البد من اإن�ضاء مرافق 

جامعية المت�ضا�س طاقات الطلبة وتوجيهها نحو ن�ضاطات ريا�ضية 

التوجه  بداًل من  بها  واإ�ضغاله  الذهنية  الطالب  تقدر خامة  وعلمية 

نحو ق�ضايا قد تكون �ضخيفة تدفعه اإىل اإخراج الطاقة ب�ضكل خاطئ 

وبالتايل اللجوء اإىل العنف.

لقــــاء العــدد



متيز

احلــروب تتسلم جائــزة
الفسيفساء الذهبية

جائزة  احلروب  رىل  الدكتورة  ت�سلمت  ردنية-  الأ اأخبار 

اللبناين  الإعالمي  اأطلقها  التي  املبادرة  يف  الذهبية  الف�سيف�ساء 

مازن دياب تكرميًا لنخبة من الإعالميني والفنانني والكّتاب ومن 

وذلك  التطوعي،  الجتماعي  العمل  جمال  يف  وا�سحة  ب�سمة  لهم 

على امل�سرح الرئي�سي يف املركز الثقايف امللكي.

التنوير  يف  الإعالم  دور  على  كلمتها  يف  احلروب  واأكدت 

ردين الذي بداأ يتحرر من  والتطوير والتغيري، م�سيدة بالإعالم الأ

ردين  قيوده التقليدية ويحلق يف اأجواء احلرية، واعدة اجلمهور الأ

با�ستمرار العطاء من اأجل البناء.

مرية رمي  وياأتي احلفل، الذي قدمه دياب حتت رعاية �سمو الأ

»واأنت  برناجمه  انطالق  على  �سنوات  خم�س  مرور  مبنا�سبة  علي، 

مروح« الذي يقدمه عرب اأثري اإذاعة »�سوت الغد«.

التي  اللبنانية  ال�ستعرا�سية  للفرقة  بعر�س  احلفل  وا�ستهل 

رحبت باجلمهور على طريقتها، وتالها اأغنية من فرقة "راجعني" 

املكونة من 15 طفال، ح�سروا خ�سي�سا من فل�سطني لتقدمي اأغنية 

خا�سة عن اجلائزة واأحالم الغد.

بطولة  بلقب  ردنية  الأ اجلامعة  فريق  ظفر  ردنية-  الأ اأخبار 

القاهرة،  يف  اختتمت  والتي  بوك�سينغ،  للكيك  الدولية  م�سر 

مقابل  ذهبية  ميداليات  بـ )4(  ول  الأ املركز  على  بح�سوله  وذلك 

وىل  واحدة ف�سية، بقيادة الكابنت خالد زقزوق. وفاز بالذهبية الأ

ال�سيالوي وزن )81 كغم( عن جدارة  للفريق الالعب جراح زياد 

اإبراهيم عي�سى.  امل�سري عي�سي  تغلبه على  بعد  وا�ستحقاق وذلك 

احللبة  اإىل  دخل  حيث  اللقاء،  انطالقة  منذ  جديته  جراح  واأظهر 

بثقة، فيما جاء م�ستواه الفني متميزا وقويا، ومتكن من كبح جماح 

الالعب امل�سري احلا�سل على ذهبية اإفريقيا للمالكمة الجنليزية 

والفائز ببطولة اجلمهورية للكيك بوك�سينغ وبطل )القارة ال�سمراء( 

بالكونغ فو، وا�ستطاع اأن يح�سم النزال يف اجلولة الرابعة بال�سربة 

الفنية القا�سية، وذلك و�سط ت�سفيق اجلمهور الكبري الذي وقف 

احرتاما وتقديرا لل�سيالوي؛ حيث مت منحه يف نهاية املواجهة حزام 

البطولة.

الثانية  الذهبية  بامليدالية  زقزوق  خالد  �سيف  الالعب  وظفر 

على  تغلبه  بعد  البطولة  وبحزام  كغم(،  وزن )67  اجلامعة  لفريق 

األردنية تظفر بالذهب وحتقق لقب
بطولة مصر الدولية للكيك بوكسينغ

رئي�سة التحرير

الدكتورة رىل احلروب

ردنية عالم والعالقات العامة والثقافية/ اجلامعة الأ ن�صرة اإخبارية �صهرية ت�صدر عن وحدة الإ
�سكرتري التحرير وامل�سرف الفني

يا�سمني ال�سامن

حمررا الن�سرة

حممد املبي�سني    زكريا الغول

الت�سوير الفوتوغرايف

اإياد ال�سعيد    حممد الطرزي

خراج الفني الت�سميم والإ

مـنــــــال عـمــــــر

ردنية مطبعة اجلامعة الأ

E.mail: pcrd@ju.edu.jo / 5300426 هاتف 5355000 فرعي 21004، فاك�س

امل�سري �سالم حممد جنيب احلائز على بطولة بالدة )6( موا�سم 

�سافة اإىل كونه حامال للقب العربي عام 2008. متتالية، بالإ

وزن  الثالثة  الذهبية  على  اخلري�سه  كامل  الالعب  وح�سل 

الرازق؛  عبد  اإبراهيم  كرمي  امل�سري  على  فوزه  بعد  )67كغم( 

ثارة  بالندية والإ باإعجاب اجلمهور، ومتيز  اللقاء  حيث حظي هذا 

ردنية( جمال القتال واملهارات  والت�سويق؛ حيث اأظهر فيه جنم )الأ

�سفر(،  الأ )املعدن  على  باحل�سول  جدارته  موؤكدا  التكتيكية، 

ليحظى يف النهاية بتتويج بهيج ورائع.

ونال الالعب راأفت ال�سراديح امليدالية الذهبية الرابعة للفريق، 

لعدم �سعود اخل�سم وزن )71 كغم(. واكتفى اأدهم عزام باحل�سول 

على امليدالية الف�سية بعد خ�سارته من امل�سري احمد جمال حممد 

)بطل م�سر لثمانية اأعوام متتالية و�ساحب لقب الحرتاف خلم�س 

مباريات دولية وحا�سل على ذهبية العامل للواكو(.

اأبو داري ومدرب الفريق خالد زقزوق  وثّمن رئي�س الوفد علي 

بوك�سينغ  الكيك  واحتاد  اجلامعة  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود 

لتحقيق هذا الإجناز امل�سّرف.

الزميلة  »الغد«  �سحيفة  حترير  رئي�سة  املكرمني  بني  من  وكان 

�سماوي،  جري�س  ال�ساعر  ال�سابق  الثقافة  ووزير  غنيمات،  جمانة 

ونقيب الفنانني ح�سني اخلطيب، والفنان مو�سى حجازين، والفنانة 

الزعبي،   واأحمد  �سناعة،  وطلعت  الق�سو�س،  ولنا  عمران،  نادرة 

ح�سنني،  و�سمرية  بزمليط،  وليان  الكردي،  ورانيا  ع�سفور،  ورول 

توفيق  الراحل  والفنان  الرفاعي،  جالل  الكاريكاتري  فناين  ونقيب 

النمري، الذين عربوا عن �سعادتهم وامتنانهم لهذا التكرمي.

الدكتورة احلروب تت�سلم اجلائزة


