الجامعـــــة األردنيــــة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

التاريخ 2013/٥/12 :

اليوم  :األحــــد

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

1

محتويات التقرير الصحفي
اليومي

الصفحة

المـــــــــــوضـــــوع
أخبار الجامعة
دراسات المرأة في "األردنية" يستضيف الدكتورة الخيمي ويطلق صفحته االلكترونية الجديدة

٤

"األردنية" تبحث التعاون مع الجامعات اليمنية

٦

"األردنية" تحصد المركز الثاني في المھرجان الوطني التكنولوجي السادس

٧

يوم للشعر العراقي في" األردنية"

٨

"األردنية" تحصد المراتب األولى في الملتقى اإلبداعي لطلبة التمريض

٩

الضمور :استحداث برامج دراسية في ) أردنية العقبة(

١٠

افتتاح قاعات تدريسية بدعم من مؤسسات المجتمع المحلي في زراعة" األردنية"

١١

األردنية :تنفيذ برنامج دبلوم مھني في االعالم االلكتروني

١٣

طلبة "نموذجية األردنية" يجسدون قصة المعطف امام الكاتبة ھند أبو الشعر

١٤

فصل خمسة طالب وإنذار نھائي لخمسة آخرين في "األردنية" بسبب "مالسنة"

١٥

ندوة حول القواسم المشتركة بين األتراك والعرب األحد المقبل

١٦

توقف المفاوضات بين "الممرضين" وإدارة مستشفى الجامعة

١٧

إدارة »الجامعة« تھدد الممرضين المضربين

١٨

UJ Hospital nurses to continue work stoppage

١٩

صدور المجلة األردنية للتاريخ واآلثار عن الجامعة األردنية

٢٠

ندوة مركز )الرأي( تناقش مستقبل العالقات العربية البولندية

٢١

الحتاملة يح ّمل "األردنية" المسؤولية ..والتميمي :بلبلة

٢٣

المركز الوطني لحقوق االنسان في  ٣٠يوما قبل و ٣٠يوما بعد

٢٤

شؤون جامعية
 ٣٢٣٦طالبا وطالبة تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية

٢٧

)التعليم العالي( يشكل لجنة لدراسة األوضاع المالية للجامعات

٢٨

»التكنولوجيا« تنفي اي انفجار بمحيط الجامعة

٢٩

 ٣٠طلبا لرئاسة »األلمانية« وإعالن رئيس الجامعة قبل نھاية الشھر

٣٠

 ٣٠مشاجرة جامعية خالل شھرين تودي بحياة  ٦مواطنين

٣١

مقاالت
عوامل انتشار العنف

٣٢

ُحســن سـلـوك جـامـعـي

٣٣

الـعـنـف الجـامـعي أيـن مـكـمـن الخـلـل؟

٣٤

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

2

٣٦

جرس المنبّه !
إعالنات
إعالن توظيف

٣٧

إعالن لكلية التربية الرياضية

٣٨
٣٩

حالة الطقس

٤١

الوفيات
زوايا الصحف
عين الرأي

٤٢

صنارة الدستور

٤٣
عناوين الصحف اليومسة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٤٥-٤٤

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

3

أخبار الجامعة

األحد

أخبار الجامعة االلكتروني

٢٠١٣/٥/١٢

دراسات المرأة في "األردنية" يستضيف الدكتورة الخيمي ويطلق صفحته االلكترونية الجديدة
استضاف مركز دراسات
المرأة في الجامعة األردنية
نائب الرئيس لشؤون الدراسات
العليا والبحث العلمي وضمان
الجودة الدكتورة ھالة الخيمي
الحوراني احدى الرائدات في
المجال األكاديمي واالداري،
وذلك ضمن سلسلة اللقاءات
التي يعقدھا المركز تمھيدا
إلطالق
رائدات
"شبكة
ومبدعات".
وجاء اللقاء الذي شھد حضور
عدد من أكاديميات وطالبات المركز ليسلط الضوء على مسيرة نجاح الخيمي الحوراني األكاديمية
واالدارية ،وأبرز التحديات التي واجھتھا ،باعتبارھا حالة نجاح استطاعت أن تحقق حلمھا في
الدراسة وصوال إلى أرفع الدرجات العلمية والمناصب اإلدارية.
وفي كلمة ترحيبيه لھا عبرت مديرة المركز الدكتور غيداء خزنة كاتبي عن مدى اعتزازھا وتقديرھا
الستضافة الدكتورة الخيمي ،كونھا إمرأة أردنية تميزت في مجال عملھا وأبدعت فيه.
وأضافت خزنة كاتبي أن الخبرات تتنوع وتجارب النجاح كثيرة ومتعددة وتستحق منا االھتمام
والتقدير ،ووجب علينا العمل على ابرازھا ،مشيرة إلى أھمية التركيز على التجربة االبداعية
للدكتورة الخيمي الحوراني ،واالستفادة من نجاحھا كونھا أول أكاديمية انفردت بلقب أول محاضرة،
وأول عميدة وأول نائبة رئيس.
وتحدثت الخيمي الحوراني خالل حلقة النقاش عن أبرز المحطات في تشكيل شخصيتھا ،باإلضافة
إلى العقبات التي تخطتھا والتي كان من الممكن أن تحيدھا عن تطلعاتھا في إكمال دراستھا ،مؤكدة أن
الطموح ،وتجيير الظروف لصالح الفرد واإليمان بقيمة العمل عوامل أساسية تسھم في إعطاء دفعة
حقيقية لتحقيق الغاية والھدف المنشود.
وأكدت الخيمي الحوراني على أن الدعم ھو أساس النجاح ،والمرأة األكاديمية تحتاج إلى دعم نفسي
ومادي لتتغلب على التحديات التي قد تعترض طريقھا ،مشيرة إلى الدعم واالھتمام الذي تلقته من
عائلتھا وزوجھا وأوالدھا ولوالھم لما وصلت لما ھي عليه اآلن.
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واستعرضت الخيمي الحوراني االنجازات التي سجلت لھا في العديد من المناصب التي شغلتھا بدءا
بمحاضرة متفرغة في كلية العلوم ،ومرورا بمساعد لعميد شؤون الطلبة ،ثم قائم بأعمال عميد شؤون
الطلبة ،ومساعد عميد كلية العلوم ونائب عميد كلية العلوم ،وعميد لكلية العلوم ووصوال لمنصب
نائب لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وضمان الجودة.
ولم تغفل الخيمي الحوراني في حديثھا جانب العالقة بالطلبة الذين تلقوا التعليم على يديھا ،ومدى
تأثيرھا اإليجابي عليھم ،مشددة على ضرورة التآلف والتقارب بين األستاذ والطالب في إطار من
االحترام المتبادل.
وعلى ھامش اللقاء أطلقت الدكتورة الخيمي الحوراني الصفحة االلكترونية الخاصة بالمركز
بنسختيه العربية واالنجليزية ،والتي جرى العمل على تھيئتھما منذ قرابة العام بما يتناسب و رؤية
المركز وأھدافه نحو التميز والتطور .
واطلعت الخيمي على محتويات الصفحة والزوايا الجديدة التي تم استحداثھا بما يتناسب ورؤى
المركز الذي أخذ على عاتقه الوقوف على كافة القضايا المتعلقة بالمرأة على المستويين المحلي
واإلقليمي ،وإبراز دورھا الحقيقي في المجتمع.
وقالت الدكتورة غيداء خزنة كاتبي إن المركز يسعى دائما إلى األفضل ويحرص دوما على مواكبة
التطور والحداثة وصوال للتميز ،ولھذا سعى المركز وعلى مدار العام تقريبا إلى اإلطالع على كل ما
ھو جديد قد طرأ على المواقع االلكترونية الدولية التي تعنى بالمرأة للوصول إلى الصيغة النھائية
لموقع المركز الذي يعبر بصورة واضحة عن تطلعاته.
وأضافت خزنة كاتبي أن ما يميز الموقع االلكتروني الجديد استحداث عدد من الزوايا وتعزيزھا
بقاعدة بيانات خاصة بھا مثل زاوية "إعالم وأرشفة" وزاوية "شبكة رائدات مبدعات" التي يجري
العمل عليھا وتضم نخبة متميزة لعدد من النساء المبدعات في المجتمع وغيرھا من الزوايا المھمة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار الجامعة االلكتروني  +األنباط ص+٣ :الديار ص٤ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

"األردنية" تبحث التعاون مع الجامعات اليمنية
بحث رئيس الجامعة األردنية
الدكتور اخليف الطراونة لدى
لقائه اليوم السفير اليمني في
عمان الدكتور شائع الزنداني
والمستشار الثقافي في السفارة
الدكتور عبد الكريم الورافي
اوجه التعاون العلمي والثقافي
الممكنة بين الجانبين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز
التعاون في مختلف المجاالت
الجامعة،
بين
التعليمية
والمؤسسات التعليمية اليمنية،
ال سيما في مجال الدراسات العليا ،ودعم جھود التبادل الطالبي.
وعرض الطراونة للوفد الضيف البرامج االكاديمية التي تطرحھا الجامعة والمراكز العلمية والبحثية
فيھا والمشاريع والخطط التي تسعى الى تحقيقھا ضمن استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية.
ورحب الطراونة في اقامة عالقات مشتركة مع الجانب اليمني ،انطالقا ً من سعي الجامعة لالنفتاح
على الجامعات العالمية االقليمية والتأكيد على زيادة التبادل الثقافي والعلمي إلنجاح الدور الريادي
الذي تضطلع اليه الجامعة.
واشاد الزنداني بمستوى الجامعة بين نظيراتھا في الوطن العربي ،مؤكدا اھتمام بالده في تعزيز
التعاون المشترك ،لما تتميز به الجامعة بتعدد البرامج االكاديمية التي تطرحھا على مختلف
المستويات وحداثتھا وانسجامھا مع التطور السريع والمستمر لمتطلبات العصر.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

6

األحد

أخبار الجامعة االلكتروني

٢٠١٣/٥/١٢

"األردنية" تحصد المركز الثاني في المھرجان الوطني التكنولوجي السادس
حصلت الطالبتان وريف المناصير ومرام مرجي من كلية
الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
األردنية على المركز الثاني في المھرجان الوطني
التكنولوجي السادس عن مشروع تخرجھما الموسوم بـ
) Electronic Hospital Management System
.((EHMS
وحمل المھرحان شعار "الصناعة والجامعات إبداع
لتحديات الغد" ،واحتضنته جامعة مؤتة بدعم من ھيئة
األمم المتحدة للمرأة ومركز الملكة رانيا للريادة،
وبمشاركة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة إضافة
إلى دعم نخبة من مؤسسات و شركات القطاعين العام
والخاص األردنية.
وجاء المشروع الذي قدم ضمن فئة مشاريع التطبيقات
الطبية وأشرف عليه الدكتور معن العساف من قسم علم الحاسوب ،ليعالج مشكلة سرعة وصول
الطاقم الطبي الى جميع المعلومات المتعلقة بالمريض مثل المعلومات الشخصية والتحاليل الطبية
وصور االشعة وإعالن حاالت الطوارئ وغيرھا من خالل توفيرھا كتطبيق يتم تحميله على
الھواتف الذكية .
وتناولت المشاريع المقدمة من قبل الطلبة المشاركين لھذا العام على محاور عديدة اشتملت على
الطاقة المتجددة والمياه ،والتعليم اإللكتروني ،والروبوتات ،والصحة والتطبيقات الطبية ،والبيئة
الخضراء وتكنولوجيا البناء ،واألنظمة الذكية واألنظمة الصناعية ،وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت ،باإلضافة إلى األلعاب األلكترونية وتطبيقات الھواتف الذكية.
من الجدير بالذكر أن المھرجان الوطني التكنولوجي ھو فعالية سنوية تجمع مشاريع التخرج المتميزة
من الجامعات األردنية في قطاعات التكنولوجيا والھندسة  ،حيث تقوم لجنة تحكيمية متخصصة من
الجامعات األردنية بتقييم المشاريع المتقدمة اختيار األفضل لتتنافس على جائزتين ماليتين للمركزين
األول و الثاني.
وجديد المھرجان لھذا العام طرح مسابقة الربط بين الصناعة والجامعات تحت إشراف مركز الملكة
رانيا للريادة ،وسوف تعلن نتائجھا في شھر تشرين األول من ھذا العام.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار الجامعة االلكتروني

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

يوم للشعر العراقي في" األردنية"
استضافت الجامعة األردنية اليوم
فعالية "يوم الشعر العراقي الثالث"
الذي نظمته السفارة العراقية في عمان
بمشاركة واسعة ألصحاب المواھب
الشعرية من الطلبة العراقيين الدارسين
في الجامعات األردنية الرسمية
والخاصة.
وعبر السفير العراقي الدكتور جواد
ھادي عباس في كلمة ألقاھا عن شكره
وتقديره للجامعة األردنية ممثلة برئيسھا
الدكتور اخليف الطراونة لتفاعلھا الجاد في احتضان األنشطة الثقافية العراقية التي تقيمھا السفارة
العراقية والملحقية العراقية.
وأشار عباس إلى أن ھذا النشاط الثقافي يدلل على عمق العالقة التي تربط بين الشعبين العراقي
واألردني التي تعد أنموذجا حي تقتدي به باقي الشعوب العربية.
بدوره قال الملحق الثقافي العراقي عبد الرزاق العيسى إن ھذه النشاطات الالمنھجية تأتي ضمن
االستيراتيجية التعليمية التي أطلقتھا وزارة التعليم العالي العراقية لالرتقاء بطلبتھا ثقافيا وتطوير
مھاراتھم وصقل شخصياتھم.
واشتمل برنامج الفعالية على مقتطفات شعرية من الموروث التراثي العراقي قدمھا ) (١٠شعراء من
الطلبة باحوا بمكنوناتھم عبر كلمات تغنت بالحب والغزل والوطن وآالم الغربة.
وفي ختام النشاط الذي افتتحت فعالياته بحضور رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة وعدد من
أعضاء الھيئة التدريسية والطلبة تم توزيع الشھادات والدروع التقديرية على الشعراء المشاركين.
إلى ذلك أكد رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة على متانة العالقات األردنية العراقية التي تربط
بين البلدين ،واالھتمام الذي توليه المؤسسات التعليمية األردنية للطلبة العراقيين الدارسين فيھا والبالغ
عددھم زھاء ) (٥٠٠٠طالب وطالبة.
وأشار الطراونة خالل لقائه في مكتبه السفير العراقي الدكتور جواد ھادي عباس حرص الجامعة
األردنية على توفير العناية والرعاية الالزمة للطلبة العراقيين الدارسين فيھا باعتبارھم جزءا ال
يتجزأ من نسيج الجامعة.
بدوره ثمن عباس الجھود التي تبذلھا الجامعة في احتضانھا للطلبة العراقيين وتقديمھا لمختلف العلوم
والمعرفة للوصول بھم إلى مستويات متقدمة ،مبديا تقديره واعتزازه بھا.

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار الجامعة االلكتروني +األنباط ص+ ٤ :بترا +المدينة نيوز

الجمعة

٢٠١٣/٥/١٠

"األردنية" تحصد المراتب األولى في الملتقى اإلبداعي لطلبة التمريض
حصد طلبة كلية التمريض في الجامعة
األردنية المراكز األولى في فعاليات الملتقى
اإلبداعي الثاني لطلبة كليات التمريض في
الجامعات األردنية في محاوره الثالث اإلبداع،
والتثقيف الصحي ،وإبداعات في خدمة
المجتمع.
وجاءت نتائج الملتقى الذي عقد في جامعة
الزيتونة األردنية بمشاركة ثمان جامعات لتأكد
على المستوى المتميز الذي يتمتع به طلبة
التمريض في الجامعة األردنية ،وعلى الجھود
التي تبذلھا ادارة الجامعة والكلية لالرتقاء بمستوى الخريجين.
وتميز الطالبان مالك النجار وصالح عايد بحصولھما على المركز األول ضمن محور االبداع من
خالل مشروعھما المطور لنظرية اورم في التمريض للعناية بالذات وتطبيقه على المرضى في
المستشفيات.
وفي محور التثقيف الصحي حصل الطالب حمزة عابد على المركز األول عن نشاط التثقيف الصحي
لطلبة المدارس واألھالي في مخيم البقعة وتعديل للبيئة المدرسية الذي قام به ،فيما فازت
الطالبات)حنين أسعد ،وياسمين إبراھيم ،وبسمه مروان ،ورند الصباغ ( بالمركز األول ضمن محور
إبداعات في خدمة المجتمع عن مشروعھن "تغيير نظرة المجتمع للمرضى الذين يعانون من
اإلمراض النفسية".
وأشاد عميد كلية التمريض الدكتور مؤيد أحمد بانجازات الطلبة شاكرا كل من ساعد في وصول طلبة
الكلية الى ھذا المستوى المتميز ،مؤكدا أن ھذا النوع من المشاركات يساعد الطلبة على تطوير
تفكيرھم واداءھم بما ينعكس ايجايا على المھنة ،ويؤثر على تقديم الرعاية الصحية بشكل متميز
مستقبال.
مساعدة عميد كلية التمريض لشؤون الطلبة المدرسة ھدى عمرو والمشرفة على الطلبة المشاركين
في الملتقى اعتبرت ان كل طالب ھو مبدع وذكي ويجب استثمار ابداعة لخدمة الجامعة والمجتمع،
داعية الى التفكير في اعادة تطبيق فكرة االسر الجامعية لما لھا من أثر في ردم الفجوة بين عضو
ھيئة التدريس والطالب ،وبما يساھم في الحد من ظاھرة العنف.
وفي ختام الملتقى كرمت الدكتورة عميد كلية التمريض في جامعة الزيتونة األردنية الطلبة الفائزين
وقدمت لھم الجوائز النقدية والعينية تقديراً إلبداعھم ومشاركاتھم.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار الجامعة االلكتروني +الغد ص+٤ :األنباط ص٣ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

الضمور :استحداث برامج دراسية في ) أردنية العقبة(
أعلن نائب رئيس الجامعة االردنية ،رئيس فرع الجامعة في العقبة الدكتور ھاني الضمور استحداث
برامج دراسية جديدة في الفرع اعتباراً من العام الجامعي المقبل .
وقال الضمور في تصريحات صحفيه اليوم أنه تقرر استحداث شعبة برنامج ماجستير علم الحاسوب
وبرنامج الدبلوم المھني لإلستيراد والتصدير وبرنامج دبلوم التربية لمعلمي المدارس في العقبة
والمناطق الجنوبية.
وأضاف الضمور أن ھذه البرامج التي تم استحداثھا ألول مرة تندرج ضمن إھتمامات إدارة الجامعة
بتطوير المخرجات التعليمية للفرع فضالً عن تلبية إحتياجات المدينة التي تشھد حركة نشطة في
تعزيز البُنى التحتية في مجاالت التعليم واإلستثمار والتنمية االقتصادية.
الى ذلك بحث الضمور خالل لقائه محافظ العقبة ف ّواز إرشيدات تعزيز مجاالت التعاون القائمة
بين إدارة الفرع ومحافظة العقبة.
وعرض الضمور توجھات الجامعة في تشكيل لجنة تضم عدداً من شخصيات ووجھاء المدينة
لدعم و مؤازرة الجامعة في العقبة والتشاور لخدمة مصالح أھل المدينة في مجاالت التعليم والتدريب
والتأھيل في التخصصات المختلفة.
واكد إرشيدات دعم محافظة العقبة لمسيرة الجامعة مشيراً إلى أن المحافظة على إستعداد لتقديم
التسھيالت التي تحتاجھا الجامعة لتمكينھا من تحقيق اإلنجازات العلمية والثقافية.
وفي سياق متصل إستعرض الضمور خالل لقائه مدير عام شركة تطوير العقبة المھندس غسان
غانم تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانيبن.
وتم اإلتفاق على تشكيل لجنة تتولى وضع اآلطر المناسبة لتطوير مشروع معرض األحياء
المائية وتطوير مشروع تربية األسماك وإنشاء محمية لإلحفوريات المرجانية في محطة العلوم
البحرية.
ومن جھة ثانية كشف الضمور عن توجه فرع الجامعة إفتتاح مدرسة صيفية خالل عطلة الصيف
الحالي بمشاركة طلبة من جنسيات عربية وعالمية بحيث يتضمن برنامج المدرسة نشاطات أكاديمية
وفعاليات ترفيھية.
ً
وعلى صعيد آخر حددت إدارة الجامعة وفقا للضمور يوم السادس والعشرين من حزيران المقبل
إلقامة األحتفال الكبير بتخريج الفوج األول من طلبة الفرع البالغ عددھم ) (١٢٣طالبا ً وطالبة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار الجامعة االلكتروني +الرأي ص +٣ :الغد ص +١٠ :األنباط ص + ٤ :موقع بانيت وصحيفة بانوراما
٢٠١٣/٥/١٠
الجمعة

افتتاح قاعات تدريسية بدعم من مؤسسات المجتمع المحلي في زراعة" األردنية"
افتتح رئيس الجامعة األردنية الدكتور
اخليف الطراونة في كلية الزراعة اليوم
قاعات تدريسية تم استحداثھا وتھيئتھا بدعم
من مؤسسات وشركات محلية بكافة الوسائل
التعليمية المتطورة.
جاء ذلك على ھامش رعايته لفعاليات اليوم
العلمي الذي عقده قسم البستنة والمحاصيل
في كلية الزراعة ،وحضره نواب الرئيس
ومتخصصون في القطاع الزراعي وعدد
من أعضاء الھيئة التدريسية والطلبة.
وعبر الطراونة عن سعادته واعتزازه بافتتاح القاعات التي تم تجھيزھا بتبرع سخي من مالكي
شركات ومؤسسات زراعية غالبيتھم من خريجي كلية الزراعة ،تقديرا منھم وعرفانا لما قدمته لھم
الكلية من علم ومعرفة.
وقال الطراونة إن الجامعة بكلياتھا أستطاعت الخروج عن نطاق أسوارھا ،وتثبت قدرتھا في التأثير
اإليجابي على المجتمع المحلي ،واالنفتاح على مؤسساته في سعيھا إلحداث نقلة نوعية في تحديث
آليات العملية التدريسية وتطوير أدوات البحث العلمي.
وأشار الطراونة إلى الجھود التي تبذلھا كلية الزراعة في تطوير مستلزمات العملية التعليمية ،وتوفير
السبل المريحة للطلبة ،لتحذو بذلك حذو الكليات التي سارت على ذات النھج من قبلھا ،معربا عن أمله
بأن تخطو باقي كليات الجامعة مثل ھذه الخطوة في سبيل االرتقاء بمسيرة الجامعة وطلبتھا.
وسلم الطراونة الدروع التقديرية لكل من السيد وائل أبو غربية والمھندس خليل أبو غنام وممثلي
شركة مقدادي وشركة فابكو لدعمھم المثمر في تجديد القاعات ودفع عجلة تقدم الكلية وتطورھا.
وركز اليوم العلمي الذي شارك فيه خبراء متخصصون في حقل البستنة والمحاصيل على آخر
المستجدات العلمية والتكنولوجية في تعظيم الكفاءة اإلنتاجية إلنتاج غذاء صحي وآمن على أعلى
المستويات وبجودة عالية.
واستعرض عميد الكلية الدكتور عقل منصور خالل حفل افتتاح اليوم العلمي إنجازات الكلية منذ
تأسيسھا عام  ١٩٧٣وحتى اآلن من تخريج كفاءات علمية مؤھلة لرفد سوق العمل ،ومساھمة
كوادرھا األكاديمية بإجراء البحوث العلمية ،ودورھا في حل المشكالت التي تواجه القطاع الزراعي
من خالل تقديم االستشارات والخدمات الفنية للمؤسسات والھيئات مساھمة منھا بتنمية المجتمع
المحلي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وأشار منصور إلى اھتمام الكلية بالعلمية التدريسية من خالل تحديث قاعات تدريسية فيھا ،منوھا
نيتھا تجديد قاعتي التدريس الموجودة في محطة البحوث في الغور وتوفير كل المستلزمات الالزمة.
وفي إطار سعيھا لتطوير مستلزمات تدريب الطلبة في الغور قال منصور إن الكلية قامت بكتابة
مشروع لتطوير مستلزمات التدريس لطلبة التدريبات الحقلية بالغور وتقدمت به إلى وزارة التخطيط
للحصول على دعم من المؤسسات المانحة ،حيث تسعى الكلية من خالله إلى إنشاء بيوت
 multispanومحطة تدريج وتعبئة حديثة ومحطة لتحلية المياه ونظام التسميد بالري وتجديد بساتين
الفاكھة وتحديث سكن للطلبة والطالبات.
بدوره أشار مقرر لجنة اليوم العلمي الدكتور مصطفى قرنفلة إلى مستوى التطور الذي حققه قسم
البستنة والمحاصيل في كلية الزراعة من حيث خطته التدريسية وتطوير مختبرات البحث،
واستحداثه لبرامج الماجستير والدكتوراه ،منوھا إلى أن العمل جار على استحداث برنامج خاص
بالزيتون.
ولفت قرنفلة إلى دور قسم البستنة والمحاصيل في رفد السوق المحلي بقطاعيه العام والخاص
بخريجين أكفاء تبوأوا مراكز مرموقة أسھمت وبشكل فعال في تطوير قطاع الزراعة األردني عموما
وقطاع البستنة والمحاصيل خصوصا.
وناقشت جلسات اليوم العلمي محاور ركزت في مضامينھا على أبرز التطورات الحديثة التي طرأت
في زراعة الحاصالت البستانية األردنية من حيث تعبئتھا وتصديرھا ،والمستجدات الحديثة إلنتاج
الخضراوات في األردن وانتاج الفاكھة ،فضال عن دور كلية الزراعة في تطوير انتاج أشجار الفاكھة
في األردن.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الجمعة

أخبار الجامعة االلكتروني +الغد ص+ ٤ :بترا  +المدينة نيوز

٢٠١٣/٥/١٠

األردنية :تنفيذ برنامج دبلوم مھني في االعالم االلكتروني
أبرمت الجامعة األردنية ومجموعة لومينوس
لصناعة االعالم اليوم اتفاقية تعاون علمي لتنفيذ
برنامج الدبلوم المھني في االعالم االلكتروني.
ووقع االتفاقية نيابة عن الجامعة رئيسھا الدكتور
اخليف الطراونة وعن المجموعة الرئيس التنفيذي
ابراھيم الصفدي بحضور نائب رئيس الجامعة
الدكتور ھاني الضمور وعدد من كبار المسؤولين
في الجامعة والمجموعة.
ويھدف البرنامج وفقا للطراونة الى تأھيل وتدريب خريجي الجامعات األردنية الراغبين باالنخراط
في مھنة االعالم االلكتروني الذي يحظى بمتابعة جماھيرية واسعة.
وقال الطراونة "ان البرنامج ھو أحد أھداف الجامعة الساعية الى ربط الطالب بسوق العمل مؤكداً
أھمية البرنامج في ظل ما يشھده العالم من ثورة اعالمية خصوصا انتشار مئات الصحف والمواقع
االلكترونية في األردن.
وأشار الطراونة الى اھتمام الجامعة باستحداث برامج للدبلوم المھني في تخصصات تحتاجھا
قطاعات تنموية بھدف ايجاد فرص للعمل لخريجي التخصصات الراكدة في سوق العمل.
بدوره توقع الصفدي البدء باستقبال الطلبة الراغبين بااللتحاق بالبرنامج بداية شھر تموز المقبل.
ولفت الصفدي الى أن البرنامج الذي يستمر لمدة تسعة شھور يتضمن مساقات ومتطلبات دراسية
حول اعداد التقارير االخبارية والجوانب التقنية المتعلقة باالعالم االلكتروني.
وتضمنت بنود االتفاقية التزامات الطرفين السيما العالقة األكاديمية التي تشمل تطوير المنھاج
الدراسي للبرنامج وتصميم المواد التدريسية والتدريبية اضافة الى العالقة االدارية والمالية.
وبموجب االتفاقية تصدر الشھادات العلمية متضمنة شعارات الجامعة والمجموعة فيما يتم اصدار
المصدقات وكشوفات العالمات الرسمية من الجھة المختصة في الجامعة.
يشار الى أن مجموعة لومينوس لصناعة االعالم تديرھا الكلية االسترالية لالعالم في الشرق األوسط
وافتتح أول فرع لھا في األردن عام  ٢٠٠٨ولھا فروع في كليات اعالمية في لبنان ومصر والعراق
والمملكة العربية السعودية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار الجامعة األلكتروني  +السوسنة

السيت

٢٠١٣/٥/١١

طلبة "نموذجية األردنية" يجسدون قصة المعطف امام الكاتبة ھند أبو الشعر
استضافت المدرسة النموذجية في الجامعة
األردنية اليوم الكاتبة األردنية الدكتورة ھند
أبو الشعر لتتحدث مع الطلبة حول قصتھا
القصيرة "المعطف" المدرجة في مادة
مھارات اإلتصال لطلبة الصف األول
الثانوي.
وقالت أبو الشعر خالل اللقاء ان القصة تعالج
العديد من القضايا االجتماعية الواقعية ،وھي
تعكس صورة الواقع الذي يثقل كاھل المرأة
في غياب رب األسرة وتًنصُل المؤسسات االجتماعية من دورھا في حماية األسر و المجتمع لسبب أو
آلخر ،فتصبح المرأة ھي جوھر الصراع مع الحياة .
وأشارت الى ان ھذا النوع من القصص القصيرة يشكل طرحا ً جديداً للطلبة متمثالً في العمل
القصصي والبناء الدرامي من حوار وشخوص وزمان ومكان وغيرھا من قضايا العمل الدرامي
الحديث.
ودعت أبو الشعر الى ضرورة اإلھتمام بصقل مواھب األطفال واستغاللھا وتنميتھا من قبل األھل،
معللة ًبأن الفن ھو جزء من تكوين الطفولة يجب على الوالدين معرفة ما ھو المجال الفني الذي انفرد
به طفلھم والعمل على متابعته ،ال إھماله أو تركه.
بدوره أوضح مدير المدرسة الدكتور علي بني حمد ان اللقاء يأتي ضمن أنشطة الموسم الثقافي
للمدرسة المتمثلة باستضافة الكتاب المتخصصين في المناھج الدراسية ،ليتعرف الطلبة على كتاب
ھذه األعمال ،واالستفادة من تجربتھم الحياتية واألدبية في تنمنية قدراتھم ومواھبھم والسعي الى
تطوير تلك المواھب أسوةً بأولئك الكتاب الكبار.
وجسد الطلبة قصة المعطف بمشھد مسرحي أمام الكاتبة؛ ليعبروا من خالله عن مدى فھمھم ألبرز
مضامين القصة القصيرة ودرجة تأثيرھا بالجمھور ،وذلك لغزارة المعاني والدالالت الفنية العالية
فيھا ،رغم حجمھا الصغير.
ويذكر ان ابو الشعر كاتبة وأكاديمية أردنية وھي عضو في رابطة الكتاب األردنيين ،تكتب القصة
والمسرحيات والمقال فضالً عن اھتمامھا األكاديمي في التاريخ ،صدر لھا العديد من المجموعات
القصصية كشقوق في كف خضرة والحصان والمعطف وعندما تصبح الذاكرة وطنا ً والمجابھة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السيت

الغد ص+ ٣ :السوسنة

٢٠١٣/٥/١١

فصل خمسة طالب وإنذار نھائي لخمسة آخرين في "األردنية" بسبب "مالسنة"
قررت الجامعة األردنية مؤخرا ،اتخاذ إجراءات تأديبية بحق  ١٠طالب على خلفية مالسنة جرت
بينھم ،كادت أن تتحول الى مشاجرة داخل حرم الجامعة ،بسبب خالفات مناطقية ،وذلك وفق مصادر
مطلعة في الجامعة.
وبحسب قرار لجنة التأديب ،فإنه تم فصل ثالثة طالب لمدة  ٤فصول متتالية ،بينھم طالب سيتخرج
في الشھر المقبل ،وفصل طالبين لمدة فصل واحد لكل منھما ،كما تم توجيه عقوبة اإلنذار النھائي
لخمسة طالب آخرين.
المصادر ذاتھا؛ قالت إن "المسؤولين في الجامعة خضعوا لضغوطات من رجاالت دولة سابقين،
ومنھم حاليون لمنع اتخاذ ھذه العقوبة ،بداعي أنھا ال ترقى الى مستوى الفصل وألسباب إنسانية
تتعلق بالطلبة".
وصرح المصدر إلى "الغد" أن الجامعة رفضت الرضوخ ألية ضغوطات بشأن التراجع أو التراخي
في العقوبات ،المتخذة بحق الطلبة ،بخاصة بعد ارتفاع وتيرة العنف الجامعي ،وبينھا أحداث العنف
في جامعتي مؤتة والحسين بن طالل جنوب المملكة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار الجامعة االلكتروني +الرأي ص+٣٩ :الدستور ص+٢٦ :الغد ص٨ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

ندوة حول القواسم المشتركة بين األتراك والعرب األحد المقبل
تعقد كلية الدراسات الدولية
في
السياسية
والعلوم
الجامعة األردنية األحد
المفبل ندوة بعنوان "الندوة
القواسم
حول
الدولية
المشتركة والتفاعل الثقافي
بين األتراك العرب "
بالتعاون مع اتحاد الجامعات
العربية والمركز الثقافي
التركي "يونس أمره" في
عمان بمشاركة باحثين من
الدول العربية وتركيا.
وتأتي ھذه الندوة في سياق التجسيد العلمي للفلسفة التي التزمت بھا الجامعة القائمة على بناء جسور
من التواصل مع المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية ،وترسيخا ً لمنھجية التعاون مع المؤسسات
الرسمية وشبه الرسمية وذلك في سبيل مقاربة القضايا الھامة في المنطقة.
وتھدف الندوة التي تستمر لثالثة أيام الى تسليط الضوء على القيم التاريخية واالجتماعية والثقافية
المشتركة بين الدول العربية وتركيا ،األمر الذي سيُ ْفضي إلى تعزيز قيم التعاون المشترك وإلى
تطوير العالقات بين الجانبين.
وتتناول محاور أوراق العمل عدة جوانب مشتركة بين الثقافتين العربية والتركية والعالقة القائمة
بينھما ،ومن بينھا التعليم والفنون واآلداب ،و تفاعل اللغة التركية – العربية ،و الدين والفكر ،و
االتصال بمختلف أشكاله الحديثة اإلعالمية منھا والفنية ،و التاريخ ،والنمط االجتماعي ،و القيم
الشعبية المشتركة ،والھندسة المعمارية ،والموسيقى ،و التفاعل الثقافي ،وعرض لشخصيات مؤثرة
الثقافة والفكر.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص+٤ :الغد ص+٤ :العرب اليوم ص٤ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

توقف المفاوضات بين "الممرضين" وإدارة مستشفى الجامعة
توقفت المفاوضات بين نقابة الممرضين وإدارة مستشفى الجامعة -التي استمرت يومين -اليوم ،على
خلفية إصرار مدير المستشفى أحمد التميمي على معاقبة الممرضين المشاركين في اإلضراب.
وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن ھذا التعنت من إدارة المستشفى سيؤدي إلى المزيد من
التصعيد في موقف الممرضين.
ودعا حتاملة أعضاء الھيئة العامة من الممرضين إلى المشاركة ومساندة زمالئھم في مستشفى
الجامعة.
وكان الممرضون العاملون في مستشفى الجامعة االردنية شرعوا أمس األول في في اضراب عن
العمل؛ للمطالبة برفع العالوة الفنية من  %٣٥الى  ،%١٢٠ورفع الحوافز االدارية من  %٦الى
 .%٢٥وشھد مستشفى الجامعة حالة من الفوضى ،خصوصا أن ادارة المستشفى لم تقم بتأجيل
المواعيد للمرضى.
وشارك نقيب الممرضين محمد حتاملة واعضاء في مجلس النقابة ونواب الممرضين في اضرابھم
واعتصامھم ،واكدوا دعمھم لمطالبھم.
والتقى النقيب ممثلين عن المعتصمين بحضور النقيب مدير المستشفى الدكتور احمد التميمي لمدة
اربع ساعات ،دون ان يتم التوصل التفاق حول تلك المطالب.
وقال ممرضون إن تكلفة المطالب ليست عالية ،وإن بمقدور ادارة المستشفى تحملھا ،وان ادارة
المستشفى أقرت عدالة تلك المطالب ،إال أنھا اكدت حاجتھا إلى مزيد من الوقت لدراستھا ماليا.
وحمل الممرضون ادارة المستشفى اآلثار التي قد تنتج عن االضراب.
وأكد ممرضون شاركوا باإلضراب ان نسبة المشاركة تجاوزت الـ.%٨٠
وقال الممرض محمد تحسين لـ"السبيل" إن الممرضين تعاملوا مع الحاالت الطارئة والمستعجلة
والقسطرة والطوابق ،فيما تعطلت بقية األقسام.
وأشار إلى ان الموطنين والمراجعين للمستشفى تفھموا مطالب الممرضين؛ األمر الذي حال دون أي
مشادة بينھم وبين الممرضين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبيل ص٦ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

إدارة »الجامعة« تھدد الممرضين المضربين
أكد ممرضو مستشفى الجامعة االردنية مواصلة اضرابھم عن العمل الذي بدأوه الثالثاء ،فيما اعلن
نقيب الممرضين توقف المفاوضات مع إدارة مستشفى الجامعة التي استمرت يومين على خلفية
إصرار مدير المستشفى أحمد التميمي على معاقبة الممرضين المشاركين في اإلضراب.
وكشف ممرضو المستشفى عن أن ادارة المستشفى سعت للتفرد بھم ،وتحييد نقابتھم التي دعمت
االضراب بعد الرد السلبي الدارة المستشفى على مطالب الممرضين.
واشاروا إلى أن إدارة المستشفى ھددت بحسم أيام االضراب من رواتبھم ،واللجوء إلى إجراءات
قانونية بحقھم في حال تسبب اضرابھم بمضاعفات للمرضى.
وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن تعنتا ً من إدارة المستشفى سيؤدي إلى المزيد من التصعيد في
موقف الممرضين ،داعيا ً أعضاء الھيئة العامة من الممرضين إلى المشاركة ومساندة زمالئھم في
مستشفى الجامعة.
وكان الممرضون العاملون في مستشفى الجامعة االردنية شرعوا الثالثاء في اضراب عن العمل؛
للمطالبة برفع العالوة الفنية من  %٣٥الى  ،%١٢٠ورفع الحوافز االدارية من  %٦الى .%٢٥
وشھد مستشفى الجامعة حالة من الفوضى ،خصوصا ان ادارة المستشفى لم تقم بتأجيل المواعيد
للمرضى.
وشارك نقيب الممرضين محمد حتاملة واعضاء في مجلس النقابة ونواب الممرضين اضرابھم
واعتصامھم ،واكدوا دعمھم لمطالبھم .والتقى ممثلون عن المعتصمين ،بحضور النقيب ،مدير
المستشفى الدكتور احمد التميمي لمدة اربع ساعات دون ان يتم التوصل التفاق حول تلك المطالب.
وقال ممرضون إن تكلفة المطالب ليست عالية ،وإن بمقدور ادارة المستشفى تحملھا،وإن ادارة
المستشفى أقرت بعدالة تلك المطالب ،إال أنھا أكدت حاجتھا إلى مزيد من الوقت؛ لدراستھا ماليا.
وحمل الممرضون ادارة المستشفى اآلثار التي قد تنتج عن االضراب ،مؤكدين ان نسبة المشاركة في
االضراب تجاوزت .%٨٠

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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The Jordan Times

Sunday p: 3

12/5/2013

UJ Hospital nurses to continue work stoppage
AMMAN — Nurses working at the University of Jordan Hospital on
Saturday said they will continue a work stoppage they began last Wednesday
to press for better living conditions.
In a statement they issued on Saturday, protesters demanded increasing
professional allowances from 35 per cent to 120 per cent and administrative
incentives from 6 per cent to 25 per cent, adding that their open-ended strike
is to be negotiated only through the Jordan Nurses and Midwives
Association.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

 األردن١١٩٤٢ ( عمأن٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :( فاكس٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ ھاتف
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موقع أخبار الجامعة األلكتروني  +الغد ص + ١٠ :موقع بانيت +صحيفة بانوراما

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

صدور المجلة األردنية للتاريخ واآلثار عن الجامعة األردنية
صدر عن الجامعة األردنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد األول من المجلد السابع
للمجلة األردنية للتاريخ واآلثار ،وھي مجلة علمية عالمية فصلية متخصصة ومحكمة تصدر باللغتين
العربية واالنجليزية.
وقدم الباحث فؤاد الدويكات دراسة حول األحوال الزراعية في إقليم الجزيرة الفراتية في العصر
األموي ،فيما تناول طه ھُديل من جھته "العيارون وأثرھم في أوضاع مدينة زبيد من القرن الثامن
الى منتصف القرن التاسع الھجريين".
وجاءت دراسة الباحث إحسان ذنون الثامري حول الكتابات األثرية في مصادر تقي الدين الفاسي في
كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد األمين.
بينما سلط الباحث محمد النصرات الضوء في دراسته التي تم نشرھا في المجلة على موسم النبي
ھارون عليه السالم في البتراء – تاريخ الموسم والمقام.
أما دراسة الباحثان عبدﷲ مكياش وخيران الزبيدي جاءت بعنوان " نقش أوساني جديد من وادي
مرخة )اليمن( ،وأخيرا دراسة للباحث عدنان شياب اكتشاف أثري جديد في جرش وھو كنيسة
الصليب.
والجدير ذكره ان المجلة يرأس تحريرھا الدكتور "محمد عدنان" البخيت ،مع األعضاء الدكتور علي
محافظة من الجامعة األردنية والدكتور معاوية ابراھيم من متحف األردن والدكتور محمد األرناؤوط
من جامعة آل البيت والدكتور غازي بيشة من دائرة اآلثار العامة وزريف المعايطة من جامعة مؤتة
والدكتور زيدان كفافي من جامعة اليرموك ،كما تتلقى المجلة بحوثھا من الجامعات األردنية ومن
خارجھا ،وتخضع البحوث المقدمة اليھا إلجراءات التحكيم المتبعة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص٣٢ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

ندوة مركز )الرأي( تناقش مستقبل العالقات العربية البولندية
ت األردنية العربية-البولندية من
ناقشت ندوة »مستقبل العالقات العربية البولندية« ،طبيعةَ العالقا ِ
الجوانب السياسية ،والفرص االقتصادية والصناعية ،والتعاون العلمي والثقافي والعسكري.
الندوة التي عقدھا مركز »الرأي« للدراسات ،بالشراكة مع السفارة البولندية في ع ّمان ،مساء السبت
جاءت في سياق االحتفال بمرور خمسين عاما ً على العالقات األردنية البولندية وافتتاح السفارة
البولندية في ع ّمان ،وذلك إلى جانب منتدى األعمال اإلقليمي »بولندا أقرب ،«٢٠١٣ :الذي تنظمه
وزارات الدفاع واالقتصاد والخارجية البولندية بالتعاون مع عدد من المؤسسات األردنية ويشارك
فيه من بولندا أكثر من  ٢٠شركة عسكرية و ٤٠شركة مدنية من القطاعات المختلفة.
واكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي( علي العايد على عمق العالقات
األردنية البولندية ،وسبل تطويرھا وتعزيزھا ،وأھمية العمل على فتح آفاق أوسع في المجاالت
المختلفة ،وبخاصة االقتصادية والتجارية.
وتحدث وكيل وزارة الخارجية البولندية بوغوسواف فينيد حول »السياسة البولندية تجاه األردن
ودول الشرق األوسط« ،مستعرضا ً تاريخ العالقات الثنائية بين البلدين وتطورھا .
من جھته ،تناول األمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنيين محمد علي الظاھر
»مستقبل العالقات األردنية-البولندية« ،مشيراً إلى الدور الذي تلعبه السفارات في سبيل تقوية
العالقات ،ومبينا ً اإلسھام الكبير لإلصالحات التي تمت مؤخراً في األدن في تطوير ھذه العالقات
وتمتينھا.
أما وكيل وزارة االقتصاد البولندية ماريوش ھاوادي ،فقدم رؤيته حول »العالقات االقتصادية
البولندية مع األردن ودول الشرق األوسط« ،مؤكداً أن البولنديين يبذلون جھودھم لتطوير العالقات
االقتصادية مع األردن ،وأن ھناك  ٤٠مليون مستھلك في بولندا .
وبيّن القنصل الفخري لجمھورية بولندا في العقبة مازن قعوار ،طبيعةَ الفرص االستثمارية في
األردن ،موضحا ً أن األمن واالستقرار في األردن من أبرز عوامل الجذب لالستثمارات ،إضافة إلى
أن ھناك اتفاقيات تساعد في تشجيع االستثمار ،إلى جانب التشريعات العصرية واإلعفاءات الضريبية
وانضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية.
ورأى وكيل وزارة الدفاع البولندية فالديمير سكشبشاك في حديثه حول »اتجاھات تطوير الصناعة
العسكرية البولندية« ،أن التعاون في المجال العسكري لم يكن في المستوى المطلوب سابقاً ،لعدم
وجود اتفاقيات لتنظيمه ،كاشفا ً أن ھناك قريبا اتفاقية في مجال الدفاع سيتم توقيعھا خالل أيام .
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كما تحدث اللواء المتقاعد والخبير في الشؤون العسكرية محمد الجبوري حول »اآلفاق المستقبيلة
للتعاون العسكري األردني-البولندي«.
فيما أدار الجلسة الثانية بيوتر ليشجنسكي ،وتحدث فيھا كل من :سفير بولندا في األردن كشيشتوف
بويكو حول تاريخ العالقات البولندية-األردنية ،وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة األردنية سعد أبو
دية الذي بحث في »العالقات العربية األوروبية في الدوريات العربية« ،ومدير معھد دراسات الشرق
األقصى واألوسط في جامعة ياجولونيان في مدينة كراكوف »كشيشتوف كوسشتلنياك« الذي
استعرض طبيعة االستراتيجية االقتصادية الجديدة لالتحاد األوروبي تجاه الدول العربية.
كما تحدث في الجلسة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة األردنية حسن البراري حول »االتحاد
األوروبي واالستقرار في المنطقة« ،واألستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية باسم اللوزي الذي توقف
عند »المساعدات األوروبية لألردن« ،واألستاذ في جامعتَي مؤتة ووارسو عاصم برقان الذي بحث
في تجربة »السنوات التسع لبولندا في االتحاد األوروبي«.
واختُتمت الندوة بتوقيع مذكرة تفاھم بين مركز »الرأي« للدراسات ومعھد دراسات الشرق األقصى
واألوسط في جامعة ياجولونيان في مدينة كراكوف-بولندا.
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عمون

٢٠١٣/٥/٩

الخميس

الحتاملة يح ّمل "األردنية" المسؤولية ..والتميمي :بلبلة
بدأ ممرضو مستشفى الجامعة األردنية إضرابا عن العمل للمطالبة برفع العالوة الفنية من  ٣٥بالمائة
الى  ١٢٠بالمائة ورفع الحوافز االدارية من  ٦بالمائة الى  ،٢٥األمر الذي اعتبره مدير المستشفى
الدكتور أحمد التميمي "إثارة للبلبة من قبل البعض".
وأتى االضراب ،بحسب نقيب الممرضين محمد حتاملة بتصريح لـ"عمون" بعد حوار مستمر مع
إدارة المستشفى ،لكنھم وبدال من الحوار والوصول الى حل،استفزوا الممرضين بإجراءات تمثلت في
التھديد بالفصل واتخاذ مترتبات بحقھم ،ما ادى لتأزيم الموقف.
وقال الحتاملة ان إجراءات المستشفى أزمت الموقف ،والقضية أصبحت معقدة ،محمال إدارة
المستشفى مسؤولية ما حصل.
التميمي قال لـ"عمون" ان مجلس نقابة الممرضين حاول وضع حلول مع إدارة الجامعة وتوصلوا
لھا ،لكن الكادر التمريضي المضرب رفض المثول والموافقة على التفاھمات التي جرت.
وأوضح ان "إدارة المستشفى تحاول انھاء الموضوع منذ ما يقارب الشھر؛ من خالل اجتماعات مع
النقيب ،وتم اتفاق على الية العملمن الجانب التنظيمي واالداري" ،الفتا الى انه اجتمع مع الممرضين
ودون مالحظاتھم ،لكن الموافقات على الطلبات تحتاج للمرور بقنوات؛ ألنه مستشفى رسمي وليس
قطاع خاص.
وشدد على ان الحوار كان في مرونة وانفتاح ،لكن البعض "على ما يبدو" فإن البعض مھتم بإثارة
البلبلة أكثر من االضراب ،مذكرا الممرضين بأوضاع البلد المادية التي يجب عليھم أن يراعوھا ،بدال
من سبق االصرار على االضراب.
واتھم التميمي بعض الممرضين بعدم الحفاظ على حياة المرضى ،مخالفين بذلك أعراف االضراب
للعاملين بالمستشفيات بكل العالم ،فمن الواجب عليھم المحافظة على حياة المرضى من خالل
استمرار دوام نصفھم في الطوارئ ،بدال من ترك المرضى فيھا.
وصب اتھامات على الممرضين باختيار توقيت االضراب؛ حيث ان المستشفى في مطلع االسبوع
القادم سيعرض على االعتمادية الدولية التي كلفته  ١٠٠الف دينار ،مضيفا"لو كان عندھم احساس
بالمسؤولية ألجلوه ،بدال من االضرار بالمستشفى".
وأكد ان امتيازات الممرضين المالية أفضل من معظم المستشفيات؛ من حيث سقف االمتيازات
والرواتب ،فھي مضاھية للمستشفيات الخاصة ،وبعيدة عن الحكومية ،باالضافة إلى انھم يأخذون
امتيازات العاملين في الجامعة األردنية كاملة ،خاتما" :ال يصح اال الصحيح"
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الدستور ص٢٨ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

المركز الوطني لحقوق االنسان في  ٣٠يوما قبل و ٣٠يوما بعد
نشاطات شھر نيسان ٢٠١٣
* تنفيذ ورشة عمل لمناقشة مسودة »الخطة الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق االنسان« التي نظمتھا
جامعة اإلسراء بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان وبمشاركة خبراء ورجال القانون من
مختلف الوزارات والمؤسسات والھيئات واألحزاب والناشطين في مجال حقوق اإلنسان .بتاريخ
.٢٠١٣/٤/٦
* تنفيذ جلستين تدريبيتين حول مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة في مركز تكنولوجيا الواقع في ضاحية الياسمين والتابع ألمانة عمان الكبرى وذلك
يوم االثنين الموافق .٢٠١٣/٤/٨
* تقديم محاضرة حول قانون األحوال الشخصية في مركز وادي الحدادة االجتماعي التابع ألمانة
عمان الكبرى يوم الثالثاء الموافق .٢٠١٣/٤/٩
* رصد أحداث مسيرة اربد » غضب  «٢١بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤
* تنفيذ دورة تدريبية حول مفاھيم حقوق االنسان للمحامين االردنيين في محافظة الزرقاء في مقر
غرفة تجارة الزرقاء لمجموعة من المحاميين والمحاميات المزاولين للمھنة في المحافظة .وذلك في
الفترة من .٢٠١٣/٤/٢١-٢٠
* تنفيذ ورشة تدريبية حول » االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان« مقر غرفة تجارة الزرقاء وذلك في
الفترة من .٢٠١٣/٤/٢١-٢٠
*اطـالق دليل المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالحق باالنتخاب.
* حضور انتخابات مجلس الطلبة في جامعة الزرقاء األھلية والتي أجريت يوم الخميس الموافق
،١٨/٤/٢٠١٣
ضمن مشروع حماية تم اطالق المبادرات الشبابيه في المحافظات الستة المستھدفة على النحو التالي:
مبادرة الكرك :في . ٢٠١٣\٣\١٦
فكرة المبادرة :مارثون مصغر يشارك فيه طالب من المدارس مھتمين باألنشطة الرياضية ويتم
التعامل معھم من خالل المدارس وھم باألصل الفئة المستھدفة في المشروع تحت رعاية محافظ
الكرك.
مبادرة عمان:في ٢٠١٣\٣\١٤
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فكرة المبادرة :مبادرة التلي مش يوم مفتوح مع اھالي عمان من خالل مدرسة البقعة االساسية
المختلطه وھم باألصل الفئة المستھدفة في المشروع.
مبادرة اربد ٢٠١٣\٤\٢٨
فكرة المبادرة :رسم جدارية في مبنى رئاسة جامعة اليرموك بشاركه مع طلبة الفنون الجميلة في
الجامعة وطلبة المدرسه النموذجية حيث كانت الصور تشكل جداريه مرسومة سيتم تعليقھا على
جدار مبنى الرئاسة في الجامعة ولمدة اسبوع لمناھضة العنف ضد المرأه في اربد بمشاركة وتنظيم
شباب المبادرة والھيئة االدارية في محافظة اربد والھيئة االدارية والتدريسيه في جامعة اليرموك
تحت رعاية رئيس الجامعة المشروع.
مبادرة الزرقاء٢٠١٣\٤\٣٠:
فكرة المبادرة :جمع االف توقيع ال قرار المشروع قانون الطفل على جداريه تحمل اسم المشروع
والجھات المنفذه وھي كير والمركز الوطني لحقوق االنسان واالتحاد االروبي كجھة ممولة في
مدرسة االميرة رحمة الثانوية للبنات.تحت رعاية عطوفة محافظ الزرقاء وعدد من النواب ومفوض
الحقوق والحريات الدكتور علي الدباس وعدد من المعلمين والمعلمات واالھالي في محافظة الزرقاء
كما شارك ٤٠٠طالبة و١٠٠طالب من مدارس محافظة الزرقاء
قيام الفريق الوطني لمراقبة العملية االنتخابية الذي يقوده المركز الوطني لحقوق االنسان برصد
عملية االقتراع في االنتخابات التكميلية للدائرة الثانية/محافظة العاصمة ،بدءا من اجراءات افتتاح
مراكز توزيع البطاقات االنتخابية داخل مراكز االقتراع والفرز الموجود الى مرحلة الجمع النھائي
واعالن النتائجبتاريخ .٢٠١٢/٤/٢٠
ضمن مشروع »تعزيز االصالح االنتخابي – االنتخابات البلدية« نفذ المركز النشاطات التالية :
أ -اطالق اولى فعاليات المشروع وھي اعمال مسرحية تفاعلية على مسرح جامعة مؤته تھدف الى
رفع الوعي باھمية المشاركة السياسية بتاريخ .٢٠١٣/٤/٢٣
ب -تنفيذ اعمال مسرحية على مسرح سلطة منطقة العقبةاالقتصادية الخاصة – العقبة لطلبة الجامعة
االردنية فرع العقبة بتاريخ .٢٠١٣/٤/٢٤
ت -تنفيذ اعمال مسرحية على مسرح جامعة الحسين بن طالل  -معان بتاريخ .٢٠١٣/٤/٢٥
ث -تنفيذ اعمال مسرحية على مسرح الجامعة االلمانية االردنية  -مادبا بتاريخ .٢٠١٣/٤/٣٠
 .١استقبال طالب وطالبات من مدارس وزارة التربية والتعليم لمحافظات العاصمة والزرقاء ومادبا.
 .٢تقديم محاضرات توعية حول حقوق الطفل وحمايته من العنف في مدارس العاصمة والبلقاء.
نشاطات شھر ايار . ٢٠١٣
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ضمن مشروع »تعزيز االصالح االنتخابي – االنتخابات البلدية« سينفذ المركز النشاطات التالية .:
أ -اطالق حملة الدراجات الھوائية من قبل متطوعين بتاريخ  ٢٠١٣/٥/٣من امام المركز الوطني
وباتجاه امانة عمان الكبرى تحت عنوان »بالمشاركة العامة يتحقق االصالح ».
ب -افتتاح جدارية تم رسمھا من قبل طلبة متطوعين من كلية الفنون في الجامعة االردنية تعبر عن
اھمية مشاركة المواطن الفعالة في االنتخابات البلدية القادمة بتاريخ  .٢٠١٣/٥/٣كما سيتم رسم
نفس الجدارية في كل من محافظة المفرق ومعان بھدف نشر رسالة المشروع.
ت -استكمال حملة الدراجات الھوائية حيث سيكون االنطالق من محافظة عجلون باتجاه محافظة
جرش مرورا بمباني البلديات في كال المحافظتين بتاريخ .٢٠١٣/٥/٤
ث -استكمال حملة الدراجات الھوائية في داخل محافظة الكرك بحيث يمر موكب الدراجات بمباني
البلديات ھناك باتجاه مدينة البتراء الجميلة حيث سيتم اختتام الرحلة ھناك .بتاريخ .٢٠١٣/٥/١٠
ج -استكمال تنفيذ االعمال المسرحية بكل من جامعة اليرموك ،جامعة آل البيت ،جامعة عجلون
الوطنية ،الجامعة االردنية ،جامعة جرش االھلية ،الجامعة الھاشمية ،جامعة الطفيلة التقنية ،وجامعة
البلقاء التطبيقية خالل شھر ايار .٢٠١٣
دورة تدريبية حول مفاھيم حقوق االنسان للمحامين االردنيين في محافظة اربد وذلك في الفترة من
٢٠١٣/٥/٢٨-٢٧
اعداد دليل للمحامين االردنيين حول االستناد الى االتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني.
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شؤون جامعية

الرأي ص+ ٢ :الدستور ص٣ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

 ٣٢٣٦طالبا وطالبة تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية
تقدم  ٣٢٣٦طالبا وطالبة المتحان الكفاءة الجامعية على مستوى المتوسط اليوم الخميس بحسب
رئيس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي.
واضاف الزعبي في تصريحات صحافية ،ان ھذا العدد من الطلبة يمثل ٢ر ٦٦بالمئة من الطلبة الذين
تم اختيارھم للتقدم لالمتحان لتقييم البرامج األكاديمية في الجامعات األردنية.
وبحسب الزعبي فقد تقدم  ٨٥٨٢طالبا وطالبة المتحان الكفاءة الجامعية على مستوى العام الذي عقد
يوم الثالثاء الماضي.
واضاف الزعبي ان ھذا العدد من الطلبة كافي لتقييم البرامج األكاديمية في الجامعات األردنية.
واوضح ان الطلبة الذين تقدموا لالمتحان يمثلون جميع الجامعات الحكومية والخاصة باستثناء طلبة
جامعة الحسين بن طالل بسبب االحداث التي حصلت اخيرا في الجامعة ،مشيرا الى انه تم اختيار
عينة عشوائية من الطلبة للتقدم لھذا االمتحان.
وبين الزعبي انه سيتم االعالن عن نتائج االمتحان خالل مؤتمر صحفي ستعقده الھيئة خالل
اسبوعين المقبلين بعد االنتھاء من تحليل نتائج االمتحانات .
واشاد الزعبي بالتعاون الصادق والبناء من قِبل الجامعات الرسمية والخاصة ما ساھم بإنجاح ھذا
االمتحان الوطني.
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الرأي ص٢ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

)التعليم العالي( يشكل لجنة لدراسة األوضاع المالية للجامعات
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدھا أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور امين محمود ،تشكيل لجنة لدراسة االوضاع المالية للجامعات االردنية الرسمية ،في ضوء
التعديالت التي تمت على أنظمة الرواتب والعالوات التي صدرت بالجريدة الرسمية مؤخرا.
ويأتي ھذا االجراء لبيان احتياجات الجامعات بھدف تحديث البنية التحتية ،حيث ستقوم اللجنة بتقديم
تقريرھا للمجلس خالل اسبوعين.
كما قرر المجلس المصادقة على مشاريع الموازنات والحسابات الختامية للجامعات األردنية للعام
 ٢٠١٢و ٢٠١٣وھي الحساب الختامي لجامعة الزرقاء لعام  ٢٠١٢ومشروع موازنة جامعة
فيالدلفيا لعام  ٢٠١٣مع ضرورة قيام الجامعة بتحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام
المادة )/٢٦أ( من قانون الجامعات األردنية رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٩وتعديالته إذا لم تصرف خالل
ثالث سنوات من تاريخ تخصيصھا ألي من األغراض المنصوص عليھا في تلك الفقرة« ،وكذلك
الحساب الختامي لجامعة فيالدلفيا لعام  ٢٠١٢ومشروع موازنة كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية لعام  ،٢٠١٣الطفيلة التقنية لعام  ،٢٠١٣الجامعة الھاشمية لعام  ٢٠١٣مع عدم التزام
الوزارة بتمويل أي نفقات او مشاريع أدرجت ضمن مشروع موازنة الجامعة لعام .«٢٠١٣
كما وافق المجلس على تغيير مسمى تخصص »الھندسة المعمارية« في جامعة الزرقاء إلى »ھندسة
العمارة« وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ٢٠١٤ / ٢٠١٣مع اعتماد
التخصص اعتماداً وفقا ً للمسمى الجديد« ،وتجميد التخصصات التالية لدرجة البكالوريوس في
الجامعة األميركية في مادبا بناء على طلب الجامعة وھي اللغة العربية وآدابھا ،الكيمياء ،الفيزياء
وعلم المواد ،والموافقة على تغيير مسمى تخصص »الھندسة المدنية والبيئية« ليصبح »الھندسة
المدنية« في كلية الھندسة بالجامعة األميركية في مادبا وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي األول للعام
الجامعي  ٢٠١٤ / ٢٠١٣شريطة اعتماد التخصص بالمسمى الجديد اعتماداً خاصا ً«.
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الدستور ص٣ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

»التكنولوجيا« تنفي اي انفجار بمحيط الجامعة
نفى مدير العالقات العامة واإلعالم في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مھند ملكاوي ما تناقلته
بعض وسائل اإلعالم حول انفجار في محيط الجامعة ،مؤكدا انه خبر غير صحيح على اإلطالق
وعار عن الصحة تماما.
ودعا االعالميين الى توخي الدقة في األخبار لما في ھذه األخبار من إساءة لسمعة الجامعة وإثارة
الذعر بين الطلبة خاصة وان الجامعة تضم حوالي) (٦٠٠٠طالب من العرب واألجانب ومن
جنسيات مختلفة.
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الدستور ص١ :

٢٠١٣/٥/١١

السبت

 ٣٠طلبا لرئاسة »األلمانية« وإعالن رئيس الجامعة قبل نھاية الشھر
علمت »الدستور« من مصادر مطلعة أن عدد الطلبات لتعيين رئيس للجامعة األلمانية وصل الى نحو
 ٣٠طلبا مقدمة من أكاديميين ورؤساء جامعات سابقين ومسؤولين ،وأنه سيتم قبل نھاية الشھر الحالي
إعالن اسم رئيس للجامعة.
وأشارت المصادر ذاتھا الى أن الطلبات يتم التعامل معھا بسرية كاملة ،وأن اللجنة التي تم تعيينھا من
قبل مجلس التعليم العالي لھذا الغرض والمؤلفة من ثالثة أساتذة ستبحث الطلبات بعناية ومن ثم ترفع
االسماء التي وقع عليھا االختيار الى مجلس التعليم العالي لينظر بھا مجددا ويناقشھا ليرفع اسماء
المرشحين الثالثة األقوى ليصار الى اتخاذ قرار نھائي باسم رئيس للجامعة االلمانية.
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الغد ص١ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

 ٣٠مشاجرة جامعية خالل شھرين تودي بحياة  ٦مواطنين
شھدت الجامعات األردنية ما يزيد على  ٣٠مشاجرة خالل شھري آذار)مارس( ونيسان )إبريل( من
العام الحالي ،وبما يعادل مجموع ما شھده العام  ٢٠١٠من مشاجرات ،ما يؤكد "التنامي المتسارع
في ھذه الظاھرة" ،وفق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" .وأكدت الحملة في رصدھا
للمشاجرات الجامعية ،أن "األكثر خطورة كان في عدد الضحايا ،فقد حصد ھذان الشھران أرواح
ستة مواطنين ،فيما لم يتجاوز عدد ضحايا العنف الجامعي خالل األعوام الثالثة الماضية مجتمعة ٣
أشخاص".
وأشارت "ذبحتونا" في تقرير لھا أمس ،إلى أن عدد المشاجرات خالل ھذه الفترة تجاوز  ،٣٠فيما لم
يتجاوز في  ،٢٠ ،٢٠١٢وفي  ١٧ ،٢٠١١فقط ،األمر الذي يشير إلى أن ھذين الشھرين كانا "من
أكثر األشھر التي شھدت عنفا ً خالل األعوام العشرة الماضية".
وأضافت ان كافة المشاجرات التي رصدتھا الحملة تحولت إلى "مشاجرات بأبعاد عشائرية
ومناطقية ،رغم أنھا تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية ،وأن معظمھا اتسم بدخول أعداد كبيرة من
األشخاص إلى داخل الحرم الجامعي ومشاركتھم في المشاجرات ،ما يضع عالمة استفھام كبيرة على
دور الحرس الجامعي".
وأكدت الحملة أن حدة انتقال المشاجرات من داخل الحرم الجامعي إلى خارجه ازدادت ،األمر الذي
يؤكد العالقة الجدلية ما بين العنف الجامعي والمجتمعي ،وأن أكثر من  % ٩٠من المشاجرات وقعت
في الكليات اإلنسانية.
وأوضحت أن عددا من المشاجرات "اتسمت بامتدادھا لعدة أيام )جرش ،مؤتة واليرموك( ،ما يعكس
عدم وجود جھود حقيقية وآليات عملية من قبل إدارات الجامعات للتعاطي مع ھذه المشاجرات"،
مبينة أن  % ٩٠منھا صاحبھا تدمير مرافق الجامعة ،ما يؤشر لـ"عدم وجود شعور باالنتماء للجامعة
والحرص عليھا لدى الطلبة" .والحظت الحملة ارتفاع نسبة استخدام األسلحة واآلالت الحادة ،األمر
الذي "يضع عالمة استفھام كبيرة حول كيفية دخول ھذا الكم من األسلحة للجامعات".
وتوقفت الحملة أمام ردة الفعل الرسمية تجاه ھذه األحداث ،مسجلة غياب أي رد فعل من قبل التعليم
العالي على أحداث جامعة الحسين لمدة تزيد على األسبوع ،حيث اكتفى المجلس ببيان مشترك مع
لجنة التربية في مجلس النواب" ،خال من أي حديث جدي حول ظاھرة العنف وآليات عالجھا ،وظل
وزير التعليم العالي صامتا ً ولم يخرج بأي تصريح أو بيان".
وقالت إنه "رغم أن أحداث جامعة الحسين جاءت بعد نحو شھر على أحداث "مؤتة" ،إال أن مجلس
التعليم العالي لم يقم بأي خطوة حقيقية على األرض لمواجھة ھذه الظاھرة".
وأشارت" ذبحتونا" إلى أن ما طرحه نواب في جلسة مناقشة العنف الجامعي من مطالبة بتوحيد الزي
للطالبات وإلغاء االتحادات "تدلل على قصور في قدرة ھؤالء النواب على قراءة ھذه الظاھرة،
وتعكس معاناة المواطن نتيجة إلفرازات "الصوت الواحد"" .وطالبت الحملة وزير التعليم العالي
بكشف توصيات لجنة مواجھة العنف الجامعي التي تم تشكيلھا في عھد الوزيرة رويدا المعايطة،
مطالبة بتطبيق توصيات وثيقة المجلس االقتصادي االجتماعي "أمان المواطن وأمن الوطن" .وبينت
أنھا ستقوم قريبا ً بتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء حول مقترحاتھا إليجاد حلول حقيقية لظاھرة العنف
الجامعي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

الرأي ص١٣ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

عوامل انتشار العنف
علي سالمة الخالدي
تنتشر ثقافة االنفالت ،تتسع دائرة العنف الكريه ،يتبخر الشعور بالطمأنينة ،الھدوء يحزم حقائبه
استعداداً للرحيل ،االنضباط العام يتھيأ للھجرة ،المحرضون يطلون برؤوسھم من خلف جدار الفتنة.
المجتمع األردني تحركه ثالثة عوامل ھي العقيدة ،القبيلة ،الغنيمة.
العقيدة ،ضعيفة نتيجة فشل رسالة اإلرشاد والوعظ ،تحول العبادات عند األغلبية إلى نشاطات ثقافية
اجتماعية ،وحركات رياضية ،ال تؤثر في السلوك وال في المعاملة ،ال تُطّھر الجوارح ،وال تكف
األذى ،تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر ،بدون استجابة ،قال صلى ﷲ عليه وسلم )المسلم من سلم
الناس من لسانه ويده(.
القبيلة ،تتعاطى منشطات عبر قانون الصوت الواحد ،حيث ألھب المشاعر الفئوية والعصبية ،ساھم
في تمزيق الروابط االجتماعية ،أفرغ األمة من علمائھا وأدبائھا ومفكريھا ،تراجعنا ثقافياً،
وحضارياً ،وأخالقياً ،يتصدر المشھد أمراء اإلقطاع ،زعماء األقاليم ،رجال المال واألعمال،
المقاولون والتجار ،وقليل من أصحاب المبادئ ورجال الفكر ،أصبحنا ال نعيش من أجل تحقيق قيم
عليا ،وال نسعى من أجل أھداف وطنية ،وال نرسم استراتيجيات تحدد الغاية ،وتنھج آليات تطبيق
واضحة ،ووسائل تنفيذ فاعلة ،نغامر بثروة األمن الوطني ،نربي أجياال على زراعة الشوك،
فيحصدون الحقد واالنفالت ،يمارسون العنف والدمار ،يسعون نحو الردة.
الغنيمة ،إذا كانت العالقة مع الوطن ھي المنفعة ،ال المواطنة ،فربما تتسرب الثروة إلى أيدي فئة
قليلة ،تمتھن قوننة الكسب على مقاسھا ،فيترك الناس أسرى للبطالة والفقر والجوع والمرض
والجھل ،تنتشر الجريمة واالحتيال والسطو والسخط ،تنمو ظاھرة اإلحساس بعدم توفر العدالة
االجتماعية ،يھدد ذلك األمن االجتماعي ،يؤدي إلى تآكل ھيبة الدولة ،يضمحل تطبيق القانون ،يخرج
الفقراء حاملين في أيديھم سيف الجوع ،يفرض ذلك علينا العودة إلى االقتصاد االجتماعي ،توسيع
شبكة األمان ،رعاية األغلبية الصامتة.
بعض وسائل اإلعالم والمحطات الفضائية ،انقلب فيھا السحر على الساحر ،امتھنت الرقص،
والشحن ،والتعبئة العامة ،وكأنھا تحتفل بارتفاع المديونية ،تبتھج بتنامي العجز ،تفرح بتصاعد
ظاھرة العنف ،تذكي الشعور بالتمرد ،وااللتحاق بقطار الربيع العربي الفاشل ،تدعو إلى التلوث
الفكري ،التسمم الثقافي ،التشويه السياسي ،إلى متى نفقد خيرة شبابنا في مناكفات جامعية ،أصبحت
مرتعا ً لالنفالت ،نحن ال نتكلم عن نبوءة عباقرة ،وال استشراف شعراء ،نحن نُش ﱢخص واقع ،ندعو
إلى رعاية أھل الفضل ،ننزل الرجال منازلھم من العلماء والحكماء والخبراء ،حتى ال نبقى في العتمة
سادرين ،نضمن نفاذ القانون ،نطبق األنظمة ،نثبت قدرتنا على تحمل مسؤوليتنا نحو األجيال القادمة،
ال نسمح بأن تصبح الديمقراطية شكال من أشكال التفكك والردة ،ال ترتفع راية غير راية الوطن ،وال
اعتزاز إال برب العالمين ،ونجعل مع الدعاء قليالً من القطران.
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الدستور ص١٦ :

٢٠١٣/٥/١٠

الجمعة

ُحســن سـلـوك جـامـعـي

عمر كالب

منذ انتھاء االحكام العرفية لم يتردد اسم الوثيقة االشھر في االردن “ شھادة حُسن سير وسلوك “ كما
يتردد اآلن وبمطلب برلماني  ،وھذه المرّة لطلبة الجامعات  ،واالقتراح النيابي يطالب بأن تمنح
الحسن اثناء الدراسة الجامعية  ،والشھادة تكون
الجامعات شھادة للطالب بعد تخرّجه تفيده بسلوكه َ
شرطا من اشتراطات الدخول الى سوق العمل العام والخاص .
االقتراح مبادرة نيابية لوقف عنف الجامعات  ،وتدخل في باب النوايا الحسنة ولكنھا من النوع الذي
يقود الى جھنم  ،فھي – اي الشھادة – تقول بالفم المآلن ان الطالب االردني وبعد حصوله على
شھادته الجامعية ال يكون مؤھال للعمل دون ختم السيرة والسلوك  ،فالطبيب الذي ينھي دراسته بتفوق
عليه انتظار الختم الجديد  ،فأي نھاية محزنة لمعنى الشھادة االكاديمية يحمله االقتراح ؟
وأي معنى او اي دور للجامعات االردنية في صقل شخصية الطالب الجامعي وإعداده للحياة اذا نجح
االقتراح  ،فشھادة حُسن سلوك الطالب او عدم منحه الشھادة ھو دليل ادانة للجامعات االردنية ودليل
قاسم لظھر التعليم الجامعي ولمستوى الشھادة الجامعية االردنية التي تتراجع تحت وطأة العنف
وتراجع دور البحث الجامعي والتأھيل العملي .
االقتراح ليس ھروبا الى االمام حسب تحليل المختبر السياسي  ،بل تراجع الى الخلف في المعنى
الديمقراطي وفتح ابواب الجامعات لتكون مصنعا لقادة المستقبل او لالجيال القادمة وفيه الكثير من
ُشبھة سوء التطبيق والضغط على الطالب بقضايا معرفية وسياسية سيتم استخدامھا الحقا  ،فالشباب
بحاجة الى خطوة الى االمام والى تحفيز لدخول المعترك السياسي بوصف ھذا المعترك احد اركان
الخالص من العنف الجامعي الذي تق ّدم بعد التقھقر في العمل السياسي داخل الجامعات  ،فال يوجد
طالب من طالب جيل الثمانينيات وبواكير التسعينيات يتذكر انه شاھد ملمح عنف جامعي .
االقتراح مع احترامنا لنوايا مطلقيه ھروب من استحقاق سياسي ومن استحقاق اكاديمي يجب دفعه
اآلن وبسرعة  ،فالجامعات ق ّدمت اسوأ نماذج العمل االكاديمي بصيغته المدرسية في الجامعات
وتخلّفت تحديدا في الكليات االنسانية عن النماذج الواعية في التعليم العالي  ،الذي احتكر العنف
وترك التعليم االكاديمي الناضج للكليات العلمية التي تحقق كل يوم تقدما نفاخر به االقليم  ،فطائرة
الطفيلة وروبوتات التكنو تشھدان بذلك .
واالقتراح استسھال الحلول على حساب االجيال القادمة والجيل الشبابي الحالي  ،فنحن من اورثناه
اسوأ ما فينا وعاقبناه على ورثتنا  ،وھروب من معالجة االخطاء والخطايا التي ارتكبھا وزراء التعليم
العالي في الجامعات ونتيجة لتدخالت متعددة في المؤسسات االكاديمية من التدخل في ترقية استاذ الى
تعيين رئيس جامعة .
اما التركة االصعب فھي تركة انعدام االمل امام جيل فتح صدره للدنيا فأغلقنا طاقات الفرج واالمل
في وجھه بإنتشار الفساد وتكريس مبدأ الواسطة في التعيين وتناقل المناصب بالتوريث  ،فدفعناه الى
االحباط بدون رحمة او شفقة على شبابه  ،وأخرجناه الى الدنيا بكرتونة ورقية ليس لھا اية داللة
اكاديمية او اي معنى معرفي .
االقتراح يعاقب الضحية ويمنح المخطئ شھادة براءة من خطاياه على غرار صكوك الغفران في
محاكم التفتيش  ،بدل ان يبحث عن حلول حقيقية للعنف الجامعي الذي يحصد مستقبل وارواح شبابنا
ويُنھي حياتھم البيولوجية والمستقبلية دون وازع من ضمير .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٧ :

٢٠١٣/٥/١١

السبت

الـعـنـف الجـامـعي أيـن مـكـمـن الخـلـل؟
العين سامي الخصاونة
العنف الطالبي في رحاب جامعاتنا األردنية ،بات ظاھرة ال يمكن إزاءھا دفن الرؤوس في الرمال
والعودة إلى ما يتردد دائما من أن نسبة من يرتكب أو يتسبب فيما يحصل من مشاكل طالبية ھي
نسبة محدودة ال تتجاوز عشرة بالمائة وان الدوافع كذلك معروفة لدى من يقدم على ارتكاب مثل ھذه
المخالفات داخل أسوار الجامعة وھو أي الطالب يعلم ما ھي العقوبة المنصوص عليھا إذا ما اخ ّل
بالنظام داخل الجامعة.
وإذا كان األمر كذلك وإذا كان المعنيون في الجامعات على اطالع تام بدوافع العنف الكامنة في نفوس
أبنائنا الطلبة ،فان السؤال المطروح ھو لماذا لم تتمكن ھذه اإلدارات من معالجة تلك الدوافع وخلق
قيم المحبة واالحترام والتواد والتراحم بين صفوف الطلبة وإحاللھا مكان المسلكيات الخاطئة التي
تؤدي بھم إلى اإلخالل باألمن والنظام إلى أن أصبحت المسألة تتخذ أشكاال جديدة كما حصل مؤخرا
في بعض الجامعات حين تعرضت ممتلكاتھا ومبانيھا إلى التكسير والتخريب والعبث ،ثم بلغ األمر
ذروته بإيقاع أربعة قتلى في جامعة أردنية كبيرة.
شخصيا ،ال أؤمن بطالب خلق مندفعا إلى العنف بل أنني أرى نفسي منحازا إلى الرأي القائل بان أن
ھذا المسلك مكتسبا وليس فطريا ولد مع ھذا الطالب أو ذاك ،وھو ما يقودني للقول بأن الح ّل بحاجة
إلى مناقشة األمر بصراحة متناھية واضعين بعين االعتبار أوال وأخيرا مصلحة الجامعة التي ھي
جزء من مؤسسات الوطن المعنيون جميعا بحمايتھا من اجل الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته.
وعلى الرغم من تسابق الجامعات في عقد ندوات وحوارات ومسيرات منظمه تھدف إلى الحد من
ھذه الظاھرة ،فانه ولألسف ،أن ھذه الفعاليات كانت وما زالت تقع ضمن دائرة األنشطة التي تقوم بھا
الجامعات أي أنھا استعراضية أكثر منھا واقعية،وإال ،لماذا اتسعت رقعة ھذه الظاھرة ،وأين ھي
النتائج والتوصيات التي خرجت وتخرج بھا مثل الفعاليات والتي من المفترض أن نلمس آثارھا على
ارض ساحات جامعاتنا األردنية لتعود كما كانت ملتقى علم وبحث علمي وفكر ال مكان الستنبات
األفكار السقيمة والتعبير عنھا كما نرى.
إن دراسة ھذه الظاھرة تحتاج إلى دراسة األسباب الحقيقية لنشوئھا ،أوال ،ومعرفة مكمن الخلل ومن
ثم وضع الحلول والمقترحات العملية ليتم تطبيقھا وضمن فترة زمنية تحددھا إدارات الجامعات
الحكومية والخاصة التي يقع عليھا عدم إھمال ھذه الظاھرة وتجاھلھا بل أنھا مطالبة بتقديم حلول
حقيقية متكاملة لھا،وأال تكتفي بإيقاع اإلجراءات التأديبية القانونية المجردة كما يجب على إدارات
الجامعات التقدم إلى قطاع الطلبة وزيادة مساحة الحوار والمصارحة بينھم وبين الطلبة عبر وسائل
مؤسسية حقيقية وناجحة.
العنف في الجامعات ،مسألة جد خطيرة ،وتحتاج في الوقت ذاته إلى متسع من النقاش على بساط
احمدي بعيد عن أي مظھر شكلي أو برتوكولي ،وبنظرة سريعة تستھدف معالجة المشكلة فإننا نرى
بضرورة أن يصار إلى حصر أعداد الطلبة المشاركين في أي مشكلة تحدث داخل أي جامعة ،ذلك أن
لكل مشكلة مسبب ولعلي أرى أن المتسببين فيما يحدث بالجامعات يجب أن يكونوا معروفين لدى
عمادات شؤون الطلبة ،ما يتطلب الدخول معھم في حوار علني وصريح لمعرفة ما يدور بداخل كل
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واحد منھم ليصار بعد ذلك إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى ھذا الطالب او ذاك ومن ثم العمل
على تقوية األولى ومعالجة األخرى.
كما أننا نؤمن بإقامة مؤتمر على مستوى الجامعات األردنية الرسمية والخاصة يضم كافة أطراف
المعادلة الشبابية واألكاديمية واالجتماعية والقانونية للوقوف عند ھذه الظاھرة وأسبابھا ودوافعھا
وطرق وأساليب معالجتھا وآليات نشر مخاطرھا وسبل التعاون بين كافة األطراف في سبيل الوقوف
أمام تناميھا وانتشارھا.
خالصة القول،أن العنف الطالبي مشكلة وظاھرة تحتاج لمساحات اكبر ومناقشات أعمق وأكثر
مصداقية وعملية تسعى لحل المشكلة أو الحد منھا ،منطلقين في ذلك من قناعة يجب غرسھا في
نفوس أبنائنا الطلبة ،أنھم موضع الفخر واالعتزاز وان األمل معقود عليھم وأنھم أول من يرفض
اإلساءة للوطن وللجامعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

جرس المنبّه !
د .النا مامكغ
احتفل صندوق المعونة الوطني بإغالقه بعد انسحاب آخر المنتفعين منه بعدما تأھل لممارسة مھنة
تكفي عوائدھا لإلنفاق على أسرته ،كما قامت الجھات المسؤولة بتكريم البنوك التي بادرت بتقديم
المساعدات الدائمة لألسر التي تحول الظروف الصحية ألربابھا من التأھل الوظيفي .
كرّمت وزارة الصحة عدداً من المستثمرين الكبار في القطاع الطبي الخاص لمبادرتھم في بناء
عيادات طبية عامة ومتخصّصة في بعض المناطق النائية في المملكة ،كما ت ّم تكريم عد ٍد من رجال
األعمال في مجال صناعة األدوية لتب ّرعھم بالتزويد الدوري باألدوية الالزمة ،وتلك الضرورية
لمعالجة األمراض المزمنة و المستعصية  ،وأفاد مطّلعون ّ
أن دوالً عديدة تسعى إلى اقتباس الفكرة
لإلفادة من التجربة .
ھذا ،كما ت ّم تكريم عد ٍد من رجال الصناعة والتجارة م ّمن تبرّعوا ببناء أبني ٍة مدرسي ٍة نموذجية في
بشكل دوري ،كما قام الطلبة وذويھم مؤخراً بزراعة
بعض المحافظات ،وتعھدوا بشؤون صيانتھا
ٍ
الحدائق الملحقة بتلك األبنية .
شھدت المحاكم الشرعية انخفاضا ً الفتا ً في عدد حاالت الطالق خالل العامين األخيرين ،م ّما يشير
إلى نجاح وزارة » شؤون األسرة والطفولة » في اعتماد مراكز تأھيل المقبلين على الزواج،
وعيادات االستشارات األسرية التي نجحت في احتواء الخالفات الزوجية وح ّل معظمھا .
وتشير تقارير دائرة البحث العلمي التابعة للوزارة إلى نجاح المراكز المذكورة في معالجة حاالت
العنف األسري بتركيزھا على المعنّفين )بكسر النون ( الذين يتلقون رعاية نفسية بأسلوب علمي دقيق
داخل المراكزذاتھا التي كانت مخصّصة إليواء ضحايا العنف كما كان يجري في السابق ،ذلك
األسلوب الذي لم ينجح في الح ّد من الظاھرة على مدى سنوات .
انتھت الحملة البيئية الكبرى التي نظّمتھا المدارس الثانوية والجامعات مؤ ّخراً في تخليص األردن
من األكياس البالستيكية المنتشرة في مناطق التن ّزه ،وعلى حواف الطرق ،في حين شھدت المملكة
نجاح ظاھرة استخدام األكياس الورقية ال ُمعاد تدويرھا التي صممتھا شركات الورق والكرتون،
إضافة إلى األكياس القماشية التي قامت مجموعة شركات النسيج الوطنية بتصميمھا وبتقديمھا ھديةً
لذوي الطلبة المشاركين في الحملة  .والتي تنوي عرضھا في األسواق قريبا ً
بأسعار رمزية .
ٍ
تحت رعاية وزير النقل ،ت ّم صباح أمس االحتفال بتدشين القطار السريع بين ع ّمان ومشارف العقبة،
بشكل جذري ،من الحوادث التي كان يشھدھا الطريق
مصدر مسؤول أنّه سيح ّد،
المشروع الذي أفاد
ٍ
ٍ
الصحراوي ،كما أبدى وزير السياحة تفاؤله حول دور ھذا اإلنجاز في تفعيل السياحة الداخلية .
شھد القطاع الزراعي نم ّواً مطّرداً في العام الماضي والحالي ،مش ّكالً إضافةً ملموسة إلى الناتج
المحلي ،ويعزي خبراء ھذا التح ّول إلى القضاء على ظاھرة الوسطاء ،وإلى إنشاء تعاونيات التصنيع
الغذائي التي تديرھا وتشرف عليھا القطاعات النسائية في األغوار الشمالية والوسطى .
ّ
عقدت اتحادات طلبة الجامعات األردنية مؤتمرھا األ ّول في أجواء احتفالية بعد نجاحھا في الحد من
ظاھرة العنف الجامعي خالل األعوام األخيرة ،وطُرحت في المؤتمر أورا ٌ
ق بحثية تتعلّق بدور
مجالس الطلبة أنفسھم في احتواء حاالت الشغب والعنف الجامعي ...
وفيما كانت عيناي تلتھم الخبر األخير بفرح ّ ...
رن جرس المنبّه ليلقي بي على أرض الواقع بصالفة
ال تطاق !

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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إعالنات

الدستور ص٣٩ :

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/١٢

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٢١ :

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/١٢

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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حالة الطقس

طقس االردن

٢٠١٣/5/١٢

األحـــد

• األحد :حالة من عدم اإلستقرار الجوي تؤثر على جنوب وشرق المملكة وتوقعات بزخات
رعدية من المطر فيھا  ..وتسود أجواء ربيعية لطيفة في باقي المناطق مع ھبوب رياح نشطة.
• اإلثنين :تجدد األحوال الجوية غير ال ُمستقرة مع ساعات المساء والليل في العديد من مناطق
المملكة وتوقعات بزخات محلية رعدية من المطر.
• الثالثاء :أجواء ربيعية لطيفة نھاراً مع ھبوب رياح نشطة ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية،
ومنخفض جوي يقترب ليالً.
األحد  ١٢أيار ٢٠١٣
يتزايد تأثر أجزاء من جنوب وشرق المملكة بحالة من عدم اإلستقرار الجوي
تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً لطيفا ً الى ُمعتدل في أغلب المناطق .وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت
العقبة
وتظھر بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة
ﷲ في أجزاء من جنوب وشرق المملكة ،قد تكون غزيرة أحيانا ً.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق وخاصة
الصحراوية.
ي ّ
ُحذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية خاصة في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار واألتربة
ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -٢خطر إحتمالية تشكل السيول في األودية والمناطق ال ُمنخفضة في أجزاء من جنوب وشرق
المملكة.
االثنين  ١٣أيار ٢٠١٣
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بقليل.
ويستمر الطقس ربيعيا ً لطيفا ً في الجبال ،و ُمعتدالً في باقي المناطق .وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر
الميت العقبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وتظھر السحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتتھيا ً الفرصة ُمجدداً مع ساعات العصر والمساء لھطول
زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق متفرقة من المملكة.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق وخاصة في
جنوب وشرق البالد.
ي ّ
ُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من جنوب وشرق المملكة باإلضافة للطرق الصحراوية
نتيجة الغبار ال ُمثار بفعل الرياح النشطة.
الثالثاء  ١٤أيار ٢٠١٣
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا السنوية بحوالي  ٤-٢درجات
مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً لطيفا ً الى ُمعتدل في أغلب المناطق .وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت
والعقبة.
وتستمر بالظھور كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة مع إحتمالية لھطول زخات محلية رعدية
من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة .و ُمثيرة للغبار واألتربة خاصة في المناطق الصحراوية.
ي ّ
ُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من المناطق والطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة
نتيجة الغبار ال ُمثار بفعل الرياح النشطة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الوفيات
كل األردن

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األحــــــــد

٢٠١٣/٥/١١

حسين محمد ابراھيم العمري
ديريوسف
عليا محمد ابو علي دراغمة
عرجان
محي الدين عبدالرحمن العباس
مرج الحمام
لطيفة احمد مصطفى الدريدي
الجندويل
حسن ابراھيم سمحان فرحان
بلدة السخنة
عبدالرحيم عبدالمنعم القاضي
شارع االقصى
محمد ھاني« عبده رشيد زكريا
تالع العلي
صالح الدين ابراھيم كباجه
الشميساني
محمد نور« »محمد علي« المنھا
المدينة الرياضية
سركيس ملكن ھاكوب ھاكوبيان
االشرفية
غالب ايوب الصناع
دابوق
ابراھيم عطا احمد النواصرة
عوجان
جميله يوسف عمران
الزرقاء
عبدالسالم محمد منيزل القيام
جرش
زلفا الحاج محمد علي عواد
اليادودة
ماجدة صالح عيد زيتون
الصويفية
خالد محمد عرنوس الجوي البدارين
المفرق
مفيد ابراھيم رجا خليل ابو سحليه
الزرقاء
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/٥/١١

األحـــــد

• جماعة اإلخوان المسلمين تسعى عن طريق القيادي سالم الفالحات الى تنشيط وتفعيل دور
المخيمات الفلسطينية في النشاطات االخوانية من خالل المشاركة في المسيرات واالعتصامات
التي تنظمھا الجماعة  ..الفالحات ينشط في لقاءات مع بعض أبناء المخيمات لتحفيزھم على
المشاركة .
• علمت » عين الرأي« ان رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبد الحليم الكيالني قرر الغاء سفر
وفد من األمانة الى الدوحة لتسلم جائزة المركز الثاني الجمل مدينة عربية في الحفل المقرر
إقامته في الخامس عشر من الشھر الحالي .
• »جمعية« لھا عالقة بدعم الالجئين السوريين ومقربة من جماعة اإلخوان المسلمين تقوم
بعمليات زواج جماعي لقاصرات وبالغات من الالجئات السوريات في مخيم الزعتري لرجال
تتراوح أعمارھم ما بين ) ( ٨٠ -٥٠عاما  ..الجمعية التي تمول من دولة خليجية لھا عالقات
وثيقة بتيارات إسالمية متشددة تقبض رسوما من الفتاة التي ترغب بالزواج .
• جھات اقتصادية تعكف حاليا على اعداد دراسة حول التھرب الضريبي في المملكة من حيث
الحجم والنوع واألسباب ..الدراسة يشارك فيھا عدد من المتخصصين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/١١

األحـــــد

• يعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة رقابية خصص على جدول أعمالھا ردود الحكومة على
 ٤٧سؤاال نيابيا باالضافة الى بند ما يستجد من اعمال.
• عدد من اعضاء مجلس النواب السادس عشر ما زالوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية مثبتا
عليھا أنھم اعضاء في مجلس النواب.
• لم يشھد الموقع االلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات اي تحديث للمعلومات والتعاميم
والتشريعات واسئلة المواطنين واإلجابة عليھا كما ھو وارد على الموقع منذ العام ،٢٠١٠
باستثناء تحديث األخبار االعتيادية فقط.
• على الرغم من نشر شركات االتصاالت الخلوية العاملة في السوق المحلية لبياناتھا حتى نھاية
الربع االول من العام الحالي اال ان ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت لم تنشر حتى اآلن اإلحصائية
الربعية لعدد مشتركي ھذه الشركات حتى نھاية اذار الماضي ،علما بأنھا احصائيات متوافرة
لدى الشركات وحاضرة حين الطلب.
• عقد مبادرة »يزيد أمان مدرستي« اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث حول أبرز أھداف المبادرة
وسبل تفعيلھا.
• بحث نقيب المقاولين المھندس احمد الطراونة مع نقيب المقاولين الليبيين والوفد المرافق له
الخميس الماضي فرص العمل المشتركة على المشاريع اإلنشائية في ليبيا وأسس عمل الشركات
األردنية ھناك.
• أقام حزب التحرير المحظور اعتصاما نسائيا في الساحة المجاورة لفندق الرجنسي انتصارا
لحرائر الشام وفق الشعارات التي رفعتھا المشاركات في االعتصام.
• القوى العاملة السورية تزايدت بشكل ملحوظ وكبير في المحالت التجارية وسط العاصمة عمان.
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• تعتزم عدد من الشركات الخاصة الموردة للمواد واللوازم الطبية اللجوء الى القضاء لتحصيل
الذمم المالية المستحقة لھم بعد تأخر وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية بصرفھا لمدة تزيد
على العام عن الموعد المحدد لتسديدھا.
• عقد عدد من اعضاء جمعية رجال االعمال االردنيين اجتماعا في نادي الملك حسين يوم أمس
بھدف التنسيق لتشكيل كتلة لخوض انتخابات مجلس ادارة الجمعية التي ستجرى السبت المقبل.
• توقع نقابة عمال الورق والمطابع اليوم اتفاقا مع غرفة صناعة االردن يحدد الخطوط العريضة
لحماية حقوق عمال القطاع ويحصن االمتيازات والمكاسب التي حققتھا النقابة عبر مسيرتھا
النضالية للدفاع عن ھذا القطاع العمالي.
• ينفذ موظفو المحاكم المدنية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات صباح اليوم اضرابا
مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية مطالبھم التي اعتصموا من اجلھا منذ اسبوع.
• توفي في مستشفى الملك المؤسس يوم أمس أحد مشجعي نادي الرمثا الرياضي حيث كان قد
اصيب بسكتة قلبية عقب خسارة فريقه أمام فريق ذات راس في نھائي كأس االردن أمس االول.
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

النسور يرحب بإقامة منطقة حرة تركية في العقبة
عمال الكھرباء يعلقون إضرابھم بعد اتفاق مع ادارة الشركة
انعكاس التغير المناخي العالمي وراء عدم االستقرار الجوي
سالمة الغذاء بين ضبط الرقابة وخروقات التجار
ياغي :ال مجال لالسترضاء في قانون المالكين والمستأجرين
الھميسات :ال شواغر في تشكيالت  ٢٠١٣إال للحاجة الفعلية
الروابدة :نسعى لصيغة توافقية عند اقرار قانون الضمان
جدل حول تصنيف المھن الخطرة في قانون الضمان االجتماعي
عبد الرحمن يعود لتشكيلة )النشامى( ..وعبد الفتاح يبتعد
وفاة سيدة بحادث تدھور )مجموعة حوادث(

-

النسور واردوغان يستعرضان العالقات الثنائية وتداعيات األزمة السورية
»المستقلة« تشكل لجنة لمتابعة اإلشراف على االنتخابات البلدية
مفتي القدس  :تجديد وصاية الملك على المقدسات أسكت أي تدخالت في الشأن المقدسي
الفلسطيني
 ٤١قتيال بتفجير »مفخختين« بتركيا وأنقرة تتھم دمشق
تمديد المھلة العشائرية في أحداث »جامعة الحسـين«  ٢٠يوما
الزھار » :الكونفدرالية« مشروع صھيوني ھدفه تصدير أزمة إسرائيل إلى األردن وفلسطين
 ٤٠،٤مليار دينار موجودات البنوك المحلية المرخصة
مصر تعتقل خلية خططت لھجوم انتحاري على سفارة غربية
مجلس »الجامعة« يبحث اليوم االعتداءات االسـرائيلية على االقصى

-
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-

مصادر :مندوب مقيم لـ"النقد الدولي" بوزارة المالية
 ٣٨ألف دينار قيمة فاتورة كھرباء لمواطن في إربد
تنسيق أردني تركي لمواجھة تداعيات األزمة السورية
أحزاب ونقابات تندد باالعتداءات اإلسرائيلية على األقصى
جريمة كل  ١٦دقيقة في العام ٢٠١٢

-

مصدر حكومي :ال ضوء أخضر للنسور بإجراء تعديل وزاري
جلسة رقابية لمناقشة  ٤٧سؤاال لـ  ٣٥نائبا
السماح لألردنيين بالدخول إلى ليبيا دون " فيزا "
تعيين رؤساء لجان الدوائر االنتخابية للبلديات في  ٢٦الحالي
األجانب يشترون  ١٠٢٠شقة في األردن خالل  ٤أشھر
توقيف صاحب مصنع وشريكيه بتھمة تصنيع أدوية ومنشطات جنسية
تركيا حائرة وغاضبةَ ..من فعلھا األكراد أم السوريون؟
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