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الجمعة

٢٠١٣/٤/١٩

رجب نائبا لشؤون الكليات العلمية والصحية والمستشفى في "األردنية" والضمور
رئيسا لفرع العقبة

قرر مجلس امناء الجامعة االردنية في الجلسة
التي عقدھا أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور
خالد طوقان وبحضور رئيس الجامعة الدكتور
اخليف الطراونة تعيين الدكتورة لميس درويش
رجب نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الكليات
العلمية خلفا للدكتور رضا الخوالدة الذي عين
رئيسا لجامعة مؤتة اضافة لمھامھا كنائب لشؤون
الكليات الصحية والمستشفى.
وقرر المجلس تعيين نائب رئيس الجامعة
الدكتور ھاني الضمور رئيسا لفرع الجامعة في العقبة خلفا للخوالدة اضافة لمھامه كنائب لشؤون
الكليات االنسانية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية  -طلبة نيوز -ثريا نيوز -أميرة نيوز
بانوراما

األحد

٢٠١٣/٤/٢١

جامعة ميرالند األمريكية تزور "األردنية" وتوقع اتفاقية تعاون

يزور وفد رفيع المستوى من جامعة ميرالند
األمريكية برئاسة رئيسھا الدكتور والس لو الجامعة
األردنية يوم االثنين القادم لتوقيع اتفاقية تعاون
ثنائية تعنى بسبل تعزيز التعاون والتبادل الطالبي
بين الجامعتين.
وتأتي ھذه الزيارة وتوقيع االتفاقية تتويجا لجھود
الجامعة األردنية وجھود رئيسھا الدكتور اخليف
الطراونة لتحقيق أھداف الجامعة االستراتيجية
واالرتقاء بھا الى العالمية.
وتعتبر مذكرة التفاھم ھذه األولى التي تبرمھا جامعة ميرالند في الشرق األوسط ،والتي تتضمن بنوداً
حول مشاريع البحث المشترك وبرنامج تبادل لالساتذة والطلبة ومجاالت أخرى للتعاون العلمي
والثقافي واألكاديمي.
يذكر أن جامعة ميرالند من أقدم وأعرق الجامعات األمريكية حيث تأسست عام )١٨٥٦م( ،وتعتبر
الجامعة احدى الجامعات الحكومية البارزة في البحث العلمي حيث تبلغ ميزانية الجامعة )(١٧٠٠
مليون دوالر ،خصص منھا لدعم البحث العلمي قرابة ) (٥٠٠مليون دوالر.
وتحتل جامعة ميرالند المرتبة ) (١٣بين الجامعات الحكومية األمريكية و ) (٣٨عالميا حسب
التصنيف األكاديمي لجامعات العالم )تصنيف شانغھاي( ،كما وتضم ثالثة من الحاصلين على جائزة
نوبل وخمسة من الحاصلين على جائزة بولتزر األدبية . pulitzer
وتأتي زيارة وفد جامعة ميرالند بنا ًء على تنسيق وتعاون مع كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية
في الجامعة األردنية حيث سيضم الوفد الى جانب رئيس الجامعة مساعد الرئيس السيدة ميشيل
استمان ،وعميد الشؤون األكاديمية والدراسات العليا الدكتور شارلز كرملو ،ونائب الرئيس للبحث
والتنمية االقتصادية الدكتور براين دارمودي ،ونائب الرئيس للعالقات الدولية الدكتور رس لوين،
والمساعد التنفيذي للرئيس السيدة سباينزا بارون ،والدكتور شبلي تلحمي األستاذ في قسم أنور
السادات للتنمية االقتصادية والسياسية.
وسيقدم الدكتور تلحمي محاضرة حول عملية السالم العربي االسرائيلي خالل الفترة – ١٩٨٩
 ،٢٠١١في الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم في مدرج مبنى ادارة الجامعة األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص ٢

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
٢٠١٣/٤/٢٠

السبت

كلية الشـريعة في »األردنية« ..مسيرة عراقة وتجدد

أمان السائح -أضاء تبرع جاللة الملك عبدﷲ الثاني
العادة احياء كلية الشريعة بالجامعة االردنية التي
تعتبر الكلية الرابعة من حيث االنشاء بالمملكة منذ
 ،١٩٧١مسيرة التبرعات في المملكة وخارجھا
الصحاب الفكر االسالمي ،لتتويج مسيرة كلية رائدة
تحمل على عاتقھا مسؤولية تعليم الدين االسالمي
وتخريج رواد فكر وسطي.
ويفتح تبرع جاللته لمنارة علم حقيقية االذھان الى الجامعات االردنية بكل مضامينھا ،نحو مزيد من
االيجابية بضرورة تغيير الصورة النمطية لالسالم وتنوير الفكر االسالمي ليحمل الشكل الحقيقي الن
ما ترفده الكلية من خريجين سيكونون سفراء رسالة االسالم الى العالم بأمانة موضوعية وفكر
مستنير.
كلية الشريعة بالجامعة االردنية بقيت بكل ما تقدم من خريجين عرب واجانب واردنيين محافظة على
حمل الفكر االسالمي على أسس راسخة وتعاقب عليھا عمداء واصلوا المنھج االسالمي الرائد النير
الذي يحمل رسالة الدين والفكر التنويري تسير عليه البشرية بكل مرونة ويضيء طريق الفكر
الصحيح.
وأضاءت الجامعة االردنية اليوم بوابة الكلية مرة أخرى بعد  ٤١عاما من العطاء لتجد أن الكلية
بحاجة الى إعادة ترتيب أوراق بكلفة قدرت بثمانية ماليين دينار فتحت للعلن وللتبرعات لمن يرغب،
من أجل أن تحمل ليس فقط رسالة تخريج أساتذة ورواد دين ،ال بل لتحمل على عاتقھا مسؤولية
تخريج قادة إسالميين يحملون رسالة الدين االسالمي بمزيد من الكفاءة واالقتدار ليحيا الناس حياة
آمنة تستند على فكر رائد ملتزم ھادئ.
قرار مجلس الكلية تضمن أن يعاد بناء تلك الكلية على طراز إسالمي عريق عتيق يجذب الناظر
ويفرج عن القلب والروح ،بطراز معماري إسالمي يرسم زخارف إسالمية بوھج متمدن عريق
يجسد الماضي والحاضر معا.
وبدأت مسيرة التبرعات كأول شمعة تنير تلك الطريق بيد جاللة الملك عبدﷲ الثاني ليحمل رائد
العمل المعنوي بأن تلك المؤسسات بحاجة الى إعادة صياغة وبأنه البد من تكاتف كافة الجھود العادة
إعمار ھذا الصرح االردني االسالمي الذي ال بد ان تعاد صياغته شكال ومضمونا ويسعى العادة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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النظر بخريجين يتمتعون ليس بشھادة فقط بل بفكر وارادة اسالمية موجھة لصالح الدين االسالمي
الصحيح.
رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة قال ان التبرع االول الذي وقع باسم جاللة الملك
لھو استمرار للنھج الھاشمي الحقيقي باالعمار الذي يبدأ باالقصى ويمتد لمؤسسات عديدة ومنھا تلك
الكلية العريقة ،واستمرار لتعزيز نھج االسالم بتعزيز الوسطية واالعتدال ،ورسالة ألھل الخير ،وھي
رسالة ايضا واضحة ومباشرة بان اعادة بناء تلك الصروح ھي مسؤولية مجتمعية الھالي الفكر
والخير.
واوضح ان اعادة البناء لن تكون عادية تقليدية بل ستبنى على أسس الطراز والفن المعماري وفقا
السس عصرية رائدة بحيث سيكون المبنى القادم مميزا بكل المعالم والتفاصيل وسيضم قاعات صفية
متميزة واماكن لالنشطة وقاعات ومحاكم لتخريج قضاة شرعيين متميزين.
وقال ان التغيير لن يكون بالمبنى فقط بل سيمتد الى المنھاج من اجل تخريج وعاظ يحملون الراية
الحقيقية لالسالم بحيث سيكون ھنالك دراسات اسالمية معاصرة وادخال القانون والسياسة بحيث
يمكن ان يحمل ذلك رسالة قبول مختلفة.
وأشار إلى أن جاللة الملك خط بيد من كرم وجود تبرعه الكريم وسيكون باذن ﷲ بداية جدية
للتبرعات الحقيقية لمن أراد ورغب بحيث يتحمل الجميع تلك المسؤولية المجتمعية وان يتم حث
الجميع على قيادة ھذه المبادرة باعادة ترتيب أمور كلية الشريعة بالجامعة االردنية من اجل تعميم
شحذ الھمم واعتبار ما يخرج من النفس البشرية صدقة جارية تمتد على مر الزمان من خالل التركيز
على تخريج قيادات اسالمية واعدة ووعاظ يحملون الدين االسالمي على محمل الدعوة الجدية
الوسطية التي تنير درب االسالم بكل ارادة وتميز ومرونة.
أما عميد كلية الشريعة بالجامعة االردنية الدكتور أمين القضاة فقد أكد أن تبرع جاللة الملك كفاتحة
مباركة للتبرعات النشاء كلية شريعة جديدة على طراز حديث متميز يقود الكلية الى دور كبير
ومتميز لتقديم العلم الشرعي الحقيقي عبر بوابة سليمة دقيقة تقدم الدين وفقا لرسالة اسالمية مرنة
وسطية ترسخ لفكر حقيقي وارادة قيادية وأن يحمل كل طالب رسالة حقيقية لنشر الفكر والمنطق
االسالمي النير.
واشار الى أن فتح باب التبرعات يرسخ لدور اسھامي حقيقي ويؤسس لصدقات جارية متمكنة تجير
لسنوات ومستقبل يبقى مع الفرد مدى حياته ويحملھا الى اخرته.
واشار الى ان إعادة ترتيب امور كلية الشريعة ھو نھج العادة استقبال الجنسيات المختلفة لمزيد من
الجذب حيث تستقبل الكلية نحو  ٣٩جنسية ،االمر الذي يحفز على زيادة أعداد الكلية وتحصينھا
بالفكر والريادة والثقافة االسالمية الحقيقية ،ويؤكد ضرورة االھتمام بتلك الكلية العظيمة.
وأوضح أن الكلية بشكلھا الجديد المأمول باذن ﷲ ستكون على طراز إسالمي عتيق ونمط اسالمي
متميز واالھم من ذلك ھو الفكر الذي تطرحه والذي يبرھن على االسالم المعتدل ويؤكد على القضايا
الجوھرية وتلك الكلية المراد اعادة بنائھا وتصميمھا تخرج ليس طلبة فقط بل سفراء حقيقيين للدين
االسالمي في كل انحاء العالم االسالمي.
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

7

ودعا الجميع الى استثمار فكرھم االسالمي الصحيح واموالھم لكي تؤتي اكلھا في مثل ھذه التبرعات
التي تمتد لالنسان وتضع البركة في حياته واعماله ما حيا بإذن ﷲ وھي صدقة جارية لالبد تكتب
لالنسان.
واكد ان الكلية وعبر سنوات تأسيسھا تحفظ التبرع وتحفظ اسم صاحبه من خالل تسمية احد
المدرجات او القاعات باسم صاحب التبرع في حال اراد ورغب بذلك من اجل ان يستمر ذكره العطر
عبر االجيال والتاريخ ودفعات الخريجين.

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
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أخبار األردنية

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

جلسة قراءات شعرية في مركز لغات "األردنية"
نظمت اللجنة الثقافية في مركز اللغات في الجامعة
األردنية اليوم جلسة قراءات شعرية للشعراء الدكتورة
مھا العتوم والدكتور سميح اسماعيل ومھدي نصير
وطارق مكاوي.
وقالت الدكتورة سھى فتحي خالل إدارتھا للجلسة
الشعرية ان الھدف من النشاط ھو إرجاع ثقة الطلبة
بفن الشعر العربي ،وتشجيعھم على اإلھتمام بجانب
الشعر في حياتھم ،إضافة الى تذكير الطلبة بدوره
البارز في مختلف مجاالت الحياة األدبية والفكرية واألجتماعية والسياسية وغيرھا.
وقرأ الشعراء قصائد شعرية منوعة من حيث الموضوعات واإليقاع ،تخللھا بعض القصائد التي تغنى
بھا الراحل حبيب الزيودي في الوطن واألصدقاء والطبيعة ،الى جانب مقتطفات عن الحب والشوق
والمرأة والحرب.
حضر الجلسة التي نظمت بمناسبة يوم الشعر العالمي مديرة مركز اللغات الدكتورة فاطمة عليمات
ونائبھا الدكتور مفلح الفايز وعدد كبير من أعضاء ھيئة التدريس وجمع غفير من الطلبة والمھتمين
بھذا الشأن.

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
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الدستور

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

وفود طالبية تزور دار »الدستور«

قام وفد من طلبة قسم التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي في الجامعة االردنية بزيارة إلى دار
الدستور ،حيث تجول الطلبة في المركز الفني التابع لجريدة الدستور ومختلف دوائر وأقسام
الصحيفة.
واف عن طبيعة عمل االقسام التحريرية والفنية ،كما زارت الوفد مطابع
واستمع الطلبة الى شرح
ِ
الجريدة واطلعوا على مراحل الطباعة .رافق الوفد خالل الزيارة االستاذ عبدﷲ شكري ورافقھم في
جولتھم بالدستور المساعد االداري محمود علقم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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األنباط ص  -٤أخبار األردنية

الجمعة

٢٠١٣/٤/٢١

األردنية تشارك في البطولة الدولية الجامعية للمناظرات في قطر

يشارك وفد من طلبة الجامعة األردنية في
البطولة الدولية الثانية لمناظرات الجامعات
بالعربية في دولة قطر وذلك في الفترة من
 ٢٥-٢٠من الشھر الجاري.
وقال الدكتور نايل الشرعة عميد شؤون
الطلبة أن ھذه البطولة التي ينظمھا مركز
مناظرات قطر للمرة الثانية تھدف إلى نشر
ثقافة المناظرة والحوار والفن التناظري في
دول الوطن العربي واالرتقاء بمعايير المنافسات المفتوحة والمناظرات في أوساط الطلبة بلغة الحوار
المفھومة بعيداً عن العنف الجامعي خصوصا ً أن العالم يشھد اليوم انفجاراً معرفيا ً وتقنيا ً وثقافيا ً وھذا
يتطلب المواكبة والمسايرة والتعايش مع ھذا التصور لھذا ال بد من البحث عن حلول عئانية
للمشكالت التي تواجه مجتمعاتنا بھدف خلق مستقبل أفضل لھذه الشرائح وتجنب األزمات المحدقة
بھم في جو من النقاش المتحضر والجدي للقضايا الخالفية المعاصرة.
وأشار الدكتور الشرعة إلى أن ھذه المناظرات تتطلب البحث والتدقيق والتحليل والمناقشات بين
أعضاء الفريق لتساعد على تثقيف الشباب وتغذي عقولھم وتوسع أفكارھم وتزيد معارفھم فمناظرو
اليوم ھم قادة المستقبل.
ومن الجدير بالذكر أن ھناك ) (٢٢دولة عربية وأجنبية إضافة لألردن سيشاركون ب ) (٤٦فريقا ً
جامعيا ً في ھذه البطولة حيث يمثل جامعتنا الطلبة :ثائر الفرحات من كلية األعمال وعمر العطيات
من كلية الدراسات الدولية وأحمد البقور وحسين عدوان من كلية اآلداب بإشراف عميد شؤون الطلبة
الدكتور نايل الشرعة وسامي العتيالت رئيس شعبة النشاط الثقافي واإلعالمي.

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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بترا -الغد ص  – ١٠العرب اليوم ص  -٢األنباط ص ٤

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

وفد الماني يزور كلية علوم التاھيل في "األردنية"
قام وفد من اكاديمية اوتوبوك لالطراف االصطناعية
األلمانية مكون من السيد فولكرت فوجي والسيد
دانييل زورنھاجن بزيارة الى كلية علوم التاھيل في
الجامعة االردنية .
والتقى الوفد بعميد الكلية الدكتور زياد الحوامدة
ورئيس قسم االطراف االصطناعية واالجھزة
المساعدة واعضاء ھيئة التدريس في القسم ،حيث
بحث الطرفان اوجه التعاون من حيث توفير دورات
تدريبية العضاء القسم ومشرفي المختبر والقيام
بدعم نشاطات الكلية وايجاد فرص للبحث العلمي بين الجانبين.
واطلع الوفد على مشغل االطراف االصطناعية واالجھزة المساعدة الموجودة في الكلية ،واشار
عميد الكلية الى ان قسم االطراف االصطناعية واالجھزة المساعدة ھو القسم الوحيد في االردن
والمنطقة الذي يمنح درجة البكالوريوس في ھذا التخصص ،وأن ھناك اقبال كبير من قبل الطلبة
العرب على التسجيل في ھذا البرنامج كما واشار الى مشروع تحديث المشغل من خالل قرض ميسر
من الحكومة االيطالية.

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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األحد

أخبار األردنية

٢٠١٣/٤/٢١

الدبعي :صرف رواتب شھر نيسان على النظام المعدل نھاية الشھر الجاري

قال مساعد رئيس الجامعة للصناديق والشؤون المالية الدكتور
مأمون الدبعي أن صرف رواتب شھر نيسان سيكون على
النظام المعدل للرواتب نھاية الشھر الجاري.
جاء ذلك خالل المداخلة الھاتفية مع اذاعة الجامعة ضمن
برنامج برج الساعة المعني بالشان الجامعي.

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

13

األحد

أخبار األردنية

٢٠١٣/٤/٢١

"تلبية الحاجات المعرفية ألسر المعاقين عقليا ً" ورشةعمل تنظمھا " األردنية"

نظم طلبة دكتوراة التربية الخاصة في الجامعة األردنية
بالتعاون مع مركز األمل للتربية الخاصة /السلط ورشة
عمل بعنوان" تلبية الحاجات المعرفية ألسر المعاقين
عقليا ً " بإشراف الدكتورة منى الحديدي.
وناقش المشاركون في الورشة التي امتدت خالل الفترة
ما بين  ٤/٧إلى  ٤/١٦محاور عديدة اشتملت على
مفھوم اإلعاقة العقلية وأسبابھا وتصنيفھا ،وحقوق
األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وأسرھم ،وأساليب
تدريسھم وتعديل سلوكھم.
وتناولت الورشة في جلساتھا محاور ركزت على مھارات الحياة اليومية واالجتماعية ،والعالقات
التشاركية مع األسر ،و خصائص األطفال المعاقين عقليا والرعاية الصحية الالزم تقديمھا لھم.
وفي ختام فعاليات الورشة سلمت الدكتورة الحديدي الشھادات التقديرية على أمھات الطلبة ،مثمنة في
الوقت ذاته الجھود المثمرة التي قام بھا مركز األمل للتربية الخاصة في إنجاح البرنامج التدريبي .
حضر الورشة عدد من المسؤولين من الجمعيات الخيرية ومراكز التربية الخاصة ذات العالقة
وجمع من أولياء أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .

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
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األحد

الغد ص ١٠

٢٠١٣/٤/٢١

"لغات" الجامعة األردنية تحاكي ثقافة وحضارات متنوعة بيومھا العلمي
أنشطة علمية وعروض أدائية وفقرات ومسابقات
متنوعة تحاكي لغة وتاريخ وثقافة الشعوب
العالمية ،قدمھا طلبة كلية اللغات األجنبية في
الجامعة األردنية االسبوع الماضي.
جاء ذلك خالل اليوم العلمي الخامس الذي أقامته
الكلية ،وافتتحت فعالياته بحضور نائب رئيس
الجامعة الدكتورة ھالة الخيمي وعدد من
المسؤولين من مختلف المؤسسات التعليمية
والثقافية وجمع من أعضاء الھيئة التدريسية
والطلبة.
وقالت الخيمي في كلمتھا إن الجامعة تدرك أھمية اللغات العالمية ،ودورھا في تعزيز التفاھم
المشترك والتعاون الفكري بين الشعوب ،باعتبارھا أداة االفصاح عن كيان اإلنسان والتعبير عن
أفكاره ،ووسيلة لالطالع على ثقافة اآلخرين ونتاجھم الحضاري والفكري.
وأضافت الخيمي أن الجامعة تسعى دائبة إلى تطوير برامجھا اللغوية من ناحية المضمون واألسلوب
وتوفير المواد التعليمية المساعدة من أجھزة ووسائل واستقطاب الكفاءات التعليمية لتدريسھا ليصبح
الطالب قادرا على ممارسة المھارات اللغوية بطريقة صحيحة.
بدورھا ،أكدت عميدة الكلية الدكتور زھرة عوض اھتمام كلية اللغات األجنبية في تمكين جيل الشباب
الجامعي من االنفتاح على المجتمع الدولي والتواصل معه بلغاته الحية لمواكبة تحديات العصر
ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى أن الكلية تعمل جاھدة على تسليح طالبھا بمھارات التفاعل الثقافي مع الحضارات
األخرى ما يسھم في تمكين المجتمع األردني من اإلفادة من األفكار والمشاريع التي تبتكرھا الشعوب
المتحضرة ،وتمكينه من نقل أفكاره البناءة وتراثه إلى مجتمعات المعمورة بلغاتھا األم.
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي فقرات علمية وثقافية متنوعة قدمھا طلبة من أقسام اللغة اإلنجليزية
والفرنسية واآلسيوية واألوروبية باإلضافة إلى قسم اللغويات ،اشتملت على تقديم أوراق بحثية
متميزة أعدھا الطلبة ،ومسابقات ثقافية ولغوية ،وعروض مسرحية ومشاھد قصيرة ألدباء عالميين
جسد شخوصھا الطلبة.وتخللت البرنامج عروض المست حضارات الشعوب الصينية والكورية
والروسية والتركية اشتملت على طرح لبعض األمثال الشعبية الرائجة فيھا ومقارنة أوجه الشبه بينھا
وبين األمثال العربية ،وعرض مشاھد قصيرة لعدد من األساطير القديمة الروسية.
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  /٣أبواب

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

للمرأة الصالحة دور كبير في حياة الرجل واالسرة بأكملھا
حاورھا :وجيه العتوم  -قالت السيدة ريم السفاريني ،مديرة مكتب رئيس الجامعة األردنية ،إن ما
يشغلني في ھذه األيام ھو الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي المتردي وما يشغلني ھو
كيفية المحافظة على بلدنا ليبقى آمنا ً مستقراً وكيف نمكن أبناءنا وبناتنا من العيش بسالم
وطمأنينة.
وأضافت :حققت الكثير من الطموحات لكنني كنت اتمنى لو اتجھت االتجاه األكاديمي واكمال
دراستي العليا.
إن المرأة األردنية تقوم بدورھا بكل اتقان ،وتتحمل قساوة الحياة أكثر من الرجل ،ودور المرأة
الصالحة كبير ومھم في حياة الرجل واألسرة بأكملھا ،وأشارت إلى ان يوم الجمعة ھو يوم ينتظره
جميع أفراد األسرة لتناول طعام الغداء معا ً.
وأكدت أن جاللة الملك ھو صاحب الفضل في تمكين المرأة األردنية من المشاركة في االنتخابات
البرلمانية عندما اقر قانون الكوتا للمرأة.
وأشادت السيدة ريم باألساتذة رؤساء الجامعة الـثمانية الذين عملت معھم ،وقالت إنھا تعتبر نفسھا
قد حصلت على » «٨شھادات بكالوريوس في األدب والمعرفة وحسن اإلدارة.
وتاليا ً نص الحوار:
ولدت السيدة ريم السفاريني في مدينة طولكرم ،عام  ،١٩٥٩درست االبتدائية واإلعدادية والثانوية
في مدرسة الزرقاء الثانوية ،ثم حصلت على الثانوية العامة عام  ١٩٧٧وفي العام نفسه التحقت في
الجامعة األردنية حيث حصلت على بكالوريوس األدب اإلنجليزي ،بعد التخرج وفي عام ١٩٨٤
عملت في الجامعة األردنية كسكرتيرة تنفيذية في مكتب األستاذ الدكتور محمود السمرة ،حيث كان
في ذلك الوقت نائب رئيس الجامعة األردنية.
ً
استمريت في العمل معه لمدة » «٥سنوات وفي العام  ١٩٨٩أصبح الدكتور السمرة رئيسا للجامعة
وانتقلت للعمل في مكتب الرئيس ،مديرة للمكتب وما زالت تعمل بكل ھ ّمة ونشاط.
•

ما ھي القضية التي تشغلك في ھذه األيام؟

 ما يشغلني في ھذه األيام الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي المتردي وما يشغلني أيضاًكيف نحافظ على بلدنا ليبقى آمنا مستقرا وما يشغلني أيضا ً كيف نمكن أبناءنا وبناتنا من العيش بسالم
وطمأنينة وان تتوفر لھم االمكانات المناسبة لتحقيق الحياة الكريمة وما يشغلني أيضا ً ھو كيف نمكن
أبناءنا من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقھم لكنني آمل من ﷲ أن يديم علينا األمن واألمان
واالستقرار.
•

أي الوظائف برأيك انسب لعمل المرأة؟
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 المرأة األردنية بامكانھا القيام بأي دور وبنجاح تام لكن ھناك بعض األعمال ال تتناسب مع طبيعةالمرأة وتكوينھا الفسيولوجي وقد أثبتت المرأة األردنية جدارتھا وھا ھي تعمل في كل مناحي الحياة
وسجلت انتصارات وإنجازات على كافة األصعدة من خالل عملھا كمربية ووزيرة ونائب وعين وفي
مختلف المھن.
•

ھل حققت طموحاتك؟

 حققت الكثير من الطموحات واشعر انني متصالحة مع نفسي لكنني كنت اتمنى لو اتجھت االتجاهاألكاديمي واكمال دراستي العليا ورغم ذلك أحس بالرضا وأمارس حياتي بشكل طبيعي وأحب عملي
رغم كل الضغوطات التي أتعرض لھا بسبب ساعات العمل الطويلة التي أقوم بھا.
•

ھل صحيح أن وراء كل رجل عظيم امرأة؟

 نعم صحيح وال شك أن دور المرأة الصالحة كبير ومھم في حياة الرجل واألسرة بأكملھا ،وأيشخص يحقق نجاحا فان أول شريك يقف معه ھو المرأة سواء كانت أ ّما ً أو أختا ً أو زوجة.
*ماذا يعني لك يوم الجمعة؟
 يوم الجمعة ھو يوم ننتظره جميعا ً ألنه اليوم الوحيد في االسبوع الذي نجتمع فيه ويشبه الى حد كبيرايام شھر رمضان المبارك جميع افراد العائلة نجتمع يوم الجمعة في لقاء عائلي على الغداء.
*الكوتا للمرأة ھل ھي تميز ايجابي برأيك؟
 ليست تميزاً ابداً وكنت اتمنى ان تصل المرأة الى البرلمان دون كوتا تصل بجدارتھا وھي قادرةعلى ذلك لكن نقر ونعترف انه لوال الكوتا التي اقرت برغبة جاللة الملك والملكة لما وصلت المرأة
الى البرلمان.
*ھل صحيح ان المرأة فشلت في ممارسة العمل السياسي والحزبي وبالتالي فشلت في ان تتساوى
مع الرجل؟
 ال اعتقد ان ھذا الكالم صحيح وال نستطيع أن نعمم ولم تفشل المرأة في ان تتساوى مع الرجلوالمرأة سبقت الرجل في ميادين كثيرة والدليل على ذلك وصول المرأة االردنية الى البرلمان في
الوقت الذي اخفق الكثيرون في الوصول من الرجال.
*متى تغضب السيدة ريم؟
 عندما ارى عدم التقدير لمن يستحق التقدير .واغضب عندما ارى الكذب وتزوير الحقائق عندھاأحس بالقھر اال أن غضبي ال يستمر طويالً.
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*ما ھي الحكمة التي تومنين بھا؟
 ال تكن صلبا ً فتكسر وال سھالً فتعصر.*اللون المفضل؟
 اللون االخضر أحبه كثيراً ألنه لون الحياة واالمل والتفاؤل لون الطبيعة الخالبة.*من له الفضل في نجاحك؟
 والدتي ..ووالدي وقد تعلمت منھما الكثير ونجاحي في حياتي العملية بفضل من ﷲ اوالً وتوجيھاتھملي.
*ما ھو الشيء الذي ترك في نفسك أثراً ال يمحى؟
 عندما توفيت والدتي رحمھا ﷲ قبل خمسة عشر عاما ً من االن تركت في نفسي اثراً كبيراً ال يمكنان يزول من ذھني وعقلي.
*لو كنت رئيسة للجامعة االردنية ما ھو العمل الذي ستسارعين للقيام به؟
 لو كنت رئيسة لبحثت عن حلول لمشكلة الكثير من الخريجين الذين ال يتقنون التعبير عن ارائھموذاتھم وال الكتابة بدون اخطاء امالئية ولو كنت رئيسة للجامعة لقمت بمحاسبة االساتذة اوالً ومن ثم
الطلبة الذين ال يتقنون الكتابة بدون اخطاء امالئية.
*عملت كمديرة مكتب لـ  ٨رؤساء للجامعة االردنية خالل الـ  ٢٠سنة الماضية مما اكسبك الشيء
الكثير من المعرفة والتأھيل ھل كان ھناك فرق بين رئيس وآخر؟
 كنت محظوظة في العمل مع ھؤالء االستاذة الكرام االفاضل محمود السمرة ،فوزي غرايبة ،وليدالمعاني ،عبدﷲ الموسى ،عبدالرحيم الحنيطي ،خالد الكركي ،عادل الطويسي وخليف الطراونة .وقد
كان كل واحد من ھؤالء االساتذة الكرام مدرسة بحد ذاته مع االختالف في نمط االدارة والشخصية
واختالف في فصل المعرفة كل واحد من ھؤالء النجوم اضاف لي الكثير من المعرفة وحسن االدارة
واعتبر نفسي انني قد حصلت على  ٨شھادات بكالوريوس في االدب والمعرفة وحسن االدارة نتيجة
عملي مع ھؤالء اصحاب الذوات أمد ﷲ في اعمارھم جميعا ً.
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السبيل ص ١١

٢٠١٣/٤/٢٠

السبت

اختتام أعمال مؤتمر »األسرة في ظل التحديات المعاصرة«

مؤمنة معالي -تحت سقف مدرج محمد علي
بدير بالجامعة األردنية ،انطلقت فعاليات
المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان »األسرة
المسلمة في ظل التغيّرات المعاصرة«
والذي نظمه المعھد العالمي للفكر اإلسالمي
ابتداء من يوم الثالثاء الماضي وحتى ظھر
يوم أول الخميس بالتعاون مع وزارة التنمية
االجتماعية ،ومشاركة نخبة من المختصين
واألساتذة في مجال األسرة.
وعقدت فعاليات اليوم األول في رحاب
الجامعة األردنية ،أكد فيھا الدكتور رائد
عكاشة المستشار األكاديمي للمعھد العالمي
للفكر اإلسالمي باألردن ،أھمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه األسرة المسلمة في
الوقت المعاصر ،وعرض أبرز أھداف ومحاور المؤتمر الذي يسعى إلى فھم وتشخيص طبيعة
التغيرات التي طرأت على األسرة في ظل التسارعات الفكرية واالجتماعية وأساليب مواجھتھا.
وتركزت أھداف المؤتمر على بيان مفھوم األسرة في النظام اإلسالمي ،واستلھام موقعھا في البناء
االجتماعي في ضوء الوحي اإللھي والھدي النبوي ،وتأكيد أھمية التربية الوالدية واألسرية والتنشئة
االجتماعية لألبناء واألحفاد ،وفھم طبيعة التغيرات التي طرأت على األسرة ،وموقعھا في المجتمع
الحديث والمعاصر ،وتشخيص التحديات التي تواجه األسرة المسلمة في الوقت المعاصر ،وضرورة
مواجھتھا وحماية األسرة في المجتمع العربي المسلم من اآلثار السلبية للتغيرات المعاصرة ،وإبراز
خطورة التشريعات المحلية المتغربة والعالمية الخاصة باألسرة على الخصوصيات الثقافية لھذا
المجتمع ،وبناء برامج عملية للتربية الوالدية واألسرية قادرة على النھوض باألسرة؛ لتمكينھا من بناء
الشخصية اإلسالمية المنشودة في أبناء األمة.
وتوزعت بحوث المؤتمر على عدد من المحاور ،أھمھا مفھوم األسرة ومكانتھا في الفكر اإلسالمي،
وأدبيات األسرة في التراث اإلسالمي والفكر الغربي ،والتحوالت في مفھوم األسرة واتجاھات التغيّر
في البناء األسري في العالم المعاصر ،وتجارب وخبرات عملية في المحافظة على دور األسرة،
والمعوقات التي تعرقل بناء األسرة السليمة ،والبرامج والمشاريع والخطط المقترحة لبناء مناھج
النھوض باألسرة بمشاركة  ٢٧باحثا ً يمثلون عشر دول ھي :األردن واإلمارات والجزائر والسعودية
والسودان وفلسطين وماليزيا ومصر والمغرب ونيجيريا والواليات المتحدة األمريكية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما شارك في حضور المؤتمر ومناقشاته ممثلون عن مؤسسات علمية من البلدان المشار إليھا،
إضافة إلى تونس والھند وقطر والواليات المتحدة والبوسنة وبريطانيا .وعرض في المؤتمر  ٢٥بحثا ً
يناقش محاور المؤتمر الذي يمثل نوعا ً من تبادل الخبرات ووجھات النظر ،حول األساليب التي يمكن
من خاللھا أن ت ّشكل المناعة والحصانة في األسرة المسلمة وتُحدث نقلة نوعية في البناء األسري.
وخلصت نتائج المؤتمر إلى تأكيد أھمية الوعي المجتمعي واألكاديمي بدور األسرة من خالل
التطبيقات العملية والتجارب المؤسسية ،وضرورة تطوير البرامج والمشاريع والخطط األكاديمية
المقترحة لبناء مناھج النھوض باألسرة.
وشدد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر على أھمية تأسيس البرامج األكاديمية في التربية الوالدية،
والتنشئة األسرية ،داعين الجامعات إلى تخصيص مقررات تھدف إلى تأھيل الطلبة لتحمل
المسؤوليات األسرية بعد التخرج ،داعين المؤسسات األكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني
ووسائل اإلعالم الى نشر الوعي بأھمية األسرة ،محذرين في الوقت نفسه من خطورة المؤتمرات
العالمية التي تعالج موضوع المرأة.
ودعا المؤتمرون في توصياتھم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدوائر األكاديمية
إلى ضرورة إصدار وثيقة شرف ،تُشدد على معالجة قضايا األسرة المسلمة ضمن الرؤية الفكرية
الحضارية لألمة ،فضالً عن إنشاء صندوق وقفي مخصص لدعم المشاريع المتعلقة بالمحافظة على
األسرة.
كما أوصوا بتشكيل لجنة لرصد القرارات المتعلقة باألسرة ،الصادرة عن الھيئات الدولية؛ لدراستھا
وترجمة مضمونھا إلى الفئات المسلمة المستھدفة ،ومعالجتھا معالجة علمية ،لبلورة تصور معرفي
عملي تجاھھا ،نابع من ثقافة األمة.
وأكدوا اھمية اإلفادة من التطورات التقنية في مجال التواصل االجتماعي ،ال سيما شبكات »فيس
بوك« و«تويتر«؛ للمحافظة على كينونة األسرة الممتدة ،والتوعية بكل ما يتعلق باألسرة المسلمة.
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الجمعة

السبيل ص ١٦

٢٠١٣/٤/١٩

خبير عالمي يدعو إلى تغيير مصطلح التعليم العالي إلى التعليم العميق

دعا الخبير اإلداري العالمي نسيم الصمادي
إلى تغيير مصطلح التعليم العالي إلى التعليم
العميق.
جاء ذلك خالل محاضرة ألقاھا في الجامعة
األردنية بدعوة من وحدة االعالم والعالقات
العامة والثقافية بعنوان« التمتين وتصحيح
مسار االستثمار البشري في التعليم العالي،
وقال فيھا« إن التعليم العميق يحفز داخل
اإلنسان قدراته ومھاراته ،ويتم مساعدته على
استخراج نقاط القوة وتجنيبه نقاط الضعف.
وأشار إلى أن التعليم العميق يمكن من اكتشاف مواھب الطلبة بدءا من المراحل األولى لدخولھم
المدرسة ،وصوال إلى التحاقھم بالدراسة الجامعية ،مؤكدا في ھذا السياق ضرورة دعم المواھب
الطالبية وتمتينھا.
وشرح الى ان مفھوم التمتين يعني تقوية القوي وزيادة القوة والقدرة عند اإلنسان ،مبينا دور خاليا
الدماغ في تحديد المسار والھدف الذي يتطلع إليه الطالب في تحقيقه.
وأكد أنه في حال تمكين الطالب من دراسة التخصص الذي يرغبه فإنه يصبح مبدعا ويحب عمله
وينجح في تطوير حياته والمھنة التي يعمل فيھا.
وتحدث الصمادي حول نظرية التمتين وعالقتھا بالتعليم بھدف إعادة النظر بھيكلة المناھج المدرسية
والجامعية ،مؤكدا ضرورة وضع الطالب المناسب في التخصص الذي يناسب قدراته ليكون أكثر
عطاء وإنتاجا.
وفي نھاية المحاضرة التي استمع إليھا جمع من رجال األعمال من مؤسسات حكومية وخاصة وعدد
من أعضاء ھيئة التدريس ،وحشد من طلبة الجامعة أجاب المحاضر على مداخالت الحضور التي
تناولت في مجملھا سياسات التعليم العالي في األردن ،خصوصا قبول الطلبة ،وفقا لمجموع العالمات
في امتحانات الثانوية العامة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

األحد

الرأي ص أولى٨/

٢٠١٣/٤/٢١

ال فروع خارجية لجامعة البلقاء وفكرة تأسيس فرعھا باإلمارات انتھت قبل استكمالھا

حاتم العبادي -كشف المستشار القانوني
لجامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعد علي
البشير عن وثائق تثبت عدم وجود فرع
لجامعة البلقاء التطبيقية خارج المملكة،
وتحديدا في االمارات .
كما كشف الدكتور البشير لـ«الرأي« عن
إجراءات قامت بھا الجامعة إلنشاء فرع
للجامعة في االمارات في وقت سابق ،إال
انھا انتھت دون التوصل الى نتيجة ،ولم
تستكمل إالجراءات الرسمية والقانونية
إلنشاء الفرع» ،بمعنى انه لم يكن ھنالك
اصال اي فرع للجامعة على ارض الواقع«.
وقال البشير أن الجامعة وقعت ثالث اتفاقيات في وقت سابق مع شركة االسراء لالستشارات التعليمية
والثقافية ،والتي مقرھا االمارات  ،تم بموجبھا تكليف االكاديمية بالسير باالجراءات الالزمة للحصول
على الموافقات المطلوبة في االمارات إلنشاء فرع للجامعة ،ووفقا للشروط ومعايير االعتماد العام
والخاص المعمول بھا باالردن واالمارات .
ووقعت االتفاقية االولى ،بحسب الدكتور البشير ،في اي ١٩ايلول عام  ،،٢٠١١وكانت اتفاقية تعاون
مبدئي بين الجامعة والشركة ،في حين جاءت االتفاقية الثانية بعد ثالثة ايام ،حيث الغت االتفاقية
االولى ،حسبما ورد في المادة العاشرة من االتفاقية الثانية.
وبحسب نص االتفاقية الثانية ،التي تنشر »الرأي« نسخة عنھا والتي تضمنت بعض التعديالت على
االتفاقية الثانية ،فإن على االكاديمية »السير في االجراءات الحصول على الموافقات الالزمة لفتح
الفرع ويلتزم بتوفير معايير االعتماد العام والخاص ،حسب القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة في
االردن ودولة االمارات العربية«.
اما االتفاقية الثالثة ،واالخيرة ،التي ابرمتھا الجامعة مع االكاديمية ،ووقعت في االول من ايار من
العام الماضي ،والتي بموجبھا تلتزم شركة االسراء لالستشارات التعليمية والثقافية بـ«السير بتجھيز
البنية التحتية الكاملة لفتح فرع الجامعة ومنھا على سبيل المثال »إقامة وإنشاء مباني اواستئجارھا
والتجھيز الكامل للقاعات التدريسية والمختبرات الالزمة وبما يتناسب مع متطلبات التدريس وكافة
االمور التي يتطلبھا فتح الفرع ،بما يتوافق مع معايير االعتماد والمعمول بھا في االردن واالمارات«
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما تلزم االتفاقية »الشركة بعدم عقد اي دورة إال بعد إقرار الفريق االولى لمضمونھا وبالتنسيق مع
مركز االستشارات والدراسات التابع للجامعة وكذلك تزويد الجامعة بتقارير دورية عن سير العمل
واالجراءات التي اتخذت لفتح الفرع.
وفي ضوء مخالفات لبنود االتفاقية ارتكبتھا شركة االسراء) ،الطرف الثاني في االتفاقية مع جامعة
البلقاء( ،وفقا لتأكيد الدكتور البشير ،قرر مجلس امناء الجامعة بالموافقة على فسخ االتفاقية ،في ١٢
تموز من العام الماضي ،والطلب من رئيس الجامعة بإجراء ما يلزم وحسب االصول ،حيث صدر
في  ٩اب الماضي كتاب من رئيس الجامعة موجه لمدير عام الشركة يفيد بقرار الفسخ.
وحول المخالفات التي ارتكبتھا الشركة ،اوضح الدكتور البشير ان االكاديمية مارست اجراءات غير
مخولة بھا اصال بموجب االتفاقية،ومنھا ما تضمنته خطابات صادرة عن نائب رئيس الجامعة لشؤون
البرامج الدولية واالستثمار وھي  :قبول طلبة في االمارات بأسم جامعة البلقاء التطبيقية وتوقيع
مذكرتي تعاون بين القنصلية العامة لفلسطين في دبي وجامعة البلقاء لمنح خصومات لبعض الطلبة
الفلسطينيين في االمارات.
ونوه الى أن الجامعة خاطبت القنصل العام لفلسطين في االمارات في الثالث من تموز من العام
الماضي ،البالغه بأن شركة االسراء لالستشارات التعليمية والثقافية ،ليست مفوضة بالتوقيع على اي
شكل من اشكال االتفاقيات نيابة عن جامعة البلقاء التطبيقية ،وذلك كتاب صادر عن نائب رئيس
الجامعة لشؤون البرامج الدولية واالستثمار وجھه للقنصل الفلسطيني.
وأكد البشير ان االتفاقية الموقعة بين الجامعة والشركة تعطي الجامعة حق فسخ االتفاقية في حال
»مخالفة الشركة ) الفريق الثاني( الي بند من بنود االتفاقية«.
وتنص االتفاقية الموقعة بين الطرفين في االول من ايار من العام الماضي» :للفريق االول ) الجامعة(
فسخ ھذه االتفاقية دون الحاجة الشعار او اخطار للفريق الثاني )الشركة( وال يحق للفريق الثاني
مطالبة الفريق االول عن اية اضرار مادية او معنوية و/او خسارة قد تلحق به جراء ھذا الفسخ في
اي من الحاالت :االولى :تنازل الفريق الثاني عن ترخيصه او اي جزء منه للغير والثانية  :مخالف
الفريق الثاني الي بند من بنود االتفاقية«.
ولفت الى أن االتفاقية تنص صراحة على عدم تحميل الجامعة اية اعباء مالية ،إذ ورد في المادة
الخامسة ضمن االحكام العامة على انه » من المعروف بأن الفريق االول)الجامعة( ال يتحمل اية
اعباء مالية لفتح الفرع وال يترتب عليه اية التزامات مالية ويتحملھا الفريق الثاني )الشركة( ،وليس
له الحق بمطالبة الفريق االول )الجامعة( بھا بالغ ما بلغت«.
وحول التفاصيل االخرى التي تضمنتھا االتفاقيات المتعلقة بالتزامات الجامعة ،أوضح انھا تأتي بعد
إنشاء الفرع ،وھو »ما لم يحصل« قبل الفسخ.
وفي رده حول وجود دعاوى مرفوعة ضد الجامعة من قبل الشركة في االردن ،اوضح الدكتور
البشير ان الجامعة تلقت انذارا عدليا بسبب الغاء الجامعة لالتفاقية ،مؤكدا إحترامه لنزاھة وعدالة
القضاء ،بإعتباره صاحب الصالحية بالفصل في المنازعات.وتابع » إن الجامعة متمسكة بحقھا بفسخ
االتفاقية والذھاب الى القضاء النزيه« مجددا تأكيده بأن بنود االتفاقية تمنح الجامعة حق الفسخ في
حال مخالفة بنودھا »وھو ما حصل« على حد قول الدكتور البشير.
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

23

بترا -الرأي ص  -٥٩الدستور ص  – ١١الغد ص ٧

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

األميرة بسمة تطلق مبادرة دروب العلم للدراسة الجامعية
مشھور الشخانبة  -أطلقت سمو االميرة
بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة العليا
لحملة البر واالحسان امس السبت
برنامج )دروب العلم( للدراسة الجامعية
الذي سيبدأ تنفيذه في شھر ايلول المقبل.
جاء ذلك خالل لقاء سموھا الطلبة
المستفيدين من برنامج المنح الدراسية
الذي تنفذه حملة البر واالحسان بحضور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور امين محمود وعدد من رؤساء
مجالس االمناء ورؤساء الجامعات االردنية الحكومية والخاصة وعدد من اعضاء اللجنة العليا للحملة
والداعمين لھا.
ويھدف البرنامج الذي يستفيد منه ١٣٥طالبا وطالبة ممن ھم في السنة الدراسية االولى الى بناء
قدرات الطلبة من خالل فترة دراستھم الجامعية ليكونوا عند تخرجھم مزودين بالمعرفة والمھارة
وعبرت سموھا
والخبرة ،اضافة الى الشھادة الجامعية مما يؤھلھم الى دخول سوق العمل بقوة.
عن شكرھا وتقديرھا للداعمين والمؤازرين لبرنامج المنح الدراسية وخاصة الجامعات الحكومية
والخاصة في وطننا الحبيب وللطلبة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية على تفوقھم واصرارھم
ومثابرتھم على الجد واالجتھاد من اجل اكمال دراستھم الجامعية واالنتقال للمساھمة في بناء الوطن.
وقالت سموھا ان الطلبة المستفيدين من الحملة ھم سند الوطن ومستقبله وعنوانا لإلخالص وان
سعيھم الدؤوب للعلم والمعرفة يرفد الوطن بطاقات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والعمل الى
جانب االخرين في بناء االردن.
واضافت ان برنامج المنح الدراسية جسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خالل
دعمھم المتواصل والمستمر للبرنامج منذ انطالقه قبل ١٩عاما كاحد برامج حملة البر واالحسان
الھادفة الى بناء المجتمع وتمكين افراده وتعزيز قدراتھم وتوفير العيش الكريم للكثير من االسر
المحتاجة في مختلف انحاء المملكة.
وعبرت سموھا عن سعادتھا بوصول عدد المتخرجين من المستفيدين من برنامج المنح الى٨٢٠٠
طالب وطالبة منھم ٥٧٠٠طالبة ،مشيرة الى ان المرأة ال زالت بحاجة الى الدعم والفرص واثبات
دورھا وقدراتھا على العطاء .وعن مبادرة )دروب العلم( قالت سموھا ان طالق المبادرة يعد انجازا
كبيرا للوطن وقطاع الشباب والشابات لما ينطوي على ھذه المبادرة من اھداف انسانية تسعى الى
توفير التعليم للمحتاجين وادماجھم الحقا في برامج التنمية المختلفة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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من جھته ،قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان جھود سمو االميرة بسمة كان لھا االثر الكبير
في توفير التعليم والمعرفة لفئة من ابناء المجتمع.
واضاف »يجب ان نتخذ من حملة البر واإلحسان ،معاني التكافل والتعاون وان تكون برامجھا نبراسا
لنا لما تحمله من معان انسانية واجتماعية ھادفة وذات قيمة كبيرة«.
واكد ضرورة ان نتجه للمستقبل ونحن مسلحون بثقافة العمل والعلم الجيد والمنتج الفتا الى مقولة
»اعطني تعليما جيدا اعطيك امة صالحة«.
واضاف ان الجامعات ال تخرج حملة شھادات من اجل وضعھا في البيوت وانما تخرج جيال منتجا
يتمتع بالتفكير النقدي والتحليلي ،محمال المسؤولية للجميع لتطوير التعليم وبناء العلم والمعرفة.
من جھتھا ،اشارت نائب المديرة التنفيذية للصندوق االردني الھاشمي للتنمية البشرية ريم الزبن الى
اھمية الشراكة والتعاون في تطوير برنامج المنح الدراسية وتحقيق اھدافه.
وقالت ان فريق الحملة عمل على تطوير البرنامج ليصل عدد المستفيدين الى ٨٢٠٠طالب وطالبة
استفادوا من المنح بشكل كلي او جزئي ،مشيرا الى عدد المستفيدين من البرنامج خالل عام٢٠١٣
وعددھم ٦٥٠طالبا وطالبة .واضافت الزين ان الحاجة برزت الى تطوير البرنامج والتواصل
المستمر مع الطلبة وتلمس احتياجاتھم ومتابعة دراستھم من خالل التقارير الواردة من الجامعات.
ويعكس برنامج )دروب العلم( تعدد وتنوع الخيارات والمسارات امام الطلبة الجامعيين للحصول
على المعرفة والمھارة والخبرة اضافة الى العلم الذي يريدون التخصص به ليكونوا خريجين مؤھلين
للحياة العملية على المستويين الشخصي والمھني.
ويتضمن البرنامج تسھيل قيام الطلبة بتنفيذ انشطة خدمة مجتمعية ضمن مناطقھم ومن خالل مراكز
الصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية وعددھا ٥٠مركزا منتشرة في مختلف انحاء المملكة،
وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل على مدى سنوات الدراسة الجامعية للطلبة المستفيدين من ھذا البرنامج
ينفذ على مراحل ليسھم في تزويدھم بالمعلومات والمھارات التي تعمل على تطوير شخصيتھم
وتساعدھم على التميز في دراستھم االكاديمية.
واستمعت سموھا بحضور رئيس مجلس امناء جامعة الزرقاء االھلية الدكتور راتب السعود ورئيس
جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة ورئيس الجامعة الھاشمية الدكتور كمال بني ھاني ورئيس جامعة
العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدﷲ الملكاوي وعثمان بدير والدكتور محمود ابو شعيرة وكمال
العواملة الى قصص نجاح لعدد من الطلبة الذين استفادوا من برنامح المنح الدراسية.
وقال الطلبة ان البرنامج ساھم في تطوير وتعزيز امكانياتھم وقدراتھم العلمية والمعرفية ووفر لھم
فرص الحصول على تعليم جامعي مكنھم من المساھمة في بناء الوطن وتطوير مستوى معيشة
اسرھم.
واشتمل حفل اطالق المبادرة على عرض مسرحي حول ظاھرة العنف الجامعي وفقرات فنية لفرقة
امانة عمان وقصائد شعرية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الدستور ص  – ٨الغد ص ٤

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

بحث التعاون بمجـاالت التعليم التقني مع ألمانيـا

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أمين محمود في مكتبه أمس سفير
ألمانيا لدى المملكة رالف طراف والسكرتير
الثالث في السفارة كيرستين فاسين حيث
جرى بحث سبل التّعاون المشترك بين البلدين
الصديقين خاصة في مجاالت التعليم التقني
واالفادة من التجربة األلمانية.
وأشاد الوزير ببرنامج التعاون الثنائي
المشترك والعالقات الثنائية المتميزة بين
االردن وجمھورية ألمانيا االتحادية والتي أثمرت إنشاء الجامعة االردنية  -األلمانية ،التي تعتبر
نموذجا ً رائداً في مجال التعليم التقني في المنطقة.
وأكد السفير األلماني حرص بالده على مواصلة تقديم أوجه الدعم كافة لقطاع التعليم العالي في
االردن ،مشيرا الى النجاح الذي حققه برنامج ماجستير االدارة المتكاملة لمصادر المياه الذي تنفذه
الجامعة االردنية بالشراكة مع جامعة كولون للعلوم التطبيقية األلمانية منذ العام .٢٠٠٦
وأبدى استعداد بالده لتقديم عدد من المنح لمرحلة الماجستير للطلبة االردنيين وذلك بالتعاون
والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص ١٢

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

"تنسيقيه العاملين في جامعة اليرموك" تلوح بتعليق الدراسة الثالثاء
دعت اللجنة التنسيقية الدائمة للعاملين في جامعة اليرموك ،أعضاء الھيئتين التدريسية واإلدارية في
الجامعة إلى المشاركة في مسيرة من المقرر أن تنطلق صباح الثالثاء المقبل ،من دوار كلية التربية
وصوال إلى مبنى رئاسة الجامعة ،وفق بيان أصدرته التنسيقية.
وحسب البيان ،فإن ھذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة اللجنة للمطالبة بعدم اقتطاع الزيادة على
الرواتب من حوافز الموازي ،وبإحداث تعديالت على بنود التأمين الصحي بما يخدم العاملين
والمتقاعدين في الجامعة.
وأشارت اللجنة في بيانھا إلى "وجود مماطلة بتلبية مطالبھم من قبل رئيس الجامعة ومجلس التعليم
العالي" ،الفتة إلى "أنھا تدرس حاليا وبجدية تعليق الدراسة ألعضاء الھيئة التدريسية والعمل
لإلداريين والفنيين والتصعيد لحين تلبية كافة مطالبھم".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص ٦

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

"األعلى لذوي اإلعاقة" يوفر  ١٣مترجم لغة إشارة للجامعات
حمد العثمان  -اعتمد االتحاد العربي للھيئات العاملة مع الصم شعار "أسبوع األصم الثامن والثالثين"
لعام  ،٢٠١٣تحت عنوان "إلزام الھيئات الصحية بالتدخل المبكر لكشف حاالت الصمم ،وضعاف
السمع" ،الذي يقام في األسبوع األخير من شھر نيسان كل عام.
المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة يقدم خدماته لذوي اإلعاقة السمعية ،إذ عقد المجلس،
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،ومنظمة )اليونسكو( ،سلسلة دورات تدريبية بعنوان )رفع كفاءة
معلمي الطلبة الصم في مدارس األمل التابعة لوزارة التربية والتعليم ومشرفي التربية الخاصة
وصفوف الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية( ،وشارك في ھذه الدورات  ٤٠معلما ومعلمة للطلبة
الصم.
مخرجات البرنامج التدريبي تمثلت في تأھيل ) (١٠مدربين  /مدربات ،بلغة اإلشارة ،لضمان
استمرارية التدريب للكوادر الجديدة ،والجالية من معلمي ومعلمات الصم.
كما عقد المجلس ،بالتعاون مع منظمة )اإللكسوا( العالمية ،دورة تدريبية بعنوان )تدريب معلمي
ومشرفي وزارة التربية والتعليم على كيفية توظيف لغة اإلشارة في الحصة الصفية( ،شارك في ھذه
الدورة ) (٢٥معلما ومعلمة من العاملين في مدارس الصم .يشار أن ھذه الدورات تھدف إلى االرتقاء
بالمستوى التعليمي وتأمين بيئة تدريسية سليمة للطلبة الصم.
كما وتم مؤخرا عقد دورة تدريبية خاصة لمترجمي لغة اإلشارة األردنيين ،لتدريبھم على
المصطلحات القانونية بلغة اإلشارة بعنوان) مھارات الترجمة اإلشارية والمصطلحات القانونية(،
شارك فيھا  ٢٥مترجما ومترجمة للغة اإلشارة من مختلف محافظات المملكة.
وھدفت ھذه الدورة إلى تمكين مترجمي لغة اإلشارة بالمصطلحات القانونية لتنظيم سير العمل
للمترجمين في المحاكم األردنية ،وخاطب المجلس وزارة العدل بكتاب رسمي يوضح أسماء وعناوين
مترجمي لغة اإلشارة الذين تم تدريبھم.
وعقد المجلس أيضا ،بالتعاون مع مديرية األمن العام  /إدارة الدوريات الخارجية ،سلسلة دورات
تدريبية تھدف إلى تدريب مرتبات األمن العام على لغة اإلشارة بعنوان )تأھيل الكوادر العاملة في
المديريات التابعة لألمن العام في لغة اإلشارة( ،شارك في ھذه الدورات  ٣٠من مرتبات األمن العام
من مختلف الدوائر الخدماتية التابعة لمديرية األمن العام.
الدورات الخاصة بمرتبات األمن العام ،كانت تھدف إلى تدريب كوادر األمن العام على كيفية التعامل
والتفاھم مع األشخاص الصم في الدوائر الخدماتية التابعة لمديريات األمن العام.
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كما قام المجلس األعلى مؤخرا بإصدار آلية )منح رخصة مزاولة مھنة ترجمة لغة اإلشارة(
لمترجمي لغة اإلشارة األردنيين ،وذلك لتنظيم سير العمل بمھنة ترجمة لغة اإلشارة وضمان مستوى
عال من الترجمة لفئات الصم في المملكة لتسھيل دمجھم بالمجتمع.
ويقوم المجلس األعلى بتوفير مترجمي لغة اإلشارة المعتمدين ،أي الحاصلين على رخصة مزاولة
المھنة للطلبة الصم في كافة الجامعات والكليات األردنية لضمان سير العملية التدريسية للطلبة الصم
في الجامعات والكليات األردنية ،فقام المجلس مؤخرا بتأمين ) (١٣مترجما ومترجمة للغة االشارة
مرخصين لـ ) (١١جامعة وكلية موزعة على مختلف محافظات المملكة.
كما قامت وزارة التربية والتعليم بإعفاء الطلبة الصم من مبحث )الرياضيات( في امتحان شھادة
الثانوية العامة نظرا ألن مبحث الرياضيات من المباحث األساسية في التخصصات الجامعية ونظرا
إلى انه ال يوجد ما يمنع الطلبة الصم من دراسة مبحث الرياضيات ،حيث قام المجلس بمخاطبة
الوزارة إلرجاع مبحث الرياضيات كمادة أساسية في امتحان الثانوية العامة حيث قامت الوزارة
بإرجاعه كمبحث أساسي.
كما قام المجلس األعلى بدعم  ٢٥طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية في مدارس القطاع الخاص
والعام بمبالغ مالية تصرف لذويھم كبدل مواصالت لضمان توصيلھم إلى مدارسھم بشكل آمن وسليم.
ووفق بيان صحافي للمجلس فقد تم تقديم الدعم الفني والمادي من خالل اتفاقية دعم التعليم المبرمة مع
كل من مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعيا ،وقد بلغ عدد الطلبة المدعومين منھا ) (٧٠طالبا وطالبة
ومؤسسة األراضي المقدسة للصم ،وقد بلغ عدد الطلبة المدعومين منھا ) (٩٠طالبا وطالبة ،وجمعية
الصم والبكم الخيرية  /المفرق ،وبلغ عدد الطلبة المدعومين منھا ) (١٤طالبا وطالبة .وإشارة إلى
الزيادة الملحوظة في عدد الطلبة الصم الملتحقين في الجامعات الرسمية ،إذ بلغ عدد الطلبة الصم
المستفيدين من منحة سمو األمير ،التي تقدم للطلبة الصم الملتحقين في الجامعات والكليات األردنية
 ١٢٤طالبا وطالبة.
وقد بلغ عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية المتقدمين للقبول الموحد للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١
) (٥٢طالبا وطالبة تم قبولھم في الجامعات الحكومية ومنحھم خصما بنسبة  %٩٠من رسوم
الساعات الدراسية المعتمدة.
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بترا -الدستور -العرب اليوم ص ٦

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

عشرة مرشحين لجائزة الملك عبدﷲ الثاني لإلنجاز واإلبداع الشبابي
أعلن صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية أمس السبت عن اختيار عشرة مرشحين نھائيين لجائزة
الملك عبدﷲ الثاني لإلنجاز واإلبداع الشبابي في دورتھا الثالثة.
وكان الصندوق قد فتح باب الطلبات في تشرين الثاني  ،٢٠١٢وقام بالتقدم للجائزة  ٣٦٥شابا وشابة
من مختلف أنحاء العالم العربي ،وتأھل للتصفية قبل النھائية  ٢٣مشاركا ،وتم اختيار عشرة مشاريع
نھائية من مصر ولبنان والسودان وفلسطين واليمن واألردن ،ممن انطبقت عليھم معايير الجائزة،
والتي تتمثل في القيادة واإلبداع ،والشراكات والتعاون ،وأثر المشروع واستدامته.
وتعالج مشاريع المرشحين النھائيين مختلف القضايا االجتماعية الملحة على صعيد العالم العربي
مثل :التعليم والصحة والمشاركة المدنية والتمكين السياسي والتطوع والتعبير عن قضايا المجتمع
باستخدام أدوات إبداعية كالرقص اإلبداعي والفيديوھات باإلضافة إلى نشر ثقافة الريادة واإلبداع
وزيادة الوعي بحقوق فاقدي البصر وربط الشباب العربي بفرص عمل من أجل تمكينھم في
المجاالت المختلفة.
وتمت مقابلة المرشحين العشرة النھائيين خالل الفترة ما بين ١٥و ١٨نيسان الجاري من قبل لجنة
تحكيم مختصة تتألف من خبراء في مجاالت الريادة االجتماعية ،إدارة األعمال ،التعليم والتنمية
الدولية ،وتضم كال من عميدة كلية دار الحكمة في السعودية الدكتورة سھير القرشي ،ونبيل اليوسف
من شركة نبيل اليوسف وشركائه ،وزياد حدارة مؤسس )ماي ميدل ايست( من لبنان ،ورئيس مجلس
ادارة االستشاريين العرب للتنمية من األردن ليث القاسم.
وأعلن مدير الصندوق قيس القطامين أنه سيتم اختيار الفائزين بالجائزة بنا ًء على نتائج المقابالت
وتقييم لجنة التحكيم وسيحصل كل منھم على منحة مالية بمقدار  ٤٠٠٠٠دوالر أميركي لتوسعة
مشاريعھم والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين باإلضافة إلى  ١٠٠٠٠دوالر أميركي لبناء قدرات
القائمين على المشروع ،وسيتم إعالن النتائج خالل الحفل الختامي للمنتدى االقتصادي العالمي والذي
سيتم عقده خالل الفترة الواقعة بين ٢٤و ٢٦أيار  ٢٠١٣في منطقة البحر الميت -األردن تحت رعاية
الملك عبدﷲ الثاني بن الحسين.
يذكر أن جائزة الملك عبدﷲ الثاني لإلنجاز واإلبداع الشبابي ،ھي إحدى مبادرات جاللة الملك عبدﷲ
الثاني والتي أطلقھا في عام  ٢٠٠٧خالل المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط ،بھدف
تكريم ودعم الشباب العرب ّي القيادي وتعزيز مفھوم المواطنة الفاعلة والريادة االجتماعيّة لديھم
وتحفيزھم على تنمية مجتمعاتھم المحليّة.
ويتولى صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية إدارة الجائزة بالشراكة االستراتيجية مع المنظمة الدولية
للشباب وبالتعاون مع مجموعة  MBCوقناة العربية كشريك إعالمي للجائزة ،وقد تم توقيع مذكرة
تفاھم بين الصندوق ومؤسسة ماوغلي البريطانية  Mowgli Foundationمؤخراً ،لتشبيك
الرياديين االجتماعيين العشرة مع مرشدين من الوطن العربي ليستفيدوا من خبراتھم الواسعة في
المجاالت المختلفة ،ولمدة عام على األقل.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا-الدستور ص  -٢الغد ص  -٦الديار ص ٣

٢٠١٣/٤/٢٠

السبت

التئام مؤتمر دولي للطاقة المتجددة ومستقبلھا االثنين
أعلنت الجمعية األردنية للبحث العلمي عن عقد المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة ومستقبلھا في العالم
العربي بعد غد االثنين بالتعاون مع جامعة البتراء لمدة ثالثة أيام بمشاركة عربية ودولية واسعة.
وقالت في بيان صحفي إن المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء يھدف الى الحد والتخفيف
من استخدام الطاقة واالعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام أحدث وأنجع
الطرق غير المكلفة لالستفادة من الطاقة المتوفرة خاصة وان بلدان منطقة الشرق األوسط تتعرض
للشمس معظم أيام السنة إضافة الى توافر الرياح التي يمكن االستفادة منھا من خالل توفير الطاقة
بشكل كبير.
ومن المقرر أن يسھم المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام في نقل تجارب الدول التي تعتمد على استخدام
الطاقة الشمسية الى الدول التي ال يوجد فيھا مصادر توليد الطاقة ويمكن أن تعتمد على الطاقة البديلة.
رئيس الجمعية الدكتور أنور البطيخي قال لوكالة األنباء األردنية إن المؤتمر سيتناول  ٤٠ورقة
علمية موزعه على ستة محاور وھي الطاقة الشمسية والطاقة بالرياح والطاقة من باطن األرض
والطاقة الھيدروجينية وكفاءة استعمال الطاقة واقتصادات وإدارة الطاقة.
وأشار الى أن توصيات وقرارات المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة شخصيات عربية وعالمية سوف يتم
تعميمھا على صناع القرار في القطاعين العام والخاص لالستفادة منھا بما يخدم البلد في ھذا المجال
الحيوي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص ٥

٢٠١٣/٤/٢٠

السبت

انھاء التحضيرات لمؤتمر اإلسالم حضارة وسالم في ظل رسالة عمان
تنطلق بعد غد االثنين فعاليات المؤتمر الدولي »اإلسالم حضارة وسالم في ظالل رسالة عمان« الذي
سيعقد في العاصمة االندونيسية جاكرتا ،وتمتد أعماله من  ٢٢وحتى  ٢٩الشھر الحالي ،حيث أتمت
اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسھا د .عبدالسالم العبادي استعداداتھا.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس االندونيسي وحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية باإلضافة
للمشاركة االردنية االندونيسية ،وتعقد على ھامشه ندوة بعنوان »البنوك وأدوات التمويل اإلسالمية«.
ويشارك في المؤتمر من الجانب األردني  ١٣مشاركا ھم :د .عبد السالم العبادي االستاذ المشارك في
جامعة ال البيت /نائب رئيس مجمع الفقه االسالمي الدولي /وزير االوقاف والشؤون والمقدسات
االسالمية السابق  /رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،د .عبدﷲ الموسى /رئيس جامعة اليرموك /
عضو اللجنة التحضيرية  ،د .نبيل الشواقفة  /رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/عضو اللجنة التحضيرية
 ،ود .ھاني الطعيمات امين عام وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية  ،د .محمد السميران/
نائب رئيس جامعة ال البيت ،ود .ناصر الخوالدة /نائب رئيس جامعة العلوم االسالمية العالمية ،د.
يحيى البطوش /مفتي القوات المسلحة االردنية ،د .وائل عربيات /مدير عام صندوق الحج االردني
/وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية  ،د .أحمد محمد السعد/االستاذ في جامعة اليرموك،
واالستاذ نعيم الخموس /نائب مدير عام البنك االسالمي االردني ،ود .عامر الحافي /نائب مدير عام
المعھد الملكي للدراسات الدينية  ،ود .محمد الزغول /عميد كلية الدعوة واصول الدين بجامعة العلوم
االسالمية /عميد كلية الشريعة بجامعة ال البيت »سابقا« ،واالستاذ عمر العرموطي المنسق العام
للمؤتمر .
اللجنة التحضيرية للمؤتمر
تتكون اللجنة التحضيرية لمؤتمر »اإلسالم حضارة وسالم في ظالل رسالة عمان« من :
د .عبد السالم العبادي /رئيسا،والسفير االندونيسي في عمان والدكتور عبد الناصر ابو البصل رئيس
جامعة العلوم االسالمية العالمية ،و د .عبدﷲ الموسى /رئيس جامعة اليرموك،و د .نبيل الشواقفة /
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية،والدكتور عبد الرحيم الحنيطي رئيس جامعة مؤته في حينه،والدكتور
نعمان الخطيب رئيس جامعة االسراء الخاصة ،والدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة االردنية
،واالستاذ موسى شحادة مدير عام البنك االسالمي االردني ،واالستاذ عمر العرموطي المنسق العام
للجنة التحضيرية.
وسوف يقدم الدكتور عبدالسالم العبادي خالل المؤتمر بحثا بعنوان موقف االسالم من الغلو
والتطرف وما يسمى باالرھاب في ھذه االيام باالضافة لالطالع على كتاب :دراسسة حول مضامين
رسالة عمان وقرارات المؤتمر االسالمي الذي عقد في عمان في الفترة من  ٢٩-٢٧جمادى االولى
 ١٤٢٥/ه الموافق ، ٢٠٠٦/٦-٤والدكتور عبد الناصر ابو البصل بحثا بعنوان منھج االسالم في
تحقيق السالم العالمي ،والدكتور يحي البطوش بحثا بعنوان معاملة غير المسلمين في المجتمع
االسالمي ،والدكتور ھاني الطعيمات بحثا بعنوان حقوق االنسان وواجباته في التشريع
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االسالمي،والدكتور ناصر الخوالدة بحثا بعنوان الشباب وتحديات العولمة ،والدكتور عامر الحافي
بحثا بعنوان الحوار بين المذاھب واالديان والثقافات والحضارات من وجھة نظر اسالمية.
وسيشارك في ندوة البنوك وادوات التمويل االسالمي التي تعقد على ھامش المؤتمر الدكتور عبد
السالم العبادي ود .وائل عربيات ويقدمان بحثا بعنوان ادوات التمويل االسالمي المعاصرة )صكوك(
،ود .محمد السميران بحثا بعنوان تطوير ادوات الصيرفة االسالمية،ود .احمد السعد بحثا بعنوان دور
الصيرفة االسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي العالمي )محليا ودوليا(،واالستاذ نعيم الخموس
بحثا بعنوان صناعة الصيرفة االسالمية )العالم  ،اندونيسيا  ،االردن(  ،و د .محمد الزغول بحثا
بعنوان دور كل من الزكاة والقف في تحقيق السالم االجتماعي،باالضافة لبحثيين تم اعدادھما سابقا
اعدھما د .عبدالسالم العبادي الطالع المؤتمر  ،االول بعنوان  :نحو مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل
والثاني بعنوان  :المؤسسة الوقفية المعاصرة بين التأصيل والتطوير .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص  -٤الدستور ص  -٤الغد ص ٦
العرب اليوم ص  -٥السبيل ص ٣

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

طلبة »جرش« يطالبون برفض الوساطات بخصوص الطلبة المفصولين
فايز عضيبات  -نفذ اعضاء الھيئتين
التدريسية واالدارية والطلبة في
جامعة جرش اعتصاما ً امام رئاسة
الجامعة ،مطالبين ادارة الجامعة بعدم
االنصياع للوساطات والمحسوبيات
للعدول عن قرار الجامعة االخيرة
القاضي بفصل وانذار  ٥٤طالبا من
طلبتھا في اعقاب المشاجرات
االخيرة التي وقعت في الجامعة.
واصدر اعضاء ھيئة التدريس في
الجامعة بيانا ً عبروا من خالله عن استنكارھم ورفضھم لكل األيادي العابثة التي امتدت على ارض
الوطن حتى طالت مؤسساتنا األكاديمية وجامعاتنا العزيزة فعاثت فيھا فسادا وھددت أمنھا وأمانھا
وحولتھا إلى ساحات صراع وميادين قتال وحرفتھا عن مسارھا ورسالتھا وأكدوا بالضرب بيد من
حديد على أيادي كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل أجيالنا وامن أبنائنا وبناتنا.
من جانبه اكد رئيس الجامعة الدكتور خالد العمري خالل لقائه المعتصمين ان الجامعة لن تقبل اي
واسطة مھما كان موقعھا تخص الطلبة المفصولين اال اذا اثبت التحقيق خالف ذلك ،الفتا ً ان الجامعة
فتحت الباب امام الطلبة المفصولين الستنئناف القرار خالل اسبوعين من تاريخ نفاذ القرار.
وشدد العمري على ان الجامعات لھا حرمتھا لكن ھذه الحرمة لن تؤول دون تدخل االمن العام اذا
وصلت االمور حد الجريمة وتھديد امن الطلبة والعاملين في الجامعة ،وطالب بفتح مكاتب امن
جامعي خاص تكون صالحيته الضابطة العدلية.
على ذات الصعيد دعا الطلبة المشاركون في االعتصام الى ضرورة التمسك بالقرار لتبقى الجامعات
واحة لالمن واالمان والتعليم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص  -٤الدستور ص  -٤السبيل ص ٤

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

طلبة جامعة الزرقاء ينتخبون مجلسھم السادس عشر
أدلى طلبة جامعة الزرقاء اليوم الخميس بأصواتھم
النتخاب ممثليھم لمجلس الطلبة السادس عشر،وسط
أجواء ھادئة تسودھا التوافقات واالنسجام بين
المترشحين .
وبلغ عدد المترشحين للمجلس ٧٢طالبا وطالبة من
مختلف التخصصات والكليات الجامعية  ،يتنافسون
على مقاعد المجلس البالغ عددھا  ٣٠مقعدا .
وجال رئيس الجامعة الدكتور يوسف أبو العدوس
يرافقه رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور زكريا
صيام،وأمين سر اللجنة العليا لالنتخابات عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة ،ورئيس العالقات
العامة عالء عربيات،وممثلو المركز الوطني لحقوق االنسان،وعدد من االعالميين على مراكز
االقتراع،واطمأنوا على حسن سير العملية االنتخابية وآلية التصويت.
وقال الدكتور صيام  ،ان الجامعة حرصت على اجراء االنتخابات بروح الديمقراطية والتنافس
الشريف في أجواء من النزاھة والمصداقية وااللتزام الكامل بتطبيق التعليمات تنفيذا لتوجيھات جاللة
الملك عبد ﷲ الثاني .
واشار الى ان عدد طلبات الترشيح التي رفضتھا الجامعة بلغ  ١٣طلبا،لعدم توفر االسباب
الموضوعية لترشحھم،مبينا ان الجامعة ركزت ھذا العام على سلوكيات الطلبة ومعدالتھم عند النظر
في طلبات الترشح .
وبين ان الجامعة عملت على منح الطلبة حق اختيار ممثليھم للمجلس بعيدا عن أية تأثيرات،من أجل
اعداد جيل واع ومتعلم ومدرب قادر على ابراز الصورة االيجابية للجامعة داخل الوطن
وخارجه،مؤكدا أنه تم حسم سبع دوائر من أصل  ١٥من خالل التزكية  ،حيث نجح  ١٤طالبا وطالبة
في ھذه الدوائر .
ولفت الى أھمية حسن التعامل مع اآلخر،ونبذ التعصب،واحترام اآلخرين واحتواء أية مشكلة بالطرق
العقالنية،من أجل أن يسير ھذا العرس الديمقراطي في مساره الصحيح البناء والھادف.
بدوره قال أمين سر اللجنة العليا لالنتخابات عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة،ان الجامعة
عملت كل ما بوسعھا إلنجاح العملية االنتخابية وخدمتھا وفقا لالستعدادات التي اتخذتھا عمادة شؤون
الطلبة وحرصا منھا على اتمامھا بعيدا عن أية توترات .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٤

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

»اتعھد« وثيقة طالبية للحد من العنف الجامعي
توفيق أبوسماقة  -أطلقت ھيئة شباب كلنا األردن في محافظة المفرق بالتعاون مع عمادة شؤون
الطلبة في جامعة ال البيت وثيقة )أتعھد( كأول مبادرة شبابية تطلق في المحافظة لمجابھة العنف
الطالبي والمجتمعي بمشاركة مجموعات طالبية واسعة.
وحضر اطالق الوثيقة رئيس جامعة ال البيت الدكتور فارس مشاقبة ،ومحافظ المفرق عبدﷲ ال
خطاب ،وقائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد الركن اسماعيل الشوبكي ،ومدير االمن العام االسبق
الفريق الركن المتقاعد فاضل علي فھيد ،واللواء الركن المتقاعد محمد الخوالدة الى جانب ممثلي
المجتمع المحلي لمحافظة المفرق.
وقال رئيس الجامعة الدكتور فارس المشاقبة إن المجتمع الجامعي بحاجة دائمة إلى مزيد من مثل
ھذه المبادرات التي تھم كافة مكونات المجتمع الجامعي ألن الجميع متضرر من مشاھد العنف التي
تحدث في الجامعات ،مضيفا أن إدارة الجامعة تدعم وتتبنى أي مبادرة تسھم في إفادة الطلبة.
ووجه المشاقبة الدعوة للجميع الن يكونوا شركاء في التصدي لمشكلة العنف في الجامعات ،مثمنا
لھيئة شباب كلنا االردن ومحافظة المفرق جھودھما الكبيرة في اطالق مثل ھذه المبادرات للحد من
ظاھرة العنف الجامعي.
وقال منسق ھيئة شباب كلنا األردن لمحافظة المفرق صدام الخوالدة »إن إطالق المبادرة يأتي ضمن
احتفاالت الھيئة والجامعة بذكرى معركة الكرامة وجاء اطالق ھذه المبادرة تأكيدا منا جميعا على
اھمية المحافظة على امن وامان وطننا الغالي«.
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الغد ص  -١٤العرب اليوم ص – األنباط ص ١٣ -٨

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

ختام فعاليات ملتقى التشكيليين الشباب
اختتمت في مدينة العقبة ،فعاليات ملتقى التشكيليين الشباب ،والذي نظمته مديرية التوجيه الوطني في
المجلس األعلى للشباب بمشاركه  ٦٥مشاركا ،يمثلون طلبة الجامعات األردنية وأعضاء المراكز
الشبابية.
واشتملت أعمال الملتقى على عدد من الفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وزيارات إلى المتحف
الوطني لالحياء البحرية ،وإقامة حفل فني في نادي مدينة األمير حمزة للشباب بمناسبة ذكرى معركة
الكرامة بحضور عدد كبير من زوار نادي المدينة ،كما استضاف البرنامج الدكتور حسين محادين
الذي نظم حوارا مع المشاركين حول قضية العنف في الجامعات.
ويأتي تنظيم المعسكر في إطار برنامج تعزيز منظومة القيم لدى الشباب األردني ،والذي ينظمه
المجلس األعلى للشباب في إطار حمالت استماع للشباب في الجامعات والمعاھد وكليات المجتمع.
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الدستور ص  /٢دروب

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

أبحاث التخرج » ..سرقة« بثوب جديد!

حسام عطية -يلجأ فادي خليل »طالب« في
احدى الجامعات الحكومية اسوه ببعض
اقرانه بالجامعة الى احد مكاتب الخدمات
الجامعية المنتشرة في محيط جامعتة
لحصول على مشروع تخرج او بحث
اكاديمي طلبه منه استاذه بالجامعة مقابل
دفع مبلغ مالي زھيد ،فيما يقوم صاحب
المكتب بتوفير البحث دون أي عناء يذكر
من قبل الطالب الجامعي غير تسمية
البحث او مشروع التخرج ليقوم االخر
بتزويد الطالب به.
ويقول خليل أحاول قدر المستطاع أن أقدم بحثا ً متميزاً لذلك ألجأ لشرائه ،فلو حاولت إنجازه بنفسي
فلن تكون جودته عالية ،ولن أحصل على درجة مناسبة؛ لذلك أدفع مبلغا ً من المال ألحصل على ما
أريد ،مستبعداً أن يكون ما يفعله » حراما » ،ومبرا ذلك بقوله لالسف األستاذ الجامعي ليس لديه من
الوقت الكثير لكي يدقق في أبحاث الطلبة ويميز بين ما أعده الطالب بنفسه وما اشتراه ،فھو ينظر إلى
البحث بشكل عام ويضع الدرجة المناسبة للطالب.
كرامة
أما الطالبة سمر عبدالفتاح فكان لھا رأي مخالف تماما ،واصفة الطالب الذي يشتري األبحاث أو
المشاريع التخرجية بأنه »ال كرامة له » ،و«خادع لنفسه« ،ألنه لم يبذل مجھوداً مطلقا ً إلعداد
البحث ،مطالبة بضرورة معاقبة من يفعل ذلك من قبل المدرسين وإن وصل العقاب لحد الرسوب.
وأيضا ً تجب محاسبة ومعاقبة من يبيع مثل ھذه األبحاث أو المشاريع بشدة؛ ألنه بذلك يساعد الطلبة
على الغش والخداع ،وكذلك على المدرسين أن يكونوا متنبھين لھذا األمر الذي يسيء للعلم ،وال
يكتفي بالرقابة رغم أنھا مطلوبة ولكنھا لن تحل المشكلة ،وعليھم توعية الطلبة وتحذيرھم من خطورة
ھذا الفعل الذي وصفته بغير الالئق.
مكتبات مھجورة
صاحب احد مكاتب الخدمات الجامعية فضل عدم ذكر اسمه يقول :إن االستفادة من مشاريع التخرج
تعد ھدفا كبيرا ألي خريج من خريجي الجامعات الحكومية او الخاصة؛ لھذا تجد الكثير من الطلبة
بالجامعات او المدارس يتردد على ھذه المكاتب ويطلب البحث من صاحب المكتب دون بذل أي جھذ
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يذكر غير دفع ثمن البحث ويمر بعد ايام او ساعات للحصول عليه ليقدمه بدوره ألستاذه بالجامعة او
المدرسة ،فيما امناء المكتبات يشتكون من عدم تردد الطلبة بالمدارس وحتى الجامعات على
المكتبات؛ وذلك يعود إلى توجه بعض الطالب »للكافيتيريا« أو »اإلنترنت« أو الى وسائل لھو
أخرى ،فالمقاعد في مكتبات الجامعات او المدارس لالسف شبه مھجورة ،ورواد المكتبات أسبوعيا ال
يتجاوزون عدد أصابع اليد كما نسمع من بعض الطالب ،لكن المؤسف أن »اإلنترنت« في المكتبات
وبخاصة الجامعية ال تستخدم كثيرا للبحث األكاديمي ،بل للمنافع الخاصة.
غير مقبول
اما أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة ال البيت الدكتور عبدﷲ السوفاني فعلق على االمر بالقول
ال مانع من االستشارة واالطالع ولكن ليس أن يكون الطالب ھو آخر من يعلم عن دقائق بحثه أو
مشروعه ،مشدداً على أن شراء البحث أو سرقته غير مقبول عرفاً ،و قانوناً ،و شرعاً ،ولكن عندما
ٌ
معين فعليه أن يؤديه بإتقان وعلى أكمل وجه ،وتكليف طالب الجامعات
يطلب من اإلنسان عم ٌل
ببعض األنشطة واألبحاث أو المشاريع ھو جزء من العملية التعليمية التي يقصد بھا توسيع أفقھم
وزيادة معرفتھم؛ ولذلك عليھم أن يؤدوه بإخالص وإتقان.
واعتبر السوفاني أن الطالب الذي يشتري مشروع تخرجه » غشاش » وال يستحق النجاح مطلقاً،
وإن شراء األبحاث والمشاريع ليس منسلخا ً عن مسألة الحالل والحرام ،فالطالب الذي يفعل ذلك ھو
كالسارق أو كالتاجر الذي يغش في بضاعته ،وھو بذلك يقدم على فعل محرم ،محذراً الطالب من تلك
العادة السيئة غير المقبولة والتي تحتمل تداعيات نفسية ودينية ومستقبلية خطيرة جداً قد تجعل الشاب
يعتاد على الغش في حياته العملية.
وعزا السوفاني السبب الرئيس الى لجوء الطالب لشراء بحث تخرجه جاھزا ،يعود إلى اإلھمال
والتقصير من بعض الطلبة ،والخشية من عدم القدرة على أداء البحث بالصورة المناسبة ،مشيراً إلى
أن بعض الطالب يعتقدون أنھم لم يتمكنوا من إتقان ما طلبه منھم المدرس فيلجؤون لآلخرين ،ولكنھم
بذلك يضيعون على أنفسھم فرصة التعلم من تجاربھم ،فيما قيام الطالب بالبحث بنفسه مھما كان
متواضعا ً سيكون محاولة تحفزه لتطوير ذاته واكتشاف نقاط ضعفه وتوسيع أفقه ومداركه ،مشيراً إلى
أن من يبيع األبحاث والمشاريع ليس بأقل جرما ً من الطالب الذي يشتري منه فاألول مشارك في
الجرم واإلثم والمعصية ،ومعين على الغش والباطل ،كما أن ماله قد يكون به شبھة .وتساءل
السوفاني ما السبيل لحل ھذه المشكلة في المستقبل؟ فالمسألة معقدة ،والسرقة او شراء االبحاث
مبلغ
ستتضاعف في المستقبل نتيجة التأثير المباشر للتكنولوجيا في سلوك الطالب وعاداتھم ،وأن دفع
ٍ
سيريح الطالب الجامعي من البحث والتقصي عن معلومات ال قيمة لھا،
من المال نھاية كل فصل
ِ
حسب تعبير بعض الطلبة اوالباحثين الذين يعتمدون في أبحاثھم ومشاريعھم الجامعية على شرائھا من
بعض المكتبات المختصة بذلك مقابل مبلغ من المال.
ازمة اكاديمية
اما مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع اعتبر أن انتشار ھذه الظاھرة يؤشر بشكل
مباشر إلى أن ھناك أزمة حقيقية يعيشھا التعليم العالي في األردن اسھمت بتراجع نوعية التعليم
وانتشار ظواھر علمية واجتماعية سلبية أبرزھا تدني مستوى الطلبة وانتشار قيم الكسل واألتكالية
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والنفعيى وعدم تقدير العلم ،الغش والكذب واالستھتار وتدني مستوى و قيمة العلم في عيون الطلبة
والنظرة إلى األساتذة نظرة تفتقد إلى االحترام والتقدير.
ونوه الجريبيع الى ان ظاھرة انتشار مكاتب الخدمات الجامعية حول الجامعات شكلت حاله جدلية
القت بظاللھا على مستوى و نوعية التعليم العالي ،خاصة مع تحول ھذه المكاتب إلى مكاتب لعمل
أبحاث ودراسات للطلبة وتقديمھا لھم بشكل جاھز دون أن يبذل بھا الطالب أي جھد وأحيانا لم يكلف
نفسه باإلطالع على محتويات البحث.
غياب الرقابة
ولفت الجريبيع الى إن انتشار ھذه الظاھرة يعود إلى غياب الرقابة الحقيقية من الجھات المختصة
على عمل ھذه المكاتب وضعف موقف الجھات منھا وضعف إدراك لألساتذة بنوعية األبحاث المقدمة
لھم من قبل الطلبة ،فاألساتذة ھم األقدر على معرفة مستوى طالبھم واألقدر على معرفة نوعية
األبحاث المقدمة لھم من قبل الطلبة .كما أن غياب المنظومة األخالقية لدى بعض ھذه المكاتب التي
تمارس ھذا العمل والتي غيبت البعد األخالقي عن عملھا وانطلقت إلى البعد المادي والربحي على
حساب اخالفياتھا وقيمھا.
وخلص الجريبيع بالقول إن ھذه الظاھرة ليست ظاھرة محلية فحسب وإنما أصبحت ظاھرة عربية و
إقليمية ودولية منتشرة في كل الدول وھي امتدت لألردن وكأنھا نوع من التجارة واإلستثمار ،وأن
ھذه الظاھرة السلبية نتاج لتراجع دور المؤسسات التعليمية وضعف مستويات الطلبة كمخرج نظام
تعليمي ھزيل وانتشار منظومة قيم فاسدة نفعية وضعف الجامعات وتراجع دورھا التنويري
والتنموي ،كما إن ھذه الظاھرة تحتاج إلى مراجعة فورية وتدخل كافة الجھات وتعاونھا بھدف وضع
حد لھذه الظاھرة والتي تساھم في إنشاء جيل غير واعي ومؤھل.
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الرأي ص  -١٠الدستور

٢٠١٣/٤/٢٠

السبت

ختام برنامج القائد الشبابي

اختتمت في بيت شباب عمان أمس ،فعاليات برنامج "القائد الشبابي" والذي نظمه مركز إعداد
القيادات الشبابية في المجلس األعلى للشباب بالشراكة مع المنظمة الدولية للشباب ،وبمشاركة ٤٠
مشرفا ومشرفة من العاملين في المراكز الشبابية.
البرنامج يھدف إلعداد قيادات عاملة مع الشباب وفق أسس علمية قادرة على التفاعل مع مختلف
المتغيرات إلى جانب إكساب المشاركين القدرة على التخطيط والتنفيذ للمبادرات والمشاريع
الشبابية.مدير مركز إعداد القيادات الشبابية محمد الصمادي ،أشار الى عمق أھداف البرنامج في
تأھيل قيادات عاملة مع الشباب وفق أحدث الطرق العملية ،حيث يتواصل تنفيذه خالل االسابيع
المقبلة وصوال الى إنجاز المنھاج المقرر والذي قام على تصميمه نخبة من الخبراء والمختصين في
مجال العمل مع الشباب محليا وعربيا ،منوھا ما يسعى البرنامج إلى تحقيقه لالرتقاء بالعمل الشبابي
في المراكز الشبابية ،وتمكين الشباب أنفسھم في تصميم البرامج الخاصة بھم ،وبما يتناسب مع
احتياجاتھم المتجددة.
وكان رئيس المجلس األعلى للشباب د .سامي المجالي أكد خالل لقائه مع المشاركين على أھمية
البرنامج وما يتضمنه من منھاج علمي محكم ،بخاصة ما يتعلق منه في عملية التخطيط للبرامج
الشبابية وإدارة المراكز واستقطاب الشباب للمشاركة في األنشطة ،وقدم.
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٢٠١٣/٤/٢١

األحد

٢ جوردان تايمز ص

Princess Basma launches academic development

HRH Princess Basma, president of the National Goodwill Campaign’s
higher committee, with students who have benefited from the campaign’s
(scholarships in Amman on Saturday (Petra photo
AMMAN — HRH Princess Basma, president of the National Goodwill
Campaign's higher committee, on Saturday launched the “Doroub Al Elm”
.initiative for university students
The programme, to be implemented as of September, will benefit 135
students by building their capabilities and providing them with the required
.knowledge and skills to enter the labour market after they graduate
During a meeting with students who have benefited from the National
Goodwill Campaign's scholarships, Princess Basma said that more than
8,200 students, 5,700 of whom are females, have received scholarships since
.the implementation of the project 19 years ago
She noted that the launch of Doroub Al Elm programme is considered a
"huge" milestone in the youth sector, due to its objectives in providing
.employability skills to underprivileged students
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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Higher Education Minister Amin Mahmoud underlined the importance of
the initiative in honing the skills of students, noting that universities should
.help their graduates gain analytical and critical thinking methods
Reem Zaben, deputy executive director of the Jordanian Hashemite Fund for
Human Development (JOHUD), noted that 650 students have benefited from
the National Goodwill Campaign's grants programme since the beginning of
.the year
Under the Doroub Al Elm initiative, students will be exposed to social
.service activities through JOHUD's 50 centres across the Kingdom
In addition, they will benefit from a five-year training programme that seeks
to provide them with the necessary information and skills to succeed in the
.academic field
At the end of the meeting, Princess Basma listened to the success stories of a
.number of students who benefited from the grant programme
.A play on campus violence was also performed during the ceremony
Launched in 1991 by JOHUD, the National Goodwill Campaign has grown
over the years to become synonymous with support for the poor and the
.marginalised
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الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

 األردن١١٩٤٢ ( عمأن٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :( فاكس٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ ھاتف
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

43

مقاالت
الرأي ص ٧٧

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

العنف الجامعي وكيفية الخالص منه
علي الشريف
بات من المالحظ ان الجامعات األردنية أصبحت مالذا للمشاكل والعن ف ب ين الط الب وم ن المالح ظ
أكث ر ان العن ف الج امعي ب ات يس يطر عل ى عق ول الطلب ة ال ذين ب اتوا يختبئ ون خل ف العش ائرية او
الجھوية مما بات يشكل عبئا كبيرا على الجامعات وخط را اكب ر عل ى النس يج ال وطني االردن ي ال ذي
يعد انموذجا ف ي ال تالحم ال وطني وق دوة لك ل ال دول العربي ه لم ا يحوي ه م ن ت رابط وت راحم ب ين كاف ة
اطياف المجتمع.
ربما تعددت حاالت العنف التي باتت تسيطر على عقول الطلبة واصبحت تمتد من جامعة الى جامعه
منذرة بفوضى تعليمية اساس ھا االول ھ و اس س القب ول الج امعي وع دم العدال ة ب ه وثانيھ ا ھ و ض عف
التشريعات او عدم تطبيقھا بحزم على الطالب المخطئ نتيجة التداخل العشائري في ھذا الموضوع.
واذا اردنا التوسع في الحديث فعلينا ان ننظر اكث ر وم ن ب اب واس ع وبع ين مفتوح ه ال ى اس س القب ول
الجامعي والتقسيمات التي يقبل على اساسھا الطالب والتي تندرج تح ت مف اھيم االق ل حظ ا والمقاع د
المخصص ة لجھ ات معين ة عل ى حس اب جھ ات اخ رى والت ي بات ت تش كل الحج م االكب ر م ن ع دد
المقبولين جامعيا على حساب فئة ال يتوفر لھا مثل ھذه المكتسبات
وھذه التقسيمات الخاطئة يجب اعادة النظر بھا من جديد بل يجب اعادة النظر بسياسة التعليم الج امعي
بما يتناسب وامكانيات الطلبة ومدى مقدرتھم واستحقاقھم لدخول الجامعات.
اول ط رق ع الج ظ اھرة الش غب الج امعي او العن ف الطالب ي ھ و وض ع تش ريعات س ريعة تعاق ب
المتسبب في الشغب بعقوب ة ال يك ون اولھ ا ان ذارا ب ل يك ون فص ال تاديبي ا م ن الجامع ة لم دة س نة او
سنتين مع حرمانه من كافة االمتيازات التي قبل على اساسھا مع تثقيفه باھمية النسيج الوطني واالمن
الوطني ودور الجامعات في ذلك.
ثاني الحلول والتي يجب ان تكون اوال وقبل كل شيء ھ و اعتم اد الي ة جدي دة للقب ول بالجامع ات م ن
خالل الغاء كافة االمتيازات والمقاعد المخصصة لجھات معينه وم ن ث م اعتم اد ب اب التفاض ل حس ب
المع دل وقب ول اول  %٧٠م ن المتق دمين ض من برن امج القب ول وبرس وم رمزي ة عل ى ان تك ون
الرسوم مرتفعة للباقي.
الشي الثالث ھو تحديد معدل قبول لمن يحصلون على امتيازات بحيث ال يق ل ع ن %٨٠م ن الثانوي ة
العامة على ان يخضع الجميع لفحص ق درات وثقاف ة عام ة ي ؤھلھم ل دخول الجامع ة ويك ون كامتح ان
الثانوي ة العام ة ال ذي اص بح بح د ذات ه ال يمث ل مش كلة ف ي المع دل ف دخول الجامع ة ب ات مريح ا ج دا
نتيجة المقاعد المخصصة الكثر من جھة .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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البد ان نشير في ھ ذا الس ياق ان اغل ب العن ف الج امعي ب ات ي اتي نتيج ة اعت داد بالعش يرة او القبيل ة
وتحت اسم عنف عشائري بالجامع ة والعش يرة م ا كان ت يوم ا تس عى للعن ف انم ا كان ت ص مام ام ان
للسلم المجتمعي وكانت مفتاح الحل الكثر المشاكل االجتماعية صعوبة لكن المصيبة كانت فيمن غ ذى
مفھوم االعتداد بالعشيرة على حساب مفھوم االعتداد الوطني وق دم العش يرة عل ى ال وطن واس تقوى
بھا مما اصبح يرسخ حالة خطرة تستدعي اعادة التنظيم والتقييم
ل و نظرن ا ال ى ق وائم المقب ولين بالجامع ات لوج دنا ان ھن اك المقب ولين تح ت اس م ابن اء العش ائر
والمقبولين تحت مسمى االقل حظا) وثالثة ارباع االردن م ن االق ل حظ ا ( والمقب ولين بمكرم ة ابن اء
المعلمين وابناء العاملين بالقوات المسلحة ومكرمة ابناء المخيم ات وم ن ث م ابن اء الع املين بالجامع ات
واغلب ھؤالء يدخلون الجامعات من الباب الواسع على حساب م ن يس تحق وباس تثناء ابن اء المعلم ين
والعاملين في القوات المسلحة فمن الواجب الغاء باقي قوائم القبول واالعتماد على التنافس الحر وف ق
ما ذكرنا وعلينا ان نؤكد في ھذا السياق ان الطالب الذي ال يش عر بم رارة ت امين القس ط الج امعي م ن
قب ل وال ده ال يھ تم بالدراس ة فھن اك م ن س يدفع عن ه وبالت الي ل ن يح افظ عل ى تحص يله العلم ي نھائي ا
وس يتفرغ الش ياء ال عالق ة لھ ا ب العلم وھ ذا م ا يحص ل االن وب المطلق ف ان الغ اء كاف ة االمتي ازات
سيرسخ مفھوم التنافس الش ريف ف ي القب ول الج امعي وتش ديد التش ريعات والق وانين سيض ع الطال ب
امام طريقين اولھما التحصيل العلمي وثانيھما في حالة الشغب مغادرة الجامعة الى غير رجعة
علينا ان نش ير ايض ا ال ى مس الة بات ت ف ي غاي ة االھمي ة وھ ي السياس ة التعليمي ة برمتھ ا ونخ ص ھن ا
سياس ة التعل يم الع الي الت ي بات ت تحت اج لمراجع ة ش املة ف ي التش ريعات والتعيين ات واع ادة ھيب ة
المدرس باي طريقة من الطرق مع تفريغ الجامعات م ن مفھ وم التعص ب الي جھ ة كان ت اال االردن
فقط
كما ان علينا ان نشير الى مس الة اولي اء االم ور بال دور ومس الة العش يرة الھ ام ايض ا بالعم ل عل ى
ترسيخ مفھوم واحد ان الجامعات للعلم وليست للعنف وان العشائر حامية ال وطن ومحاس بتھا ابناءھ ا
المقصرين والمتسببين اصبح واجبا وطنيا ال يغيب عن رجال عشائرنا الكريمة وحكمتھم وھن ا ال ب د
ان اشير بكل احترام وتقدير لما قام به وزير االعالم االسبق في الحادث ة الت ي حص لت م ع ابن ه ح ين
ابتدأ ھو بأسلوب التأديب الذي كان من ضمنه الطل ب م ن الجامع ة بفص ل ابن ه وم ن ث م تس ليمه لالم ن
العام ومن ثم بدأ بحل االشكال خارج حدود الجامعة وبالطرق الحكيمة المعھودة ولو اقتدى الجميع ب ه
النتھ ى العن ف الج امعي نھائي ا م ن الجامع ات الن الحس اب س يكون اس ريا بالدرج ة االول ى وقض ائيا
وعشائريا بالدرجة الثانية مما يدفع الطالب العادة الحسابات بشكل جذري قبل الوقوع بالخطا.
ال بد ان نعود ونقول ان القانون وتطبيق ه حرفي ا ھ و الح ل المفص لي فالق انون ھ و الفيص ل وھ و ف وق
الجميع ونحن دولة قانون ومؤسسات وتطبيقه على الجميع بنفس النص يعد عدال مطلقا والمحاب اة في ه
تمثل شرخا ف ي النزاھ ة وعل ى الجمي ع ان يتع اون فالجامع ات يج ب ان تك ون مكان ا للمحب ة الوطني ة
ورفعة االردن ال مكانا للتنازع تحت أي مسمى وذريع ة الن منھ ا يب دأ النھ وض وف ي بع ض االحي ان
منھا يكون االنحدار وما يحدث من عنف ھو بداية االنحدار لما في ه م ن تش ويه حقيق ي لس معة ال وطن
وسمعة العشائر وسمعة الشعب بأسره نتيجة تعصب او تصرف ارعن من شخص غي ر م درك لحج م
ما يقوم به سيؤدي بال شك السقاط المنظومة التعليمية الت ي بات ت تحت اج لمنظوم ة مغ ايرة ف ي اس س
القبول والتعامل مع الطلبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٧٧

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

جامعاتنا منارات علم وليست بؤر أحقاد
د .سعيد أبو جعفر
ھل اصبحنا بحاجة إلعادة تعريف بماھية عمل الجامعات األردنية؟..
ھل أصحبت الحكومة غير قادرة على وضع نظام للحد من تكرار حاالت العنف الجامعي؟
ھل خرجنا من جلدنا نحن كشعب وأصبحنا ال نفرق بين أماكن العلم وجبھات القتال؟
ھل أصبحت »عقولنا في رؤوس مناخيرنا« بحيث أصبحنا ال نحتمل أي اختالف في الرأي أو اللون؟
ھل أصبح السالح أساسيا ً للطالب الجامعي يُحمل جنبا ً إلى جنب الكتاب؟
ال أفھم كيف يذھب الطالب إلى مكان علم متأبطا ً سالحا ً » أبيض أو أسود« وكأني بالسالح سائالً
حامله :لماذا تحملني معك فأنت لست بحاجة لي في رحلة العلم ھذه؟؟!! والسالح بمجمله أسود ذلك
الذي يجعل دماء طالبنا تھرق في غير ساحات نزال األعداء ...تشتكي ظلم أولي القربى...
فبرغم نقاط التفتيش على أبواب الجامعات إال ان »السالح األبيض » يتسرب لحرم الجامعات
واألغرب من ذلك بعد التقصّي ،تبين أن معظم ھذه األسلحة تدخل من قبل طالب الجامعات إلثارة
مثل ھذه المشاكل .
كل الفنادق بعد عملية التفجير سيئة الذكر قبل عدة أعوام في احد فنادق عمان زادت من أجھزة األمن
والحماية على مداخلھا حيث أصبح يتم تفتيش األشخاص قبل الدخول بأجھزة حديثة ،فلماذا ال يتم
استخدام مثل ھذه األجھزة على أبواب جامعاتنا؟ سؤال برسم اإلجابة من قبل وزارة التعليم العالي
واألجھزة المعنية.
كل أمنيات األمن واألمان لطالب جامعاتنا ولتكن دائما بيارق علم وافتخار.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

" انقذوا الجامعات"
د .محمد القضاة
تع اني معظ م الجامع ات الرس مية عج وزات مالي ة كبي رة وال تك اد جامع ة تس لم م ن ھ ذه العج وزات،
وبعض ھا بالك اد يج د روات ب الع املين فيھ ا ،وھ ذه الص ورة تؤك د الحاج ة الماس ة لمعالج ة ظ روف
الجامعات وما تعانيه من اوضاع اقتصادية صعبة ال تسر أحدا ،والمتابع للمشھد الجامعي في السنوات
الخمس األخيرة ي درك كي ف تراجع ت المؤسس ة الجامعي ة اجتماعي ا واقتص اديا وفكري ا وعلمي ا بس بب
الضائقة المالية؛ بعد أن كانت مركز الثقل العلمي واالجتماعي والفك ري والسياس ي والثق افي ،وتُط رح
تس اؤالت كثي رة ع ن الجامع ات ،فلم اذا تراجع ت وكي ف تراجع ت ،وم ن المس ؤول ع ن تراجعھ ا،
ولمصلحة َمنَ  ،و َمنَ المستفيد من تھميش الجامعات وتراجعھ ا؟ ولم اذا يع رف الجمي ع ح ال الجامع ات
وحاجاتھ ا وم ديونياتھا وال أح د يس تجيب؟! ھ ل المطل وب اس تمرار الب رامج األكاديمي ة دون م ال أو
ت وفير الح د األدن ى م ن مس تلزمات العملي ة األكاديمي ة برمتھ ا؟ ومت ى تع ود الجامع ات إل ى ألقھ ا
وحضورھا؟ ولماذا ننتظر طويال حتى نعيد النظر في ظروفھا وأوض اعھا االقتص ادية؟ وھ ذه األس ئلة
إلى ماذا أدت؟ وكيف أصبحت الجامع ات بع دھا؟ ببس اطة أدى التھم يش إل ى رحي ل العلم اء واألس اتذة
المتمي زين م ن معظ م جامعاتن ا ،وإل ى اس تقالة أحس ن الم وظفين ،وإل ى تراج ع المخرج ات العلمي ة
والبحثي ة ،وص لت معھ ا بع ض الجامع ات إل ى حال ة االحتض ار مادي ا ،وھ و مؤش ر خط ر ي ؤثر عل ى
العملية األكاديمية برمتھا ،وأحزن أشد الحزن على الجامعة األردنية التي تواصل الليل بالنھار إلع داد
استراتيجية للسنوات الخمس القادمة وھي تعيش في عجز مالي يق در ب أكثر م ن اربع ين ملي ون دين ار،
فكيف لھا ان تنافس وتتقدم وتصل إلى أھدافھا وھي بالك اد تس تطيع تجدي د بع ض مختبراتھ ا ،وك م ھ و
محزن أن نقرأ يوميا عشرات المقاالت وھي تكت ب ع ن العن ف الج امعي؛ وك أن العن ف يتح رك وح ده
وقد نامت جميع األقالم عن مدى انعك اس الظ روف المالي ة عل ى متخ ذ الق رار داخ ل الجامع ة م ن أن ه
غير قادر على تعيين اساتذة جدد لتجديد دماء الجامعة كي تستقيم نس ب معادل ة االس اتذة إل ى الطلب ة –
النسبة العالمية كل استاذ يقابله خمسة عشر طالبا ،وعندنا واحد إلى ثم انين أو أكث ر _ وحينھ ا ال يبق ى
الفراغ سيّد العنف؛ ألن توفير االساتذة يزيد األعباء الدراسية ويضع الطلبة تحت المراقبة والمتابعة.
يادولة الرئيس ينتابنا الحزن حين نقرأ عن ظروف الجامعات الرسمية ،وحين نع رف ّ
أن م ا تخصص ه
وزارة المالية ال يسد في أحسن األحوال راتب شھر واحد لكل جامعة ،والعام الفائت لم يص ل الجامع ة
األردنية غير ثمانمئة ال ف دين ار فم اذا يفع ل ھ ذا ال رقم إذا عرفن ا أن الرس وم والض رائب الت ي تقتط ع
للجامعات سنويا من ابناء ھذا الوطن تتراوح بين  ٣٥٠و  ٤٠٠ملي ون دين ار ،والجامع ات وع دت ف ي
مناس بات كثي رة بس د عجوزاتھ ا غي ر أن ھ ذا ل م ي تم ،وھ ا ھ ي االزم ات المالي ة تتف اقم ف ي معظ م
الجامعات؛ خاصة مع ھيكلة رواتب ال تغني وال تسمن من جوع؟؟ وبحسبة بسيطة فالجامعات ال تري د
أكثر من رواتب العاملين فيھ ا م ن الض رائب المخصص ة لھ ا ،وھ ي ف ي أحس ن األح وال ال تزي د ع ن
مئتي مليون دينار ،لكن يبدو أن األمر سيأخذ وقت ا ط ويال ،وك أن الجامع ات تمتل ك الم ال والوق ت ك ي
تستطيع تنفيذ برامجھا ،جامعاتن ا تع يش اوض اعا ج ّد ص عبة ،ويش تد األل م ح ين يس تمر نزي ف العق ول
أمام اعيننا؛ وكأن األمر ال يعنينا؛ أو أن جامعاتنا أصبحت مثل غيرھا ال يھمنا تقدمھا أو تميزھا! وك م
مقالة كتبت ،وكم تصريح استمعنا اليه وقرأناه ،وكم مسؤول تناول موضوع الجودة ف ي التعل يم الع الي
وتناس ى المح ور االساس ي ف ي تمي ز التعل يم الع الي؛ األس اتذة والعلم اء الق ائمين عل ى تحس ين الج ودة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ومخرجات التعليم العالي؛ والجودة ليست مطلبا ً ترفيھياً ،وإنم ا فلس فة وثقاف ة دولي ة تتطل ب أوالً قناع ة
بأھمية العلم والرغبة فيه ،وثانيا ً مخرجات تعليمية على درجة عالية م ن المس توى األك اديمي والعلم ي
والمعرفي ،تحقق للمجتمع أھدافه ،وتسھم في تط ويره واالرتق اء ب ه ،وھ و أم ر ال يختل ف علي ه إنس ان
يبحث عن النجاح والتميز ،وال تقبل فيه األصوات التي ت رفض ج ودة التعل يم وديناميكيت ه وتفاعل ه م ع
إيقاع ات الحي اة ومتطلباتھ ا العص رية ،وھ ذا يتطل ب النظ ر ف ي أوض اع الجامع ات المادي ة والمعنوي ة
وتحسين بيئتھا وظروفھا ،وعلينا أال ننسى ونحن نتحدث ع ن الجامع ات أن نش ير إل ى األوض اع الت ي
يعيشھا رؤساء الجامعات نتيجة الضغوط الت ي تم ارس عل يھم م ن الجھ ات كلھ ا ،م ن داخ ل جامع اتھم
حيث ال تنتھي المطالبات بزيادة الرواتب ومن خارج الجامعات من الراغبين بالعمل ،فض ال ع ن ع دم
قدرة ھؤالء الرؤساء في التفكير بتحسين العملية األكاديمية وھم يبحثون من بنك إلى أخر عن ق روض
تغطي رواتب العاملين في جامعاتھم ،ال نريد أن يترك رؤس اء الجامع ات وح دھم لھ ذه الظ روف ،وال
يجوز تأجيل مش كالت الجامع ات؛ وانم ا ال ب د م ن مجابھتھ ا بحل ول منطقي ة وحقيق ة وج ادة النن ا أم ام
مؤسس ات وطني ة كلف ت األردن غالي ا حت ى غ دت جامع ات منافس ة ،وال يح ق ألي ط رف أن يعي دھا
لل وراء ،نع م آن للمس ؤولين ال ذين يط البون الجامع ات ب التميز والتف رد واالب داع ان ينظ روا ال ى
الجامعات نظرة تقدير وتق ديس ،ال نظ رة اش فاق وح زن ،وعلين ا ان نعت رف ان جامعاتن ا عل ى مفت رق
طرق وتحتاج الى رعاي ة حقيقي ة لك ي ت ؤدي رس التھا ب احتراف وعلمي ة واخ الص وعط اء بعي دا ع ن
نظرة الغيرة من اساتذة يفنون اعمارھم في سبيل أجيال المستقبل ،واالمل ان يغل ق ھ ذا المل ف لص الح
الجامعات والوطن وكل محبيه.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

"الجامعات الوطنية بعد الثقة "

د .مصطفى محمد عيروط
اعجبني النائب د .مصطفى حمارنة ف ي كلمت ه اثن اء جلس ة الثق ة ق ائال «رؤس اء الجامع ات ف ي االردن
س الطين ف ي جامع اتھم ودع ا ال ى تك اتف النخ ب واالرتق اء باالص الح ومواجھ ة التح ديات.»..وھن ا،
فانني اقترح االمور التالية:
 ¯ ١ان يُب ادر د .مص طفى حمارن ة م ع ع دد كبي ر م ن الن واب ال ى دراس ة للتعل يم الع الي ف ي االردن
وخاصة الجامعات الوطنية )العامة والخاصة( وتقديم الحلول والزام الحكومة بھا.
 ¯ ٢يعرف سعادة النائب ان جامعاتنا تعاني ازمة مالية وادارية وھن ا اعن ي الجامع ات الحكومي ة ،ف ال
ب د م ن دراس ة ھ ذه االس باب خاص ة ان بع ض )الس الطين( ف ي الجامع ات يعتبرونھ ا مزرع ة ومكان ا
للنفوذ ،فيعين ،وينقل ،ويرفع ،ويحصل على مكافآت ،او يسافر دائما ،وينقل امواال من بنك ال ى اخ ر،
او يعقد اتفاقيات مع مراكز ثقافية او وسطاء دون ان تعقد مع الجامعات مباشرة ،او يفصل دائرة البن ه
او قريبه او ناخبيه ،وغيرھا من القصص.
 ¯ ٣يواج ه االردن تح ديات سياس ية ،اقتص ادية ،اجتماعي ة ،امني ة ،ف أين دراس ات الجامع ات او ھ ل
يمكن لسعادة النائ ب وفريق ه الطل ب م ن الجامع ات ع ن دراس ات أجري ت او تكليفھ ا بدراس ات وال زام
الدول ة بھ ا ،ب دال م ن دراس ات عل ى «الرف وف» يعلوھ ا ال ُغب ار او تأكلھ ا «الفئ ران» ويع رف س عادة
النائب ان العالم المتقدم يعتمد على الدراسات واالبحاث الجامعية في قراراته االستراتيجية.
 ¯ ٤ال يعقل ان تبقى الجامعات الوطنية التي نعتز بھا تخرج ) ٤٣ألف خريج( س نويا ووج ود )(٢٠٠
الف طلب تعيين في ديوان الخدمة المدنية ،ينتظر بعضھم  ٢٠عاما حتى يأتيه الدور ،وسعادته يع رف
خطورة البطالة سياسيا واجتماعيا وامنيا.
 ¯ ٥ال يعق ل ان نبق ى نتف رج عل ى تغيي ر حكوم ات ،ووزراء تعل يم ع الي يتغي رون ،دون عل ى االق ل
متابع ة تنفي ذ اس تراتيجية التعل يم الع الي والت ي اقرھ ا مجل س ال وزراء ف ي  ٢٠١٢/٧/٢٥والمتعلق ة
بالقبول والتمويل معتقدا اننا في االردن ننسى او ال يوجد متابعة ،فمن يأتي قد ينسف ما سبقه وھكذا.
 ¯ ٦ال يعقل ان نبقى «نتفرج» وننظ ر ح ول عالق ة التخصص ات بالس وق ،ونح ن ن رى م ا يزي د ع ن
) (٣٠٠تخصص مك رر ،و«جامع ات وطني ة ال تتع اون فيم ا بينھ ا( حت ى ال يجتمع ون دوري ا لمعرف ة
بعضھم وعرض خطط ايجابا للمستقبل ،او سلبا لك ي تك ون درس ا للغي ر ،ونش ر ذل ك اعالمي ا ،ف ال ب د
من تغيير العقلية المتتجھة نحو المھنية بمنھاج ومعل م متط ور ،وجامع ات متط ورة ف ي تغيي ر خططھ ا
لمواكبة السوق والمستقبل باسلوب االقناع وبالقانون.
 ¯ ٧اصبحت بع ض جامعاتن ا مس رحا للعن ف ال ذي يس يء للجامع ة وللتعل يم الع الي ف ي االردن ،وھن ا
اقت رح اج راء تغيي ر ج ذري ف ي االدارات الجامعي ة ب دءآ م ن القس م والكلي ة ون واب ال رئيس وال رئيس
اعتمادا على الكفاءة والخبرة .وادع وا الن واب لع دم الت دخل او الض غط او المس اومة ،وادع و الحكوم ة
ال ى تش كيل لجن ة الختي ار الرؤس اء ون وابھم والعم داء ورؤس اء االقس ام بش كل معل ن ،دون خض وعھا
للض غوط أو المس اومة وفض ح ك ل م ن يتوس ط ،وك ان رئ يس جامع ة اليرم وك االس بق ق د ق اد تجرب ة
ناجحة في اختيار العمداء بناء على قرار من لجنة من خارج الجامعة ،وھنا ال بد من اع ادة النظ ر ف ي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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قوانين وتعليمات الجامعات فقد يكون استاذا مساعدا او مشاركا يصلح عمي دا ،او نائ ب رئ يس ،وال ب د
من التخلص من الشللية واالقليمية التي اصبحت لألسف تتجذر في تصرفات البعض في جامعاتنا.
 ¯ ٨الجامعات منظار األمم وعنوان تتق دمھا ،ف ال ب د م ن تخليص ھا م ن آف ة الفس اد الت ي تخ رب دول،
وھنا اقترح على سعادة النائب وزمالئه زيارة ھيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة واالستعانة ب دائرة
مكافح ة الفس اد ف ي المخ ابرات العام ة ،لمعرف ة الفس اد ف ي جامعاتن ا وخاص ة ل دى ادارات جامعي ة ان
وجدت والتعاون مع الحكومة لتحريكھا فورا او الطلب من اصحابھا تق ديم اس تقاالتھم ،علم ا ان بع ض
االدارات الجامعية تتكل على نواب تربطھم قرابة او صداقة او وعود وھنا اطل ب م ن نوابن ا كم واطن
التخلص من ھؤالء ألنھم يسيئون الى نوابنا وخاصة مع «التفاول الكبير نحوھم».
 ¯ ٩ال يعقل بق اء الجامع ات الخاص ة تخ رج افواج ا ايض ا ال ى الس وق ،وال ب د م ن مراقبتھ ا ،ووض ع
انظمة حازمة وحاسمة للعالقة بين مالكيھا ورؤسائھا فمع احترامنا لالس تثمار ودوره ف ي التش غيل ،اال
ان بعض ھا اص بح محكوم ا بمالكھ ا وح ول بعض ھا ايض ا ال ى م زارع وجس را للوص ول او الت أثير او
مكان ا للت رزق ،ومكان ا لتفري غ الش ھادات ،وكم ا ق ال اح دھم ھ ي افض ل اس تثمار فالقيم ة المض افة
).(%٩٥
 ¯ ١٠ق ال مس ؤول ف ي برن امجي «االس تديو المفت وح» ف ي قن اة س فن س تارز الفض ائية« ،م ا تعاني ه
الجامعات الحكومية ھو مقدمة لخصختھا من  ٥ ¯ ٤سنوات».
 ¯ ١١أطال ب س عادة النائ ب وفريق ه الني ابي ،ان «يحي د» الجامع ات الوطني ة ع ن «ت أثير الم ال» الن
«التج ارة واالم ارة ال يجتمع ان» وھ ذا ي أتي بض غط الن واب ممثل ي الش عب واالع الم ونائبن ا اعالم ي
وسياسي ومراقبة القرارات .
 ¯ ١٢نع م بعض ھم س الطين ولك ن كن ت اتمن ى ان يك ون بعض ھم ق د درس معن ى «الس لطان» وال ذي
يعني السلطة والقدرة ،فصالح الدين االي وبي س لطان ،والظ اھر بيب رس «س لطان» وھن ا اتمن ى اع ادة
النظر في تدريس «التربية الوطنية» .في جامعاتنا في االس لوب التقلي دي ال ى اس لوب متط ور يتماش ى
مع الحدث و«للحديث ھنا سيكون الحقا(.
 ¯ ١٣يعرف نائبنا ان معظ م االدارات الجامعي ة م ن خريج ي الجامع ات االميركي ة وال اع رف لم اذا،
واطالب نائبنا وفريقه الطلب من ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم الطلب م ن االدارات الجامعي ة ان تب ادر
بمعادل ة ش ھاداتھا ومص درھا بغ ض النظ ر ع ن التخ رج ول يس فق ط خريج ي بع د  ١٩٩٠،واملن ا ان
تص بح بع ض جامعاتن ا الوطني ة مث ل «ھ ارفرد» الت ي تق در أص ولھا ب¯ ٢٧ملي ار دوالر او
«ستانفورد» ) ١٣،٨مليار دوالر( وان تتجه نحو البحوث العلمية وت وطين )الن انو تكنول وجي( ول يس
الغائ ه وبح وث الطاق ة والمي اه .وتتع اون م ع ص ندوق البح ث العلم ي وجامع ات ومؤسس ات بحثي ة
عالمي ة ،ع دا ع ن البح وث االجتماعي ة واالقتص ادية ب دال م ن قي ام بعض ھا بمنافس ة القط اع الخ اص
)وانشاء كازيات(!
واعجبني ما نشر في االھرام عام ) ٢٠١١الجامع ات ترف ع ش عار التطھي ر اوال «ف ي مص ر»( ونح ن
مع سعادة النائب وفريقه نطالب )بالتغيير في جامعاتنا ايجابيا( وبسرعة .فالخطر عل ى الدول ة ق د ي أتي
ال سمح ﷲ من بوابة الجامعات ،فالحذر مطلوب
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الرأي ص ٨

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

ظاھرة العنف الجامعي مسؤولية مشتركة
د .جورج طريف
ما من شك في أن مشاھد العنف في جامعاتنا التي تطل بين فترة وأخرى اصبحت من الظواھر المقلق ة
والمؤسفة والمؤلمة في آن واحد وكان اخرھا ما شاھدناه في جامعة مؤتة ،ففي الوق ت ال ذي ينظ ر في ه
المجتمع االردني ال ى جامعاتن ا باعتبارھ ا من ارات ال وطن المض يئة الت ي تحم ل الن ور واالم ل الواع د
البنائن ا وبناتن ا طلب ة الجامع ات ببن اء مس تقبل مش رق الردنن ا الغ الي مثلم ا تحم ل الق يم النبيل ة المزين ة
باخالق وشھامة ورجولة االردني ين اخ ذت ھ ذه الق يم ب التراجع لتفس ح المج ال لخل ق بيئ ة غي ر مالئم ة
وغير صحية تشوه الصورة وتخلق ظروفا تنعكس اثارھا سلبا على مجتمعنا بمختلف مكوناته وفئاته.
نح ن نعل م ان ه كت ب الكثي ر ع ن ھ ذه الظ اھرة ف ي وس ائل االع الم المختلف ة كم ا اجري ت العدي د م ن
الدراسات العلمية عليھا باش راف اختصاص ين م ن مختل ف جامعاتن ا ومؤسس اتنا العلمي ة واالجتماعي ة
وعقدت العديد من المؤتمرات والن دوات الت ي ناقش ت ھ ذه المس ألة وش اركت فيھ ا مختل ف المؤسس ات
المعني ة ابت داء م ن وزارت التربي ة والتعل يم والتعل يم الع الي والتنمي ة االجتماعي ة والسياس ية وم رورا
بمؤسسات المجتمع المدني وانتھاء بالمؤسسات االمنية واالعالمي ة ودرس ت ھ ذه المؤسس ات الظ اھرة
م ن مختل ف جوانبھ ا وخرج ت بتوص يات قيم ة عرض ت األس باب الت ي تق ف وراء ظ اھرة العن ف
المجتمعي والجامعي وابرز الحلول للتغلب عليھا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ھذا االطار ھوھل تم تنفيذ ھذه التوصيات والمقترح ات ام انھ ا بقي ت
حبرا على ورق وتم االحتفاظ فيھا في ملفات الجامعات وانتھ ت المش كلة بانتھ اء الم ؤتمر او الن دوة او
الحلقة الدراسية....؟ وعلى سبيل المثال ال الحصر ھل تمت معالج ة مش كلة الف راغ الت ي تعتب رمن اھ م
المش كالت الت ي يع اني من ه الطلب ة ف ي جامعاتن ا وخصوص ا ف ي الكلي ات االنس انية الت ي تخل ق البيئ ة
الخص بة الث ارة العن ف وتعتب ر س ببا رئيس ا ال يختل ف علي ه اثن ان......؟ وھ ل ت م تحقي ق المرتك زات
االربعة الت ي تحق ق االم ن والس الم ف ي المجتم ع والجامع ة وھ ي االمان ة والعل م والحري ة والعدال ة...؟
وھل تمت اعادة النظر في منھاج التربية الوطنية وطرق واس اليب تدريس ھا ف ي الجامع ات والم دارس
والكلي ات.....؟ وھ ل ي تم تطبي ق الق انون واس س القب ول عل ى الجمي ع لض مان س يادة الع دل والمس اواة
وتكافؤ الفرص.....؟
م ع ان ك ل اردن ي وك ل اردني ة يعل م عل م اليق ين أن ھ ذه الظ اھرة تتن افى م ع الم وروث االجتم اعي
األردني وال تعكس واقع المجتمع فان معالجة اس باب ظ اھرة العن ف المجتمع ي والج امعي تحت اج إل ى
نظرة شمولية وجھد كبير من جميع األطراف ابتداء من االسرة التي تق ع عل ى كاھلھ ا مس ؤولية تربي ة
االبناء تربية صالحة ومن ثم المدرسة ومن بعدھا الجامعة ثم المجتم ع فھ ي مس ؤولية مش تركة تتطل ب
من كل فرد فينا القيام بما ھو مطلوب منه بھ دف تعزي ز منظوم ة الق يم المجتمعي ة والعم ل عل ى تمت ين
الثقة بين أفراد أسرتنا الواحدة ،ونبذ مشاعر الكراھية بين الناس بما يضمن ويقوي النس يج االجتم اعي
ويحمي الوطن ومنجزاته ومكتسباته.
وما من شك في ان اتباع سياسات متخصصة على المستوى الوطني تضمن زيادة التفاع ل ب ين الطلب ة
والھيئات التدريسية عن طريق الحوار العلمي المدروس واالھتمام أكثر بالقيم الروحية وتعزيز مفھ وم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التكافل االجتماعي بشكل عام وتغلي ب المص لحة الوطني ة عل ى المص الح الفردي ة وص وال إل ى مجتم ع
عصري تسوده قيم العدالة وتكافؤ الفرص وقوة القانون والتشدد في تنفي ذ العقوب ات بح ق الطلب ة ال ذين
يتسببون في إثارة العنف والمشكالت ف ي المجتم ع الج امعي كلھ ا خط وات تض من خل ق مجتم ع م دني
حيوي يتصدى بقوة لھذه الظاھرة ويضع حدا الستمرارھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٩

٢٠١٣/٤/١٩

الجمعة

حل العنف الجامعي ..تغيير الديمغرافيا الجامعية والجماعات المرجعية للشباب
رومان حداد
العن ف الج امعي كس لوك جم اعي يمك ن التعام ل مع ه وف ق أس س علمي ة واض حة ،ول يس وف ق آراء
وتصورات واجتھادات فردية تخضع لمبدأ التجربة عبر أسلوب الص واب والخط أ ،وبالت الي ال ب د م ن
وجود مختصين بعلم النفس االجتماعي ال ذين ي دركون أن الس لوك اإلنس اني عب ارة ع ن مجموع ة م ن
العادات التي يتعلمھا الفرد ويكتسبھا أثناء مراحل نم وه المختلف ة ،ألن أكث ر الس لوك اإلنس اني مكتس ب
وقابل للتعديل أو التغيير عن طريق التعلم ،أو عبر العوامل البيئية.
وبالتالي ال بد من استخدام النظريات السلوكية المتبعة في علم النفس االجتماعي في تع ديل االتجاھ ات
لدى فئة الشباب وطلبة الجامعات تحديداً.
مع إدراك أھمية ال دور ال ذي تلعب ه الجماع ة المرجعي ة ف ي تك وين االتجاھ ات ل دى فئ ة الش باب ،فھ ذه
الجماع ة المرجعي ة ھ ي الت ي تح دد األس س ف ي تق ويم س لوك الش اب االجتم اعي ،وبالت الي ف إن تغيي ر
الجماعة المرجعية أو اإلطار المرجعي لطلبة الجامعات يس اعد عل ى تغيي ر االتجاھ ات الت ي يتبنونھ ا،
وھنا تبرز أھمية استخدام وسائل اإلعالم واالتصال إلحداث األثر المطلوب لدى ھذه الفئة.
وال يمكن تغيير الجماعة المرجعية) ،العزوة( بالعائل ة والعش يرة ،م ا ل م ي تم )كس ر( المك ان الجغراف ي
الحاضن للفكرة ،وبالتالي فمن الضروري التفكي ر ج ديا ً بتغيي ر ال ديمغرافيا الجامعي ة م ن خ الل تقس يم
األردن إلى ثالث مناطق جغرافية كب رى وھ ي الش مال ،الوس ط ،الجن وب ،بحي ث أن م ن يري د إكم ال
دراس ته الجامعي ة م ن طلب ة الش مال علي ه أن يخت ار جامع ة م ن جامع ات الوس ط أو الجن وب ،وھك ذا
دواليك ،بحيث تصبح المرحلة الجامعية فرصة حقيقية للطالب الجامعي كي يبتعد ع ن الت أثير التقلي دي
للعائلة والعشيرة ،ويتعرف على جماعات أردنية جديدة.
وھو ما سيدفع الطالب إل ى إنش اء جماع ة مرجعي ة جدي دة بمجموع ة قيمي ة متص لة ومرتبط ة بطبيعت ه
كطالب جامعي ،وھو ما يعني أن اإلطار المرجعي والقيمي الذي سينتمي له الطالب الجامعي سيس اعد
ھو في تشكيله وسيكون قابالً الكتساب قيمه وتجاربه منه.
وبحسب )قانون التأثير( ال ذي ص اغه )إدوارد ل ي ثورن دايك( وال ذي ي نص عل ى أن االس تجابات الت ي
تليھ ا نت ائج ُمرض ية س ترتبط بالوض ع والظ روف المعني ة الت ي أدت إل ى تل ك االس تجابات ،وس تتكرر
االستجابات كلم ا ت وفرت الظ روف المش ابھة ،أم ا االس تجابات المؤدي ة إل ى نت ائج غي ر ُمرض ية فإنھ ا
على األرج ح ل ن تتك رر ،ف إن تك وين الط الب الج امعيين لمجموع اتھم المرجعي ة وإط ارھم المرجع ي
بعيداً عن المجموعات المرجعية التقليدية بإطارھا المرجع ي التقلي دي ،س يحقق نت ائج مرض ية للش باب
مما يساعد على تكرار وانتشار التجربة.
ألن تكوين االتجاه لدى الشباب يمكن ان يكون عن طريق إشباع الحاج ات األولي ة واألساس ية للش اب،
والتعرض للخبرات الجديدة والمختلفة ،وعن طريق عملي ة الغ رس ال ذي تق وم ب ه س لطات أعل ى يقب ل
الشاب الخضوع لھا أو قدوة يمكن للشاب اتباعھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واس تمرارية س ير الش باب ف ي تغيي ر اتجاھ اتھم س يتطلب اتب اع أس لوب التعزي ز اإليج ابي ألي توج ه
تغييري لدى الشباب ،حيث يججب االبتعاد عن تطبيق فكرة العقاب كأسلوب وحيد لض بط الس لوك ف ي
المجتمع الطالبي ،ألن العقاب ال يقض ي عل ى الس لوك ب ل ق د يخل ق حال ة خ وف م ن ارتكاب ه ،ولحظ ة
انخفاض حدة ھذا الخوف سيعود السلوك للظھور مترافقا ً مع تأثيرات جانبي ة غي ر مرغوب ة ك الكره أو
الغضب ،وھو م ا أح د مب ررات تك رار ح االت العن ف الج امعي بص ورة أش د عنف ا ً وأكث ر أذى وأكب ر
اتساعا ً وإضراراً بالمباني الجامعية.
الخطوات الض رورية إليج اد ح ل ج وھري لقض ية العن ف الج امعي واض حة وس ھلة ويمك ن تطبيقھ ا،
والخطط االستراتيجية موجودة فعالً ،ما ينقصنا للخروج من عنق زجاجة العنف الج امعي ھ و تماس ك
الدولة وامتالك إرادة لتجاوز األزمة وقدرة على السير في الطريق الصحيح ،فھ ل تت وافر ل دى ص ناع
القرار اإلرادة ،واألھم ھل يملكون القدرة على تحقيق ذلك؟
أخشى أن نعتاد على حاالت العنف الجامعي لدرجة أن ال يستثير العنف الج امعي أح داً ل إلدالء برأي ه،
إلدراك الجمي ع أن الحب ر المس ال ال يغي ر والك الم المق ال ال يج د أذن ا ً ص اغية ،وال دم الم راق عل ى
أرصفة الجامعات تحول إلى جزء من الفلوكلور الجامعي والديكور الداخلي لجامعاتنا.
حتى عنف ج امعي آخ ر وك الم مك رر ع ن ض رورة الح ل وإمكانيت ه يبق ى الج رح مفتوح ا ً ونازف ا ً ب ال
عالج.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إعالنات

الرأي ص ٣٦

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٤/٢١

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

األحد  ٢١نيسان ٢٠١٣
يستمر تأثر المملكة نھاراً بالمنخفض الجوي والكتلة الھوائية الباردة ال ُمرافقة له
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ١٠-٧درجات مئوي ويكون
الطقس بارداً بوج ٍه عام وخاصة في الجبال ،ويبقى ربيعيا ً لطيفا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتستمر
بالظھور كميات كبيرة من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة
ﷲ في شمال ووسط وشرق البالد ،قد تكون غزيرة لفترات وجيزة ويصحبھا حدوث الرعد و تساقط البَ َرد
أحيانا ً .وتكون الرياح غربية نشطة السرعة و ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراوية.
يُ ّ
حذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل
الرياح النشطة.
 -٢خطر إحتمالية تشكل السيول في األودية و المناطق ال ُمنخفضة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق مع ظھور بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وال تزال الفرصة
ُمھيأة لھطول زخات محلية من المطر .ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية باإلضافة للسھول
الشرقية .وتكون الرياح غربيةُ ،معتدلة االسرعة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية ،أثناء ساعات الليل ال ُمتأخرة ،نتيجة توقع تشكل الضباب في المرتفعات
الجبلية والسھول الشرقية.

االثنين  ٢٢نيسان ٢٠١٣
تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الھوائية الباردة التي أثرت خالل اليومين الماضيين

نھاراً:
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ترتفع قليالً درجات الحرارة مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٨-٦درجات مئوية.
ويستمر الطقس بارداً وخاصة في الجبال ،ويكون لطيفا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتغطي السماء
كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ حتى ساعات
العصر خاصة في شمال ووسط المملكة .وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.
و ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منھا.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق .ويُتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السھول الشرقية .وتكون
الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تصبح تدريجيا ً ھادئة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من السھول الشرقية ،في ساعات الليل ال ُمتأخرة ،نتيجة توقع تشكل
الضباب.
الثالثاء  ٢٣نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي ٣-٢
درجات مئوية .ويكون الطقس صباحا ً بارداً في أغلب المناطق ،ثم يتحول تدريجيا ً ليصبح ُمشمسا ً وربيعيا ً
لطيفاً ،مع بقائه مائالً للبرودة في الجبال .وتكون الرياح ُمتغيرة اإلتجاه الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً في العديد من المناطق ،وبارداً في السھول الشرقية وجبال الشراه .وتظھر بعض
السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح خفيفة ُمتغيرة االتجاھات.
األربعاء  ٢٤نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
توالي درجات الحرارة إرتفاعھا بحيث تصبح حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام أو أعلى بقليل .ويكون
الطقس ُمشمسا ً وربيعيا ً لطيفا ً الى ُمعتدل في أغلب المناطق ،في حين يميل الى الحرارة في األغوار والبحر
الميت والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة .مع ھبات نشطة في منطقة خليج
العقبة.

ليالً:
يكون الطقس مائالً للبرودة في العديد من المناطق ،وبارداً نسبيا ً في أجزاء من السھول الشرقية .في حين
يكون ُمعتدالً في األغوار والعقبة .وتكون الرياح ُمتغيرة اإلتجاه الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

• علمت » عين الرأي« ان من أقوى المرشحين لتولى منصب رئيس مجلس أمناء المركز
الوطني لحقوق اإلنسان الذي شغر بتعيين طاھر حكمت رئيسا للمحكمة الدستورية رئيس
وزراء اسبق او نائب رئيس مجلس األمناء إبراھيم عز الدين.
• تحت الرعاية الملكية السامية تقيم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون السبت المقبل احتفاال بعيد
التلفزيون الخامس واألربعين .
• وزير الصحة د .مجلي محيالن أدلى بصوته في انتخابات األطباء أول من أمس في حين
رصدت » عين الرأي« ثالثة وزراء صحة سابقين خالل العملية االنتخابية ھم د.عبد اللطيف
وريكات و د .طارق السحيمات ورئيس اللجنة المشرفة على االنتخابات د .ممدوح العبادي .
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

• تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور يفتتح غدا في جامعة البترا المؤتمر
الدولي للطاقة المتجددة ومستقبلھا في العالم العربي الذي تنظمه الجمعية االردنية للبحث
العلمي وجامعة البترا ويستمر حتى  ٢٤من الشھر الحالي.
• ينظم تجمع طلبة الجامعة االردنية لالصالح الساعة الثانية من بعد ظھر اليوم األحد أمام
برج الساعة فعاليته الثالثة رفضا ً لقرار الدفع قبل التسجيل الذي اتخذته إدارة الجامعة
والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الفصل القادم ..وطالب التجمع كافة طلبة الجامعة بالتكاتف
السقاط القرار الذي يأتي لحل مشكالت الرواتب والمصاريف الباھظة واخطاء االدارات
المتعاقبة على حساب جيوب الطلبة ومصروفھم.
• الجبھة الوطنية لالصالح تنظم مساء غد االثنين في نادي خريجي الجامعات المصرية بجبل
الحسين ندوة متخصصة حول قانون الضمان االجتماعي يتحدث فيھا النقابي جمال جرار.
• ينفذ موظفو من أمانة عمان الكبرى اعتصاما في  ٣٠من الشھر الجاري أمام رئاسة الوزراء
احتجاجا على قرارات ترقية وعالوات وامتيازات ادارية وتعيينات أقرھا رئيس اللجنة
المحلية لالمانة عبدالحليم الكيالني ،رغم مخالفتھا االنظمة واللوائح الداخلية واعتراض
جھات رقابية عليھا.
•
•
•
•

تمكنت االجھزة االمنية في مخيم الزعتري نھاية االسبوع الماضي من القبض على عصابة
متورطة بسرقة وتھريب الكرفانات من المخيم حيث تبلغ تكلفة الكرفان الواحد  ٥٥٠٠دوالر
اميركي.
 % ٧٢من العمالة في االقتصاد غير الرسمي -بحسب آخر االرقام الرسمية -تتركز بشكل
رئيسي في ثالث مھن ھي الخدمات والمبيعات بحوالي  %٢٨،١والعاملين في الحرف
بحوالي  %٢٦،٤ومشغلي االليات بواقع .%١٧،٧
البنك الدولي اطلق امس مبادرة الطاقة المستدامة للجميع من أجل تشجيع الدول على الحفاظ
على مصادر الطاقة.
تقوم »مديرية شرطة الرصيفة« بحمالت امنية وتفتيشية في ساعات متأخرة ضمن نقاط
منطقة االختصاص لضبط اصحاب السوابق والمشبوھين وتعزيز االمن واالمان في لواء
الرصيفة والحفاظ على سالمة وامن المواطن.
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األحد

زواريب الغد

٢٠١٣/٤/٢١

التقى رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة األسبوع الماضي رؤساء
•
الحكومات السابقين ،ونقل عن اللقاء بحثه لتداعيات الملف السوري على المنطقة واألردن،
إضافة إلى اتفاقية الوالية الھاشمية على القدس .وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء حضره
 ٩رؤساء حكومات سابقين ،وتغيب عنه  ٦رؤساء.
غادر وفد أردني ،يتكون من  ١٣شخصية علمية ،برئاسة وزير األوقاف السابق
•
الدكتور عبدالسالم العبادي إلى أندونيسيا ،للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان" :اإلسالم
حضارة وسالم في ظالل رسالة عمان" ،يعقد في العاصمة جاكرتا ،تحت رعاية الرئيس
األندونيسي وبحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية .ويترأس العبادي اللجنة
التحضيرية لھذا المؤتمر.
•
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ،غادر بعد عصر أمس اسطنبول فور
انتھاء اجتماع "أصدقاء سورية" ،متوجھا إلى واشنطن ،لاللتحاق بالوفد الرسمي المرافق
لجاللة الملك عبدﷲ الثاني في زيارته الرسمية للواليات المتحدة.
وزير التخطيط والسياحة الدكتور إبراھيم سيف اعتذر عن عدم مرافقة الوفد الرسمي
•
األردني ،الذي يشارك في واشنطن منذ أيام في اجتماعات صندوق النقد الدولي ،وذلك
النشغال الطاقم الحكومي بمعركة الثقة النيابية .واكتفت الحكومة بإرسال وزير المالية أمية
طوقان لحضور االجتماعات مع الصندوق.
• طالب مجلس النقباء رئيس الوزراء ،في رسالة رفعھا أمس له ،بمتابعة قضية المواطن
األردني حمد عبدالكريم الطموني ،الذي شكا ذووه للنقابات ،أنه كان اعتقل في السعودية
بتاريخ ٢
• اثناء وصوله الى مطار جدة بھدف أداء مناسك العمرة ،وأنه "حتى اآلن لم يتم تقديم أي
اتھامات ضده أو اإلفراج عنه ،علما ً أن ذويه قد راجعوا وزارة الخارجية األردنية لمتابعة
الموضوع دون جدوى".
• يعقد التيار اإلسالمي في نقابة الممرضين مؤتمرا صحفيا بعد ظھر اليوم في مجمع النقابات،
وقال في تصريح له أمس إنه "سيكشف عن تفاصيل ومعلومات متعلقة بالنقابة ،كان لھا
األثر الكبير فيما جرى في المرحلة السابقة".
• تناول رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة طعام اإلفطار الخميس الماضي مع
عدد من طلبة الجامعة ،في صالة طعام الطلبة ،وتبادل الحديث معھم حول العديد من
قضاياھم ،من بينھا العنف المجتمعي .وعقب االفطار زار الطراونة عيادة الطلبة،
واستمع إلى مالحظاتھم عن مستوى الخدمات فيھا.
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٣/٤/٢١

األحد

• قررت الحكومة مؤخراً التجديد لرئيس و ٤اعضاء في مجلس مفوضي ھيئة الطاقة الذرية
لمدة  ٥اعوام تنتھي في اذار  ،٢٠١٨وبلغت قيمة الرواتب الشھرية المحددة في قرار
الحكومة للرئيس واالعضاء االربعة  ٢١الف دينار.
• كشفت وثيقة حكومية انه من بين عدد الالجئين السوريين البالغ  ٤٧٤الف في المملكة ھنالك
فقط  ١٣٥الف الجئ يقطنون المخيمات والعدد الباقي يتوزع على مدن الرمثا والمفرق
واربد ،مشيراً الى ارتفاع اعداد السوريين العابرين لالردن في الربع االول من العام الحالي
 %٣٣٠ليبلغ المعدل اليومي  ٢٣٠٠الجئ.
• قررت الحكومة مؤخراً الموافقة على تعيين سليم المغربي قنصالً فخريا ً لفرنسا في مدينة
العقبة.
• قررت ھيئة التأمين تمديد قرارھا بوقف اجازة الشركة العربية االلمانية للتأمين لمدة شھر
اضافي.
• قرر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس استيفاء مبلغ  ١٠دنانير كأجور طلب نسخة
اضافية من كتب التحقق من اعتماد المختبر والتحقق من صحة وصالحية التقارير الفنية و٥
دنانير على اي صورة مصدقة صادرة عن المؤسسة.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 فوز المحسيري بانتخابات عمان الثانية )النواب( يستأنف المناقشات اليوم والحكومة تكثف حواراتھا لعبور الثقة فعاليات شعبية :ال لعسكرة المسيرات وشبيحة اإلخوان الحكومة تطرح عطاءات طرق بـ  ٢٣٠مليون دينار الحموري :رفع الفاتورة العالجية حال زيادة أسعار الكھرباء إصابة  ٢٩رجل أمن ودرك في مخيم الزعتري ال فروع خارجية لجامعة البلقاء وفكرة تأسيس فرعھا باإلمارات انتھت قبل استكمالھا شجاعة موظف تحبط محاولة سطو اقرار تعيين بدل مجازين في "الصحة" توفير  ٣٠٠٠وظيفة للباحثين عن عمل شرق عمان تيتا يلوح باللجوء إلى )فيفا( وينھي مشواره بعد لقاء ذات راس طقس ماطر وبارد وامطار الخير تنعش آمال المزارعين -بعثة أردنية تنجح في الوصول إلى مخيم قمة ايفرست

 رئيس الوزراء يبحث مع »وطن« النيابية قانون االنتخاب و»الحكومة البرلمانية« فوز عبد المحسيري بالمقعد النيابي الشاغر لـ »ثانية عمان« فعاليات عشائرية وحزبية تستنكر االستعراض العسكري لـ »اإلخوان« بوسط عمان »العمل« تعلن عن توفير  ٤١٥٠فرصة عمل في عمان واربد  ٨مقاعد لـ »القوميين واليساريين« و ٣لـ »االسالميين والمستقلين« في نقابة االطباء الجمارك تشطب  ١٧٣٢سيارة قديمة وتستبدلھا بأخرى »ھجينة« »االتصاالت االردنية« توزع  ٨٢٫٥مليون دينار ارباحا على مساھميھا معارك عنيفة في ريف دمشق وحشود عسكرية على داريا العراقيون يصوتون في انتخابات مجالس  ١٢محافظة من أصل ١٨ مرسي يعلن تعديال على الحكومة المصرية خالل أيام.وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 فوز المحسيري بمقعد "ثانية عمان" الحكومة تقدم التنازالت إلنقاذ "الثقة" الدويك :كيري يروج لمشروع "الكونفدرالية األردنية -الفلسطينية" السفارة األميركية :واشنطن ملتزمة بأمن األردن "األشغال" :عطاءات طرق من المنحة الخليجية "المستشفيات الخاصة" تلوح بزيادة أسعارھا  % ١٣في حال رفع تعرفة الكھرباء  ١٧٠مليون دينار أموال منقولة عبر الحدود عودة الخطباء الممنوعين تحتكم للقانون وزير خارجية إسبانيا يزور مدينة البترا األثرية شجاعة موظف تفشل محاولة سطو على محل صرافة -مسيرة في المفرق ضد اإلخوان المسلمين

 المحسيري نائبا عن عمان الثانية كتل نيابية تفاوض على الثقة بشروط المستشفيات الخاصة تھدد برفع أسعار فواتير المرضى تشكيل لجنة نقابية في "العرب اليوم" اليساريون والقوميون يكتسحون نقابة األطباء تركيب السخان الشمسي شرط إلذن اإلشغال  ٢٣٠مليون دينار لطرح عطاءات الطرق الرئيسية  ٢٣٩شركة مساھمة عامة تعقد "اجتماع الھيئة" ضمن المدة القانونية -االنتخابات تعيد رسم الخارطة السياسية العراقية
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