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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة األردنية الدستور ص+١٥ :الغد ص+٥ :العرب اليوم ص+٧:الديار ص+٤ :بترا +صوت الوطن
٢٠١٣/٣/ ٣
األحــــــــد
نيوز+المدينة نيوز

فوز "حقوق" األردنية بالمركز الثاني في مسابقة دولية

فاز فريق من طلبة كلية الحقوق في الجامعة األردنية بالمركز الثاني في مسابقة "ويليم فيس" للتحكيم
التجاري الدولي التي عقدت في إمارة أبو ظبي منتصف شھر شباط الماضي.
وعبر رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة خالل تكريمه للطلبة عن اعتزازه وفخره
باإلنجاز الذي حققوه ما أسھم في إبراز صورة حضارية مشرقة للجامعة تليق باسمھا ومكانتھا بين
الجامعات األخرى.
وقال الطراونة إن كلية الحقوق من الكليات التي يشار لھا بالبنان ،وھي مفخرة أردنية بامتياز،
واستطاعت أن تستشرف المستقبل المزدھر بفضل جھود أعضاء ھيئتھا التدريسية وطلبتھا
المتمرسين ممن خاضوا غمار المنافسة بعزيمة وحرفية عالية محققين إنجاز يضاف إلى سجل
انجازاتھم العريق.
وتكمن فكرة المسابقة التي تقوم على مرحلتين ،والتي أقيمت تحت رعاية غرفة البحرين لفض
النزاعات وجامعة اإلمارات العربية ،على محاكاة لقضية تحكيم دولية يؤدي الطلبة من خاللھا أدوار
الموكلين وأطراف النزاع ،والترافع أمام ثالث محكمين ممارسين للتحكيم التجاري الدولي.

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

3

وتكون فريق الكلية الذي شارك مع سبعة فرق من جامعات عربية كل من الطالب نديم حتر والطالب
شاكر الشاعر والطالب رضوان بطاينة والطالبة تاال قطامي والطالبة يافا عابورة ،وأشرف على
تدريبھم األستاذ في كلية الحقوق الدكتور باسم ملحم.
من جانبه قال عميد كلية الحقوق في الجامعة األردنية الدكتور طارق الحموري إن فوز الطلبة في
المركز الثاني مكنھم من التأھل للمرحلة الثانية من المسابقة التي ستقام في التاسع عشر من شھر آذار
القادم ضمن منافسة قوية سيشارك فيھا فرق من  ٣٥٠جامعة على مستوى العالم ،شاكرا في سياق
متصل ،شركة زين لإلتصاالت تبرعھم بثمن تذاكر السفر دعما للكلية وطلبتھا.
وأضاف الحموري إن مشاركة الطلبة تأتي ضمن برنامج متكامل يقوم على تدريب الطلبة على
محاكمات تجرى في مختلف المجاالت القانونية سواء القضائية أو التحكيمية ،بھدف اطالعھم على
تجارب الدول األخرى واكتساب المزيد من الخبرات ليكونوا قادة في مجالھم.
ونوه الحموري إلى مشاركة طلبة الكلية في العديد من المسابقات وتحقيقھم لمراكز مرموقة مثل
مسابقة المحاكمة الصورية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت وأشرف عليھا الدكتور أشرف
العدوان من كلية الحقوق.
يشار إلى أن طلبة كلية الحقوق شاركوا مؤخرا في مسابقة تدور حول المحاكمة الصورية في مجال
اإلعالم ،وعقدت في دولة قطر وأشرف عليھا الدكتور قيس محافظة .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية +الرأي  ٣-٣/ص+١٣ :الغــد ص+٤:العرب اليوم ص+٢:السبيل ص٣:
٢٠١٣/٣/ ٢
السبت

إعالميون يناقشون دور االصحافة الفنية في توجيه الرأي العام بأھمية الفن

ناقش إعالميون متخصصون في الشأن الثقافي والفني أثر اإلعالم الحقيقي في نشر الثقافة الفنية في
المجتمع األردني ودوره في تشكيل الرأي العام بأھمية الفن.
وتطرقوا في الندوة التي عقدتھا كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية حول"اإلعالم والفنون
في األردن" برعاية عميدھا الدكتور كرام النمري ،إلى المسؤولية التي تقع على كاھل االعالمي في
نشر الوعي الفني ،ومدى تقبل أفراد المجتمع األردني للفن واالھتمام به ودراسته وممارسته ،فضال
عن ما ھو مطلوب من دارس الفن وممارسه لمساعدة اإلعالمي لتحقيق الغاية في جعل الفن جزء
أساسي في تشكيل حياتنا.
وتناول اإلعالمي والناقد المسرحي في صحيفة الرأي األردنية جمال عياد في مداخلته اإلشكالية
القائمة بين الدراسة األكاديمية للفن والحراك الفني واإلعالمي المعاش ،مشيرا إلى أن العولمة
وتداعياتھا ،وعدم استعداد دول العالم الثالث لھا زاد من اتساع تلك اإلشكالية وأحدثت فوضى حقيقية.
وأضاف عياد إن اإلعالم الفني المحلي يعاني من ارباك واضح بفعل إدارات المؤسسات اإلعالمية
بسبب وجود خلل بنيوي فيھا ،فضال عن الممارسات التي تقوم بھا من تدخالت في النص ،واستبعاد
الصفحات الفنية واستبدالھا بالمادة اإلعالنية.
وبين عياد دور الصحافة الفنية في إيصال فكرة العمل وتبسيطھا لتكون أكثر وضوحا للمتلقي،
والحرية التي يمتلكھا الصحفي في كتابة الخبر والتوسع فيه ،مشيرا إلى ضرورة إلمامه مسبقا
بأساسيات العمل الفني وعناصره مثل علم الجمال وھندسة الديكور واللغات األخرى ،والتقنيات
المستخدمة فيه ،حتى يكون قادرا على حصر الرؤية اإلخراجية و تأسيس نص فني مكتمل العناصر.
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من جانبھا أكدت اإلعالمية في صحيفة الرأي األردنية والمتخصصة في الشأن الموسيقي سارة
القضاة على دور اإلعالم الفني في توجيه الرأي العام بأھمية الموسيقى والتشجيع على تعلمھا
وممارستھا وتحفيز المواھب ،لما يقدمه من معاني جديدة تضفي صبغة مؤثرة للعمل الفني
واإلبداعي.
وأضافت القضاة إلى أن دور اإلعالم يظل قاصرا بدون دارسي الموسيقى  ،مشيرة إلى أن الفنان ھو
األقدر على الوصول لإلعالمي لدعم تجربته الفنية وموھبته ،ليبادله األخير في إبرازھا وتألقھا دون
المغاالة فيھا.
وأشارت القضاة إلى حاجة المجتمع إلعالمي متخصص يستند في علمه إلى دراسة وتدريب ووعي،
قادر على النقد واطالعه على كل ما ھو جيد وما ھو دون ذلك.
بدوره قال مدير تحرير الدائرة الثقافية والفنية في صحيفة الرأي رسمي الجراح إن الفن واإلعالم
وجھان لعملة واحدة ،مشيرا إلى أن الفن كان دائما مادة دسمة لإلعالم فيما كان اإلعالم مادة رافعة
للفن والسمو به.
وأضاف الجراح في مداخلته إلى أن الصحافة الثقافية حديثة العھد حيث بدأ االھتمام بھا في منتصف
الثمانينات ،مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة كانت تتطلع إلى الثقافة على أنھا فعل ھامشي وتشكل
عبيء مادي.
وأشار الجراح إلى المھارات و المؤھالت التي ينبغي لدارس الفن اكتسابھا ليعمل في مجال اإلعالم
الفني ،ويكون فاعالً في الوسط اإلعالمي من خالل المواظبة على المطالعة ومواكبة التكنولوجيا
والحداثة ،منوھا في الوقت ذاته إلى تجربته الخاصة في ھذا المجال.
وكان عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور كرام النمري قد عبر عن أمله في أن تكون الندوة التي
نظمتھا الكلية وھي تحتفل في عيدھا العاشر المتزامن مع عيد الجامعة األردنية الخمسين ،بمثابة
إضافة نوعية لوعي طلبة الكلية حول دور الفن في اإلعالم الذي ال يخلو من الرعاية ليحمل سياسة
السلطة الحاكمة.
وأشار في كلمته التي ألقاھا في بداية الندوة التي حضرھا عدد من أعضاء الھيئة التدريسية في الكلية
وجمع من الطلبة ،إلى الدور الذي تضطلع به كلية الفنون في إعداد جيل من الطلبة الفنانين مسلحين
بالمعرفة والفكر والتقنية ،يحملون جذور األجداد في التواصل بين الماضي العريق والمستقبل في
تقنياته العلمية والتكنولوجية.
إلى ذلك قال منظما الندوة من كلية الفنون الدكتور فادي سكيكر واألستاذ فؤاد خصاونة إن الھدف من
عقد مثل ھذا النوع من الندوات ھو توعية طلبة كلية الفنون بأھمية اإلعالم الفني من خالل استعراض
تجارب عدد من النقاد واإلعالميين المتخصصين في ھذا الشأن ،واطالعھم على أبرز اإلشكاليات
التي يتعرضون لھا خالل عملھم اإلعالمي الفني ،باإلضافة إلى تبادل اآلراء ووجھات النظر بين
الطلبة والمتحدثين ،الكتساب الخبرات العملية والفنية من جھة ودرء الفجوة القائمة ما بين اإلعالمي
والفنان من جھة أخرى.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية +بانوراما

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

محاضرة في "األردنية" حول الدراسة في ألمانيا

ألقى ممثل الھيئة األلمانية للتبادل الثقافي )الداد( أندرياس ووتس اليوم محاضرة في الجامعة األردنية
تتعلق بنظام الدراسة في ألمانيا.
وتحدث ووتس في محاضرته التي نظمھا مكتب العالقات الدولية في الجامعة حول فوائد الدراسة في
ألمانيا ونظام التدريس في الجامعات األلمانية ومتطلبات القبول في برامج البكالوريوس والماجستير
والدكتوراه وطبيعة المنح المقدمة للطلبة ،إضافة الى دور مؤسسة الداد في خدمة الراغبين بالدراسة
في ألمانيا.
وأشار ووتس الى ان الدراسة في الجامعات األلمانية باتت في اآلونة األخيرة تحتكم الى ديناميكية
جديدة ،سھّلت الشھادات الصادرة بموجبھا الدخول السريع إلى الحياة المھنية ،داعيا الطلبة المھتمين
الى مراجعة مؤسسة الداد لمعرفة تفاصيل ھذه الديناميكية وأسس القبول والكفاءات اللغوية والوثائق
المطلوبة والشھادات التي يجب عليھم إبرازھا ھناك.
وأضاف انه يوجد حوالي مليوني طالب في الجامعات األلمانية ،نسبة الطلبة األجانب منھم ،%١٠
منوھا الى زيادة نسبة الطالب القادمين من دول أوروبية بسبب سھولة الدراسة في ألمانيا في السنوات
األخيرة بفضل ما يسمى "اتفاقية بولونيا" التي عقدت في عام  ١٩٩٩بين ألمانيا و ٣١دولة أوروبية
لتوحيد النظام الدراسي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبيّن ووتس ان قبول دراسة الدكتوراه في إحدى الجامعات األلمانية يشترط حصول الطالب على
شھادة الماجستير أو ما يعادلھا كشھادات دبلوم الدراسات العليا ودبلومات التخصص ،مشيرا الى ان
مدة دراسة الدكتوراه في ألمانيا تتراوح مابين سنتين إلى خمس سنوات .
وتابع عن قبول الماجستير انه يحتاج شھادة البكالوريوس أو مايعادلھا ،منوھا الى ان ما يميز
الماجستير ھو إمكانية دراسته باللغة اإلنجليزية لبعض التخصصات.
وفي ختام المحاضرة أجاب الضيف على أسئلة الطلبة وقدم إيجازا عن مؤسسة الداد األلمانية وآلية
عملھا ،مشيراً إلى العالقة األكاديمية التي تربط الجامعة األردنية بمؤسسة الداد بموجب اتفاقيات
التعاون العلمية ،ومشيداً بالسمعة العلمية التي تتمتع بھا "األردنية" بين نظيراتھا ليس بين نظيراتھا
فحسب بل على المستوى العالمي.

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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موقع أخبار الجامعة األردنية+الوقائع

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

بحث التعاون بين "األردنية" ووفد أكاديمي ماليزي

بحثت نائب رئيس الجامعة األردنية الدكتورة لميس رجب اليوم مع وفد من الملحقية الثقافية الماليزية
وجامعة كوااللمبور الخاصة سبل التعاون وقبول طلبة ماليزيين بحضور مدير العالقات الدولية
الدكتور رامي علي.
وقدمت رجب شرحا للوفد الزائر عن تخصصات الجامعة وأعداد الطلبة غير األردنيين الدارسين فيھا
 ،مرحبة بالتعاون مع جميع الملحقيات الثقافية في المملكة خدمة لطلبتھم.
وأعرب مدير الملحقية الثقافية الماليزية الدكتور محمد أزيدان عن رغبة بالده في ابتعاث عدد من
الطلبة الماليزيين للدراسة في الجامعة األردنية في تخصصي الطب وطب األسنان.
وأبدى أزيدان إعجابه بالجامعة األردنية والتطور الواضح في مستوى البنى التحتية والمختبرات
المجھزة بأفضل المعدات ،مشيرا إلى التصنيف العالمي للجامعة حيث حلت في المرتبة األولى على
مستوى الجامعات األردنية.
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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موقع أخبار الجامعة األردنية+بانيت نيوز

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

إصدار كتيب سلسلة المنتديات الخاصة حول اإلصالح االقتصادي
أطلقت الجامعة األردنية ومركز جامعة
كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث كتيب سلسلة
المنتديات الخاصة حول اإلصالح االقتصادي
في األردن في جلسة أقيمت في مقر المركز.
ويضم الكتيب ملخص حول سلسلة المنتديات
الخاصة حول اإلصالح االقتصادي التي عقدت
في العام الماضي وشملت تسع ندوات حول
السياسات المالية واالقتصادية ،وواقع الفساد،
والتخطيط
واالستثمار،
والتخاصية،
االستراتيجي ،وعضوية األردن في مجلس
التعاون الخليجي المركزية والالمركزية
واالقتصاد األردني من منظور إقليمي.
وتحدث في الجلسة نائب رئيس جامعة كولومبيا
لشبكة المراكز العالمية الدكتور صفوان
المصري عن أھمية السلسلة من مضمون
وأھداف ،شاكراً الجامعة األردنية والمتحدثين
على الجھود التي بذلوھا إلنجاح ھذه السلسلة.
من جانبه وضح رئيس قسم إدارة األعمال في الجامعة األردنية الدكتور زعبي الزعبي عن أھمية
الكتيب وكيفية استخدامه كمرجع للطلبة والباحثين حول برنامج اإلصالح االقتصادي في األردن.
وتناول رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي الدكتور جواد العناني مفھوم النقاش والمناظرة
ودورھم في نشر المعرفة ،محفزاً الحضور على المشاركة في برنامج اإلصالح االقتصادي.
يذكر أن مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث أطلق تحت رعاية جاللة الملكة رانيا
العبدﷲ في اّذار  ،٢٠٠٩باعتباره من أول المراكز في شبكة من المراكز العالمية التي تطلقھا جامعة
كولومبيا في جميع أنحاء العالم.
ويوفر المركز ،ومقره ع ّمان ،قاعدة إقليمية لألنشطة العلمية في منطقة الشرق األوسط ،ويعزز
الشراكات األكاديمية للجامعة وبرامجھا في المنطقة .كما يتيح المركز ألعضاء ھيئة التدريس في
جامعة كولمبيا الفرص للمشاركة في البحوث ،وللطالب التعرف على الشرق األوسط بشكل مباشر،
ولخريجي الجامعة في المنطقة المشاركة والتفاعل المباشر مع الجامعة ،ويوفر المركز نسخ
الكترونية وأخرى مطبوعة للكتيب في المركز وعلى الموقع اإللكتروني
.http://cumerc.columbia.edu
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

موقع أخبار الجامعة األردنية+بانوراما  +المستور االخباري

٢٠١٣/٣/ ٣

بوح القوافي ملتقى أدبي في "األردنية"

أقامت شعبة النشاط الثقافي واإلعالمي في دائرة النشاطات الثقافية والفنية واإلعالمية في عمادة
شؤون الطلبة في الجامعة األردنية ملتقى أدبي بعنوان )بوح القوافي( شارك فيه ) (١٥من طلبة
الجامعة ضمن نشاط يقام عند ظھيرة كل يوم ثالثاء من األسبوع.
وألقى الطلبة مجموعة من القصائد الفصيحة والنبطية ذات األلوان المنوعة من حيث الموضوعات
واإليقاع ممزوجة بالھم العربي وعلى رأسھا فلسطين ،فكان اللقاء باقة من مشاعر الشباب التي تسري
في دمائھم من الھم الوطني والعربي.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعة أن الملتقى يعرض إبداعات الطلبة في المجاالت
األدبية ويصقل مواھبھم ويفعل دورھم في الحياة الجامعية لقتل وقت الفراغ لديھم ،ويستغل وقته
الالمنھجي في مواھب تعود بالفائدة عليه.
وتحدث الشرعة عن نشاطات العمادة األخرى الفنية منھا والرياضية إضافة إلى األندية الطالبية
مؤكدا على فتح مكاتب العمادة ألي فكرة إبداعية ليتم تبنيھا مباشرة والعمل على تذليل كل الصعوبات
إلنجاحھا من أجل بناء جيل من الشباب المبدع وبالتالي تكتمل فلسفة عمادة شؤون الطلبة في خلق
شخصية متوازنة ومتكاملة للطالب تنسجم مع فلسفة الجامعة والمجتمع.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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من جھته قال رئيس شعبة النشاط الثقافي واإلعالمي في عمادة شؤون الطلبة سامي العتيالت أن ھذا
الملتقى الذي يقام في ساحة برج الساعة في مجاالت الشعر والخطابة والقصة والخاطرة وفن اإللقاء
يھدف إلى تنمية المواھب اإلبداعية لدى الطلبة وصقلھا إلخراجھا إلى جمھور طلبة الجامعة بمنھجية
عالية.
ودعا العتيالت الطلبة ممن يجد في نفسه الموھبة واإلبداع لتطويرھا وتنميتھا ليتم تبنيھا والعمل على
إظھارھا وعرضھا ضمن برامج العمادة الثقافية المتنوعة.
يذكر أن شعبة النشاط الثقافي واإلعالمي تقيم العديد من النشاطات من بينھا" ملتقى األسرة الثقافية
وھندسة الكلمات" يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة الثانية بعد الظھر ويشارك فيه ما يزيد عن
) (٨٠طالبا ً وطالبة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص+٧ :زاد األردن اإلخباري

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

رئيس الجامعة االردنية يطالب بإلغاء وزارة التعليم العالي
دعا رئيس الجامعة االردنية الى الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،في موازاة تطوير مجلس
التعليم العالي.
وكشف الطراونة في تصور أعده يتعلق بتطوير واقع التعليم العالي ،حصلت »الرأي« على نسخة
منه ،بأن وزارة التعليم العالي عملت في »السنوات االخيرة« على التدخل في كثير من صالحيات
الجامعات وأجرت مناقالت بين رؤساء جامعات او تغييرھم او تعديل القوانين دون استشارة
الجامعات.
واشار الى أن ھذه التدخالت تقتضي »الغاء الوزارة واستبدالھا بمجلس تعليم عالي قوي يراسه رئيس
الوزراء وتمثل فيه الجامعات الرسمية والخاصة ووزارة التربية والتعليم وممثلون القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني«.
ودعا التصور الى الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائمة على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب.
وأكد التصور ضرورة إعطاء الصالحيات التامة للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل
منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات المختلفة ،سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل
الدراسي في »التوجيھي« معيارا اوحد للقبول ،او اعتماد امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة
تعمل جنبا الى جنب مع معدل الثانوية العامة والسجل الدراسي السابق في الصفوف التاسع والعاشر
والحادي والثاني عشر باالضافة الى معايير أخرى يتم االتفاق عليھا.
واقترح الطراونة في تصوره ،توجيه الدعم المخصص للطالب الفقير الى تطوير المدراس االقل حظا
بواقع ) (٣٠مليون دينار سنويا الى حين اكتمال رفع كفاءة جميع ھذه المدارس ،وإفساح المجال
للطلبة الفقراء بالعمل من خالل برنامج تشغيل تديرھا الجامعات مع القطاعين العام والخاص.
يذكر ان الجامعة االردنية ،اعدت مشروع متكامل لتشغيل الطلبة ،تشترك فيه مع المؤسسات المعنية.
واوصى الطراونة بالغاء مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية واالستعاضة عنھما بتدريب الطلبة
لمدة فصل دراسي واحد في القوات المسلحة االردنية ،على ان يكون تدريب الطالبات في الخدمات
الطبية والطالب في مراكز التدريب.
وتابع في ھذه التوصية »طرح  ٦ساعات معتمدة بديلة في موضوعات تھدف الى بناء سلوك
المواطنة الصالحة تنھض بالفكر والعاطفة والسلوك ،وتسھم في تشكيل الشخصية المتوازنة المتكاملة
للطلبة ،على ان تشمل مساقات حول اخالقيات المھن وفنون االدارة واالقتصاد ومھارات االتصال
الفعال والتفكير االيجابي وحل المشكالت وضبط وادارة وتوظيف االنفعاالت باالضافة الى الثقافة
القانونية والحقوقية والسياسية والتربية االخالقية والقيمية ،على ان يترك للجامعات حرية بناء المنھاج
في ھذه المساقات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وطالب بتطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات ،بحيث يصار الى تعيين رؤساء الجامعات ونواب
الرئيس والعمداء بناء على فاعلية خططھم االستراتيجية لتطوير مؤسساتھم وكلياتھم التي سيراسونھا،
وان يرتبط ذلك بنظام مساءلة فعال على ان تنظر مجالس االمناء في تلك الخطط وتقوم بإختيار
الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ھذا المعيار الموضوعي الذي يخدم الجامعة.
ودعا التصور الى الغاء جانب االعتماد من ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتباعه بمجلس
التعليم العالي واعتباره جزءا من اجراءات الترخيص واستحداث ھيئة مستقلة لضمان الجودة ،ويمكن
ان يمتد عملھا الحقا ليشمل الجودة في التعليم العام ،بحيث تنتقل من ثقافة االعتماد الى ثقافة الجودة
ومن ثقافة المعايير الكمية الى المعايير النوعية.
وأكد ضرورة إفساح المجال للجامعات الرسمية للسعي الى ايجاد طرق غير تقليدية في تمويل نفسھا
والتخفيف من البروقراطية الحكومية لتطوير الريادة واالبداع وحاضنات االعمال وغيرھا)(...
ووضع خطة عشرينية تحدد فيھا الدولة رؤيتھا واولوياتھا للتعليم العالي وتحدد في ضوئھا الحاجات
واالھداف الوطنية ،ثم توضع الخطط بناء على ذلك ،وتمنح الجامعات االستقاللية الكاملة لتطبيق
وتنفيذ تلك الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منھا وبربط الدعم الحكومي المالي الموجه الى
الجامعات باتجاه تحقيق تلك المعايير ضمن نظام واضح المعالم لمساءلة التربوية.
واقترح تشكيل مجلس للموارد البشرية ،يھدف الى تطوير الموارد البشرية التي تنسجم مع متطلبات
سوق العمل ،مؤكدا ضرورة دمج مجلس التعليم العالي بتشكيلته المقترحة مع مجلس التربية ومجلس
التشغيل الوطني ومجلس تنمية الموارد البشرية بمجلس اعلى لتطوير وتنمية الموارد البشرية على
مستوى الدولة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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جفرا نيوز

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

اقتداءاً باالردنية ...إدارة جامعة اليرموك تنشر كاميرات لمراقبة طلبة واعضاء الھيئة التدريسية
بعد قيام إدارة الجامعة األردنية بتركيب كاميرات 'مراقبة' في المباني الداخلية للجامعة ،تفاجأ عدد من
الطلبة بتركيب الكاميرات اضافية خارج المباني وفي جميع انحاء الحرم الجامعي.
وإعتبر عدد من الطلبة تركيب الكاميرات بأنه مخالف لجميع مبادئ الحرية وحقوق االنسان ،منوھين
إلى أنه من الممكن أن يتم إستخدامھا لإلساءة لبعض األساتذة والطالب والطالبات وخلق مجاالً
للشبھات ،باالضافة الى أن الكاميرات تحتاج الى كادر وظيفي لمتابعتھا واجھزة حاسوب حديثة ،وھو
ما يضيف أعباء جديدة وإضافية إلى موازنة الجامعة التي تعاني من عجز في العام الماضي يقدر
بحوالي ' '٨ماليين و' '٣٦٠الف دينار – وفقا ً لالرقام التي تم اعالنھا من وزارة التعليم العالي.-
وعلى صعيد متصل ،التقطت عدسة 'سرايا' صور تظھر وضع السيئ لدورات المياه في كلية
االقتصاد التي لم يمضي على االنتھاء من إنشاء مبناھا سوى عامين فقط ،متسألين الطلبة لماذا تنفق
ادارة الجامعة مبالغ طائلة على مراقبتھم ،وال تعمل على صيانة دورات المياه ومرافق الجامعة التي
يحتاج بعضھا الى صيانة جديدة.
يذكر أن أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعة األردنية أعربوا في وقت سابق عن إنزعاجھم من قيام
إدارة الجامعة بتركيب كاميرات مراقبة في مرافق وقاعات ومكاتب جامعتھم ،معتبرين ذلك إستمرار
لنھج اإلدارة في قمع الحريات داخل حرام الجامعة األولى في األردن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص+٥ :الديار ص٤ :

األحــــــــد

٢٠١٣/٣/ ٣

»الغدد الصم واالستقالب األميركية« تمنح درجة الزمالة لثالثة اطباء اردنيين
قررت الھيئة العليا في كلية الغدد الصم والسكري واالستقالب األميركية منح كل من الدكتورة دانا
حياصات والدكتورة نھلة الخواجا والدكتور موسى ابو جبارة درجة ولقب زميل في تخصص الغدد
الصم والسكري واالستقالب.
ويأتي ذلك اعترافا من الكلية بما قدمه االطباء االردنيون من خدمات على مستوى عالمي بالعناية
بمرضاھم وكذلك لما قدموه من بحوث متقدمة في مجاالت السكري والغدد الصم واالستقالب.
يشار الى ان الدكتورة حياصات تخرجت من الجامعة االردنية سنة  ١٩٩٨وتخصصت في االمراض
الباطنية والغدد الصم والسكري وحاصلة على شھادتي المجلس الطبي األردني في تخصص
الباطني والغدد الصم ولھا  ٦أبحاث منشورة وتعمل في المركز الوطني للسكري والغدد الصم
والوراثة منذ تاريخ .٢٠٠٤
والدكتورة الخواجا تخرجت من الجامعة االردنية سنة  ١٩٩٦وتخصصت في االمراض الباطنية
والغدد الصم والسكري وحاصلة على شھادتي المجلس الطبي االردني في تخصص الباطني والغدد
الصم ولھا  ٦أبحاث منشورة وتعمل في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة منذ تاريخ
.٢٠٠٢
والدكتور ابو جبارة تخرج من جامعة داغستان  -روسيا سنة  ١٩٩٥وتخصص في االمراض
الباطنية والغدد الصم والسكري وھو حاصل على شھادتي المجلس الطبي األردني في تخصص
الباطني والغدد الصم وله  ٨أبحاث منشورة ويعمل في المركز الوطني للسكري والغدد الصم
والوراثة منذ تاريخ .٢٠٠٢
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الدستور ص+ ٦ :الغد ص٥ :

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات تقيم دورة تدريبية
عقدت المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات أمس دورة تدريبية بعنوان "مرافقي ومسؤولي فحص
المنشطات" في بيت شباب عمان.
وحضر الدورة  ١٠٠مشارك من طلبة الجامعات االردنية "اليرموك ،االردنية ،الھاشمية ،الطفيلة
التقنية ،البتراء ،الزرقاء ،الزيتونة ،مؤتة" )ذكورا واناثا( ومن كافة التخصصات ،حيث تم عقد
المرحلة االولى أمس .وسيتم اختيار االشخاص الذين اجتازوا المرحلة االولى بعد اجتيازھم االمتحان
القصير الذي سيؤھلھم الستكمال المرحلة الثانية والتي ستعقد السبت المقبل والحصول على شھادة
مسؤول فحص المنشطات.
وقام الدكتور وليد الرحاحلة بإعطاء محاضرة حول التعريف بالمنظمة االردنية والوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات ولمحة عامة عن انشطة المنظمة االردنية وبرامجھا لمكافحة المنشطات ،ثم قام
الدكتور عربي حمودة باعطاء محاضرة حول المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعد المنظمة
االردنية واللجنة االولمبية لمكافحة المنشطات ،كما قام الدكتور خالد الفوارس باعطاء محاضرة حول
قائمة المواد المحظورة ،كما قام الدكتور كمال الحديدي باعطاء محاضرة حول مخاطر تعاطي
المنشطات على صحة الرياضيين .وفي النھاية قدم الدكتور كمال الحديدي رئيس المنظمة االردنية
لمكافحة المنشطات الشكر لجميع الطلبة والجامعات االردنية على حضورھم ،وقام كل من الدكتور
عربي حمودة والدكتور وليد الرحاحلة بتقديم الشھادات الى الحاضرين ،كما تم توزيع مواد تعليمية
وتثقيفية وتي شيرتات على المشاركين واخذ صور تذكارية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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’UJ to add women employees' spouses to health insurance‘
by Khetam Malkawi — University of Jordan (UJ) employees should enjoy
the same rights, regardless of their gender, and the administration is
“working on ensuring this by amending by-laws”, UJ President Ekhleif
.Tarawneh said
In a recent interview with The Jordan Times, Tarawneh said the university
seeks to amend a major by-law to grant women employees the right to
include their spouses under their health insurance, regardless of the
.husband’s work status
He said the current by-law only allows this if a female employee’s husband
.is unemployed or cannot work for health related reasons
But there is not a single condition that prevents a male employee from “
.including his wife on his health insurance,” Tarawneh noted
He added that this by-law discriminates against women and violates human
.rights conventions and the Constitution
Tarawneh added that UJ has requested that Prime Minister Abdullah Ensour
refer the current by-law to the Constitutional Court to look into the article on
.the university’s health insurance and rule on its constitutionality
According to Article 6 of the Constitution: “Jordanians shall be equal before
the law. There shall be no discrimination between them as regards to their
”.rights and duties on grounds of race, language or religion
Meanwhile, Tarawneh said the university will allow its PhD students to
teach some subjects to prepare them for assuming teaching positions after
.graduation
In addition, to encourage scientific research, the UJ president said the
university increased the annual allocation for scientific research from
.JD600,000 to JD1 million

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

18

The university has also formed a committee to study the possibility of
allocating seats for General Secondary Education Certificate Examination
(Tawjihi) students who excel in scientific research and innovation,
.Tarawneh added
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شؤون جامعية
زاد االردن االخباري

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

أساتذة في "العلوم اإلسالمية" يضربون األحد
أعلن مجموعة من اعضاء الھيئة التدريسية واإلدارية المنتقلون من من جامعة البلقاء التطبيقية الى
جامعة 'العلوم االسالمية العالمية' البدء باعتصام مفتوح يوم غد االحد ،للمطالبة بمساواتھم بأقرانھم
العاملين.
المضربون الذين نقلوا إلى االسالمية عند انشائھا عام  ٢٠٠٨وفق بيانھم األول ،خلفا لكلية اصول
الدين الجامعية ومعھد الفنون والعمارة االسالمية )جامعة البلقاء التطبيقية( ما زالت عقودھم موقعة
مع جامعة البلقاء التطبيقية حتى اآلن.
وأكدوا أن اضرابھم سيكون عن التدريس من صباح يوم االحد الى ان تتحقق جميع المطالب،التي
يطالبون بھا ويسعون لتحقيقھا ،خصوصا ً وأنھم منذ انشاء جامعة العلوم االسالمية وھم يتفاوضون مع
رئاستھا دون الحصول على أي شيء يذكر مما يطالبون به بالرغم من كثرة اللقاءات والوعود
و'المماطلة غير المبررة' بحسب قولھم.
وقالوا 'دفعنا ألكثر من مرة سابقا إللغاء اعتصام او اضراب كنا نعتزم القيام به وذلك ألمور عدة من
اھمھا :حسن الظن برئاسة الجامعة وأنھا ستصدق بوعدھا لنا .واما مراعاة لظروف صعبة يمر بھا
اردننا الغالي حرصا منا على مصلحة بلدنا وطلبتنا' وفقا ً للمضربين.
وتابع بيان المضربين 'ولكننا ونحن نرى ان حقوقنا تضيع وتسلب امام اعيننا وغيرنا في ھذه الجامعة
ممن قدموا حديثا اليھا يتمتعون بكامل الحقوق على اختالف جنسياتھم فحلل لھم ما حرم علينا .ولذلك
قررنا البدء بتنفيذ اعتصامنا والذي يتخلله االضراب عن التدريس وذلك من صباح يوم االحد القادم
الموافق  ٢٠١٣/٣/٣م .الى ان تتحقق جميع مطالبنا المتمثلة باالتي':
-١المساواة في الرواتب مع العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية مساواة كاملة غير منقوصة .
-٢التأمين الصحي واإلجحاف الكبير الذي اصابنا وحل بنا نتيجة تحويلنا الى تأمين جامعة العلوم
االسالمية .
 -٣مكافأة نھاية الخدمة .
-٤صندوق االدخار والذي الغي عن الكثير منا .
-٥تدريس ابناء العاملين في الجامعات والذي اصبح حقا مھضوما بل مسلوبا بكل ما تحمل الكلمة من
معنى.
-٦وان لم يمكن تحقيق ما سبق لنا العمل على ارجاعنا الى جامعتنا الالم جامعة البلقاء التطبيقية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٧ :

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

)نواب البلقاء( يدعون لتخفيض الرسوم الجامعية وتطوير البنية التحتية
إسالم النسور-اكد نواب محافظة البلقاء خالل الجلسة الحوارية التي نظمتھا عمادة شؤون الطلبة في
جامعة البلقاء بالتعاون مع المعھد الوطني الديمقراطي ضمن برنامج )انا اشارك ( ،على اھمية تطوير
ودعم الجامعات االردنية الحكومية وضرورة إعادة النظر في الرسوم الجامعية والنھوض بالتنمية
المحلية وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
وطالب النائب المحامي محمود الخرابشة ،بعقد مؤتمر وطني لبحث واقع التعليم العالي في االردن،
كون الشباب ھم ادوات التغيير للمجتمع وعماد نھضته ،داعيا الى ضرورة معالجة االختالالت في
جھاز التعليم العالي واصالحه والذي يبدأ باالنسان ،مؤكدا اھمية ھيكلة التعليم بكافة مراحله وضبط
التغول الذي يمارس على بعض ادارات الجامعات الحكومية من قبل مراكز القوى المختلفة ،داعيا
صندوق الطالب الجامعي ان ال يخضع لكافة اشكال الواسطة والمحسوبية.
ودعا النائب نضال الحياري ،إلى ضرورة تحقيق مبدأ العدالة بين جميع طلبة الجامعات االردنية،
موضحا انه سيتوجه للحكومة بمسودة بعد اقرار الموازنة ليتم من خاللھا المطالبة بتخفيض الرسوم
الجامعية التي باتت امرا مقلقا لذوي الدخل المحدود وخاصة الطلبة في المناطق االقل حظا ،مؤكدا
أھمية االھتمام بالبنية التحتية للمحافظة ومعالجة كافة االختالالت للنھوض بمستوى الخدمات التي
تقدم للمواطنين.
واعتبر النائب محمد فالح العبادي ،ان ما يدفع من رسوم للجامعات اقل من التكلفة الفعلية ،منوھا ان
االھم في ھذا الموضوع ھم الشريحة االكثر فقرا من المواطنين ،فھنالك شريحة غنية قادرة على الدفع
وغير القادرة تكفلت بھم المكرمة الملكية أو صندوق دعم الطالب ،الفتا الى ضرورة التمييز في
تقاضي الرسوم الجامعية بين الطالب االردني والمغترب ،داعيا ان يذھب الدعم للجامعات والمنح
للطلبة المتميزين.
وطالب العبادي ،بانشاء نفق على مثلث دبابنة مدخل مدينة السلط وھو مطلب قديم جديد لم يتحقق
بعد ،واستكمال شارع الستين ،وإنشاء مدارس اساسية واعداد الكوادر الطبية واالجھزة لمستشفى
السلط الجديد قبل استكماله ليباشر عمله فور االنتھاء به العام القادم.
ودعا النائب المھندس جمال قموه ،الى ضرورة اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة لمحاربة الفقر
والبطالة ،لتصبح االسر من ذوي الدخل المحدود اسرا منتجة بدال من مستھلكة ،ومحاربة الفساد
والفاسدين والواسطة والمحسوبية ،حيث اصبح االردن في وضع اقتصادي صعب يحتاج الى جھود
كبيرة من الحكومة للحصول على اوجه دعم في ظل العجز المالي التي تعاني منه الحكومة ،مطالبا
بشمول كافة المناطق في محافظة البلقاء بالصرف الصحي واعادة تأھيل الشوارع في مدينة السلط.
ودعت النائب آمنة الغراغير ،الى البحث عن حل لمشكلة المدارس المستأجرة ،وتضييق الفجوة بين
الطالب والمعلم ،واعادة النظر في البنية التحتية في محافظة البلقاء ومعالجة االختالالت في شبكة
المياه المستھلكة والشوارع المھترئة في لواء دير عال.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٧ :

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

تربويون :التوجه إللغاء »شتوية التوجيھي« بحاجة لمزيد من الدراسة
توجه وزارة التربية والتعليم اللغاء شتوية الثانوية العامة )التوجيھي( اعتبارا من العام الدراسي
 ٢٠١٥ - ٢٠١٤يستند وفقا للوزارة الى خطة اصالح التعليم التي اقرت اخيرا..
اال ان استطالعات الميدان التربوي تشير الى ان ھذا التوجه ما زال بحاجة الى دراسة واستعداد اكثر
حيث يركز تربويون على ان تغيير تعليمات الثانوية العامة بھذا الشكل الجذري يحتاج اوال الى
مراجعة المناھج الدراسية وتأھيل المعلمين وتوفيرعدد كاف منھم وتھيئة الطلبة دراسيا ومعنويا ،فيما
تؤكد الوزارة ان مصلحة الطالب اولوية في اي من قراراتھا وتوجھاتھا.
وبحسب امين عام وزارة التربية والتعليم سطام عواد فان ھذا التوجه سيعرض على جميع الجھات
المعنية قبل اتخاذ قرار بشأنه ،والوزارة اآلن بصدد جمع التغذية الراجعة ونتائج اللقاءات واالخذ
بعين االعتبار جميع المالحظات قبل عرضھا على مجلس التربية والتعليم.
وقال لوكالة االنباء االردنية ) بترا ( ان خطة اصالح التعليم تشمل التعليم العام والتعليم العالي ،وان
اي قرار يتعلق بالعملية التربوية يكون بنظرة شاملة لجميع مكونات النظام التعليمي وبمشاركة
المنظومة التربوية والتعليمية برمتھا.
وبين عواد ان من اھم مبررات ھذا التوجه اصالح النظام التعليمي فيما يتعلق بالمسارات االكاديمية
والمھنية وكذلك التخفيف من حالة االرباك التي يتعرض لھا الطلبة وذووھم خالل االمتحانات الشتوية
المرتبطة باحوال الطقس اضافة الى الكلفة التي تتحملھا الوزارة في الدورتين الشتوية والصيفية
والتي تصل الى نحو  ٢٥مليون دينار.
وقال نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة :إن المبررات التي ساقتھا الوزارة بتوفير  ٢٥مليون
دينار وتعدد اوراق االمتحان جاءت في غير محلھا ،مطالبا الوزارة باإلبقاء على شتوية التوجيھي
حفاظا على االريحية الموجودة لدى الطلبة ومساعدتھم على تفادي االخفاقات التي من الممكن ان
تحدث في بعض المواد الدراسية.
وبين ان الوزارة مطالبة قبل اقرار ھذا التوجه بإجراء دراسات تبين اثره على الطلبة واالھالي،
مشيرا الى انه يرفض ھذا التوجه ،برغم وجود بعض السلبيات في نظام التوجيھي المعمول به حاليا
بشكل عام ،لكن ايجابياته اكثر بكثير كما يقول.
وحول نسبة قبول فكرة الغاء شتوية التوجيھي قال الرواشدة » إن االمر يحتاج الى دراسة واقعية
وموضوعية تقيس االتجاھات التي مع او ضد ھذا التوجه ».
واشار الى ان موقف النقابة من ھذا التوجه لم يتبلور بعد ،وان االمر متروك لأليام المقبلة حيث ان
النقابة ستتخذ موقفھا من خالل اجتماع لبحث وتدارس ھذا الموضوع وعلى اثر ذلك يتم اتخاذ
قرارھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مديرة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية التربوية انتصار الشريدة قالت ان فكرة الغاء شتوية
التوجيھي لھا سلبيات وايجابيات ،فمما ال شك فيه ان االقتصار على عقد االمتحان مرة واحدة في
العام سيعمل على تخفيض العبء المالي عن الوزارة.
واستدركت ان ذلك يحتاج الى العمل وفق خطة مدروسة ال تؤثر على الطلبة بالدرجة االولى كما
يحتاج الى حوسبة المناھج وتخفيفھا ليصار بعدھا الى صياغة فكرة واضحة عن االمتحان العام
بدورة واحدة في العام.
واشارت الى ان كثرة التصريحات حول تطوير امتحان التوجيھي اربكت الطلبة والمعلمين واولياء
االمور ما اثر على اداء طلبة التوجيھي ھذا العام.
والدة احد الطالب في الصف العاشر دعت وزارة التربية والتعليم الى العمل على مراجعة المناھج
الدراسية الحالية لطلبة التوجيھي قبل التوجه الى الغاء الدورة الشتوية واالقتصار على امتحان واحد
في الدورة الصيفية موضحة ان المناھج الحالية مصممة لتقييم كل فصل على حدة ،وليس على اساس
ان تكون عبئا كامال ليتم تقييمھا مرة واحدة في العام.
واحدث ھذا التوجه ارباكا لدى الطلبة في الصفوف الثامن والتاسع بحسب رغد طالبة الصف العاشر
التي قالت :إنھا غير مدركة لما ستكون عليه المناھج بعد عامين وانھا تتمنى من معلماتھا ومشرفاتھا
توضيح ھذا االمر فھو مربك ويزيد ما نعانيه من )فوبيا( التوجيھي.التربوية الدكتورة فايزة السكر
اعتبرت ان توجه الغاء شتوية التوجيھي سيزيد صعوبة االمتحان بالنسبة للطلبة ،مستغربة من كثرة
الشائعات المتعلقة بتطوير التوجيھي والتي تطلق من بضع جھات بين الحين واالخر ما اثر سلبا على
نفسية طلبة المرحلة الثانوية بشكل عام ممن سيخضعون الي تغيير على التوجيھي.
ورأى منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة )ذبحتونا( الدكتور فاخر دعاس ان تجربة
التوجيھي على مرحلة واحدة اثبتت فشلھا حيث تم تطبيقھا على مدى سنتين خالل السنوات العشر
الماضية وعادت الوزارة عن قرارھا.
واشار الى »ان الغاء شتوية التوجيھي الھدف منھا ليس تطويره بل ان ھذا االمر ھو مقدمة اللغاء
التوجيھي واللغاء اعتماده كمعيار وحيد للقبول في الجامعات تمھيدا العتماد القبول المباشر في
الكليات الجامعية ».وعن الخطوات التي من الممكن ان تقوم بھا الحملة قال دعاس :إننا االن نقوم
بالتنسيق مع نقابة المعلمين وعدد من الشخصيات التربوية من اجل عقد ملتقى وطني او تقديم
دراسات واقتراحات بديلة لھذا التوجه.
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الجمعة

الرأي ص٤ :

٢٠١٣/٣/ ١

عويس يرعى تكريم المشرفين ومنح العضوية بجائزة الحسن للشباب
رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د .وجيه عويس ،أمس الخميس ،حفل
تكريم المشرفين المتطوعين ومنح عضوية المشاركة بجائزة الحسن للشباب ،بمدرج الحسن بن طالل
في الجامعة األردنية ،بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم د .سطام عواد ،ونائب رئيس الجامعة
األردنية د .ھالة الخيمي.
وأشاد د .عويس بجھود جائزة الحسن للشباب التي تؤكد اإليمان بالرؤية الملكية لدور الشباب الفاعل
في التطوير ،وأھمية تسليحھم بمنظومة من القيم اإليجابية ومجموعة من المھارات الحياتية.
وقال في كلمته التوجيھية؛ إن الجائزة دأبت على توظيف قدرات األسرة التربوية والتعليمية،
والمشاركين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته ،في ترجمة االنتماء للوطن إلى أفعال،
تسھم بعملية البناء ،وتعزز مسيرة النھوض الوطني.
وأشارت مديرة الجائزة سمر كلداني ،إلى أن ھذا التكريم نابع من اإليمان بالدور الذي سيلعبه
المتطوعون في تنشئة الشباب وتطوير مھاراتھم ،وتجذير المواطنة واالنتماء في نفوسھم ،تجسيدا
لمقولة قائد الوطن »الشباب فرسان التغيير«.
وفي ختام الحفل ،كرم الوزير رؤساء أقسام النشاطات ومديري المدارس المستوفية لمعايير منح
العضوية لفوج  ،٢٠١٣وھي  ٣٢جھة مطبقة للمعايير ،كما تم تكريم أشخاص ارتباط الجائزة في
المحافظات وفريق المشرفين المتطوعين فوج .٢٠١٢
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الدستور ص١٣ :

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

إعالن أسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي اليوم
يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس اليوم أسماء الطلبة المستفيدين من
صندوق دعم الطالب الجامعي ،والمتوقع أن تشمل نحو  % ٨٠من المتقدمين.
وأكد عويس في تصريح إلى "الغد" أمس أن عدد المستفيدين من الصندوق سيزيد ھذا العام عن العام
الماضي والذي بلغ نحو  ٢٧ألف طالب وطالبة .وبلغ عدد الطلبات التي تلقتھا الوزارة منذ البدء
بتقديم الطلبات في  ٤كانون األول )ديسمبر( الماضي نحو  ٤٠ألفا.
يشار الى أن الصناديق والجھات التي تقدم المنح والبعثات ،ھي الديوان الملكي الھاشمي )لطلبة السنة
األولى فقط /المستجدين( ،وخصص لھا نحو  ١٥١٢منحة ،وصندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية،
وصندوق األميرة منى لدعم تخصص التمريض لإلناث فقط ،ودعم الطالب في الجامعات األردنية
الرسمية )منحا وقروضا( ،ودعم الطالب في جامعتي الحسين بن طالل والطفيلة التقنية من طلبة
إقليمي الوسط والشمال )فقط( ،ودعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية )دبلوم كليات المجتمع
الحكومية( ،وشركة زين التعليمية ،وبعثات مدارس مناطق جيوب الفقر ،وبعثات أوائل األقسام
األكاديمية لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية.
وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي للصندوق  ١٠ماليين دينار الى
جانب منحة عربية متوقعة بقيمة  ٢٥مليونا.
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مقاالت

طلبة نيوز

٢٠١٣/٣/ ٣

األحــــــــد

ھل نجحنا فى اختيار قياداتنا العلمية و الفكرية واإلدارية؟
د.نضال يونس
المجتمعات المتحضرة تديرھا قيادات متنوره ،تتحدث وتناقش وترسم الخطط وتعد شعوبھا لعشرات
السنين القادمة ،ألن التقدم ال يحكمه أفراد وال تحده اسوار إذا كان العقل ال يتوقف والخيال البشري ال
يمكن الحجر عليه  ،بينما يستمر أصحاب المواقع القيادية في المجتمعات المتخلفة في حديثھم عن
االنجازات الوھمية ،والنشاطات اليومية،وتضيع الوقت في االجتمعات واللقاءات السطحية ،ال بل ان
معظم ھذه القيادات يذھبون بعيدا في أوھامھم حين يرون أنفسھم أوصياء على مؤسساتھم ودوائرھم
وھم ال يعرفون أبجديات اإلدارة ،وأوصياء على البشر وھم ال يدركون أن اإلنسان عقل وروح،
ويمكن أن يكون مشروع تقدم أو تخلف..
تنطلق الشعوب المتحضرة إلى الفضاء ،وتنشا المصانع ،وتقيم المشاريع العظيمة وتنجح في إدارة
مواردھا الذاتية ،بحسن اختيارھا لقيادات الصف االول والثاني التى تراقب وتحلل وتخطط لمستقبل
بالدھا ال بل مستقبل العالم اجمع ،فيما يعتقد أنه صراع العقول في كسب المعرفة ،بينما نغرق نحن
في وحل المناكفات والصراعات على منصب وزير أو أمين عام أو رئيس أو ضابط صف أو حتى
ضابط إيقاع  ،وفى نھاية المطاف غالبا ما تجير ھذه المواقع لشخصيات ضعيفة تعيش خارج العصر،
مما كان له كبير األثر في إكسابنا مناعة ضد التقدم والتطور والحداثة ،تلك المھمات التي تتصارع
عليھا العقول في اختزال الوقت والجھد ،بينما نحن نستمر في تحشيدنا على قاعدة " إن لم تكن ذئبا
أكلتك الذئاب"
ندخل إلى وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا وال نجد سوى الروتين القاتل واالشخاص المحبطين بسب
القيادات الضعيفة العاجزة عن إطالق طاقات االفراد وتوظيف كفاءاتھم وتنمية ما لديھم من قدرات
وتأھيلھم بطرق فعالة ومنتجة ومتطورة،قيادات ال تعرف من االدارة سوى االلتزام بمواعيد الدوام
ومتابعة الصادر والوارد ، ،وال تعرف من مبادئ القيادة سوى "الوجاھة" و "المشيخة" ،قيادات
تنظر للوظيفة العامة "كفرصة"ال بد من استثمارھا في تحقيق مزيد من المصالح والمكتسبات
الشخصية ،أو العبور من خاللھا الى المستوى االعلى ،وال يھمھا سوى الحديث المتواصل عبر
وسائل االعالم وصفحات المجالت والجرائد عن انجازات كالمعجزات  ،انجازات فى غير موضعھا
"كالھر يحكي انتفاخا صولة االسد" !!
قارنوا بين القيادات العلمية والفكرية والسياسية في اليابان وأمريكا وأوروبا وبين نظيرتھا في
المجتمعات العربية  ،ليس الذكاء المعيار الفاصل ،ولكن قيمة الزمن واالنسان وقدرته على تقديم
األفكار واالقتراحات التى تنقل المجتمع من مستوى الى اخر متقدم ومتطور يبقى ھم القائد األول ،
بينما تتحول اإلدارة في بالدنا إلى منصب سياسيي  ،ويصبح المدير" باشا" أو "شيخ عرب" يلتف
حوله مجموعة من األتباع الذين ينتظرون أوامره وتوجيھاته ،وتصبح االجتماعات واللجان التى
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يشكلھا تجمعات معطلّة تنتظر ما يصدر إليھا من قرارات وإشارات ،وبدال من تفعيل الطاقات
واستثمار الكفاءات ،تصبح النتيجة تعطيل للطاقات وقتل اإلبداعات ،وتفريغ المجتمع من كل مظاھر
اإلبداع والتطوير.
وعليه فان اإلحباط المزمن الذى نعاني منه ال يأتي فقط من اختالف ثقافتين ومجتمعين تحكمھما
أنظمة وقوانين تفصل بينھا أزمنة طويلة ،بل الفاصل ھو في َمن قرر أن يكون حراً فى مجتمع تسوده
قوانين العدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقة  ،وال تميزه عن صاحب السلطة إذا كان الحكم
للقانون ،بينما في وطننا العربي ،يستطيع شخص ال يملك اية مقومات الكفاءة واإلدارة أن يحتل موقعا
قياديا متقدما يتحكم من خالله بمصير االف االشخاص ،ويستطيع شرطي مرور تحرير مخالفة بدون
سبب او تبريير  ،وقاض بإطالق حكم ال يخضع للمعايير القانونية ،لمجرد مخالفة رأي أو تحدي
إدارة فاسدة أواالعتراض على قانون" االجماع الشعبى" .
ليس الموضوع طرحا ً نظريا ً أو فلسفياً ،وإنما كيف نطور أنفسنا ونعالج الخلل الذي أصابنا واثر على
سلوكنا االجتماعي والسياسي ،وكيف نعيد ربط حلقة المواقع القيادية المؤثرة في مستقبل الوطن
واألمة بأداء الشخص و كفاءته،ال بوالئه وارتباطاته ،وكيف نسھم فى ايصال الشخص المناسب الى
مكانه الصحيح لكي يقوم بدوره فى زيادة مساحة الوعي والمشاركة الفاعلة فى عملية اإلصالح
الشامل ،بدال من استمرارالعمل في أطر ضيقة وقوالب منعزلة ضمن شلل وطوائف ال تعمل إال
لمصلحتھا الخاصة ،كيف نرسم الحاضر والمستقبل بخطط خمسية وعشرية وفي تطبيق عملي ال
نظري على الورق ....وحتى نصل الى ھذه النتيجة المفيدة  ،علينا أن نجتھد من أجل اختيار القيادات
القادرة على أخراجنا مما نحن فيه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٣٩ :

٢٠١٣/٣/١

الجمعة

جامعاتنا وظاھرة المشاجرات
خلف وادي الخوالده
تكررت في االونة االخيرة ظاھرة غريبة على مجتمعنا االردني مجتمع التآخي والتراحم ووأد الفتن
ھذا المجتمع الذي يعتبر مثاال للتعايش ما بين ابنائه بغض النظر عن الدين والعرق والحسب
والنسب حيث يعيش الجميع اسرة واحدة متحابة متعاونة ال فرق بين شرقھا وغربھا شمالھا وجنوبھا
اال ان الغريب على مجتمعنا ظاھرة المشاجرات التي غالبا ما تبدأ مابين شخصين سببھا خالفات
عرضية التكاد تذكر لكن الغريب انھا سرعان ما تتسع وتنتشر كالنار في الھشيم لتطال اشخاصا
ابرياء وتلحق الضرر في مكتسبات الوطن دون ان يتأكد المشاركون فيھا من تبيان للحقيقة أو معرفة
وتحديد لالسباب والمسببات وبشكل فزعة غوغائية وفوضوية وكأنـــنا عدنا الى الجاھلية االولى »
انصر اخاك ظالما او مظلوما » متجاھلين ان نصره ان كان ظالما ھو بردعه عن ظلمه لالخرين
وعودتة الى الحقيقة والرشد والصواب وكما قال ايضا سيد البشر محمد صلوات ﷲ وسالمه عليه »
ليس منا من دعا الى قبلية او عصبية دعوھا فانھا منتنة » يجب ان تبقى جامعاتنا ومعاھدنا العلمية
منارة علم ومعرفة ومدرسة العداد وتأھيل االجيال امل االمة وقادة المستقبل ومنھال لطالبي العلم
والمعرفة من ابناء الدول الشقيقة والصديقة وال يجوز ان تصبح جامعاتنا ومعاھدنا مرتعا للخالفات
والمشاجرات والنزاعات التي تشوه صورة ھذه الصروح العلمية الشامخة التي اشادھا السلف الصالح
من االباء واالجداد بكدھم وجدھم وعرق جبينھم رغم شح الموارد واالمكانيات آنذاك ومن واجبنا
المحافظة عليھا وتطويرھا بالعلم والمعرفة لتبقى جاذبة لالشقاء واالصدقاء طالبي العلم والمعرفة في
ربوع وطننا االمن المستقر وأن النكون منفرين وعابثين بمقدرات وطننا السمح ﷲ والبد من أن
تسود روح المحبة والتآخي والتآلف والمودة ما بين ابنائنا الذين عليھم تطويق ووأد اي خالف او فتنة
في بداياتھا بدال من اثارتھا واشعالھا وانني على ثقة تامة ان حكماء وعقالء وخبراء ھذا الوطن وھم
كثر و الحمد قادرون على اجتثاث ھذه الظاھرة الغريبة من جذورھا واعادة االمور الى نصابھا
والصورة المشرقة لمعاھدنا وجامعاتنا وھم القادرون على انھاء اكبر الخالفات تعقيدا وتصعيدا عند
التقائھم على » فنجان القھوة العربية » عنوان الكرم والجود والصفح والتسامح وادعو في ھذا المجال
باعادة الجسم التربوي للتربيه كما كان سابقا واعادة خدمة العلم واذا كان ذلك متعذرا فالبديل التدريب
العسكري الميداني للطلبة بدءا من المراحل االساسية وحتى نھاية الدراسة الجامعية االولى وتعبئة
وقت الفراغ من قبل الجامعات لدى الشباب داخل الحرم الجامعي وخارجھا من قبل مؤسسات
المجتمع المدني والجھات المعنية في شؤون الشباب وضرورة توفير المرافق الالزمة لذلك في معظم
االحياء والقرى واالرياف والتجمعات السكانية .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص١٣ :

٢٠١٣/٣/٣

األحــــد

لماذا االنتقائية في امتحان الكفاءة الجامعية؟
كتب  :ھاشم خريسات
مالبسات كثيرة تدور حول توجھات ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي نحو العودة من جديد
المتحان الكفاءة الجامعية ،الذي كان قد توقف خالل السنوات االخيرة دون سابق إنذار على الرغم من
أنه كان يعتبر مرتكزا رئيسيا لقياس مستوى خريجي الجامعات في مختلف التخصصات ،فالعودة
مشروطة ھذه المرة بأن يكون انتقائيا ال يشمل الجميع بال استثناء أي أنه سيتم عقده لما يسمى 'عينة
طبقية' يمكن أن تضم من عشرين الى ثالثين بالمئة من الطلبة المتوقع تخرجھم في الجامعات الرسمية
والخاصة!
يبدو أن االمر قد استقر على عقد ھذا االمتحان مع نھاية الفصل الدراسي الجامعي الثاني لھذا العام
دون أن تتضح صورته من مختلف جوانبھا ،وفيما اذا كان سيؤدي الغاية المستھدفة من ورائه وھي
التوصل الى تقييم حقيقي لمخرجات التعليم العالي في الجامعات االردنية ،أم أن اسلوب االنتقائية من
بين الطلبة المرشحين ستكون له انعكاساته على النتائج المتوقعة ،ما دام ليس شامال للجميع كما ھو
الحال في امتحان الكفاءة الجامعية الذي سبقه وكان له مؤشراته القياسية على مستوى الخريجين!
ربما تعتمد ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على تالفي مثل ھذه السلبيات من خالل طلبھا من
الجامعات الرسمية والخاصة تزويدھا بأعداد الطلبة المؤھلين للتخرج على الفصل الثاني الحالي
والصيفي المقبل على أن تكون مھمة االختيار لھا من بينھم ،لكن ما الذي يضمن أن ال يتم ترشيح
طلبة بعينھم من المتفوقين في دراستھم على قوائم امتحان الكفاءة الجامعية ،ما يعطي صورة غير
دقيقة اجماال عن المستوى العام للجميع تستفيد منه الجامعات المعنية في توظيف النتائج لصالحھا بما
يتعلق بمعايير االعتماد العام والخاص!
أسئلة كثيرة حول امتحان الكفاءة الجامعية في طبعته المستحدثة ال تجد اجابات شافية لھا حتى االن،
منھا على سبيل المثال ھل سيتم اصدار شھادات خاصة للخريجين الذين سيتقدمون له ،ألن ھذه
القضية ما زالت معلقة مع انه من حقھم الحصول على وثائق تثبت اجتيازھم لالختبار او اخفاقھم فيه
باالضافة الى الجامعات التي ينتسبون اليھا ،كما انه لم يتم تحديد رسوم التقدم لالمتحان والجھة التي
ستتكلف بھا ،حيث نصت التعليمات على أن يحدد مجلس ھيئة االعتماد البدالت المالية المناسبة له
خالل عقده مرتين سنويا ،االولى قبل نھاية الفصل االولى والثانية قبل نھاية الفصل الثاني من كل عام
دراسي جامعي حسب مواعيد يحددھا المركز الوطني لالختبارات التابع للھيئة!
إذا ما تجاوزنا بعض المالحظات التي ال بد من تفسيرھا قبيل اجراء امتحان الكفاءة الجامعية ،فإنه
يمكن توظيف نتائجه بال شك كأحد المؤشرات التي قد يعتمد عليھا في عملية تصنيف التخصصات
والبرامج والمؤسسات الجامعية االردنية ،خاصة وأن محتوى االمتحان يتكون من ثالثة مستويات ھي
المستوى العام الذي يشمل المھارات العقلية والعملية والمعرفة بالمسؤوليات الشخصية واالجتماعية،
أما المستوى المتوسط فيضم الكفايات ونتاجات التعليم التي يتوقع من عائلة التخصص وھي الكلية أن
تحققھا ،في حين يعتبر المستوى االخير منھا دقيقا ويحتوي الكفايات ونتاجات التعليم المتعلقة بكل
تخصص على حدة!

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس

حالة الطقس /طقس االردن

٢٠١٣/٣/٣

األحــــــد

الوضع العام
* األحد :تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي ذو مسار خماسيني بحيث تصبح األجواء دافئة جداً
و ُمغبرة نھاراً في جميع المناطق وحارة في األغوار والبحر الميت  ..وانخفاض حاد على الحرارة
ليالً
* اإلثنين :انخفاض ملموس على الحرارة وأجواء باردة نسبيا ً في الجبال ولطيفة في باقي
المناطق ..وھبوب رياح غربية نشطة تستمر ُمثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة
* الثالثاء :أجواء باردة في الجبال وغائمة جزئيا ً  ..مع فرصة لزخات متفرقة من المطر خاصة في
شمال المملكة
األحد  ٠٣آذار ٢٠١٣
تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي ذو مسار خماسيني ومصحوب بكتلة ھوائية دافئة جداً نھاراً
وغير اعتيادية بالنسبة لھذا الوقت من العام  ..وتنحسر ُكليا ً ليالً
نھاراً:
يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة بحيث تتجاوز ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بأكثر من  ١٢درجة مئوية وربما أكثر في أجزاء من األغوار الجنوبية.
وتتحول األجواء دافئة جداً و ُمغبرة على فترات في أغلب المناطق مع فرصة لھبوب عواصف رملية
تعمل على تدني و رُبما انعدام مدى الرؤية االفقية
و تكون األجواء حارة و ُمغبرة في مناطق األغوار و البحر الميت و العقبة ،و يُتوقع أن تھب رياح
قوية في منطقة خليج العقبة ،قد تؤثر على بعض مظاھر المالحة البحرية و تؤدي إلى اضطراب
البحر.
وتغطي السماء كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ،نشطة السرعة و ُمثيرة للغبار في كافة المناطق .تتحول
عصراً ومسا ًء لتصبح غربية ُمعتدلة السرعة وتستمر ُمثيرة للغبار في مناطق واسعة من المملكة.
يُ ّ
حذر من:
(١خطر تدني )وربما إنعدام( مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة البادية والطرق
الصحراوية نتيجة الغبار و ُربما العواصف الرملية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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(٢خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجھاز التنفسي و العيون بسبب زيادة نسبة الغبار في
االجواء.
 (٣خطر شدة سرعة الرياح في خليج العقبة بحيث قد يؤثر ذلك على بعض مالمح المالحة البحرية.
(٤خطر ارتياد البحر بسبب اضطراب مياه خليج العقبة.
ليالً:
تنخفض درجات الحرارة بصورة حادة وكبيرة بدءاً من المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى ،ثم
باقي المناطق .كما وترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.
بحيث تتحول األجواء تدريجيا ً الى باردة نسبيا ً في أغلب المناطق ،وباردة في الجبال العالية .مع بقائھا
ُمغبرة على فترات.
وتظھر كميات ُمتفاوتة من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
وتكون الرياح غربية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً في الجبال.
يُ ّ
حذر من:
 (١خطر تدني )وربما إنعدام( مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة البادية والطرق
الصحراوية نتيجة الغبار و ُربما العواصف الرملية.
 (٢خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجھاز التنفسي و العيون بسبب زيادة نسبة الغبار في
االجواء.
 (٣خطر التغيُر الفجائي والكبير على درجات الحرارة خالل ساعات الليل بال ُمقارنة مع ساعات
النھار.
االثنين  ٠٤آذار ٢٠١٣
نھاراً:
تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ،مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٥-٢درجات مئوية.
ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبيا ً في المرتفعات الجبلية ويبقى ُمغبراً على فترات ،ويستمر مائالً
للحرارة في األغوار والبحر الميت والمناطق الصحراوية.
وتظھر كميات ُمتفاوتة من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة في ُمعظمھا على ارتفاعات ُمتوسطة
وعالية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتكون الرياح غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .تستمر ُمثيرة للغبار خاصة في
المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية منھا نتيجة ال ُغبار ال ُمثار
وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً الى بارد في ُمختلف المناطق.
ويستمر ظھور كميات ُمتفاوتة من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
وتكون الرياح شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعة.
الثالثاء  ٠٥آذار ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح ُمساوية ل ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام.
ويكون الطقس بارداً في الجبال ،وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق ،ويكون لطيفا ً في األغوار والبحر
الميت وخليج العقبة.
وتغطي السماء كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،مع احتمالية لھطول زخات متفرقة من
المطر بمشيئة ﷲ خاصة في شمال البالد.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وتُثير الغبار في بعض المناطق
الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق.
وتظھر بعض السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
ويُحتمل تشكل الضباب والصقيع بعد ُمنتصف الليل ،في بعض المرتفعات الجبلية والسھول الشرقية.
وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٣/٣

• تقرر رسميا ترفيع الزميل خالد دالل مدير إدارة اإلعالم واالتصال في الديوان
الملكيالھاشمي العامر ..دالل عمل صحفيا في الجوردن تايمز قبل أن ينتقل الى الديوان
الملكي في العام .٢٠٠٣
• مجموعة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات مجتمع مدني تعكف على تشكيل تحالف من أجل
السعي لرفع التحفظ على مواد في اتفاقية سيداو لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في
القضايا األسرية والزواج.
• مصدر مسؤول قال الى » عين الرأي« ان المبالغ المالية التي صرفت من صندوق المعونة
الوطنية للحالة » المتوفيه« لمدة أربع سنوات تمت استعادتھا كاملة بعد اكتشاف تورط
موظفين في ھذه العملية.
• المواطن محمود ابو الخير العواقلة أعاد  ٣٨ألف دينار الى مؤسسة الضمان االجتماعي بعد
ان تفاجأ بھذا المبلغ في حسابه باحد البنوك في الرمثا ..العواقلة اعتبر ان خطأ موظفين في
المؤسسة أدى الى تحويل ھذا المبلغ الذي ليس له حق فيه .
• قرية » الجي« السياحية الواقعة في وسط وادي موسى مركز لواء البترا ال زالت بال استثمار
منذ االنتھاء من إعادة ترميمھا عام  ٢٠٠٣ما تسبب بتلف أجزاء من بنيتھا نتيجة ما تعانيه
من عدم اھتمام.
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/٣

• تواصل اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس النواب اليوم دراسة ومناقشة قانون الموازنة
العامة للدولة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،٢٠١٣حيث تستمع اللجنة
اليوم من مسؤولين حكوميين حول ملف الطاقة ،وفي مقدمتھم وزير الطاقة والثروة المعدنية،
ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية ،ومدير عام المصفاة ،ومدير عام ھيئة تنظيم قطاع
الكھرباء ،ورئيس ھيئة الطاقة الذرية وغيرھم من المسؤولين.
• تقيم جمعية المذيعين االردنيين احتفالھا السنوي بيوم المذيع االردني في العاشرة من صباح
غد االثنين في مركز الحسين الثقافي التابع المانة عمان وذلك باقامة حلقة نقاشية حوارية
بعنوان »المرئي والمسموع في ظل تنامي وسائل االتصال الحديثة«.
• قام البنك المركزي مؤخرا بتعديل بعض المواصفات على تعليمات أنظمة الضبط والرقابة
الداخلية للبنك المرخصة في المملكة .جاء ذلك في تعميم نشر على موقع البنك والبنوك
المحلية المرخصة.
• تعقد مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالشراكة مع مركز الدراسات االستراتيجية مؤتمرا صباح
يوم بعد غد الثالثاء بعنوان »خطاب القدس وتحديات المستقبل« ،وذلك في مدرج رم بمركز
اللغات في الجامعة االردنية ،وتشارك فيه نخبة من المثقفين والمفكرين والمھتمين بشؤون
القدس من داخل االردن وخارجه.
• وزارة التربية والتعليم تطلق عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد من المركز الثقافي
الملكي اللقاءات الحوارية ضمن فعالية الدورة الخامسة للمراكز الصيفية للعام  ٢٠١٣تحت
شعار »نعمل لغد مشرق  «٥بمشاركة ستة آالف معلم ومعلمة.
• وافق مجلس التعليم العالي على قرار رفع الطاقة االستيعابية القصوى لجامعة الزرقاء من ٨
آالف طالب وطالبة إلى  ١٠آالف طالب وطالبة حسب األصول ،على أن تخضع ھذه الزيادة
لالعتمادين العام والخاص.
• نفى وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المھندس ماھر أبو السمن ان يكون تم البت في
موضوع مكافآت موظفي وزارة الشؤون البلدية ،مشيرا الى ان الوزارة استفتت ديوان
التشريع والرأي في قانونية منح مكافآت وعالوات وحوافز شھرية للموظفين من مخصصات
مشروعات تنفذھا خارج مخصصاتھا الرسمية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الملك يحدد أدوار نجاح ديمقراطيتنا المتجددة
مطالبات نيابية باتخاذ موقف موحد حيال رفع أسعار المشتقات النفطية
رئيس )األردنية( يدعو إلى إلغاء وزارة التعليم العالي وامتيازات القبول الجامعي
)وطن( و)الوفاق( و)الوسط اإلسالمي( و)االتحاد الوطني( مع ترشيح النسور
وفاة سائق تكسي جراء مشاجرة في منطقة الرابية
فشل محاسبة القائمين على مبادرة )زمزم(
رفع اسعار المطاعم الشعبية
 ٢٦مرشحا ً لمنصب نقيب وعضوية )األطباء(
ثالث وفيات من أسرة واحدة بحادث سير في الكرك
الساكت :حجز الباخرة ) (Anapaقضائيا ً
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-

الملك  :ستبقى الملكية كما كانت دوما صوت األردنيين واألردنيات جميعا
النسور :الحكومة ملتزمة بالعمل مع »النواب« كشريك أساسي في عملية االصالح
»النظامي« يتقدم في حلب  ...ومعارك ضارية بالرقة
الحكومة تتمسك بالمصداقية أكثر من البحث عن الشعبية
مستشفيات ومراكز صحية بإربد تعاني من نقص االدوية وبعضھا لم يصل منذ اشھـر !
»االتحاد الوطني« و»الوفاق« متمسكتان بترشيح النسور
»الثقافة العربية اإلسالمية« تقيم معرض صور واحتفاال إنشاديا في عمان واربد
وزير »االوقاف« :تعيين  ٤٠٥موظفين على الفئة االولى خالل الفترة المقبلة
نقابيون وحزبيون يعتصمون احتجاجا على رفع أسعار المحروقات
»استئناف عمان« تقرر إعادة الجمع يدويا ألصوات »المواطنة« و»النھوض الديمقراطي«
في  ١٩دائرة
رمثاوي يتفاجأ بوجود  ٣٨ألف دينار في حسابه البنكي
اعتصام لموظفي »الخيرية الھاشمية« احتجاجا على إنھاء العقد مع »المفوضية«
مقتل مصري وإصابة العشرات باشتباكات في مدينة المنصورة
االمم المتحدة تتھم السودان بشن ھجمات جوية على دارفور
جيش مالي يعتقل  ٥٠إسالميا
وزير الصناعة والتجارة  :رفع أسعار المشتقات النفطية إجرائي والدعم النقدي غطى األعباء
على المواطنين
عامر المجالي رئيسا ً لمجلس إدارة الفوسفات االردنية
نتائج تشير الى تلقي عدد من غير المستحقين دعما نقديا للمحروقات
اليابان تقرر زيادة المساعدات لدول أفريقية وعربية بينھا األردن
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-

الملك :أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة
شكاوى من ارتفاع فواتير العالج بالمستشفيات الخاصة ...و"الصحة" تؤكد متابعتھا للشكاوى
تأمين  ٤٠٠ألف الجئ سوري بالمياه تحد حرج لألردن
 ٨٠مليون دينار تكلفة المسار األول من "الباص السريع"
وشاح :ال تعديل على أجور النقل العام للفئات كافة
"األوقاف" تعتزم تعيين  ٤٠٥موظفين بالفئة األولى
 ١٥٦٠سوريا يلجأون إلى المملكة
استئناف عمان تقرر إعادة جمع نتائج الفرز في دوائر المقعد ٢٧
"استئناف عمان" ترد طعون "رابعة الزرقاء" و"أولى العاصمة"
"عليا الشعب السوري" تتبرع بعيادتين لمخيم الزعتري

-

الملك يرسم خارطة المسؤوليات واألدوار السياسية
إسرائيل تزود األردن بـ  ١٠ماليين م ٣مياه "بيعا" وليس "قرضا"
حسان :تخفيض العجز وضبط الدين عبر إصالح النظام الضريبي وتوسعة مصادر
اإليرادات
"التربية" تدرس إحالة  ٨آالف معلم وإداري على التقاعد
مواطن يعيد لـ "الضمان"  ٣٨ألف دينار صرفت له بالخطأ
المطاعم الشعبية ترفع أسعار منتجاتھا % ١٠
األمم المتحدة تعرض تسھيل الحوار بين النظام والمعارضة في سورية
"االتحاد الوطني" النيابية تطالب التراجع عن رفع اسعار المحروقات
وكيل المرشح جريسات يتسلم تقرير الخبرة الصادر عن اللجنة القضائية
"الوسط االسالمي" يرفض قرار رفع اسعار المشتقات النفطية
فوز كبير للعربي على شباب الحسين بدوري المحترفين
طھران :االسد "الرئيس الشرعي" لسوريا حتى ٢٠١٤
الھميسات :الرقابة ابلغتنا بصحة اجراءات الخدمة المدنية في التوظيف
متظاھرون يشعلون النار بمركز للشرطة في بورسعيد
تجديد قوائم اسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات

-
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