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أخبار الجامعة

أخبار الجامعة األلكتروني+الدستور ص+٩ :األنباط ص+٣ :الديارص+٤ :السوسنة +الحقيقة الدولية+الوقائع
٢٠١٣/٦/١٢
األربعاء
االخبارية+جو+٢٤بترا

انخفاض العنف الجامعي في "األردنية "
قال رئيس الجامعة
االردنية الدكتور اخليف
الطراونة ان حالة العنف
الجامعي انخفضت في
الجامعة بشكل كبير
وملموس منذ نھاية العام
الماضي.
ووفقا  -لرئيس الجامعة-
فإن عدد حاالت العنف
التي حدثت في حرم
الجامعة منذ تشرين اول
الماضي بلغت ثالث حاالت واحدة امام مبنى كلية الحقوق واثنتان في محيط الجامعة في اماكن
اصطفاف السيارات مما يؤشر تفھم طلبة الجامعة ورفضھم لھذه الظاھرة وتعاونھم المستمر
وااليجابي مع ادارة الجامعة لتجفيف منابعھا .
واضاف الطراونة خالل ندوة عقدت في نادي الفحيص االرثوذكسي بعنوان "العنف الجامعي" ان
ھذه المشاجرات الثالث كانت فردية وليست جماعية واتخذت بحق المشاركين فيھا عقوبات تراوحت
بين الفصل النھائي والفصل من الجامعة لمدة اربعة فصول دراسية.
واشار الطراونة الى نجاح الخطة االستراتيجية التي وضعتھا الجامعة للتخلص من ظاھرة العنف
الجامعي بالتنسيق مع مديرية االمن العام والتي تحتوي عدة اشكال وقائية وعالجية وعقابية .
وفي تفاصيل الخطة قال الطراونة "انه تم زيادة عدد افراد االمن الجامعي وتقسيمھم الى مجموعات
ثاتبة واخرى متحركة وتصويب بعض حاالت االسوار واالسالك الشائكة حول الجامعة والطلب من
اعضاء مجلس العمداء بالطلب من االقسام االكاديمية واالساتذة بضرورة التواصل مع الطلبة" .
واضاف انه تم الطلب من عمادة شؤون الطلبة بتكثيف نشاطاتھا االجتماعية والمجتمعية واستحداث
اندية طالبية خاصة بادبيات الحواروتأسيس نادي ادارة االزمات ورفع سقف الحرية للطلبة في ادارة
وممارسة انشطتھم السياسية واالجتماعية واالقتصادية .
ولفت الطراونة الى ان الجامعة فتحت اآلفاق لمؤسسات المجتمع المدني من احزاب وجمعيات
ونقابات مھنية وعمالية للتحاور في رحاب الجامعة فضال عن خروج رئيس الجامعة شخصيا ونوابه
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والعمداء لاللتقاء بمؤسسات المجتمع المحلي وفي طليعتھا المدارس لتوعية الطلبة بخطورة العنف
المجتمعي .
ومن بين بنود الخطة التي يتم تنفيذھا تكثيف لقاءات رئيس الجامعة مع الطلبة والتحاور معھم بوسائل
االتصال االجتماعي ومن خالل اذاعة الجامعة واستحداث مھارات حياتية ضمن برنامج "ديل
كارينجي" وتعزيز العمل الجماعي التطوعي.
وقال مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي انه شارك مع نخبة من
الخبراء واالكاديميين في دراسة العنف الجامعي ،مشيراً الى ان المشاجرة عندما تتحول من ما بين
شخصين الى جماعية وتستخدم فيھا األسلحة واالدوات الحادة وتنتج عنھا اصابات ووفيات فانھا
تصبح مقلقة .
وأضاف شتيوي ان من اسباب عنف الجامعات بروز ظواھر غير حميدة منھا الھويات الفرعية
وتراجع ھيبة سيادة القانون إضافة الى التوسع غير المدروس في التعليم العالي خصوصا بروز
جامعات مناطقية وأزمات في القبول الجامعي.
ومن بين أسباب العنف الجامعي بحسب  -شتيوي – البيئة الجامعية في بعض الكليات االنسانية التي
يشعر طلبتھا أن مستقبلھم بعد التخرج غير مشرق إضافة الى غياب البعد التنويري ألساتذة الجامعات
بسبب ضغوط أھمھا األوضاع المالية.
وأكد شتيوي ان الجامعة األردنية تقدم نموذجا فريدا ومتقدما في مجابھة العنف الجامعي داعيا في ھذا
السياق الجامعات الى خلق بيئة جامعية من خالل رفع كفاءة عمادات شؤون الطلبة وتعزيز الحوار
واستنھاض الجسم األكاديمي.
وحث شتيوي على اعادة النظر بأساليب التدريس والمناھج واستبدال مادة التربية الوطنية بمساقات
تدريس التربية المدنية لبناء شخصية الطالب الجامعي وفق اسس سليمة ومدروسة .
وفي مداخلة له خالل الندوة أكد محافظ البلقاء حسن عساف أھمية االستراتيجية التي وضعتھا الجامعة
األردنية لمكافحة العنف الجامعي ،وأبدى رغبته االستفادة من ھذه الخطة لعمل اللجنة المشكلة في
المحافظة لمواجھة العنف المجتمعي والجامعي.
وكان كل من رئيس النادي المھندس ميشيل سماوي والناشط الثقافي يوسف ابو دية الذي أدار الحوار
أشارا الى الجھود التي تقوم بھا الجامعات األردنية من أجل إحداث تنمية مستدامة كونھا محركات
مھمة في تطور المجتمعات المحلية.
وأشادا برؤية وتطلعات الجامعة األردنية في مواجھة اشكال العنف المجتمعي والجامعي من خالل
الدراسات المتخصصة وتوجيه وتوعية طلبتھا الى األضرار التي تسببھا أعمال العنف على سمعة
الجامعات وھيبتھا.
ووسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولين وأعضاء شبيبة النادي في مدينة الفحيص قدم عدد من
الحضور مداخالت حول اسباب والحلول المناسبة للعنف الجامعي.
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وأشار شبان من المدينة الى أزمة التعليم العالي ال سيما ضعف استقاللية الجامعات وانتشار الواسطة
والمحسوبية وغياب العمل الحزبي ومحدوية دعم الدولة المالي للجامعات األردنية.
وأكدوا على ضرورة تظافر جميع افراد وھيئات ومؤسسات الدولة لتجفيف منابع العنف المجتمعي
الذي يتسلل للجامعات من خالل إرساء مزيد من العقالنية والحوار وقبول اآلخر وتوسيع نطاق
المشاركة في مواجھة التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص+١٠ :الديار ص +٥ :المدينة نيوز+بترا

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

افتتاح العيادة القانونية في الجامعة األردنية

احتفلت كلية الحقوق في الجامعة األردنية اليوم الثالثاء باطالقھا "العيادة القانونية التعليمية "  ،كجزء
من مبادرة سيادة القانون المطبقة من جمعية المحامين والقضاة وبتمويل من الوكالة االميركية للتنمية
الدولية؛ لتعزيز برامج التعليم القانوني في األردن.
وقال عميد الكلية الدكتور طارق الحموري بحضور رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة إن
العيادة االولى لدى كليات حقوق االردنية وتشابه نظيراتھا في الدول المتقدمة من خالل ما تقدمه في
مجال التوعية واالستشارات القانونية للمجتمع ،وستقدم فرصا عملية للتعلم وبناء المھارات القانونية
على اعتبار ان التفاعل مع الجمھور من المكونات الرئيسية لنشاطات تعليم العيادة القانونية.
وأشار مدير مكتب الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،ستيفن تيرافيكيا
إلى اھمية الجانب العملي في العملية التعليمية لطلبة الحقوق ،داعيا الى التوسع في نشاطات التعليم
القانوني العملي؛ ألنه يحتل اھتماما كبيرا على مستوى العالم ،ويتيح للطلبة من خالل الربط المبكر
مع منظمات مجتمع مدني معنية وارباب العمل فرصا اكبر للعمل بعد التخرج وتحقيق النجاحات.
وقالت الطالبة في كلية الحقوق بلقيس المعاني إن العيادة القانونية اتاحت لھا ولزمالئھا فرصة
الخوض في تجربة فريدة من نوعھا تضاھي عمل العيادات القانونية في الدول المتقدمة وذلك من
خالل تنمية مھارة المقابلة مع موكلين حقيقيين ومتابعة قضاياھم مع الجھات المعنية .
وستقدم كلية الحقوق في الجامعة برنامج العيادة خالل الفصل األول من السنة الدراسية القادمة ،حيث
ستوفر العيادة المجھزة حديثا مساعدة عصرية للطالب للتفاعل في األبحاث وفي نشاطات التعلم
الفردية والجامعية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار الجامعة األلكتروني +بانوراما +بترا

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

"منھجية البحث النسوي" ورشة عمل في "االردنية "
نظم مركز دراسات المرأة في
الجامعة االردنية بالتعاون مع
جمعية المحامين والقضاة
األميركيين اليوم ورشة عمل
حول "منھجية البحث النسوي
" بدعم من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية.
وقالت مديرة المركز الدكتورة
غيداء "خزنة كاتبي" ان
الورشة التي تستمر يوما ً
واحداً تھدف الى تدريب
المشاركين من اعضاء الھيئة
التدريسية والطلبة على كيفية عمل االبحاث المتعلقة بشؤون المرأة وتعريفھم باالساليب والتقنيات
المستخدمة في تلك االبحاث.
وتضمن برنامج الورشة وفقا لـ"خزنة كاتبي" مناقشة عدد من الدراسات وأوراق العمل حول سياسة
البحث من المنظور النسوي ،وتدريب بحث دراسات المرأة ،وتحليل ألطروحة دراسات المرأة،
واستعراض قائمة المراجع ومصادر االنترنت للمنھجية النسوية.
واضافت ان الورشة ناقشت مقالة "تشاكرافارتي" بعنوان تعليم آليات وتكنولوجيا المنھجية النسوية،
وأخرى "لكوك ولفوناو" بعنوان المنھجية النسوية تطبيقات جديدة في األكاديمية والسياسة العامة .
واكدت "خزنة كاتبي" ان الورشة تعد منطلقا لمشاريع متخصصة تتناول األبعاد المختلفة لقضايا
وشؤون المرأة عن طريق بناء عالقات تشاركية ،وتبادل الخبرات مع دول العالم المتقدمة لدعم
البحوث والدراسات المتعلقة بھموم المرأة وقضاياھا للنھوض بھا ودعمھا ومساندتھا حاضرا
ومستقبال.
بدورھا استعرضت مدرّسة التحول االجتماعي في جامعة والية أريزونا الدكتورة ماري مارغريت
فونو خالل الورشة االتجاھات المنھجية النسوية والمراجع المستخدمة في البحوث واستراتيجيات
البحث.
وتناولت "فونو" من خالل شرح قدمته للمشاركين المبادئ األولى للمناھج النسوية التي تتلخص في
النوع االجتماعي وعدم االتساق الجندري كسمة أساسية من سمات الحياة االجتماعية ،وتحدي معيار
الموضوعية في سياسة البحث من المنظور النسوي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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فيما تحدثت المديرة التنفيذية للجمعية الوطنية لدراسات المراة في االمم المتحدة اليسون كميش عن
بعض الدراسات التي تمت والمتعلقة بالجندر والعرق في أميركا ،كون المجتمعات تشترك في ذات
الھموم والقضايا المتعلقة بالمرأة من حيث التھميش والفقر والبطالة األمر الذي أدى إلى عمل منھجية
نسوية تتعلق بكيفية إجراء البحوث النسوية ودراسة أوضاع المرأة في كل أنحاء العالم .
وفي ختام الورشة ناقش المشاركون وعددھم ) (٣٠من اعضاء الھيئة التدريسية في الجامعة والطلبة
وأعضاء شبكة أبحاث المرأة والنوع االجتماعي في اليونسكو ومختصين في مجال دراسات المراة
وممثلين من اللجنة الوطنية لشؤون المراة ومركز المعلومات والبحوث في الجامعة كيفية اجراء
الدراسات المتنوعة عن المرأة في المجتمع لتكون نواة لعمل مشاريع ودراسات مستقبلية.
يشار الى ان الورشة تأتي ضمن مبادرة سيادة القانون لمشروع دعم اصالح التعليم القانوني وتعزيز
حقوق االنسان ومساواة النوع االجتماعي في االردن.

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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أخبار الجامعة األلكتروني +الدستور ص+١٠ :األنباط ص +٤ :المدينة نيوز +سيكريتس نيوز +بترا
٢٠١٣/٦/١٢
األربعاء

بحث اوجه التعاون بين "االردنية" والكلية الملكية للجراحين في دبلن
اشاد ممثل الكلية الملكية
للجراحين/دبلن السيد بول
نوالن بالجھود التي يبذلھا
مركز تنمية القوى البشرية في
الجامعة األردنية لتنظيم وعقد
والدورات
االمتحانات
التدريبية واإلشراف عليھا
وفقا للمعايير المعتمدة عالميا ً .
جاء ذلك خالل لقائه مدير
مركز تنمية القوى البشرية في
الجامعة الدكتور درويش
بدران لبحث اوجه التعاون
القائم بين الجامعة والكلية وتعزيزھا .
وأبدى السيد بوالن استعداد الكلية لتقديم الدعم للمركز لما يتمتع به من مصداقية عالية بين المراكز
في كافة انحاء العالم ،منوھا ً إلى ان الكلية ستوصي الكليات الملكية األخرى في ايرلندا العتماد مركز
الجامعة األردنية في انشطتھا التعليمية والتدريبية في منطقة الشرق األوسط .
وقال " أن الكلية ستوقع قريبا ً مذكرات تفاھم واتفاقيات مع الجامعة لعقد مجموعة من االمتحانات
التخصصية والدورات المتقدمة في المركز وبمشاركة اختصاصيون من كل انحاء العالم في كافة
فروع الجراحة " .
وزاد بأن الكلية ستدرس توسيع مظلة االمتحانات التي تُعقد في المركز لتشمل تخصصات أخرى
سينفرد بھا المركز في الشرق األوسط باالضافة للعمل على وضع شعار الجامعة األردنية على
المطبوعات التي ستقوم بتوزيعھا عن نشاطاتھا المختلفة في المركز .
من الجدير بالذكر أن مركز تنمية القوى البشرية في الجامعة األردنية والذي تأسس عام ١٩٨٣
يھدف الى تنمية خبرات العاملين في الحقل الصحي وإكسابھم المزيد من المھارات والمعلومات.

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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أخبار الجامعة األلكتروني +السبيل ص+٧ :الديار ص+ ٢ :بترا

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

) (١٦طالبا وطالبة يستفيدون من منح يابانية
التقى رئيس الجامعة األردنية
الدكتور اخليف الطراونة في
مكتبه أمس وفد مؤسسة نيبون
اليابانية برئاسة رئيسھا يوھي
ساساكاوا وبحضور نائب
رئيس الجامعة لشؤون
الكليات اإلنسانية وعدد من
عمداء الكليات و مدير مكتب
العالقات الدولية ومساعدته.
وتأتي زيارة وفد المؤسسة
إلى الجامعة لاللتقاء بطلبة
الدراسات العليا في الجامعة
الحاصلين على منح دراسية منھا ،بعد أن قدمت المؤسسة في عام  ٢٠٠٣وقفا ً للجامعة بقيمة ميلون
دينار تحت اسم " منحة ساسكوا للقادة الشباب " يستفيد منھا الطلبة كمنح دراسية ،وقداستفاد منھا
لغاية اآلن ) (١٦طالب وطالبة.
وأشار الطراونة إلى مراحل تطور الجامعة على المستوى العلمي واألكاديمي والبحثي ،وسعيھا
المستمر في االرتقاء بمسيرة التعليم ،الفتا في الوقت ذاته إلى الدور الذي توليه في االشراف على
تنفيذ المنحة منذ عام .٢٠٠٣
بدوره تطرق ساساكاوا إلى السبل المتاحة في تعزيز التعاون القائم في مختلف الميادين العلمية
والبحثية ذات االھتمام المشترك ،مشيدا بدور الجامعة في االشراف على تنفيذ المنحة التي جاءت نتاج
العالقات الوطيدة التي تربط بين األردن واليابان.
يشار الى ان المؤسسة تقدم منحا لـ  ٦٩جامعة عالمية عريقة منھا جامعتان في العالم العربي ھما
الجامعة األميركية في القاھرة والجامعة االردنية.

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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الغد ص+ ٢ :األنباط ص٤ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

انطالق المؤتمر الدولي لحظر االنتشار النووي
تنطلق اليوم في الجامعة األردنية فعاليات المؤتمر الدولي حول األمن وحظر االنتشار النووي ،الذي
ينظمه المعھد العربي لدراسات األمن في الجامعة ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور والمجموعة
االستشارية الدولية والمعھد الكوري األميركي للبحوث.
ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين سبل تحقيق أمن مستدام لموارد الطاقة والنظر في استمرارية
التزويد ودراسة االبعاد الجيوسياسية ذات التأثير المباشر على قطاع الطاقة".
وقال مدير المعھد عضو اللجنة التنظيمية الدكتور أيمن خليل "إن المؤتمر الذي سيعقد برعاية وزير
الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي يأتي في إطار تدعيم أمن الطاقة الوطني".
ويناقش المشاركون في مداخالتھم محاور تتعلق بمسائل التزويد والخيارات المتاحة لألردن ،وجدلية
الطاقة النووية وسبل استفادة األردن منھا وفق الضوابط البيئية الدولية ،واالوضاع التي تشھدھا
منطقة الخليج العربي بالنظر إلى احتمالية التصعيد العسكري ،وغيرھا من المواضيع ذات الصلة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا+الرأي ص+٣٢ :الدستور ص+٤ :الغد ص+٧ :األنباط ص+٤ :الديار ص٣ :

األربعاء

٢٠١٣/٦/١٢

"العالمية لمساعدة الطلبة" تطلق برنامج تمويل التعليم
أطلقت المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب فرع األردن أمس في الجامعة األردنية ،برنامج
)تمويل التعليم( تحت شعار "حقي أتعلم" ،بالتعاون مع شركات التمويل األصغر في األردن بھدف
مساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين على إكمال تعليمھم.
وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة ،الذي رعى حفل اإلطالق في حرم الجامعة،
"إن ھذا البرنامج من البرامج الرائدة في الوطن العربي ،والذي وجُد لمساعدة الطلبة الجامعيين غير
المقتدرين على دفع الرسوم الجامعية ،بھدف تخفيف األعباء المالية على الطلبة وذويھم".
من جھتھا ،قالت المدير التنفيذي في المؤسسة أميرة يعاقبة "إن القرض التعليمي ،الذي يقدمه
البرنامج ،يغطي الجامعات والكليات والمدارس والمعاھد كافة ،بھدف ترك أثر اجتماعي ثقافي على
شباب األردن".
وأشارت إلى أن المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب التي يرأسھا بشكل فخري رئيس مجلس
األعيان طاھر المصري ،ھي مؤسسة خيرية ال تھدف إلى الربح المادي ،تربوية ،مستقلة ،غير
سياسية وال تنتمي إلى أي حزب أو طائفة أو فئة دينية أو عرقية وتھدف إلى التنمية البشرية ،وتعزيز
القدرات العاملة ،وتوفير التخصصات العلمية النادرة الالزمة للتنمية االجتماعية واالقتصادية
والبشرية المستدامة.
وأكدت "أن اإلقراض التعليمي يحقق الكرامة ،إذ عادة ما يشجع االقتراض والتعليم على تجسيد عالقة
الشراكة بدالً من عالقة التبرع" ،موضحة أن عالقة الشراكة تتسم دائما ً بالكرامة واالحترام المتبادل.
كما أوضحت أن اإلقراض التعليمي يحقق المسؤولية ،حيث تشجع القروض على تعزيز المسؤولية
حتى يتم سداد القرض ،على عكس الھبات والتبرعات
وأضافت إن المؤسسة تساعد الطلبة أيضا ً على الحصول على فرص التدريب لتطوير مھاراتھم ومن
ثم تأھيلھم إلى سوق العمل ،باإلضافة إلى تقديم خدمة فرص العمل المناسبة للشباب حسب قدراتھم،
فضالً عن توعيتھم باحتياجات أسواق العمل األردنية والعربية من التخصصات المختلفة.
وبينت يعاقبة أن المؤسسة تقدم القروض للطلبة الجامعيين الملتحقين بالجامعات في داخل وخارج
األردن ،شريطة الحصول على معدل تراكمي  % ٨٠فما فوق ،وانقضاء فصل دراسي واحد على
الدراسة ،وثبوت الحاجة المادية ،مشيرة الى ان االولوية في الحصول على اإلقراض لأليتام،
وللتخصصات التكنولوجية والعلوم التطبيقية ثم العلوم الطبيعية والعلوم واإلنسانيات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

فوز »األردنية« بمسابقة مشاريع تخرج طلبة تكنولوجيا المعلومات
حاز مشروع تخرج »نظام حماية االسماك« المقدم من الطالبتين لينا قاسم ولنا سمحة من كلية الملك
عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية على المركز الثاني في فئة مشاريع الطاقة
المتجددة والروبوت.
جاء ذلك خالل المسابقة الطالبية التاسعة لمشاريع تخرج طلبة تكنولوجيا المعلومات ) (ITSAFالتي
أقامتھا جامعة البترا على ھامش مؤتمرھا »تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تطوير أنظمة
وعمليات الطاقة المتجددة«.
وقال مساعد العميد لشؤون التطوير في الكلية الدكتور معن العساف ان المشروع الفائز ھدف الى
معالجة مشكلة أحواض ومزارع األسماك التي تستخدم فيھا الطريقة اليدوية للتحكم بالعناصر
األساسية الموجودة فيھا ومشكلة االستھالك الكبير للطاقة ،من خالل ابتكار طريقة آلية للتحكم بھذه
العناصر عن طريق الھاتف النقال وتوفير الطاقة المستھلكة باتباع استراتيجية خاصة.
وجاءت مشاركة الجامعة االردنية في المسابقة التي تقام بدعم من اتحاد الجامعات العربية من بين ٤٩
مشروعا تنافست خالله  ١٧جامعة حكومية وخاصة في محاور الطاقة المتجددة وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص٣ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

أيمن تيسير وفيوليت سالمة  ..يغنيان معا للحياة
طلعت شناعة -يعود نجم االغنية الطربية الدكتور أيمن تيسير وصاحبة األداء« ال ُكلثومي« فيوليت
سالمة القادمة من عروس الكرمل مدينة حيفا الفلسطينية الى مھرجان جرش وھذه المرة الى »
المسرح الشمالي« الحياء حفل يوم  ٣تموز المقبل .وما يجمع النجمين)تيسير وسالمة( انھما يقدمان
الغناء الطربي الذي افتقدناه في زحمة الغناء السريع والعابر وغير المؤثّر في السامع وتحديدا بعد
انتھاء االغنية.
وسيكون اللقاء مھما وبخاصة على المسرح« الشمالي« الذي يعرفه ايمن تيسير جيدا ويدرك جمھوره
الذي اعتاد على »كالسيكيات« الغناء والموسيقى«.
وستكون المرة االولى التي تلتقي المطربة فيوليت سالمة جمھور جرش )في المدينة األثرية( ،وھي
تجربة سوف تضاف الى سجل مطربة تملك الموھبة والخبرة ايضا.
الفنان أيمن تيسير،لعله الوحيد بين مطربينا الذي يسعدنا رغم انه يعيدنا الى الوراء ،الى زمن العمالقة
وزمن الغناء الجميل واألصيل .الفنان أيمن تيسر او الدكتور أيمن تيسير )نائب عميد كلية الفنون
الموسيقية بالجامعة االردنية( والقادم من جذر سنديانة عتيقة تضرب في اعماق الطرب ،ال يتوقف
عن ھ ّز شجرة اإلبداع كلما الحت له الفرصة ،ليُس ِقط علينا َ
ط َربا واغنيات شھية.
ھو شمال ّي الھوى والمولد ،حيث ولِد في اربد وحمل عودة وموسيقاه الى العالم ْإذ طاف ويطوف
جامعا مثل النحلة عسل الغناء من الوطن العربي ويضعه في أُمسيات يقيمھا في مركز الحسين الثقافي
والمركز الثقافي الملكي وايضا في دور االوبرا في القاھرة والرباط ومسقط وقرطاج وغيرھا من
المدن والعواصم.
وله بالموسيقى
ُ
عرفت أن لد ّ
ي َولَھا ً به ،وفيه سأضع رسالتي ،فدرست
يقول أيمن تيسير عن حبه للموسيقى والفن:
وامتھنت فن الموسيقى ،ثم عملت من أجل الفن الجاد ،وبمرور الزمن أيقنت أن األصالة والجمال في
موسيقانا الشرقية معين ال ينضب  .ھو ،إذن ،صاحب مشروع غنائي موسيقي يحمل وفاء صادقا ً
ألصول الغناء العربي ،ويعيد إنتاجه برؤية جديدة ،تستفيد من التطور الموسيقي ،وتمزجه أحيانا ً
بأنواع موسيقية شرقية وغربية حديثة ،وھو اضافة الى ذلك كله ،باحث موسيقي ،حيث يحمل درجة
الدكتوراة في العلوم الموسيقية و ماجستير علوم موسيقية – بعثة جامعة اليرموك  -جامعة الروح
الروح القدس -لبنان  .١٩٩٥دبلوم عالي في الغناء الشرقي  -جامعة الروح القدس  -لبنان .١٩٩٥
بكالوريوس موسيقا – جامعة اليرموك  .١٩٨٨ -وقد اعتدنا عليه يقدم« الوھابيات« و« الحليميات«،
إضافة الى أغانيه الخاصة.
فيوليت سالمة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أما الفنانة فيوليت التي قدمھا الدكتور أيمن تيسير للجمھور الول مرة بالمركز الثقافي الملكي العام
الماضي ،فقد قدمت بعضا من أرشيف الطرب األصيل واستخرجت من صناديق صناع الطرب
أعذب األلحان .وھي التي غنت لكبار عمالقة الطرب األصيل.
ولدت الفنانة فيوليت سالمة في مدينة حيفا ،كبُرت فيھا حتى السادسة عشر من عمرھا ..ومن حينھا
تسكنھا غربة أمريكا ،تميزت طفولة فيوليت بعراقة الفن األصيل ،العصرالذھبي..خمائل أم كلثوم
ومحمد عبد الوھاب،وفيروز ،ووردة وغيرھم من الكبار.حين إغتربت كانت موھبة فذه ولم تكسرھا
لغة الغراب وإختالف الحضارة ،بقيت كالشرق أصالة ،صوتا،مالمح.
أنھت دراستھا الثانوية ھناك ثم اآلكاديمية .حيث درست مراقبة حسابات .ورغم إختالف إختصاصھا
الدراسي عن صيغة األنا الحسية اال انھا إستنفذت كل قواھا لتكبر وموھبتھا في نفس العمر.
.ألفت اللون الطربي منذ الصغر مما أثراھا وبإشباع االصالة الفنية وأغنتھا طفولة أخرى ال تحتاج
سماع أغاني أطفال وكانت موازية لألغنيةالطربية وھي في عمر خمس سنوات تدندن الطرب الفخم
األصيل وتغنيه في المدرسة وحلقات األھل وحفالت الكبار..حملت تلك النواة معھا ألمريكا وأثرتھا
ثقافة وزخما  .تعرفت بعمر العشرين إلى شريك حياتھا ،مغترب من لبنان كان متذوقا للفن ورجل
أعمال،مما منحھا مزيدا من الدعم وأضاف لصوتھا حصانة واستمرارية..لديھا ثالثة أبناء ر َوت
عطش الجاليات العربية بصوتھا اآلخاذ ،لكن الغربة لم تتسع لطموحھا.اجتھدت لتوسيع المدى
لصوتھا من خالل موسيقيين وملحنين عرب وتحديدا من مصر.
طو َرت صوتھا ھناك و مكثت ثالثة أعوام على التوالي لتواكب خطى الموسيقيين وتمارس الغناء
على أفخم المسارح في مصر دار األوبرا حيث شاركت ھناك ست مرات ومھرجانات أكتوبر
ومسارح غنائية الى جانب فنانين مصريين وعرب منھم الفنان وديع الصافي والفنانة شريفة فاضل،
الفنان محمد عبده ،الفنان طالل مداح.
وشاركت في حفالت عديدة مع الفنانة ماجدة الرومي و وائل كفوري و عاصي الحيالني و عبدﷲ
رويشد.
لھا تجربة واحدة في التمثيل مسلسل »ألف ليلة وليلة« و دور بطولي الى جانب الفنان علي الحجار و
الفنان حمدي غيث و سلوى الخطاب و ليلى فوزي .
أنتجت فيوليت سالمة حتى ذلك الحين خمسة البومات غنائية..ثالثة البومات أغاني خاصة بھا وكان
األلبوم األول عام  ١٩٨٧من ألحان الموسيقي الكبير محمد الموجي واأللبوم الثاني كان ما بين عام
 ١٩٨٩-٨٨من ألحان الموسيقي والملحن الرائع بليغ حمدي أما األلبوم الثالث فكان من ألحان رقيق
الحس الفنان والموسيقي عمار الشريعي..غنت لكبار كتاب األغنية الطربية والشعبية والوطنية أمثال
سيد حجاب ومحمد زكي المالح وعبد الرحمن األبنودي و عمر بطيشه .إضافة ألغانيھا الخاصة
أنتجت ثالثة ألبومات بتوزيع جديد ألغاني أًم كلثوم ومحمد عبد الوھاب ووردة وكانت تسجيالت حية
على المسرح.
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الرأي ص+٣ :الغد ص +٨ :العرب اليوم ص٢ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

وسام التربية الممتاز ألحمد اللوزي وعدنان البخيت
مندوبا عن جاللة الملك عبدﷲ
الثاني سلم رئيس الوزراء الدكتور
عبدﷲ النسور امس الثالثاء
وبحضور وزير التربية والتعليم
الدكتور محمد جمعة الوحش
وسام التربية الممتاز الذي انعم به
جاللته على رئيس الوزراء
األسبق احمد اللوزي والدكتور
محمد عدنان البخيت تقديرا
لجھودھما المخلصة والمتميزة في
حقل التعليم.
ونقل رئيس الوزراء تحيات
جاللة الملك عبدﷲ الثاني للوزي
وللدكتور البخيت ،وتقدير جاللته للجھود الكبيرة التي قاما بھا خدمة لقطاع التربية والتعليم
واسھاماتھما في االنجازات التي تحققت في ھذا القطاع .من جھتھما اعرب اللوزي والبخيت عن
شكرھما لجاللة الملك واعتزازھما بھذا التكريم الملكي بمنحھما وسام التربية الممتاز.
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الدستور ص٢٤ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

»تولين العش« تمثل المملكة ببرنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية

أعلنت مؤسسة دبي للمھرجانات والتجزئة ،إحدى
مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والجھة
المنظمة لحدث مفاجآت صيف دبي ،عن أسماء الطالب
الفائزين بالمشاركة في برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة
التدريبية  ،٢٠١٣حيث سيشارك  ١٤طالبا ً من منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ذلك البرنامج التدريبي
الرائد الذي يشھد تنافسا ً كبيراً بين الطالب للمشاركة به.
وستمثل تولين بسام العش من الجامعة األردنية بلدھا في
الدورة الثامنة من برنامج الزمالة التدريبي الحائز على
جوائز تقدير عالمية ،والذي أصبح مكونا ً ھاما ً من فعاليات مفاجآت صيف دبي ،الحدث السياحي
والتسويقي األبرز من نوعه على مستوى العالم العربي .وستشھد دورة العام الحالي مشاركة أكبر
عدد من الطالب على مدار دورات البرنامج ،حيث سيشارك في البرنامج الطالب الفائزون من ١٤
بلداً ھي اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان
ولبنان وسوريا ومصر واألردن وفلسطين والمغرب ،ومشاركين للمرة األولى من العراق والسودان.
وقالت ليلى محمد سھيل ،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمھرجانات والتجزئة» ،يسعدنا كثيراً أن
نرحب بتولين بسام العش من الجامعة األردنية في نسخة العام الحالي من برنامج مفاجآت صيف دبي
للزمالة التدريبية .لقد عبرت تولين في مقالتھا عن معرفة عميقة باستخدامات اإلنترنت ووسائل
التواصل االجتماعي وقدرتھا على الترويج لمفاجآت صيف دبي بين مختلف شرائح الجمھور،
والربط بفعالية بين ھذه األنشطة الترويجية والمبادرات الميدانية للحصول على أفضل النتائج .ونحن
واثقون من قدرتھا على االستفادة بشكل مثالي وتطوير قدراتھا التسويقية المتميزة خالل مشاركتھا في
برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية«.
وسيحصل كل فائز على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى دبي شاملة تذاكر العودة إلى بلده
واإلقامة لمدة أسبوعين في اكاديمية اإلمارات إلدارة الفنادق والضيافة الدولية ،وھي إحدى
المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال إدارة الضيافة على مستوى العالم والتي تديرھا مجموعة
جميرا ،االسم المرموق في عالم الضيافة وأحد أعضاء »دبي القابضة«.

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

17

The Jordan Times

Wednesday p:3

12/6/2013

‘No serious violent incidents witnessed at UJ for over a year’

by Khetam Malkawi - More than one year has passed without any serious
violent acts at the University of Jordan (UJ), its president, Ekhleif Tarawneh,
said on Tuesday.
Tarawneh noted that since April 2012, only three minor scuffles took place
among university students and none of them was a group fight.
“Two of these incidents were in a parking lot off campus and the students
involved were suspended for two academic semesters,” he told The Jordan
Times over the phone.
Tarawneh added that the third incident took place at the faculty of law, and
the “student who started the fight was expelled”.
According to the UJ president, the university succeeded in controlling
campus violence through adopting and implementing a strategy that included
preventive measures and punishment of students involved in violence.
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He said the university enacted bylaws and regulations dealing with campus
violence, increased the number of security personnel and provided better
maintenance for the security fence surrounding UJ.
UJ’s security plan also entailed placing more than 750 surveillance cameras
all over campus, according to the president.
In previous remarks, Tarawneh said students can contact him directly every
month through a programme broadcast on UJ Radio, 94.9 FM.
He also noted that the university spent more than JD400,000 over the past
year on measures to reinforce its security and combat campus violence.
Violence in the Kingdom’s universities has become a widespread
phenomenon, with two cases occurring in April 2013 that led to fatalities.
A student died at Mutah University in Karak and four deaths were reported
after a tribal clash broke out at Al Hussein Bin Talal University in Maan.
This prompted the Ministry of Higher Education and Scientific Research to
draft an action plan with a series of short- and long-term recommendations
to help reduce on-campus clashes.
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شؤون جامعية

الرأي ص٢٤ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

ورشة حول االستفادة من صندوق دعم البحث العلمي
عقد في غرفة صناعة األردن أمس ورشة عمل ضمن مشروع الربط بين القطاع الصناعي والجھات
الداعمة للقطاع حيث تم استضافة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة.
وأكد أيمن عدينات مدير مركز الدراسات االقتصادية والصناعية في غرفة صناعة االردن أھمية ان
تضع الحكومة دعم القطاع الصناعي ضمن أولوياتھا باعتباره رافداً اساسيا لالقتصاد وللدينار
االردني من خالل رفد االحتياطات بأكثر من  ٨مليارات دوالر كنتاج للتصدير واالستثمار ،باالضافة
لمساھمته في توفير فرص العمل
واشار مدير قسم البرامج والتفتيش الدولية المھندس محمد نافع في وزارة الصناعة والتجارة الى دور
الوزارة في توفير برامج دعم لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الصناعي اضافة لتنفيذ العديد من
البرامج الھادفة لدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته .
من جانبھا ق ّدمت ريما راس مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة موجزا عن
عمل الصندوق وغاياته وابرز انجازاته ومتطلبات تأھيل الشركات لالستفادة من الدعم كما تحدثت
ايضا ً عن مجاالت دعم الصندوق والتي تضم ما يندرج تحت تطوير المنتجات الصناعية ،ورفع جودة
المنتجات الصناعية ،زيادة كفاءة عملية اإلنتاج الصناعية ،تطوير التكنولوجيا المحلية ،وأية مجاالت
اخرى تراھا لجنة إدارة الصندوق مناسبة.
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الرأي ص٣٢ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

اطالق المرحلة السابعة من برنامج طموح لمساعدة طلبة الجامعات
اطلق الصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية وشركة بيبسيكو بحضور سمو االميرة بسمة بنت
طالل رئيسة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان المرحلة السابعة من برنامج طموح والھادف إلى دعم
الطلبة المتفوقين الذين يواجھون تحديات مالية تمنعھم من استكمال دراستھم في الجامعات الحكومية.
واكدت سموھا اھمية الشراكة بين الجميع من اجل تعزيز العمل الخيري والتطوعي مشيرة الى ان
الشراكة بين الصندوق وشركة بيبسيكو حققت نجاحات كبيرة منذ انطالقھا قبل ست سنوات واستفاد
منھا الكثير من الطلبة.
وقالت سموھا ان نجاح الطلبة المستفيدين من البرنامج وتفوقھم في دراستھم يعني نجاح البرنامج في
تحقيق اھدافه داعية الطلبة الى استغالل ھذه الفرصة واستكمال دراستھم الجامعية للمساھمة بفاعلية
في بناء مستقبلھم ومستقبل الوطن.
وعبرت سموھا بحضور المديرة التنفيذية للصندوق االردني الھاشمي للتنمية البشرية فرح
الداغستاني عن شكرھا وتقديرھا لشركة بيبسيكو على تعاونھا المستمر مع حملة البر واالحسان
ودعمھا لبرنامج طموح الذي حقق نجاحات كبيرة انعكست ايجابا على المجتمع ووفرت فرصة التعليم
للكثيرين من انباء الوطن ممن ھم بحاجة الى المساعدة.
وتقدم الشركة ضمن برنامج طموح منح دراسية لحوالي  ١٨٠طالبا ً وطالبة للعام الجامعي
 ٢٠١٤/٢٠١٣تختارھم حملة البر واإلحسان في الصندوق األردني الھاشمي ،من الطلبة الذين
يدرسون في الجامعات الحكومية من خالل مراكز الصندوق المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة
وعددھا  ٥٠مركزاً.
من جھته أكد مدير عام الموارد البشرية لشركة "بيبسيكو" لشرق المتوسط وأفريقيا ،سفيان السلمان
التزام الشركة بتمكين الشباب في المنطقة.
وأعرب عن عميق الشكر لسمو األميرة بسمة بنت طالل وفريق عمل حملة البر واإلحسان على
دعمھم القيم لبرنامج "طموح" للمنح الدراسية ،مؤكداً أھمية دورھم المحوري في مساندة "بيبسيكو"
لدعم الشباب في المملكة.
واوضح السلمان انه ومنذ انطالق البرنامج في عام  ،٢٠٠٧حصل أكثر من  ١٠٥٠طالبا ً وطالبة
على الدعم الالزم لبناء مستقبلھم بشكل أفضل ،تخرج منھم ) (١٧٠طالبا وطالبة ممن درسوا في
الجامعات الرسمية في مختلف التخصصات ومساعدة ما يزيد عن ستة آالف طالب وطالبة على
المستوى اإلقليمي في ھذا المجال".
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بدورھا قالت نائبة المديرة التنفيذية للصندوق االردني الھاشمي للتنمية البشرية ريم الزبن ان حملة
البر واالحسان عملت مع شركة بيبسيكو من خالل اتفاقية سنوية على تطوير برنامج طموح ليصل
منذ اطالقه عام  ٢٠٠٧وحتى االن الى حوالي  ١٧٠طالبا وطالبة سنويا.
واضافت ان الشراكة بين الصندوق والشركة دليل واضح على نجاح برنامج طموح في تحقيق اھدافه
ودليل على اھتمام شركة بيبسيكو بتحمل مسؤوليتھا االجتماعية تجاه الوطن واولويات ابناء
المجتمعات المحلية.
ويعد برنامج طموح في األردن جزءاً من برنامج تنفذه "بيبسيكو" على المستوى االقليمي منذ عام
 ٢٠٠٥بھدف توفير منح دراسية للطلبة الذين يواجھون تحديات اقتصادية في دول الشرق األوسط.
ويأتي البرنامج في إطار التزام شركة "بيبسيكو إنترناشونال" بتقديم مليون دوالر أمريكي سنويا ً لدعم
العالم العربي في مجال التعليم تحديداً ،وذلك بھدف مساعدة المجتمعات األقل حظا وتبعا ً الحتياجات
األفراد في ھذه المجتمعات.
.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

عوامل تعصف بالجامعات في ضوء األنظمة والتعليمات!!
زيد إحسان الخوالدة-الجامعة الھاشمية
ال يختلف إثنان على أن التعليم في األردن يشكل أحد أوجه التطور على مستويات التنمية الشاملة
المستدامة إال أن ھذا القطاع تعرض لعدة أمور وعوامل عصفت به في الخمسة عشر سنة
األخيرة...ناھيك عن موضوع العنف المجتمعي في الجامعات .
•

ومن أبرز ھذه العوامل :

رواتب الھيئات التريسية متدنية جداً وھذا مردوده عكسي على الشعور بالرضا الوظيفي والتي اثبتت
الدراسات ان عدم تحقيق الرضا الوظيفي ينعكس على أداء العمل بشكل عام ...من ھنا تحزم الھيئات
التدريسية حقائبھا باحثة عن حياة كريمة يحققونھا من خالل الحصول على رواتب اعلى.
•

التعليمات واألنظمة يجب أن تتطور وتتبدل:

مثال  :مساعدي التدريس ومشرفين المختبرات..ال اريد ان ابالغ ولكن  %٥٠منھم من دون أعباء في
الفصل الدراسي الصيفي ...والسؤال الذي يطرح نفسه أن عملمھم مرتبط بالمختبر والمختبر ليس
عليه عبيء في الفصل الدراسي الصيفي أال يستوجب تعطيل ھذه الفئة واإلستفادة من أوقاتھم في
تطوير مھاراتھم المعرفية والذاتية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ھل وصل النھج المؤسسي للبعض الكثير الى الوعي الذي يحقق األھداف
من خالل اإلدارات الناعمة ....إستغالل الالمركزية والطبقية الوظيفية ھو أحد عوامل العصف
السلبي بالمؤسسات التعليمية.
وأمام الكم الھائل من القضايا نتسائل لماذا الخلط بين األمور المھنية واألمور الشخصية ھذا ما أثبتته
الوقائع في مؤسساتنا التعليمة "مثالً"عندما تتضارب المصالح للھيئات التدريسية التي ينجرف فيھا
البعض لألسف إلى "جاھلية أكاديمية" وخطر يتمثل في غياب الدور المؤسسي وفجوات النظام
والتعليمات التي تجعل من الدوائر الفرعية والكليات وغيرھا أوصياء على العاملين في الجامعات .
أال يعتبر الترھيب الوظيفي "مخالفة للقانون"!!!
•
مثال:
البند الخاص بالعقود "وما تطلبه منك الجامعة " ھنا يصبح الحكم على االمر صعب جدا فالذي يحدد
ھذه العبارة العظيمة عنصرين.
أوال :المصلحة وما تقتضيه من حقوق وواجبات
ثانيا ً :المصلحة الشخصية "الضيقة"وتمريرھا بإسم المصلحة العامة من خالل تكليف فئة وظيفية
بمھمام فئة وظيفية أخرى حتى تتكلف بأعباء وظيفية أعلى وترتاح الفئة األخرى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ناھيك عن الشلليات التي تتعدى دائرة العمل فقد أصبحت المصالح وما يترتب على الجاھلية
األكاديمية وما يتبعه من مراھقات إدارية لتطويع العاملين والمدرسين ليصبحون أداة ألفراد بدل من
أن يمارسوا دورھم المؤسسي والوطني أال يعتبر ذلك شكل من أشكال الترھيب الوظيفي الذي يحاسب
عليه القانون.
ولذلك نتسائل لماذا ال يوجد ضوابط تمنع إنتقائية تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات وتحقق الرقابة
األكاديمية واإلدارية والمھنية لنمنع ھذه الظواھر:
تفسير التعليمات إرتجاليا ً على الھاتف بإتصال شخصي مع مدير الموارد البشرية مثالً أو مع
.١
أي مسؤول.
.٢

التغطية المتبادلة بين أفراد العمل على تجاوزاتھم "المفترضة" إن وجدت.

تحفيز العمل الشخصي واإلنتماء إلى أفراد على حساب العمل ظاھرة خطيرة على الجسم
.٣
األكاديمي.
.٤

تفسير التعليمات بما ال يتوافق مع مصلحة العمل.

السكوت عن التجاوزات وعدم تحريھا يفھمھا األشخاص الذين يتجاوزن بمفھوم سلبي
.٥
"بمعنى بدل من أن يعدل سلوكه يعتقد بأن المؤسسة عاجزة عن حسابه أو غير راغبة أو غير قادرة
على حسابه".
بعض األساتذة "البعض" يعتقد ان المدرس ال يحاسب وأن إدارة الجامعة تتستر عليه من
.٦
أجل سمعة الجامعة.
أال يجب إعادة النظر بدائرة الموارد البشرية...لتصبح دائرة تطوير وتنمية الموار البشرية
•
إسما ً ومضمونا ً ومنظومة عمل.
والسؤال األخير :
•
في حالة وجود ھذه الجاھلية "الجاھلية األكاديمية" قد يشعر البعض الكثير بأن تجاوزاتھم وإستفرادھم
بمكان العمل دون رقابة حقيقية "أي بمعنى من يراقب على االخر بعد ساعتين سيكون االخر مقرر أو
عضو في لجنة توصي بتوصيات يستفيد من خاللھا الشخص الذي يراقب عليه ..ھل سيستطيع إتخاذ
اإلجراء المؤسسي الذين يدين من يملك أمره في الترقية أو التوصية أو التنسيب...الجواب حتما ال.
ولتوضيح ذلك رئيس قسم "مثال" وعضو ھيئة تدريس مقرر لجنة مھمة....ھل سيقوم أحد منھما
بإتخاذ العقوبة أو توصية سلبية بحق االخر .....حتما ً ال.
مثال اخر....ھل سيقوم استاذ برفع الظلم عن موظف إداري والتضحية بزميله األستاذ الذي يتستر
على أخطائه"مثال".
وھنا يكمن الخطر "المصالح الشخصية" ...مشيلي وأمشيلك !!
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٣٣ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

استحداث وحدة لمتابعة شؤون الطلبة العرب واألجانب
اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود عن استحداث وحدة لمتابعة شؤون
الطلبة العرب واالجانب بھدف متابعة شؤونھم وقضاياھم والعمل على تسھيل جميع االمور المتعلقة
بھم سواء االكاديمية او المتعلقة باالقامة واالبتعاث وغيرھا.
ويبلغ عدد الطلبة غير االردنيين الدارسين في الجامعات االردنية نحو  ٣٠الف طالب وطالبة يشكلون
ما نسبته  ١٢بالمئة من عدد الطلبة .
وأكد الدكتور محمود ،خالل لقائه امس االول المستشارين والملحقين الثقافيين في سفارات الدول
العربية لدى المملكة تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة العرب في مختلف الجامعات العربية في
سبيل الحصول على تعليم بجودة عالية ومتميزة وذلك من خالل تشكيل وحدة او لجنة تنسيق عربية
مشتركة تعنى بذلك .
ودعا الوزير الى اقامة مشروعات علمية واكاديمية ومراكز تميز عربية مشتركة ضمن جھد موحد
يھدف الى تطوير وتحسين مخرجات التعليم لتتبوأ المؤسسات التعليمية العربية موقعھا الذي تستحقه
بين دول العالم .
واكد اھمية تبادل الخبرات واالفكار في المجال الثقافي والتعليمي لما لذلك من دور مھم في مجتمعاتنا
العربية التي تؤمن وتعتز بالتعليم مشيرا الى مقولة » اعطني تعليما مميزا اعطيك امة صالحة«.
وتحدث عن موضوع العنف الجامعي مبينا انه ال يقتصر على دول بذاتھا فھو موجود حتى في الدول
المتقدمة  ،وفي االردن فان ھذا الموضوع يحتل اولوية لدى الجميع ومعالجته تتطلب جھودا مستمرة
وبخطط عمل واضحة وھو ما نعمل عليه وبشكل حثيث ومجھود مشترك .
وعرض رئيس المكتب الثقافي في دولة الكويت رئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب
الدكتور عطية الشمري لموضوعات تتعلق بالطلبة العرب الدارسين في المملكة ،من بينھا اسس
التقييم والمعادلة واالعتماد ومتطلبات الحصول على الشھادات العليا والتجسير ومناقشة رسائل
الماجستير والدكتوراه  .وعرض المستشارون والملحقون الثقافيون العرب القتراحات تھدف الى
تطوير مجاالت التنسيق والتعاون في المجالين الثقافي والتعليمي بين الدول العربية .
وحضر اللقاء امين عام الوزارة الدكتور مصطفى العدوان ورئيس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي الدكتور بشير الزعبي .
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األربعاء

الرأي ص + ٣٣ :طلبة نيوز +سرايا نيوز

٢٠١٣/٦/١٢

توجه لتأسيس تنسيقية للعاملين في الجامعات
أعلن رؤساء وممثلون عن أندية العاملين في الجامعات الرسمية خالل اجتماع عقد مساء االثنين نيتھم
تأسيس تنسيقية تجمع األندية الجامعية كافة لتكون مظلة تدعم عملھا وتزيد من مقدرتھا على تحقيق
أھدافھا.
وقال رئيس نادي العاملين في جامعة ال البيت خالد بني حمد ان ھذه الخطوة تھدف الى التشاور بين
العاملين في الجامعات حول جميع القضايا التي تھمھم والمساھمة في تذليل العقبات التي تواجه
مسيرتھم من خالل نقل ھمومھم وايصال صوتھم ومطالبھم الى اصحاب القرار ،اضافة الى تحقيق
األمن الوظيفي وبما ينعكس إيجابا على الرقي في مسيرة الجامعات األردنية وتقدمھا.
كما تاتي ضمن سعي أندية العاملين في الجامعات الرسمية الى توحيد جھودھا وتوطيد أواصر
التعاون فيما بينھا والمضي قدما في مسيرة الجامعات والعاملين فيھا.
وأكد المجتمعون أھمية استمرار التواصل وعقد اللقاءات الدورية والمشاورات المستمرة من اجل
إنجاح ھده المبادرة وتحديد األطر واألسس التي ستحدد عمل التنسيقية على أن يتم عقد االجتماع
المقبل في جامعة مؤتة.
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الدستور ص١ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

»التعليم العالي« يقر أسس القبول الجامعي الشھر الحالي
امان السائح  -اعلنت مصادر مطلعة ان مجلس التعليم العالي سيقر خالل الشھر الحالي اسس القبول
بالجامعات االردنية التي ستبنى بعد استمزاج اراء رؤساء الجامعات االردنية كافة ،وسط توقعات بان
يتم تخفيض اعداد المقبولين بالكليات االنسانية ،واعتماد اسس توزيع الطلبة على جامعات المملكة
كافة لتعزيز دمج الطلبة بالمجتمعات المحيطة .ووفق المصادر ،فانه لم يتم الحديث عن معدالت
القبول حتى االن ،متوقعة عدم اجراء تغييرات على الحدود الدنيا للمعدالت في التخصصات الموزعة
بالجامعات االردنية.
وبينت المصادر ان وزير التعليم العالي طلب »ملفات كاملة » حول أسس القبول بالجامعات خالل
السنوات الماضية ،الستمزاج االراء حولھا والوصول الى اسس تحفظ حق الطالب بتعليم ايجابي
متميز ومخرجات رائدة لمؤسسات التعليم العالي لرفع كفاءة وسوية التعليم .واوضحت المصادر ان
اسس القبول ستبحث في جلسة خاصة قريبا ،القرارھا بشكل نھائي وبما يخدم التوجھات الداعية لنبذ
العنف الجامعي وتعزيز اسس التشاركية مع رؤساء الجامعات بما يرونه مناسبا حول احداث تغييرات
بأسس القبول الجامعي.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

مشاجرة واسعة في جامعة اليرموك ..في حفل التخريج
اندلعت قبل قليل مشاجرة كبيرة في جامعة اليرموك بين مجموعة من االشخاص داخل قاعة
الجمنازيوم و ذلك بعد انتھاء حفل التخرج الذي جرى داخل الجامعة .
واكد شھود عيان ان المشاجرة كبيرة جداً و يوجد عدد كبير من االصابات بين المتشاجرين الذين
جاءو لحضور حفل تخرج طالب جامعة اليرموك .
وكا قد تم اطالق العيارات النارية في حفل التخرج يوم امس وتواجد اسلحة نارية داخل الحرم
الجامعي بالرغم من الحراسة المشددة على بوابات الجامعة.
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المقاالت
الدستور ص /4 :دروب

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

الجاز العربي غضب من ذھب..
ابراھيم عبدالمجيد القيسي
المشرف على إذاعة الجامعة؛ ھو الموسيقار والملحن محمد واصف ،وبفضل حسه الموسيقي أصبح
يعزف لعمان لنخبھا ومواطنيھا البسطاء ،لكن عبر أثير إذاعة الجامعة األردنية ،وعبر موجة ترددھا
» «٩٤،٩اف ام يستطيع المستمع أن يختبر المعلومة ،ويحلق مع النقاء واألصالة القادمة إلينا في
تزاوج جميل مع رسالة صرح أكاديمي كبير كالجامعة األردنية ،ولن أتحدث مطوال عن محمد وعن
إذاعة الجامعة فكل الكالم موجود عبر تلك الموجة ،وبإمكان القارىء أن يكتفي بما كتبت ويسمع
الحقيقة من خالل ھاتفه أو سيارته أو مذياعه الخاص  ..بإمكانه فعل ھذا اآلن.
حين ألتقي بمحمد واصف ،يطول اللقاء وقد يمتد الى  ١٠ساعات ،والسبب ثقافي بامتياز ،متعلق
بالحس الجميل واإلبداع ،ولعل آخر لقاء جمعني بھذا المبدع الجميل متعلق بالموسيقى ،ألن أبو
واصف كان قد داھمني وفي لقاء سابق بسؤال :ھل سمعت محمد عساف المتسابق في برنامج آراب
أيدول؟ ..فأجبته بأنني قرأت أخبارا عنه ،وأتعرض للسؤال من آخرين ،لكنني أؤجل حضور حلقات
ھذا البرنامج ،ألنني أعرف ھذا البرنامج ،وأتماھى مع الموسيقى والغناء الذي يقدمه المتسابقون
وضيوف البرنامج ،وأستطيع أن أحدد الفائز من أول حلقة أحضرھا ،لذلك لن أشاھد سوى الحلقات
األربع األخيرة ،فبادر ابو واصف بإقناعي لتغيير وجھة نظري في مسألة تأجيل حضوري للحلقات
األخيرة ،وقال شوف واسمع ..وأدار شاشة الالبتوب تجاھي ،وكان الشاب المتسابق الفلسطيني يغني :
يا طير الطاير يا رايح ع الديرييييييييييييييييه ..فتذكرت على الفور فرقة العاشقين الفلسطينية،
وسرحت بخيالي ،وكأنني أمام ھدف شرعي للموساد االسرائيلي الذي دأب على قتل كل إبداع
فلسطيني بيديه أو بأيدي متآمرين عمالء ..فالشاب يملك صوتا متدفقا ال سدود تحجبه عن النفوس
الذواقة والتواقة لكل جميل أصيل ،وسوف يكون صوت فلسطين اإلبداعي القوي حتى لو انسحب اآلن
من برنامج المسابقات الغنائية أراب أيدول..
حضرت أولى حلقات البرنامج بعد حديثي مع محمد واصف ،وھاتفته على الفور :راحت على
اسماعيل خضر! فھذه الحركة من قبل البرنامج كانت موجعة ،ورفعت منسوب القھر لدي بما يتعلق
بالفن األردني المدفون ،بعد أن غنت إحدى المتسابقات وھي كردية ،أغنية »يا طير يا طاير« التي
غناھا اسماعيل خضر قبل أكثر من  ٤٠عاما ،ثم غناھا الفنان المصري الجميل محمد منير ،ولم
يقولوا شيئا في البرنامج عن صاحب األغنية الحقيقي ،ثم زادوا على منسوب القھر حين جاءت الفنانة
»ديانا حداد« وغنت مع المتسابقين مجموعة أغان نسبتھا الى المطربة اللبنانية القديمة »سميرة
توفيق« ،علما أن )وين ع رام ﷲ ھي أغنية للمطربة األردنية »سلوى العاص«( ..وھذه مواقف
زادت منسوب قھري وأستطيع القول إن اإلدارة الفنية للبرنامج ال تتمتع بالموضوعية وال بالمھنية ،أو
إنھا ضحلة في معلوماتھا وثقافتھا الموسيقية التاريخية..
يا للقھر ، ..حين يتم خنق اإلبداع والحس اإلنساني السامي ،وحين تتحالف السلطة والمال ضد
اإلنسانية والجمال ،فيرضخ البسطاء للسطوتين،يلزمني آلة موسيقية للتعبير عن مثل ھذا القھر
والكبت ،لكن دونما إثارة جلبة أو لفت أنظار أسياد السوق للمقھورين ،الذين يجترون الحزن والقھر
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ويمضغون مآسيھم كلما الح برق للحرية أو االنعتاق ،وھكذا بالضبط فعل العبيد في أوروبا وأمريكا
في منتصف القرن التاسع عشر ،فبعد انسحاب الجيش المعادي ،ھب الجنود ليسيطروا على أسلحتھم
كغنائم ،لكن العبيد ھبوا للسيطرة على آالت النفخ الموسيقية العسكرية ،والذوا الى حظائر األبقار،
ووضعوا اسفنجا في األبواق لكتم صوتھا ..وبدأوا االنسياب بعزف ألحان التمرد والقھر والحرمان
والكبت ،وھي معاني موسيقى الجاز وبداياتھا.
في بالد العرب ثار الثائرون قھرا وغضبا وكمدا ،وبدؤوا فعال بعزف »الجاز« في شوارع المدن
العربية ،فانھمرت الدموع والدماء وتراقصت المدن ھلعا وخوفا وطمعا بمستقبل إنساني لألحرار وال
مكان فيه للعبيد..
ال تتصيدي فرحي وال حزني ،فأنا منبثق من مرارة الشيح ومن قسوة الصخر ..متدفق عن نھر من
غضب وقھر ،فارتدي لبوس الحداد وتجملي بالسواد واعزفي لحن انعتاقي األخير..انھمري طينا
أحمر في شوراع العرب فالقھر صبر والغضب أصبح من ذھب.
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الدستور ص /١ :دروب

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

التوجيھي  ..بداية حلم التفوق
إسراء خليفات
يتوجه حوالي » «١٤٢٦٥٠مشتركا ومشتركة من الفروع االكاديمية والمھنية من الطلبة النظاميين
والدراسة الخاصة بجميع الفروع االكاديمية والمھنية اليوم ْإذ يتم التوجه الى قاعات االمتحان في
أولى جلسات امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الصيفية لعام  ٢٠١٣بعد ان أنھت
وزارة التربية والتعليم كافة اإلجراءات الالزمة لعقد االمتحان .ال نختلف بأن الخوف والتوتر يتملك
الطالب واالھل ايضا وربما لم يعرف النوم طريقا الى جفونھم ليلة امس ،فان رحلة تقرير المصير
لطالب التوجيھي بدأت مع اول مبحث يتقدمون لالختبار فيه اليوم .
يعتريھا القلق
وتؤيد ھذا الكالم فداء .ص ،حيث يعتريھا القلق ،ويسيطر على حواسھا الخوف ،وتحاول مليا
التخلص من كل تلك الھواجس برسم صورة للمعدل الذي تحلم به كي تتمكن من دراسة الھندسة.
ومن جھة أخرى يعبر باسل .م ،بالالمباالة التي تتملكه كلما نظر الى التوتر الذي يصيب زمالءه مع
اقتراب موعد تقديم االختبار االول ،قائال» :لم تعد تفرق معي« ،اعتراضا منه على ما تعرض له من
ضغوط من قبل ذويه كي يلزم المذاكرة ،وبشكل قسري.
قائال» :أيا كان المعدل الذي سأحصل عليه ،المھم ان مرحلة كابوس التوجيھي ستنتھي الى االبد من
قاموس حياتي«.
فوبيا كل سنة
في حين يؤكد وائل .ظ ،الفوبيا التي شكلتھا وتشكلھا في كل سنة مرحلة التوجيھي لدى االھل
واالصدقاء والطالب نتيجة اعتماد الجانب النظري في اثناء تقديم االختبار ،إذ يعتبر االمتحان وحده
من يقرر مصير الطالب ،بعيدا عن احتساب عالمات االداء اليومي خالل العام الدراسي لذلك يمارس
االھل والمجتمع الضغط على طلبة التوجيھي من خالل عدد من الممارسات ،احداھا اعالن حالة
الطوارئ في المنزل .
تشير ميساء .ر ،الى ان خوفھا على والدتھا اكثر من خوفھا على اخيھا في الثانوية العامة مبينة ان
والدتھا مريضة سكري وضغط وان الخوف يرفع لديھا السكري لذلك اتخذت ھي وباقي اخوتھا
اجراءاتھم الالزمة للبقاء بجانب والدتھم في حين ذھاب اخيھا لقاعة االمتحانات موضحة ان من طباع
والدتھا عند ھذه المرحلة بالخصوص يتملكھا البكاء الشديد والخوف والتوتر ْإذ ال تستطيع التحدث مع
احد وان تم توجيه كالم اليھا ترد بطريقة عصبية .
حالة انفعالية
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يذكر الدكتور مجد الدين خمش استاذ مشارك علم االجتماع في الجامعة االردنية بأنه تتميز فترة
امتحانات التوجيھي بالخوف والقلق والتوتر ،وذلك خوفا من حدوث نتائج غير متوقعة والقلق يحدث
وحدة فى
لجميع الطالب فى جميع المراحل ،فقبل االمتحان يصاب الطالب بحالة انفعالية وتوتر ِ
االنفعال واالنشغاالت العقلية ،مما يؤثر بالسلب على إمكانية التركيز ،وھذه الحالة يمكنھا فى كثير من
األحيان إعطاء دفعة نحو اإلنجاز والعمل المثمر ،وھذا القلق والخوف يعتبر رد فعل طبيعيا يحدث
عندما يكون الفرد فى مواجھة الخطر ،ولكن إذا زاد عن معدله الطبيعى يسمى توتر وقلق والذى
يؤدى إلى االنھيار.
ويضيف «:ھناك أسباب للخوف فھناك طالب حساس جدا ،وبالتالي ال يتحمل الضغوط الشديدة فينتج
عنه انھيار ،باإلضافة إلى أن المدرسة تجعل من االمتحانات تجربة فيھا تحديات وصعوبات عالوة
على وجود جو من الرھبة ،وتمثل العائلة سببا فى الضغط الشديد بعمل مقارنات بين الطالب وبين
أوالد العائلة ،وأيضا عدم وجود رقابة طوال العام والتى تظھر فجأة فى وقت االمتحانات والتقليل من
شأن الطالب ووصفه بالعاجز العقلي ،باإلضافة إلى وجود بعض المواد التى ال يحبھا الطالب ويعاني
من صعوبة في تحصيلھا مما يصيبه بالقلق والخوف أكثر مع اقتراب موعد امتحانھا .لذلك ينصح
خمش باتخاذ االمور بوجھة نظر ايجابية وتحفيزية من قبل االھل وتوقع االكثر من طالبھم لرفع
معنوياته.
نماذج مختلفة
ونوه المستشار اإلعالمي الناطق الرسمي باسم الوزارة أيمن بركات الى حرص الوزارة على اجراء
االمتحان وفق االنظمة والتعليمات الخاصة باالمتحان وبما يحقق العدالة بين الطلبة ،مؤكدا ان
الوزارة اتخذت كافة االجراءات الالزمة لمنع اي تجاوزات او عملية للغش خالل اجراء االمتحان من
خالل اعتماد نماذج السئلة االمتحان تحقق العدالة بين الطلبة ،وان نماذج االسئلة وضعت من داخل
المنھاج الدراسي وتقيس مستويات المعرفة والقدرات العقلية والذھنية لدى الطلبة وتراعي كذلك
الفروق الفردية بينھم.
مشيرا الى ان طلبة الفروع المھنية قد فرغوا في وقت سابق من امتحان التدريب العملي في المشاغل
المھنية التي حددتھا ادارة االمتحانات في الوزارة.
كما اصدرت نقابة المعلمين بيانا يتعلق بامتحان الثانوية العامة تحت عنوان »التوجيھي مسؤولية
وطنية ونرفض أي تھاون لضرب مصداقيته« ،حمل في مضامينه حالة انقسامات متعمقة واختالفات
حالة طوارئ
ويصف محمود »طالب« وضع المنزل في وقت االمتحان ْإذ إنه ال ينقصه سوى صفارة حيث تصبح
الحالة وكانھا حالة طوارىء .ويقول» :ان والدتي في أوقات االمتحانات تصبح وكأنھا ھي من تريد
ان تقدم االمتحان ْإذ تعيد علي كلماتھا المعروفة )عليك بالمثابرة والتطلع الى من سبقك والنظر الى
ابن الجيران كيف يدرس وابتعد عن االصدقاء ھذه الجمل المتكررة كل يوم والتي زادت يوم
االمتحان ( وال ينكر بأن والده ايضا يردد كلمات اال انھا تختلف عن والدته حيث يتملكھا بعض المرح
كأن يقول لي )«:قرب االمتحان فرجينا عضالتك( حيث اشعر وكأنني في حرب.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واوضحت فاطمة أم لطالب في الثانوية العامة النفسية التي يكون فيھا االھل عندما يكون لدى ابنائھم
امتحانات حيث يصبح البيت وكأنه سجن ال يسمح الحد بزيارتھم او القدوم اليھم مبينة انھا ال تعلم
كيف مرت ليلة االمتحان من كثر القلق والتوتر الذي اصابھا مشيرة الى انھا لم تنم سوى دقائق
وترجع تستيقظ متنبة الى ابنھا باستمرار مراجعته لمادة االمتحان موضحة كونه اول ابن لھا في
الثانوية العامة لذلك فھي بحالة خوف شديد داعية ﷲ ان تنتھي االمتحانات بخير وتحصيل ابنھا
المعدل العالي .
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الدستور ص٢٠ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

عالقتنا بالقوانين
د  .ھند أبو الشعر
يبدو للدارس الموضوعي لتركيبتنا الثقافية وسلوكنا الذي يترجم ھذه الثقافة  ،أننا شعب يرى نفسه
فوق القانون  ،وما زالت صورة االستثناء من القانون والتملص من تطبيقه ھي السمة الغالبة على
األردنيين  ،والعجيب أننا نتقبل ھذا النمط ونسھم في كل مواقعنا بتعزيزه  ،فاألستاذ الجامعي يتوسط
ألبنه أو ابنته عند زمالئه ليتخرجوا في الجامعات التي يدرس فيھا ) األستاذ الدكتور الوالد ( بتقدير
يؤشر على عبقريته  ،والعجب الذي ال مقدار له  ،أن ھذا » األستاذ الدكتور » يتحول إلى مدافع عن
األخالق والمعايير الجامعية إذا ما توسط لديه » أحدھم » لمساعدة طالب على النجاح  ،لتنقلب
المعايير فجأة رأسا على عقب  ،ولتصبح الواسطة دا ًء يجب محاربته !..
كلنا نحاول التخلص من » المخالفات المرورية » وتوسيط المعارف واألقرباء ) والنواب  ( !..لمسح
المخالفة  ،مع أن المخالفة المرورية قد تجر إلى كارثة للسائق والماشي على حد سواء  ،يتوسط
النواب في كل شيء  ،في » العالمات الجامعية » وفي توظيف من ال يملك الحق في الموقع ألنه من
» دائرته االنتخابية » ويقفون تحت القبة ويدبون الصوت على الحكومة  !..من يصدق أن المراقب
للتشريع وتطبيق القانون يخرقه » عينك عينك  » !...فما دام رأس الھرم التعليمي في الجامعة يخاف
سطوة النواب لئال يتعرض موقعه العتيد للھزات ويتم استبداله برئيس جديد  ،ويحابي نواب المنطقة
خدمة لمصالحه الشخصية  ،فالسالم والسالم أيضا وأيضا على األعراف والقواعد وكل القوانين
والنظم والتعليمات .
ال احترام للقانون بيننا مھما كانت مواقعنا  ،نحن شعب يجب أن يتعلم احترام القانون أوال  ،ثم نمارس
بعدھا العمل النيابي وانتخابات المجالس البلدية التي تشكل مأسأة المآسي في وطننا  ،إنھا أفشل
مؤسساتنا وسبب تراجعنا في العقد الماضي  ..وھي المجالس التي تخرق القوانين بامتياز .

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

34

الدستور ص٢٠ :

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

ھل تختلف صيفية "التوجيھي" عن شتويته؟
ھاشم خريسات
يبدأ حوالي مئة وثالثة وأربعون ألفا من طلبة الثانوية العامة صبيحة اليوم امتحانات الدورة الصيفية
لھذا العام التي تستمر حتى السابع من شھر تموز القادم ،وسط تكھنات فيما اذا كانت مسيرتھا
ستختلف عما كانت تشھده الدورات السابقة على مدار األعوام األخيرة ،من حاالت عدم انضباط
وتعديات تصل الى حد اشاعة الفوضى في بعض القاعات ،أو شكاوى تتكرر دوما حول طبيعة
األسئلة وخروجھا على المنھاج أحيانا ،مع استمرار في ممارسة الغش من خالل استخدام أحدث
الوسائل االلكترونية وغيرھا!.
وزارة التربية والتعليم تؤكد أنھا اعتمدت أسلوبا جديدا في وضع أسئلة التوجيھي يتم اعتماده ألول
مرة ،من خالل توزيع ثالثة نماذج مختلفة لكل امتحان في جميع القاعات ،في خطوة نوعية تستھدف
العمل على سالمة االمتحان وإحقاق العدالة بين الجميع ،مع ضمان سھولة وصول أوراق األسئلة الى
الطلبة ،بعد أن قامت بتوزيع الدفعة األولى منھا قبيل موعد االمتحان بفترة معقولة وسط اجراءات
مشددة لمنع تسربھا ،فيما سيتم توزيع الدفعة الثانية خالل منتصف مدة االمتحان وبعد متابعة دقيقة
لكل ما يجري في األيام االمتحانية على أرض الواقع!.
توفير األجواء اآلمنة السليمة المتحان الثانوية العامة في دورتھا الحالية ،يبدو أنه لم يكن غائبا عن
أذھان القائمين على العملية التربوية ھذه األيام ،حيث تم اتخاذ العديد من االجراءات األمنية بالتعاون
مع الحكام االداريين من بينھا تواجد رجال األمن حينما تقتضي الضرورة ،باالضافة الى فرض
رقابة حثيثة على مختلف القاعات من أجل تالفي وقوع اية اشكاليات قد ترافق سير االمتحانات ،مع
األخذ بعين االعتبار ما كان يحدث خالل الدورات السابقة من احداث كان لھا اثرھا البالغ على تشويه
صورة مثل ھذا االمتحان البالغ األھمية.
التدابير الالزمة لتالفي وقوع حاالت "الغش" قدر االمكان يتردد أنه تم تطويرھا ھي األخرى ما
دامت تفرض نفسھا على نحو جعلھا قاسما مشتركا لكل امتحانات الثانوية العامة ،من خالل استخدام
أجھزة حديثة وحساسة قادرة على ضبط أي لواقط أو أجھزة خليوية قد يلجأ اليھا بعض الطلبة في
محاوالتھم االعتماد على ھذه الوسيلة غير المشروعة في مساعدتھم على االجابة الصحيحة ،لتحقيق
معدالت مرتفعة على حساب زمالئھم اآلخرين الذين يجتھدون في سبيل النجاح والتفوق اعتمادا على
دراستھم وامكاناتھم الذاتية وال شيء آخر!.
من السابق ألوانه الحكم على مدى نجاح الخطوات المستحدثة التي اتخذتھا وزارة التربية والتعليم
مؤخرا لضبط سالمة سير امتحانات التوجيھي في دورتھا الصيفية الحالية ،إال أنھا ھي وغيرھا تظل
معرضة الى اخطاء وثغرات تعيد األوضاع الى ما كانت عليه دون تغيير جوھري ،لتبقى االختراقات
موجودة عبر حدوث ما لم يكن في الحسبان ،وھذا يتطلب إعادة نظر شاملة في ھذا االمتحان
المصيري الذي ما زال يعتبر سيفا مصلتا على رقاب نسبة كبيرة من المتقدمين اليه ويشاركھم في
ذلك ذووھم الذين يعانون األمرين ايضا طوال فترته التي تصل الى شھر كامل في كل دورة.
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حالة الطقس

جريدة الدستور

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

األربعاء ٢٠١٣/٦/١٢
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية
غربية معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٦/١٣
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا
الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة
السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٦/١٤
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات ،وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
شمالية غربية معتدلة السرعة.
السبت ٢٠١٣/٦/١٥
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة
واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
األحد ٢٠١٣/٦/١٦
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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الوفيات

جريدة الرأي

األربعاء

•

الحاجة خشفة سالم سلمان القرالة – الكرك

•

-عليان رضوان عليان الحياري  -السلط

•

-عبدﷲ أحمد شعبان – تالع العلي

•

-الحاج زھير عبدالفتاح الفالح الصالح العبدالالت  -السرو

•

-الحاج سامي مصلح جبر مخيمر – مثلث عوجان

•

-الحاجة آمنة سلطان الزناتي – المرزة

•

-زريفة محمود الصالح – قرب الدوريات الخارجية

•

-توال داتسيو – الصويفية

•

-الحاج محمد حسين علي درادكة – الحي الشرقي

•

-عصام المطرمي – منطقة وادي زيد

•

-فخري نجيب السعود الذيب – الحصن

•

-الحاجة حورية أحمد حسن الرشيدي – السلط

•

-الحاج سليمان محمد العيسوي – اسكان اساتذة الجامعة االردنية

٢٠١٣/٦/١٢

انا

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

وانا اليه راجعون

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
•
عين الرأي

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

• رئيس مجلس األعيان طاھر المصري يلتقي اليوم في مبنى المجلس شخصيات
سياسية واقتصادية وإعالمية للحديث عن المجاالت اإلصالحية واالقتصادية
والتنموية بترتيب من الملتقى الوطني للتوعية والتطوير.
• الكتب الرسمية الصادرة من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تخلو ترويستھا
منذ ١١عاما من عبارة »المملكة األردنية الھاشمية».
• النائب السابق د .ممدوح العبادي يلقي مساء اليوم محاضرة عن »المشھد السياسي
الراھن« في منتدى الفحيص الثقافي.
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األربعاء

صنارة الدستور

•

•
•
•
•

٢٠١٣/٦/١٢

شبيبة حزب الوحدة الشعبية يقيمون اليوم األربعاء في ساحة الحزب األمامية خيمة
اإلضراب التضامنية مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام في سجون
االحتالل الصھيوني ..وسيتم اإلعالن عن بدء اإلضراب بحضور أھالي األسرى
وعدد من األسرى المحررين فيما ستبدأ فعاليات الخيمة في تمام الساعة السابعة
مساء.
ملتقى سيدات االعمال والمھن وبالتعاون مع وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات
االسالمية ينفذان برنامج الكفاءة في استخدام المياه والطاقة في المنازل الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس في قاعة مسجد الملك المؤسس.
وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة واالثار الدكتور ابراھيم سيف يرعى
في السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق العشرين من الشھر الجاري افتتاح
مھرجان البادية الشمالي السياحي.
مركز دراسات الشرق االوسط يعقد صالونا سياسيا مساء يوم السبت المقبل في
مقره تحت عنوان »االعالم ودوره في بناء دول ما بعد الثورات العربية ..الواقع
والتحديات.
يعقد القائمون على مشروع تفعيل دور المرأة للحد من ظاھرة التحرش الجنسي
احتفاال مطلع الشھر المقبل في عمان لالعالن عن النتائج النھائية للمشروع .
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زواريب الغد

•

•
•

•

•

•

٢٠١٣/٦/١٢

األربعاء

الرئيس الفرنسي فرانسوا ھوالند يزور األردن مطلع األسبوع المقبل ،في زيارة رسمية
يلتقيه خاللھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني .ومن المتوقع أن يھيمن الملف السوري على
المناقشات بين الجانبين خالل ھذه الزيارة.
البنك الدولي يعكف حاليا على إجراء استطالع للرأي العام األردني حول موقفه من دور
البنك وأدائه ونھجه في التعامل مع الحكومات األردنية ،وبرامجه المنفذة في المملكة.
مدير عام أسبق للمطبوعات والنشر حاول االلتفاف على قانون المطبوعات المعدل ،بقيامه
بترخيص موقعه اإللكتروني اإلخباري الشامل كموقع متخصص ،ال يخضع لشروط الموقع
الشامل .دائرة المطبوعات والنشر أحالت رئيسھا األسبق للقضاء ،لوقف موقعه اإللكتروني.
ينظم التحالف اإلعالمي لمناھضة حجب مواقع إلكترونية وقانون المطبوعات المعدل عند
الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم اعتصاما احتجاجيا ضد حجب المواقع ،وذلك في
منطقة خلدا .ويعد التحالف أيضا لتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى ،منھا توجيه إنذارات
لشركات االتصاالت ،التي قامت بتنفيذ قرار الحجب ،قبل مقاضاتھا.
زعيم حركة النھضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي يزور عمان يوم  ٢٥حزيران )يوليو(
الحالي ،حيث سيتحدث في محاضرة له حول "اإلسالميين وتجربة الحكم" .زيارة الغنوشي،
الذي تسلمت حركته الحكم في تونس على إثر ربيعھا ،تأتي بدعوة من المنتدى العالمي
للوسطية ورابطة كتاب التجديد ،حيث يلقي محاضرته في قصر الثقافة بمدينة الحسين
الرياضية .ورغم عدم اإلعالن رسميا عن لقاءات رسمية للغنوشي بمسؤولين أردنيين خالل
الزيارة المرتقبة ،فإن المتوقع أن تتم مثل ھذه اللقاءات ،باعتبار الغنوشي المرجع الرئيسي
لحركة النھضة التي تقود تونس.
في سياق قريب ،يقيم المنتدى العالمي للوسطية ورابطة كتاب التجديد مساء يوم  ٢٥الحالي
احتفاله السنوي في قاعة عمان الكبرى بالمدينة الرياضية ،حيث يتم خالله تسليم جوائز
الرابطة للفائزين ،وھم زعيم حركة النھضة التونسية راشد الغنوشي ،المدير العام للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإلسسكو( الدكتور عبدالعزيز التويجري وأستاذ الدراسات
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية في العراق الدكتورة رقية العلواني.
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

الملك يھنئ »الدفاع المدني« بحصوله على تصنيف دولي في البحث واإلنقاذ
النسور  :رفع الكھرباء لن يطال صغار المستھلكين والمتوسطين نھائيا ً
الكوفحي ) :زمزم( مبادرة تمكين مجتمعي ولن تنشق عن )اإلخوان)
الشوابكة  :ال مھل جديدة للمواقع اإللكترونية غير المرخصة
ولي العھد يرعى حفل اطالق )معسكرات الحسين(  ..اليوم
142ألف طالب يتوجھون اليوم المتحان )التوجيھي)
األردن يتسلم منحة أميركية قيمتھا  ٢٠٠مليون دوالر
190ألف عامل سوري بينھم  ٣٠ألف طفل يعملون في المملكة
رسميا ً..جھاز فني سعودي للفيصلي بقيادة كميخ
)الفيس بوك( يفتح المجال للخالفات الزوجية

-

الملك يؤكد اعتزازه بجميع منتسبي »الدفاع المدني»
النسور  :رفع الكھرباء  ٪١٥على المبالغ الزائدة عن  ٥٠دينارا والتطبيق العام المقبل
«النواب«  :الحسبة التقاعدية القديمة لمن أتـ ّم  ١٨سنة للذكور و ١٥لإلناث
«األعيان« يقر قانوني الدواء والصيدلة واتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا
المجالي  :تدفق الالجئين السوريين رتب أعباء متزايدة على األردن
وزير المالية يؤكد استمرار اإلصالحات لتعزيز بيئة األعمال بالمملكة
طلب قوي على الدينار مع عودة المغتربين والموسم السياحي
بوتين  :كان باستطاعة األسد تجنب الحرب لو قام بإصالحات
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-

الملك يھنئ "الدفاع المدني" بحصوله على تصنيف دولي
142650طالبا وطالبة يبدأون امتحان "التوجيھي" اليوم
المومني :ال مساس بدعم الخبز إطالقا
آشتون تصل عمان األحد
"األعيان" يقر قانوني الدواء والصيدلة والمساعدة القانونية مع بريطانيا
132مليون قدم مكعب معدل توريد الغاز المصري إلى المملكة يوميا
عربيات :جھات خفية عطلت إطالق صندوق الحج عشر سنوات
اليابان تدرس طلب األردن قرضا بين  ١٠٠الى  ١٥٠مليون دوالر لدعم الموازنة
موظفو "المؤسسة المدنية" يواصلون إضرابھم في ٣

-

النواب :لسنا "واقي صدمات" للحكومة
"الداخلية" تَح ّل المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
وزير المالية :الحكومة ستتخذ حزمة إجراءات لإلنسحاب من "الدعم"
البنك الدولي يخصص  ٥٥مليون دوالر من قرضه لألردن لدعم الخبز
عشرة مليارات دوالر تكلفة المحطة النووية في األردن
خبير أممي في الشؤون الفلسطينية يرفض االستقالة بعد ضغوط إسرائيلية وأمريكية وكندية
 ١٤قتيال في تفجيرين وسط دمشق وباريس تعتبر ان النزاع وصل الى "منعطف"
ألف جندي عراقي كردي يرفضون تعليمات وزارة الدفاع ويلتحقون بالبشمركة
ديون السلطة الفلسطينية بلغت  ٤،٢مليارات دوالر
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