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أخبار األردنية

٢٠١٣/٢/١٣

الطراونة  :صرف حوافز برنامج الموازي للعاملين في "األردنية" الشھر الحالي بأثر
رجعي
قرر مجلس أمناء الجامعة األردنية في الجلسة التي عقدھا برئاسة
رئيس المجلس الدكتور خالد طوقان وبحضور رئيس الجامعة
الدكتور اخليف الطراونة مساء اإلثنين الموافقة على إبقاء نسبة
توزيع حوافز العاملين من رسوم البرنامج الموازي كما كانت في
العام .٢٠١٢
وقال الطراونة عقب الجلسة أن نسبة توزيع حوافز العاملين من
رسوم البرنامج الموازي بقيت كما ھي ) (%٣٣بحيث تخصص ما
نسبته ) (%٢٣ألعضاء ھيئة التدريس و ) (%١٠ألعضاء الھيئة
اإلدارية في الجامعة.
وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم صرف الحوافز على رواتب شھر شباط الحالي وبأثر رجعي إعتباراً
من األول من شھر كانون ثاني الماضي بحسب قرار مجلس األمناء.
وأشار الطراونة إلى أنه سيتم مراجعة حوافز العاملين من رسوم البرنامج الموازي من قبل مجلس األمناء
حال صدور النظام المعدل لنظام الرواتب والعالوات للجامعات األردنية الذي رفع لمجلس الوزراء من
قبل مجلس التعليم العالي سابقا ً.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٤

بترا-الغد ص -٢الدستور ص -٨الديار ص ٣

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

بحث تعزيز التعاون بين »الجغرافي الملكي« و"االردنية"

بحث المركز الجغرافي الملكي األردني والجامعة
األردنية أمس الثالثاء تعزيز التعاون في مجال
التعليم العالي والبحث العلمي وتدعيم الشراكة في
الجوانب البحثية.
وبحث مدير عام المركز العميد الدكتور عوني
الخصاونة لدى اجتماعه مع رئيس الجامعة االردنية
الدكتور اخليف الطراونة في الجامعة إمكانية
استحداث برنامج منح درجة البكالوريوس في
ھندسة المساحة والجيوماتكس بالتعاون ما بين
الجانبين لمواجھة تحديات سوق العمل المحلي
والعربي.
واستعرض العميد الخصاونة مسيرة المركز ونشأته ومشاريعه التنموية والبحثية وبرامجه التدريبية
وخططه المستقبلية في دعم التنمية التي يقودھا جاللة الملك حفظه ﷲ ورعاه.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات األكاديمية في تخصصات المساحة
وأنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  ،وإعداد الخطط الدراسية والمناھج التفصيلية والخطة
االسترشادية واإلمكانيات المتوفرة العتماد ھذا البرنامج.
من جھته قال الطراونة ان استضافة مثل ھذه البرامج لتدريسھا سينعكس إيجابا على تنمية الكوادر وخطط
التنمية إذ سيسھم في رفد المملكة والدول العربية الشقيقة بالمختصين في مجال العلوم المساحية .وأبدى
استعداد إدارة الجامعة لتقديم كل ما من شانه إنجاح التعاون بين المركز الجغرافي والجامعة.

٥

بترا -الدستور ص -١٢الغد ص  -٥األنباط ص ٢
أخبار األردنية

٢٠١٣/٢/١٣

األربعاء

وفد من "ماكواري" األسترالية يزور "األردنية"
بحث نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون اإلدارية
والمالية الدكتور شتيوي العبدﷲ اليوم آليات تنفيذ ما
جاء في مذكرة التفاھم التي وقعتھا جامعة ماكواري
االسترالية مسبقا مع رؤساء الجامعات األردنية.
وجاء ذلك خالل زيارة الوفد األكاديمي المكون من
نائبة رئيس جامعة ماكواري الدكتورة جوديث ساكس
وكل من الدكتور جون سايمونز والدكتور بيتر
انديرسون والدكتورة كاترين شارلتون والسيد جورج
ميالد.
وقدم العبدﷲ للوفد ايجازا حول برامج الجامعة
وخططھا التدريسية وعدد طلبتھا ،معرجا على
البرامج المشتركة بين "األردنية" والجامعات العالمية األخرى.
فيما أبدى الوفد اھتماما خاصا بحقل الدراسات القديمة واللغويات وتخصص اآلثار  ،إضافة الى بعض
تخصصات الكليات الصحية والعلمية والعلوم التربوية.
ويذكر ان االتفاقية التي وقعتھا ماكواري مع الجامعات األردنية في السادس من أيار العام الماضي تنص
على تبادل اعضاء ھيئة التدريس بين البلدين وبحث االنشطة البحثية المشتركة واقامة الندوات
والمؤتمرات ،باإلضافة الى اعطاء االھمية لالنشطة والبرامج االستشارية وتوفير منحتين لدرجة
الدكتوراه تتنافس عليھا الجامعات المشاركة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٦

بترا -الرأي ص  -٣٦الدستور ص  -٨الديار ص ٣
عمون -األميرة نيوز -جو  -٢٤أخبار األردنية

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

دراسة :السياحة الجيولوجية في األردن مھملة
أكد أكاديمي في الجامعة األردنية أن السياحة الجيولوجية
األردنية مھملة بالرغم من أنھا تجذب أعدادا كبيرة من
السياح العالميين.
وأشار أستاذ السياحة الجيولوجية في كلية اآلثار والسياحة
في الجامعة الدكتور مأمون عالن إلى ضخامة اإلرث
للمواقع السياحية الجيولوجية في األردن التي تلقى اھتماما
واسعا من قبل السياح المھتمين بھذا النمط السياحي مؤكدا
ضرورة تكاتف الجھود الوطنية في القطاع السياحي
لوضع خارطة طريق لتنمية السياحة الجيولوجية
وتطويرھا.
وأوضح عالن مفھوم السياحة الجيولوجية ،التي تختلف عن السياحة األثرية وتشمل مختلف أشكال سطح
األرض منھا الكھوف والجبال واألودية والقيعان والبوادي وغيرھا من المظاھر الطبيعية التي لم يكن
لالنسان أي دور في بنائھا وصناعتھا.
وقال عالن أن غالبية الدول العربية لم تواكب االھتمام العالمي بالسياحة الجيولوجية باستثناء سلطنة
عمان التي لھا تجربة فريدة في ھذا المضمار واستطاع ھذا البلد أن يستغل كھف )الھوتا( في جذب آالف
السياح من مختلف دول العالم نظرا لقيمته الجيولوجية العالية.
وأضاف أن لدى األردن ميزات مھمة لتطوير السياحة الجيولوجية الرتباط بعض المواقع بالجوانب
الدينية والتاريخية ومن ھذه المناطق التي ذكرت في الكتب المقدسة موقع أھل الكھف في منطقة الرقيم
والبحر الميت وكان يطلق عليه سدوم وعمورة وھو مكان قوم النبي لوط عليه أفضل الصالة والتسليم.
وزاد عالن أنه بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة لعدد الكھوف في األردن فإنه باإلمكان وضع
مواقع سياحية جيولوجية على الخارطة السياحية العالمية ومنھا وادي رم ووادي الموجب وكھف برقش
في عجلون الذي يمتاز بتشكيالت جيولوجية جميلة وجذابة للسياحة لكنه غير مستغل نھائيا فضال عن
إمكانية استغالل البتراء كوجھة سياحية جيولوجية من خالل استغالل المظاھر الجيولوجية المتنوعة فيھا.
وتابع عالن حديثه أن نقص الخبراء والمختصين وقلة األبحاث والدراسات العلمية بل وندرتھا من
العوامل المؤدية إلى عدم االلتفاف بھذا النوع السياحي مؤكدا في ھذا الصدد ضرورة تنوع المنتج
السياحي بغرض إطالة أمد أقامة السائح في األردن.
٧

وقال ان االھتمام بھذا النمط السياحي الجديد سوف يسھم في زيادة الدخل السياحي واستدامة المواقع
السياحية الجيولوجية فضال عن توفير فرص عمل جديدة للشباب األردنيين.
ووفقا ل -عالن -فإن الكھوف المستغلة عالميا تقدر بنحو ) (٥٠٠٠كھف فيما يبلغ عدد زوارھا زھاء)
 (٢٥٠مليون سائح ويقد الدخل المتأتي بأكثر من ملياري دوالر سنويا.
وحث عالن الجھات المعنية إلى إنشاء بنى تحتية وفوقية مناسبة للمواقع السياحية الجيولوجية وتطوير
مراكز الزوار في المواقع وتطوير المورد البشري المؤھلة والعمل على ترويج ھذه المواقع وتسويقھا
كمنتج سياحي أردني جديد.
ولفت عالن إلى أن الجامعة األردنية ھي الوحيدة في األردن التي اھتمت بامكانية تدريس مساق السياحة
الجيولوجية حديثا مبينا أھمية السير قدما في تعاون المؤسسات التعليمية لالھتمام بھذا التخصص علميا
وبحثيا على المستوى الوطني.
ونوه إلى أنه يمكن االستفادة أيضا من تجربة بلدان حقت إنجازات في ھذا المضمار وفي طليعتھا الصين
ودول أخرى مثل البرتغال والبرازيل وماليزيا.
يشار إلى أن عالن أصدر كتابا بعنوان" السياحة الجيولوجية :نحو فھم أفضل لدوافع السياح في سياق
السياحة الجيولوجية من منظور نظرية التمديد الذاتي" حيث يعتبر الكتاب المرجع الوحيد الذي يتناول
السياحة الجيولوجية في مواقع مھمة منھا موقع )كريستال كيف( و) بناكلس( في غرب استراليا وفي
األردن مثل البحر الميت ووادي رم ،ويتضمن معلومات وافية حول ھذه المواقع.
ونظرا ألھمية ھذا المرجع تم نشره من قبل دار نشر ألمانية حيث أبرز الناشر عن غالف الكتاب أن
المؤلف قام بكتابة أول رسالة دكتوراه في العالم متخصصة بالسياحة الجيولوجية.
وعرض الكتاب في أسواق كتب عالمية في أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا وغيرھا.
يذكر أن عالن حصل على شھادة الدكتوراه من جامعة أيدث كاون غرب استراليا ويعمل حاليا مدرسا في
قسم السياحة في الجامعة األردنية.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٨

أخبار األردنية

٢٠١٣/٢/١٣

األربعاء

"االردنية" تحتضن بازار جمعية "ھمة نساء البلقاء" الخيرية
افتتح نائب رئيس الجامعة االردنية للشؤون
الدارية و المالية الدكتور شتيوي العبد ﷲ
اليوم البازار الخيري الذي تنظمه جمعية ھمة
نساء البلقاء الخيرية.
وقالت رئيسة الجمعية حنان عودة ان البازار
يھدف الى دعم الجمعية من خالل عرض
مواھب السيدات في صنع المشغوالت اليدوية
وبيعھا مباشرة ،باالضافة الى التعريف
بمنتجات ومشاريع االسر المنتجة والتي
سيذھب ريعھا لصالح الجمعية.
واضافت عودة ان البازار يشتمل على اشغال وحرف يدوية عالية المستوى ومأكوالت شعبية ومطرزات
شرقية واكسسوارات للسيدات ،ورسم على الزجاج وصواني وصناديق خشب مصنوعة يدويا .
يشار الى ان البازار يستمر ثالثة ايام في صالة المطعم داخل الحرم الجامعي .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

٩

الرأي ص  -٣٤العرب اليوم ص ١٦

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

مرصد الرأي
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية ضمن برنامجھا الشھري )فضاءات
ثقافية( ،فضاء شعريا في ساحة برج الساعة للشعراء :إيھاب الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال برقان ،أمين
الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان تھتموني ،نضال القاسم .في الثانية عشرة والنصف من يوم غد الخميس
 ١٤الجاري.

ثقافة البلد
*ضمن برنامجھا الشھري "فضاءات ثقافية" ،تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة
األردنية فضاء شعريا ً في ساحة برج الساعة للشعراء :إيھاب الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال برقان ،أمين
الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان تھتموني ،نضال القاسم .وذلك عند الثانية عشرة والنصف من ظھر يوم
الخميس.

١٠

الدستور ص ٣٠

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

مرصد الثقافة

الدكتور فياض القضاة في »عودة مبدع«
تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية برنامج )عودة مبدع( ،وستكون العودة
مع الدكتور فياض القضاة الساعة الثانية عشرة والنصف من ظھر اليوم في قاعة سمير شما في كلية
الحقوق.

فضاء شعري في األردنية
ضمن برنامجھا الشھري )فضاءات ثقافية( ،تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة
األردنية فضاء شعريا في ساحة برج الساعة للشعراء :إيھاب الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال برقان ،أمين
الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان تھتموني ،نضال القاسم .الساعة الثانية عشرة والنصف من ظھر يوم غد.

١١

العرب اليوم ص ١٦

٢٠١٣/٢/١٣

األربعاء

صدور عدد جديد من "أخبار األردنية"
عن وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية صدر قبل أيام العدد  ٤٨٩من مجلة
"أخبار األردنية" الشھرية.
يتضمن عدد المجلة التي تشرف عليھا د .لميس درويش رجب نائب الرئيس لشؤون الكليات الصحية
والمستشفى ،المشرفة على وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية ،ويتابعھا إداريا ً وتحريرياً إبراھيم
ذياب رئيس شعبة اإلعالم اإللكتروني والمطبوع ،ويرأس تحريرھا زكريا الغول ،إطاللة موسعة على
احتفالية الجامعة بعيدھا الخمسين ويوبيلھا الذھبي .ملف االحتفالية يبدأ بخبر رعاية الملك الحتفاالت
الجامعة باليوبيل الذھبي.
تحت شعار "التحول نحو العالمية" ،يورد عدد المجلة خبراً عن إطالق الجامعة استراتيجيتھا لألعوام
الخمسة المقبلة ) (٢٠١٨ -٢٠١٣وفي مقدمة تلك االستراتيجية ضمان الجودة .وكذا خبر عن إطالق
)األردنية( مركز فرنانديز لدراسات أمريكا الالتينية بحضور رئيس دولة الدومينيكان .نشاط "عودة
مبدع" الذي تتبناه وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية وينسّق برنامجه القاص الزميل رمزي
الغزوي ،نال نصيبه من صفحات العدد .وفي العدد ،إلى ذلك تقرير عن فھرسة الجامعة إنتاجھا العلمي
خالل ربع قرن مضى .وعرض لكتاب "سيرة ومسيرة" الذي يرصد تطور )األردنية( في ربع قرن.
وخبر آخر عن تظاھرة ثقافية نظمتھا كلية اللغات األجنبية وتالقت فيھا األلسن والثقافات .رئيس التحرير
يجري في العدد حواراً مع وفاء الخطيب المنسقة العامة الحتفالية الجامعة األردنية في العيد الخمسين
على تأسيسھا .وفيه أخبار أخرى ،وتقارير ومقاالت.
كتب أخبار العدد  ٤٨٩من المجلة وتقاريره وموا ّده ،إضافة لرئيس الشعبة ورئيس التحرير :سكرتيرة
التحرير فادية العتيبي ،سناء الصمادي ،ھبة الكايد ،محمد مبيضين ومحمد جميل خضر .وصممه وأنجز
جوانبه الفنية والتقنية :فؤاد الخصاونة ورأفت سليمان .ودقّقته لُغويا ً د .ھيا الحوراني.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص  - ٢٤المقراإلخباري

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

"األردنية" تفتتح مختبر سامسونج التعليمي لتطبيقات الھواتف الذكية
ضمن سعي الجامعة األردنية إلى التحول نحو
العالمية من خالل عقد الشراكات مع المؤسسات
العالمية وتجذير العالقة بين القطاعين العام
والخاص ،افتتح رئيسھا الدكتور اخليف
الطراونة اليوم مختبر سامسونج التعليمي في
كلية الملك عبد ﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات.
وقال الطراونة خالل االفتتاح" :إن الجامعة
تضع في سلم أولوياتھا تعميق الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في مجال البحث
العلمي والتعليم ،وتفعيل تلك العالقة اإليجابية
وتوثيق عراھا" ،مشيدا بعدد من التجارب التي
خاضتھا الجامعة مثل قاعات كلية الصيدلة و مشروع دكتور لكل مصنع و مشروع حاضنات االعمال.
ووفق رئيس شركة سامسونج لإللكترونيات لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مستر ھونغ،اشتمل
المختبر على )" (٤١جھاز حاسوب محمول" و ) (٣٠جھاز "لوحي" ،لتعليم الطلبة على تطوير
التطبيقات والبرامج للھواتف الذكية.
بدوره قال عميد الكلية الدكتور محمد قطاونة" :إن المختبر سيسھم بشكل فاعل في تطوير العملية
التدريسية في المجاالت ذات العالقة للوصول بالطلبة الى مستوى يؤھلھم للمنافسة في سوق العمل المحلي
والعالمي".
وفي الختام أھاب الطراونة بالقطاع الخاص دعم المشروعات البحثية وخلق عالقة حقيقية مع المؤسسات
التعليمية ودعم جھود توفير فرص التدريب للطلبة لما يسھم في تنمية المجتمع وازدھاره.
ويشار الى أن الجامعة تسعى للتحول نحو العالمية من خالل خطة استراتيجية لألعوام الخمس المقبلة
تطمح للوصول إلى أن تكون بين أفضل ) (٥٠٠جامعة عالمية بحلول العام  ٢٠١٥وفق تصنيف )(QS
وأفضل ) (٣٠٠جامعة بحلول العام ."٢٠١٨
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص  – ٥٢الدستور ص ٢

األربعاء

ترقية البطيخي إلى استاذ مشارك
قرر مجلس عمداء الجامعة األردنية برئاسة االستاذ
الدكتور اخليف الطراونة ترقية الدكتورة نھاد البطيخي
عضو الھيئة التدريسية في كلية التربية الرياضية إلى
رتبة استاذ مشارك.
البطيخي ترأس حاليا نادي المرأة الرياضي ولھا
تجربة واسعة وثرية في المجال الرياضي ،حيث
تسلمت العديد من المناصب في اللجنة األولمبية
واالتحادات الرياضية ،وتربطھا عالقات كبيرة مع
القيادات التربوية الرياضية في الوطن العربي.

١٤
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الغد ص  /٥سوق وأعمال

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

عليا شطناوي تفوز في الدورة الثالثة لبرنامج "لو﷼ واليونسكو"
ضمن احتفال رفيع المستوى في العاصمة المصرية القاھرة ،ت ّم اختيار الدكتورة عليا شطناوي من
الجامعة األردنية كواحدة من بين الفائزات بجوائز برنامج "لو﷼-اليونسكو العربي اإلقليمي من أجل
المرأة في العلم" بنسخته الثالثة من قبل اللجنة التحكيمية للبرنامج.
وقد جاء اختيار الدكتورة شطناوي عن بحوثھا حول ضعف األوعية الدموية لدى مرضى السكري ،كما
جاء اختيارھا من قبل اللجنة عن األردن ،إلى جانب اختيار سبع عالمات عربيات متميزات أخريات من
كل من لبنان ومصر والسودان وسورية وتونس والبحرين والعراق.
وكان االحتفال الراقي بالعلم قد تم بحضور ورعاية معالي وزيرة البحث العلمي في مصر األستاذة
الدكتورة نادية زخاري ،وبمشاركة حشد من الشخصيات المصرية والعربية من الحقلين العلمي
واالجتماعي إلى جانب السيد جيف سكنجسلي ،نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة لو﷼ في إفريقيا والشرق
األوسط والدكتور بشير األمين ،مدير مكتب اليونسكو بالقاھرة.
وقد سلط برنامج "من أجل المرأة في العلم" للزمالة العربية في نسخته الثالثة ،الضوء على الدور
األساسي الذي تلعبه المرأة في تقدم البحوث العلمية من خالل تكريم نساء باحثات يكملن دراسات
الدكتوراه واللواتي ق ّدمن مشاريع متميّزة في قطاعات مختلفة من العلوم والتكنولوجيا .لقد حازت كل فائزة
على منحة قدرھا  ٢٠ألف دوالر أميركي لتمكينھا من تطوير بحوثھا والمضي فيھا قدما ُ في المجال الذي
تختاره .ومنذ تأسيس برنامج "من أجل المرأة في العلم" الدولي في العام  ،١٩٩٨تم تكريم أكثر من
 ١٣٠٠امرأة باحثة من  ١٠٠بلد مختلف إعترافا ً بإنجازاتھن القيّمة وبحوثھن المبتكرة.

١٥

األنباط ص  -٤الوكيل اإلخباري -أخبار األردنية

األربعاء
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تكريم مستشفى الجامعة األردنية لتطبيقه األھداف الوطنية لجودة وسالمة الرعاية الصحية
لعام ٢٠١٢
حصل مستشفى الجامعة األردنية للمرة
الرابعة على التوالي على شھادة تطبيق
األھداف الوطنية لجودة وسالمة الرعاية
الصحية عن العام  ،٢٠١٢وقد تم تكريم
المستشفى وعدد من المؤسسات الصحية
خالل حفل خاص رعته سمو األميرة
منى الحسين المعظمة.
وقد تسلّم مدير عام مستشفى الجامعة
األردنية األستاذ الدكتور مجلي محيالن
شھادة االعتماد خالل الحفل حيث قال في
معرض حديثه عن ھذا التكريم :لقد حرص مستشفانا على المشاركة الدوريّة في ھذا المشروع المھم
والحيوي الذي يطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة حامالً في كل عام أھدافا ً سامية تخدم المريض
وبيئته ومؤسساتنا الصحيّة ،ونحرص على الدوام على تنفيذھا سعيا ً وراء التميّز في الخدمة على كافة
مستوياتھا.
وحملت األھداف الوطنية للعام  ٢٠١٢شعار )مرضانا بأي ٍد آمنة( وتمثلت في تحسين نوعية الخدمات
الصحية ودرجة جودتھا وتعزيز الممارسات الجيدة لتفادي األخطاء الطبية في كافة المستشفيات.
ويأتي حصول مستشفى الجامعة على ھذه الشھادة تطبيقا ً عمليا ً لمواضيع التقليل من تعرض المرضى
لمخاطر السقوط ،واالستخدام المناسب للمضادات الحيوية الوقائية في العمليات الجراحية ،وتقليل خطورة
اإلصابة بالتھابات المسالك البولية الناتجة عن القسطرة البولية .
ھذا وسيقوم المستشفى بتنفيذ األھداف الوطنية للعام  ٢٠١٣والتي ترتكز على محاور تحسين إدارة األلم،
وتنفيذ عملية مطابقة األدوية  ،ورفض العنف في بيئة العمل.

١٦

شؤون جامعية

الرأي ص  – ٥الثرييا اإلخباري

األربعاء
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مسلسل زيادات رواتب العاملين بالجامعات) ..الحلقة األخيرة( متى؟

حاتم العبادي -تتأرجح قضية زيادة رواتب العاملين
بالجامعات الرسمية ،وفق المعطيات والمعلومات
المتداولة في الوسط الجامعي بين وزارة التعليم العالي
ووزارة المالية ،دون الوصول الى نتيجة نھائية.
حالة التأرجح ،انعكست على الحياة الجامعية سلبا،
فعدد من مؤسسات التعليم العالي الرسمية تعطلت فيھا
العملية التدريسية ،رغم انھا في بدايتھا ،وكذلك
االعمال االدارية ،في ظل انشغال القائمين على ھاتين
العمليتين بالوقفات االحتجاجية ،في حين ھنالك
مؤسسات ارتأت التريث الى حين البت في الموضوع،
وبناء على تلك النتيجة سيكون الموقف.
وبالعودة الى »مسلسل« زيادة رواتب العاملين في الجامعات ،فإن الحلقة »االولى« منه ،بدأت في العام
 ،٢٠١٠عندما بدأ التنبه لموضوع ھجرة اعضاء ھيئة التدريس ،خصوصا في التخصصات النادرة من
المؤسسات الرسمية والخارجية ،حيث كان السبب االبرز المردود المالي والفجوة بين ما يتقاضونه وبين
ما سيعطون في المؤسسات االخرى.
انذاك ،تم وضع خطة لزيادة الرواتب ضمن خطة تشمل ايضا تطوير البنية التحتية ودعم صندوق الطالب
الجامعي ،بكلفة وصلت الى ) (١٢٠مليون دينار ،وكان حينھا التوجه مساعدة الجامعات برفع رسوم
تخصصات فيھا ھي باالصل »متدنية جدا« وال تشكل تلك الرسوم إال نسبة ضئيلة من الكلفة.
ھذه الخطة ،لم تكتمل ،ولم تر النور ،إذ تغير الوزير ،ووضعت الخطة على الرف حينھا ،ليتم التفكير
بخطة جديدة ،شكلت الحلقة الثانية من مسلسل زيادات الرواتب.
تفاصيل »الحلقة الثانية« :بدأ التفكير بتوحيد الرواتب والعالوات  ،بما يضمن أوال وقف نزف اعضاء
ھيئة التدريس وتسربھم الى مؤسسات خاصة ورسمية ،خصوصا في التخصصات النادرة ،وثانيا تحقيق
العدالة بين العاملين في الجامعات الرسمية.
فبدأ التفكير بوضع نظام موحد واخذت الدراسات الى تبحث في صياغة وشارفت على االنتھاء ،ودراسة
التبعات القانونية لوضع مثل ھذا النظام ،خصوصا وان الجامعات مؤسسات رسمية مستقلة ،الى جانب
١٧

دراسة انعكاسات التعديالت والتغييرات على انظمة الرواتب على موضوعات ذات عالقة وبنود انظمة
أخرى.
وانتھت »الحلقة الثانية« بتغيير الحكومة وقدوم وزير جديد ،والذي كان على اجندته ،الموضوع ذاته،
والعمل على استكمال المشروع بسيناريو جديد ،يراعي التحديات والمعيقات التي كانت الدراسات تشير
الى احتمالية ان تظھر في ايجاد نظام موحد.
وأنجز المشروع ،خالل أشھر ،وتضمنت تفاصيله زيادات للعاملين بالجامعات في شقيّھم »التدريسي«
و«االداري« ،وبحسب دراسة الكلفة فقد قدرت تكلفة الزيادات بـ)٦ر (١٣مليون دينار ،في ضوء أعطاء
صالحية تحديد نسبة حوافز الموازي لمجلس التعليم العالي.
إال أن الصيغة النھائية ،طالھا تعديل في جزئية الموازي ،لجھة ترك صالحية تحديد نسبة حوافز الموازي
لمجالس االمناء ،وليس للتعليم العالي ،وبعد إقرار المشروع ،رفعت مجالس االمناء الى نسب وصلت في
حدھا االعلى الى ) (%٣٠تقريبا ،لترتفع كلفة المشروع الى زھاء ) (٣٨مليون دينار .التخريجة النھائية
للمشروع ،ترتب عليھا خلق خلل في حوافز الموازي بين الجامعات ،خصوصا بين الجامعات التي يوجد
فيھا اعداد طلبة كبيرة في الموازي ،وتلك التي ال يوجد فيھا اعداد كبيرة بالبرنامج العادي ،وليس فقط في
العادي.
ورغم ان الزيادات تستھدف اعضاء ھيئة التدريس باالصل ،وان الزيادة للعاملين االدرايين والفنيين
والعمال ،جاءت من باب دورھم المساند العضاء ھيئة التدريس ،إال ان عاملين في جامعات من الھيئة
االدارية ،احتجوا على الفارق بينھم وبين زمالئھم المدرسين ،إال ان االحتجاج لم يدم طويال.
وبالخطوة ھذه انتھت مجريات »الحلقة الثالثة« من مسلسل زيادات الجامعات ،إال انھا لم تكن »الحلقة
االخيرة« .حيث أعلن عن حلقة رابعة.
وبدات »الحلقة الرابعة« مع عودة الوزير الدكتور وجيه عويس الى وزارة التعليم العالي ،ليعلن عن
تعديالت على الزيادات في الجامعات استكماال لمشروعه ،الذي تضمنته الحلقة »الثانية« السالفه.
وتمثلت تفاصيل التصور الجديد ،بإعداد نظام موحد ،بدال من التعديالت التي ادخلت على االنظمة
الحالية ،ومعالجة االختالل بين جامعات مراكز المدن واالطراف فيما يتعلق بايرادات الموازي ،الى
جانب إعادة النظر في انظمة مرتبطة بھذا الموضوع.
وحمل المشروع فكرة إيجاد نظام موحد للجامعات ،إال ان ھذه الفكرة اصطدمت بمانع قانوني ،فلجأ الى
ادخال تعديالت على كل نظام جامعة  ،وإقرار التعديل من مجلس االمناء بناء على تنسيبات من مجلس
التعليم العالي.
كما تضمن »السيناريو« ادخال تعديالت على نظام نھاية الخدمة ،لضمان االمان المالي للجامعات ،بحيث
سمح للجامعات بمنح مكافأة نھاية الخدمة للموظفين سنويا ،بما يخفف االعباء المالية على الجامعات ،لو
ترك منح المكافأة مع نھاية الخدمة.
١٨

وفي تفاصيل التعديالت الجديدة على الزيادات ،والتي ال تزال محل بحث من قبل الحكومة ،ممثلة
بوزارتي التعليم العالي والمالية ،تتضمن زيادة بواقع ) (%٢٠العضاء ھيئة التدريس و) (%١٠العضاء
الھيئة االدارية.
ھذه الزيادة ،بحسب التقديرات فإن كلفتھا الحقيقية على موازنة الحكومة ال تتجاوز )٢ر (٣مليون دينار،
وفقا لتقديرات التعليم العالي.
وتتمثل اليات احتساب التقديرات ،من وجھة نظر التعليم العالي ،بان الكلفة االجمالية للزيادات المطبقة
حاليا بما فيھا كلفة حوافز الموازي ،ستسد كلفة زيادات التي تتضمنھا مشاريع االنظمة المنظورة حاليا،
بالنسبة للجامعات ذات الفعالية العالية بالبرامج الموازي ،في حين سيتم دعم الجامعات التي ال توجد فيھا
برامج موازية او برامجھا ضعفية االقبال وااليرادات ،والتي تتمثل في اربع جامعات :الحسين بن طالل
والطفيلة التقنية ومؤتة وال البيت ،وھذا الدعم مقدر بـ )٢ر (٣مليون.
تفاصيل مسلسل »زيادات رواتب العاملين بالجامعات« لم ينته بعد ،فـ«الحلقة االخيرة« ال تزال قائمة ،إذ
ال تزال االنظمة تدرس في اروقة رئاسة الوزراء في محور التمويل ،فھل سيعلن عن نھاية الحلقة االخيرة
قريبا؟.

١٩

طلبة نيوز

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

عويس ل طلبة نيوز  :نتائج منح وقروض التعليم العالي والديوان نھاية الشھر الحالي
أعلن الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم بأنه سيتم اإلعالن
عن نتائج المنح واالقروض من صندوق الطالب الجامعي وصنوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية ومنح
الديوان الملكي وباقي المنح المقدمة من الجھات الداعمة نھاية الشھر الحالي على أبعد تقدير .
وقال عويس بأنه تم ھذا العام رفع عدد المنح والقروض وأنه سيتم صرف ما مقداره  ٢٥مليون دينار
على ھذه المنح خالل ھذا العام ومن المتوقع أن يستفيد مايقارب  ٤٠ألف طالب من ھذه المنح والقروض
من الطلبة المتفوقين أكاديميا ومن الطلبة غير القادرين على توفير رسومھم الجامعية .
وبين عويس بأنه بحسب استراتيجية الحكومية المقرة العام الماضي فإن سيتم تقديم منح وقروض الى ما
يقارب ال  %٦٠من الطلبة على مقاعد الدراسة خالل السنوات الثالث القادمة وتحقيق العدالة في تلك
المنح من خالل أسس تنافسية تعتمد التميز األكاديمي دخل األسرة وعدد األفراد الدارسين في الجامعات
وأإسس متعلقة بالمنظق الجغرافية وتزيع المنح لتطال أكبر عدد من الفئات المستھدفة .

٢٠

العرب اليوم ص ١

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

نتائج التوجيھي غدا ...وطلبات القبول الجامعي األحد

وليد شنيكات  -يعقد وزير التربية والتعليم
العالي د .وجيه عويس يوم غد الخميس الساعة
 ١٢مؤتمرا صحافيا ،يعلن خالله نتائج امتحان
الثانوية العامة ،للدورة الشتوية ،في الفروع
كافة.
وقال د.عويس إن النتائج ستكون في المدارس
الساعة العاشرة صباحا ،وستعلن في الوقت
نفسه على الموقع اإللكتروني للوزارة ،وعلى
منظومة التعليم "االيديويف".
من جھة ثانية ،أكد رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد د.غالب الحوراني ،أن عملية تقديم طلبات القبول
الموحد ،ستبدأ األحد المقبل ،ولمدة ثالثة أيام من خالل المكاتب البريدية المنتشرة في المملكة.

٢١

طلبة نيوز

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات لـ »طلبة الشتوية« األحد
يصدر مجلس التعليم العالي في جلسة يعقدھا الخميس المقبل قرارا يقضي بقبول خريجي امتحان الثانوية
العامة "التوجيھي" للدورة الشتوية الماضية بالجامعات على الفصل الدراسي الثاني.
كما سيقر المجلس أعداد المقاعد المتاح القبول فيھا ،في ضوء تنسيبات الجامعات .وعلمت ان اجمالي
المقاعد المتاح القبول فيھا لطلبة "شتوية التوجيھي" ،بحسب تنسيبات الجامعات الرسمية العشرة
) (١٠٤٥٠مقعدا موزعة على التخصصات التي فيھا شواغر.
ورجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني ان تبدا عملية تقديم الطلبات االحد
المقبل ،ولمدة ثالثة ايام ،من خالل موقع الوحدة االلكتروني ،في حين سيحصل الطالب على القسيمة
المالية من خالل مكاتب بريدية ستعلن عنھا الوحدة الحقا.
وزودت الوحدة شركة البريد االردنية بعشرة االف قسيمة مالية ،قيمة الواحدة منھا عشرة دنانير ،يتوجب
على الطالب شراؤھا ليتمكن من تقديم الطلب.
ويشترط المجلس في قراره قبول »خريجي شتوية التوجيھي« ،ان يحقق الطالب الحد االدنى لمعدل
القبول التنافسي للتخصص الذي يرغب ،بداية العام الجامعي الحالي )القبول الصيفي(.
وعلى صعيد المقاعد المخصص القبول فيھا ،ذكرت مصادر جامعية انھا تتوزع على الجامعات بواقع :
) (٩٩٠في االردنية المركز و) (٢٥٠في فرع العقبة ،و) (٢٥٠في اليرموك و) (١٩٠في العلوم
والتكنولوجيا و) (١٠٨٠في البلقاء التطبيقية ) (١٨٠٠في مؤتة و) (١٦٠٠في الھاشمية و) (١٦٠٠في ال
البيت و) (١٠٠٠في الطفيلة التقنية و) (١٥٠٠في جامعة الحسين بن طالل و) (٣٠٠في االلمانية-
االردنية.
ورغم ان عدد المقاعد المتوقع إقرارھا من قبل مجلس التعليم العالي ،سيكون ذاته الذي نسبت به
الجامعات ،إال أن عملية اعداد المقبولين ،ستكون بحدود ) (٤-٣االف طالب وطالبة ،بسبب اشتراطات
القبول على الفصل الثاني ،المتمثلة بتحقيق الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي في التخصص بداية الفصل
االول ،وليس التنافس وفق الحدود الذي تشترطھا اسس القبول لخريجي الدورة الصيفية من أمتحان
التوجيھي ،بداية كل عام جامعي).الراي(

٢٢

الغد ص ٦

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

إطالق حملة "كتابي إلك وكتابك إلي  "٢في جامعة آل البيت
وسط تفاعل كبير من طلبة جامعة آل البيت
واصلت حملة خذ واعطي "كتابي إلك وكتابك إلي"
عملھا للفصل الثاني على التوالي في الجامعة.
وتھدف الحملة التي انطلقت في الفصل الماضي
والقت رواجا ً واستحسانا ً كبيراً لدى الطلبة ،تھدف
بحسب المنسقين الى خدمة الطلبة وتخفيف األعباء
المادية التي ترافق عملية شراء الكتب في الجامعة.
وتھدف ايضا الى تعزيز روح العمل التطوعي
والجماعي بين الطلبة .الطالب في كلية االقتصاد
حذيفة زيد علق على الحملة قائال إن فكرة الحملة
جاءت من رحم معاناة الطلبة في ظل الظروف
االقتصادية الصعبة والقاسية التي يعيشھا الطالب في جامعة آل البيت وفي الجامعات االردنية وبأن الحملة
نجحت بتحقيق مفھوم العمل الجماعي والتطوعي من خالل الطلبة القائمين عليھا وأكد أن الحملة في ھذا
الفصل حققت نجاحا كبيرا من خالل توسع الحملة لتشمل جميع التخصصات الدراسية في الجامعة بالرغم
من تواضع اإلمكانات لدى القائمين على الحملة .وقال الطالب محمود حيمور من كلية تكنولوجيا
المعلومات بأن ھذه الحملة ما ھي إال نتاج العمل الدؤوب ولم تنجح لوال زيادة الوعي الثقافي والنضج
الفكري عند فئة واسعة من الطالب ،وخير دليل على ذلك ظھور حمالت مشابھة داخل الجامعة
وخارجھا ،ومنھا تجارب قد ساھمنا في العمل ومساعدة القائمين عليھا .ويضيف حيمور ومن ناحية
أخرى فإننا وجدنا أن العديد من الطالب يملكون في منازلھم الكثير من الكتب المنھجية الملقاة دونما أ ّ
ي
فائدة ومن خالل ھذه الحملة قد ساھمنا بإيصالھا لطالب آخرين موفرين عليھم أعباء شرائھا.

٢٣

الغد ص  /٢سوق وأعمال

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

رصيد شركة "زين" في دعم القطاع التعليمي يتزايد ويفتح أبواب المعرفة والرزق أمام
الشباب

إبراھيم المبيضين  -في ظل األوضاع
االقتصادية الصعبة التي يعانيھا
األردنيون من شرائح مختلفة؛
خصوصا ذوي الدخل المحدود ،ومع
استمرار التأثيرات السلبية لظاھرتي
البطالة والفقر على المجتمع ،تظھر
جليا ً أھمية برامج المسؤولية
االجتماعية لشركات القطاع الخاص
التي تنفذھا منفردة أو بالشراكة مع
القطاع العام ،خصوصا ً أن ھذا
المفھوم نشأ أصالً لمالمسة وتغطية
المحلية
المجتمعات
احتياجات
ومشاركة الشركات لھموم الناس
ومشاكلھم.
وعلى الشركات أن ال تتبنّى برامج المسؤولية االجتماعية للمجتمع وكأنھا عبء عليھا ،بل يجب أن تنظر
إليھا كواجب يمليه عليھا واجبھا في المساھمة في التنمية االقتصادية ،وكشكل من أشكال ر ّد الجميل
للمجتمع الذي أسھم في تطور أعمالھا وتشكيل أرباحھا.
ومن جھة أخرى ،يجب أن تر ّكز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافھا على المبادرات والمشاريع
التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد االجتماعية واالقتصادية ،فليس أفضل من أن
تمس برامج المسؤولية االجتماعية قضايا البطالة والفقر ،والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى
إنتاجية ،فضالً عن أھميتھا في دخولھا قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.
"الغد" تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حاالت لبرامج ،أو تع ّد تقارير إخبارية ومقابالت تتض ّمن
المفاھيم الحقيقية للمسؤولية االجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.
تحت عنوان "معرفتي ..سالحي في حياتي" ،فتحت شركة "زين األردن"  -احدى شركات مجموعة زين
االقليمية  -اعتباراً من يوم امس الباب امام الشباب ممن تخطوا امتحان الثانوية العامة بنجاح؛ ذكوراً
وإناثاً ،لتقديم طلبات لاللتحاق بمركز زين للتدريب على صيانة االجھزة المتنقلة ،وذلك لالنخراط في
الدورات المجانية التي تق ّدم ضمن ھذه المبادرة التي تنفّذ بالتعاون مع مؤسسة التدريب المھني في كل من
المعھد األردني الكوري للتكنولوجيا )الزرقاء( ،ومعھد الطفيلة.
٢٤

وتأتي ھذه المبادرة  -التي تستقبل كل ثالثة أشھر مجموعة من الشباب الطامح لالنخراط في مھنة )صيانة
األجھزة الخلوية( -في إطار اھتمام شركة "زين" بالتعليم المھني ،ضمن حزمة من المبادرات التي تعنى
بالقطاع التعليمي ،وتستھدف الشباب لمساعدتھم في الحصول على تعليم جامعي أو مھني ،يسلحھم
بالمعرفة ،ويفتح لھم أبواب رزق ،في وقت ما تزال فيه نسب البطالة في المملكة تدور منذ سنوات حول
نسبة .% ١٣
وسيحمل الفوج الجديد الذي سوف تستقبله مبادرة مركز "زين" لصيانة االجھزة المتنقلة الرقم  ١٣في
معھد الزرقاء ،والفوج الثاني في معھد الطفيلة الذي جرى افتتاحه بداية الشھر االخير من العام الماضي،
وذلك في اطار سعي الشركة لتعميم ھذه الفكرة التي انطلقت في العام  ٢٠٠٨التي خرجت ختى اليوم اكثر
من  ١٨٠متدربا.
ومبادرة "زين"  -التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسة التدريب المھني ،وتدخل في عامھا الخامس مع نظرة
لتعميمھا لمحافظات اخرى في المستقبل  -ھي واحدة من البرامج الرئيسية ضمن قائمة ،ورصيد يتزايد
للشركة في مضمار المسؤولية االجتماعية تجاه القطاع التعليمي ،الذي يقول عنه الرئيس التنفيذي للشركة
أحمد الھناندة إنّه قطاع يعتبر اساسيا ً في جميع الدول والمجتمعات ومن بينھا المجتمع األردني ،الى جانب
قطاع الصحة لما يحمالن من تأثيرات كبيرة واساسية على تنمية المجتمعات االقتصادية واالجتماعية.
ويضيف الھناندة" :لذا ركزت الشركة منذ انطالقتھا على صوغ ،وتنفيذ العديد من المبادرات ،والبرامج -
التي تعنى بالتعليم بكل أشكاله وانواعه  -على صعيد المدارس او التعليم الجامعي ،او التدريب المھني كما
ھو الحال في مبادرة مركز زين للتدريب على صيانة األجھزة المتنقلة".
وعن سبب اھتمام الشركة بمحور التعليم؛ يوضح الھناندة ّ
أن دعم التعليم يعني ببساطة "محاربة فقر
وبطالة ،وفتح ابواب رزق امام الشباب في المستقبل" ،السيّما أن مجتمعنا األردني والعربي يتميز بأنه
مجتمع فتي بنسبة عالية من الشباب ذكورا وإناثا ً".
ويقول :إن مبادرات الشركة لدعم القطاع التعليمي تتنوع وبشكل يھدف لخدمة كل شرائح المجتمع مثل
ذوي الدخل المحدود وشريحة األيتام ،الى جانب مبادرات تدعم المدارس ولتطوير مھارات طلبة
المدارس ،فيما تھدف الشركة من جھة اخرى الى دعم وتقديم نوعية معينة من التعليم كما ھو الحال في
دعم التعليم المھني ومبادرات لتطوير مھارات الشباب ودعم الرياديين ،فضالً عن اضطالع الشركة
بمبادرات لدعم بيئة التعليم ،ودعم المعرفة".
في مبادرة مركز زين للتدريب على صيانة األجھزة الخلوية  -التي تعنى بتطوير الجانب او التعليم المھني
لدى الشباب  -تقول مؤسسة التدريب المھني ّ
إن ھذه المبادرة تتميّز أوالً بأنھا تجسّد فكرة الشراكة بين
القطاعين العام والخاص بشكل مثالي لخدمة الشباب ،حيث تشير المؤسسة ان ھذا المشروع يساعد
المؤسسة لدورھا ورسالتھا المتمثلة في إعداد القوى العاملة والمدربة لخدمة سوق العمل األردني من
خالل شبكة معاھدھا ومراكزھا المنتشرة في محافظات المملكة والبالغ عددھا  ٤٤معھدا في مختلف
مناطق المملكة.
ومن جھة أخرى ،تقول المؤسسة في ردھا على استفسارات لـ"الغد" إن ھذه المبادرة تتميّز بتقديمھا خبرة
وتعليم مھني في قطاع متزايد النمو ،وھو األمر الذي يفتح أبواب رزق امام الشباب لتحسين واقعھم
االجتماعي واالقتصادي.
٢٥

وتستعرض "زين" مسؤوليتھا االجتماعية تجاه القطاع التعليمي ،حيث اوضحت الشركة انھا تشمل:
مبادرة "صندوق زين للتعليم الجامعي" الذي أطلق العام  ،٢٠٠٤ويق ّدم  ٥٠منحة دراسية سنويا تتضمن
 ٢٦منحة للطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود ،و ٢٢منحة أخرى لطلبة مناطق جيوب الفقر ،و
منحتين ألبناء المصابين العسكريين .وقد وفرت زين نحو  ٢٧٥منحة دراسية ضمن ھذه المبادرة وتخرج
منھم  ٥٧طالبا ً لغاية العام  ٢٠١١غطت مختلف التخصصات وشملت جميع الجامعات الحكومية.
وأشارت الشركة الى مبادرة "منح صندوق األمان لمستقبل األيتام" ،عندما قدمت في العام  ٢٠١٠خمسة
وعشرين منحة دراسية سنويا تغطي الرسوم الدراسية للمستفيدين من منتفعي الصندوق ،وفي العام
 ٢٠١٢قامت الشركة بزيادة عدد المنح الى  ٣١منحة دراسية.
ومن المبادرات االخرى لدعم القطاع التعليمي تبني الشركة للمدارس الحكومية؛ من خالل دعم مبادرة
"مدرستي"  ،حيث كانت الشركة من أوائل الداعمين لتلك المبادرة ،حيث خصصت زين مبلغ  ٦٠٠ألف
دوالر لصيانة وانشاء البنية التحتية ودعم مشاريع تعليمية للمدارس الحكومية ،ولم تقتصر مساھمة زين
في الدعم المادي إلعادة تأھيل ھذه المدارس ،بل تعمل الشركة أيضا على دعم وتنظيم نشاطات مختلفة
في ھذه المدارس.
وترعى الشركة ايضا مبادرة التعليم األردنية التي تعنى بحوسبة مناھج التعليم المدرسية ،وبرنامج
"شاين" الذي أطلقته الشركة في العام  ٢٠٠٤ليشمل عددا من المدارس الخاصة ،ويھدف الى تشجيع
المواھب والتميز لدى طلبة المدارس من الصف األول االبتدائي ولغاية الصف الحادي عشر.
كذلك تقدم الشركة الدعم لمتحف األطفال؛ عندما أسھمت بتجھيز جناح االتصاالت في المتحف باإلضافة
الى رعايتھا للعديد من األنشطة التي يقيمھا على مدار السنة ،وتقدر مساھمة زين في دعم المتحف
بحوالي المليون دينار منذ تأسيسه ،كما دعمت الشركة مشروع المتحف المتنقل الذي أطلقه المتحف في
العام  ،٢٠١٢الذي يھدف الى نقل المتحف الى جميع محافظات المملكة لغايات تعميم الفائدة على أكبر
عدد ممكن من األطفال.
كذلك قدمت الشركة دعما لجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز في دورتھا السابعة ،كما استحدثت الشركة
مبادرة تعنى بتشغيل طلبة الجامعات في مركز خدمات المشتركين والتسويق عبر الھاتف باإلضافة الى
معارض الشركة ،واستفاد من ھذا البرنامج منذ العام  ٢٠٠٨ولغاية نھاية  ٢٠١١ما يزيد على ٤٠٠
طالب وطالبة.
ومن مبادرات الشركة في مجال التعليم وتطوير المواھب؛ دعم الشركة لمبادرة إنجاز من خالل مشاركة
موظفيھا في البرامج التطوعية مع طلبة المدارس والجامعات باإلضافة الى مشاركة فريق إدارتھا
ببرنامج حملة قادة األعمال ،كما قامت الشركة في العام  ٢٠٠٧بتجھيز مختبر لالتصاالت الخلوية في
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،ويعد المختبر األول من نوعه بين جميع جامعات المملكة من حيث تخصصه
باالتصاالت الالسلكية الخلوية التي تعتمد على أنظمة الـ GSMوالـ  .GPRSويستفيد من المختبر سنويا
المئات من طالب كليات الھندسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

٢٦

كذلك فقد أطلقت "زين" مبادرة إنشاء عدد من مراكز المجتمع لتكنولوجيا المعلومات في عدد من المواقع
األقل حظا في المملكة شملت الكرك ومخيم البقعة والوحدات ،وتھدف ھذه المراكز إلى تنمية الموارد
البشرية من خالل تعزيز مھارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين فئات المجتمع المختلفة.
فضال عن ذلك قامت زين بتجھيز  ٥محطات معرفة في مناطق مختلفة من محافظات المملكة .بالتعاون
مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ،وقامت زين بتزويد ھذه المحطات بتجھيزات متكاملة من
خدمات اإلنترنت وأجھزة الحاسوب وطابعات ليزرية وماسحات ضوئية وأجھزة عرض إضافة إلى
تزويد كل محطة باألثاث والتجھيزات المطلوبة.

٢٧

الرأي ص  - ٥٢الدستور ص /٢الرياضي

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

اقرار خطة نشاطات االتحاد الرياضي للكليات الجامعية
أقرت الھيئة االدارية لالتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة خطة نشاطات االتحاد
للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته الھيئة اإلدارية لالتحاد برئاسة د .إبراھيم العدوان رئيس االتحاد
عميد شوؤن الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية وحضور جميع االعضاء.
وسوف تبدأ اولى بطوالت االتحاد في الثامن عشر من شباط الجاري ،وتختتم نشاطات االتحاد في الثامن
من أيار القادم ،ويشارك في األنشطة  ٢٨كلية عامة وخاصة وعسكرية .
وتنطلق أولى المنافسات ببطولة كرة الطائرة الشاطئية للطالب والطالبات ،وتقام فعالياتھا في اتحاد كرة
الطائرة يومي  ١٨و  ١٩الحالي ،فيما تبدأ منافسات بطولة كرة الطائرة للطالبات يوم  ،٢٦وتقام على
ملعب كلية األميرة عالية الجامعية ويليھا بطولة كرة اليد للطالب والتي تقام على ملعب الصالة الرياضية
في مركز الجامعة في السلط يومي  ١٨و  ١٩شباط ،في حين تقام بطولة كرة السلة للطالبات يوم ، ٢١
على ملعب الصالة الرياضية في مركز الجامعة في السلط .
ويقام في السادس والعشرين من الشھر الجاري سباق اختراق الضاحية للطالب والطالبات في أكاديمية
األمير حسين ،بينما تقام بطولة العاب القوى للطالب والطالبات يومي  ٩و  ١٠نيسان المقبل على مضمار
مدينة الحسين للشباب ،وتقام على ملعب الصالة الرياضية في مركز الجامعة يومي  ١٤و  ١٥نيسان
بطولة كرة السلة للطالب ،ويختتم االتحاد نشاطاته ببطولة كرة القدم طالبات ،والتي تجري منافساتھا على
ملعب الصالة الرياضية في السلط خالل الفترة  ٢٨نيسان وحتى  ٨أيار القادمين.

٢٨

مقاالت
الدستور ص ٨

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

تحسين مخرجات التعليم العالي..
* احمد جميل شاكر
من حق مجلس التعليم العالي ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع كافة
الخطط ،واتخاذ االجراءات الالزمة للنھوض بمستوى قطاع التعليم العالي،
وتحسين مخرجاته من خالل التركيز على المدخالت في العملية التعليمية حيث
يعتبر معدل الثانوية العامة ھو الركيزة االساسية المعتمدة في القبول في
الجامعات.
لقد كثر الحديث ھذه االيام عن التوجه لتحديد الحد االدنى للقبول في الجامعات
الخاصة بـ ٦٥بالمئة وھذا لن يؤدي الى تحسين المخرجات التعليمية ،ألن ھناك
عوام َل قد تكون أھم من موضوع المعدل وحده.
العملية التعليمية من كافة جوانبھا سواء الخطط الدراسية والمناھج ،وأساليب تدريس ،أو اعداد الطلبة كلھا
تعتمد على عضو ھيئة التدريس القادر على ايصال المعلومة وتطوير الخطط ،واستخدام االساليب الحديثة
في التدريس ،على الجامعات أن تقوم بالدور المطلوب منھا في التنمية الشاملة من خالل البحث العلمي
والدراسات واالستشارات ،وكل ذلك ال يمكن القيام به في غياب عضو ھيئة التدريس المؤھل.
لقد اثبتت الدراسات ان وجود طلبة يحملون معدالت عالية ،ويلتحقون بجامعات ضعيفة ،سيؤدي الى
مخرجات غير مقبولة والعكس صحيح ،اذ ان الكثير من الذين حصلوا على معدالت منخفضة في امتحان
الثانوية العامة ،كانوا من االوائل في جامعاتھم وحققوا درجة االمتياز في كلياتھم.
مجلس التعليم العالي مطالب بأن يركز على امرين مھمين في المرحلة الحالية أولھما انه على جميع
الجامعات الرسمية والخاصة أن تصوب اوضاعھا ،بحث تكون معتمدة اعتماداً عاما وخاصا ً بالتوعية
وليس باالعتماد الكمي.
واالمر اآلخر ،انه يقع على عاتق الجامعات ان ترتقي وتركز على العملية التعليمية من كافة جوانبھا
واالساس فيھا عضو ھيئة التدريس وبالتالي نستطيع القول بأن جامعاتنا تستطيع ان تحدث اثراً في
المجتمع وتحدث النقلة النوعية المطلوبة ،وتحتل مراكز متقدمة في سلم الجامعات العربية والعالمية.

٢٩

حالة الطقس
طقس األردن

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

األربعاء  ١٣شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،و تعود لتُصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي ٥-٣درجات مئوية.ويكون الطقس بارداً نسبيا ً و ُمغبراً على فترات في ُمختلف المناطق ،بينما
يكون أكثر إعتداالً في مناطق األغوار و البحر الميت و العقبة .وتظھر تدريجيا ً كميات من السُحب
ال ُمتوسطة و العالية.الرياح تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة ُمعظم األوقاتُ ،مثيرة للغبار خاصة في
المناطق الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق .كما و يبقى الطقس شديد البرودة في بعض مناطق
البادية الشرقية.وتظھر كميات كبيرة من السُحب ال ُمتوسطة و العالية في مناطق واسعة من المملكة.
الرياح تبقى جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات و تزيد من اإلحساس بالبرودة.

نھاراً:

الخميس  ١٤شباط ٢٠١٣

تكون درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي ٥-٣درجات مئوية .ويكون
الطقس بارداً نسبيا ً و ُمغبراً على فترات في ُمختلف المناطق ،بينما يكون أكثر إعتداالً في مناطق األغوار
و البحر الميت و العقبة .وتُغطي السماء كميات كبيرة من السُحب ال ُمتوسطة و العالية على فترات .الرياح
تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً و تكون ُمثيرة للغبار في العديد من
المناطق و خاصة الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق ،مع بقائه أيضا ً ُمغبراً .وتظھر كميات من السُحب
ال ُمتوسطة و العالية .الرياح تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات.

٣٠

الجمعة  ١٥شباط ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي ٥-٣درجات مئوية .و يبقى
الطقس بارداً نسبيا ً و ُمغبراً على فترات في ُمختلف المناطق ،بينما يكون أكثر إعتداالً في مناطق األغوار
و البحر الميت و العقبة و يستمر ظھور كميات كبيرة من السُحب ال ُمتوسطة و العالية على فترات .الرياح
تكون غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً و تكون ُمثيرة للغبار في العديد من
المناطق الصحراوية.
ليالً:
يتحول الطقس ليُصبح بارداً بوج ٍه عام في العديد من المناطق .ويستمر ظھور كميات من السُحب على
ارتفاعات ُمختلفة .الرياح تكون غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.

٣١

زوايا الصحف
عين الرأي

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

تحت رعاية جاللة الملك يقام يوم غد في مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات احتفاال بمناسبة اليومالوطني للوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين.
رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة رحب بالصحافيين لدى زيارته مجلس النواب أمس وأكد أنالشفافية والوضوح األساس في التعامل مع وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالمشاورات النيابية حول تشكيل
الحكومة .
أكثر من » «٦نواب يدرسون االنسحاب من عضوية كتلة نيابية كبيرة اثر خالفات حصلت داخلھا علىخلفية انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم لمجلس النواب.
منصب مفوض البنية التحتية في إقليم البترا التنموي السياحي ما زال شاغرا منذ نحو عام وثمانية اشھربعد تعيين المفوض السابق رئيسا إلقليم البترا في الوقت الذي يلزم فيه قانون السلطة تعبئة موقع أي
مفوض يشغر خالل مدة أقصاھا شھر.
نواب احتجوا على آلية توزيع المكاتب ومواقعھا غير المناسبة إضافة إلى صغر حجم بعضھا  ..النوابسجلوا احتجاجھم لدى األمانة العامة مطالبين بإعادة توزيع ھذه المكاتب علما ان المكتب الدائم بعد
انتخابه قام بتوزيعھا وفق الدوائر في قانون االنتخاب.

٣٢

صنارة الدستور

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

رئيس اللجنة المحلية المانة عمان بالوكالة عبدالحليم الكيالني ما زال يتحفظ على تنفيذ قرار لرئاسةالوزراء يقضى بمنح أحد ذوي االحتياجات الخاصة رخصة القامة كشك في االماكن المخصصة لذلك في
عمان ..ورغم مرور أكثر من  ٦شھور على صدور القرار الحكومي والمراجعة الحثيثة من المواطن
للحصول على حقه المكتسب اال أن الكيالني يعطل انفاذ القرار الحكومي.
الناشط السياسي المحامي مھند العتوم يقود مساع جادة لتأسيس حزب يضم شخصيات سياسية منبثقة عنتجمعات مدنية شبابية ..ومن المرجح أن يشھد الشھر المقبل والدة الحزب الذي يولي في أدبياته السياسية
قطاع الشباب اھتماما جليا.
العشرات من أعضاء حزب الرسالة في فروع عمان والسلط واربد والكرك تقدموا باستقاالت جماعيةلالمانة العامة احتجاجا على قرارات تنظيمية حزبية ..ورفع المستقليون مذكرات تطالب باصالحات
ديمقراطية داخل الحزب.
بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وخاصة الخدمية منھا بدأت تشھد تواجدا كثيفا لعدد منالنواب في ردھاتھا طلبا لتسيير اعمال ومتطلبات المواطنين الذين يطلبون مساعدة ھؤالء النواب النجاز
معامالتھم.
مؤسسة بيت الحرية تطلق غدا الخميس فعاليات »التعذيب ال يمكن تبريره :نتائج ومخرجات وعلى مداريومين في فندق كيمبنسكي.
بعض المالھي الليلية في محيط الدوار الثالث تضرب بعرض الحائط كافة التعليمات عندما تقوم بتشغيلنادالت وافدات بدون اصدار اي تصاريح تخولھن العمل في تلك االماكن تزامنا مع تحول النادالت الى
جليسات مع الزبائن في ظل ضعف الرقابة.

٣٣

كواليس العرب اليوم

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

أجريت لمدير المخابرات األسبق الفريق محمد الذھبي المحكوم بالسجن مدة  ١٤عاما وثالثة شھور امساألول فحوص طبية شاملة تحت حراسة مشددة في مدينة الحسين الطبية .واشرف على الفحص كبار
األطباء في الخدمات الطبية الملكية وسط تعتيم شديد  .واستمرت اجراءات الفحص إلى ما بعد الظھر
حيث نقل الذھبي في سيارة خاصة تحرسه سيارة شرطة.
وقعت مشاجرة في مكتب رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبدالحليم الكيالني بين المفتش العام لألمانةالمھندس سلطان عاكف الفايز والنائب يحيى السعود وتبادل الطرفان الشتائم وتدخل الحاضرون كي ال
تتطور األمور إلى أبعد من ذلك  .سبب الخالف دفاع النائب السعود عن إخفاق مرشح في االنتخابات
النيابية
غاب وزير الطاقة والثروة المعدنية عالء البطاينة عن حفل توقيع اتفاقيات مشروع توليد الكھرباء امس،حيث جرى نقل نصوص االتفاقيات له من مبنى شركة الكھرباء الوطنية إلى مكتبه بوزارة الطاقة ليوقعھا
ومن ثم عادت من جديد.
تنوي شركة مصفاة البترول تأسيس شركة تسويق للمشتقات النفطية ،لتقوم بنشاط التسويق والتوزيععلى المحطات التي جرى تقسيمھا مع شركتين نفطيتين أخريين في المملكة مؤخراً بموجب الھيكلة
الجديدة التي يزمع تطبيقھا للقطاع.
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زواريب الغد

األربعاء

٢٠١٣/٢/١٣

عقد مساء أمس في منزل رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة اجتماع ،تم خالله التباحث في الجوانبالدستورية للمشاورات التي تجرى حاليا مع النواب وكتلھم لتشكيل الحكومة الجديدة ،بحيث تكون ھذه
العملية منسجمة مع الدستور .وحضر اللقاء رئيس المجلس القضائي ھشام التل ،رئيس مجلس النواب
سعد ھايل السرور ،مدير مكتب جاللة الملك عماد فاخوري وعدد من الخبراء في القانون الدستوري.
أصدرت الحكومة قبل يومين تعميما لوزاراتھا ودوائرھا الرسمية ،بضرورة اعتماد اسم "دولة فلسطين"بدال من "السلطة الوطنية الفلسطينية" ،في أية مخاطبات رسمية.
أظھرت اإلحصاءات العالمية على موقع "سوشيال باكرز" ،المتخصّص في رصد مستخدمي شبكة"الفيسبوك" حول العالمّ ،
أن عدد األردنيين من مستخدمي ھذه الشبكة ،األكثر شعبية على اإلنترنت ،سجل
حتى مساء أمس نحو  ٢٫٦مليون مستخدم ،حيث باتوا يشكلون نسبة تتجاوز  % ٦٠من إجمالي عدد
مستخدمي اإلنترنت في المملكة ،والذين بلغ تعدادھم مؤخراً نحو  ٤ماليين.
تعقد جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت األردنية "إنتاج" صباح غد الخميس مؤتمراً صحفيا،بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،لإلعالن عن الشركات العالمية التي ستشارك في
منتدى االتصاالت وتكنولجيا المعلومات لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  ،٢٠١٣الذي سينظّم تحت
الرعاية الملكية يومي السادس والسابع من الشھر المقبل في البحر الميت ،حيث يعتبر ھذا المنتدى ،الذي
ينظّم كل سنتين ،القاعدة التي أسست لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ،والذي يساھم حاليا ً بنسبة ١٤
 %من الناتج المحلي اإلجمالي.
يعتزم رئيس مجلس النقباء نقيب المھندسين الزراعيين المھندس محمود أبو غنيمة ،وبالتشاور معالنقابات المھنية دعوة النقابيين العاملين في أمانة عمان الكبرى السبت المقبل الجتماع تشاوري ،وذلك من
أجل التباحث في الحقوق المكتسبة لموظفي األمانة ،في ملفات "العمل اإلضافي" و"المكافآت والحوافز"
و"عالوة المؤسسة" ،والتي "ما تزال عالقة في أدراج الحكومة" بحسب أبو غنيمة.
 تنظم لجنة المھندسين الشباب في نقابة المھندسين ،وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة السابق محمدنوح القضاة ملتقى اإلبداع الخامس للمھندسين الشباب ،األحد المقبل في مركز الحسين الثقافي .ويتم خالل
الملتقى تكريم المھندسين الشباب من أصحاب اإلبداع في مختلف المجاالت ،وإعالن الفائزين بمسابقة
المشاريع الھندسية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مشاورات اختيار رئيس الحكومة تنطلق األحد
نتائج »التوجيھي« غداً
مسلسل زيادات رواتب العاملين بالجامعات) ..الحلقة األخيرة( متى؟
الكتل النيابية تبقى أم تتالشى؟
لقطات نادرة من خطاب العرش  -فيديو
مصفاة البترول تطرح منقاصة شراء  ٨٣٠الف طن من النفط
»الزراعة« تسمح باستيراد » ٥ماليين« بيضة لالسھام في خفض سعره
 ٧٠ألف قتيل منذ بدء النزاع في سوريا
شارك في »قضية« و»تصويت« مركز الرأي للدراسات حول المجلس النيابي الـ ١٧
طقس لطيف اليوم وغداً

•
•
•
•
•
•
•
•
•

بدء المشاورات األحد في قصر بسمان الختيار رئيس الوزراء
لوبيز يثمن إبقاء األردن لحدوده مفتوحة أمام الالجئين السوريين
اعالن نتائج »شتوية التوجيھي« غدا
»النقابات المھنية«  :الوفد االردني المتضامن مع النظام السوري ال يمثلنا
مدير عام منظمة التجارة العالمية يشيد بتطور الجمارك االردنية
بدء معركة مطاري النيرب العسكري وحلب المدني
جنود االحتالل يقتحمون باحات االقصى
مصر  :النائب العام يستجوب شيخا سلفيا أفتى بقتل معارضين
ارتفاع على الحرارة اليوم وأمطار الجمعة
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•
•
•
•
•
•
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المشاورات األحد..وجاھة نيابية تعيد المجالي
براءة مدير عام دائرة اآلثار السابق من جناية استثمار الوظيفة
 ١٩طعنا ً في صحة االنتخابات
نتائج التوجيھي غدا ...وطلبات القبول الجامعي األحد
إدانة دولية لتجربة بيونغ يانغ النووية
المعارضة السورية تسيطر على مطار عسكري في حلب
مسيرة مؤيدة لالسد وسط دمشق االسبوع المقبل
توقيع اتفاقيات " توليد الكھرباء الثالث بـ  ٧٨٠مليون دوالر

•
•
•
•
•
•
•
•

الطراونة يبدأ مشاوراته مع الكتل والنواب الختيار رئيس وزراء
شريحة جديدةلـ"الكھرباء" غير معلنة ترفع قيمة الفواتير
وزير الخارجية يلتقي نظيره األميركي في واشنطن اليوم
الحمود  :نقاط أمنية داخل مخيم الزعتري لضبط األوضاع
تنظيم " "١١ - ٩يواجه  ٦تھم أبرزھا التخطيط لتفجير واقتحام السفارة األميركية
إعالن نتائج التوجيھي غدا
البقعة يخسر بالستة "مع الرأفة" أمام اتحاد العاصمة الجزائري
مرسوما االنتخابات الفلسطينية وحكومة الكفاءات في آذار
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