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أخبار الجامعة
أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

خالل اتصال ھاتفي مع اذاعة الجامعة األردنية
عويس  :الدعم الحكومي لم يصل “األردنية” منذ سنوات
الطراونة  :الرسوم الجامعية  ٦٠مليون دينار والرواتب  ٧٣مليون دينار
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور وجيه عويس ان الدعم الحكومي لم
يصل الجامعة االردنية منذ سنوات .
وأضاف عويس خالل اتصال ھاتفي مع
البرنامج الصباحي "ضمة ورد" الذي تبثه
إذاعة الجامعة ان الدعم الحكومي كان
يخصص سنويا للجامعات التي بحاجة للدعم
المالي واستثني من ذلك الجامعتين األردنية
والعلوم والتكنولوجيا في ذلك الحين.
وقال الوزير انه ال يجوز ان نحرم الجامعة
األردنية من ھذا الدعم خصوصا وأن لديھا
خطط وبرامج تطويرية.
ووعد عويس القائمين على البرنامج بزيادة حصة الجامعة من الدعم المالي ھذا العام – بيد انه لم
يحدد قيمة الدعم الذي سوف يقدم للجامعة ،مؤكدا في ھذا السياق حرص الوزارة على استمرارية دفع
الجامعات األردنية الرواتب ألعضاء ھيئات التدريس والعاملين فيھا.
بدوره لفت رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة للبرنامج الى ان مجموع ايرادات الجامعة من
الرسوم الجامعية التي تشمل رسوم الطلبة الملتحقين في البرنامج العادي والموازي والدولي العام
الحالي يبلغ نحو  ٦٠مليون دينار فيما بلغ رواتب أعضاء ھيئة التدريس والعاملين في الجامعة حوالي
 ٧٣مليون دينار.
ووفقا  -للطراونة  -فإن نفقات الجامعة الجارية تقدر العام الحالي ) (٩٣مليون دينار والتي تشمل
الرواتب ودعم مشاريع البحث العلمي وأثمان المياه والكھرباء والمحروقات والتجھيزات والوسائل
التعليمية ودعم األنشطة الطالبية.
وأعاد الطراونة الى األذھان ما صرح به سابقا بعدم توجه الجامعة لرفع الرسوم الجامعية في ظل ھذه
األوضاع المالية التي تعاني منھا الجامعة فضال عن عدم رفع أسعار المواد الغذائية التي تقدمھا
مطاعم الجامعة لطلبتھا ،مشيرا في ھذا الصدد الى ان الدعم الذي تقدمه الجامعة للمطاعم سنويا يقدر
بحوالي مليون دينار.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأكد رئيس الجامعة ان عام  ٢٠١٢كان عاما صعبا على الجامعة خصوصا بعد زيادة رواتب
العاملين فيھا ورفع نسبة الموازي من  %٢٠الى  %٣٣وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتھا
تجاه الجامعة في ذلك العام.
وأشار الطراونة الى ان الجامعة سوف تستمر في دفع رواتب العاملين فيھا كالمعتاد خالل األشھر
القليلة المقبلة لكن اذا استمر الوضع بدون دعم حكومي كافي وفي ظل قرارات حكومية تأتي للجامعة
فإن الجامعة سوف تواجه اعباء في اإليفاء بالتزاماتھا تجاه العاملين فيھا خالل أشھر السنة المقبلة.
وكشف الطراونة في حديثه عن سعي ادارة الجامعة إليجاد مصادر بديلة ال سيما التوسع في
االستثمار في القطاع الزراعي خصوصا في محطة العلوم الزراعية التابعة للجامعة في الغور
األوسط ومزرعة الجامعة في الموقر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الغد ص ٩

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

عويس :الدعم الحكومي لم يصل الجامعة األردنية منذ أعوام
تيسير النعيمات -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أن الدعم الحكومي لم
يصل الجامعة األردنية منذ أعوام.
وأضاف عويس في اتصال ھاتفي أجراه أمس مع البرنامج الصباحي "ضمة ورد" الذي تبثه إذاعة
الجامعة أن الدعم الحكومي كان يخصص سنويا للجامعات التي بحاجة للدعم المالي ،واستثني من
ذلك الجامعتين األردنية والعلوم والتكنولوجيا في ذلك الحين.
وقال "ال يجوز أن نحرم الجامعة األردنية من ھذا الدعم ،خصوصا وأن لديھا خططا وبرامج
تطويرية".
ووعد عويس القائمين على البرنامج بزيادة حصة الجامعة من الدعم المالي ھذا العام ،بيد أنه لم يحدد
قيمته ،مؤكدا حرص الوزارة على استمرارية دفع الجامعات األردنية لرواتب أعضاء ھيئات
التدريس والعاملين فيھا.
بدوره؛ لفت رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة إلى أن مجموع إيرادات الجامعة من الرسوم
الجامعية التي تشمل رسوم الطلبة الملتحقين في البرنامج العادي والموازي والدولي العام الحالي ،تبلغ
نحو  ٦٠مليون دينار ،بينما تبلغ رواتب أعضاء ھيئة التدريس والعاملين في الجامعة حوالي ٧٣
مليون دينار.
ووفقا للطراونة؛ فإن نفقات الجامعة الجارية تقدر العام الحالي بنحو  ٩٣مليون دينار ،وتشمل:
الرواتب ودعم مشاريع البحث العلمي وأثمان المياه والكھرباء والمحروقات والتجھيزات والوسائل
التعليمية ودعم األنشطة الطالبية.
وأعاد الطراونة الى األذھان ،ما صرح به سابقا بعدم توجه الجامعة الى رفع الرسوم الجامعية في
ظل األوضاع المالية التي تعاني منھا الجامعة ،فضال عن عدم رفع أسعار ما تقدمه مطاعم الجامعة
من مواد غذائية للطلبة.
وأشار الطراونة في ھذا الصدد؛ الى ان الدعم الذي تقدمه الجامعة للمطاعم سنويا يقدر بنحو مليون
دينار ،مؤكدا أن العام الحالي ،كان عاما صعبا على الجامعة ،خصوصا بعد زيادة رواتب العاملين
فيھا ،ورفع نسبة الموازي من  % ٢٠إلى  % ٣٣وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتھا تجاه
الجامعة في ذلك العام .وأشار الطراونة إلى أن الجامعة ستستمر بدفع رواتب عامليھا ،كالمعتاد في
األشھر القليلة المقبلة ،لكن إذا استمر الوضع بدون دعم حكومي كاف وفي ظل قرارات حكومية تأتي
للجامعة ،فإن الجامعة ستواجه أعباء في اإليفاء بالتزاماتھا تجاه العاملين فيھا خالل أشھر العام المقبل.
وكشف الطراونة في حديثه عن سعي إدارة الجامعة إليجاد مصادر بديلة ،ال سيما التوسع في
االستثمار بالقطاع الزراعي ،خصوصا في محطة العلوم الزراعية التابعة للجامعة في الغور األوسط
ومزرعة الجامعة في الموقر ،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الدستور ص ١٣

٢٠١٢/٣/١٣

عويس يعد بتقديم دعم حكومي لـ»األردنية« لتمكينھا من الوفاء بالتزاماتھا
أمان السائح -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ،ان الدعم الحكومي لم
يصل الجامعة االردنية منذ سنوات ،واعدا بزيادة حصة الجامعة من الدعم المالي ھذا العام ،دون ان
يحدد قيمته.
كما اكد ،في اتصال ھاتفي مع البرنامج الصباحي »ضمة ورد« الذي تبثه إذاعة الجامعة ،حرص
الوزارة على استمرارية دفع الجامعات األردنية الرواتب ألعضاء ھيئات التدريس والعاملين فيھا.
وقال »ال يجوز ان نحرم الجامعة األردنية من ھذا الدعم ،خصوصا وأن لديھا خططا وبرامج
تطويرية«.
وأضاف عويس ان الدعم الحكومي كان يخصص سنويا للجامعات التي بحاجة للدعم المالي واستثني
من ذلك الجامعتان األردنية والعلوم والتكنولوجيا في ذلك الحين.
بدوره ،لفت رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة للبرنامج الى ان مجموع ايرادات الجامعة من
الرسوم الجامعية التي تشمل رسوم الطلبة الملتحقين في البرنامج العادي والموازي والدولي العام
الحالي ،يبلغ نحو  ٦٠مليون دينار فيما بلغ رواتب أعضاء ھيئة التدريس والعاملين في الجامعة
حوالي  ٧٣مليون دينار.
ووفقا  -للطراونة  -فإن نفقات الجامعة الجارية تقدر العام الحالي ) (٩٣مليون دينار والتي تشمل
الرواتب ودعم مشاريع البحث العلمي وأثمان المياه والكھرباء والمحروقات والتجھيزات والوسائل
التعليمية ودعم األنشطة الطالبية.
واكد الطراونة عدم وجود توجه لرفع الرسوم الجامعية في ظل ھذه األوضاع المالية التي تعاني منھا
الجامعة ،فضال عن عدم رفع أسعار المواد الغذائية التي تقدمھا مطاعم الجامعة لطلبتھا ،مشيرا في
ھذا الصدد الى ان الدعم الذي تقدمه الجامعة للمطاعم سنويا يقدر بحوالي مليون دينار.
وأكد رئيس الجامعة ان عام  ٢٠١٢كان عاما صعبا على الجامعة خصوصا بعد زياردة رواتب
العاملين فيھا ورفع نسبة الموازي من  %٢٠الى  %٣٣وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتھا
تجاه الجامعة في ذلك العام.
وأشار الطراونة الى ان الجامعة سوف تستمر في دفع رواتب العاملين فيھا كالمعتاد خالل األشھر
القليلة المقبلة لكن اذا استمر الوضع بدون دعم حكومي كاف وفي ظل قرارات حكومية تأتي للجامعة،
فإن الجامعة سوف تواجه اعباء في اإليفاء بالتزاماتھا تجاه العاملين فيھا خالل أشھر السنة المقبلة.
وكشف الطراونة في حديثه عن سعي ادارة الجامعة إليجاد مصادر بديلة ال سيما التوسع في
االستثمار في القطاع الزراعي خصوصا في محطة العلوم الزراعية التابعة للجامعة في الغور
األوسط ومزرعة الجامعة في الموقر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص  -٨الديار ص ٩-١

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

عويس  :الدعم الحكومي لم يصل )األردنية( منذ سنوات
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أن الدعم الحكومي لم يصل الجامعة
االردنية منذ سنوات .
وأضاف عويس في تصريحات صحفية ان الدعم الحكومي كان يخصص سنويا للجامعات التي
بحاجة للدعم المالي واستثني من ذلك الجامعتين األردنية والعلوم والتكنولوجيا في ذلك الحين.
وقال الوزير انه ال يجوز ان نحرم الجامعة األردنية من ھذا الدعم خصوصا وأن لديھا خطط وبرامج
تطويرية.
ووعد عويس بزيادة حصة الجامعة من الدعم المالي ھذا العام  -بيد انه لم يحدد قيمة الدعم الذي
سوف يقدم للجامعة ،مؤكدا في ھذا السياق حرص الوزارة على استمرارية دفع الجامعات األردنية
الرواتب ألعضاء ھيئات التدريس والعاملين فيھا.
من جھته لفت رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الى ان مجموع ايرادات الجامعة من الرسوم
الجامعية التي تشمل رسوم الطلبة الملتحقين في البرنامج العادي والموازي والدولي العام الحالي يبلغ
نحو  ٦٠مليون دينار فيما بلغ رواتب أعضاء ھيئة التدريس والعاملين في الجامعة حوالي  ٧٣مليون
دينار.
ووفقا  -للطراونة  -فإن نفقات الجامعة الجارية تقدر العام الحالي ) (٩٣مليون دينار والتي تشمل
الرواتب ودعم مشاريع البحث العلمي وأثمان المياه والكھرباء والمحروقات والتجھيزات والوسائل
التعليمية ودعم األنشطة الطالبية.
وجدد التاكيد بعدم توجه الجامعة لرفع الرسوم الجامعية في ظل ھذه األوضاع المالية التي تعاني منھا
الجامعة فضال عن عدم رفع أسعار المواد الغذائية التي تقدمھا مطاعم الجامعة لطلبتھا ،مشيرا في ھذا
الصدد الى ان الدعم الذي تقدمه الجامعة للمطاعم سنويا يقدر بحوالي مليون دينار.
وأكد رئيس الجامعة ان عام  ٢٠١٢كان عاما صعبا على الجامعة خصوصا بعد زياردة رواتب
العاملين فيھا ورفع نسبة الموازي من  %٢٠الى  %٣٣وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتھا
تجاه الجامعة في ذلك العام .وأشار الطراونة الى ان الجامعة سوف تستمر في دفع رواتب العاملين
كاف وفي ظل
فيھا كالمعتاد خالل األشھر القليلة المقبلة لكن اذا استمر الوضع بدون دعم حكومي
ٍ
قرارات حكومية تأتي للجامعة فإن الجامعة سوف تواجه اعباء في اإليفاء بالتزاماتھا تجاه العاملين
فيھا خالل أشھر السنة المقبلة.
وكشف الطراونة في حديثه عن سعي ادارة الجامعة إليجاد مصادر بديلة ال سيما التوسع في
االستثمار في القطاع الزراعي خصوصا في محطة العلوم الزراعية التابعة للجامعة في الغور
األوسط ومزرعة الجامعة في الموقر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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العرب اليوم ص ١

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

الطراونة  :لن نرفع الرسوم الجامعية
وليد شنيكات -أعلن رئيس الجامعة
األردنية د .اخليف الطراونة أن الجامعة
تنفق على رواتب أعضاء ھيئة التدريس
والعاملين حوالي  ٧٣مليون دينار سنويا،
بينما لم يتجاوز الدعم الحكومي المقدم
للجامعة مليوني دينار منذ عام .٢٠٠٨
بيد أن د .الطراونة أكد أن الجامعة لن
تعالج الوضع المالي المتأزم عن طريق
رفع الرسوم الجامعية ،أو عن طريق رفع
أسعار الخدمات المقدمة للطلبة من مواد
غذائية وغير ذلك.
وأوضح د .الطراونة في تصريح لـ "العرب اليوم" ان مجموع ايرادات الجامعة من الرسوم الجامعية
التي تشمل رسوم الطلبة الملتحقين في البرنامج العادي والموازي والدولي العام الحالي يبلغ نحو ٦٠
مليون دينار ،في حين بلغت رواتب أعضاء ھيئة التدريس والعاملين في الجامعة حوالي  ٧٣مليون
دينار.
وقال إن نفقات الجامعة الجارية تقدر العام الحالي  ٩٣مليون دينار ،التي تشمل الرواتب ودعم
مشاريع البحث العلمي وأثمان المياه والكھرباء والمحروقات والتجھيزات والوسائل التعليمية ودعم
األنشطة الطالبية.
وأكد أنه لن يكون ھناك نية لرفع الرسوم الجامعية في ظل ھذه األوضاع المالية التي تعاني منھا
الجامعة ،فضال عن عدم رفع أسعار المواد الغذائية التي تقدمھا مطاعم الجامعة لطلبتھا ،مشيرا في
ھذا الصدد الى ان الدعم الذي تقدمه الجامعة للمطاعم سنويا يقدر بحوالي مليون دينار.
وبين د .الطراونة ان عام  ٢٠١٢كان عاما صعبا على الجامعة ،خصوصا بعد زيادة رواتب العاملين
فيھا ورفع نسبة الموازي من  %٢٠الى  ،%٣٣وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتھا تجاه
الجامعة في ذلك العام.
وأشار الطراونة الى ان الجامعة سوف تستمر في دفع رواتب العاملين فيھا كالمعتاد خالل األشھر
القليلة المقبلة ،لكن اذا استمر الوضع دون دعم حكومي كاف وفي ظل قرارات حكومية تأتي للجامعة
فإن الجامعة سوف تواجه أعباء في اإليفاء بالتزاماتھا تجاه العاملين فيھا خالل أشھر السنة المقبلة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -العرب اليوم ص  -٦أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

"األردنية" تدعو طلبتھا الى اطالق المبادرات الطالبية الھادفة

دعا رئيس الجامعة االردنية الدكتور
اخليف الطراونة الھيئات الطالبية الى
اطالق المبادرات وإقامة األنشطة
والفعاليات الھادفة لخدمة المجتمعيين
الجامعي والمحلي.
جاء ذلك خالل رعايته حملة لطالء
االرصفة وزراعة االشجار المثمرة
نظمھا اعضاء نادي فرسان التغيير في
الجامعة بحضور عميد شؤون الطلبة
الدكتور نايل الشرعة وعميد كلية
الصيدلة الدكتور طالل ابو ارجيع
وبمشاركة المئات من الطلبة.
وأكد الطراونة اھتمام الجامعة ودعمھا المستمر لألنشطة الطالبية التي من شأنھا صقل مھارات
الطلبة وتعزيز روح العمل التطوعي وترسيخ الحس في المسؤولية االجتماعية لديھم مشيرا الى
الدور الكبير الذي تلعبه ھذه االنشطة في تعزيز االنتماء للجامعة والوطن وبالتالي الحد من الظواھر
التي تؤثر على البيئة الجامعية في طليعتھا ظاھرة العنف الجامعي.
وأھاب الطراونة بطلبة الجامعة االنخراط في النشاطات المنھجية والالمنھجية التي تنظمھا عمادة
شؤون الطلبة او الھيئات الطالبية تحقيقا لرسالة الجامعة في تنمية شخصية الطالب من مختلف
الجوانب وتعزيز روح المبادرة لديھم وتزويدھم بالمھارات الحياتية المتنوعة والقيادية التي تؤھلھم
ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين وايجابيين في المجتمع مستقبال.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الدستور ص  -١٢الغد ص  -٩أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

استراتيجية" األردنية" ينتدي حول العلوم االجتماعية واإلنسانية في األردن

أجمع منتدون على وجود تعثر وتشتت في
الجھود بين المؤسسات اإلنسانية
واالجتماعية والمراكز البحثية ،وتفاوت في
مستوى األداء بينھا ،ومعاناة لدى الكثير
منھا من نقص المتخصصين والكفاءات
العلمية ،ونواحي التخطيط والتمويل
المختلفة ،وضعف تأثيرھا على المجتمع.
ودعوا خالل أعمال الندوة التي عقدھا
مركز الدراسات االستيراتيجية في الجامعة
األردنية اليوم بعنوان " العلوم االجتماعية
واإلنسانية في األردن" إلى تضافر في
جھود القائمين عليھا لسد ھذا النقص وتلبية
الحاجات المختلفة لھا.
وتأتي الندوة التي نظمت بالتعاون مع المعھد البريطاني في عمان ،وبمشاركة نخبة من الباحثين
والمھتمين بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،في إطار إدراك القائمين عليھا للمكانة الكبيرة التي تحتلھا
العلوم اإلجتماعية واإلنسانية في نھضة األمم وتقدمھا ،وفي ضوء العبء الكبير والمسؤولية التي تقع
على عاتق تلك العلوم في دراسة التحوالت الكبرى التي يمر بھا المجتمع األردني.
وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور ھاني الضمور خالل افتتاح أعمال الندوة إن الجامعة ترى في
إقامة مثل ھذا النوع من الندوات رديفا للعملية األكاديمية والتدريسية فيھا ،بما توظفه من معارف
وخبرات في خدمة العملية التعليمية وتطورھا ،وبما تعكسه من نتائج إيجابية على حياة اإلنسان.
ووصف الضمور المرحلة الحالية التي نعيشھا "حافلة" بالمتغيرات االجتماعية واإلنسانية
واالقتصادية والسياسية ،وأن تغيرا عميقا جذريا يطرأ على المفاھيم السائدة في المجتمع ،يرافقھا
مشكالت تطرأ بين الحين واآلخر.
ودعا الضمور إلى ضرورة تكاتف الجھود الوطنية وتوحيدھا للتصدي لتلك المشكالت بأسلوب علمي
ومدروس وذلك من خالل البحث العلمي التطبيقي الذي يسھم في إيجاد الحلول لتلك المشكالت
بأنواعھا من فقر وبطالة وجريمة وتفكك أسري ،للوقوف على أسبابھا ووضع التصورات المالئمة
للوصول لنتائج أكثر شمولية وواقعية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وتطرقت مديرة المعھد البريطاني الدكتورة كارول بالمر في كلمتھا للحديث عن المعھد ومجال
الحقول التي يتخصص بھا واألھداف التي يسعي إلى تحقيقھا ،مشيرة إلى أن المعھد يختلف كليا عن
المجلس الثقافي البريطاني في عمان والذي يعنى في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية والتعريف بالثقافة
البريطانية ألبناء الشعوب األخرى.
وأكدت على أن المعھد وھو مؤسسة مستقلة غير ربحية يعنى بتسھيل أنشطة الباحثين والدارسين في
حقل العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بما فيھا علم اآلثار والتاريخ الحديث والقديم والفنون والعالقات
الدولية وغيرھا.
ولفتت إلى استضافة المعھد سنويا لباحثين من مختلف الجامعات البريطانية والتي ترتبط أبحاثھم
بتاريخ األردن خصوصا وتاريخ بالد الشام عموما ،وتقديم برنامج متكامل من المحاضرات لھم باللغة
اإلنجليزية.
من جانبه أوضح مدير مركز الداراسات االستراتيجية الدكتور موسى شتيوي أن بدايات العلوم
االجتماعية تزامنت وإنشاء الجامعة األردنية ،لتنمو وتتطور في معظم الجامعات األردنية األخرى،
منوھا إلى عدم وجودھا في األردن قبل خمسين سنة.
وأضاف أنه بالرغم من توفر الكفاءات والمتخصصين في ھذا العلوم ،وبالرغم من التطور الذي شھده
األردن في التوسع بالجامعات والمراكز البحثية ،إال أنھا لم تتبوأ المكانة التي تستحق ومازالت تواجه
صعوبات وتحديات كبيرة بحثا وتدريسا.
وشدد شتيوي على حرص المركز على إقامة الحوارات والندوات بين الباحثين في العلوم بأنواعھا
إللقاء الضوء على واقع تلك العلوم والتحديات التي تواجھھا في األردن ،ودراسة السبل الكفيلة بتوفير
عناصر النجاح لھا من تنظيم وتخطيط وموارد بشرية وتمويل ،الفتا إلى ضرورة التنبه إلى أھمية
تطوير البرامج التعليمية والبحثية وتشجيع الجامعات على إجراء األبحاث التطبيقية ورفدھا
بمؤسسات المجتمع الستفادة منھا.
وتناولت الندوة في جلساتھا األربع أوراق عمل متخصصة قدمھا باحثون ومھتمون من مختلف
الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية ،ركزت على مناقشة واقع العلوم االجتماعية
واإلنسانية في األردن ،والتحديات التي تواجھھا سواء على المستوى األكاديمي والبحثي ،وأبرز
التحديات التي تواجه الباحثين الشبان وسبل دعمھم وتمكينھم .
ففي الجلسة األولى التي ترأسھا الدكتور موسى شتيوي ،سلط المشاركون الضوء على واقع العلوم
االجتماعية واإلنسانية على اختالفھا من تاريخ قديم وحديث وعلوم سياسية وعلم اجتماع ودراسات
المرأة ،ومدى تناول تلك الحقول في الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في األردن.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور علي محافظة من قسم التاريخ في الجامعة األردنية ،والدكتور
وليد عبد الحي من قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك والدكتور مجد الدين خمش من قسم علم
االجتماع في الجامعة األردنية ،والدكتورة لوسيان تماميان من قسم االنثروبولوجيا في المعھد
األمريكي األكاديمي /العراق ،والدكتور عبير دبابنة من مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وركزت الجلسة الثانية التي كانت برئاسة الدكتور أمل الصباغ ،على كيفية إجراء البحوث في مختلف
السياقات المؤسسية في الجامعات والمراكز البحثية ،بمشاركة كل من مدير مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية الدكتور أحمد عوض ،ورئيس قسم العلوم اإلنسانية في جامعة فيالدلفيا الدكتور توفيق
شومر ،والدكتور محمد الحوراني من قسم علم االجتماع في جامعة اليرموك.
أما الجلسة الثالثة فقد تم مناقشة عدد من المواضيع اشتملت على أھمية ودور البحث النوعي في
األردن ،وأساليب تحسين نشر وتوزيع البحوث وأخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية
وطبيعة الدعم الفعلي والعملي والتدريبي الذي يحتاجه الباحثون.
شارك في الجلسة كل من الدكتور سارة عبابنة والدكتور وليد الخطيب والدكتورة فاطمة الزبيدي
والدكتور محمد أبو رمان من مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة.
وفي الجلسة الرابعة تطرق المشاركون إلى طرق النجاح الكفيلة في الحصول على التمويل الالزم
إلجراء البحوث ،شارك في الورشة التي ترأسھا عميد كلية اآلداب في الجامعة الدكتور كايد أبو
صبحة ،كل من عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور خالد الفوارس ،ومدير مركز القدس
للدراسات السياسية حسن أبو رمان.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا-العرب اليوم ص  -٦الديار ص -٥
الدستور ص  -١٧أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

"األردنية" تبحث تعزيز سبل التعاون مع السفارة النيجيرية في عمان

بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور
اخليف الطراونة لدى لقاءه في مكتبه اليوم
السفير النيجيري في عمان توفيق اراباجا
اوجه التعاون العلمي والثقافي الممكنة بين
الجانبين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في
مختلف المجاالت التعليمية بين الجامعة
والجامعات المؤسسات التعليمية النيجيرية
ال سيما في مجال الدراسات العليا ودعم
جھود التبادل الطالبي.
واستعرض الطراونة للوفد الضيف البرامج االكاديمية التي تطرحھا الجامعة والمراكز العلمية
والبحثية فيھا والمشاريع والخطط التي تسعى الى تحقيقھا ضمن استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية.
ورحب الطراونة في اقامة عالقات مشتركة مع الجانب النيجيري انطالقا ً من سعيھا لالنفتاح على
الجامعات العالمية االقليمية من خالل التأكيد على زيادة التبادل الثقافي والعلمي إلنجاح الدور الريادي
الذي تضطلع به الجامعة االردنية.
بدورة اشاد اراباجا بمستوى الجامعة بين نظيراتھا في الوطن العربي مؤكدا اھتمام بالده في تعزيز
التعاون المشترك لما تتميز به الجامعة بتعدد البرامج االكاديمية التي تطرحھا على مختلف المستويات
وحداثتھا وانسجامھا مع التطور السريع والمستمر لمتطلبات العصر.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص  -١٧أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

"األردنية" والعلوم التطبيقية تبرمان مذكرة تعاون أكاديمي مشترك

أبرمت الجامعة االردنية اليوم مذكرة
تفاھم مع جامعة العلوم التطبيقية لتطوير
النشاطات التعاونية في المجاالت
االكاديمية ذات االھتمام المشترك بين
الطرفين.
وقع المذكرة عن الجامعة االردنية
رئيسھا الدكتور اخليف الطراونة وعن
جامعة العلوم التطبيقية رئيسھا بالوكالة
الدكتور شفيق حداد.
وتنص االتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خالل اجراء المشاريع البحثية
المشتركة وإقامة الحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات العلمية والمتخصصة اضافة الى دعم
جھود تبادل اعضاء ھيئة التدريس.
وقال الطراونة :إن ابرام المذكرة يأتي ضمن سلسلة من االتفاقيات التي تعقدھا الجامعة مع مختلف
الجامعات العالمية واإلقليمية والمحلية ضمن استراتيجيتھا في التحول نحو العالمية من خالل تأمين
التعليم النوعي المتميز للطلبة وإرساء قواعد راسخة في التعليم المستمر وتشجيع البحث والتطوير".
وأضاف الطراونة" :إن الجامعة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ھادفة ألن
تكون رائدة في تأطير ھذه المفاھيم وتعزيز منظومة التعليم بما ينسجم مع انظمة وسياسات التعليم
العالي في األردن".
بدوره أكد حداد أھمية الشراكة العلمية مع الجامعة األردنية كواحدة من اھم الصروح التعليمية في
االردن والوطن العربي مشيرا الى أن المذكرة تأتي ضمن توجھاته لالنفتاح على المؤسسات التعليمة
الكبرى لالستفادة من خبراتھا في بيئة أساسھا التعاون الديناميكي للوصول إلى مصاف الجامعات
المتقدمة ،من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرية ،وتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي
المنشود.

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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الدستور ص  -٣٨أخبار األردنية

األربعاء

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٢/٣/١٣

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

محاضرة تعريفية عن اللغة الصينية في " االردنية "

نظم قسم اللغات االسيوية في الجامعة
االردنية بالتعاون مع معھد طالل ابو
غزالة "كونفوشيوس" اليوم محاضرة
حول اللغة الصينية بعنوان " قطرة
حبر" .
وھدفت المحاضرة وفق رئيسة القسم
الدكتورة اسماء مبيضين الى تعريف
الطلبة الدارسين للغة الصينية
بالحضارة واللغة والثقافة الصينية،
وعاداتھا وتقاليدھا من خالل عرض
لتجربة الطالب مصطفى الشرع من
معھد "كونفوشيوس" درس اللغة
الصينية في جامعة شين يانغ في
الصين.
واكدت مبيضين أھمية المحاضرة للطلبة كونھا جزءاً مھما ً من دراستھم  ،مشيرة الى ان المحاضرة
تناولت مواضيع عديدة منھا ابراز الدور الحضاري والتاريخي والثقافي واالقتصادي للصين.
بدوره قال الملحق الثقافي لسفارة الصين صالح تشوتشى ھوا انه ال بد من تعريف الطلبة الدارسين
للغه الصينية بالخبرة التي يكتسبھا الطلبة من التبادل الطالبي مع الصين واإلطالع عليھا .
وتناول الشرع عرضا لدراسته في الصين وما تعلمه من المھارات اللغوية الصينية ،وثقافتھا وعاداتھا
وتقاليدھا ،ورياضة الفنون القتالية "الكنغ فو" ،والخط الصيني ،والموسيقى الصينية.
وعرض الشرع للطلبة من خالل فيديو تصويري كيفية تعلمه فنون الخط الصيني ورموزه في
مجاالت االدب والعلوم ،وقال"ان حضارة الصين منذ خمسة االف سنة سجلت ثقافتھا على مر الزمان
وبدأت كتابتھا من قطرة حبر ،ومن ھنا جاء عنوان المحاضرة "قطرة حبر" .
وفي نھاية المحاضرة عبر الطلبة عن سعادتھم بالفرصة التي أتيحت لھم للتعرف على الحضارة
الصينية وثقافتھا .
يذكر أن معھد طالل ابو غزالة "كونفوشيوس" يھدف الى تعليم اللغة الصينية وتعزيز التعاون الثقافي
العربي الصيني بھدف الوصول إلى فھم متبادل بين الثقافتين.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وعلى صعيد متصل بحث الملحق الثقافي لسفارة الصين في عمان صالح تشوتشى ھوا مع رئيس
الجامعة الدكتور اخليف الطراونة اوجه التعاون العلمي والبحثي الممكنة.
وقدم الطراونة للوفد الضيف ايجازا حول البرامج االكاديمية والخدمات التي تقدمھا الجامعة ،مرحبا ً
بإقامة عالقات مشتركة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء عميدة كلية اللغات االجنبية الدكتورة زھرة عوض ،ومديرة مركز اللغات الدكتورة
فاطمة عليمات ،ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص  -٣٧الغد ص  -١٥أخبار األردنية

األربعاء

٢٠١٢/٣/١٣

آداب )األردنية( تنظم ندوة حول كتاب "واقع الدراسات النقدية العربية في مائة عام"
مالحظات عديدة ونقاط كثيرة ،توقّف
عندھا وأثارھا الناقد د .جمال المقابلة
والناقدة د .رزان إبراھيم ،في سياق
قراءتھما لكتاب الناقد د .إبراھيم خليل
"واقع الدراسات النقدية العربية في
مائة عام" الصادر حديثا ً عن الجامعة
األردنية ضمن احتفاالتھا بعيدھا
الخمسين ويوبيلھا الذھبي ،بدعم من
عمادة البحث العلمي في الجامعة.
الندوة التي أقامھا قسم اللغة العربية
وآدابھا في الجامعة األم وأدارھا رئيس القسم د .محمد القضاة ،وحضرھا عميد كلية اآلداب السابق د.
عبد ﷲ عنبر واألسبق د .رجائي خانجي ،وأساتذة وطلبة ومعنيون وإعالميون عديدون ،تجلت ورقتا
إبراھيم والمقابلة فيھا ،كمراجعة موضوعية نقدية لمحتويات الكتاب وآفاقه التي جابھا عبر ٢٠٨
قصصي
س
ﱟ
صفحات من القطع الكبير ،وختمھا خليل بشھادة حول تجربته مع الكتاب تميزت بنف ٍ
واضح ورشيق.
ٍ
فكرة نقد النقد جديرة باالھتمام كما ترى د .رزان إبراھيم ،وھي إضافة إلى كونھا بحاجة لمختلف
معارف الناقد جول المناھج النقدية ،تعد إضاءة مھمة من اإلضاءات التي حقق فيھا الدارسون والنقاد
العرب إنجازات الفتة ،بحسب إبراھيمْ ،
إن على صعيد التنظير أو على صعيد الممارسة.
إبراھيم ذھبت في ورقتھا ومقارباتھا للكتاب إلى أن إبراھيم خليل يقترب فيه من تأمين مرجع
ببلوغرافي مھم للباحثين والدارسين ،يمكنھم من خالله أخذت ،ولو فكرة أولية ،عن النقد العربي
خالل مائة عام ممتدة.
إبراھيم األستاذة المشاركة في كلية آداب وعلوم جامعة البترا ،استعرضت الكتاب من خالل سبعة
محاور أساسية منھا :االتكاء على النظرية الغربية في النقد ،التقاط الكتاب وصاحبه اللتباس المنھج،
وتشتت وجھات الناقدين العرب بين نظريات النقد الشكالنية والواقعية والنفسية والبنيوية والتفكيكية
وغيرھا .إبراھيم توقفت إلى ذلك ،عند مالحظة خليل وجود ھوة بين األدب العربي والنقد المتابع له.
ومالحظته وجود تناقض أيضا ً وتنقل غير مدروس بين مدارس النقد المعروفة .إبراھيم تحدثت أيضا ً
عن إشارة خليل لتشوش بعض النقاد العرب ،وأخذت عليه قسوته بعض األحيان ،وآراءه الكاسحة،
وختمت بالقول "في الكتاب أكثر من قضية جدلية تستحق االنتباه .ويبقى للناقد القارئ حقه في
محاورة أكثرھا .ومن حقه أيضا ً مساءلته عما كان غائبا ً في ھذه الدراسة بنفس الطريقة التي يكون له
الحق في مساءلته عما كان حاضراً .وجدير بالذكر أن ھذا الكتاب ھو حصيلة سنوات من القراءة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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والمتابعة الحثيثة ،وھو ما يمكن مالحظته عبر مرجعيات علمية متعددة يركن إليھا الكاتب .وال يغيب
عنا حوارية فاعلة منعقدة بين ھذه المرجعيات غرضھا نقل صورة شمولية تصف الحالة النقدية
العربية خالل عشرة عقود متتالية".
الناقد د .جمال المقابلة تساءل في مستھل ورقته" :ما المقصود بالعنوان مف ّ
صالً" :واقع الدراسات
ُ
النقدية العربية في مائة عام"؟ فھل تد ّل كلمة واقع على رسم صورة كاملة لھذا الواقع ،أي ما أنجز
حقًّا ،بغضّ النظر عن الرأي فيه؟".
و"ھل المقصود بالدراسات النقديّة" ،يواصل المقابلة تساؤالته" ،الكتب والمقاالت ،األكاديميّة
الجامعيّة والصحفية السيّارة ،المط ّولة والمختصرة ،األدبية والثقافيّة والفكريّة والفلسفيّة ،ذات
الصلة؟".
و"ھل المقصود العربيّة ،العربية أصالً وفكرًا ،أم العربيّة لغةً حتى ولو كانت مترجمة عن غير
العربيّة ،ذلك ّ
أن النقد بعا ّمة بضاعة عالميّة ،والنقد العربي سيكون أمشاجا ً وأخالطا ً من ھنا وھناك؟".
ثم يتوقف المقابلة عند عبارة "في مئة عام" ،متسائالً" :لع ّل م ّدة القرن الكامل متطاولة زمانيًّا،
والشروع في اإلعداد لھا يتطلّب جھدًا مؤسّسيًّا ال جھدًا فرديًّا ،فھل المائة عام تد ّل على طموح
المؤلّف في أن يحتوي منجزھا ،أم تد ّل على إحساس بفقر العرب في ھذا الجانب من التأليف ،حتّى
نتص ّدى لمائة عام منه في مائتي صفحة تعرض له ولو بإيجاز؟".
وأخيراً يرى المقابلة أن عبارة "عرض موجز" ،ال تشفع رغم تذييل عنوان الكتاب بھا ،أن ال
يستنزف الكتاب "جھدًا وطاقة وحج ًما من اإلنتاج أكبر بكثير م ّما بذل".
فإن المقابلة يجد أن الكتاب يستح ّ
ومع ك ّل ما سبقّ ،
ق أن "يُثنى عليه ثناء عاطراً" ،لكونه يس ّد ثغرة في
تاريخ النقد األدب ّي العرب ّي ،ولما يتضمنه من استقصاء ،وألسباب أخرى.
المقابلة ،استعرض ،في سياق متصل ،عدداً من المالحظات حول الكتاب :عدم إفادته ح ّ
ق اإلفادة من
كتب سبقته أشار المؤلّف الكريم إلى بعض منھا ،وفاته اإلشارة إلى بعضھا اآلخر ،تورّط الكاتب
بإصدار أحكام قيمة على الما ّدة التي يعرض لھا وعلى نقاد بعينھم.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

20

بترا -االصالح نيوز

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

كتاب جديد للشناق عن العالقات االردنية االلمانية
صدر حديثا كتاب للدكتور عبد المجيد الشناق من قسم التاريخ في الجامعة االردنية بعنوان ” المانيا
المعاصرة نشأتھا وعالقتھا مع المملكة االردنية الھاشمية  .″١٩٩٩ – ١٩٤٥وتناول الكتاب نشأة
الدولة االلمانية االتحادية بعد الحرب العالمية الثانية مرورا بسنين االحتالل االمريكي والبريطاني
والفرنسي والروسي اللمانيا التاريخية.
وعرض الكتاب بداية العالقات االلمانية مع االردن منذ عام  ١٩٥٣مرورا بظروف العالمية التي
اثرت على صناعة القرار السياسي االلماني تجاه العرب بشكل عام واالردن بشكل خاص.
كما عرض العالقات السياسية واالقتصادية بين البلدين ،وما قدمت المانيا االتحادية من مساعدات
اقتصادية ومشاريع استراتيجية خدمت الدولة االردنية.
واشتمل الكتاب على خرائط مھمة وصور للمسؤولين من كال البلدين توثق مدى تطور العالقات
ايجابيا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ثقافة البلد:العرب اليوم ص  -١٦أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

د .معن قطامين في "عودة مبدع" غدا

تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية برنامج
)عودة مبدع( ،الذي تستضيف فيه أصحاب البصمات
المميزة ،من أبنائھا ،ليحاورا الطلبة ،وستكون العودة
مع د.معن قطامين في الثانية عشرة والنصف من يوم
غد األربعاء في المدرج الكبير ،كلية األعمال.

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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األربعاء

العرب اليوم ص ٣

٢٠١٢/٣/١٣

مائدة مستديرة لدراسات المرأة في "األردنية" حول تأنيث اإليدز
أوصى مركز دراسات المرأة في الجامعة
األردنية بضرورة إشراك الرجال في عملية
التوعية بمرض نقص المناعة المكتسبة
المعروف باإليدز.
وقالت مديرة المركز الدكتورة غيداء"خزنة
كاتبي" خالل استضافتھا مستشارة برنامج
األمم المتحدة المشترك لإليدز النا خوري
للحديث حول تأنيث وباء نقص المناعة
المكتسبة ان انعكاسات ھذا المرض االجتماعية
والثقافية في المجتمع العربي تجعل بعض
الباحثين والناشطين يربطون تأنيث اإلصابة به
في مناطق معينة من الصحراء اإلفريقية
الكبرى فقط.
ودعت "خزنة كاتبي" الى ضرورة إشراك كافة القطاعات اإلعالمية في عملية التوعية بھذا المرض،
ونشر الوعي أكثر عن مراكز الفحص الموجودة في المملكة والتأكيد على ان المعاملة فيھا تتم بسرية
تامة  ،حيث يكتب على الفحص رمز مكون من حروف وارقام وال يكتب أسم الشخص على االطالق.
بدورھا أشارت خوري أثناء لقائھا مجموعة من أعضاء ھيئة التدريس في كليات الطب وعلوم
التأھيل والتمريض وطب األسنان في الجامعة على مائدة مستديرة نظمھا المركز بمناسبة يوم المرأة
العالمي الى ان فكرة تأنيث المرض تندرج ضمن أھمية توعية المرأة به  ،نظرا للمدة األطول التي
تمكثھا األم في بيتھا والقدرة التي تملكھا في تربيتھا ألبنائھا والحديث معھم بكافة األمور ،خالفا عن
الزوج.
وأضافت خوري ان اإلصابة باإليدز تؤدي الى التقليل من فاعلية الجھاز المناعي لإلنسان بشكل
تدريجي ليترك المصابين به عرضة لإلصابة بأنواع من العدوى االنتھازية واألورام.
وتطرقت الى طرق انتقاله من خالل االتصال الجنسي غير اآلمن  ،أو أثناء عملية نقل الدم وإبر
الحقن وأدوات الجراحين وأطباء األسنان الملوثة بھذا الفيروس ،الى جانب انتقاله من األم الى جنينھا
خالل مرحلة الحمل او الوالدة او الرضاعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وأوضحت خوري ان الوقاية من التعرض للعدوى بمرض اإليدز تعد ھدفا رئيسيا في سبيل التحكم
في انتشاره كوباء ،منوھة ان منظمات الصحة تسعى دائما لتطوير وسائل تضمن ممارسة الجنس
اآلمن فضال عن برامج استبدال اإلبر والمحاقن المستعملة بأخرى نظيفة.
ودارت حلقة نقاشية في ختام اللقاء خرجت بضرورة نشر التوعية عن طريق المناھج الدراسية في
مراحل التعليم األولى  ،إضافة الى التوصيات األخرى المذكورة أعاله.

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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شؤون جامعية
بترا -الرأي ص  -١١الدستور ص  -٦العرب اليوم ص ٥
األربعاء
األنباط ص ٤

٢٠١٢/٣/١٣

 % ٦٠نسبة النجاح في البورد للطب و % ٦١لألسنان
قال أمين عام المجلس الطبي األردني د .آدم العبدالالت إن نسبة النجاح في امتحانات شھادة
االختصاص الطبية المختلفة )البورد( لدورة شھر شباط بلغت ٨ر ٥٩بالمئة.
وقال لـ)بترا( امس ،انه تقدم لالمتحان في الجزء الثاني )تحريري وسريري وشفوي(  ٦٥٢طبيبا
وطبيبة.
واشار د .العبدالالت الى تقدم  ٨٩طبيبا وطبية اسنان المتحان البورد في الجزء الثاني وصلت نسبة
نجاحھم ٢ر ٦١بالمئة.
يشار الى أن االمتحانات التحريرية لشھادة المجلس الطبي االردني )البورد( لدورة شھر شباط
الشتوية عقدھا المجلس الطبي االردني في القاعة المحوسبة في الجامعة االردنية في  ٤١تخصصا في
الطب وطب االسنان.
واوضح د .العبدالالت أن امتحان الجزء االول يكون لالطباء المقيمين في المؤسسات التدريبية
المعتمدة بعد إنھائھم السنة االولى بنجاح ويقتصر على الجانب التحريري ،أما الجزء الثاني فيخضع
له االطباء الذين انھوا بنجاح سنوات االقامة كاملة للحصول على شھادة االختصاص.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

بترا -األنباط ص ٤

٢٠١٢/٣/١٣

ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تشارك في مؤتمر علمي في ايطاليا
شارك رئيس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي في مؤتمر متعلق بمشروع
تمبس حول "إدارة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي" في ايطاليا .
وقال بيان صحافي صدر عن الھيئة اليوم الثالثاء ان رئيس ھيئة االعتماد التقى رئيس جامعة
سابينزيا االيطالية وبحث الطرفان سبل التعاون بين الھيئة والجامعة في مجاالت التعليم العالي .
كما التقى الزعبي مع مدير مركز معادلة الشھادات واالعتراف بالجامعات في ايطاليا الدكتور لوكا
حيث تحدث الزعبي عن ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي األردنية والمعايير التي تعتمدھا
الھيئة والخطوات المتبعة لوصول مؤسسات التعليم العالي لدرجة ضمان الجودة .
وقال الزعبي ان الھيئة تعمل على نشر وتحفيز ثقافة ضبط الجودة في الجامعات األردنية للحفاظ على
نوعية التعليم الذي تتمتع به الجامعة واالرتقاء بمستوى التعليم وتشجيع التنافسية.

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

26

الدستور صفحة أولى٢٠/

األربعاء

٢٠١٢/٣/١٣

القائمة النھائية للمستفيدين من »صناديق الطالب الجامعي« مطلع األسبوع المقبل
امان السائح -اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د .وجيه عويس ،ان عدد
طلبات االعتراض على منح وقروض صناديق دعم الطالب الجامعي وصلت قبل يوم من اغالق باب
االعتراض »غدا الخميس« ،الى نحو خمسة االف طلب ،وسيصار الى منح المتقدمين منحا وقروضا
في حال انطبقت عليھم الشروط فعليا ولن يحرم احد منه.
واكد في تصريح لـ«الدستور« ،ان الوزارة رفعت العام الحالي اعداد المستفيدين من الصناديق الى
حوالي  ٣٠الف طالب وطالبة بعد ان كانت قبل ثالث سنوات  ١٨الف مستفيد فقط ،مبينا ان الوزارة
تبذل كافة الجھود لجعل اكبر عدد من الطلبة يستفيد من القروض والمنح حسب االستطاعة.
وقال ان الوزارة معنية بتوفير اكبر قدر مالي لتوسعة مظلة المستفيدين من المنح والقروض.
وكشف ان القائمة النھائية بما تشملھا قائمة المعترضين ستعلن صباح يوم االحد المقبل او االثنين في
اقصى التقديرات ،بعد انتھاء اللجنة من دراسة حاالت الطلبة وشمولھم بالمنحة او القرض حسبما
تنطبق عليھم الشروط وستعمل الوزارة من خالل فريق عملھا على افساح المجال الي طالب محتاج
ومتفوق ان يحصل على المنحة والقرض دون اي عقبات ،الن الوزارة من مصلحتھا ان توسع مظلة
المستفيدين قدر االمكان وحسب وضع كل طالب.
وقال د .عويس ان اوائل الثانوية العامة والبالغ عددھم نحو  ٣٠الى  ٤٠طالبا ،سيشملون والول مرة
كطلبة بكالوريوس ضمن منح صندوق البحث العلمي ،حيث سيصار الى اعداد ترتيب لھم لشمولھم
بمظلة صندوق البحث العلمي تكريما لھم لتفوقھم وجدھم ،كما انه سيضاف الى بند الصندوق ما يتعلق
بطلبة البكالوريوس اسوة بطلبة الماجستير والدكتوراة ،وسيتم دراسة واقعھم من خالل مجلس ادارة
الصندوق.
واشار الى ان الوزارة تضع نصب اعينھا قضية دعم الطالب وستوفر الدعم المادي والمعنوي للطالب
المحتاج والمتفوق ليحصل على المنحة الالزمة ،حيث ان ضم طلبة الثانوية العامة االوائل تكريما
لھذه الفئة المتميزة منھم وتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم المادي الجل الدراسة ،مبينا ان قضية
دعم الطالب ستتسع افاقھا عاما بعد عام وستتسع شريحة الطلبة المستفيدين من القروض والمنح دائما.
التاريخ ٢٠١٣-٠٣-١٣ :

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الرأي ص  -١١الدستور ص  -١٢الغد ص ٣

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

 ١٢مشروعا تتقدم لجائزة الحسن للتميز العلمي
عمان  -تقدم  ١٢مشروعا لجائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي والتي خصصت ھذا العام للتعليم
المھني والتقني بحسب مديرة الجائزة سحر فاخور.
والمشاريع قدمت من قبل ست مؤسسات حكومية متخصصة في الجانب التعليم المھني والتقني،
موضحة فاخور ان لجنة التحكيم ھذا تضم خبراء متخصصين في مجاالت المشروعات المقدمة ،وان
المعايير التي اعتمدتھا اللجنة في التقييم المشروعات ھي التميز في تقديم افكار جديدة وابداعية
وقادرة على خدمة المجتمع واستفادة المؤسسة وشرائح المجتمع من االنجاز المقدم والجودة الشمولية
للمشروع من حيث التنسيق والتنظيم .وبينت ان الجائزة انشئت لتشجيع النشاطات التعليمية والعلمية
والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب ودعما للحركة العلمية وتقديرا لھا .وعن
تعليمات الجائزة أكدت فاخور ان التعليمات تجيز حجب الجائزة في اي من المجاالت العلمية اذا
قررت اللجنة ان العمل المقدم لنيل الجائزة دون متطلبات استحقاقھا ويجوز للمؤسسة الفائزة بعد
حصولھا على موافقة اللجنة ان تمنح نصف قيمة الجائزة الى الشخص او مجموعة االشخاص الذين
ساھموا بفاعلية في تحقيق االنجاز.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص  – ٢٨الشاھد ص ٥

األربعاء

٢٠١٢/٣/١٣

القبض على طلبة في جامعة »ال البيت » يمـارسـون طقوس »عبـدة الشيطـان«
محمد الفاعوري  -القى االمن الجامعي في جامعة ال البيت أمس القبض على اربعة طالب من بينھم
فتاتان من جنسية عربية يعتقد بأنھم من مجموعة ما يسمى ب«عبدة الشيطان« كانوا يحملون نسخا
من المصحف الشريف و يمارسون طقوسا ذات عالقة بعبدة الشيطان داخل احدى دورات المياه
بالجامعة .
وافادة شھود عيان من طلبة الجامعة » للدستور » أنه احتشد العشرات من طلبة الجامعة اللقاء القبض
على اربعة من طلبة الجامعة بينھم طالبتان تحمالن جنسية عربية ،كانوا يمارسون طقوس عبادة
داخل دورات المياه في احدى كليات الجامعة .
واضافوا أن مجموعة من الطلبة قاموا بايقاع الضرب بزمالئھم المتھمين بـ‹عبدة الشيطان‹ ،قبل أن
يتدخل رجال االمن الجامعي ويسلمونھم الى الجھات االمنية.
وأكدت ذات المصادر بأن حالة من الفوضى والصخب شھدتھا الجامعة أمس قام خاللھا العشرات من
الطلبة بالھتاف ضد من يسيء للقرآن والدين االسالمي ومتوعدين باالنتقام دون حدوث اصابات .
من جانبه أكد رئيس جامعة ال البيت الدكتور فارس المشاقبة » للدستور« أنه تم تسليم أربعة من طلبة
الجامعة بينھم طالبتان للجھات االمنية يشتبه بأنھم كانوا يمارسون طقوسا معينة داخل احدى دورات
المياه والزال التحقيق جاريا للوقوف على الحقيقة ،مؤكدا اھتمام ادارة الجامعة باالمر ومتابعتھا مع
الجھات االمنية ومعرفة الواقع  ،مشيرا الى االستقرار وانتظام الدراسة دون حدوث ما يخل باالمن .
ويأتي القاء القبض على الطلبة المذكورين بعد العثور االحد الماضي على عدد من نسخ المصحف
الشريف بعد تمزيقھا ملقاة في مصارف دورات المياه في احدى كليات الجامعة استياء عدد من طلبة
الجامعة وافضى الى جدل كبير في الشارع المفرقي  ،حيث اعتبر البعض أن الظاھرة تحد سافر لقيم
الدين االسالمي وانتھاك صريح للقرآن الكريم  ،فيما أكد آخرون أن الظاھرة تتشابه كثيرا مع طقوس
عبدة الشيطان االمر الذي أثار استياء عدد من الطلبة لمتابعتھم ومعرفتھم والقبض عليھم .
وعبر طلبة عن استيائھم من تمزيق كتاب ﷲ والقائه داخل أماكن غير الئقة أو طاھرة محملين
المسؤولية الكاملة الدارة الجامعة في تھاونھا حول بروز ھذه الظاھرة مؤكدين أنھا المرة الثانية التي
يتم العثور فيھا على نسخ من المصحف الشريف ملقاة في دورات المياه داخل الجامعة حيث قاموا
بتنظيفھا ثم العمل على حرقھا.
وقالت مصادر مطلعة » للدستور« بأن ھذا الفعل المشين ال عالقة له بأي مشاجرة او ظرف معين
باستثناء ما ربطته تلك المصادر بتبعية من قام بھذا الفعل الشنيع لفئة ذات صلة بعبدة الشيطان .
ويؤكد طلبة ل« الدستور« بأن ھذه الحادثة ھي الثانية داخل حرم الجامعة حيث تم العثور مطلع
الشھر الحالي على نسخ من المصحف الشريف ممزقة وملقاة داخل دورات المياه في احدى الكليات .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الدستور ص ١٠

٢٠١٢/٣/١٣

حتاملة يطالب بدراسة احتياجات المستشفيات للممرضين وتعيين االعداد المطلوبة

طلب نقيب الممرضين محمد حتاملة من مجلس التمريض االردني دراسة احتياجات المستشفيات
العامة والجامعية والخاصة الحقيقية من الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات لكون المجلس
الجھة المتخصصة في البت بامور الرعاية التمريضية من الناحية العلمية.
وقال حتاملة في الخطاب ان النقابة الحظت وجود نقص كبير في اعداد الممرضين العاملين في
المستشفيات ،مما يؤثر سلبا والى حد كبير على نوعية وكفاية الرعاية التمريضية للمرضى.
واضاف ان تقدير النقابة لحاجة المستشفيات للممرضين في وزارة الصحة تزيد على الفي ممرض
وممرضة وقابلة ،وان من حق المرضى تلقي العناية الكافية والنوعية وانه في ظل وجود ھذا النقص
في اعداد الممرضين ال يمكن ان يتلقى المرضى حقھم بالخدمة الصحية .ودعا حتاملة الى تعيين
االعداد المطلوبة من الممرضين لكون ذلك حق للمرضى ،وخاصة في ظل توفر اعداد كبيرة من
الممرضين والممرضات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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اعالنات
٢٠١٢/٣/١٣

الرأي ص ٥٣

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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٢٠١٢/٣/١٣

الرأي ص  -٣٤الغد ص ١٤

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

32

حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

األربعاء  ١٣آذار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ١٠-٦درجات مئوية
ويكون الطقس دافئا ً في العديد من المناطق ،وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
وتظھر بعض السُحب المتوسطة والعالية في جنوب المملكة .وتكون الرياح جنوبية غربية الى
غربيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط أحياناً ،وتكون ُمثيرة للغبار في العديد من المناطق وخاصة
الصحراوية الشرقية.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق ،وخاصة الصحراوية الشرقية ،نتيجة الغبار
ال ُمثار وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
تكون األجواء أدفأ من ال ُمعتاد في جميع المناطق ،مع ظھور بعض السُحب المتوسطة والعالية .وتكون
الرياح خفيفة ُمتغيرة االتجاھات.

الخميس  ١٤آذار ٢٠١٣
يبدأ تأثر المملكة بكتلة ھوائية حارة نسبيا ً قادمة عبر الصحراء الليبية والمصرية
نھاراً:
يطرأ إرتفاع جديد على درجات الحرارة بحيث تتجاوز ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بأكثر من
 ١٢درجة مئوية .ويتحول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للحرارة في أغلب المناطق ،في حين يكون
حاراً نسبيا ً في العقبة ،وحاراً في األغوار والبحر الميت .وتظھر بعض السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح ُمتغيرة االتجاھات الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ليالً:
يكون الطقس دافئا ً في أغلب المناطق ،وبشكل الفت في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح
ُمتغيرة االتجاھات ،الى جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الجمعة  ١٥آذار ٢٠١٣
تبلغ الكتلة الھوائية الحارة نسبيا ً ذروتھا  ..بحيث تسود أجواء حارة نسبيا ً عموما ً وتتحول تدريجيا ً الى
ُمغبرة
نھاراً:
توالي درجات الحرارة إرتفاعھا بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي
 ١٥درجة مئوية .ويكون الطقس حاراً نسبيا ً في العديد من المناطق ،وحاراً في مناطق األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتظھر تدريجيا ً كميات من السُحب المتوسطة والعالية .ومع ساعات العصر
والمساء تتحول األجواء الى ُمغبرة في مناطق واسعة من المملكة .وتكون الرياح جنوبية شرقية الى
جنوبية غربيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وخاصة في جنوب وشرق المملكة ،وتكون ُمثيرة للغبار
خالل ساعات الظھر والعصر في العديد من المناطق .وتھب على خليج العقبة إعتباراً من ساعات
الظھر وحتى المساء رياح جنوبية نشطة السرعة ،قد تعمل على إضطراب البحر.
يُ ّ
حذر من:
 -١خطر التعرض ال ُمباشر والطويل ألشعة الشمس في مناطق األغوار والبحر الميت .كما ويُنصح
بشرب كميات إضافية من السوائل الباردة.
 -٢خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية منھا خالل ساعات
الظھر .وفي مناطق واسعة مع ساعات العصر والمساء ،بفعل األتربة ال ُمثارة والغبار ال ُمصاحب
للرياح النشطة.
ليالً:
يستمر الطقس دافئا ً و ُمغبراً في كافة مناطق المملكة ،ويستمر حاراً نسبيا ً في مناطق األغوار والبحر
الميت .وتغطي السماء كميات متفاوتة من السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح جنوبية غربية
ُمعتدلة السرعة ،تنشط في شرق البالد وتستمر ُمثيرة للغبار في كافة المناطق.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق ،نتيجة األتربة ال ُمثارة والغبار ال ُمصاحب
للرياح النشطة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبت  ١٦آذار ٢٠١٣
ينتھي تأثير الكتلة الھوائية الحارة نسبيا ً ُكليا ً  ..وتتأثر المملكة تدريجيا ً بحالة من عدم اإلستقرار
الجوي

نھاراً:
تنخفض درجات الحرارة بمقدار  ١٠درجات مئوية عن الجمعة ،لكن مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا
لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٦-٣درجات مئوية .ويكون الطقس ُمغبراً في مناطق واسعة من
المملكة .وتدريجيا ً تظھر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتتھيأ الفرصة لھطول زخات
محلية من المطر بمشيئة ﷲ وخاصة في جنوب وشرق المملكة حيث قد يصحبھا الرعد أحيانا ً .وتكون
الرياح جنوبية غربية الى غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً وخاصة في
البادية .تتحول عصراً الى شمالية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .وتھب على خليج العقبة عصراً
رياح شمالية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .تعمل على إثارة الغبار وربما تدني مدى الرؤية
األفقية.
يُ ّ
حذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق بما فيھا خليج العقبة ،نتيجة الغبار ال ُمثار
والمصاحب للرياح النشطة.
 -٢خطر إنعدام مدى الرؤية األفقية في البادية والطرق الصحراوية نتيجة إحتمالية ھبوب عواصف
رملية.
ليالً:
يطرأ إنخفاض حاد على درجات الحرارة بحيث تتحول األجواء الى باردة نسبيا ً في أغلب المناطق،
وباردة في الجبال .وتظھر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويتوقع ھطول زخات رعدية
من المطر بمشيئة ﷲ في شرق البالد ،مع بقاء األجواء ُمغبرة فيھا على فترات .وخالل ساعات الليل
تتھيأ الفرصة لھطول زخات متفرقة من المطر كذلك في شمال وأجزاء من وسط المملكة .وتكون
الرياح شمالية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
األربعاء

عين الرأي

٢٠١٢/٣/١٣

• أجرى جاللة الملك عبدﷲ الثاني أمس اتصاالً ھاتفيا ً مع رئيس مجلس النواب السابق النائب
عبد الكريم الدغمي يعزيه بوفاة نجله فيصل الذي وافته المنية صباح الثالثاء بعد معاناة
طويلة مع المرض.
• النائب عبد الكريم الدغمي تبرع بقرنية نجله فيصل بعد وفاته مباشرة الى بنك العيون.
• مصادر مطلعة في وزارة المياه والري حذرت من عدم قدرة مالية السلطة على دفع الرواتب
الشھرية لموظفيھا بفعل االعتصام الذي شارف على إنھاء أسبوعه الثاني ..المصادر بينت ان
معدل رواتب موظفي السلطة الشھرية تقارب المليوني دينار تأتى من قيام المواطنين بدفع
أثمان المياه المترتبة عليھم وھو األمر الذي شھد تراجعا ً كبيراً وانعكس على اإليرادات نتيجة
اعتصام الموظفين منذ  ١١يوما .وقدرت المصادر مجموع اإليرادات المالية من بداية الشھر
الجاري وحتى يوم أمس بـ ٥٦ألف دينار فقط لكافة محافظات المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور

•

•

•

•
•
•
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•
•

٢٠١٢/٣/١٣

األربعاء

سمو االميرة بسمة بنت طالل سفيرة النوايا الحسنة لصندوق االمم المتحدة للسكان ترعى
الجلسة االفتتاحية لالجتماع الوطني التشاوري الشبابي بعنوان »العالم الذي نريد« الذي يقيمه
الصندوق والمجلس االعلى للشباب في العاشرة من صباح بعد غد الخميس في فندق الند
مارك.
ذكر مصدر مسؤول لـ«صنارة الدستور« أن أمانة عمان قامت بوقف تجديد رخص المھن
الكترونيا ،وقامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمخاطبة االمانة بھذا الشأن دون
أن تتلقى الوزارة أي رد ،علما بأن تجديد رخص المھن بالطريقة االلكترونية يضمن عدم
التزوير في ھذه العملية بشكل كامل.
مكاتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين تشھد يوميا ازدحاما شديدا من الصباح الباكر
لمحاولة الحصول على أدوار متقدمة طلبا لمساعدات أو الھجرة الى بلدان مختلفة لدرجة أنه
يتم أحيانا إغالق مداخل المنطقة التي تقع فيھا المكاتب ،ما يضطر االھالي القاطنين في الحي
الى تقديم شكاوى للجھات االمنية لما يحصل معھم من مضايقات.
أجلت محكمة أمن الدولة صباح أمس االثنين ،النظر في قضية  ١٢شابا »حراكيا« متھمين
بالتحريض على تقويض نظام الحكم في المملكة الى الثاني من نيسان المقبل .ودفعت ھيئة
الدفاع عن المتھمين بعدم دستورية المحكمة وعدم اختصاصھا بالدعوى المقامة ضد مدنيين.
يرعى وزير العمل الدكتور نضال قطامين في مبنى الوزارة اليوم توقيع اتفاقية عمالية
جماعية بين أمانة عمان الكبرى والنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان ويمثلھا
عياش كريشان.
أبلغ وزير الزراعة أحمد آل خطاب »صنارة الدستور« أن كميات الجراد التي دخلت المملكة
قليلة جدا ال تتعدى المئات في مسافة صغيرة جدا في وادي عربة وان فرق المكافحة
المختصة تسيطر تماما على االوضاع.
رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية عمر مشھور الجازي يرعى في تمام الساعة
العاشرة والنصف من صباح غد االربعاء حفال تقيمه الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي
تحت عنوان »ت َو ُكل ك َرمان – سيدة الربيع العربي«.
يعقد اليوم في غرفة تجارة االردن لقاء يجمع القطاع التجاري مع وزير الصناعة والتجارة
ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ووزير العمل الدكتور
نضال القطامين وذلك للتباحث في القضايا االقتصادية.
أعلن البنك المركزي أمس عن طرح المزاد العاشر لعام  ٢٠١٣التفاقيات إعادة الشراء ألجل
أسبوع بقيمة ) (١٥٠مليون دينار وبسعر فائدة  %٤٫٢٥وقد تم عقد المزاد يوم امس على ان
تتم التسوية اليوم الثالثاء .كما اعلن البنك المركزي انه سيتم يوم غد االربعاء تسديد االصدار
الخامس من سندات شركة الكھرباء الوطنية بقيمة ) (٥٠مليون دينار.
توقع وسطاء في بورصة عمان أن تسھم التوزيعات النقدية في تنشيط الطلب على عدد من
األسھم خالل الفترة المقبلة.
أزالت مديرية زراعة عجلون بالتعاون مع االجھزة االمنية على مدار يومين اعتداء ألحد
المواطنين من بلدة عنجرة على االراضي الحرجية في منطقة الرجم حيث قام بزراعتھا
بأشجار الزيتون.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كواليس العرب اليوم
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٢٠١٢/٣/١٣

االربعاء

يحجم بعض الوزراء عن اتخاذ بعض القرارات ،مفضلين إحالتھا لمن يعقبھم في وزاراتھم
في الحكومة الجديدة ،بعدما ايقنوا أن ال عودة لمواقعھم مجدداً.
يعقد رئيس الھيئة المستقلة لالنتخاب عبد اإلله الخطيب مؤتمرا صحافيا ً ظھر اليوم للتحدث
حول قرارات محاكم االستئناف بخصوص الطعون في نتائج االنتخابات ،إضافة إلى الحديث
عن آخر المستجدات حول االنتخابات.
علمت "كواليس" أن أثمان المياه المحصلة من بداية الشھر ولغاية امس بلغت  ٩٦ألف دينار
في حين أن رواتب موظفي السلطة تتراوح بين  ١٫٨مليون دينار إلى مليوني دينار ،علما
بأنھا تصرف من التحصيل ،وجاءت نسبة التحصيل الضئيلة من جراء االعتصام الذي ينفذه
الموظفون للمطالبة بحقوق عمالية.
يرافق وفد صحافي ،بعثة لمنظمة اليونيسف الى مراكز مصادر مياه الشمال ،آبار الزعتري
والعاقب ،لالطالع على التأثير والضغط على مصادر المياه الجوفية الناجم عن وجود أعداد
كبيرة من الالجئين السوريين في تلك المنطقة.
تنتھي اليوم مناقشات اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس النواب حول موازنة عام ،٢٠١٣
التي بدأت يوم األربعاء  ٢٧شباط الماضي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زواريب الغد

االربعاء
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٢٠١٢/٣/١٣

يعقد رئيس الھيئة المستقلة لالنتخاب عبد اإلله الخطيب ظھر اليوم مؤتمرا صحفيا في
مقر الھيئة ،يتحدث خالله حول عدد من القضايا المتعلقة باالنتخابات النيابية األخيرة،
التي أشرفت عليھا وأدارتھا الھيئة المستقلة .تجدر اإلشارة إلى أن الھيئة سترفع ،كما ھو
مقرر ،إلى جاللة الملك تقريرا مفصال حول االنتخابات وتوصياتھا.
تعتزم وزارة العمل رفع الغرامات على أصحاب العمل ،ممن يشغلون عماال دون
تصاريح عمل ،من  ٢٠٠إلى ألف دينار ،ووضعھم ،ھم والعمال المخالفين ،على قائمتين
سوداوين منفصلتين ،وذلك وفق مسؤول في الوزارة ،أكد لـ"الغد" أن ھذا اإلجراء
"يساھم في انضباط سوق العمالة الوافدة" ،وأفاد أن وزارة العمل "ضبطت خالل
األسبوعين الماضيين نحو  ١٢٠طفال عامال ،من بينھم  ٤٠طفال سوريا".
ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء أمس مستودعا في ماركا ،يحتوي على  ٦٢طنا من
األسماك منتھية الصالحية ،حيث تحفظت على موجوداته ،تمھيدا إلتالفھا ،وإحالة مالك
المصنع إلى القضاء.
نفى مصدر مطلع في وزارة المياه والري ما تردد من "شائعات" أمس بين معتصمي
الوزارة ،من أن الوزارة ستعجز عن دفع رواتب موظفيھا عن الشھر الحالي ،جراء عدم
تحصيل موظفيھا ومحصليھا المضربين عن العمل منذ نحو أسبوع ألغلب اشتراكات
المياه ،واعتبر المصدر ھذه "الشائعة" غير منطقية وال صحيحة.
مدعي عام جنوب عمان أحمد الرواحنة أصدر قرارا بمنع النشر في قضية نزيل مركز
الجويدة المتوفى قبل أيام )س.خ( ،حيث وجه الرواحنة كتابا رسميا بذلك إلى دائرة
المطبوعات والنشر .يشار إلى أن األمن العام نفى أن يكون النزيل قد توفي جراء
التعذيب ،بحسب ادعاء أھله ،فيما يحقق المدعي العام في شبھات جنائية بالوفاة.
يفتتح وزير الزراعة أحمد آل خطاب غدا مھرجان األغوار ،في مديرية زراعة وادي
األردن -دير عال ،ضمن مشاركة واسعة من فاعليات زراعية ،ومصدرين وجمعيات
تعاونية وخيرية وشركات زراعية مختلفة ،إضافة إلى ممثلين عن صناعات غذائية
وتكنولوجيا الري ومشاتل أزھار القطف وتربية أسماك .المھرجان ،الذي يستمر ليومين
يھدف للتعريف بمنتجات وادي األردن ،وسيشمل بيعا مباشرا للجمھور.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الملك :العالقات األردنية البريطانية أسھمت بمواجھة التحديات وبناء شراكات فاعلة النسور :حفظ مكانة وھيبة »النواب« بمقدمة أولوياتي الممرضات األجنبيات ..شھادات غير معترف بھا توجه لتغليظ عقوبات الغش في التوجيھي رد  ٤طعون في البلقاء األولى وقصبة المفرق والقوائم الوطنية استقالة  ٣أعضاء وإغالق مقر نقابة المعلمين بالطفيلة اتفاقية تثبت امتيازات لحوالي  ١٩ألف عامل في )األمانة( طقس دافئ حتى الجمعة  ٧٠مليون دوالر من البنك الدولي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقف تصدير الخضار والفواكه األردنية إلى سوريا ضبط  ١٫٥طن ماريجوانا وأسلحة بمداھمة لمزرعتين بالشونة أعداد ھاربة من الجراد قرب مطار العقبة -أمانة عمان تطلب  ٤٥يوما ً للرد على مالحظات الشركة المدققة للباص السريع

 الملك  :العالقات الوثيقة بين األردن وبريطانيا أثمرت عن شراكات فاعلة النسور  :الحكومة المقبلة ستكون كاملة الصالحيات الطراونة  :الملك يقود عملية اإلصالح الشامل بكل ثبات ويستشرف المستقبل باستمرار »المعلمين« تلوح بوقفة احتجاجية لتحسين التأمين الصحي اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة  ٧٠مليون دوالر لدعم مؤسسات االعمال اجراءات حكومية لمعالجة ملف العمالة السورية األطفال األسرى في سجون االحتالل  ..تھديد وشتائم وتعذيب حتى  ..القھر قصف واشتباكات في حمص ومعارك على طريق مطار دمشق الدولي مشروع طريق لربط كتل استيطانية يفتﱢت القدسوحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 الملك :العالقات القوية بين األردن وبريطانيا أسھمت في مواجھة التحديات الرئيس المكلف يمھد لعودة  ٥وزراء من حكومته السابقة ابوالسمن ٢٥٠٠ :موظف تم تعيينھم في البلديات بشكل مخالف للقانون آمال الالجئين السوريين بالعودة وضعف القدرات المالية يحوالن دون تملكھم الشقق الرمثا :وفاة ثالثيني حرق نفسه وذووه يرفضون استالم جثته وزارة العمل تشدد على توفير المؤسسات حضانات ألطفال العامالت -برشلونة وغلطة سراي يقلبان الطاولة على ميالن وشالكه

 ارتفاع درجات الحرارة الخميس والجمعة وانخفاضھا السبت الملك يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية في الدوحة النسور يحبذ التريث في توزير النواب الملك يتلقى اتصاال من وزير الخارجية األمريكي الطراونة  :لن نرفع الرسوم الجامعية طالئع الجراد تصل وادي عربة وفرق حكومية تكافح تثبيت حقوق  ١٩ألف عامل مياومة في األمانة  ١٠٠مليون دوالر من البنك الدولي لألردن وزير العمل يطلب مساعدة القطاع التجاري للحد من انتشار العمالة السورية -الجيش السوري يؤكد قدرته على مواصلة الحرب لسنوات

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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