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أخبار الجامعة
بترا  +موقع أخبار الجامعة األردنية +الرأي ص+ ٨ :الدستور ص+١٠الغد ص+٨ :العرب اليوم ص+ ٢ :الديار ص٤ :
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

افتتاح مركز نموذجي للتوليد وحديثى الوالدة في مستشفى الجامعة
افتتح رئيس الجامعة األردنية
الدكتور اخليف الطراونة
وسفير الواليات المتحدة
األميركية لدى المملكة
ستيوارت جونز اليوم الثالثاء
المركز النموذجي للتوليد
وحديثى الوالدة في مستشفى
الجامعة.
وقال الطراونة خالل حفل
االفتتاح ،الذي حضره مدير
الوكالة األميركية للتنمية
الدولية بيث بيغ،ومدير
المستشفى الدكتور أحمد التميمي،ان افتتاح ھذا المشروع الصحي يعتبر ثمرة حقيقة لعمق العالقات
التي تربط بين الشعبين األردني واألميركي وتجذرھا وديمومتھا ،والتي بُنيت على االحترام المتبادل
والود المشترك بين الجانبين.
وقال الطراونة إن ھذا اإلنجاز جاء في وقت تعبر فيه الجامعة األردنية نحو عالميتھا ،التي تسعى من
خاللھا أن تكون في مصاف الجامعات العالمية المھتمة بالبحث والتطوير والتميز.
وبدأ المستشفى العمل في بناء وتحديث أقسام النسائية والتوليد وطوارئ التوليد والخداج في كانون
الثاني  ،٢٠١٢بكلفة اجمالية بلغت نحو  ٦ماليين دوالر،فيما بلغت مساحة المبنى الجديد  ٦٧٠٠متر
مربع ،في حين كانت مساحة القسم القديم ال تتجاوز  ٢٨٠٠متر مربع.
وأشار الطراونة إلى أن الجامعة أطلقت مشروع الخاليا الجذعية ،ألھمية الحاجة الكبيرة لمركز
متخصص يمكن أن يطور تقنية الخاليا الجذعية ،ويجعل من الممكن التوسع في ھندستھا
واستخداماتھا السريرية والبحثية ،مؤكدا أن الجامعة أكملت جميع الخطوات الالزمة إلنشاء مركز
العالج بالخاليا ووضعته حيز التنفيذ.
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وقال الطراونة إن المستشفى إذ تأسس بعد نحو عشرة أعوام من تأسيس الجامعة ،إال أنّه واكب
األخيرة في نجاحاتھا وأثرھا بتحديث المجتمع وبناء الدولة ،مضيفا ً إن المستشفى ھو مالذ للمتعبين
والمصابين باألمراض والوجع ،فكان صدرا آمناً ،يقدم لزواره الخدمة والتميز والرعاية الطبية.
من جھته ،قال السفير جونز إنه ومن خالل الشراكة المتينة بين الواليات المتحدة والحكومة األردنية،
نجحنا في تطوير وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية،وخصوصا ً الخدمات الخاصة بأقسام
النسائية والتوليد والخداج والطوارئ.
وأضاف جونز إن بالده خصصت مبالغ مالية لتقديم المساعدة للقطاع الصحي في األردن،وخصوصا ً
في مجال األمومة ورعاية األطفال وحديثي الوالدة ،مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما قيمته  ٦٠مليون
دوالر لدعم ھذه الخدمات ،كان نصيب مستشفى الجامعة األردنية منھا  ٦ماليين دوالر.
بدوره ،قال الدكتور أحمد التميمي إن تحديث أقسام النسائية والتوليد وحديثي الوالدة سيسھم في
تطوير قدرات المستشفى والعاملين به ،كونه مؤسسة تعليمية تھدف إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة
لألمھات واألطفال حديثي الوالدة ،مضيفا ً إنه تم تجھيز المبنى الجديد بأحدث المعدات الطبية واألثاث.
من جھته ،قدم مدير مشروع دعم النظم الصحية الثاني الدكتور صبري حمزة نبذة عن المركز،
مشيراً إلى أنه صُمم وفق أحدث المعايير الدولية واألميركية لتحديث البُنى التحتية لھذا المركز.
يذكر أن ھذا المركز النموذجي تم بالتعاون ما بين الجامعة،ومشروع دعم النظم الصحية الثاني
الممول من قبل الوكالة االميركية للتنمية الدولية  ،والذي يدعم جھود المملكة لضمان توفر خدمات
األمومة اآلمنة عالية الجودة في القطاع الصحي ،وبھدف خفض معدل وفيات األمھات واألطفال.
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New neonatal, obstetrics departments at UJ Hospital inaugurated
AMMAN — US Ambassador to Jordan Stuart E. ones and USAID Mission
Director Beth Paige joined University of Jordan (UJ) President Ekhleif
Tarawneh and UJ Hospital Director Ahmad Al Tamimi on Tuesday to
inaugurate the recently established emergency, obstetrics and neonatal
departments at the hospital, a US embassy statement said
The centre was established in cooperation with UJ and is part of the USAIDfunded Health Systems Strengthening II Project “that supports Jordan’s
efforts to improve access to quality safe motherhood services throughout the
public health system to reduce maternal and child deaths”, according to the
statement
Construction of these departments “started in January 2012 and was
”completed in December 2012 at a cost of approximately $6 million
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أخبار الجامعة األردنية +الدستور ص+ ١٠ :الغد ص+ ٧ :الديار ص+٥ :بترا +مؤاب +السوسنة+وجه األردن +نيوز أريبيا
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

دراسة :المرجان في خليج العقبة أكثر من الموجود في السواحل األوروبية
أكدت دراسة علمية
صادرة عن كلية السياحة
واآلثار في الجامعة
األردنية ان خليج العقبة
يضم نحو ) (١٥٠نوع
من المرجان ما يشكل
أكثر ما ھو موجود في
السواحل األوروبية.
وأشارت الدراسة التي
قدمھا الطالب مجدي
الكلوب خالل فعاليات
اليوم العلمي للكلية الذي
افتتحه نائب رئيس الجامعة الدكتور شتيوي العبدﷲ بحضور عميد الكلية الدكتور نزار الطرشان الى
ضرورة تظافر الجھود الوطنية للمحافظة على ھذا التنوع الحيوي الذي يدعم القطاع السياحي
باعتباره احد الركائز األساسية في التنمية وزيادة مصادر الدخل الوطني.
وأشار كلوب الى أنواع النباتات البرية التي تزخر بھا الطبيعة في األردن مشيرا الى وجود حولي
 ٢٥٠٠نوع من النباتات منھا ) (١٠٠نوع من النباتات المتوطنة.
ووفقا لكلوب فإن  ٣٤٩من ھذه النباتات ھي نادرة و٧٦منھا نباتات مھددة باالنقراض األمر الذي
يدعو الى حمايتھا والمحافظة عليھا من قبل الجھات المعنية.
وخالل الجلسة التي ترأسھا أستاذ التسويق السياحي في الجامعة الدكتور مأمون عالن قدمت الطالبة
نھاد البياض ورقة عمل حول السياحة الجيولوجية في األردن.
وأشارات البياضي الى مفھوم السياحة الجيولوجية وأھميتھا كمنتج ونوع جديد من السياحة في
األردن وضرورة التركيز على اماكن وجودھا خصوصا في الريف األردني ،وفي مناطق وادي رم
ووادي الموجب والبحر الميت.
واستعرض الطالب مأمون بني سلمان مناطق جديدة للتنوع الطبيعي في األردن وھي راجب ووادي
زقيق في بلدة حالوة في محافظة عجلون مؤكدا أن ھذه المناطق غير مستغلة سياحيا لغاية اآلن
وطالب بني سلمان بتطوير ھذه المناطق وتسويقھا سياحيا كونھا تحتوي على حوالي ) (٢٠٠نوع من
النباتات النادرة منھا زھاء ) (٣٠نوع من النباتات الطبية فضال عن وجود تنوع حيواني.
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وبارك نائب رئيس الجامعة الدكتور شتيوي العبدﷲ مبادرة الكلية في افساح المجال امام طلبة الكلية
لعرض نتاج ابحاثھم العلمية المتخصصة.
وأشار العبدﷲ الى اھمية الموضوعات التي قدمھا الطلبة الباحثون والتي تناولت جوانب مھمة تتعلق
بالبيئة واإلنسان واإلرث الحضاري في االردن مؤكدا ان ھذه التجربة الفريدة تؤشر مدى اھتمام
الكلية بدعم ومساندة الطلبة الباحثين.
وسلط عميد الكلية الدكتور نزار الطرشان الضوء على اھمية البيئة واالنسان واإلرث الحضاري
كمكون أساسي يمزج بين الطبيعة واإلنسان الذي سخرھا لمتطلبات حياته مستخرجا منھا إرثا
حضاريا ولطالما فاخرت األوطان بإرثھا.
وقال الطرشان ان ھذا الثالوث ھوعنوان االرتقاء الفكري لإلنسان الذي قاد الى بناء حضارة جاءت
محصلة لجھوده وصراعه مع البيئة.
وقدمت الطالبة بتول قعايدة ورقة عمل تناولت فيھا تجربة لنساء ضانا في تنفيذ مشروع صناعة
الحلي الفضية.
وأضافت أن نساء قرية ضانا قمن بتطوير تصاميمھن المستوحاه من الرسومات على الصخور أو
التي تعكس العالقة البيئية في محمية ضانا مؤكدة أن النساء أكثر التصاقا بالطبيعة.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسھا الدكتور فؤاد الحوراني كشف الطالب معتز صوابحة عن اكتشاف
موقع حمامات قصيب التي تبعد إلى الجنوب عن مدينة مادبا  ٣٥كم.
وأضاف أن الموقع يحتوي على عيون مياه حارة وھو غير مدرج كمنتج سياحي مشيرا إلى أنه
يختلف عن حمامات ماعين من ناحية جيولوجية.
وأكد صوابحة أن الموقع الذي يقع ما بين سد الموجب والبحر الميت يتميز بطبيعة خالبة وھو عامل
جذب سياحي خصوصا عند استعمال ينابيع المياه لالستشفاء من بعض األمراض ،داعيا الجھات
المعنية إلى إجراء الدراسات الالزمة لتطوير الموقع الذي يضم أيضا ينابيع مياه عذبة ساخنة وباردة.
وتطرقت الطالبة دانية الزاھري إلى محمية األزرق التي تبعد عن العاصمة عمان  ١١٥كم مشيرة
إلى أن المحمية تبلغ مساحتھا ١٢كم وتغطيھا البرك والمستنقعات ويمر من خاللھا سنويا حوالي
نصف مليون طائر زائر وھي مكان للطيور المھاجرة.
وسلطت الباحثة زين الجيوسي عن مواقع في الئحة التراث العالمي منھا منطقة وادي رم في األردن.
وخالل الجلسة الثالثة التي ترأسھا الدكتور نبيل علي قدم الدكتور فؤاد الحوراني دراسة حول
التحوالت البيئية في وادي األردن خالل الفترة من  ٣٠٠٠ -١٣٠٠ق.م.
وتناول الحوراني نمط االستيطان البشري في المنطقة التي تميزت بتحول اإلنسان من الصيد إلى
االعتماد على الزراعة خالل تلك الفترة.
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وأكد الحوراني أن انجراف التربة الحمراء في الجبال أدى إلى انتشار السھول ما ساھم في تطور
الزراعة واستفادة السكان من التنوع الزراعي.
وتحدثت الطالبة دنيا سركس حول االستيطان البشري خالل العصر البرونزي الذي يمتد من -٣٥٠٠
 ٢٠٠٠ق.م مشيرة إلى أھم المواقع األردنية التي ظھرت خالل العصر البرونزي ومنھا موقع
الزيزفون وتل أبو حامد وموقع جاوة في شمال المملكة.
وقالت أن من ميزات ھذا العصر اكتشاف الكتابة واھتمام السكان بتطوير ينابيع المياه بھدف زيادة
رقعة االنتاج الزراعي خصوصا انتاج الحبوب مثل القمح والشعير وغيرھا من المنتجات الزراعية.

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
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أخبار الجامعة األردنية +الدستور ص+ ٤ :الغد ص+٢ :بترا+المدينة نيوز
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

"أردنية العقبة" :التئام الملتقى الطالبي الثاني لكلية العلوم البحرية
نظمت كلية العلوم البحرية
في الجامعة األردنية في
العقبة الملتقى الثاني لطلبتھا
متضمنا ً مشاركات طالبية
العمال يدوية ورسومات
خاللھا
من
حاربوا
السلوكيات الخاطئه للتعامل
مع البيئه البحرية اضافة
الى معرض لالحياء
البحرية.
وفي كلمة الدكتور احمد ابو
ھالل مساعد رئيس فرع
الجامعه االردنية –العقبة رحب بالضيوف الكرام وشكر الطلبة على ما بذلوه من جھد للنجاح ھذا
الملتقى الثاني للكلية بعد نجاح الملتقى االول.
وأضاف ابو ھالل "ان ھذا الملتقى يعد فرصة للطلبة والموسسات الحكومية والتربوية للمشاركة في
تبادل االراء والتعارف وللتعريف بالجامعة وكلية العلوم البحرية التي تنفرد بھذا التخصص على
مستوى االردن .
وبين ابو ھالل ما تقوم به الجامعه من رفد للمجتمع بطلبة متميزين بعلمھم وثقافتھم بعد ما نھلوا العلم
على ايدي نخبة من االكاديمين المتميزين اضافه الى الخطط المستقبلية للكلية التي سوف تتجسد
باافتتاح برنامج ماجستير بعلوم البحار .
وقدم خالل الملتقى عرض تقديمي تناول نشات الجامعة وتعريفا بكلية العلوم البحرية وتخصصاتھا
المتمثلة باالحياء البحرية والبيئه الساحلية اضافة الى اھداف القسم والنشاطات المنھجية والالمنھجية
التي يقوم بھا القسم من اجل تنمية المعرفة والثقافة لدى طلبه الكلية.
وفي نھاية الملتقى الذي شارك مؤسسات حكومية وغير حكومية ومدارس تربوية من محافظة العقبة
دار حوار بين الضيوف واالكاديمين حول تخصصات الكلية وفرص العمل المتاحه للطلبة بعد
التخرج.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
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9

أخبار الجامعة األردنية +صحيفة بانوراما

األربعاء

٢٠١٣/٤/١٧

لغات" األردنية" تحاكي ثقافة وحضارات الشعوب العالمية في يومھا العلمي
أنشطة علمية وعروض
أدائية وفقرات ومسابقات
متنوعة تحاكي لغة وتاريخ
وثقافة الشعوب العالمية،
قدمھا طلبة كلية اللغات
الجامعة
في
األجنبية
األردنية بمنتھى التميز
والحرفية واإلبداع.
جاء ذلك خالل اليوم العلمي
الخامس الذي أقامته الكلية
اليوم ،وافتتحت فعالياته
بحضور نائب رئيس
الجامعة الدكتورة ھالة الخيمي وعدد من المسؤولين من مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية وجمع
من أعضاء الھيئة التدريسية والطلبة.
وقالت الخيمي في كلمتھا إن الجامعة تدرك أھمية اللغات العالمية ،ودورھا في تعزيز التفاھم
المشترك والتعاون الفكري بين الشعوب ،باعتبارھا أداة االفصاح عن كيان اإلنسان والتعبير عن
أفكاره ،ووسيلة لإلطالع على ثقافة اآلخرين ونتاجھم الحضاري والفكري.
وأضافت الخيمي إن الجامعة تسعى دائبة إلى تطوير برامجھا اللغوية من ناحية المضمون واألسلوب
وتوفير المواد التعليمية المساعدة من أجھزة ووسائل واستقطاب الكفاءات التعليمية لتدريسھا ليصبح
الطالب قادرا على ممارسة المھارات اللغوية بطريقة صحيحة.
وأشادت الخيمي بالتطور الذي حققته كلية اللغات في برامجھا وخططھا الدراسية التي تلتقي مع
رسالة الجامعة في إيالء الدراسات اللغوية جل العناية واالھتمام ،الفته إلى أن التوسع في تدريسھا
للغات الحديثة لم يكن على حساب اللغة العربية األم.
بدورھا أكدت عميدة الكلية الدكتور زھرة عوض اھتمام كلية اللغات األجنبية في تمكين جيل الشباب
الجامعي من االنفتاح على المجتمع الدولي والتواصل معه بلغاته الحية لمواكبة تحديات العصر
ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى أن الكلية تعمل جاھدة على تسليح طالبھا بمھارات التفاعل الثقافي مع الحضارات
األخرى ما يسھم في تمكين المجتمع األردني من اإلفادة من األفكار والمشاريع التي تبتكرھا الشعوب
المتحضرة ،وتمكينه من نقل أفكاره البناءة وتراثه إلى مجتمعات المعمورة بلغاتھا األم.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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واستعرضت عوض مقتطفات حول مسيرة الكلية وبرامجھا وخططھا التي تطرحھا ،وأبرز األنشطة
والفعاليات التي تقيمھا ،باإلضافة إلى اإلتفاقيات ومذكرات التفاھم التي تبرمھا ،بما يفيد في تجديد
المعرفة وتخريج أجيال تواكب روح العصر من جھة ،ويرتقي بمستوى أداء الكلية والجامعة األردنية
من جھة أخرى.
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي فقرات علمية وثقافية متنوعة قدمھا طلبة من أقسام اللغة اإلنجليزية
والفرنسية واآلسيوية واألوروبية باإلضافة إلى قسم اللغويات ،اشتملت على تقديم أوراق بحثية
متميزة أعدھا الطلبة ،ومسابقات ثقافية ولغوية ،وعروض مسرحية ومشاھد قصيرة ألدباء عالميين
جسد شخوصھا الطلبة بحرفية عالية ،وسرد لقصص نجاح بعض الخريجين الذين شغلوا مناصب
متقدمة في مسيرتھم العملية.
وتخلل برنامج اليوم العلمي عروض المست حضارات الشعوب الصينية والكورية والروسية
والتركية اشتملت على طرح لبعض األمثال الشعبية الرائجه فيھا ومقارنة أوجه الشبه بينھا وبين
األمثال العربية ،وعرض مشاھد قصيرة لعدد من األساطير القديمة الروسية.
وجرى خالل اليوم العلمي تكريم ثلة من أساتذة الكلية ممن أتموا سن السبعين والطلبة المتفوقين في
مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،حيث سلمت الخيمي الدروع والشھادات التقديرية
تكريما لھم لما حققوه من نجاحات.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
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أخبار الجامعة األردنية +الدستور ص+ ١٠ :العرب اليوم ص+ ٧ :الغد ص+٩ :الديار ص٥ :
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

"ال للعنف الجامعي ال للمشاجرات الطالبية" حلقة نقاشية في"االردنية"

بحث اكاديميون ومعنيون وطلبة في الجامعة األردنية اليوم اسباب ظاھرة العنف الجامعي الذي
شھدته معظم الجامعات االردنية مؤخراً ،محذرين في السياق من مدى خطورة ھذه الظاھرة على
المجتمعات .
وشددوا على أھمية نشر وتعميق قيم الحوار وتقبل اآلخر وثقافة التسامح وسيادة القانون في التعامل
مع ھذه الظاھرة ،فضال عن اتخاذ االجراءات التي يجب اتباعھا للحد من ظاھرة العنف الجامعي
والتي وصفوھا بالدخيلة على المناخ التعليمي في المملكة.
جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية التي نظمتھا كلية االداب في الجامعة االردنية بالتعاون مع قسم علم
االجتماع تحت عنوان " ال للعنف الجامعي ال للمشاجرات الطالبية" وبمشاركة واسعة من اعضاء
الھيئة التدريسية ومختصون ومعنيون في الشأن وطلبة الجامعة.
وقالوا " إن عالج المشاجرات الطالبية في الجامعات مسؤولية الجامعات وإداراتھا واعضاء ھيئة
التدريس في الدرجة األولى ،بوصفھا مؤسسات تربوية عقالنية حديثة تمتلك القدرة على توليد
وتطوير آليات مناسبة ،للتكيف مع بيئاتھا الداخلية والخارجية وما فيھا من تحديات وأزمات متجددة".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ودعا المجتمعون في الحلقة النقاشية الجامعات الى ايجاد برامج بحثية للطلبة واخرى المنھجية
تساعدھم على قضاء اوقات فراغھم في الجامعات ،إضافة العادة تأھيل االمن الجامعي في كيفية
التعامل مع الطلبة معتبرين ان الحالة ھذه ستساھم في تخفيف مظاھر العنف الجامعي والتفاتھم الى
دروسھم وابداعھم .
وسلط المشاركون خالل جلسات الحلقة النقاشية الضوء على االسباب التي تكمن وراء العنف
الجامعي ومنھا قلة الوعي والتربية غير السليمة واالستعراض وحب الظھور والفراغ وقلة الدراسة
التعصب القرابي والعشائرية والخالفات الشخصية وانتخابات مجالس الطلبة .
وسجل الطلبة المشاركون في الحلقة النقاشية رفضھم لھذه المشاجرات واعتبروھا مظھرا غير
حضاريا ال يليق بطلبة الجامعة ويسيء إليھم والى سمعة الجامعة كونھا أعماال صبيانية تعكس
التسرع وعدم تقدير العواقب وانعكاسا ً لقلة الوعي ومحدودية التفكير والتعصب القرابي والعشائري .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
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أخبار الجامعة األردنية +الحرة نيوز

األربعاء

٢٠١٣/٤/١٧

"األردنية" تشارك باجتماع مشروع تمبوس للطاقة في النمسا
شاركت نائب رئيس الجامعة
األردنية لشؤون البحث العلمي
والجودة
العليا
والدراسات
الدكتورة ھالة الخيمي في اجتماع
مشروع تيمبوس األوروبي
وتحديث
بتطوير
الخاص
لطلبة
التدريسية
المساقات
البكالوريوس في كليات الھندسة،
والمتعلقة بالمواد التدريسية
لمساقات الطاقة في الجامعات
األردنية.
والتقت الخيمي على ھامش
المشاركة برئيس جامعة "جراتز"
 Grazالنمساوية بحضور مدير مركز المياه والطاقة والبيئة ومنسق المشروع في الجامعة األردنية
الدكتور أحمد الساليمة ،حيث تم بحث أوجه التعاون مع الجامعة النمساوية ،وامكانية االستفادة من
التبادل الطالبي بين الجامعتين.
ويھدف المشروع الى تطوير المساقات التدريسية لطلبة البكالوريوس في الطاقة المتجددة كما سيتم
انشاء مركز تدريب خاص لمواضيع الطاقة المتجددة وسيكون المركز موطن في الجامعة األردنية،
حيث سيساھم المركز في تدريب الطلبة والمھندسين والمجتمع المحلي على مواضيع الطاقة المتجددة
وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
من المعلوم ان المشروع مدعوم من اإلتحاد األوروبي ضمن مشاريع تيمبوس األوروبية بمبلغ
يتجاوز المليون يورو على مدار ) (٣سنوات وبدأ العمل به في نھاية عام  ٢٠١٢وتعتبر الجامعة
األردنية أحد شركاء المشروع الى جانب جامعة األميرة سمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة
مؤتة ،والجامعة الھاشمية ،باإلضافة الى الجامعات األوروبية المشاركة وھي جامعة  Grazالنمساوية
وجامعة برلين األلمانية وجامعة سابينزا االيطالية وجامعة قبرص القبرصية وجامعة يوند اإلسبانية.

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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أخبار الجامعة األردنية +الغد ص٢ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

بحث التعاون بين "األردنية" والسفارة اإليطالية
بحث رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة خالل لقائه
السفير اإليطالي في عمان
باتريزيو فوندي أوجه
التعاون المختلفة بين
التعليمية
المؤسسات
والجامعة
اإليطالية
األردنية.
وتناول الجانبان سبل
تمتين العالقات الثنائية
بين الطرفين خصوصا
المتعلقة في تبادل الطلبة
وأعضاء الھيئة التدريسية ،وفي مجاالت البحث العلمي ،والبرامج األكاديمية المشتركة.
وقدم الدكتور الطراونة إيجازا حول الجامعة وبرامجھا وتخصصاتھا األكاديمية التي تطرحھا ال سيما
تخصص اللغة اإليطالية ،مشيرا إلى أن ) (٢٥٠طالبة وطالبة يدرسون اللغة اإليطالية في كلية اللغات
األجنبية ،ومنوھا إلى أن وجود عدد من أعضاء الھيئة التدريسية من خريجي الجامعات اإليطالية.
بدوره أكد فوندي رغبة بالده في تعزيز أواصر التعاون مع الجامعة األردنية لما تتمتع به من سمعة
متميزة بين نظيراتھا على المستوى المحلي واالقليمي ،وبما يخدم مصلحة الطرفين.
حضر اللقاء مدير مكتب العالقات الدولية في الجامعة الدكتور رامي علي والسكرتير األول في
السفارة نتاليا سانجينتي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الدستور ص٩ :

٢٠١٣/٤/١٧

 ٤جامعات تشرع بتطبيق نظام الرواتب والعالوات الشھر الحالي
امان السائح  -في حين أكد اربعة رؤساء جامعات »االردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا
والھاشمية« التزامھم الكامل بالبدء بتطبيق نظام الرواتب والعالوات العضاء الھيئة التدريسية
والعاملين بالجامعات على راتب الشھر الحالي ،قرر رؤساء جامعات اخرى كجامعات الجنوب احالة
التقرير الى المدراء الماليين اليجاد مخرج للتكلفة التي قد تترتب على جامعاتھم عند البدء الفوري
بالتطبيق.
وتوقعت مصادر ان يصل اجمالي تطبيق النظام على الجامعات الرسمية كافة حوالي  ١٥مليون دينار
سنويا.
واشارت مصادر انه وبحسب النظام فانه على الجامعات الرسمية كافة البدء بتطبيق تفاصيل النظام
على راتب شھر نيسان الحالي ،حيث ان ھناك جامعات ستصل الزيادة على رواتب موظفيھا الى
خمسة ماليين دينار وجامعات اخرى نحو الثالثة ماليين وغيرھا الى مليونين ،بحسب عدد ھيئتھا
التدريسية والعاملين واالداريين.
وستجد الجامعات التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة ،صعوبة في تطبيق النظام الذي اصبح ملزما
لكافة الجامعات وال يمكن اال االلتزام بتطبيقه كما انه البد من ايجاد مخرج مالي لكل جامعة لعدم
ادخالھا في مازق مالي بسبب الوضع الذي ستعاني منه ال سيما ان الدعم الحكومي لم يصل بعد
للجامعات.
وبحسب المصادر ،فان مدراء المالية في كل من جامعتي التكنولوجيا واالردنية مضوا في تطبيق
النظام رغم انه قد ينزل رواتب بعض االداريين ،ال سيما ان النظام منع اخذ عالوة المھنة وعالوة
اضافية حيث كان سابقا يجوز الجمع بينھما واالن سيتم اخذ الحد االعلى من اي عالوة.
وبحسب المصادر فان الجامعات التي قد ترجئ تطبيق النظام للشھر المقبل فانھا ستصرف لموظفيھا
اي زيادات اضافية باثر رجعي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+٧ :الدستور ص+١ :الغد ص +٨ :عمون+الشاھد ص+ ٢ :السبيل ص٣ :
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

اعتصام حاشد أمام »األردنية« رفضا ً للعنف الجامعي
وسط حضور طالبي حاشد وبمشاركة عدد من طالب الجامعات االردنية نظمت الحملة الوطنية من
أجل حقوق الطلبة »ذبحتونا« ونقابة المعلمين بالتعاون مع القوى الشبابية والطالبية اعتصاما ً بعد
ظھر امس الثالثاء أمام البوابة الرئيسية للجامعة األردنية رفضا ً للعنف الجامعي وتأكيداً على حرية
العمل الطالبي في الجامعات وإعادة النظر في كافة القوانين واألنظمة المتعلقة بھذا الملف.
ورفع المشاركون في االعتصام صورة الطالب أسامة الدھيسات الذي توفي قبل أيام في أحداث عنف
وقعت في جامعة مؤتة كما رفعوا شعارات منھا» :معا ً من أجل اتحاد عام لطلبة األردن« و«حرية
العمل السياسي ھي الخطوة األولى نحو وقف العنف الجامعي«.
وألقى الدكتور موسى بني خالد عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت كلمة أشار خاللھا إلى أن
االسباب والمسببات لظاھرة العنف الجامعي وھي التعصب القبلي والمناطقي ،معتبرا أن أساس وجود
العشيرة للتعارف وليس للتفرقة.
ثم ألقى الدكتور مصطفى القضاة رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان كلمة باسم النقابة أكد من خاللھا
على ضرورة إيجاد حل جذري لظاھرة العنف الطالبي ،معتبراً أن العنف ليس وليد اللحظة وانما ھو
ممتد عن ظاھرة موجودة قبل الجامعات،مشيرا إلى أن حل المشاكل االقتصادية وتحقيق العدالة
االجتماعية طريق من طرق العالج ،كما أن إلغاء االستثناءات بالقبوالت الجامعية من طرق
العالج،منوھا الى ضرورة تغيير التشريعات االنتخابية في البرلمان والبلديات والجامعات باتجاه أن
تكون على اساس برامجي وليس عشائريا.
وألقى رضا استيتية كلمة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة »ذبحتونا« أشار فيھا إلى أن ھذه
الفعالية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تقيمھا الحملة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع
المدني والقوى الطالبية الفاعلة في جامعاتنا وذلك لمواجھة ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات
والكليات االردنية التي تحولت الى ما يمكن تسميته »بكارثة العنف الطالبي« وسط صمت حكومي
عن كل ما يحدث.
وفي كلمة تجمع طلبة الجامعة األردنية لإلصالح التي ألقاھا الطالب ھشام العياصرة طالب من
خاللھا بضرورة توحيد جميع القوى الطالبية للضغط على الجھات المختلفة والقوانين التي تدعم
ھذه الظاھرة والعمل على إلغائھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مرصد ثقافة  /الرأي +الدستور +الغد +ثقافة البلد في العرب اليوم

األربعاء

٢٠١٣/٤/١٧

نسيم الصمادي في األردنية اليوم
يلقي الخبير اإلداري الدولي نسيم الصمادي ،بدعوة من وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في
الجامعة األردنية محاضرة على مدرج محمد علي بدير بمبنى رئاسة الجامعة في الثانية عشرة
والنصف ظھر اليوم األربعاء ،بعنوان) :التمتين وتصحيح مسار االستثمار البشري في التعليم
العالي(.

العرب اليوم ص٣٥ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

التطبيقية وفيالدلفيا الى نھائي كرة الجامعات
تأھل فريقا العلوم التطبيقية وفيالدلفيا للمشھد الختامي لبطولة كرة القدم للجامعات ،في اللقاء المقرر
ان يقام عند الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم االثنين المقبل على ملعب جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وكان فريق العلوم التطبيقية قد تأھل للنھائي بعد فوزه على جامعة اليرموك  ٤-٥بفارق ركالت
الترجيح بعد التعادل في الوقتين االصلي واالضافي بدون اھداف ،فيما تأھل فريق فيالدلفيا للنھائي
بعد اجتيازه محطة الجامعة األردنية  ٤-٥بفارق ركالت الترجيح بعد التعادل في الوقتين االصلي
واالضافي  ،٢-٢حيث ستحظى المباراة الختامية برعاية رئيس االتحاد الرياضي الجامعي رئيس
جامعة الطفيلة التقنية الدكتور يعقوب المساعفة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية
الرأي ص٦ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

محاربة العنف بغرس القيم الثقافية ال بالحل األمني
طارق الحميدي  -العنف الجامعي ظاھرة اشتدت في الفترة االخيرة تحولت معھا الجامعات إلى
ساحات معارك .فلم يكد يخلو اسبوع واحد من مشاجرة عنيفة في إحدى الجامعات يكون الخاسر فيھا
الطالب نفسة.
تساؤالت عديدة تلح مع تنامي ھذه الظاھرة منھا :ھل غابت الثقافة عن جامعاتنا؟ وإن كان الجواب
»نعم« ،من الجھة المقصرة في ذلك؟ ،وكيف لنا أن نحاربھا وأي سالح نستخدم لذلك؟.
وزير الثقافة الدكتور بركات عوجان يؤكد أنه بالثقافة والعلم نحارب الظاھرة ،فيما ذھب استاذ علم
االجتماع في الجامعة االردنية الدكتور سري ناصر أن الجامعات »ق ّ
صرت« في النشاطات
الالمنھجية وأن تعزيز ھذه النشاطات ھو القادر على محاربة الظاھرة.
تحدث الكثيرون عن ھذه الظاھرة ،وفندوا اسبابھا واقترحوا لھا الحلول اال أن الثقافة بقيت مغيبة عن
معظم الحلول على رغم أھمية عنصر الثقافة في الحد من ھذه الظاھرة من خالل تغذية عقول الطلبة
واخراج مكنوناتھم االبداعية والثقافية بحسب الدكتورعوجان.
وزارة الثقافة ،ترى من خالل الدكتور عوجان ،أن الحل لظاھرة العنف الجامعي »ال يمكن أن يكون
أمنيا الن مسبباته اجتماعية ثقافية باالساس بل ھو اجتماعي ثقافي وال بد أن يكون لمثقفي الوطن دور
مھم في القضاء على ھذه الظاھرة التي لم تكن يوما موجودة في جامعاتنا أو شوارعنا».
وأكد الدكتور عوجان لـ)الراي( أن رؤيته لھذه الظاھرة تنبع من أھمية التمسك بالثقافة االردنية
وغرس القيم الثقافية والموروث الحضاري بداخل الطلبة من أجل تعزيز انتمائھم للجامعة.
ويرى الدكتور عوجان أنه بملء أوقات الطلبة باالنشطة الثقافية التي عادة ما تكون محفزة لھم للتفكير
والعطاء واالنجاز واالبداع ما يدفعھم لالبتعاد عن ممارسة السلوكات السلبية التي تفضي الى مشاكل
اجتماعية من أھمھا ما يسمى بالعنف الجامعي.
وشدد على ضرورة تعزيز ھذه الروح الثقافية عند الطلبة ،وقال إن »المسؤولية على الجميع االن من
وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والمراكز الشبابية وإدارات الجامعات ومؤسسات
المجتمع المدني وحتى النقابات واالحزاب« ،مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب وقوف الجميع للحد من
ھذه الظاھرة.
وأكد الدكتور عوجان أن وزارة الثقافة تحضر لمشروع ثقافي كبير بالتعاون مع كافة الجھات
والمؤسسات المعنية من أجل محاربة العنف الجامعي بالثقافة الثقافة البناءة المعتمده على الموروث
الحضاري التراكمي لألردنيين والذي لم يكن العنف جزءا منه وعلى مر التاريخ.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأكد الدكتور عوجان أن المثقفين ھم روح أي أمة وھم عمادھا والمحافظون على تقاليدھا وموروثھا
لذلك ال بدأن يكون لوزاره الثقافة ورواد الحركة الثقافية باالردن دور كبير في محاربة ھذه الظاھره
مؤكدا أنه بالثقافة نحارب العنف.
على صعيد ذي صلة ،أكد الدكتور عوجان أنه بالحديث عن العنف المجتمعي فإنه من الصعوبة مكان
فصله عن العنف المجتمعي وأن ما يحصل في الوطن في االنتخابات والجامعات والمستشفيات من
موجة عنف لم نكن نسمع عنھا من قبل تحتاج الى وقفة الجميع الى حلول وطنية على كافة
المستويات ،مبينا أن مثقفي االمة ھم جزء أساسي من الحل وأن السالح الذي نحارب به ھذه الظاھرة
ھو الثقافة.
من جانبه قال استاذ علم االجتماع في الجامعه االردنية الدكتور سري ناصر أن الجامعات لم تنجح في
اقامة نشاطات تنموية وثقافية للطالب من أجل تعزيز قيم العمل الجماعي عند الطلبة ،واعتبر في
تصريح إلى ) الراي( أن القيام بمثل ھذه النشاطات الجماعية تعزز من انتمائھم وتعظم من دور
الطلبة في جامعتھم وتشعرھم بالمسؤولية.
وأكد أنه ال بديل عن القيام بمثل ھذه النشاطات لملء أوقات الطلبة ،مشيرا إلى أن الجامعات لم تنجح
في ھذا المجال وھو من أھم االسباب التي أدت الى الوصول الى ھذه الحالة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+ ٦ :الدستور ص+ ٤ :السوسنة +الديار ص+٣ :السبيل ص٤ :
٢٠١٣/٤/١٧
األربعاء

النقابات تطالب إعادة النظر بنظام عالوات المھنيين في الجامعات
خاطبت النقابات المھنية مجلس النواب من أجل اعادة النظر في بعض بنود النظام المعدل الذي صدر
مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم ) (٢٦لعام  ٢٠١٣الخاص بعالوات موظفي الجامعات االردنية
معتبرة أن بعض بنود النظام شكلت »اجحافا بحق المھنيين».
وحول تفاصيل بعض البنود ذكر رئيس مجلس النقباء نقيب المھندسين الزراعيين المھندس محمود
ابو غنيمة في رسالة وجھھا لمجلس النواب أن المادة ) (٦من النظام التي اضافت فقرة تمنع الجمع
بين العالوات التي كانت فئات المھنيين في الجامعة تجمع بينھا )عالوة الدرجة  %٤٦والعالوة الفنية(
مشيرا إلى أن ھذا البند حرم المھنيين في الجامعات من مختلف التخصصات من عالوة الدرجة
والبالغة  %٤٦من رواتبھم االساسية.
واعتبر أبو غنيمه أن ھذا البند سيضيف مشكلة جديدة الى المشكالت التي يعانون منھا متمنيا على
النواب »ممارسة الضغوط الممكنة لمعالجة ھذه القضية التي تمس عددا كبيرا من العاملين في
الجامعات.
وأورد ابو غنيمه عددا من المالحظات على النظام حيث أشار إلى ان النظام بشكله الحالي قد اوقع
»غبنا« على المھنيين دون غيرھم من كافة الوظائف في الجامعات التي حصلت على زيادات استثنى
كافة المھنيين البل الحق بھم خسارة حسب ما ورد في البند )).١
واعتبر ان النظام المشار اليه قد نھج على خالف ما جرت عليه العادة ،وذلك الن المشرع دائما كان
يحرص على تميز المھنيين عند اقرار الزيادات سواء للعاملين في ديوان الخدمة المدنية او في
الجامعات والمؤسسات الرسمية.
وأكد ان النظام بواقعة الجديد الغى حقا مكتسبا منذ نشأت الجامعات لكافة المھنيين.
وأشار ابو غنيمه إلى ان النظام بواقعة الحالي احدث تمييزا بين العاملين في الجامعات والعاملين في
اجھزة الدولة المختلفة ،حيث اصبحت رواتب العاملين في اجھزة الدولة تشكل ضعف رواتب
العاملين في الجامعات لذات المھنة ،ولنفس عدد سنوات الخدمة على الرغم من زيادة عدد ساعات
الدوام للعاملين في الجامعات ،وھذا بعكس ما كانت علية االوضاع سابقا.
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الرأي ص٧ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

انطالق ملتقى الشباب الجامعي األول في اليرموك
اشرف الغزاوي -انطلقت في جامعة اليرموك امس فعاليات ملتقى الشباب الجامعي األول »شبكات
العمل الطالبية :شركاء في عملية التغيير« ،والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس األعلى
للشباب.
ويھدف الملتقى الى تفعيل دور الجامعات في إرادة التغيير والبناء لدى الطلبة ،وتعزيز روح المبادرة
واالبتكار لديھم من خالل بناء شبكات طالبية من طلبة الجامعات األردنية الرسمية المشاركة ضمن
محاور االدارة السليمة للعنف ،والمصالحة الجندرية ،بيئة جامعية نظيفة ،باإلضافة إلى المبادرات
الطالبية واإلبداع والبحث العلمي ،حيث سيقوم الطلبة بالعمل على ترسيخ محاور الشبكات ضمن
نشاطات ال منھجية ونشرھا بين الطلبة في مختلف الجامعات المشاركة.
وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد الكردي خالل االفتتاح  ،حرص الجامعة على تعزيز روح
االنتماء للبيئة الجامعية والمجتمع المحلي لدى طلبتھا ،إشراكھم ما أمكن في العمل التنموي الجامعي
القائم على تنمية روح التعاون وصقل شخصياتھم ،وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الرأي األخر وتنمية
قدرتھم على إدارة األزمات بما يسھم في نبذ العنف الذي يحدث في الجامعات والذي بات من القضايا
المؤرقة والتي تستنزف طاقات الشباب وموارد الجامعات.
وعرض مدير مدينة الحسن الرياضية للشباب الدكتور سالم الحراحشة لرؤية المجلس في توفير
الرعاية الشاملة لجميع الشباب األردني ،وضرورة إعدادھم بما يلبي طموحاتھم واستثمار أوقات
فراغھم لتمكينھم من مجابھة التغيرات الداخلية والخارجية.
وضمن فعاليات االفتتاح قامت فرقة المسرح الجامعي بعرض مسرحي صامت بمرافقة الموسيقى
التصويرية لنبذ العنف الجامعي.
ويتضمن برنامج الملتقى على مدار ثالثة ايام  ،عقد جلسات علمية لمنھجية العمل واختيار الشبكات،
و«عملية بناء الشبكات الجامعية و »آليات البناء« و«اختيار المشاريع والبرامج« و »التشبيك مع
مؤسسات المجتمع المدني« .
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األنباط ص٥ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

إصابة طالب بعيار ناري خالل مشاجرة في جامعة إربد األھلية

اندلعت صباح أمس الثالثاء مشاجرة في جامعة اربد االھلية اصيب خاللھا طالب بعيار ناري في
فخذه من مسدس طالب اخر وفقا لما اكده شھود عيان من الطلبة.
واوضح الشھود انه تم نقل الطالب المصاب السعافه بينما ھرب مطلق النار من الحرم الجامعي.
وقال رئيس جامعة إربد األھلية ،الدكتور محمد الصباريني" :إن ما جرى ليس أكثر من مشاجرة
ثنائية بين طالبين ولم يتم استخدام أي نوع من األسلحة النارية" .وأن األمور في الجامعة تسير بشكل
طبيعي ،وأن أمن الجامعة احتوى الموقف ،نافيا ً تعليق الدوام على خلفية المشاجرة التي تمت السيطرة
عليھا ،ومشدداً في الوقت ذاته على أن األمور عادت إلى طبيعتھا.
وأكد الدكتور الصباريني أنه سيصار إلى اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المتسببين بالمشاجرة.
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عمون

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

 ٣٠نائبا وقعوا النشاء نقابة الساتذة الجامعات
جمع النائب مصطفى الرواشدة خالل جلسة المناقشة النيابية للبيان الوزاري ظھر الثالثاء  ٣٠توقيعا
نيابيا النشاء نقابة الساتذة الجامعات .
وسيصار بحسب المصدر الذي افاد عمون بتبني مقترح مشروع قانون يخص ذلك الحقا .
كان قد اعتصم مرارا اسات ذة جامعيون مطالبين بانشاء نقابة خاصة لھم تحمي حقوقھم .
ووفق أرقام غير رسمية فإن عدد االساتذة األكاديميين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة
والعامة يبلغ نحو  ٨آالف أستاذ وأستاذة
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الديار ص٥ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

المركز الثقافي الملكي ينتج فيلما حول محاربة العنف
فرغ المركز الثقافي الملكي من انجاز فيلم تلفزيوني بعنوان )النفق( اخراج رمضان الفيومي ،وسيتم
عرضه في المركز خالل افتتاح مھرجان الفيلم التلفزيوني الذي تنظمه وزارة الثقافة في العشرين من
شھر ايار المقبل.
وجاء الفيلم وفقا لمدير عام المركز محمد ابو سماقة نتاج ورشة عمل فنية حول العنف الجامعي الفتا
الى انه يدعو الى اھمية تكاتف المجتمع لحصر ھذه الظاھرة الغريبة على مجتمعنا.
وبين ان المركز سيقوم باعداد الف نسخة )دي في دي ( لتوزيعھا على الجامعات والمؤسسات المعنية
ليشاھد الفيلم من قبل أكبر فئة من الجمھور.
وقال ان توصيات الورشة ركزت على اھمية البعد الثقافي في احداث تغيير في المجتمع واستثمار
جميع الوسائل لمحاربة وحصر العنف المجتمعي وبالذات ما يجري في الجامعات.
وقال ان برنامج تنمية المسرح الذي يختتم في الثالثين من ايار المقبل سيخضع للتقييم بھدف تطوير
العروض المسرحية ضمن البرنامج والتوسع فيه ليشمل عروضا في محافظات المملكة المختلفة.
وأكد على نجاح االيام الثقافية التي اقامھا المركز الثقافي في لواء االغوار الشمالية والتي جاءت
ضمن خطة المركز للتوسع في نشاطاته الثقافية لتمتد إلى المحافظات ،بعد نجاح االيام الثقافية في
محافظتي جرش ومادبا.
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مقاالت

األربعاء

طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/١٧

مبنى الوالده والمواليد الجدد في مستشفى الجامعه االردنيه:القصه الحقيقيه
*أ.د.عبدالكريم القضاه
احتفلت الجامعة االردنيه بافتتاح مبنى حديث وراق اسمه مبنى الوالده والمواليد الجدد في حرم
مستشفى الجامعة االردنيه برعاية سعادة السفير االمريكي وبدعم من الوكاله االمريكيه للتنميه الدوليه
.المبنى يتكون من ثالثة طوابق يتسع لحوالي  ٨٠سرير والده و ٣٥حاضنة مواليد وبه طوارئ
للمواليد والنسائيه حيث تم تمويله بالكامل من الوكاله االمريكيه للتنميه الدوليه .المبنى حديث جميل
مجھز بأحدث الوسائل واالجھزه الطبيه لغرف الوالده والمواليد الجدد.الھندسه المعماريه اعطت
منظرا ورونقا خالبا ليس فقط للمبنى نفسه ولكن لمستشفى الجامعه ككل.
تعود قصة ھذا الصرح الى  ١٩نسيان  ٢٠١٠عندما قام وفد من مستشفى الجامعة االردنيه يتكون
مني شخصيا كمدير لمستشفى الجامعه االردنيه مع رئيس قسم النسائيه والتوليد د.شوقي صالح
ورئيسة شعبة المواليد الجدد في المستشفى د.ايمان بدران ورئيس قسم االطفال في جامعة براون
االمريكيه د.عبدالحي حمو بزيارة للوكاله االمريكيه النشاء ھذا المشروع حيث تمت ھذه الزياره
بدعم وباشراف من رئيس الجامعه االردنيه في ذلك الوقت د.خالد الكركي.كان المقترح ھو انشاء
مبنى مجھز للتوليد والمواليد الجدد على أحدث مستوى علمي حيث دار نقاشا مطوال مع المسوؤله
عن ھذه المشاريع وفريقھافي الوكاله .كان ھناك تعاطف مع الفكره اال ان الجواب النھائي كان غير
ايجابي السباب عديده.في االسبوع الذي يليه طلبت منا الجھه التي قابلناھا في الوكاله االمريكيه مرة
اخرى ان نعد مشروعا اكثر وضوحا حيث قامت دائرة الھندسه باعداد مخططات ھندسيه مبدئيه وتم
تطوير المقترح وعقد لقاءا مع فريق الوكاله انتھى بموافقه مبدئيه تخضع للتطوير والدراسه .توالت
الوفود من الوكاله االمريكيه الحقا على المستشفى لتحديد المكان واتفقنا مبدئيا ان يكون فوق كراجات
مستشفى الجامعه االردنيه.كان كل اجتماع يناقش التفاصيل وليس المبدأ حيث تم تأجيل الموافقه
النھائيه على المشروع حتى يتم وحسب االصول اقراره بصورته النھائيه في المستشفى والجامعه
وكذلك في الجھه المانحه والداعمه للمشروع .استمرت الدراسات للمشروع طوال صيف  ٢٠١٠اال
ان ذلك تصادف مع تغيير في ادارة الجامعة االردنيه والمستشفى خالل الفتره اب – تشرين ثاني
. ٢٠١٠ترددت االدارة الجديده للمستشفى في ذلك الوقت كما علمت في الموافقه على السير
باجراءت اقرار المشروع اال انھا عادت ودعمته بقوه وباشراف مباشر من ادارة الجامعه في ذلك
الوقت وتم التوقيع عليه بعد عام من اول اجتماع عقده وفدنا المذكور اعاله وھاھو المشروع الحلم
يتحقق بعد  ٣سنوات من الخطوة االولى.
السؤال لماذا ھذا المقال؟ والجواب ھو:
اوال :للتعبير عن الفرح بھذا االنجاز الرائع وشكر الجانب االمريكي واالردني على جھودھم المباركه
وثانيا:ان المتحدثين االفاضل في حفل االفتتاح تحدثوا عن الجزء الثاني والثالث من المشروع وھذا
المقال عن الجزء االول فقد يفيد من يؤرخ لھذه المرحله.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص١ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

العنف الجامعي أعمق من العقوبات
جميل أبو بكر
ال يلبث العنف في الجامعات أن يھدأ حتى ينفجر ،وال يكاد يفتقد اليام حتى يتجدد في أكثر من موقع،
وال توشك جاھة لملمة حالة وتحقيق قدر من التفاھم او الصلح حتى تتشكل جاھات أخرى لتطويق
أحداث مشابھة ،لقد أصبح المشھد نمطيا منذ عقد من الزمان تقريبا ،كأنما ھي متالزمة اجتماعية ،أو
تكوين متأصل في الشخصية األردنية ،أو الذات الثقافية في مجتمعنا ،وبخاصة الشباب.
وتوزعت التحليالت والتفسيرات على مراوحة من االسباب والعلل السياسية واالجتماعية والثقافية
والقانونية ،مع تركيز أكبر على السياسي والثقافي منھا ،وإبراز واسع للسياسات االمنية ودورھا في
صرف الشباب الجامعي عن المشاركة السليمة في الحياة السياسية ،وإبعادھم عن أي انتماء فكري
يتفق مع تكوينھم النفسي وينسجم مع فطرتھم وثقافتھم االصيلة والسيما اإلسالمي ،واشغالھم بغير
ذلك كان العمل الحياء االنتماءات الفرعية والبدائية ،وإثارة النزاعات في مختلف االتجاھات وألتفه
االسباب ،وإشعار الطالب بحاجته الماسة إلى الجھات الرسمية بعد تخرجه ،وفي بحثه عن فرصة
عمل ،واحتمال محاربته في رزقه ،ليتخرج خالي الوفاض من تكوين فكري أو انتماء سياسي يجذبه
ويحقق من خالله ذاته ويفرغ جھده ويحتضن إبداعه في خدمة أمته ووطنه.
ومھما قيل في تفسير الظاھرة ،وكثير منه أصاب جانبا ً من الحقيقة على األقل ،فإنه يجتمع -ربما-
تحت مفھوم واسع وعميق ،أو ينتمي إلى مشروع عابر للمجتمعات والدول في المنطقة العربية
واالسالمية ،وھو إخراج الناس وبخاصة الشباب من النسق الثقافي العام ،والتكوين التاريخي
والحضاري العميق ،بل من سياق ما تقتضيه سالمة فطرتھم وبيئاتھم االجتماعية االصيلة ،حيث
يؤدي االسالم الدور االكبر والعامل االعظم في تشكيل كينونة الفرد واالمة ،لكي يصبح الفرد في
حالة صدام مع فطرته ،او تناقض مع ميوله وقناعاته من خالل فرض أفكار ،أو الترويج لمعتقدات أو
مبادئ ومفاھيم معادية للدين ،أو مھمشة له ومقصية آلثاره ومفاعيله ،وھو ما تبنته أغلب االنظمة
والعديد من االحزاب والحركات الشعبية في فترة ما بعد الحرب العالمية االولى ،ومع دخول
االستعمار الحديث وھيمنته في المنطقة.
وإذا كانت بعض االنظمة السياسية او كثير منھا قد تصدى لمثل ھذه االفكار عند مناوأتھا لھا ،إال أنھا
ركزت مواجھاتھا في العقود االخيرة على المد االسالمي قوى وحركات وآثارا؛ حفاظا ً على
استبدادھا وفسادھا وتبعيتھا الفكرية والسياسية ،وإن لم يصل الحال في االردن فيما يتعلق بالعالقة بين
النظام والمعارضة السياسية ،وبخاصة الحركة االسالمية ،الى ما وصل إليه لدى العديد من االنظمة
في المنطقة العربية ،وبقي أقل عنفا وبعيدا عن الدماء ،إال أن ما يجري من رفض لالصالح الحقيقي
وإضعاف للشباب وتھميش لدورھم ،بحصارھم وإبعادھم عن القضايا الكبرى واالھتمامات العالية
سواء على مستوى الوطن او آالمه ،وعن االنسجام مع فطرتھم وحريتھم الكاملة في االختيار الفكري
واالنتماء السياسي ،سيراكم عوامل التفسخ واالنفجار ،وسيولد غضبا جامحا على ھذه الحال،
وسيؤجج مشاعر االنتقام منھا باعتبارھا مسؤولة عن إھدار كرامة االجيال ،وإفساد الحياه وتدمير
مقدرات الوطن.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إن معالجة ھذه الظاھرة الخطيره ال يتم بالعقوبات على اھميتھا ،وإنما من خالل إصالح شامل قبل
فوات االوان ،وباالستھداء باالسالم ال بتوظيفه أداة أو وسيلة ضمن خطة فاشلة وإجراءات ممجوجة،
وبالتربية الراشدة ،وبتوجيه االعالم حسب قواعد تحترم معتقدات الشعب وھوية المجتمع ،ومن خالل
المدارس والمساجد ،وبتقديم الكفاءات االمينة.
وحينما يزداد الوضع بؤسا ً والظاھرة تفاقما بعد حراك شعبي استمر أكثر من عامين ،وبعد ثورات
عربية ضد الفساد واالستبداد ،وإن المستقبل غير البعيد ما يزال يعد بالعديد منھا ،وبعد وعود كثيرة
ومكررة باالصالح وانتخابات نيابية لم يثق بھا االكثرون ،وتشكيل حكومة تكون مقدمة لحكومة نيابية
في المرة القادمة ،وإذا كان ذلك كله قد وسع القناعة لدى الناس بمختلف شرائحھم بأن االوضاع ال
تسير في االتجاه الصحيح ،فإن االمر ال يحتمل أي تسويف او تغرير او احتيال ،ولمن يقرع الجرس،
يبقى ھو السؤال.
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الرأي ص٤٩ :

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

يا طلبة الجامعات استمعوا إلى وصية رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
د .ھاني خليل عابد
ض َي ﱠ
صنِي قال ال تغضب
ﷲُ َع ْنهُ  ،أَ ﱠن َر ُجالً قَا َل لِلنﱠبِ ﱢي صلى ﷲ عليه وسلم أَوْ ِ
ع َْن أَبِي ھُ َر ْي َرةَ َ ،ر ِ
فردد مرارا قال ال تغضب " رواه البخاري كتاب األدب باب الحذر من الغضب رقم )٦١١٦
المتأمل في ھذا الحديث يجد الحكمة النبوية التي أرشدت اإلنسانية إلى طريق الحضارة والنھضة ،
فالحضارة ال تقوم وال توجد إال من خال ل اإلنسان المتوازن في انفعاالته الذي يلتزم طريق الشرع ،
ويستخدم العقل  ،ويبتعد عن الفوضى.
ويثور في الذھن عند قراءة ھذا الحديث عدد من التساؤالت المعرفية :
_1أولھا لماذا نھى النبي صلوات ﷲ وسالمه عليه السائل عن الغضب فقط ،مع أن المعاصي كثيرة
متعددة؟ والجواب عن ذلك أن في ھذا بيانا للحكمة النبوية للمصطفى صلوات ﷲ وسالمه عليه،
والذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب فكان يغرس في طالب المعرفة ما يحتاجه من الفضائل ومقومات
السلوك فيعطيه ما يلزمه من الكماالت اإليمانية  ،ولذلك فإن السائل عندما كرر الطلب من النبي
صلى ﷲ عليه وسلم أن يوصيه بشيء جديد ،كان النبي عليه السالم في كل مرة يقول له ال تغضب ،
مما دفع الرجل للتفكير في تكرار الوصية النبوية له بعد الغضب  ،فوجد أن كل الشر في الغضب
،وأشار الحافظ ابن حجر إلى رواية للحديث وردت في مسند أحمد وصحيح ابن حبان:أن الرجل قال
تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله )فتح الباري البن حجر)٥٢٠/١٠/
_2السؤال الثاني  :وھل الغضب خطير لھذا الحد ،حتى أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم يكرر النھي
عنه ،والجواب عن ذلك واضح لمن نظر إلى المفاسد المترتبة على الغضب من العنف ،والضرب
،والشتم والقتل والطالق ،وفساد حياة المجتمعات واضطرابھا قال الحافظ ابن حجر ":ومن تأمل ھذه
المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه ھذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى ﷲ عليه و سلم ال تغضب من
الحكمة واستجالب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نھايته)فتح الباري
البن حجر)٥٢٠/١٠/
_3السؤال الثالث  :كيف نفھم التكليف الوارد في الحديث من التحذير من الغضب مع أن الغضب
ليس بيد اإلنسان ،وإنما ھو انفعال خارج عن سيطرة اإلنسان  ،والجواب عن ذلك بأن نفھم بأن
الحديث يحذرنا من الوقوف مع أسباب الغضب ،والتفكير فيھا ،وعدم جعل انفعاالت الغضب ھي التي
تسيطر على حركة اإلنسان ،وتغليب لغة العقل ،والحوار ،والتفكير العلمي في حل األزمات " :قال
الخطابي معنى قوله ال تغضب اجتنب أسباب الغضب وال تتعرض لما يجلبه ،وأما نفس الغضب فال
يتأتى النھي عنه ألنه أمر طبيعي") فتح الباري البن حجر)٥٢٠/١٠/
_4لذا فإن علماء الشرع بينوا عالج الغضب من خال ل التفكير في فضائل الصبر ،وضبط النفس،
وكظم الغيظ  ،واالستعاذة با من الشيطان الرجيم ،والوضوء لكي تبرد أعضاء الغاضب  ،وتغيير
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الھيئة بأن يجلس إذا كان واقفا  ،وأن يتفكر في قبح ما يصدر عن الغاضب  ،وأن يتشبه باألنبياء
والصالحين في صبرھم ،وتحملھم ،وسعة صدرھم )موعظة المؤمنين للقاسمي باختصار وتلخيص
)٣١٥/١
إنھا دعوة ألبناء المجتمع عموما ولطلبة الجامعات خصوصا أن يكونوا أكثر من غيرھم
وعيا ًلخطورة الغضب الناتج عن أسباب الكبر والتفاخر ،أو عند النزاعات وأن يفعلوا قيم الحوار
الحضاري من خالل ورشات عمل تدربھم عل الخطاب اإليجابي  ،وحسن التصرف مع اآلخرين
والتدرب على مھارات الكالم اإليجابي  ،واالستماع لآلخرين  ،وإقامة الحجة على المخالفين بالعقل
وليس باستعراض العضالت  ،وفي ھذا المجال ال يسعني إال الثناء على ذلكم الشباب الواعي الذين
يسارعون بالفكر لحل أزمات العنف الجامعي ولكن األمر يستدعي تفاعل الجميع معھم للتخلص من
ھذه العلة الفتاكة .
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األربعاء

الدستور ص٨ :

٢٠١٣/٤/١٧

العنف الجامعي
د .عمر علي الخشمان

الجامعات األردنية مؤسسات وطنية تربوية تھدف ومن ُذ نشأتھا إلى ترسيخ الثقافة والھوية الوطنية
القائمة على تكريس مفھوم المواطنة الصالحة وتكريس مبادىْ وقيم الديمقراطية وايضا ً التسامح
والتعددية واحترام الرأي والرأي اآلخر واعتماد الحوار المسؤول الھادف بغية الوصول إلى التفاھم
والتحاور بين الطلبة ويعتبر الذين ينضوون تحت لواء ھذه الجامعات نموذجا ً لاللتزام بسلوكيات
مدنية رفيعة المستوى  ،فسعت الجامعات إلى المحافظة على سمعتھا الجيدة وسمعة ومتابعة خريجيھا.
إن ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات األردنية أصبحت ظاھرة مؤثرة ومقلقة في المجتمع األردني
وھي إلى حد ما بدأت تشغل الرأي العام وھذا يستدعي التدخل من قبل الباحثين وأصحاب القرار في
الجامعات األردنية إلى التعامل مع الفئة األھم في المجتمع األردني فانعدام الرؤية الواضحة
المدروسة على مستوى الجامعات واالفتقار الى الخطط والبرامج األكاديمية في نشر الوعي لدى ھذه
الفئة الكبيرة من المجتمع ومخاطبة ھمومھم والتواصل والتفاعل مع أفكارھم لذلك ال بد من عمل
برامج توعوية لطلبة الجامعات حول مخاطر ھذه الظاھرة وتحديد أسبابھا ومعرفة اآلثار السلبية
المترتبة عليھا من ناحية قانونية واجتماعية وتربوية وأكاديمية  ،وتطوير التشريعات القانونية
واألنظمة الكفيلة بالحد من ھذه الظاھرة وھنا لإلعالم دور كبير في تحفيز ومعالجة ھذه الظاھرة من
خالل وسائل اإلعالم المختلفة ونشر التوعية الثقافية والفكرية والتركيز على المجالت والمالحق
الشبابية والطالبية.
من ھنا يفترض أن يتعرّف الطالب الجامعي عالما جديدا ھذا العالم مليء بالنشاطات الالمنھجية ھذه
النشاطات التي يمكن ان تجذبه وتشجعه بدءا من التنافس األكاديمي أي التنافس الفردي األكاديمي
وذلك من خالل تفريغ الطاقات لدى الشباب الجامعي على نحو ايجابي يدعو إلى تميز المتفوقين .
وفق معايير الشفافية والموضوعية والوضوح وبعد النظر  ،وبنظرة مقارنة مع عشرين عاما ً سنجد
أن الكثير من الظواھر والنشاطات المنھجية والالمنھجية التي كانت تشغل الطلبة في الجامعة قد
اضحلت بل اختفت فعلى سبيل المثال -:برنامج الخدمة العامة الذي كان ينفذه طلبة الجامعات في
الثمانيات وخاصة طلبة الجامعة األردنية الذي يھدف إلى غرس االنتماء وحب الوطن والعمل على
رفعته وزيادة بنائه.
كما ان منتخب كرة القدم في الجامعة األردنية كان ينافس اكبر األندية األردنية وأتذكر أثناء دراستي
في الجامعة حضور مباريات لمنتخب الجامعة مع تلك األندية المتميزة على المستوى الرياضي »
ستاد عمان الدولي » بحضور اآلف المتفرجين كما اذكر أھم الفنانين والمطربين األردنيين ممن
تخرجوا من مسارح الجامعة األردنية وجامعة اليرموك باإلضافة إلى التواصل واالتصال مع الطلبة
من خالل صداقات الجامعة والرحالت الطالبية  ،واألنشطة المنھجية والالمنھجية وأيام العمل
االجتماعي التطوعي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إن من الممكن تفريغ الطاقات لدى الشباب الجامعي على نحو ايجابي وذلك بتبني ونشر ثقافة التنافس
العلمي األكاديمي الفردي والعودة إلى تميز المتفوقين وفق عملية شفافة وموضوعية ومخطط لھا ولھا
أھداف واضحة ومحددة .
إن تشجيع الطلبة على النشاطات التي تعنى بالطالب كفرد فھي مھمة تعمل على صقل شخصية
الطالب وتنمية األفكار لديھم باإلضافة الى التركيز على التنافس الفردي االيجابي وعلى جعل التميز
والنجومية في الجامعة ھي نجومية والتميز األكاديمي والبحثي والتميز في االختراع واألدب والشعر
والرياضة والفن بأنواعه .
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الدستور ص/٢ :شباب

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

العنف الجامعي من جديد ..خطر يھدد سالمة الوطن وأبنائه
عبدﷲ اعريق
يشھد موضوع العنف في الجامعات األردنية اھتماما كبيراً ومتابعة حثيثة من كافة شرائح المجتمع
المختلفة على خلفية المشاجرات التي حدثت مؤخراً في جامعاتنا األردنية.
ملحق » شباب الدستور« وقف على حيثيات ھذه الظاھرة التي باتت تؤرق مجتمعنا األردني .
يقول فادي لطفي  :لقد باتت ظاھرة العنف في جامعاتنا مقلقة جداً وألقت بظاللھا على المشھد الوطني
في أكثر من جامعة وصرح علمي  ،مما كان له االنعكاس السلبي على العالقة المجتمعية التي كنا
نحسد عليھا طوال عقود من الزمان؛ األمر الذي دفع جاللة الملك عبدﷲ الثاني إلى أن يتدخل
شخصيا ً لوضع حد لھذه الظاھرة التي باتت تھدد أمن الوطن وسالمة ابنائه  ،فھي كما وصفھا جاللته
ظاھرة مقلقة لكل مواطن اردني وتھدد سالمة مواطنيه.
و يرى الطالب الجامعي سائد عليان أن من أسباب العنف الجامعي التي ساعدت في زيادة وتيرة
المشاجرات بين الطلبة نجد أنھا في الغالب تصب في نھاية المطاف حول خالف طرف فيه فت ّوة
وطرفه اآلخر فتاة قد تكون سببا في إثارة مشكلة أو مشاجرة من حيث تدري وال تدري ،وأن افتعال
المشاجرات الجامعية يأتي بسبب خالف على فتاة او نتيجة لفشل دراسي.
ويجد أيضا ً أن أسباب ھذا العنف تتلخص في وجود مفاھيم ومدركات مغلوطة للعصبية والقبلية
واالقليمية ،وكذلك قلة تطبيق االنظمة والتعليمات في الجامعة  ،ووجود وساطة ومحسوبية باالضافة
الى تھاون ادارات الجامعات في اتخاذ القرارات الحازمة بحق الطلبة الذين يرتكبون العنف ،ولكن
وعلى الرغم من كون اسباب المشكلة واضحة تماما إال أن اي حل لھا لم يتبلور خالل السنوات
الماضية؛ األمر الذي يبعد الجامعات االردنية عن تحقيق الھدف الذي انشئت من اجله كمنارات للعلم
والتنوير.
ويقول الطالب الجامعي كفاح العدوان  :أين نحن من اإلستراتيجية التي حث جاللة الملك عبدﷲ الثاني
رؤساء الجامعات والمعنيين خالل لقائه مع عمداء شؤون الطلبة والرؤساء المنتخبين التحادات طلبة
الجامعات على إعدادھا؟ إلنھاء العنف في الجامعات و التي أخذت المحور الوقائي والعالجي  ،والتي
توضح البرامج والحلول لظاھرة العنف الجامعي  ،مطالبا ً بإعادة النظر في سياسات القبول الجامعي
وعالقة األستاذ الجامعي بالطالب ،وعالقة اإلدارة به ،وزيادة النشاطات الالمنھجية وتعزيز ثقافة
الحوار والتسامح واحترام الرأي اآلخر ،وتوفير المرافق الالزمة للفعاليات والنشاطات  ،وإعادة
النظر في المناھج وأساليب التدريس ال سيما في الكليات اإلنسانية .
وشدد على إعادة النظر مجدداً بالتشريعات المتعلقة بأنظمة العقوبات وتأديب الطلبة ،وأن يكون
التحقيق شفافا ويمر بمراحل حتى يكون منصفا ،وتؤخذ العقوبات صفة القطعية وحماية إدارات
الجامعات من الضغوط االجتماعية ،وإعادة النظر في دور األمن الجامعي ومنحھم صفة الضابطة
العدلية ،وإخضاع العاملين في األمن لمزيد من الدورات والتأھيل.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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في حين يشير المعلم رامي طه إلى أن االنتماءات غير الجامعية ھي المرجعية التي توجه سلوك
الطلبة ،بخاصة في حل الخالفات والصراعات  ،والمشاھد معروفة ومتجددة من حين آلخر  ،مدلالً
على أن العشائرية التي تتھم أنھا وراء سلوكيات العنف والمشاجرات في الجامعات ،ليست كذلك،
ولكنھا تمثل المرجعية التي يلوذ بھا الطلبة ،بحيث لم تتشكل لديھم ال شخصية جامعية علمية وال
فكرية أو سياسية يؤولون إليھا في ظل الضغوط والتناقضات التي يعيشونھا ،والتي تمثل سياقات
مناسبة لسلوك العنف .
وبينت روال الفزاع بأن النظام التعليمي في الجامعات ،يركز على التلقين والتلقي والتعليم ذي االتجاه
الواحد ،وبالتالي فإن شخصيات الطلبة تستمر مفتتة مشتتة ال رابط بينھا مضيفةً أن ذلك يبقي قسما
كبيرا منھا معطال وغير فاعل ،ما يجعله قوة كامنة للفوضى والشر ،إذ لم تفلح الجامعات بصياغة
شخصيات الطلبة بمكونات وسمات تستند على العلم والخلق والتحضر واألمانة العلمية والروح
الوطنية والرجوع الى ديننا الحنيف الذي يبين ويرشدنا نحو الصواب والخير والشر .
ويقول أخصائي علم االجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمود الخوالدة إن للعنف الجامعي
انعكاس واقعي لما يعانيه الشباب من غياب للوعي الثقافي والفكري ،وتعصب أعمى للقبلية
والعشائرية  ،وآفة خطيرة لم يعرفھا األردن إال منذ فترة قليلة ،جراء إقصاء وغياب أصحاب العقول
النيرة وتھميشھم وعدم تفعيل دورھم في المجتمع؛ األمر الذي ساعد في تنامي ھذه الظاھرة السلبية
وما تحمله من نتائج سيئة على المجتمع .
وأوضح أن العنف الجامعي يتخذ العديد من السلوكيات كالسلوك العدواني والمتمثل باالعتداء اللفظي
و الجسدي أو إتالف الممتلكات أو ما شابه ذلك  ،ويعتبر من اخطر المشكالت التي تواجه الوسط
الجامعي بمكوناته المختلفة  ،إذ يلجأ البعض للعنف حين يعجز العقل عن اإلقناع ويبدأ بعجزه عن
االدراك والفھم و يعجز العقل عن ممارسة عمله األساسي ويصبح ھناك عجز عن العلم والفھم مما
يؤدي إلى انغالقه ولتتكلم اليد ولتقف العوامل االجتماعية واالقتصادية السبب وراء ذلك من حيث
التعصب القبلي أو المجتمعي ھي عقلية الطالب الجامعي المتمسك بالعشائرية بطريقة خاطئة  ،وعدم
جود الروابط القوية بين أفراد األسرة وعدم اھتمام أولياء األمور بمتابعة مسيرة أبنائھم  ،والتنشئة
األسرية الخاطئة والبطالة والكبت المستمر والشعور بالنقص وسوء االندماج والتكيف في المجتمع
الجامعي  ،و تأثير اإلعالم المرئي والمقروء  ،إضافةً للعوامل السياسية التي تستفز الطلبة كإنتخابات
مجالس الطلبة واألندية الطالبية ،وما يزيد األمور تعقيد تدخل تيارات فكرية وسياسية من خارج
الجامعة .
وأضاف بأن للعوامل األكاديمية واإلدارة الجامعية تأثيرا كبيرا إذ أن ضعف التحصيل األكاديمي
يعتبر من أھم عوامل اإلحباط لدى الطلبة مما يجعلھم أكثر عرضة لالنسياق وراء التصرفات السلبية،
مدلالً على أن نسبة كبيرة من الطلبة المشاركين في المشاجرات من ذوي المعدالت المتدنية.
ودلل الدكتور الخوالدة على أن األسرة والمؤسسات التربوية ھي حائط الصد األول لمشكلة تورط
الطلبة في العنف  ،وھذا من خالل تثقيف الطلبة بحقوقھم وواجباتھم  ،وتعريفھم باإلجراءات التأديبية
والقوانين الواجب التزامھم بھا  ،وھو ما يجب أن يلتزم به الطالب وولي أمره فعليا من خالل
توقيعھما لتعھد بعدم مخالفة ھذه القوانين  ،واال تعرض الطالب لعقوبات شديدة في حال مخالفتھا ،
كما يجب تطبيق ھذه العقوبات دون التأثر بالواسطة أو المحسوبية لدى تطبيق األنظمة التأديبية  ،كما
ان إشغال وقت فراغ الطالب الجامعي بأشياء ذات منفعة كاألنشطة الالمنھجية وتكليفه بواجبات تخدم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مسيرته التعليمية وتثقيفه بقانون العقوبات يجعله يدرك ان التورط بمشاجرات ليس امرا ھينا ابدا،
ويجر عليه وعلى اسرته الكثير من الضرر واألذى.
ولفت إلى أن غياب النشاط الفكري والبرامجي في الجامعات ،أسھم كثيرا بإنتاج العنف خاصة في
ظل انعدام البرامج التثقيفية الموجھة للشباب من شتى منابتھم وأصولھم؛ ما أسھم بإيجاد العصبيات
واإلقليميات والھويات الفرعية بين الشباب.
ويجد أن الحد من ظاھرة العنف الجامعي يحتاج إلى منظومة متكاملة من الحلول في سياق اقتصادي
واجتماعي وتربوي ،إذ إن تفاقم ھذه الظاھرة جاء نتيجة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية والقيمية،
مشيراً إلى أن الدراسات التي اجريت تشير إلى أن أسباب ظاھرة العنف الجامعي والحلول لھا
معروفة  ،ولكن المشكلة تكمن في اللجوء الى الحلول السريعة واآلنية التي ال تؤتي ثمارھا  ،وأن
معالجة ظاھرة العنف تحتاج إلى نظرة شمولية وجھد كبير من جميع األطراف ،داعيا إلى تعزيز
منظومة القيم المجتمعية بدءاً من األسرة والمدرسة والجامعات ،بما يقوي النسيج االجتماعي ويحمي
الوطن ومنجزاته ومكتسباته.
وشددت الدكتورة تمارا مراعبة على ضرورة توعية طالب الجامعات بالنتائج المترتبة على حاالت
العنف والشغب والتحريض داخل الجامعات و عمل لقاءات لقادة جھاز األمن العام مع القيادات
الطالبية  ،وملء فراغ الطلبة وخاصة في كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتركيز على الجوانب
التطبيقية والبحثية  ،وعقد ندوات وورش عمل تھدف إلى ترسيخ االستقرار األمني داخل الجامعات
وتفعيل دور الشرطة المجتمعية داخل الجامعات األردنية  ،و توعية الشباب بضرورة احترام الرأي
والرأي اآلخر  ،و تفعيل األنظمة والتعليمات الخاصة بالمشاجرات في الجامعات  ،وتعميق معاني
عالقات المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وضبط دخول الجامعات بحيث يكون الھدف من
الدخول العمل العلمي الجاد الرصين ضمن اطر وقضايا واضحة.
وترى المحررة بقسم األخبار بالتلفزيون االردني ناھد خطاطبة أن أھمية ودور اإلعالم الجاد الذي
يحمل الفكر كرسالة ونھج لحياة اإلنسان ينبثق من مصداقية الرؤية واألھداف بشموليتھما  ،واالبتعاد
عن التقليد المبني على رواسب السلوكيات السلبية التي تغذي الثقافة اإلنسانية بصور ال تتوافق مع
حاجيات االنسان تحت مفھوم تغييب وعي االنسان عن الحقيقة؛ لكي تتوافق مع مصالح من يريدون
افساد القيمة االنسانية ولكي ال يكون ھناك عدالة بالمفھوم الشمولي.
وتجد أن مسؤوليات اإلعالم تجاه الجامعات ثوابت ورواسخ ينطلق منھا اإلعالم صاحب الرسالة
الحقيقية كالمصداقية والموضوعية ودقة الخبر و اإلبتعاد عن اإلثارة اإلعالمية ودغدغة المشاعر
اإلقليمية الضيقة وعدم االصطياد بالماء العكر والمتاجرة بقضايا الطلبة والعاملين على حساب النسيج
االجتماعي والوطني  ،وأن ال يكون اإلعالم الوسيلة للنيل من أبناء الوطن وال يكون أداة تحركھا
مصالح مشتركة من ھنا وھناك وأن يتأكد من الخبر ويتروى في نقله دون زيادة أو نقصان  ،وان
يكون الھدف األسمى لإلعالم ھو اإلصالح وليس الھدم .
في حين يقول مسؤول األخبار ومعد برنامج البث المباشر في إذاعة ھواء عمان طارق الزعبي  :إن
واجب اإلعالم ودوره الرئيس ،توضيح وبيان خطورة العنف الجامعي إذا ما امتدت آثاره خارج
أسوار الجامعة لتصل لمستوى العشيرة واألھل ولتصبح مشكلة عشائرية ال تنتھي إال بإراقة الدماء ،
والوقوف على األسباب واألثار والعوامل التي أسھمت في تفاقم ھذه الظاھرة دون زيادة أو نقصان ،
والوقوف على األساليب المستخدمة في العنف مع اإلشارة الستغناء ممارسي العنف عن استعمال
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األيدي واستبدالھا باالت حادة وأسلحة بيضاء ونارية  ،وتقديم الحلول لھذه المشاكل لتالفي حدوث
مثل ھذه الظاھرة وتناميھا يوما ً بعد يوم  ،الفتا إلى أن ھناك العديد من المشاكل انتھت بإزھاق العديد
من األنفس وسببھا على أغلب األحيان ھو فتاة .
ويدعو كل اإلعالميين الشرفاء والمھتمين بالشأن اإلعالمي والكتاب أن يكونوا على أعلى درجات
الحيادية والموضوعية  ،وإذا كان األمر يتعلق بأمن الوطن والمواطن ومن ضمنھم الطلبة ومن
ضمنھا الجامعات فعلينا أيھا اإلخوة أن نوظف معرفتنا بطريقة إيجابية تبني وال تھدم توجه جيل
الشباب وتنصحھم  ،مشددا وصفي العريان بضرورة إتخاذ أشد العقوبات بحق كل من تس ّول له نفسه
التسبب بمشاجرة أو القيام بأي تصرف قد يسيء للجامعة والوطن من قريب او بعيد ويتوجب على
رؤساء الجامعات األردنية كافة القيام بذلك وعدم الرضوخ للجاھات والوساطات التي من شأنھا أن
تعيق العمل الجامعي بما يؤثر سلبا على مسيرتنا التعليمية برمتھا وبغير ذلك فعلى إدارات الجامعات
غير القادرة على ضبط االمور أن ترحل »فورا« وتفسح المجال لمن ھو قادر على تطبيق التعليمات
والوطن والملك
بحذافيرھا خصوصا مع طالب طائش متھور غير مسؤول؛ وذلك نصرة
والمواطن.
في حين شدد سامر الرباعي على أھمية عدم التسرع في اتخاذ العقوبات وقبل استيفاء جميع إجراءات
ت اقتصادية واجتماعية على
التحقيق لتكون العقوبات نھائية وقطعية ،ال سيما أن للعقوبات تبعا ٍ
الطالب وذويه ،مؤكدا أھمية تأھيل الطلبة المشاركين في المشاجرات وإخضاعھم لدورات توعوية
متخصصة في ھذا الشأن  ،فضال عن تأسيس مركز متخصص في ھذا المجال .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص/١ :شباب

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

العنف الجامعي أسبابه وعالجه
د .إبراھيم محمد العدوان
من المؤسف القول إن العنف الجامعي أصبح ظاھرة متفشية في جامعاتنا الحكومية والخاصة  ،وتكاد
ال تخلو جامعة في بلدنا الحبيب اال وقد مورس فيھا ھذا العنف.
إن المتتبع لھذه الظاھرة يلمس أن جذورھا مجتمعية نظراً للتركيبة السكانية العشائرية وأصبح ھذا
اللون من العنف المجتمعي يتھلھل إلى جامعاتنا وبين طلبتنا ألسباب مجتمعية متعددة.
إن مثل ھذه الظاھرة وان لم تعالج وتجفف منابعھا فإنھا تھدد السلم واألمن في المجتمع األردني ،
وتم ّزق النسيج اإلجتماعي داخل ھذا المجتمع.
إن األسباب التي تؤدي الى وقوع المشاجرات بين الطلبة وإن بدت بسيطة وليست ذات قيمة االّ أنھا
تمتد وتتعمق وتتسع دائرة العنف وتخرج عن السيطرة داخل الجامعات وتؤثر نتائجھا في المجتمع
المحيط بالجامعة  ،كما تؤثر سلبا ً على النشاط االقتصادي في محيط الجامعات.
والمتتبع للعنف الجامعي يرى بعين ثاقبة أنه يكاد ينحصر في الكليات اإلنسانية وقلّما تجده في الكليات
العلمية في جامعاتنا.
إن الرؤية الملكية للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي تنطلق من تشخيص الظاھرة ومعرفة
أسبابھا ووضع الحلول والبرامج العالجية لھا.
وإنطالقا ً من ھذه الرؤية وفي ضوء الواقع أرى أن الحلول التي سأُقدمھا كراصد ومتابع للمشاجرات
الطالبية من خالل عملي كعميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية  ،قد تساھم في وضع األمور
في نصابھا والقيام بخطوات اجرائية لمعالجة مثل ھذه الظاھرة
أوالً  :المتتبع لسياسات القبوالت الجامعية في مختلف جامعاتنا فيما يتعلق بسياسة القبول للطلبة
يرى الخلل البيّن في دخول كم ھائل من الطلبة في مختلف الكليات وھم غير مؤھلين ليكونوا طلبة
جامعيين من حيث معدالتھم  ،حيث أن القبول وخصوصا ً في الكليات اإلنسانية يخضع لمعايير كثيرة
يشوبھا الخلل مثل الكوتات على مختلف أنواعھا وتدني المعدالت المطلوبة  ،وبالتالي تسھم الجامعات
وعن غير قصد في دخول شريحة واسعة من الطلبة ما كانوا ليدخلوھا لو أن أُسس القبول محكمة
بحيث ال يدخل الجامعة االّ الطلبة الراغبون بالتحصيل العلمي أُسوة بطلبة الكليات العلمية  ،ما يتطلب
إعادة النظر بسياسة القبول والكوتات.
ثانيا ً :

نظم اإلمتحانات الجامعية:

إذ أن المالحظ أن نظام االمتحانات في ھذه الكليات ال يختلف في جوھره وأعداده عن امتحانات طلبة
المدارس حيث يقرر لكل مادة ثالثة إختبارات  ،وھذا األمر ال يدفع بالطلبة الى اللجوء الى المكتبات
للبحث وكتابة األبحاث  ،مما يؤدي الى فراغ قاتل  ،ومن يدخل الى الجامعة أية جامعة يرى أسرابا ً
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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من الطلبة يتحركون أو يجلسون وال يحمل أ ّ
ي منھم كتبا ً أو دفاتر محاضرات أو مراجع وھذا يقودنا
الى تغيير أنماط وأشكال وآليات تقييم الطلبة.
ثالثا ً :

النشاطات ومجاالتھا:

على الرغم من كثرة النشاطات التي تشجع عليھا الجامعات ويمارسھا الطلبة وعلى مختلف أنواعھا ،
إالّ ّ
أن ھذه النشاطات وعلى إختالف الوانھا وأنواعھا واألعداد الھائلة من الطلبة  ،لم تحُد من التغلب
على اوقات الفراغ لدى ھؤالء الطلبة مما يجعلھم يتجمعون في أماكن مخصصة لھم دون سواھم ،
وبالتالي يكون الفراغ مدعاة للمفسدة والفساد .
وھذا يعني ان تُكرّس الجامعات ھذه النشاطات وتستخدمھا لتفريغ الطلبة لطاقاتھم بما ينفعھم ويقلل
أوقات الفراغ لديھم.
رابعا ً :

اإلجراءات التأديبية:

لكل جامعة انظمتھا وقوانيھا وتشريعاتھا المتعلقة بالعقوبات التأديبية للطلبة الذين يخالفون انظمة
الجامعات إالّ أن ھذه العقوبات التي تُتخذ بحقھم وفق تشريعات تصطدم بالضغط العشائري من ذويھم
على إدارات الجامعات إللغائھا أو تخفيضھا  ،مما يشجع الطلبة على إرتكاب المخالفات والدخول في
مشاجرات تؤثر سلبا ً على الجامعة وسمعتھا وتحدث شرخا ً في النسيج اإلجتماعي.
لذا يتوجب على إدارات الجامعة ان تح ّدث ھذه التشريعات وتغلظھا على الطلبة الذين يفتعلون
المشاجرات أو يشاركون فيھا  ،وأن ال ترضخ اإلدارات الى الضغط الخارجي للعفو عنھم او تخفيض
العقوبات.
كما يتوجب على إدارات الجامعات أن تربط الطلبة وال سيما في الكليات اإلنسانية بكفاالت عدلية عند
دخولھم الجامعة ألول مرة ويربطون بتعھدات مفادھا أن تسجيل الطالب يعتبر ملغيا في حال ثبوت
إفتعاله أو مشاركته بمشاجرة.
خامسا ً  :وللح ّد من ھذه المشكلة وتالفي تفاقمھا في الجامعات  ،فإن إعادة النظر بالتدريب العسكري
ولمدة شھر لكل كلية في معسكرات خاصة بالقوات المسلحة سيسھم بال شك بالحد من ھذه المشكلة.
سادسا ً  :على إدارات الجامعات أن تفكر جيداً بإقرار مواد دراسية ذات صلة بالخدمة اإلجتماعية
لطلبة الكليات اإلنسانية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ليقوم الطلبة بأداء ھذه الخدمة
وتحقيق متطلبات النجاح في ھذه المؤسسات.
سابعا ً  :التركيز على عقد الندوات والورش والمؤتمرات لفئات المجتمع المحلي من ذوي الطلبة
والتداعي للبحث في ھذه المشكلة وعرض األسباب وإيجاد الحلول  ،ومساھمة أولياء أمور الطلبة
بضبط سلوكات أبنائھم تجاه اآلخر في حرم الجامعات وخارجھا ألن ھؤالء الطلبة ھم أبناء بيئتھم ،
والسؤال المطروح عليھم  ،لماذا يلجأ ھؤالء الطلبة الى العنف الجامعي حال دخولھم الجامعة في
الوقت الذي لم يشاركوا باية مشاجرة أو يفتعلوھا خالل دراستھم المدرسية.
وأخيراً آمل أن تكون ھذه المالحظات موضع بحث وتسھم في حال تطبيقھا الحد من ظاھرة العنف
الجامعي .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص/٣ :شباب

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

العنف الجامعي  ....إلى متى ؟
د .فدوى أمين عطايا
تعتبر المشاجرات الطالبية التي حدثت مؤخراً في عدد من جامعاتنا األردنية مؤشرا على أن ظاھرة
العنف في جامعاتنا قد وصلت حداً باتت فيه تھدد السلم و األمن االجتماعي  ،وتلقي بآثره السيئة على
الجيل الصاعد .
فباتت ھذه الظاھرة الحديث الدائر في نبض الشارع األردني وفي صالونات المجتمعات وحتى في
الزيارات الصباحية والمسائية للنساء وھذه الظاھرة أصبحت تؤرق وتقض مضجع كل المجتمع
األردني لما لھا من انعكاسات سلبية وخطيرة على النسيج االجتماعي برمته وعلى الطالب الجامعي
والجامعات بشكل خاص .
المتمعن بإحداثيات ھذه الظاھرة يرى أنھا حصدت أرواح بريئة بعمر الزھور ال ذنب لھا سوى انھا
خرجت طلبا للعلم  ،لتصبح ظاھرة العنف في الجامعات ظاھرة جذرية قد تعدت حالة الشغب وأصبح
وباء يجتاح جامعاتنا الحكومية والخاصة على حد سواء وينتقل بسرعة متواترة من صرح علمي
آلخر.
والمتتبع لألسباب التي تؤدي إلى وقوع المشاجرات بين الطلبه نجدھا بسيطه و تافھة القيمه لھا  ،اال
انھا تمتد وتتعمق وتتسع دائرة العنف لتنتقل خارج أسوار الجامعات لتبدأ المشاجرة بسلوك عدواني
كممارسة اإلعتداء الجسدي او اللفظي او اتالف للمتلكات وينتھي باضرار جسيمة على الجسد الواحد
لمجتمعنا  ،أما عن األسباب الجوھريه وغير الجوھريه لتفشي ھذه الظاھره فھي تعود الى المفاھيم
والمدركات المغلوطه للعصبية القبلية والعشائرية والفئوية و االقليمية التي يتناقلھا الشباب والتي
تبدا بالتنشئة األسرية الخاطئة وعدم وجود اللحمة بين افراد االسرة الواحدة  ،إذ أن األسرة من أھم
مصادرالضبط االجتماعي  ،إضافة لحب الظھور واإلستعراض والكبت المستمر وقلة الوعي وكثرة
وقت الفراغ لديھم وال ننسى الصراعات على إنتخابات مجالس الطلبة واالندية الطالبية في جامعاتنا
والذي يرافقه ضعف في التحصيل العلمي االكاديمي وقله الدراسة وااللتفات المور ال جدوى منھا ،
والملفت للنظر أن معظم المتسببين بالمشاجرات الطالبية ھم من الطلبة المتدنية معدالتھم  ،األمر
الذي يسبب لھم اإلحباط ويدفعھم لإلنقياد وراء األفعال والسلوكيات السلبية .
ولنعرج على دور األمن الجامعي  ،إذ أنه المسؤول االول واألخير لتصعيد العنف الجامعي النه ال
يعمل على إحتواء المشكله من بدايتھا او وئدھا أثناء وقوعھا وعدم تعامله بأسس عقالنية ودراية تامة
 ،إذ يجب على المعنيين في ھذا الشأن ضرورة تفعيل القرارات أو التعليمات الخاصه بالمشاجرات
الطالبيه وعدم التھاون في تطبيقھا وإدراج مساقات من اجل العمل على تطوير وصقل شخصيه
الطالب وزيادة االنتماء الوطني وتعزيز الثقافة المدنية والدينية والوطنية  ،وتوعية الطلبة بالنتائج
الخطيرة المترتبة على حاالت العنف والشغب والتحريض داخل الجامعات من خالل عقد الندوات
والمحاضرات التثقفيه والورش التوعوية بشكل دوري وملء فراغ الطلبة وخاصة في كليات العلوم
االجتماعية واالنسانيه وزيادة اإلھتمام بالجوانب العملية والبحثيه وتوجيه الطالب للمشاركة في
نشاطات المنھجيه ثقافيه وفنيه ورياضية وتعزيز ثقافه العمل التطوعي وضروره توعيه الشباب
بضرورة احترام الرأي والرأي االخر وعدم التعصب لالفكار.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وباإلطالع على واقع العنف في الجامعات نجد أن الوضع اإلقتصادي والتباين بالدخول بين الطلبة
االردنيين والتباين البيئي بالمستويات المعيشية والثقافية ھي من احد أھم مصعدات وتيرة العنف من
خالل االحتقانات النفسية والحقد وضعف اإلداره في الجامعات والسيما في عمادة شؤون الطلبة التي
يقع على عاتقھا وضع خطط إستراتيجية تھدف لتنمية الفكر عند الطالب باالضافه الى ضعف التنسيق
والتشابك بين الجامعات .
واخيراً البد من القاء الضوء على األثر السلبي الذي يحدثه العنف الجامعي على اإلقتصاد الوطني
ككل ومايلحقه التخريب والتدمير من استنزاف لألموال التي تؤثر على ميزانية الدولة وما يتركه
العنف من اثر سيئ على سمعة الجامعات على المستوى االقليمي مما يقلل من البعثات العربية
لجامعاتنا وھذا له اثر مادي ومعنوي سلبي .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس

طقس االردن

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

* الخميس :أجواء باردة نسبيا ً عموما ً مع فرصة لھطول زخات محلية من المطر
* الجمعة :أجواء مائلة للبرودة وفرصة لزخات محلية من المطر في شمال المملكة

األربعاء  ١٧نيسان ٢٠١٣
تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز الى الشمال من سورية ومصحوب بكتلة ھوائية باردة
نھاراً:
تكون درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٦درجات مئوية.
يكون الطقس بارداً في المرتفعات الجبلية العالية ،وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق ،وربيعيا ً لطيفا ً في
األغوار والعقبة.
وتظھر كميات كبيرة من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات متفرقة من المطر
بمشيئة ﷲ خاصة في شمال ووسط المملكة ،يصحبھا الرعد أحيانا ً.
وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق
والطرق الصحراوية.
ي ّ
ُحذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من المناطق والطرق الصحراوية ،نتيجة الغبار
واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -٢خطر اإلنزالق عند بداية ھطول األمطار.
ليالً:
يكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال مع ظھور السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتبقى الفرصة
ُمتاحة لھطول زخات محلية من المطر.
ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم ال ُمالمسة لسطح األرض في المرتفعات الجبلية العالية.
تكون الرياح جنوبية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ي ّ
ُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المرتفعات الجبلية العالية نتيجة توقع تشكل الضباب والغيوم
ال ُمالمسة لسطح األرض.
الخميس  ١٨نيسان ٢٠١٣
يستمر تأثر المملكة نھاراً بإمتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو المتوسطة وال ُعليا
نھاراً:
يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا السنوية لمثل ھذا الوقت من
العام بحوالي  ٦-٤درجات مئوية.
وبستمر الطقس بارداً في المرتفعات الجبلية العالية وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق ،في حين يكون
لطيفا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال والسھول الشرقية ،مع ظھور بعض السُحب المنخفضة.

الجمعة  ١٩نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة باإلرتفاع الطفيف ،لكنھا تبقى أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام
بحوالي  ٥-٢درجات مئوية.
ويستمر الطقس بارداً نسبيا ً في الجبال ،ومائالً للبرودة في باقي المناطق .في حين يكون ربيعيا ً لطيفا ً
الى ُمعتدل في األغوار والبحر الميت والعقبة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال ،مع ظھور السُحب المنخفضة.
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زوايا الصحف

األبعاء

عين الرأي

صنارة الدستور

٢٠١٣/٤/١٧

• نفت السفارة األميركية في عمان تلقيھا تھديدات محددة تستھدف السفارة اث ر تفجي رات أم س
االول في بوسطن بوالية ماساتشوستس االميركية ..المتحدث باسم السفارة عقب على االخبار
التي تحدثت عن نشر تعزيزات امنية في محيط السفارة في عبدون اننا مس تمرون ف ي مراقب ة
الوضع األمني والتنسيق مع المسؤولين األردنيين.
• عقدت عشائر المزار الشمالي في محافظة اربد اجتماعا ضم عددا من ش يوخ ووجھ اء الل واء
تب احثوا خالل ه ب آخر ت داعيات قض ية استش ھاد الش رطي إب راھيم محم د الج راح ..وتواف ق
المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة قضية استشھاد الجراح مع الجھات المختصة.
• يعقد القطاع النسائي في حزب جبھة العمل االسالمي ملتقى بعنوان »مس تقبل العم ل النس ائي
السياس ي االس المي« ي وم الس بت المقب ل م ن الس اعة الثامن ة والنص ف ص باحا ً ال ى الخامس ة
مس ا ًء ف ي فن دق اب راج زم زم بعم ان ..ويتن اول الملتق ى ال ذي تش ارك في ه شخص يات نس وية
اردني ة وعربي ة ،تأص يل وت أطير العم ل السياس ي النس ائي وواق ع ھ ذا العم ل وت أثير الربي ع
العربي عليه.
• شكا تجار شارع فيصل بوسط البلد لـ«صنارة الدستور« من ع دم تج اوب امان ة عم ان معھ م
بخصوص عودة انتشار البسطات فوق ارصفة المشاة وامام بوابات المحال التجاري ة بص ورة
كبيرة تعيق مرور المشاة في ظل تدفق اعداد كبي رة م ن المجموع ات الس ياحية االجنبي ة عل ى
قاع المدينة.
• بلغ عدد الطلب ة الس وريين المس جلين ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي مختل ف محافظ ات المملك ة
خ الل الع ام الدراس ي » «٢٠١٣-٢٠١٢ح والي  ٢٥أل ف طال ب »خ ارج مخ يم الزعت ري«،
وفرت لھم الحكومة تسھيالت كافية في اجراءات التسجيل واعفاءات من الرسوم المدرسية.
• اعل ن المنت دى االقتص ادي الع المي )ال ذي س يعقد م ؤتمره المقب ل ف ي البح ر المي ت الش ھر
المقبل( انه سينتخب أعضاء جددا الدارة المنتدى بھدف تعزيز التعاون العالمي.
• نش ر دي وان ال رأي والتش ريع عل ى موقع ه االلكترون ي نظام ا مع دال لنظ ام رس وم المق الع
والتعدين لسنة .٢٠١٣
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٤/١٧

األربعاء

• رئ يس ال وزراء د .عب د ﷲ النس ور وأعض اء فريق ه الحك ومي التزم وا بحض ور الجلس تين
الصباحية والمسائية لمناقشات النواب لبيان الحكوم ة ول م يغ ادر ال رئيس أو ال وزراء القب ة ..
الوزراء دونوا مالحظاتھم على غالبية كلمات النواب .
• الرئيس د .النس ور التق ى قب ل ب دء جلس تي مجل س الن واب الص باحية والمس ائية كتلت ي الوس ط
اإلسالمي ووطن في مكاتب القبة وجرى مناقشة عدة قضايا أبرزھ ا رف ع أس عار الكھرب اء ..
النس ور وأعض اء الكتلت ين توافق وا عل ى ع دم رف ع أس عار الكھرب اء إال بع د اس تفاذ الب دائل
ومشاورة النواب في أي قرار بھذا الخصوص .
• كتلة وطن النيابية تجري حوارات واتصاالت لتشكيل حزب سياسي تكون ھي نواته  ..رئ يس
الكتلة المھندس عاطف الطراونه ابلغ الصحافيين ان الحزب الجديد سيكون برنامجه السياس ي
من أفكار أردنية وليست أفكارا مستوردة.
• دائرة اإلحص اءات العام ة تج ري دراس ة إحص ائية ح ول ظ اھرة العن ف األس ري ف ي االردن
تستطلع خاللھا أراء النساء من الفئة العمرية ) (٤٩-١٥عاما .ومن ابرز االسئلة التي وجھتھا
الدراسة ھي » مدى حصول المرأة على التمكين السياسي واالقتصادي ،وھل إنھ ن ص احبات
قرار » .ويتوقع ان تصدر نتائج الدراسة في أيلول المقبل.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الملك يدين تفجيرات بوسطن المطالب الخدمية وتشكيلة الحكومة ومحاربة الفساد تسيطر على مناقشات الثقة مواطنون يبيعون الكھرباء للحكومة خلل في توزيع المدارس والتربية تبحث عن العالج  ١٢مليون دوالر من برنامج األغذية للتغذية المدرسية  ١٧مرشحا ً يخوضون انتخابات ثانية عمان السبت تعويض شركات الخدمات بالمستشفيات عن رفع االجور لقطات من جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم  ٢٧٣مليون دينار الدفعة الثانية من قرض النقد الدولي تدخل حساب الخزينة طعن طالب في »اربد االھلية« وإطالق نار خارج حرمھا األسد يصدر عفوا عاما يستثني »جرائم االرھاب« -أوباما :تفجيرات بوسطن عمل إرھابي

 الملك يؤكد دعم االردن للجھود الدولية في التصدي لالرھاب النواب يؤكدون ضرورة استمرار اإلصالحات ويحذرون من رفع األسعار دراسة الستخدام مطار المفرق العسكري ألغراض الطيران المدني »المحاسبة«  :وحدة الرقابة في »التنمية االجتماعية« ال تقوم بالمھام الموكولة اليھا الحلواني  %٨٨ :من الصادرات الوطنية »صناعية« الذھب يواصل خسائره لالسبوع الثاني على التوالي العراق يوقع اتفاق المبادئ لمشروع نقل النفط الخام عبر اراضي المملكة زلزال يقتل العشرات في إيران ويدمر ألف مبنى بباكستان» -ھجوم مضاد« لمقاتلي المعارضة يوقف تقدم »النظامي« شمال سوريا
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 الملك يدين تفجيرات بوسطن "ماراثون الثقة" بحكومة النسور يبدأ على وقع ارتفاع نسبة "الحاجبين" "النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد المملكة % ٣٫٣ األردنيون يشترون نصف طن ذھب خالل أسبوعين طقس بارد نسبيا وأمطار متفرقة اليوم ضبط شخصين حاوال تھريب  ١٨الجئا من "الزعتري" كيلو غرام البندورة بـ ٢٥قرشا وانخفاض أسعار الخضراوات والبيض والدجاج وداع سرايا الشرطة الخاصة لاللتحاق بحفظ السالم بساحل العاج "اإلخوان" تدين تصريحات السفير األردني في إسرائيل حول الدقامسة عمال :نائب سابق عاقبنا بقطع الماء والكھرباء عن السكن لمطالبتنا بمستحقاتنا القبض على مشتبه باحتياله وشركائه على عربي -األردن يدين االعتداء على ماراثون بوسطن

 ھجوم نيابي والنسور يقايض الثقة بأسعار الكھرباء أوباما يصف تفجير بوسطن بعمل إرھابي ال يزال منفذوه مجھولين تعين أطباء وممرضين بدل المجازين في "الصحة" قريبا ً  ٧مليارات دينار حجم مشاريع برنامج عمل الحكومة ٢٠١٧ – ٢٠١٣ وزير التخطيط :عبء الضرائب وسّع حجم االقتصاد غير الرسمي خطة عمل لمتابعة تصويب أوضاع الشركات المتعثرة عفو رئاسي سوري يستثني "جرائم اإلرھاب" -زلزال عنيف يضرب إيران ويوقع عشرات القتلى في باكستان المجاورة
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