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أخبار الجامعة

أخبار األردنية – السوسنة -ھوا األردن

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

الطراونة " :طلبة االردنية" اثبتوا انتمائھم العميق لوطنھم وجامعتھم في انتخابات
اتحاد الطلبة العام الماضي
أشاد رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف
الطراونة بوعي وحكمة طلبة الجامعة
وقدرتھم على تحمل المسؤولية عند مشاركتھم
في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة المزمع
إجراؤھا في السابع والعشرين من الشھر
الحالي .
وأضاف الطراونة خالل لقائه صباح اليوم
طلبة كلية اآلثار والسياحة إلى أن طلبة
الجامعة اثبتوا انتمائھم العميق لوطنھم وجامعتھم عند إجراء انتخابات االتحاد العام الماضي والتي
كانت درسا وطنيا في تطبيق مبادئ الديموقراطية واحترام الرأي والراي االخر.
وحث الطراونة طلبة الكلية على استثمار طاقاتھم وإمكاناتھم للمشاركة في التغيير االيجابي الذي
يضع اإلبداع والتميز خصوصا في العملية التعليمية والبحثية ولدعم جھود الجامعة لتحقيق مستويات
متقدمة بين الجامعات العالمية .
ووجه الطراونة الطلبة إلى االستفادة من اإلمكانات التي توفرھا الكلية لزيادة مھاراتھم العلمية
والعملية وتھيئتھم لدخول لسوق العمل في القطاعات السياحية خصوصا وان االردن يمتلك ثروة
ھائلة في توفر المواقع االثرية واالماكن السياحية .
وتحدث مجموعة من طالب وطالبات الكلية خالل اللقاء الذي تخلله افطار صباحي حول مسيرة
دراستھم والتحديات التي يواجھونھا خصوصا في مجاالت التدريب العملي في المؤسسات السياحية
ومنھا الفنادق ومكاتب السياحة والسفر الى جانب زيادة المساقات التعليمية في اللغات االجنبية .
وقدر الطلبة خالل اللقاء الذي حضره عميدة الكلية الدكتورة ميسون النھار وعميد شؤون الطلبة
الدكتور نايل الشرعة اھتمام رئيس الجامعة بالتواصل والتحاور معھم وسماع مقترحاتھم التي
تستھدف تطور الخطط والبرامج التعليمية ومعرفة العقبات التي تواجھھم في مسيرتھم التعليمية .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص ٨

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

»األردنية« تؤمن أجواء ھادئة النتخابات اتحاد طلبة الجامعة في  ٢٧الحالي
كتبت :أمان السائح -تبدو األجواء االنتخابية النتخابات اتحاد طلبة الجامعة االردنية التي ستجرى يوم
الخميس الموافق  ٢٧الشھر الحالي شبه ھادئة داخل الجامعة ضمن اطر مدروسة أمنتھا ادارتھا
لتسير االمور بناء على االلتزام بتفاصيل التعليمات ،ومنعا لالحتقانات ،وتمشيا مع التخفيف من اية
مالمح للعنف قد تسير الى جانب االنتخابات السمح ﷲ ،كما تعكس الصورة االنتخابية شكال مشابھا
لتلك التي جرت العام الماضي ،من حيث التواجد الطالبي الحزبي الملموس في القوائم.
اجواء انتخابية تسير العام الحالي وفقا الضافة جديدة تمت من اجل اعطاء مزيد من العدالة ،حيث
عدل مجلس الجامعة األردنية بندا واحدا من تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة وبمقتضاه فإن القائمة
النسبية المغلقة التي تحصل على نسبة فوز اقل من  %٤من مجموع اصوات المقترعين تلغى نتائجھا
وال تحتسب .
وقد اكد رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة انه يؤمن بوعي وحكمة طلبة الجامعة وقدرتھم على
تحمل المسؤولية عند مشاركتھم في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة مشيرا الى ان طلبة الجامعة اثبتوا
انتماءھم العميق لوطنھم وجامعتھم عند إجراء انتخابات االتحاد العام الماضي والتي كانت درسا
وطنيا في تطبيق مبادئ الديموقراطية واحترام الرأي والراي االخر.
وسجلت االنتخابات حتى مساء امس انسحاب  ٦٠طالبا وتم رفض ترشيح خمسة طالب وفاز
بالتزكيه طالب صيدلة وطالب طب و ٣طالب بكلية الدراسات الدولية ،حيث وصل عدد القوائم الى
ثماني بعد انسحاب قائمتين ،ليصل عدد المرشحين االجمالي الى حوالي  ٥٠٠مرشح .ووفقا لرئيس
اللجنة العليا لالنتخابات الناطق الرسمي نائب رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة في تصريحات
لـ«الدستور« فإن التعديل الذي اضافه مجلس الجامعة يأتي حفاظا على مزيد من العدالة وضمانا لعدم
تفتيت األصوات ،وحتى يتمكن الحاصل على اصوات عالية من تحقيق فرصة بالفوز اكثر من مثيله
الحاصل على نسبه صغيرة .وأوضح محافظة ان التعليمات االخرى ستبقى كما ھي دون إجراء اية
تعديالت وسيتم النظر بتعديل بنود اخرى في االنتخابات القادمة ،أي بعد االنتھاء من انتخابات العام
الحالي،مشيرا الى ان االنتخابات ستقام وفقا لترتيبات جدية ومكثفة قامت بھا الجامعة ليؤدي الجميع
دوره بنزاھة وامانة وھدوء وعدالة ،مبينا ان الطلبه اثبتوا انتماءھم العميق لوطنھم وجامعتھم.
واشار الى ان الدعاية االنتخابية ستبدا صباح غد وتستمر حتى قبل موعد اجراء االنتخابات بيوم
واحد اي االربعاء المقبل ،مؤكد انه يجب ان ال تتعدى الدعايات االنتخابية الحدود المنصوص عليھا
والتي ال تثير النعرات القبلية او االقليمية او العشائرية ،وال تسيئ ألحد ،وان ال توضع في اماكن سير
الطلبة وال تعيق التحركات االكاديمية ،مبينا انه ما دون ذلك لن تمنع اية دعاية انتخابية على االطالق.
وبحسب نص التعليمات ينتخب الطلبة الدارسون في كل دائرة انتخابية ممثليھم في مجلس االتحاد،
ب أو
بحيث يُمثل كل  ٦٠٠طالب في الدائرة االنتخابية بعضو واحد ،ويقرب كل ما يساوي  ٣٠٠طال ٍ
ما يزيد على ذلك بتمثيله بعضو آخر.
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كما ينتخب طلبة الدراسات العليا ومن في حكمھم في الدوائر االنتخابية الخاصة باألقسام والكليات
التي يدرسون فيھا.
وبحسب التعليمات ينتخب طلبة مركز دراسات المرأة في كلية الحقوق ،ويعتبر طلبة المركز لغايات
ھذه التعليمات كأنھم طلبة في كلية الحقوق.كما تضـم األقسام التي تمنح الدرجات العلمية العليا فقط
إلى أصغر قسم في الكلية من حيث عدد الطلبة.
وبحسب التعليمات فإن االنتخابات تكون على مستويين ،األول على مستوى الدائرة االنتخابية ،ويكون
لكل عضو من أعضاء الھيئة العامة صوت واحد ،والثاني يكون على مستوى الجامعة بعدد  ٩مقاعد،
وتجري على أساس القائمة النسبية المغلقة بحيث تتشكل كل قائمة من  ٧مرشحين كحد أدنى ،ويكون
لكل عضو من أعضاء الھيئة العامة صوت واحد إلحدى القوائم ،وتحصل القائمة على نسبة من
المقاعد تساوي نسبة األصوات التي حصلت عليھا من مجمل عدد المقترعين للقوائم وبحسب ترتيب
أسماء المرشحين ،وفي حال وجود كسور في النسب المؤھلة للمقاعد ،يتم توزيع ما تبقى من المقاعد
على القوائم التي حصلت على أعلى الكسور تنازليا ً بحسب مقتضى الحال.
وبحسب التعليمات إذا تساوى عدد الطلبة المرشحين لعضوية مجلس االتحاد مع عدد المقاعد
المخصصة لھم في دوائرھم االنتخابية فيعتبرون فائزين بالتزكية ،كما يفوز المرشحون لعضوية
مجلس االتحاد بأغلبية األصوات وفي حالة تعادل طالبين أو أكثر في عدد األصوات ،تجرى القرعة
لتحديد الفائز من بينھم من قبل لجنة انتخابات الكلية المش ّكلة من عميد الكلية.
وتتم عملية فرز األصوات في يوم االقتراع نفسه تحت إشراف اللجنة التي يشكلھا العميد وبحضور
المرشحين أو مندوبيھم ،وال يجوز لھؤالء المرشحين أو لمندوبيھم المشاركة في عملية الفرز.
وتقوم اللجنة العليا بجمع ما حصلت عليه القوائم المبينة في المادة)/٨أ (٢/من ھذه التعليمات في
الكليات ،كما ال يجوز أن يكون الطالب في ذات الوقت مرشحا ً على مستوى الدائرة االنتخابية وعلى
مستوى القائمة المبينة من ھذه التعليمات.
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الغد ص ٤

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

انتھاء فترة الطعون بمرشحي انتخابات "اتحاد األردنية"
تيسير النعيمات  -انتھت أمس فترة الطعن بمرشحي انتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنية المقرر
إجراؤھا في الـ ٢٧من الشھر الحالي.
وردت الجامعة طعني طالبين حرما من الترشح قبل أيام لوجود إنذارات نھائية بحقھما ،وھذان
الطالبان من بين خمسة حرموا من الترشح.
وتذرع الطالبان بأن "اإلنذارين النھائيين زاال بعد مرور فصلين على صدورھما" ،لكن الجامعة ردت
بأنه لـ"زوال اإلنذارين النھائيين يشترط مرور أربعة فصول دراسية على صدورھما" ،حسبما صرح
به إلى "الغد" عميد شؤون الطلبة الناطق اإلعالمي باسم لجنة االنتخابات الدكتور نايل الشرعة.
وانخفض عدد المرشحين لھذه االنتخابات من  ٦٣٧مرشحا الى  ٦٣٢بعد انتھاء فترة تدقيق وفرز
طلبات الترشح األربعاء والخميس الماضيين .وبانتھاء فترة االنسحابات ،يتوقع أن تحسم مقاعد ٦
أقسام بالتزكية.
وعزا الشرعة سبب انخفاض عدد المرشحين لوجود خمسة منھم تعرضوا لعقوبات يمنعھم القانون
من الترشح بسببھا ،وفق ما أظھرت عمليات التدقيق.
وأشار الى أن "أربعة من بين الذين رفضت طلباتھم ممن ترشحوا على المقاعد الفردية ،فيما كان
الخامس مرشحا عن إحدى القوائم التي تضم  ٩مرشحين".
وبذلك انخفض عدد مرشحي المقاعد الفردية من  ٥٦١الى  ٥٥٧مرشحا في انخفض عدد مرشحي
القوائم ) ١٠قوائم( من  ٧٦مرشحا الى  ٧٥مرشحا.
وكان باب الترشيح النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنية فتح يوم األحد من األسبوع الماضي وأقفل
الثالثاء من نفس األسبوع.
وأمس ،كان آخر موعد لتقديم االنسحابات على المستويين )الفردي ،والقائمة( وتعويض الطلبات
المرفوضة على مستوى القائمة.
وفيما يتعلق بفترة الدعاية االنتخابية للمرشحين ،قال الشرعة إنھا ستبدأ غدا الخميس ولمدة خمسة
أيام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

افتتاح الزاوية الكورية في كلية اللغات األجنبية في "األردنية"

افتتحت في الجامعة األردنية اليوم الزاوية
الكورية التابعة لقسم اللغات األسيوية في كلية
اللغات األجنبية بعد تحديثھا بحضور رئيس
الجامعة الدكتوراخليف الطراونة وسفير
جمھورية كوريا الجنوبية في عمان تشوي
ھونغ ھي.
والزاوية التي انشئت في العام  ٢٠٠٧وتم
تحديثھا بالتعاون مع االكاديمية الكورية
لتقديم الخدمات االكاديمية والتعليمية للطلبة ،زودت باجھزة حاسوب حديثة وشاشات عرض وانظمة
صوت متطورة ومئات من الكتب الكورية ،الى جانب العديد من المواد التعليمية المختلفة من وسائل
سمعية وبصرية.
وقال الطراونة في تصريح له إن الزاوية الكورية تاتي ضمن مجموعة من الزوايا الدولية التي
تحتضنھا الجامعة إيمانا بأھمية التبادل الثقافي والتعليمي من خالل حواضن فيھا تحوي تجھيزات
تتيح فرصة تدعيم التبادل الثقافي والتعليمي.
واكد الطراونة على األفق الذي تطمح إليه الجامعة في تجويد العالقات البينية بين األردن وكوريا،
مرحبا بفكرة إستحداث كرسي تعليمي كوري على غرار كرسي اليونسكو وغيره ؛ والفتا إلى أن
وجود الخبرات المتميزة االردنية في حقول التعليم والتدريب والصحة وھي مساحة ممتازة للتعاون
بين البلدين .
بدوره أكد السفير تشوي ھونغ ھي أن إفتتاح الزاوية الكورية في رحاب الجامعة األردنية تأكيد
عملي على متانة العالقات الكورية األردنية؛ ودورھا الحقيقي في تعزيز التعاون وتقديم الخدمات
التعليمية والثقافية ودعم تبادل الخبرات بين البلدين؛ وزيادة فرص الحصول على منح دراسية علمية.
وعن تطلعات سفارة كوريا الجنوبية في عمان؛ بين السفير أن الزاوية الكورية توثق عرى التعاون
وتسھل الترابط بين الطلبة الكوريين في الجامعة ممن يتعلمون اللغة العربية وتزيد أعدادھم ،وايضا ً
للطلبة العرب واألردنيين المھتمين بثقافة وحضارة كوريا.
بدورھا قدمت عميدة الكلية الدكتور زھرة عوض لمحة موجزه عن مسيرة الكلية والبرامج التي
تطرحھا واللغات التي تدرسھا ،مشيرة إلى أن برنامج اللغة الكورية -االنجليزية من أقدم البرامج في
قسم اللغات اآلسيوية ،ويبلغ عدد طلبة شعبة اللغة الكورية ما يقارب )  (١١٦طالبا وطالبة ،تخرج
منھم )  (٤٠بعضھم يتابع دراساته العليا في كوريا الجنوبية.وجال الحضور الذي ضم نائب الرئيس
لشؤون الكليات االنسانية الدكتور ھاني الضمور وعدد من أعضاء الھيئة التدريسية والطلبة في
أركان الزاوية وتم استعراض المصادر والقطع الرمزية االثرية وسط اجواء حميمة تخللھا مشروب
الشاي العشبي الكوري الشھير.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

استيتيه  ١٤ :الف شاب وشابه استفادوا من برنامج مھارات التوظف
قال المدير التنفيذي لمركز تطوير االعمال نايف
استيتيه إن نحو  ١٤الف شاب وشابه استفادوا من
برنامج مھارات التوظف منھم  %٨٥حصلوا على
وظائف داخل االردن وخارجه.
واضاف استيتيه خالل حوار عقد مع طلبة كلية
االعمال في الجامعة االردنية اليوم ان برنامج
مھارات الذي ينفذه المركز ھو برنامج وطني يھدف
الى خلق فرص عمل جديدة وتھيئة كفاءات خريجي
الجامعات االردنية ورفد سوق العمل.
وزاد المحاضر ان البرنامج يسعى الى سد الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل الفتا الى انه
يتكون من ثالث محاور اساسية ھي مھارات التوظيف وريادة االعمال ومھارات جامعات.
وتابع استيتيه ان البرنامج صمم لتزويد الشاب بالمھارات الحياتية التي تشمل مھارات التواصل وبناء
الفريق والعرض والتقديم و ادارة الوقت والضغوطات.
ولفت الى ان خريجي البرنامج مدربين على كتابة السيرة الذاتية واجراء المقابالت االمر الذي
يعطيھم االفضلية عند التوظيف بسبب مقدرتھم على تقديم انفسھم للشركات بشكل فعال.
وحث المحاضر الطلبة على عدم اللجوء لثقافة الواسطة بل التركيز على الريادة كاحد االدوات المھمة
لخلق فرص العمل مشيرا الى ان الرياديين واصحاب المشاريع من الشباب يميلون لتوظيف الشباب
في مشاريعھم.
وعرض عميد الكلية الدكتور زعبي الزعبي الذي ادار الحوار توجھات ورؤى الكلية الرامية الى
تطوير برامجھا وخططتھا التعليمية لتواكب متطلبات سوق المال و االعمال واالدارة في االردن
وخارجه.الزعبي اكد ايضا اھتمام الكلية بتزويد طلبتھا بالمھارات التي يحتاجھا سوق العمل ليكونوا
قادرين على المنافسة في ظل االرتقاع المستمر لمعدالت البطالة على كافة الصعد المحلية واالقليمية
والعالمية .وتحدث عدد كبير من الطلبة حول التحديات التي تواجه الخريجين في سوق العمل مشيرين
الى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.
واكدوا اھمية توفير الجامعات فرص التاھيل والتدريب العملي لطلبتھا بغرض تھيئتھم ودخول سوق
العمل بقوة وكفاءة عالية المستوى.
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 األردنية

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

نموذجية "األردنية" تقيم سباقا ً للضاحية بمناسبة الكرامة ويوم األم

فاز الطالب قيس عليمات والطالبة فرح كرابلية في
سباق اختراق الضاحية "المرحلة الثالثة" الذي نظمه
فريق الرياضة بالمدرسة النموذجية في الجامعة
األردنية صباح اليوم بمناسبة ذكرى معركة الكرامة
ويوم األم .
وانطلق السباق الذي أعطى شارته مدير المدرسة
الدكتور علي بني حمد من البوابة الجنوبية للجامعة
وانتھى في حرم المدرسة بمشاركة " "٧٥طالبا ً وطالبة
من المرحلتين األساسية والثانوية .
وأقيمت المرحلتين األولى والثانية مطلع األسبوع الحالي ،حيث فاز بالمرحلة األولى الطالب غازي
ربابعة على فئة الذكور ،والطالبة لين الطاھات على فئة اإلناث .
وفاز بالمرحلة الثانية كل من الطالب عمر عليمات على فئة الذكور ،والطالبة لين كمال على فئة
اإلناث .
وأعرب مدير المدرسة عن تقديره لإلجراءات التي اتخذھا فريق الرياضة إلنجاح ھذا السباق والذي
يقام سنويا ً احتفاال بالمناسبات الوطنية فضال عن نشر ثقافة ممارسة الرياضة وأھميتھا على صحة
اإلنسان .
ولفت إلى أن الفائزين في السباق سيتأھلون للمشاركة في بطوالت لواء الجامعة ضمن فئة العاب
القوى ،مبينا أن إدارة المدرسة ستقيم حفل تكريم للفائزين في السباق بمراحله الثالثة .
يشار إلى أن  ٣٥٠طالبا ً وطالبة شاركوا في جميع مراحل السباق الذي يشرف عليه كل من عھد
عياصرة وصالح نصر من المدرسة النموذجية .

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 ٣٤

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

االحتفال باليوم العالمي للشعر في األردنية
ينظم فريق »أملنا فيكم« احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للشعر عند  ١٢من ظھر الخميس  ٢٠الجاري
في مدرج الكندي بكلية اآلداب تشتمل االحتفالية على قراءات شعرية وندوة على النحو اآلتي،
القراءات الشعرية بمشاركة :نواف رضوان ،محمد عبد الباري ،حسين العدوان وأسامة غاوجي.
كما يشتمل الحفل ندوة عن الشاعر محمود درويش وتتضمن :قراءة شعرية لمقاطع من الجدارية
للطالب محمد نور عمارنة متابعة نقدية يقدمھا األستاذ الدكتور إبراھيم خليل حول المقاطع تدير الندوة
د .الرا شفقوج من قسم اللغة العربية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

فضاءان إبداعيان واحتفال باليوم العالمي للشعر في »األردنية«
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية فضاء للصورة الفتوغرافية لعدد
من فناني اتحاد المصورين العرب فرع األردن بعنوان )ثلج وشتاء( .الساعة الحادية عشرة من
صباح من يوم غد في شارع اللغات .وتقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة
فضاء شعريا ً في ساحة برج الساعة ،احتفاالً بيوم الشعر العالمي ،بمشاركة الشعراء :مريم الصيفي،
عائشة الرازم ،سمير القضاة ،عيد النسور ،ليث مقابلة ،عبود الجابري ،لؤي أحمد ،حسن بسام،
محمود النوافلة ،حسين غرايبة .الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم غد.
وبدعوة من فريق أملنا فيكم تقام احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للشعر عند الساعة الثانية عشرة من
ظھر يوم غد في مدرج الكندي بكلية اآلداب تتضمن قراءات شعرية وندوة على النحو اآلتي:
القراءات الشعرية :نواف رضوان ،محمد عبد الباري ،حسين العدوان ،أسامة غاوجي .وندوة عن
الشاعر الكبير محمود درويش تلقى فيھا مقاطع من جدارية محمود درويش بصوت محمد نور
عمارنة تليھا متابعة نقدية يقدمھا الدكتور إبراھيم خليل حول المقاطع تدير الندوة د .الرا شفقوج من
قسم اللغة العربية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مرصد الرأي ص  - ٣٤مرصد الدستور ص / ٦ثقافة

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

جمانة غنيمات في "عودة مبدع"
تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية برنامج )عودة مبدع( ،لقاء مع رئيسة تحرير يومية
الغد الزميلة جمانة غنيمات في الثانية عشرة والنصف من ظھر اليوم األربعاء على مدرج كلية
الدراسات الدولية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية
الرأي ص أولى

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

توجه إلنشاء جامعة سعودية  -أردنية تقنية بالعقبة
حاتم العبادي  -كشف وزير التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتور امين محمود عن
توجه إلنشاء جامعة سعودية -اردنية في
مدينة العقبة تعنى بالعلوم التطبيقية.
وقال الدكتور محمود في تصريح الى
»الرأي« ان فكرة الجامعة المنوي إنشاؤھا،
ستكون بالشراكة بين حكومة البلدين.
وشكل الوزير لجنة لوضع تصورات النشاء
الجامعة المشتركة ،برئاسة الدكتور محمد
حمدان ،في حين ،سيتابع امين عام وزارة التعليم العالي السعودي ،الموضوع من جھتھم ،بحسب
الدكتور محمود.
وقال الدكتور محمود إن فكرة إنشاء الجامعة السعودية االردنية ،طرح كان خالل لقائه نظيره
السعودي الدكتور خالد العنقري ،على ھامش أعمال مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب الذي عقد
مؤخرا في السعودية.
واوضح أن فكرة إنشاء الجامعة ،القت ترحيبا من قبل نظيره السعودي ،الذي ،سجل بصمات واضحة
في تطور قطاع التعليم العالي السعودي ،في مختلف المجاالت ،الفتا الى أن »التعليم العالي في
السعودية بات عالمة فارقة في المنطقة«.
وبين الدكتور محمود انه بحث وناقش مع نظيره السعودي جميع افاق التعاون االكاديمي بين البلدين
والتأكيد على تعزيزھا ،مشيرا الى حرص الجانب السعودي على إستمرار ابتعاث وارسال طلبتھم
للدراسة في االردن بسبب ما يتمتع به االردن من أمن واستقرار والعناية والمتابعة التي يحظون بھا
الطلبة السعوديين باالردن.
وثمن الوزير محمود الجھود التي يبذلھا الملحق الثقافي السعودي في االردن محمد بن مفرح بن شبلي
القحطاني ،لمتابعة امور الطلبة السعوديين وحرصه على توثيق العالقات وتعزيز التعاون االكاديمي
بين البلدين.
كما تطرق النقاش والبحث بينھما الى تعزيز افاق التعاون بين الجامعات في البلدين وتعزيزھا ،الى
جانب مناقشة االعتراف بالجامعات ،حيث ابدى نظيره السعودي بحث الموضوع بجدية وايجابية.

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

13

بترا -الدستور ص  -٦الغد ص  – ٩صدى الشعب ص ٤
السبيل ص أولى

األربعاء

٢٠١٤/٣/١٩

المصـري يدعو الى تكثيف الجھود لدفع التقدم علميا وتقنيا في مجال الفلك
بدأ علماء فلك وشريعة وأكاديميون من ثماني عشرة دولة عربية واسالمية اجتماعات أمس في عمان
تھدف الى تعزيز التعاون بأخذ أحكام الشريعة االسالمية والحسابات الفلكية الدقيقة في حل اشكاليات
مطالع األھلة وتحديد بدايات الشھور العربية ومواقيت الصالة.
ويناقش الخبراء وعلماء الشريعة في المؤتمر الفلكي االسالمي السادس الذي ينظمه االتحاد العربي
لعلوم الفضاء والفلك والمركز الجغرافي الملكي االردني علوم الفلك والتقاويم بين التراث االسالمي
والمعاصرة وتجارب دولھم في مسعى للخروج بمشروع لتوحيد التقويم االسالمي يالئم الظروف
المعاصرة.
ودعا وزير الشؤون البلدية المھندس وليد المصري في كلمة افتتح بھا المؤتمر مندوبا عن رئيس
الوزراء الى ضرورة العمل على تكثيف الجھود من قبل العلماء والباحثين والمؤسسات المعنية بعلوم
الفلك لدفع التقدم علميا وتقنيا بھذا المجال.
وركز على ضرورة ان يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق واالستفادة من تجارب الدول التي
خطت خطوات جيدة في مجال الفلك بما يعزز تعاون الدول العربية واالسالمية في ھذا المجال.
وقال امين عام االتحاد العميد الدكتور عوني الخصاونة ان المؤتمر سيناقش ستين ورقة عمل
ودراسات وأبحاثا حول التطبيقات الفضائية الفلكية في الشريعة االسالمية ومفاھيم علمية فلكية
وكونية في آيات القرآن الكريم.
وبين أھمية المؤتمر في تركيزه على موضوع التقاويم بين التراث والحداثة وطرق تحديد رؤية األھلة
وبدايات الشھور ،وكيفية إعداد خريطة جغرافية تحتوي على اتجاھات القبلة ومواقيت الصالة وكيفية
تدريس علم الفلك العربي االسالمي في المرحلتين المدرسية والجامعية.
وركز الخصاونة وھو أيضا مدير المركز الجغرافي على أھمية التعاون العلمي والتكنولوجي بين
علماء الفلك والفضاء العرب والمسلمين وعلماء الشريعة والمتخصصين في التربية والتعليم بما
يفضي الى تفعيل النشاط الفلكي والحفاظ على التراث العلمي العربي االسالمي في ھذا المجال.
واسـتـعـرض رئـيـس االتـحـاد الـدكـتـور حميد النعيمي العقبات التي تواجه العلماء العرب في ميادين
الفلك والفضاء المتمثلة بتشتت جھودھم وانكفاء بعضھم على أنشطة فردية والظروف الصعبة التي
تمر بھا المنطقة العربية وغياب الجسم الھيكلي العلمي العربي الموحد.
وتحدث عن انجازات االتحاد الذي يضم  ٥٥٠عضوا وأھمية العمل على إنشاء وكالة فضاء عربية
واستعمال المراصد الفلكية في الوطن العربي االستعمال األمثل وال سيما في اجراء البحوث العلمية
والطلب من وزارات التعليم العالي العربية تخصيص منح دراسية في علوم الفضاء والفلك.
وشـدد الـقـائـم بـأعـمـال رئـيـس جـامـعـة الـعـلـوم االسـالمـيـة الـدكـتـور صـالح جـرار عـلـى
اھـمـيـة تـعـاون الـعـلـماء والخبراء وعلماء الشريعة على التقريب بين أبناء األمة وجوامعھا
المشتركة في وجه محاوالت تفتيتھا وزرع الفتن بين أبنائھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الدستور ص ٨

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

االمير تركي :البحث العلمي مقياس تقدم الدول وتطورھا
اكد مستشار رئيس مجلس امناء الجامعة العربية المفتوحة االمير تركي بن طالل بنى عبد العزيز ان
البحث العلمي قاعدة اساسية تنطلق منھا مبادرات التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وھو
مقياس لتقدم الدول وتطورھا.
جاء ذلك في كلمة افتتح بھا سموه الندوة االقليمية المتخصصة حول البحث العلمي في الدول العربية:
)تحديات وحلول( التي نظمتھا الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة خبراء واكاديميين معنيين بقضايا
البحث العلمي في البالد العربية من رؤساء الجامعات ورئيس المركز القومي للبحوث في مصر
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي امس في فندق كراون بالزا البحر الميت.
وقال سموه ان التفاوت الواضح بين الدول المتقدمة والدول النامية يرجع بشكل اساسي الى االستثمار
في البحث العلمي وتطبيق نتائجه في كافة القطاعات التنموية ،مشيرا الى ان الدول المتقدمة تتسابق
على تخصيص مبالغ ضخمة من موازناتھا من اجل البحث العلمي والتطوير بوصفه استثمارا ذا
ارباح ھائلة بينما ال تشكل ھذه المخصصات سوى النزر اليسير في موازنات الدول النامية ومنھا
عالمنا العربي.
واكد مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة في االردن الدكتور محمد ابو قديس دور الجامعات في
تحقيق التنمية الشاملة التي تلبي حاجات المجتمع ،كإحدى أھم الركائز االساسية في التنمية الشاملة.
وفي نھاية حفل االفتتاح قدم مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة في االردن درع الجامعة لسمو
االمير تركي بن طالل ،وبعد ذلك كرم سموه المتحدثين ورؤساء الجلسات في الندوة وخريجي الفوج
االول لبرنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم والحاصلين على جوائز التميز من اعضاء الھيئة
التدريسية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

العرب اليوم ص ٤

٢٠١٤/٣/١٩

السعدون  :الجامعة الملكية للعلوم الطبية مستوفية لشروط االعتماد العام

اثار حديث رئيس ھيئة االعتماد
لمؤسسات التعليم العالي لـ"العرب
اليوم" حول عدم استكمال الجامعة
الملكية للعلوم الطبية شروط
االعتماد القائمين على الجامعة.
ومن مبدأ االلتزام المھني وحرية
الرد التقت "العرب اليوم" رئيس
مجلس امناء الجامعة الملكية
للعلوم الطبية الدكتور عبدالمجيد
السعدون لتوضيح ما ورد حول
عدم حصول الجامعة على
الترخيص االعتماد العام النھا غير مستوفية لشروط الترخيص النھائي .وقال الدكتور السعدون اننا
كنا نتوقع من ھيئة االعتماد ان تكون اكثر انصافا للجامعة التي استكملت جميع متطلبات االعتماد
بشھادة الجميع وال يجوز لھيئة االعتماد ان تتجاوز مجلس التعليم العالي وتأخذ صالحياته وھي ھيئة
مستقلة وليس لھا ارتباط بوزارة التعليم .واوضح السعدون ان الجامعة قد منحت الترخيص النھائي
وقبل ھذا التاريخ منحت الترخيص االبتدائي وتم تمديد الترخيص وبموجب كتب موثقة "اطلعت
العرب اليوم عليھا" تبين صحة الترخيص بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ
 ٢٠١٢/٧/٢٩حيث تم دفع رسوم الترخيص النھائي والمقدرة بـ  ١٠٠.٠٠٠دينار اردني واصدار
شھادة الترخيص النھائي علما ان الجامعة والمؤسسين والخدمات الطبية الملكية قد راسلت وزارة
التعليم العالي بتاريخ  ٢٠١٢/٧/١٨واكدت فيھا على ان تكون مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ھي
المستشفيات المعتمدة في الجامعة.
واضاف ان الجامعة تعھدت بانشاء مستشفى بعد خمس سنوات وتم وضع التصاميم الھندسية
واالنشائية الكفيلة لتشغيله في مرحلة الحقة ال تزيد على خمس سنوات من قبل الخدمات الطبية
الملكية للبدء بالعملية التدريسية بعد توفر متطلبات التشغيل كافة من اعداد المرضى والحاالت
المرضية التي تتطلبھا احتياجات التدريب العملي السريري لطلبة كلية الطب البشري .كما التزمت
الجامعة بانشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تتم تسميته في ثالثة اشخاص ھم
المستثمر والخدمات الطبية ووزارة التعليم العالي التي يكون لھا دور رقابي ال يتنافى مع استقاللية
القرار االداري واألكاديمي في الجامعة.
كما وضحت االتفاقية الموقعة بين الشركة العالمية لالستثمارات والخدمات الطبية والمستثمر
االستراتيجي الدكتور عبد المجيد السعدون ان الموقعين على االستراتيجية كافة قد وقعوا بصفتھم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوظيفية وان االتفاقية تم اعدادھا ومراجعتھا من قبل الجھات المختصة في القضاء العسكري وھي ال
تتعارض مع اي من القوانين واالنظمة المعمول بھا في المملكة األردنية الھاشمية.
وحول ما جاء في تصريح رئيس ھيئة االعتماد ان الجامعة لم تحقق شروط االبتعاث الى جامعات
عالمية مرموقة وايفاد طلبة من الجامعة الملكية دون تقديم حواالت مالية الى ھيئة االعتماد ،اوضح
ان الجامعة الملكية ابرمت العديد من االتفاقيات كما جاء في تعھدھا بعقد العديد من االتفاقيات مع
جامعات عالمية مرموقة لدعم البرامج االكاديمية والتعليمية في الجامعة وفقا لحاجة الجامعة مع ابرز
الجامعات المرموقة مثل جامعات برشلونة والماليزية االسالمية وجرين األمريكية واالزھر وفلسطين
االھلية والمنصورة واالسكندرية والقاھرة واالسراء والشرق األوسط .والجامعة فتية ولم تبدأ
بالدراسة بعد ،ووعدت الجامعة بعقد اتفاقيات شريطة بدء الدراسة.
واكد ان الجامعة منحت الترخيص النھائي ودفعت رسوم الترخيص وان وزارة التعليم العالي تشھد
ان الجامعة الملكية قد منحت الترخيص النھائي وان الترخيص النھائي يعني البدء بانشاء مباني
الجامعة وان المادة "ج" من نظام تعليمات ترخيص الجامعات لعام  ٢٠٠٤اعطى الجامعة سنتين
الكمال انشائھا وانھت الجامعة خالل سنة تأسيس المختبرات والمدرجات والمكتبات والكافتيريا
والقاعات الصفية للتخصصات كافة بحيث تستوعب االن  ٤٨٣٣الف طالب كما أشارت لجنة
االعتماد في تقريرھا.
ويتساءل سعدون كيف منحت الجامعة شروط الترخيص النھائي وتذكر ھيئة االعتماد انھا غير
مستكملة لشروط الترخيص النھائي والجامعة مستكملة لشروط الترخيص النھائي في ثالث نقاط
اساسية ھي :تقديم المخطط التفصيلي للمستشفى وابتعاث خمسة طالب اربعة خارج البالد الى
جامعات اوروبية وامريكية وطالبة واحدة لدراسة الماجستر لغة انجليزية في جامعة البتراء لحاجة
الجامعة لمتطلبات جامعية دراسية ولدراسة تخصصات طبية صرف  .والطلبة المبعوثون على نفقة
الجامعة الملكية ھم الطالب محمد العدوان الكمال الدكتوراة في تخصص ھندسة طبية وتقنيات حيوية
من جامعة ماستشوستس لويل في الواليات المتحدة االمريكية والطالب عمر ثلجي الكمال الدكتوراة
في تخصص األشعة التشخيصية في جامعة برادفورد المملكة المتحدة والطالبة زين العمايرة لدراسة
الماجستير لغة انجليزية في جامعة البترا والطالب طارق الدجاني لدراسة دكتوراة في التشريح في
جامعة بريستول في بريطانيا والطالبة رند الرمحي لدراسة الدكتوراة في فسيولوجي علم الوظائف في
جامعة بريستول في بريطانيا ،وھذا دليل على ان الجامعة قد استكملت الشرط الثاني من شروط
الترخيص ،كما يوجد حواالت مالية للطلبة تدفع للطلبة "اطلعت العرب اليوم على الحواالت "وبعث
حواالت مالية الى الھيئة رغم ان الھيئة غير مسؤولة عن الحواالت المالية وليس من صالحياتھا وانه
تعد على صالحياتھا والطعن في مصداقية الجامعة الملكية من خالل االتصال باحد الطلبة المبعوثين
في امريكا والتاكد من ابتعاثھم على حساب الجامعة الملكية .وھو شيء غير مھني وال يجوز ان
تتعامل الھيئة مع جامعة وطنية ولكن ھذا يدل على ان ھناك نية لتعطيل الجامعة وعدم البدء بالدراسة
الستفادة المجتمع األردني والعربي على حد سواء من تدريس تخصصات نادرة وبحاجة ماسة اليھا.
وحول ضرورة اطالع لجان للتأكد من مدى سالمة البنية التحتية اوضح سعدون ان البنية التحتية
تخضع لمعايير ھندسية واشراف ھندسي ومسؤول امام الجامعة والوزارة والمجتمع ،وھذا دليل على
عدم الحيادية واالنصاف ،حيث تمت االشادة بالمباني الجامعية من بعض اللجان التي قامت بزيارة
الھيئة ولم يشتمل تقارير اللجنة على مالحظات حول جودة المباني.
اما االعتماد على بعض االساتذه من الجامعات االخرى فتنوي االعتماد على بعض األساتذه من
الخدمات الطبية ومن القطاع الخاص ،وتعمل على استقطاب األساتذه من الجامعات الحكومية التي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تتوافر بھا كليات طب اوضح السعدون انھا مسألة طبيعية خصوصا في المراحل األولى من التأسيس
الن قواعد االعتماد في مؤسسات التعليم العالي تشترط ان يكون  % ٥٠من األساتذه اردنيين وبالتالي
فان الجامعة مضطرة الى التعاقد مع بعض االساتدة الراغبين وتوفد اساتذه اخرين من الجامعات
والخدمات وال تعمل على افراغ الجامعات .والجامعة الملكية للعلوم الطبية ھي الوحيدة التي اوفدت
مبعوثين الى الخارج قبل البدء بالدراسة وھذا لم يحصل مع جامعة اخرى واننا لم نأخذ اساتذه من
الخدمات الطبية .ومن اجل المحافظة على استقرار الجامعات تمت االستعانة باساتذة اكفاء من
جامعات القطاع الخاص ،حيث كانوا يعملون في القطاع الخاص وتركوا الجامعة فيما بعد وكانت
ھيئة االعتماد اتصلت بھم للتاكد من مدى التزامھم علما ان ھذا االجراء لم يطبق مع الجامعات
االخرى.
والحديث حول  % ٥من موازنة الجامعات يجب ان تكون للبحث العلمي وااليفاد عندما تبدأ الجامعة
بالدراسة تحقق  % ٥من اغراض البحث العلمي وااليفاد ،فالحديث حول  % ٥من ميزانية الجامعة
سابق الوانه الن الجامعة لم تبدأ بالدراسة وال يوجد فيھا طلبة وينطبق على الجامعات القائمة ويتوافر
فيھا اعداد من الطلبة.
اما في موضوع اللجان التي قامت باعتماد الجامعة لم ولن تتحدث بسوء على اي منھم النھم اساتذة
اكاديميون مرموقون ولكن لنا تحفظات على بعضھم .والالفت ان تقاريرھم لم تكن حاسمة بل تركت
الخيار الى ھيئة االعتماد وھذا يدل على وجود تنسيق بين اللجنة وھيئة االعتماد وھذا ما برز في
تقاريرھم.
واوضح السعدون انه ال توجد جامعة مستوفية لجميع معايير االعتماد العام سواء كانت جامعة
حكومية او خاصة وانما يعطى االعتماد العام شريطة اكمال النواقص ان وجدت ،حيث ان اللجنة
قامت بزيارة الجامعة ثالث مرات وتم منحھا االعتماد العام وفي كل زيارة يتم اعطاء المالحظات
بوجود النواقص وفي الزيارة التالية يتم اعطاؤھا مالحظات اخرى عن مزيد من النواقص لم تذكر
في الزيارة االولى حتى تدخل في الزيارة الثالثة رئيس ھيئة االعتماد الدكتور بشير الزعبي للتاكد ان
الجامعة استكملت جميع ما تم ذكره ورغم ذلك لم تعط اللجنة تقريرا حاسما بمنح االعتماد وانما ترك
الموضوع لھيئة اعتماد أصدرت قرارھا بعد معاناة بالموافقة على منح االعتماد العام للجامعة الملكية.
حيث طلبت الجامعه استحداث برامج طبيه بتاريخ  ٢٠١٣\٧\٣١ولم يتم حسم الموضوع لغايه االن
كما ان قرار الھيئه اعادة الجامعة الى المربع االول من حيث شروط الترخيص وتقديم المخطط
التفصيلي للمستشفى وتقديمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي القرار نفسه ذكرت بعدم استقبال طلبة او البدء بالدراسة لحين استكمال استحداث التخصصات
الذي ھو مسؤولية مجلس التعليم العالي وليس ھيئة االعتماد والمطلب االخر ھو اعادة الجامعة الى
المربع االول وھو شروط الترخيص وتقديم المخطط التفصيلي للمستشفى وتقديمه لوزارة التعليم
العالي .علما ان ھيئة االعتماد تدرك اعتماد العديد من الجامعات ولديھم نواقص تفوق النواقص في
الجامعة الملكية بدرجات مما يدل على ان الھئية تكيل بمكيالين .ومثال ذلك اعتماد الجامعة األمريكية
في مادبا وجامعة عجلون الوطنية وھذا االمر لم يقتصر على جامعتين وانما على جميع الجامعات
تقريبا والموافقة على االعتماد شريطة استكمال النواقص .وحول عدم قبول االستثمار على حساب
جودة التعليم قال سعدون نحن ندعم االستثمار وليس على حساب نوعية وجودة التعليم ،كما اننا لم
نصل الى مرحلة تقييم جودة التعليم االن نحن في االعتماد وجودة التعليم ھي مرحلة الحقة بعد
االعتماد وكثير من الجامعات حصلت على االعتماد ولم تصل الى جودة التعليم ،ونحن نطمح الى
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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جودة ونوعية التعليم ولكن ليس استھالكيا .والجامعة بنيت برؤى حديثة وبمواصفات عالية جدا ولذلك
نرجوا من ھيئة االعتماد الكيل بمكيال واحد والرعية بالسوية.
وحول قبول االعتماد العام شريطة العمل على االعتماد العام والترخيص اكد ان االعتماد العام منح
على ثالث زيارات متتالية من قبل لجان ھيئة االعتماد واكمال الجامعة متطلبات التعليم العالي كافة
والتقارير محفوظة رغم تحفظنا على بعض اعضاء اللجنة .ولم نشكك في نزاھة اللجنة فكيف توكل
اليھم مسؤولية اعتماد الجامعة واستكمال مسيرتھا ،حيث يطلبون من الجامعة عقودا العضاء ھيئة
التدريس والعاملين في الجامعة وعندما تستكمل االوراق المطلوبة يتم طلب مباشرة العمل علما ان
الجامعة يتوافر بھا  ٢٠٠شخص من الكادر األكاديمي واالداري والعاملين في الجامعة دون بدء
الدراسة .وھذا يدل على ظلم واجحاف بحق الجامعة ومھما كانت النواقص ال يبرر عدم بدء استقبال
الطلبة ومباشرة الدراسة فيھا واستكمال النواقص فيما بعد جنبا الى جنب مع استكمال الدراسة.
وحول سحب الدعوى القضائية اوضح انه سحبھا بمبادرة كريمة من قبل الشريك القوات المسلحة
االردنية الفساح المجال لھيئة االعتماد لتسوية الموضوع بحجة ادعائھم اننا ال نستطيع استحداث
برامج او تخصصات او البدء في االعتماد الخاص اال بعد اسقاط الدعوى المقامة امام محكمة العدل
العليا وان اسقاط الدعوى من باب حسن النية ومنحھا االعتماد العام والبدء بالترخيص وان التحجج
بشروط الترخيص النھائي امر غير صحيح.
كما انني اوجه التحية والتقدير للجنة النزاھة النيابية الذين طلبوا من وزير التعليم العالي ورئيس ھيئة
االعتماد توضيح اسباب المماطلة والتسويف في قضية الجامعة فكانت االجابة عن اسباب وھمية .كما
ان ازدواجية المعايير في بعض الجامعات واعطاء الترخيص بفترة وجيزة والجامعة الملكية مستوفية
للشروط ووضع العراقيل ،حيث ان القوات المسلحة شريك رئيسي في الجامعة بنسبة .% ٣٠
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بترا -الغد ص ١٣

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

القطامين :إنشاء وحدة إدارية بـ"مؤتة" للعناية بالمجتمع المحلي
زار وزير العمل وزير السياحة واالثار الدكتور نضال القطامين أمس محافظة الكرك حيث اجتمع
بمحافظھا عبد الكريم الرواجفة بحضور عدد من نوابھا واعيانھا.
وقدم الرواجفة ايجازا وافيا عن محافظة الكرك تاريخا ومشاريع وانجازات ومطالب واحتياجات.
وقام القطامين بزيارة جامعة مؤتة حيث اجتمع برئيسھا الدكتور رضا الخوالدة ونوابه ودار الحديث
حول امكانيه انشاء وحدة ادارية بالجامعة تعنى بشؤون المجتمع المحلي وحاجته من فرص العمل
بشتى التخصصات والدرجات بھدف ،محاربة الفقر والبطالة وان تقوم تلك الوحدة بمسح ميداني
شامل لكل قرى وبلدات المحافظة وللتخصصات واالحتياجات وفرص العمل المطلوبة بالتنسيق
والتعاون مع وزارتي السياحة واالثار والعمل بھدف تأمين فرص العمل المطلوبة من خالل مشاريع
الوزارة التي ستطلقھا.
كما افتتح القطامين اليوم الوطني للتشغيل في الكرك والذي ياتي ضمن الحملة الوطنية للتشغيل
المنبثق عن استراتيجتھا والتي ستستمر من خالل جامعة مؤتة لمتابعة االمور ولخلق فرص عمل
حقيقية تخدم ابناء المجتمعات المحلية.
وقام القطامين بجوله باتجاه قلعة الكرك مرورا بالشوارع المؤدية اليھا وطلب باعادة التفكير بطرق
تصل الى القلعة بيسر وسھولة للحد من االختناقات المرورية والتسھيل على السياح والزوار للوصول
براحة لھذا المعلم الكبير.
كما قام القطامين بزيارة القلعة برفقه مدير عام دائرة االثار الدكتور منذر جمحاوي ورئيس بلدية
الكرك والنواب واالعيان مستمعا الى شرح مفصل عن القلعة والمشاريع المنفذة والمشاريع قيد
الدراسة ،واطلع على التصدعات التي سببتھا الظروف الجوية وبحث سبل معالجتھا باساليب علمية .
ثم زار القطامين مشروع بانوراما الكرك والتي انشئ بالتعاون مع مؤسسة اعمار الكرك حيث شاھد
فيلما وثائقيا عن الكرك المجد والحضارة والتاريخ صوتا وصورة.
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الرأي ص  -٢الغد ص  -٧صدى الشعب ص ٤

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

 ٥٠منحة ماجستير يعلنھا معھد االعالم
أعلن معھد اإلعالم األردني عن بدء استقبال طلبات االلتحاق ببرنامج الماجستير في
الصحافة واإلعالم الحديث والذي يقدمه المعھد بالتعاون مع الجامعة األردنية.
وقال بيان اصدره المعھد أمس »ان الراغبين بامكانھم التقدم بطلبات االلتحاق مباشرة
للمعھد أو إلكترونيا ً عن طريق موقع المعھد اإللكتروني ) ،(www.jmi.edu.joمشيرا
الى ان المعھد سيوفر للعام الدراسي القادم  ٥٠منحة دراسية كاملة وجزئية« .وأوضح
عميد المعھد ،الدكتور باسم الطويسي ،أن برنامج الماجستير سيطرح ألول مرة للعام
الدراسي الجديد ضمن مسارين؛ األول مسار االمتحان الشامل الذي يھدف إلى تخريج
صحفيين مھنيين مزودين بمھارات متقدمة وتحديداً في مجال الصحافة الرقمية ،والمسار
الثاني الرسالة العلمية ،ويھدف ھذا المسار إلى تخريج متخصصين في اإلعالم
وصحفيين ومھنيين معا ً.
ويعد المعھد أول مؤسسة تعليمية عربية تطور مناھجھا التعليمية في الصحافة باالستفادة
من عناصر البيئة الرقمية ،إلى جانب التركيز على بناء أساس معرفي ثقافي متين لدى
الطلبة ،حيث يوفر برنامج األنشطة والمحاضرات الموازية المزيد من الفرص أمام
الطلبة للتعرف واالطالع من خالل محاضرين زائرين يستضيفھم المعھد من مختلف
انحاء العالم.
ويوفر المعھد رحالت دراسية خارجية لطالبه كل عام ،ومنھا ھذا العام رحلة دراسية
جماعية إلى النرويج ورحلة دراسية إلى مؤسسات إعالمية في السويد ورحلة أخرى إلى
أكاديمية اإلعالم الرقمي في الجامعة األمريكية ببيروت.
وحث الصحافيين والخريجين الراغبين بالعمل في مجال اإلعالم ،االستفادة من ھذه
الفرصة بالتقدم والمنافسة في الحصول على قبول ومنحة دراسية.
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الغد ص ١٣

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

جامعة برلين تقدم منحا لـ"الطفيلة التقنية"
فيصل القطامين  -التقى مدير مشروع )ايراسموس مندوس( اوليفير بفافير من جامعة برلين التقنية
نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور أحمد الزغاليل ،حيث بحث الطرفان بحضور عميد كلية
الھندسة ضابط ارتباط المشروع الدكتور صالح الجفوت سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك ،السيما
ما يتعلق بتقديم منح دراسية في الدراسات العليا والزيارات البحثية.
وبين الدكتور الجفوت أن مشروع ايراسموس مندوس قدم أخيرا مجموعة من المنح الدراسية تتضمن
منحتين دكتوراة ومنحة ماجستير وثالث منح ما بعد الدكتوراة وزيارتين علميتين ومنحة تبادل لطالب
بكالوريوس ،الفتا إلى أن الكلفة اإلجمالية لمجموع المنح التي حصلت عليھا الجامعة منذ بدء شراكتھا
مع برنامج ايراسموس مندوس العام  ٢٠٠٧قاربت إلى مليون ونصف المليون يورو.
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السبيل ص ٤

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

أول دبلوم تدريبي لعالج اإلدمان على التبغ في األردن
أحمد برقاوي -أعلن مركز الحسين للسرطان الثالثاء عن توقيع اتفاقية مع جامعة البترا
تتضمن طرح دبلوم تدريبي لعالج اإلدمان على التبغ في األردن.
ووقع االتفاقية عن المركز مديره العام الدكتور عاصم منصور ،والدكتور عدنان بدران
رئيس جامعة البترا.
ويأتي توقيع االتفاقية باكورة لمذكرة تفاھم أبرمت بين الجانبين مؤخرا ،جرى من خاللھا
االتفاق على إطالق دبلوم تدريبي متخصص تحت عنوان "العالج السلوكي لإلدمان على
التبغ" ،مدته أربعة شھور.
من جھته ،أكد رئيس جامعة البترا الدكتور عدنان بدران أن مذكرة التفاھم تھدف إلى
إيجاد شراكة حقيقية مع مركز الحسين للسرطان ،تساھم في تأصيل ثقافة عامة مناھضة
للتبغ واستخدامه.
وأشار إلى جھود لجنة مكافحة التدخين التي أطلقتھا جامعة البترا ،والتي كان لھا دور
رئيس في تأسيس اتحاد الجامعات األردنية لمكافحة التبغ.
في حين أكد مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور أھمية دعم
مكافحة التبغ ،مشددا على أن ذلك من المھام األساسية للمركز في مكافحته للسرطان.
وقال ":ال تقتصر جھود المركز على تقديم العالج بل تتعدى ذلك الى مكافحة مسببات
ھذا المرض ،ومن ضمنھا التدخين واستخدام التبغ الذي يعد مسؤوال مباشرا عن  ٤٠في
المئة من السرطانات في األردن ،ومنھا سرطانات الرئة والقولون والرأس والعنق والدم
والمثانة".
بينما لفت مدير مكتب مكافحة السرطان في المركز الدكتور فراس الھواري أن ھذا
الدبلوم المختص بعالج اإلدمان على التبغ يعتبر األول من نوعه في اقليم الشرق
األوسط ،كما يتميز بالجمع بين الجانبين النظري والعملي من حيث التطبيق في عيادات
عالج اإلدمان على التبغ في المركز ،اضافة الى اجراء األبحاث المتعلقة بمكافحة التبغ
وعالج اإلدمان عليه.يشار إلى أن المادة ) (١٤من االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ،
تطالب الدول الموقعة عليھا بايجاد برامج تدريبية تعمل على توفير الكفاءات لعالج
اإلدمان على التبغ.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

السبيل ص ٤

٢٠١٤/٣/١٩

اتفاقية لتدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بين »تنجوغ السنغافورية«
واليرموك
محمود خيري -استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد ﷲ الموسى أمس وفداً من
مدرسة "واء تنجوغ" السنغافورية برئاسة مديرھا محمد عبد الحليم رافقه مندوب قسم
اللغة العربية بالمدرسة ضياء الدين الزيتاوي ،وممثل المدرسة في األردن حسين الربيع،
حيث تم بحث سبل تفعيل االتفاقية المبرمة بين الجانبين.
وتنص بنود االتفاقية المبرمة بين اليرموك ومدرسة واء تنجوغ على تسھيل إجراءات
تسجيل الطلبة السنغافوريين في جامعة اليرموك في تخصصات اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،وتبادل أعضاء الھيئة التدريسية والزيارات العلمية والمشاركة بالنشاطات
العلمية والمعرفية التي يعقدھا الجانبان.
ويأتي الطلبة األجانب إلى الجامعات األردنية لتعلم اللغة العربية والشريعة اإلسالمية
أغلبھم من دول شرق آسيا ،فيما يقدر عدد الطلبة العرب واألجانب حسب رئيس الجامعة
ما نسبته  %١٠من إجمالي طلبة اليرموك ،من  ٤٠جنسية مختلفة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

السبيل ص ٣

٢٠١٤/٣/١٩

فعاليات مجتمعية توظف طاقات الطلبة وتعزز معنى التكافل االجتماعي
محمود خيري -نظم طلبة كلية العلوم الطبية المساندة في مجال خدمة المجتمع المحلي
بالجامعة الھاشمية عدة نشاطات شملت زيارات لمراكز أيتام ،ومسنين ،وتنظيم بازارات
خيرية يعود ريعھا لصالح المحتاجين والفقراء ،وتنظيم نشاطات توعوية ،وإجراء
فحوص طبية ،وشارك في الفعاليات طلبة الكلية من تخصصات :العالج الطبيعي ،العلوم
المخبرية الطبية ،والعالج الوظيفي ،والتغذية السريرية والحميات ،والتصوير الطبي.
فيما زار بعض طلبة الكلية مركز أيتام بيت الخير ،ومركز األميرة منى الحسين لرعاية
كبار السن ،وقاموا بحمالت توعية وتثقيف ،إضافة إلى توزيع الھدايا ،وتقديم الفقرات
الترفيھية ،وإعداد وجبات الطعام الصحية.
وتخللت النشاطات بازاراً خيريا ً افتتحته عميدة الكلية الدكتورة نوال حجاوي ،وشمل
العديد من النشاطات مثل :قياس نسبة السكر في الدم ،وضغط الدم ،وأخذ قياسات الوزن،
والطول ،وكتلة الجسم ،ونسبة الدھون ،وحساب السعرات الحرارية باألطباق التي قام
الطلبة بشرائھا ،وفحص العصب ،واإلجابة عن األسئلة الخاصة بالعالج الطبيعي ،كما
حضر الطلبة بعض األطعمة وبيعھا لصالح البازار.
فيما أقاموا حفالً تكريميا ً لعمال النظافة في مبنى الكليات الطبية ،وقد قدمت لھم عميد
الكلية الشكر على جھودھم المتواصلة ،وتفانيھم في عملھم للمحافظة على نظافة مبنى
الكليات الطبية ،وبينت أن قيمة العمل والخدمة العامة ال غنى عنھا مھما بدت بسيطة.
كما أشادت الدكتورة حجاوي في مبادرة الطلبة ،وإحساسھم بالمسؤولية تجاه ھذه الفئة
العاملة في الكلية ،مبينة أھمية غرس معاني التكافل االجتماعي التطوعي ،واإلحساس
لدى الطلبة ،وتجذير ھذه المفاھيم لديھم ،وتقدير واحترام أعمال اآلخرين ،وقد اشتمل
التكريم على توزيع ريع البازار الخيري الذي عقده الطلبة سابقا ،وكذلك المالبس التي تم
جمعھا في حملة معطف الشتاء على العاملين في حضور عدد من الطلبة أصحاب
المبادرة ،وأعضاء الھيئة التدريسية ،ومندوب من الشؤون المالية ،والرقابة الداخلية،
ودائرة البيئة والسالمة العامة ،وكذلك المسؤولين من شركة النظافة في الجامعة.
وكان طلبة الكلية أطلقوا حملة معطف الشتاء التي تم فيھا تجميع ،وشراء مالبس شتوية
مختلفة لعائالت العاملين على تنظيف مبنى الكليات الطبية البالغ عددھم  ٣٠شخصاً؛
وذلك إيمانا من طلبة الكلية بأھمية تكريم ھؤالء العاملين ،ولدورھم الفعال في المحافظة
على نظافة مبنى الكليات الطبية ،ومرافقھا بال تواني ،وبصبر ،ومثابرة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص /٢رياضة -الغد ص  /٣تحدي

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

ضاحية الجامعات األردنية غداً
تستضيف جامعة آل البيت وبالتنسيق مع اللجنة الفنية في اتحاد الجامعات سباق الضاحية لطالب
وطالبات الجامعات االردنية الحكومية والخاصة يوم غد الخميس.
السباق الذي يشارك به  ١٨جامعة ينطلق من ثغرة الجب عند الثانية عشرة ظھراً وينتھي في حرم
الجامعة المنظمة وتبلغ مسافة السباق للطالب ١٠كم وللطالبات ٤كم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

األربعاء

الرأي ص ٢١

٢٠١٤/٣/١٩

تعليم طبقي
جمان مجلي
 ديمقراطية التعليم تطوير المناھج الدراسية تطوير أداء المعلمين مستوى تعليمي جيد في مناطق المملكة كافة إدخال التكنولوجيا ومواكبة وتطبيق معطيات العلم الحديثوغير ھذه الشعارات الكثير التي تم إطالقھا وال تزال تطلق ،والتعليم في وضع يؤسف له ،مع وجود
بعض االستثناءات في ربوع الوطن ،ولكنھا ال ترضي طموح أمة تتطلع إلى التطور الحقيقي.
أقول ھذا الكالم وفي ذھني مشھد حقيقي عشت تفاصيله؛ حيث التقى طالب من الصف الخامس
االبتدائي في مدرسة حكومية من خارج العاصمة ،مع طالب من الصف الخامس االبتدائي من مدرسة
خاصة في عمان ،جاء اللقاء بحكم القرابة ،وكان المشھد والحوار بينھما غريبا ً فالقواسم المشتركة
تكاد تكون معدومة باستثناء طفولة بريئة ترغب في المشاركة وتتطلع إلى نقاط االلتقاء ،فما كان
بينھما سوى اللعب بالكرة وصدى ضحكات تمأل األفق مرحا ً.
فارق واضح بين مدرستين سيخلق في المستقبل فرصا ً ضئيلة أمام واحد ،وفرصا ً واسعة أمام اآلخر،
ال ذنب لھما في ھذا الفرق ،ذنبھما أن أھل أحدھما ال يملكون ما يكفي من المال ،واآلخر استطاع أھله
أن يوفروا له مدرسة تقدم لطالبھا مستوى متميزاً من العلم مستعينة بأحدث الوسائل التربوية
وبمعلمين على كفاءة عالية.
ما ذنب األول حتى ال يحصل على ما يستحقه من علم وتربية ،كيف نتحدث عن ديمقراطية التعليم
ونحن نعاني من كل ھذه الفروق.
منذ الثمانينات من القرن الماضي والخطط توضع والمؤتمرات تعقد والتوصيات تعد ،والجميع يدرك
نقاط الضعف في المناھج التي ال تخضع للتطوير الدائم ،والمعلم الذي يحتاج إلى دعم مادي ومعنوي
وتدريبي.
إن التعليم ستكون مخرجاته إذا طبقناھا على رسم بياني متباينة بشكل كبير ،مما يخلق مجتمعا ً طبقيا ً
من نوع جديد ،طبقية التعليم تقود إلى طبقية المناصب وبالتالي الطبقية المالية ،مما يخلق أيضا ً أحقاداً
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وإحباطا ً وآماالً ضائعة.إننا في وطن بحاجة إلى أن يحصل كل أبنائه على تعليم نوعي وأن تكون
قضية التعليم على سلم أولوياتنا .الدستور كفل حق التعليم للجميع ،وبالتأكيد فإن المشرعين قصدوا
تعليما ً ذا مستوى متطور ،وال يريدونه نصا ً دستوريا ً نتباھى به شكالً ،وإنما أرادوه نصا ً مفعالً بمعنى
الكلمة.
المھم أن كل المھتمين بالتربية والتعليم ومن على المنابر كافة يشخصون الحالة ويتغنون بتجارب
اليابان وتركيا وماليزيا والصين وغيرھا.
أنجز الطالب الجامعيون مئات األبحاث حول تطوير التعليم ولكن دون تنفيذ ،فنحن عندما نحقق
خطوة إلى األمام نبقى متأخرين خطوات عن المطلوب.ھذه األفكار أسوقھا من فرط حرصي وحبي
لھذا األردن الغالي وألھله الطيبين ،أصبحنا نتقن الكالم والتنظير وال نعرف آلية التنفيذ وتحويل
النظريات والتوصيات إلى خطة عمل واضحة قابلة للتطبيق والمساءلة.
العلم الحقيقي ھو الذي يحفز العمل على تطوير الزراعة ،ليعيد البسمة إلى حقولنا ،ويبرعم بوادر
صناعة تطوق جيد الوطن باإلنتاج ،وينير الفكر الذي يضيء كل جوانب الحياة وفي كل المجاالت.
مع كل االحترام لمبادرات تبذر بذوراً واعدة ھنا وھناك ،لكن القضية تحتاج إلى نھضة شاملة يشارك
فيھا الوطن بكل أطيافه ،وتكون الثقة في القائمين عليھا ھي العنوان.
ولنعلن للعالم قصة وطن انحاز للعلم وللتربية الصحيحة ،وأعلنھا ثورة بيضاء كما أرادھا جاللة الملك
عبدﷲ الثاني ابن الحسين.
لن ننجح إال إذا كان واضحا ً لدينا أن المصلحة الخاصة ھي أوالً وأخيراً مصلحة وطنية عامة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس

طقس األردن

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

األربعاء -١٩آذار٢٠١٤-
نھاراً:
تكون درجات الحرارة حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل .ويكون الطقس لطيفا ً
في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر بعض السُحب على إرتفاعات
ُمختلفة .ويُحتمل ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق محدودة و ُمتفرقة من المملكة،
في حين تكون رعدية في جنوب شرق البالد .وتكون الرياح ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة:
الرياح :شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .حالة البحر :ھادىء .ارتفاع األمواج ٣٠-١٠ :سم  -درجة
حرارة سطح مياه البحر ٢١ :درجة مئوية.
ليالً :يكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام ،وبارداً في المرتفعات الجبلية الجنوبية .وتصبح الرياخ
ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.

الخميس -٢٠آذار٢٠١٤-
نھاراً:
ترتفع درجات الحرارة ُمجدداً لتصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحدود ٤-٢
درجات مئوية .ويكون الطقس ربيعيا ً لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت
والعقبة .وتظھر بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة خاصة في شرقي البالد ،مع إحتمالية ضعيفة
لھطول زخات محلية من المطر فيھا .وتكون الرياح ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة:
الرياح :شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .حالة البحر :ھادىء .ارتفاع األمواج ٣٠-١٠ :سم  -درجة
حرارة سطح مياه البحر ٢١ :درجة مئوية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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ليالً:
يكون الطقس صافيا ً و بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام .وتستمر الرياخ ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.

الجمعة -٢١آذار٢٠١٤-
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحدود  ٤-٢درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون
الرياح ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة:
الرياح :شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .حالة البحر :ھادىء .ارتفاع األمواج ٣٠-١٠ :سم  -درجة
حرارة سطح مياه البحر ٢١ :درجة مئوية.
ليالً:
يكون الطقس صافيا ً وبارداً نسبيا ً بوج ٍه عام .وتستمر الرياخ ُمتغيرة االتجاھات وخفيفة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الوفيات

األربعاء

الرأي

٢٠١٤/٣/١٩

 ھيام علي محمد سلمونه – سحاب الحاج خليل فخري الدجاني – دابوق الحاجة حفيظة رفيفه العبادي – الصويفية بثينة اسماعيل أحمد جابر – تالع العلي الشرقي الحاجة فخرية اسماعيل عبد المجيد حسين – صويلح الحاج شاھر محمد الجغبير – ديوان العشيرة الين سرسك سليم سويدان – الحصن الحاجة صفية حسن عبدﷲ – الدوار السابع محمود حسين محمود صباح – الزرقاء تركية حمد سالم المومني – صخرة حليمة داؤد أحمد عالن – الزرقاء الجديدة سليمة سليمان أبو دالل العواملة – زي -الحاجة عزيزة ابراھيم حسن جابر – حي نزال

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف

األربعاء

عين الرأي

٢٠١٤/٣/١٩

• وزير العدل د .بسام التلھوني كلف موظفين في وزارته بمراجعة أوضاع » نظارات«
التوقيف في المحاكم حفاظا على حرية وحقوق المواطن وتمشيا مع مبادىء حقوق اإلنسان..
الوزير التلھوني اتخذ ھذه الخطوة بعد ان قام أمس بزيارة تفقدية الى مرافق محكمة بداية
غرب عمان وأبدى امتعاضا من نظارة المحكمة حيث أوعز لموظفيه بتحسين الظروف
المحيطة بھا فورا .
• وزير حالي رفض تحديد موعد لمستثمرات خليجيات شاركن في مؤتمر في عمان..
المستثمرات الالتي غادرن بالدھن دون لقاء أي مسؤول يرغبن باالستثمار في المملكة.
• القصف الذي تتعرض له مدنية درعا بشكل شبه يومي أدى الى عدم تمكن الموظفين
السوريين من اللحاق بعملھم في المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة .ويعمل في
المنطقة الحرة نحو  ١٥٠موظفا  ٪٤٠منھم أردنيون.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

• علمت »صنارة الدستور« ان النية تتجه لتعيين السفير محمد المساعدة امينا دائما لوزارة
الخارجية وشؤون المغتربين ،حيث تقرر االسبوع الماضي تعيينه امينا عاما بالوكالة بدال
للسفير محمد الظاھر الذي احيل للتقاعد.
• يستضيف حزب اإلصالح بمقره في عمان رئيس الوزراء االسبق طاھر المصري في حوار
حول الشأن المحلي والتطورات على الساحة العربية وتداعياتھا وانعكاساتھا على األوضاع
في االردن وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل.
• ينتظر أن يصدر وزير الداخلية حسين ھزاع المجالي قرارا يقضي بإعفاء العمال الوافدين
على أراضي المملكة من غرامات تجاوز اإلقامة بما في ذلك عامالت المنازل ..وسيشمل
القرار عشرات اآلالف من العمال الوافدين من مختلف الجنسيات.
• أظھر آخر مؤشر لفرص العمل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي أجراه موقع
بيت.كوم ،أكبر موقع للتوظيف في المنطقة ،بالتعاون مع المنظمة المتخصصة باألبحاث
واالستشارات ،YouGov ،أنه من المتوقع لسوق التوظيف في األردن أن تشھد انفتاحا ً
كبيراً خالل األشھر الثالثة المقبلة ،مع توقع ستة من أصل عشر شركات توفير ما يصل إلى
 ١٠فرص عمل جديدة .وستكون معظم ھذه الوظائف ضمن الشركات الخاصة الكبيرة أو
متعددة الجنسيات ،ما يوفر فرصا متميزة للخريجين الجدد والموظفين ألول مرة على وجه
الخصوص.
• أظھر البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة لألعوام » «٢٠١٦ - ٢٠١٣أن عدد األسر
المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في عمان يقدر بحوالي  ١٧٦٥٣أسرة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٣/١٩

• رجل األعمال المصري نجيب سويرس ھاجم بقسوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب
تعرضه له في خطابه األخير وحديثه عن مؤامرة ضد مصالح مصر يدعمھا سويرس ومحمد
دحالن.
• إذاعة مونت كارلو الفرنسية مھتمة جدا بالشؤون األردنية في ھذه المرحلة ويفترض أن توفد
فريقا تابعا لھا في إطار إجراء سلسلة من البرامج اإلستقصائية.
• محمد إسماعيل المستشار السابق لسيف اإلسالم القذافي سجل دعوى قضائية في لندن ضد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتھمه فيھا باالفتراء.
• السفير القطري في عمان وفي زياراته األخيرة لرئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي نقل
تحيات القيادة القطرية لموقف األردن المعني بوضع مسافة مع السعودية في الموقف من
دولة قطر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زواريب الغد

٢٠١٤/٣/١٩

األربعاء

• يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات ،يتخللھا مؤتمر صحفي ،في العقبة نھاية األسبوع
الحالي .ويشارك باجتماعات الحكومة ،التي تھدف لالطالع على أوضاع العقبة ،عدد من
الوزراء .االجتماعات يشارك في جزء منھا نواب المحافظة ،ووزراء سابقون.
• بدا الفتا تقيد عدد كبير من الوزراء بركوب سيارة ”الھايبرد“ )بريوس( ،والتي كان بادر إلى
استخدام إحداھا رئيس الوزراء عبدﷲ النسور .الوزراء ،بذلك ،سلموا بوقف استخدام
المرسيدس ،وسيارات الدفع الرباعي ،فيما من المالحظ أن األمناء العامين للوزارات ما
يزالون يستخدمون سيارات المرسيدس والدفع الرباعي .يشار الى أن سيارات ”الھايبرد“
الحكومية ،وعددھا  ،١٠٠جاءت ھدية من اليابان.
• للمرة األولى منذ إشھارھا ،قررت المبادرة األردنية للبناء ”زمزم“ خوض انتخابات اتحاد
طلبة الجامعة األردنية ،المزمع إجراؤھا في  ٢٧الحالي ،بقائمة منفصلة .ومن المتوقع أن
ينخفض قبل نھاية األسبوع عدد القوائم المرشحة ،وعددھا  ،١٠حيث تتنافس على ٩
مقاعد في االتحاد.
• ينظم نادي شباب مخيم حطين أسبوعا احتفاليا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة ،وذلك خالل
الفترة من  ٢١الى  ٢٨الحالي ،ويتضمن األسبوع الذي يرعى افتتاحه عصر بعد غد الجمعة
رئيس مجلس األعيان عبد الرؤوف الروابدة ،ندوة بعنوان ”األردن وفلسطين ومؤامرة
الوطن البديل“ ،يتحدث فيھا النائب سعد ھايل السرور والقيادي اإلسالمي حمزة منصور،
وأخرى بعنوان ”المرأة وصناعة الكرامة“ ومحاضرة بعنوان ”كرامات الشھداء وفقرات
أخرى“.
• تنظم جامعة فيالدلفيا غدا الخميس مھرجان األغنية الوطنية للجامعات األردنية ،وذلك
ضمن سلسلة احتفاالت بمناسبة يوم الكرامة ،وتشارك به فرق ”كورال“ من جامعات
”فيالدلفيا ،األردنية ،اإلسراء ،مؤتة ،البتراء ،جدارا والزرقاء“.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•

الملك :حريصون على االرتقاء بالعالقات األردنية الكويتية
)النواب( يجدد الثقة بحكومة النسور
األردن يثير جريمة زعيتر واالعتداءات على األقصى بمجلس األمن
العقار وتصدير الخضار يدفعان بطلب غير مسبوق على الدينار
مجلس األمة يلغي ھيئة التأمين ويبقي على ديوان المظالم
مجلس األوقاف يقر التعليمات المعدلة لشؤون العمرة
وزير الخارجية :األردن ملتزم بدعم اليونسكو لحماية القدس
ارتفاع التداول إلى ٦.٧مليون دينار والمؤشر %٠.٢٣

•
•
•
•
•
•
•

الملك يؤكـد اعـتـزازه بالعالقات األخوية مع الكويت
»النواب« يُجدد الثقة بحكومة النسور
حكومة النسور تسجّل سابقة تاريخية بنيلھا الثقة مرتين
مجلس األمة يدمج ھيئة التأمين بـ»الصناعة والتجارة«
المملكة تطلب من »النقد الدولي« تخفيف شروط »االصالح االقتصادي«
والـد الشـھيد زعـيـتـر  :نفـوض الحكومة باتخاذ ما تراه مناسبا
 ١٥٠شاحنة محملة بالغذاء تتجه يوميا الى سورية
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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•
•
•
•
•
•

توجه لرفع الضريبة  % ٢على اإلسمنت والحديد
الخنازير البريﱠة تھاجم المحاصيل الزراعية في وادي األردن
تباين آراء مستثمرين حول قرار وقف ترخيص طابق السطح
إصابة متسللين من سورية والقبض على آخرين
طقس معتدل واحتمال لزخات مطر ببعض المناطق
"دعم الخبز" في مباحثات النقد الدولي مع غرفة التجارة

•
•
•
•
•
•
•

ثقة »ثالثة« مجانية ..
قطر تلوح بالحضن اإليراني لتخفيف الضغط السعودي
»داعش« تتبرأ من القتل والجلد والمناكحة
جنيف" قفزت بروبنشتاين منسقا لإلدارة األمريكية "
»فتح« تتخبط ..والمبارزة مستمرة بين عباس ودحالن
الفروف لـ" كيري" :العقوبات "غير مقبولة"
»النقد الدولي« ينھي المراجعة بتفاھمات مع االردن على حزمة االجراءات

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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