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أخبار األردنية  /النبأ

بﻤناسبة الذكرى الحادية والسبعين الستشهاد الﻤلك الﻤؤسس طيب هللا ثراه
عبيدات يفتتح الﻤعرض الوثائقي "األردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف الﻤصرية في
عهد الﻤلك الﻤؤسس عبد هللا األول ابن الحسين طيب هللا ثراه"
أخبار الجامعة األردنيّة (أ ج أ) قصي الطراونة  -افتتح رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات
المارض الوثائقي "األردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف المصرية في عهد الملك
المؤسس عبدهللا األول اعن الحسين طيب هللا ثراه" ،والذي أقامه مركز الوثائق والمخطوطات
ودراسات عالد الشام عالتااون مع قسم التاريخ في جاماة السويس في جمهورية مصر الارعية ،وذلك
عمناسبة الذكرى الحادية والسباين الستشهاد الملك المؤسس عبد هللا األول اعن الحسين طيب هللا ثراه،
وعحضور أستاذ تاريخ الارب الحديث والمااصر ورئيس قسم التاريخ في جاماة السويس في
جمهورية مصر الارعية والمهتم عتاريخ األردن وفلسطين الدكتور أيمن أحمد محمود ،ونائب الرئيس
للشؤون اإلدارية والمالية ومدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات عالد الشام الدكتور سالمة
النايمات ،ونائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوعة ،وعدد من عمدا الكليات
وأعضا الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية ،وجمع كبير من الطلبة.
ورحب النايمات عالحضور ُماطيًا نبذة عن السيرة الذاتية لضيف الجاماة األردنية الدكتور أيمن
محمود ،الذي درس الدكتوراه في جاماة إكس أون عروفانس في فرنسا ،وعمل مديرًا لمركز
الدراسات الوثائقية في وزارة الثقافة المصرية ،ويامل كبيرًا للباحثين في القطاع األكاديمي في مكتبة
اإلسكندرية ،ومن مؤلفاته عن األردن :الثورة الارعية الكبرى في الصحافة المصرية ،والتاريخ
السياسي لألردن في عهد الملك المؤسس عبد هللا األول  ،4234-4233واتفاقيات وقضايا ترسيم
الحدود عين األردن والساودية  ،4263-4233والهجرات الحجازية إلى شرق األردن ودورها في
التكوين السياسي واالجتماعي للدولة ،وهو اآلن يقوم عإعداد كتاب عن موقف الملك الحسين عن طالل
من القضايا الارعية.
عدوره ،عبّر محمود عن مدى ساادته عتواجده في الجاماة األردنية واستضافته في مركز الوثائق
والمخطوطات ودراس ات عالد الشام ،الذي أكد على أنه من أهم المراكز الوثائقية والبحثية على
المستوى اإلقليمي والدولي لما قدمه ويُق ّدمه من دراسات مهمة حول تاريخ عالد الشام والمشرق
الارعي ،األمر الذي جاله وجهته الالمية األولى من خالل مشاركته في مؤتمر تاريخ عالد الشام منذ
عام  ،3556فهو ال يزال حريصًا على حضور جميع مؤتمرات المركز منذ ذلك الوقت.
وفي السياق ذاته ،قال محمود ّ
إن األردن حرصت ومنذ تأسيسها في عهد المغفور له الملك عبد هللا
األول اعن الحسين على الحفاظ على فلسطين وعروعتها والدفاع عنها ،حيث أخذت المملكة على
عاتقها عب التحضير السياسي والاسكري لحرب فلسطين  ،4205كما لم تصبح ع ّمان مرك ًزا
لالجتماعات السياسية والاسكرية وحسب ،عل البيت الكبير الستقبال الالجئين من الشاب الفلسطيني،
متح ّملة الكثير من التباات لتبنيها القضية ،وعذل الغالي والنفيس من أجل فلسطين ،حيث لم يتخ ّل
ملوك البيت الهاشمي عن دعم فلسطين وقضيتها ومواصلة الملك الحسين عن طالل  -طيب هللا ثراه -
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والملك عبد هللا الثاني اعن الحسين  -حفظه هللا  -التمسّك عاروعة فلسطين من خالل الوصاية الهاشمية
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وفي نهاية الحفل ،ق ّدم رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات درع الجاماة األردنية للدكتور
أيمن محمود تقديرًا لجهوده الالمية الكبيرة ،عينما ق ّدم محمود هدية لابيدات تمثّلت عـ"قرص صلب"
يحتوي على مجموعات وثائقية وأرشيفات صحفية تتالّق عتاريخ المملكة األردنية الهاشمية في عهد
الملك عبد هللا األول اعن الحسين وتاريخ القدس وفلسطين وعالد الشام ،ليُختتم الحفل عتج ّول الحضور
في أرجا المارض.
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أخبار األردنية  /طلبة نيوز  /النبأ  /الدستور  /أمن اف ام  /الغد/هال إف إم /نبض البلد /رؤيا نيوز/
عترا /السوسنة /عمون /الوقائع  /المدينة نيوز

بعنوان "االقتصاد السلوكي :ماهيته ومجاالت تطبيقه"
بدء فعاليات الﻤؤتﻤر الدولي الخامس لقسم الﻤصارف اإلسالمية في الجامعة األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – عدأت اليوم في الجاماة األردنية فااليات المؤتمر الدولي
الخامس لقسم المصارف اإلسالمية الذي تنظّمه كلية الشرياة عالتشارك مع الجماية األردنية للمالية
اإلسالمية عانوان "االقتصاد السلوكي :ماهيته ومجاالت تطبيقه" ،عرعاية رئيس الجاماة الدكتور
نذير عبيدات ،وحضور نخبة من أصحاب السماحة والفضيلة والاطوفة والساادة.
وقال عبيدات في كلمة ألقاها خالل حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين ّ
إن األخطا
السلوكية أحيانا قد تكون نتائجها خطيرة وصاعقة عندما يتالق األمر عقرار يُتّخذ مرة واحدة وال مجال
التخاذ قرار مااكس له في المرات األخرى ،ما يجال الخسارة أكبر وغير قاعلة للتصويب ،ولهذا أجد
موضوعات هذا المؤتمر أكثر من ها ّمة.
وأضاف أن االقتصاد السّلوك ّي جا ليرشدنا ّ
عأن االفتراض القائل عاقالنية المستهلكين من األساس
خاطئٌ؛ حيث إن المستهلكين عطبياتهم ال يبنون قراراتهم عالاقالنيّة التي نتص ّورها ،ما أدى إلى
ي عحقيقة ّ
اصطدام فرضية االقتصاد التّقليد ّ
أن كثيرًا من تصرّفات المستهلكين ال تتوافق مع النّماذج
االقتصاديّة المرسومة.
كما أ ّكد أن عملية التنظيم المالي ووضع قواعد قياسية ومحددة ينتفع منها األفراد والمجموعات خاصة
الفقيرة منها تلتزم عالتنظيم المالي ويمكن أن تحمي الناس من تحيزاتهم السلوكية وجهلهم ،موضحا أنه
على الجانب اآلخر قد تفرض القواعد تكاليف على أولئك الذين ليسوا عرضة لمثل هذه السلوكيات.
وطرح عبيدات مثاال توضيحا على ما سبق تمثل في استامال عطاقات االئتمان التي تارضها عاض
البنوك كأنها صفقة جذاعة ،وهذا صحيح على حد قوله إذا ما وقات في يد فرد ذي ميول استهالكية
س ليمة ،أما إذا وقات عيد فرد آخر أو مجموعة لديها ميول استهالكية وسلوكية خاطئة فلن تكون
البطاقة صفقة راعحة عل كارثية عليهم.
عدوره ،أشار مدير عام البنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سايفان إلى أن تطبيق االقتصاد
السلوكي الحديث يضع المصارف اإلسالمية أمام فرصة االستفادة من إيجاعيات تطبيقات االقتصاد
السلوكي وعكسه على أعمالها ،فالبنوك اإلسالمية تساى عاستمرار لتطوير منتجاتها وخدماتها وعقود
ماامالتها التي تصب في االقتصاد الحقيقي غير القائم على مبدأ االستهالك مع رعطه عأحكام ومبادئ
الشرياة اإلسالمية ومقاصدها.
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ولفت عميد كلية الشرياة ورئيس اللجنة الالمية للمؤتمر الدكتور عدنان الاساف إلى أن البحث في
مجال االقتصاد السلوكي من منطلق إسالمي يُا ّد عحد ذاته مساهمة إثرائية للمارفة والمجتمع
المااصر ،إذ إنه من الموضوعات المستجدة شديدة التأثير في تحفيز االقتصاد وتنظيم سلوك األفراد
والجماعات في تحقيق تنمية اقتصادية وافرة.
من جانبه ،قال رئيس الجماية األردنية للمالية اإلسالمية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور
عبد المجيد الرحامنة في كلمة ألقاها ّ
إن االقتصاد السلوكي يُا ُّد من أهم المواضيع التي ينبغي أن
تتوجه لها ألعحاث والمؤتمرات والندوات عاعتباره موضوعا يحتاج إلى مزيد من الدراسات الجادة
التي تجمع عين الجانبين النظري والتطبيقي وتراعي أولويات الوطن واألمة؛ موضحا أنه عبر هذا
النوع من االقتصاد توظّ ُ
ف الموارد االقتصادية لخدمة تطلاات األمة في شأن الوحدة االقتصادية
والايش الكريم.
هذ ا وأوضحت رئيسة قسم المصارف اإلسالمية ومقررة لجنة المؤتمر الدكتورة هيام الزيدانيين أن
أهمية المؤتمر تبرز في الموا مة عين الفكر االقتصادي اإلسالمي القيمي واالقتصاد السلوكي ،إضافة
إلى االستفادة من البحوث التطبيقية في االقتصاد السلوكي لصياغة األنظمة والسياسات المالية التي
تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة ،كما وقدمت في كلمتها نبذة حول القسم الذي تم صياغة خطته
الدراسية على نحو يلبي حاجات المؤسسات المصرفية اإلسالمية ويسد الحاجة إلى وجود
مصرفين إسالميين.
وعقب ختام حفل االفتتاح الذي تخلله حفل تكريم لراعي الحفل والداعمين والمنظمين؛ عدأت الجلسة
األولى التي حملت عنوان "االقتصاد السلوكي مدخل مفاهيمي" عرئاسة الدكتور حسين سايفان،
ومشاركة كل من الدكتورة هيام الزيدانيين ،والدكتور هاشم الزيود من اإلمارات ،والدكتور عاسل
الشاعر واآلنسة عالية الصباغ واآلنسة فيروز عحلق ،والدكتور عبد المجيد الصالحين والدكتور عبد
المجيد الرحامنة واألستاذ محمد شموط.
وجا ت الجلسة الثانية من اليوم األول عانوان "االقتصاد السلوكي في إطار التحليل االقتصادي
وعالقته عالالوم االجتماعية" وترأسها الدكتور وائل عرعيات عمشاركة كل من الدكتور عمر الاسري
من المغرب ،والدكتور سايد عوهراوة من ماليزيا ،والدكتور عبد السالم الحويجة من الاراق،
والدكتور غازي الاساف.
ويندرج ضمن جدول أعمال المؤتمر في اليوم الثاني ثالث جلسات يشارك في الجلسة األولى منها،
والتي يترأسها الدكتور عبد المجيد الرحامنة تحت عنوان "االقتصاد السلوكي واالقتصاد اإلسالمي"،
الدكتور ياسر الحوراني ،والدكتور إعراهيم عبادة ،وكل من الدكتورة عالية ضيف هللا والدكتور أحمد
الطنيجي من اإلمارات الارعية المتحدة ،والدكتورة سمية الامري ،والدكتورة آال البطاينة.
وتتمحور الجلسة الثانية حول "االقتصاد السلوكي وتطبيقاته المااصرة" ،ويترأسها الدكتور عدنان
الاساف عمشاركة الدكتور عطا عبد الماطي السنباطي من مصر ،والدكتورة هنا الحنيطي والدكتور
زياد عبيدات ،والدكتور موسى القضاة ،والدكتورة داليا مصطفى.
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وستُناقشُ وتُقرُّ  ،في الجلسة األخيرة التي تترأسها الدكتورة هيام الزيدانيين ،التوصيات الختامية
للمؤتمر عمشاركة أعضا لجنة التوصيات التي تضم ًّ
كال من الدكتور عبد المجيد الرحامنة والدكتور
عاسل الشاعر واألستاذ محمد شموط ،كما ستُك ّر ُم اللجنتان الالمية والتنظيمية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ستُاقد ورشة عمل خاصة على هامش فااليات المؤتمر يترأسها الدكتور محمد
الخطيب عمشاركة كل من الدكتور فادي مكي من قطر ،والدكتورة آال عبيد من من الكويت،
واألستاذ مبارك الحمداني من سلطنة عمان ،ليتحدثوا خاللها عن تجرعة "الوكز" في علدانهم.
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أخبار األردنية  /األنباط  /المدينة نيوز

اختتام أعﻤال الﻤؤتﻤر الدولي لشبكة التعاون الجامعي األمريكي األردني ( )UCNفي "األردنية"
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ)  -اختُتمت في الجاماة األردنية أعمال المؤتمر الدولي الذي عقدته
وحدة الشؤون الدولية في الجاماة عالتااون مع شبكة التااون الجاماي األمريكي األردني ( )UCN
وضمن فااليات مشروع " "PULSEالذي أطلقته الشبكة في المرحلة الثانية من عرامجها للاام
 3533عانوان "اتجاهات جديدة للتااون عين الجاماات األمريكية واألردنية من أجل التنمية
المستدامة".
ودعا المشاركون من مختلف الجاماات األمريكية واألردنية في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي
استمرت أعماله ليومين إلى فتح مجاالت تااون جديدة عين أعضا الشبكة من الجانبين األمريكي
واألردني والتوسع فيها لالستفادة من التجارب والخبرات الدولية ،وتتبع كل ما هو جديد ومبتكر من
أفكار ومقترحات لرصدها وتاميمها ،ما ي ّمكن المجتماات من جالها اكثر قدرة وانسجاما مع
منظومة التنمية المستدامة.
وحث المشاركون على ضرورة الوقوف على دور الجاماات في عنا القدرات والتطوير المهني
المشترك ،وتكثيف التااون مع الشركا االستراتيجيين أمثال "فولبرايت" و "أكور" وغيرهم من
الشركا ذوي االهتمام المشترك.
وأوصى المؤتمرون عالتفكير جديا في زيادة عدد المنح التي تقدم للباحثين ،والتوسع في تنظيم
الفااليات الالمية من دورات تدريبية وورش عمل متخصصة واألخذ عمخرجاتها من علم واعتكار لما
لها من أثر إيجاعي سياود عالنفع على مسيرة التاليم والبحث الالمي.
واعتُبر المؤتمر الذي انطلقت أعماله عرعاية رئيس الجاماة الدكتور نذير عبيدات ومشاركة عدد من
ممثلي الجاماات األردنية واألمريكية عمثاعة فرص ٍة ذهبيّ ٍة أمام الباحثين للتاارف وتبادل الخبرات
الالمية والتجارب الدولية في سبيل توحيد الجهود المستقبلية ،وإيجاد حلول مشتركة لكثير من
التحديات التي تاصف عأركان التنمية و الحد منها والوقوف على أسباعها وتداعياتها.
وقدم الباحثون في جلسات أعمال المؤتمر التي جا ت متوازية عاقة متنوعة من األعحاث الالمية التي
طالت في طروحاتها مواضيع تناولت السياسات التي ينتهجها قادة المؤسسات ويمكن االستفادة منها،
وعدد من القضايا المااصرة المتالقة عاالعتكار في التاليم الجاماي والتكنولوجيا والذكا
االصطناعي ،واألمن السيبراني ،وأمن الشبكات ،وسياسة الما وأمن الغذا  ،والصحة خصوصًا في
مرحلة التاافي عاد جائحة كورونا ،واإلدماج المجتماي لالجئين والنازحين ،والمشاركة المجتماية،
وقضايا أخرى تتالق عالطاقة المتجددة والتغير المناخي.
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ومن جملة األوراق البحثية التي ُعرضت خالل الجلسات ورقة عمل قدمها النائب األكاديمي في
جاماة مؤتة الدكتور مروان موسى والذي تطرق خاللها إلى مدى إمكانية تطوير الاالقة مع الواليات
األمريكية المتحدة وما نحتاجه من األنظمة األمريكية عوصفنا أردنيين .في حين تناولت اأمجاد هالل
من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المالمين تط ّور التاليم وأساليب تدريس الطلبة ،وعرض مدير
الاالقات الدولية في جاماة الحسين عن طالل الدكتور عسام أعو كركي أهمية الدور الذي تلابه شبكة
التااون الجاماي األمريكي األردني ( )UCNوسبل االستفادة منها.
وأشارت الدكتورة سميرة دروب من جاماة فلوريدا في عحثها إلى المجتمع األمريكي الزراعي من
حيث الشركات الزراعية والمزارعين وآلية التاامل ماهم ومساعدتهم واالستفادة من مخرجات
البحوث الالمية الزراعية وتطبيقها في مجال عملهم.
أما الدكتور أحمد الساليمة من الجاماة األردنية فتحدث في ورقته عن الطاقة المتجددة والتغيرات
المناخية ومدى اعتماد دول الاالم المختلفة على مصادر الطاقة المتجددة واعتمادها في مجال
الزراعة ،مشيرًا في الوقت ذاته إلى نجاح تجرعة األردن في هذا المجال وإنتاجها لما نسبته  %33من
الكهرعا من الطاقة المتجددة.
ومن األوراق البحثية أيضا ،ورقة قدمها الدكتور وائل الريس من جاماة نبراسكا األمريكية ناقش فيها
تجرعة جاماته في مجال األمراض شديدة الادوى والبرامج التي تطبقها ضمن هذا المجال ،وورقة
أخرى للدكتور شادي جوارنة من جاماة الالوم والتكنولوجيا األردنية كشف من خاللها عن تطوير
نظام يامل من خالل استخدام تقنيات الذكا االصطناعي لغايات الكشف عن مرض كوفيد.42-
أما الدكتورة تمارا موسى من الجاماة األردنية فركزت في ورقتها على األمن الغذائي وهدر الطاام
وجزئية إعادة توزيع المواد الغذائية غير المستخدمة على المؤسسات الخيرية ،أما الدكتورة ديما
الرفاعي فتناولت مدى تأثير مادة الجرافين الكيميائية على التفاعل الالهوائي لمخلفات الطاام والحمأة
النشطة.
إلى ذلك ،وفي حقل األمن السيبراني ،قدم عال وريكات من الجاماة األردنية ورقة عمل أشار خاللها
إلى األحداث السيبرانية في القطاع المصرفي من خالل تقنيات تالم اآللة مع اإلعقا على خصوصية
هذه األحداث ،في حين تطرق الدكتور سليمان الشواره من جاماة مؤتة إلى مدى تأثير حركة اليد
على شاشات اللمس عاستخدام تطبيقات عرمجية.
جدير عالذكر ،وعلى هامش ختام أعمال المؤتمر ،أنّه جرى اناقاد حلقة نقاشية افتراضية عبر تقنية
االتصال المرئي ( )ZOOMنظمتها جاماة فلوريدا األمريكية ،واجتمع تحت مظلتها الباحثون
المشاركون في المؤتمر ونظراؤهم من الباحثين المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكية تدارسوا
خاللها أوجه التااون والخطط المستقبلية للشبكة وأعرز المواضيع والقضايا المااصرة التي يجب
تسليط الضو عليها لمدى أهميتها واناكاسها اإليجاعي على مجتمااتنا.
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كلية طب األسنان تعقد أمسية علﻤية ﺿﻤن سلسلة محاﺿرات في طب األسنان
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة  -عقدت لجنة التاليم الطبي المستمر في كلية طب
األسنان عحضور عميد الكلية ورئيسة اللجنة ،سادس أمسية علمية ضمن عرنامج يشتمل على سلسلة
محاضرات في طب األسنان للاام الجاماي .3533/3534
وتضمنت األمسية محاضرة لألستاذ الدكتور أشرف أعو كركي عانوان Cystic lesions of" the
" ،jaws: differential diagnosis and managementومحاضرة للدكتورة سنا الجمااني
عانوان "Pain management in endodontic".
وتناولت المحاضرتان موضوع التكيُّسات والكتل التي قد تصيبان الفك الالوي أو السفلي وكيفية
الحصول على تشخيص أولي وطبياة اآلالم التي قد تُصاحب هذه الحاالت ،ومن ثم القيام عالاالج من
وجهة نظر جراحة الفكين وعالج عصب األسنان.
وحضر األمسية عدد من المشاركين من أعضا الهيئة التدريسية في الكلية والخريجين وأطبا أسنان
وعاض طالب مرحلتي البكالوريوس والماجستير الذين ال يزالون على مقاعد الدراسة.
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تخريج الﻤشاركين في مشروع تﻤكين القيادات النسائية الشابة في أردنية العقبة
رعى رئيس الجاماة األردنية الاقبة األستاذ الدكتور عامر سلمان رئيس الجاماة األردنية فرع الاقبه
وعحضور مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع ومديرة منتدى االتحادات الفيدرالية –
مكتب األردن تاال خريس اليوم حفل تخريج المشاركين في مشروع تمكين القيادات النسائية الشاعة
للمشاركة عاألدوار القيادية وعملية صناعة القرار.
ووفي كلمته عالحفل رحب الدكتور سلمان عالجميع موجها الشكر الجزيل لكافة الجهات الداعمة
والشريكة في إنجاح المشروع وقال “إنه من المهم جدا أن يشارك الطلبة في النشاطات الالمنهجية لما
لها من أهمية في عنا الشخصية وتطوير الذات ،وان اكتساب مهارات وخبرات جديدة ال تاتي اال
عمثل هذه البرامج وهي مكمله للبرامج األكاديمية”.
من جانبه قال الدكتور الجريبيع ان تمكين الشباب والشاعات واكساعهم المهارات الالزمة وايجاد
قيادات نسائية شاعة من أهم ما نساى اليه ،وان هذا المشروع عمل على اكساب المشاركين من كال
الجنسين مهارات جديدة وتوظيف هذه المهارات من أجل النجاح والتفوق ،وان هذا المشروع ياد
الشباب لالنخراط في الحياة الاامة.
وعبرت خريس عن ساادتها عنجاح مشروع التدريب والتشاركية التي كانت ركيزة النجاح ودافع
لالستمرارية نحو مزيد من البرامج والدورات إضافة الى حماس والتزام المشاركين موضحة ان
المشروع يستهدف أرعاة جاماات حكومية.
وفي نهايه الحفل قام الدكتور سلمان عتكريم الطلبة المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم ،فيما قدم
الدكتورالجريبيع درعا تذكاريا لرئيس الجاماة األردنية فرع الاقبة تقديرا لدعمه واحتضان الجاماة
للمشروع.
وجدير عالذكر ان مركز الثريا للدراسات يقوم عتنفيذ عرامج تانى عتدريب الشباب والمرأة والمؤسسات
الحكومية واألهلية عاإلضافة الى تنفيذ مشروع حول تمكين الشاعات للمشاركة في االدوار القيادية
وعملية صنع القرار في الجاماات األردنية ال سيما في إقليم الجنوب عالتااون مع منتدى االتحادات
الفدرالية وذلك انسجاما مع الدور التنموي الذي تقوم عه الجاماات لخدمة طلبتها والمجتمع المحلي.
وحضر الحفل مساعدي رئيس الجاماة ومدير دائرة الشوؤن الطالعية فيها الدكتور عمر حواتمة.
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سواليف

الجامعة األردنية %7 :من طلبة الجامعات منتسبون ألحزاب سياسية بشكل منظم
قال عميد شؤون الطلبة في الجاماة األردنية مهند مبيضين ،الثالثا  ،إن  %7من طلبة الجاماات
منتسبون ألحزاب سياسية عشكل منظم.
وأضاف عبر عرنامج “جلسة علنية” ،أن “غالبية طلبة الجاماات يابرون عن آرائهم السياسية عبر
قوائم داخل الجاماة” ،مؤكداً أن المشاركة السياسية لطلبة الجاماات خجولة نوعا ما.
وتاعع مبيضين“ :الماضلة الرئيسية لمفهوم الهوية يتركز عوجود تابيرات سياسية فوق
الدولة…وتجديد المناخ الطالعي والمشاركة الفاعلة للشباب من أولويات اإلصالح السياسي”.
وأشار إلى أن “ عاض عمدا شؤون الطلبة في الجاماات ال يحبذون وجود حياة سياسية داخل
الجاماات”.
“قانون الجاماات الجديد عام  3545لم ياد يجرم أو يفرض عقوعات على أي نشاط حزعي ،ورفانا
توصيات عتاديل النظام االنتخاعي الجاماي ويقد يتجاوز مخرجات التحديث السياسي” ،وفق مبيضين.
من جهته ،قال عضو مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب رائد الادوان ،إن “ %50من الطلبة لديهم
انتما ات حزعية أو سياسية”.
وأضاف الادوان ،أن “الهوية الوطنية الجاماة ال تتاارض ومفهوم الهوية الفرعية” ،مبينا ً أن عنا
الدولة األردنية في مئويتها األولى نشأت على هويات فرعية.
وأ ّكد أن “المخاوف السائدة من المسا لة األمنية وعدم التايين نتيجة االنتما الحزعي لم تاد
موجودة” ،موضحا ً أن تدني نسب المشاركة السياسية للشباب لها عدة أسباب منها الفضا اإللكتروني
الواسع.
“الهيئة المستقلة لالنتخاب ستقوم عإطالق عدة مشاريع هدفها التوعية السياسية الاامة” ،وفق الادوان.
منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة فاخر دعاس ،لفت الذكر إلى أن “ %66من الطبلة لديهم
توجهات سياسية و %50عال أي توجه” ،مؤكداً أن ماظم القوى الطالعية الفاعلة في الجاماات غير
حزعية.
دعاس أوضح أن “غالبية األصوات الاشائرية في األردن ممزوجة مع الصوت السياسي”.
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الﻤلك  :منع الحواجز لﻤشاركة الشباب بالحياة السياسية
أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أهمية دور الجاماات في إنجاح تنفيذ مخرجات التحديث ،عخاصة في
المجال السياسي.
ودعا جاللة الملك ،خالل لقائه رؤسا الجاماات الرسمية في قصر الحسينية أمس الثالثا  ،الشباب
الجاماي إلى أن يكونوا جز ا أساسيا في عملية التحديث السياسي ،واالنخراط في الامل الحزعي
البرامجي.
وأشار جاللته ،في اللقا الذي حضره سمو األمير الحسين عن عبدهللا الثاني ولي الاهد ،إلى ضرورة
إنجاز نظام تنظيم األنشطة الحزعية عالجاماات ،والامل عشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام
الشباب في المشاركة عالحياة السياسية.
ولفت جاللة الملك ،في هذا الصدد ،إلى أهمية توفير عيئة جاماية إيجاعية تساهم في التحديث السياسي
المنشود .وركز جاللته على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لتازيز تميز الموارد البشرية األردنية،
وإعداد جيل جديد قادر على االستفادة من الفرص المتاحة ضمن اختصاصات يتطلبها سوق الامل.
من ناحيته ،أكد سمو ولي الاهد ،في مداخلة له ،أهمية دور الجاماات واألندية واالتحادات الطالعية
في دعم مسار التحديث السياسي ،وتازيز ثقافة الحوار لدى الطلبة وتكريس الامل السياسي المبني
على التنوع الفكري ،الفتا إلى ضرورة تحسين نوعية مخرجات التاليم التقني والمهني.
عدوره ،أجمل وزير الترعية والتاليم ووزير التاليم الاالي والبحث الالمي الدكتور وجيه عويس
اإلجرا ات التي قامت عها الوزارتان لتطبيق ما نص عليه قانون األحزاب ،الذي سمح لطلبة التاليم
الاالي األعضا في األحزاب ممارسة الامل الحزعي داخل الحرم الجاماي.
وأوضح أن لجنة شكلت من قبل مجلس التاليم الاالي إلعداد مساقات خاصة لممارسة الامل الحزعي
داخل الحرم الجاماي ،وستكون جاهزة مع عداية الفصل األول من الاام الجاماي المقبل.
وأشار عويس إلى أهمية وجود نظام يحكم عملية تنظيم الاالقة عين الطلبة واإلدارات الجاماية ،دون
أن يكون هنالك تغول من طرف على اآلخر ،متوقاا االنتها من إعداد النظام خالل أسبوع ،ليصار
إلى تطبيقه في شهر تشرين األول المقبل .وعخصوص تهيئة طلبة المدارس للمشاركة في الحياة
السياسية ،عين أن وزارة الترعية والتاليم قامت عالتااون مع المركز الوطني لتطوير المناهج عإعداد
كتاعين للصفين الااشر والحادي عشر عهدف تنمية مهارات الطلبة قبل دخولهم مرحلة التاليم
الجاماي ،وسيتم عرض الكتاعين على مجلس الترعية خالل األسبوع المقبل.
من جهتهم ،استارض رؤسا الجاماات ،خالل مداخالتهم ،أعرز التحديات والصاوعات التي تواجه
الجاماات ،ووجهة نظرهم في تازيز دور الطلبة والجاماات في إنجاح تنفيذ مخرجات التحديث ،ال
سيما السياسي.
وعينوا ضرورة أن تكون الجاماات نموذجا وحاضنة للامل السياسي في المملكة ،مشيرين إلى أهمية
تطوير مناهج وعرامج للشباب من قبل ذوي االختصاص ،وإعادة هيكلة عمادات شؤون الطلبة.
ونبه رؤسا جاماات إلى ضرورة االلتزام عروح الحيادية من قبل إدارات الجاماات والهيئات
التدريسية عند تهيئة البيئة الجاماية للامل الحزعي ،ومواصلة تنظيم دورات متقدمة ألعضا الهيئات
التدريسية لكيفية تشجيع الطلبة على الامل السياسي.
وأشار رؤسا الجاماات إلى أهمية عودة الجاماات إلى دورها القيادي في التأثير على المجتماات
المحلية ،واالستفادة من أصحاب الخبرات واالختصاص في مجال توعية الطلبة وتنمية مهاراتهم.
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ولفتوا إلى أن الجاماات تواكب مختلف التطورات التاليمية على مستوى المنطقة والاالم ،مؤكدين
مواصلة عملية التحديث األكاديمي على الصاد كافة ،لتخريج كفا ات مؤهلة تلبي متطلبات سوق
الامل.
وحضر اللقا رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن الايسوي ،ومدير مكتب جاللة الملك،
الدكتور جافر حسان.

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

| P a g e 40

