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بدء فعاليات مؤتمر الهندسة الكهربائية والحوسبة التطبيقية في "االردنية"
بدأت اليوم فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر
الهندسة الكهربائية والحوسبة التطبيقية الذي
الكهربائيين
المهندسين
مجمع
ينظمه
وااللكترونيين فرع االردن ( )IEEEبالتعاون
مع الجامعة االردنية بمشاركة ما يزيد على
( )222باحث من ( )22دولة عربية واجنبية.
ويعد المؤتمر منبرا فريدا في األردن لمناقشة
األساليب العلمية وآخر ما تم التوصل إليه من
تقنيات وتطبيقات حديثة في مجال الهندسة
الكهربائية وتقنيات الحاسوب تعد من أولويات
البحث العلمي ،من أجل المساهمة في حل
المشاكل الوطنية التي تواجه األردن وغيرها من
الدول.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود خالل حفل االفتتاح" :إن المؤتمر يشكل فرصة ذهبية
للباحثين والمتخصصين لمناقشة اخر ما توصلت اليه الدراسات العلمية في الهندسة الكهربائية والحوسبة
التطبيقية للخروج بنتائج وتوصيات من شأنها الرقي بالمملكة الى مستويات متقدمة في قطاعي الهندسة
واالتصاالت".
ودعا محمود مؤسسات التعليم العالي الى التركيز على الجانب التطبيقي للنهوض بمستوى مخرجات
التعليم ،مشيرا الى ان المسار االكاديمي يستحوذ على ما نسبته  %22من العملية التدريسية ،مثمنا دور
الجامعة االردنية في تهيئة البيئة المالئمة لعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة لتعزيز مفهوم االنتقال من
الجانب االكاديمي الى الجانب التطبيقي.
رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عزمي محافظة أكد اهمية انعقاد المؤتمر لتميز وتنوع الموضوعات التي
من شانها االسهام في بناء اقتصاد منيع قائم على المعرفة.
وقال محافظة " :إن الجامعة االردنية دأبت على تعزيز البحث العلمي نوعا وكما ودعم المؤتمرات
والمشاريع العلمية من خالل زيادة مخصصاتها في موازنة الجامعة وتعزيز القدرات البحثية ألعضاء
هيئة التدريس فيها ،للنهوض بتصنيف الجامعة الى افضل ( )022جامعة في العالم بحلول العام 2212
ولتبقى االردنية رائدة التعليم العالي والبحث العلمي".
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بدوره قال رئيس مجمع المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين فرع االردن ( )IEEEالدكتور عصام
زعبالوي" :إن جلسات المؤتمر الممتدة لثالثة ايام تتناول من خالل ( )44ورقة علمية ،جملة من
المواضيع المتعلقة بندرة الطيف الالسلكي واإلتصاالت الضوئية ،والتحكم بالروبوت والمركبات بدون
قائد ،وتحديات وفعالية الحوسبة السحابية ،بناء اقتصاد قائم على المعرفة عن طريق أبحاث أشباه
الموصالت ،اضافة الى تطبيق الهندسة الطبية الحيوية في البصريات الوراثية لألعضاء الحيوية".
ودعا زعبالوي اعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمهندسين الممارسين وطلبة الدراسات العليا لتركيز
جهودهم لالستفادة من فرصة انعقاد هكذا مؤتمرات لنشر ابحاثهم في وقائعها ومناقشة المسائل الهندسية
التي تواجه مسيرتهم العلمية والعملية.
ويشار الى ان المؤتمر جاء بدعم من صندوق البحث العلمي وجامعة االميرة سمية للتكنولوجيا ،وجامعتي
فيالدلفيا والبتراء ونقابة المهندسين االردنيين والمركز الجغرافي الملكي ومنظمة االمم المتحدة للمرأة
ومناجم الفوسفات االردنية وغرفة تجارة عمان.

المادة من إعداد إعالم
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محمود :المسار األكاديمي يستحوذ على  %88من العملية التدريسية
انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الهندسة الكهربائية والحوسبة التطبيقية الذي ينظمه مجمع
المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين فرع االردن ( )IEEEبالتعاون مع الجامعة االردنية بمشاركة ما
يزيد على ( )222باحث من ( )22دولة عربية واجنبية.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود خالل حفل االفتتاح امس« :إن المؤتمر يشكل فرصة
ذهبية للباحثين والمتخصصين لمناقشة اخر ما توصلت اليه الدراسات العلمية في الهندسة الكهربائية
والحوسبة التطبيقية للخروج بنتائج وتوصيات من شأنها الرقي بالمملكة الى مستويات متقدمة في قطاعي
الهندسة واالتصاالت».
ودعا محمود مؤسسات التعليم العالي الى التركيز على الجانب التطبيقي للنهوض بمستوى مخرجات
التعليم ،مشيرا الى ان المسار االكاديمي يستحوذ على ما نسبته  %22من العملية التدريسية ،مثمنا دور
الجامعة االردنية في تهيئة البيئة المالئمة لعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة لتعزيز مفهوم االنتقال من
الجانب االكاديمي الى الجانب التطبيقي.
رئيس الجامعة بالوك الة الدكتور عزمي محافظة أكد اهمية انعقاد المؤتمر لتميز وتنوع الموضوعات التي
من شانها االسهام في بناء اقتصاد منيع قائم على المعرفة.
وقال محافظة « :إن الجامعة االردنية دأبت على تعزيز البحث العلمي نوعا وكما ودعم المؤتمرات
والمشاريع العلمية من خالل زيادة مخصصاتها في موازنة الجامعة وتعزيز القدرات البحثية ألعضاء
هيئة التدريس فيها ،للنهوض بتصنيف الجامعة الى افضل ( )022جامعة في العالم بحلول العام 2212
ولتبقى االردنية رائدة التعليم العالي والبحث العلمي».
بدوره قال رئيس مجمع المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين فرع االردن ( )IEEEالدكتور عصام
زعبالوي« :إن جلسات المؤتمر الممتدة لثالثة ايام تتناول من خالل ( )44ورقة علمية ،جملة من
المواضيع المتعلقة بندرة الطيف الالسلكي واإلتصاالت الضوئية ،والتحكم بالروبوت والمركبات بدون
قائد ،وتحديات وفعالية الحوسبة السحابية ،بناء اقتصاد قائم على المعرفة عن طريق أبحاث أشباه
الموصالت ،اضافة الى تطبيق الهندسة الطبية الحيوية في البصريات الوراثية لألعضاء الحيوية».
ودعا زعبالوي اعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمهندسين الممارسين وطلبة الدراسات العليا
لتركيز جهودهم لالستفادة من فرصة انعقاد هكذا مؤتمرات لنشر ابحاثهم في وقائعها ومناقشة المسائل
الهندسية التي تواجه مسيرتهم العلمية والعملية.
ويشار الى ان المؤتمر جاء بدعم من صندوق البحث العلمي وجامعة االميرة سمية للتكنولوجيا ،وجامعتي
فيالدلفيا والبتراء ونقابة المهندسين االردنيين والمركز الجغرافي الملكي ومنظمة االمم المتحدة للمرأة
ومناجم الفوسفات االردنية وغرفة تجارة عمان .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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اطالق التقرير السنوي لالقتصاد المعرفي في "األردنية"

أطلق في كلية االعمال في الجامعة
االردنية اليوم التقرير السنوي لالقتصاد
المعرفي  2213والذي يتناول محور
"الحوسبة السحابية".
ويهدف التقرير الصادر عن المؤتمر
الدولي للتجارة والتنمية "االونكتاد" الى
مساعدة الدول النامية التخاذ الخطوات
الالزمة لمواجهة تحديات االزمة المالية
واالقتصادية العالمية.
وقال عميد كلية االعمال الدكتور زعبي الزعبي خالل حفل اطالق التقرير الذي حضره رئيس الجامعة
بالوكالة الدكتور عزمي محافظة ان االقتصاد المعرفي أصبح من أهم االقتصاديات وأسرعها نمواً في
عالمنا المعاصر لما تحتويه صناعة المعرفة من طاقات هائلة وقدرة سوقية كبيرة.
وأضاف ان التفاوت بين الدول اصبح االن يركز على سهولة الوصول الى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واستخدامها مؤكداً في هذا الصدد ان ما يميز العالم المتقدم عن الدول النامية هو ما يعرف
بالفجوة الرقمية.
وتابع الزعبي ان ما يبعث على القلق للحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الوصول الى المعلومات
بسرعةودقة والتي تضفي قدرة تنافسية ليس للصناعات بل للخدمات الحكومية ما ينعكس ايجابا على
قدرات الدول من تعليم وصحة ودفاع اجتماعي.
وتطرق الزعبي الى محاور التقرير الذي يتناول االمكانات االقتصادية التي تنطوي عليها الحوسبة
السحابية بالنسبة لبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث ال تزال معدالت تبني هذا النوع المتميز من
الحوسبة بشكل ملحوظ.
وأعرب عن اعتزازه الختيار كلية االعمال النطالق التقرير من رحابها مؤكدا ان الكلية ستبذل جهودا
مضاعفة لتطوير انفتاحها وتواصلها مع العالم الخارجي.
وعرض نائب عميد كلية االعمال الدكتور طالب عوض نتائج التقرير مشيراً الى ان مصطلح الحوسبة
السحابية يشمل المصادر واالنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير
خدمات حاسوبية متكاملة دون التقيد بالموارد المحلية.
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وتهدف الحوسبة السحابية بحسب  -عوض – الى التيسير على المستخدم خصوصا تخزين البيانات
والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية وقدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام لدفع البريد االلكتروني
والطباعة عن بعد.
وقال عوض ان التقرير اظهر امكانية استفادة مؤسسات االعمال والحكومات في البلدان النامية مما تنتجه
الحوسبة السحابية من معلومات رقمية متزايدة السرعة والمرونة ما يمكن المسوقين من توسيع نطاق
نظمهم المعلوماتية.
ووفقا – لعوض – فان التقرير اظهر قدرة الحوسبة السحابية على تعزيز الكفاءة التي من شأنها تمكين
الصناعات الصغيرة الحجم من تعويض امتالك مهارات تكنولوجيا المعلومات اضافة الى تمكين الشركات
من االستفادة من قدرات تخزين وحوسبة أكبر.
وأشار عوض الى أن التقرير بين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبدو مختلفة تمام عن غيرها
من الدول المتقدمة في االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية المتاحة مجانا كالبريد االلكتروني وشبكات
التواصل االجتماعي االلكترونية.
وأوصى التقرير الحكومات بالترحيب بالحوسبة السحابية شريطة ان تخطو فيها بتأن وأن تسعى في حدود
مواردها الى انشاء هياكل قانونية ومنتظمة.
وأكد عوض ان التقرير شدد على أن تنتظر البلدان النامية في وضع قوانين وأنظمة خاصة متعلقة
بالحوسبة السحابية بهدف مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات والجرائم االلكترونية،
الفتا الى أن التقرير أشاد باالردن الذي حقق انجازات ملموسة على صعيد توفير بنى تحتية في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بالرغم من محدودية موارده المالية والطبيعية.
من جهته عقب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األسبق الدكتور مروان جمعة على نتائج التقرير
مشيرا إلى أن الحوسبة السحابية إحدى األدوات المهمة التي يستفيد منها المستثمر بكلفة أقل عند
استخدامها.
وأضاف أن استخدام الحوسبة السحابية توفر أجهزة ومعدات وأيدي عاملة داعيا الحكومة والقطاع
الخاص إلى إيالئها أهمية خاصة من خالل توفير البنى التحتية المالئمة للتوسع في استخدامها واإلستفادة
منها.
وأكد أهمية وضرورة تأهيل القضاة لتمكينهم من التعامل مع قضايا تقنية الحوسبة السحابية كون المواد
المتعلقة بها معقدة تقنيا.حضر حفل اطالق التقرير عدد من الخبراء والمختصين االقتصاديين ورجال
المال واألعمال وأنظمة المعلومات وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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وقفة احتجاجية "في األردنية" تنديدا بالعنف الطالبي
نفذ طلبة الجامعة األردنية اليوم وقفة احتجاجية
صامتة بالتزامن مع سبع جامعات أردنية رفضا لما
يوقعه العنف الطالبي من انتهاكات لحقوق الطلبة،
بحضور رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور
عزمي محافظة ونائب الرئيس للتدريب وخدمة
المجتمع الدكتور موسى اللوزي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها شبكة
"دفاع" المنبثقة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع
المدني شعارات نددت بالتصرفات التي تبدر عن
بعض الطلبة وما يحدثونه من انتهاكات لحقوق
باقي طلبة الجامعات من حق في التعليم والتنقل
والحق في بيئة جامعية امنة.
وأثنى الدكتور اللوزي في مداخلة له على الوعي الحقيقي الذي يمتلكه طلبة الجامعة تجاه مسألة العنف
الطالبي ،وإحساسهم بحجم المشكلة التي عبروا عنها من خالل الوقفة إليصال رسائلهم إلى كافة األطراف
المعنية.
وأكد اللوزي دعم الجامعة المطلق لألنشطة الالمنهجية اإليجابية التي ينظمها الطلبة ،وتواصلها المستمر
معهم لتحقيق أهدافهم التي ينشدونها.
وبحسب منسق شبكة"دفاع" المحامي راغب شريم يأتي تنظيم الوقفات في جامعات ( اليرموك ،الهاشمية،
آل البيت ،الطفيلة التقنية ،البلقاء التطبيقية ،مؤتة) إضافة إلى األردنية للحد من االنتهاكات التي يتسببها
العنف الطالبي على حقوق الطلبة ،ومطالبة إدارات الجامعات بتطبيق سيادة القانون وضمان عدم إفالت
متسببي العنف والمشاركين فيه من العقاب.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص 7

األربعاء

2213/12/4

وقفات احتجاجية في « »7جامعات رفضا للعنف الجامعي
امان السائح -رسمت سبع جامعات اردنية ظهر امس صورة مشرقة لوعي الطالب في رفضهم للعنف
الجامعي اينما كان ،مجسدين في وقفاتهم االحتجاجية حول العنف رفضا كامال ألية احداث عنف وقعت
بالجامعات في اي وقت مضى.
وندد الطلبة في الجامعات السبع :االردنية ،واليرموك ،والهاشمية ،وآل البيت ،والطفيلة التقنية ،والبلقاء
التطبيقية ،ومؤتة بسلوك الطلبة المستند الى العنف بما يعكس ان الجامعات االردنية بانها مصدر للعنف
الجامعي ،داعين الجميع الى الحفاظ على وجه االردن بانه واحة امنة الستقرار الطلبة معيشيا واكاديميا.
طلبة االردن امس وبصوت طالبي واحد وبدعوة من شبكة «دفاع» المنبثقة عن مركز الحياة لتنمية
المجتمع المدني ،رفعوا شعارات صامتة تندد بأية افعال تخريبية تضر بسمعة الجامعات االردنية وتعكس
الصورة غير الحضارية عنها  ،وبان طلبة الجامعات االردنية هم واحة استقطاب للجميع ويتمتعون
بالوعي الطالبي المتوقد العالي.
واكد الطلبة عبر وقفتهم تلك عن حجم الطلبة الكبير الرافض للعنف وبان متسببي العنف هم الفئة االقل
المرفوضة والواجب ان يتم اقصاؤها عن المجتمع الطالبي وان يتم اعادة تاهيل هذه الفئة بما يتناسب
وعمق الفكر الذي تطرحه تلك الجامعات.
طلبة الجامعة األردنية امس نفذوا الوقفة االحتجاجية الصامتة بالتزامن مع الجامعات الست االخرى
رفضا لما يوقعه العنف الطالبي من انتهاكات لحقوق الطلبة ،بحضور رئيس الجامعة األردنية بالوكالة
الدكتور عزمي محافظة ونائب الرئيس للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات نددت بتصرفات بعض الطلبة وما يحدثونه من انتهاكات لحقوق
باقي طلبة الجامعات من حق في التعليم والتنقل والحق في بيئة جامعية امنة.
وأثنى الدكتور اللوزي في مداخلة له على الوعي الحقيقي الذي يمتلكه طلبة الجامعة تجاه مسألة
العنف الطالبي ،وإحساسهم بحجم المشكلة التي عبروا عنها من خالل الوقفة إليصال رسائلهم إلى كافة
األطراف المعنية،مؤكدا دعم الجامعة المطلق لألنشطة الالمنهجية اإليجابية التي ينظمها الطلبة،
وتواصلها المستمر معهم لتحقيق أهدافهم التي ينشدونها.
وبحسب منسق شبكة»دفاع» المحامي راغب شريم يأتي تنظيم الوقفات في الجامعات للحد من
االنتهاكات التي يتسببها العنف الطالبي على حقوق الطلبة ،ومطالبة إدارات الجامعات بتطبيق سيادة
القانون وضمان عدم إفالت متسببي العنف والمشاركين فيه من العقاب.
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األربعاء

2213/12/4

وقفات احتجاجية ضد العنف في الجامعات

ليالي أيوب  -قام ناشطون في شبكة الشباب
االردنيين المدافعين عن حقوق االنسان في
الجامعات االردنية «دفاع» امس باربع وقفات
احتجاجية في أربع جامعات رفضا لما يوقعه
العنف الطالبي من انتهاكات على حقوق الطلبة.
وقال منسق الحملة المنبثقة عن مركز الحياة
لتنمية المجتمع المدني المحامي راغب شريم ان
الوقفات االحتجاجية االربع اقيمت في الجامعات
(األردنية ،الهاشمية ،اليرموك ،الطفيلة).
واضاف في تصريح صحفي ان الوقفات
االحتجاجية جاءت بهدف تأكيد أهمية توفير بيئة
جامعية آمنة للطلبة تمكنهم من حقهم األساسي في
التعليم.
وقال إن الطلبة برفقة الناشطين طالبوا بتطبيق سيادة القانون حيال مسببي العنف الجامعي والتأكيد على
ضمان عدم افالتهم من العقاب.
وقال أنه تم تأجيل الوقفة في بعض الجامعات خوفا ً من حدوث مشاكل جراء تجمهر الطلبة ولرفض
االدارات في بعض الجامعات اقامة هذه الفعاليات.
ونفذ طلبة الجامعة األردنية امس وقفة احتجاجية صامتة بالتزامن معجامعات أردنية رفضا لما يوقعه
العنف الطالبي من انتهاكات لحقوق الطلبة ،بحضور رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور عزمي
محافظة ونائب الرئيس للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها شبكة «دفاع» المنبثقة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع
المدني شعارات نددت بالتصرفات التي تبدر عن بعض الطلبة وما يحدثونه من انتهاكات لحقوق باقي
طلبة الجامعات من حق في التعليم والتنقل والحق في بيئة جامعية امنة.
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وأثنى الدكتور اللوزي في مداخلة له على الوعي الحقيقي الذي يمتلكه طلبة الجامعة تجاه مسألة العنف
الطالبي ،وإحساسهم بحجم المشكلة التي عبروا عنها من خالل الوقفة إليصال رسائلهم إلى كافة
األطراف المعنية.
وبحسب منسق شبكة»دفاع» يأتي تنظيم الوقفات في جامعات ( اليرموك ،الهاشمية ،آل البيت ،الطفيلة
التقنية ،البلقاء التطبيقية ،مؤتة) إضافة إلى األردنية للحد من االنتهاكات التي يتسببها العنف الطالبي
على حقوق الطلبة ،ومطالبة إدارات الجامعات بتطبيق سيادة القانون وضمان عدم إفالت متسببي العنف
والمشاركين فيه من العقاب.
وفي جامعة مؤتة اطلقت مبادرات وبرامج تنموية تهدف الى تعزيز مشاركة طلبتها في مسيرة االنجاز
الجامعي والمجتمعي والوطني ،وتدعم قيم االبداع والتسامح اضافة الى مساهمتها في وقف العنف
الطالبي وفقا لعميد شؤون الطلبة الدكتور سليمان سالم الصرايره.
واوضح الصرايرة خالل لقائة وسائل االعالم بالكرك امس ان الجامعة نفذت منذ بداية الفصل الدراسي
االول العشرات من النشاطات الطالبية الالمنهجية المتنوعة والتي تهدف الى توسيع مشاركة الطلبة
بالحياة الجامعية وتوفير مساحات واسعة من الحوار واالبداع لدى الطلبة بهدف وقف وانهاء مظاهر
العنف الطالبي.
واضاف ان خطة نشاطات تفصيلية تناسب جميع الطلبة وتتضمن أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية
وفنية النشغال وقت الفراغ للطلبة وتنمية شخصية الطالب قد اطلقتها العمادة وشارك فيها االف الطلبة من
الجامعة من مختلف التخصصات.
ونوه الدكتور الصرايرة الى ان العمادة التزمت بتطبيق نظام العقوبات الرادعة للطلبة الذين خالفوا
التعليمات وأنظمة الجامعة وبخاصة ممن كان لهم دور أساسي في المشاجرات الطالبية داخل حرم
الجامعة.
واعتبر ان اهم التحديات التي واجهت الجامعة في مواجهة ظاهرة العنف الطالبي هي توفير البدائل
ال مناسبة للطلبة بديال عن اوقات الفراغ التي تسمح بممارسات سلبية مختلفة بين الطلبة ،مشيرا الى ان
العمادة انجزت من خالل دوائرها المختلفة وحتى االن مئات النشاطات الطالبية ومنها الرحالت الطالبية
وتفعيل نظام التشغيل للطلبة الذي شمل تشغيل  302طالبا وطالبة بمرافق الجامعة باجور مناسبة ،وتكريم
الطلبة المبدعين علميا والمنهجيا وتوفير مساحات الظهار ابداعات الطلبة من خالل المرسم الجامعي
والمسرح وقاعة الموسيقى اضافة الى تنظيم نشطات طالبية خاصة يقوم الطلبة من خاللها بخدمة
المجتمعات المحلية.
وبين ان العمادة جهزت مكتب لإلرشاد الطالبي بالتنسيق مع كلية العلوم التربوية لتفريغ عدد من أعضاء
الهيئة التدريسية إلعطاء محاضرات ،وإرشاد الطلبة في محاولة جادة إليجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم
وقضاياهم وتم تجهيز قاعات إلقامة دورات للطلبة لتأهيلهم مهنيا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً في مجاالت فن
التعامل مع الجمهور ،والمحادثة ،ومهارات االتصال ،والتواصل االيجابي).
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األنباط  -أخبار األردنية

األربعاء

2213/12/4

انطالق مهرجان مهرجان أفالم المرأة العربية في "األردنية"
انطلقت صباح اليوم في الجامعة األردنية
فعاليات "مهرجان أفالم المرأة العربية" الذي
نظمه مركز دراسات المرأة في الجامعة بالتعاون
مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة)
والهيئة الملكية لألفالم ،وبحضور رئيس الجامعة
بالوكالة الدكتورعزمي محافظة.
ويأتي تنظيم المهرجان بحسب مديرة مركز
دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة ضمن
سلسلة األنشطة التي يعقدها المركز إبان حملة
( )14يوم إلنهاء العنف ضد المرأة ،تأكيداعلى دوره الفعال في تمكين المرأة األردنية.
وعزت دبابنة السبب من وراء تسمية المهرجان "بأفالم المرأة العربية" تبعا للرسالة التي يسعى
إليصالها من خالل فعالياته ،والمتعلقة بالمرأة سواء كانت أردنية أم عربية ،اللتان تشتركان في عدد من
القضايا ومنها "العنف" الموجه ضدها.
من جانبها ركزت ممثلة الهيئة الملكية لألفالم ندى دوماني في مداخلتها على الجانب اإليجابي في التعامل
مع المرأة ،تاركة االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة لذوي االختصاص ،منوهة عن رأيها الشخصي بأن
أفضل طريقة لحماية المرأة من العنف هي التصدي له بمختلف أشكاله والتأكيد على حقوقها التي منحها
إياها المجتمع المدني.
واستعرضت دوماني النجاحات التي حققتها النساء في مجاالت العمل المتعددة وخصوصا في مجال
التلفزيون والسينما وقدرتهن على تجاوز العراقيل بنسبة تفوق الرجال ،مؤكدة في الوقت ذاته أن نسبة
العامالت في هذا المجال إلى ارتفاع .
بدوره عبر ممثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDجون دنلوب عن اعتزازه بمركز دراسات
المرأة في الجامعة األردنية باعتباره الجهة الوحيدة في األردن التي تمنح درجة الماجستير في دراسات
المرأة ،ودوره في تمكين المرأة من خالل المبادرات التي يطلقها .
وأشار دنلوب إلى أن المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد المرأة وتمكينها مواضيع في غاية األهمية
يجب التطرق إليها ومناقشتها خالل عروض المهرجان ،مؤكدا على أن المجتمعات المتحررة من العنف
هي الوحيدة القادرة على تحقيق مستويات عالية من اإلزدهار والتطور في اقتصادها.

13

وافتتحت عروض المهرجان التي تستمر حتى يوم بعد غد الخميس بالفيلم األردني" ل ّما ضحكت
موناليزا" ،للمخرج فادي حداد ،والذي يتحدث عن الفتاة األردنية التي تعاني من مجتمعها المنغلق ،لتخرج
لمجتمع أكثر انفتاحا وتعددية ،فتتغير ،وتبدأ في الضحك وإقصاء الصور النمطية.
وتبع العرض مناقشة مع الفنانة هيفاء اآلغا إحدى بطالت الفيلم ،وأدارتها الدكتورة دبابنة ،تم تسليط
الضوء من خاللها على جملة القضايا التي تطرقت إليها مشاهد الفيلم ومناقشتها بأسلوب معمق.
ويعرض المهرجان يوم غد األربعاء الفيلم المصري ( )472للمخرج محمد دياب ،والذي يركز في
أحداثه على أحد أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في مصر ،وسيتبع العرض حلقة نقاشية مع
المحامية نور االمام تديرها الدكتورة ميسون العتوم.
فيما يعرض المهرجان في آخر أيامه فيلم "كابتن أبو رائد" للمخرج أمين مطالقة ،والذي يتناول
مواضيع عديدة منها الصداقة والطفولة والعنف األسري ومدى تأثيره على األطفال والنساء والمجتمع،
وسيتبع العرض حلقة نقاشية مع الفنانة واالعالمية رنا سلطان بطلة الفيلم ،وتديرها الدكتورة بركزار
الضباطي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الديار ص  -3أخبار األردنية

األربعاء

2213/12/4

دراسات المرأة في "األردنية" ينتدي حول قرار األمم المتحدة ( )1221المرأة والسالم
واألمن

عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية
و جمعية "شبكة المرأة لدعم المرأة" ندوة
متخصصة حول قرار األمم المتحدة ()1320
"المرأة والسالم واألمن" الصادر عن مجلس
األمن أحد أذرع األمم المتحدة في عام .2222
وتهدف الندوة التي جاءت بالتعاون مع شبكة
مناهضة العنف ضد المرأة لمناقشة القرار
المتعلق ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات
على النساء ،بل تضمينهن في مجال درء
الصراعات وحلها باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة.
وقال رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور عزمي محافظة في افتتاح أعمال الندوة  ":إن العنف ضد
النساء قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق اإلنسان ،وله عواقب وتكاليف
باهظة على المرأة وعلى المجتمع" ،مرجعا أسبابه إلى الموروثات المتأصلة في المجتمع واألوضاع
االقتصادية السيئة.
وأشار محافظة إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة العنف من حكومات تطبق التشريعات وتقر أطر
وطنية واقليمية للتصدي له ،وتطور نظم قضائية عاملة تتبنى مقاربة النوع اإلجتماعي ،إلى جانب التأكيد
على دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى الوعي بجميع أشكال العنف ضد النساء.
بدورها قالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة في كلمتها " :تتخذ المرأة كأداة حرب في
النزاعات  ،وتمتهن كرامتها ،ولهذا جاء إدراك األمم المتحدة على أهمية تسليط الضوء على تفعيل دور
المرأة في األمن والسلم ووضع خطط عمل حقيقية إليجاد حلول حول التحديات التي تواجهها المرأة إبان
الحروب".
وأضافت  ":إن قضية المرأة هي قضية إنسان ،وهي بحاجة إلى دعم وحماية" ،الفتة إلى أن لقضية المرأة
خصوصية تختلف عن قضية الرجل تكمن من كونها شخص أكثر عرضة لالنتهاك والمساس بحقوقها.
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وأكدت دبابنة على أن الندوة تأتي في إطار التأكيد على دور المركز في تمكين المرأة األردنية من خالل
مساهمتها في حملة ( )14يوم إلنهاء العنف ضد المرأة  ،والتي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر
الماضي وتنتهي في العاشر من الشهر الجاري.
من جانبها تحدثت رئيسة جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة السيدة كلثم مريش عن حملة ( )14يوما التي
أطلقها األمين العام لألمم المتحدة وشبكة الشباب العالمية إلنهاء العنف ضد النساء تحت شعار"من السالم
في البيت إلى السالم في العالم" ،والتي يعبر المشاركون فيها عن رفضهم للممارسات التي تتعرض لها
المرأة عبر ارتدائهم اللون البرتقالي.
واستعرضت مريش في كلمتها نبذة مختصرة عن الجمعية التي ترأسها واألهداف التي تعمل على تحقيقها
بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في كافة مناحي الحياة العامة وتحديدا السياسية منها ،إلى جانب
النشاطات والمبادرات التي تطلقها لتحقيق تلك األهداف.
وتحدث في الندوة التي أدارها الدكتور ليث نصراوين من كلية الحقوق كال من المستشارة القانونية للجنة
الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين ومندوب هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
بشير أبو جاموس.
وتناولت حدادين خالل مشاركتها الحديث عن القرار وأبرز نصوصه ،والقرارات التي رافقت صدوره،
والجهود األممية التي بذلت في تفعيل القرار ،كما تحدثت عن واقع المرأة األردنية ومشاركتها
االقتصادية والسياسية مستعرضة عدد من اإلحصائيات التي تدلل على ثبات نسبة مشاركة المرأة في
القطاعين بل تدنيها.
في حين تطرق أبو جاموس إلى التعريف بهيئة األمم المتحدة  /المرأة وما تقوم به من مبادرات تدعم
المرأة ،وتسليط الضوء على أنواع العنف المحلي في األردن ،ومناقشة القرار الصادر وما يقوم عليه من
محاور أربعة رئيسة تتمثل في المشاركة والحماية واإلغاثة واإلنعاش.
ولفت أبو جاموس إلى نسبة تمثيل المرأة األردنية في عملية اإلصالح ومدى محدوديتها داعيا إلى
ضرورة زيادة تمثيلها في مجلسي األعيان والنواب.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

14

الغد ص 7

األربعاء

2213/12/4

منتدون :العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تكاليفها باهظة
أكد منتدون ان العنف قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق اإلنسان ،وعواقبه
وتكاليفه باهظة على المرأة والمجتمع .جاء ذلك خالل ندوة حول قرار األمم المتحدة (" )1320المرأة
والسالم واألمن" ،والتأثيرات التي تنتج عن النزاعات بحق النساء ،ونظمها مركز دراسات المرأة
بالجامعة األردنية وجمعية "شبكة المرأة لدعم المرأة" امس ،بالتعاون مع شبكة مناهضة العنف ضد
المرأة.
وأكد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عزمي محافظة العنف ضد النساء الى الموروثات المتأصلة في
المجتمع واألوضاع االقتصادية السيئة.
واعتبر محافظة أنه قضية مجتمعية ذات أبعاد اقتصادية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق اإلنسان ،وعواقبه
وتكاليفه باهظة على المرأة والمجتمع.
وأشار إلى تضافر الجهود لمكافحة العنف من الحكومات التي تطبق التشريعات ،وتقر أطرا وطنية
واقليمية للتصدي له ،وتطور نظما قضائية عاملة ،تتبنى مقاربة النوع االجتماعي ،إلى جانب التأكيد على
دور وسائل اإلعالم ،برفع مستوى الوعي بجميع أشكال العنف ضد النساء.
بدورها ،قالت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة إن "المرأة تتخذ كأداة حرب في النزاعات ،وتمتهن
كرامتها ،ولهذا جاء إدراك األمم المتحدة على أهمية تسليط الضوء على تفعيل دور المرأة في األمن
والسلم ،ووضع خطط عمل حقيقية إليجاد حلول حول التحديات التي تواجهها إبان الحروب".
ولفتت دبابنة إلى أن لقضية المرأة خصوصية تختلف عن قضية الرجل ،تكمن في كونها أكثر عرضة
لالنتهاك والمساس بحقوقها.
وأكدت أن الندوة تأتي في إطار التأكيد على دور المركز في تمكين المرأة األردنية من خالل مساهمتها
في حملة الـ" 14يوما إلنهاء العنف ضد المرأة" ،التي انطلقت في  20الشهر الماضي وتنتهي في 12
الحالي.
وتحدثت رئيسة جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة كلثم مريش عن الحملة ،والتي يعبر المشاركون فيها عن
رفضهم للممارسات التي تتعرض لها المرأة ،عبر ارتدائهم اللون البرتقالي.
وتحدث في الندوة التي أدارها الدكتور ليث نصراوين من كلية الحقوق ،والمستشارة القانونية للجنة
الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين حول القرار وأبرز نصوصه ،وما رافق صدوره ،والجهود األممية
التي بذلت لتفعيله ،وواقع المرأة األردنية ومشاركتها االقتصادية والسياسية.
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وتطرق مندوب هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشير أبو جاموس إلى التعريف
بهيئة األمم المتحدة /المرأة وما تقوم به من مبادرات تدعم المرأة ،وتسلط الضوء على أنواع العنف
المحلي في األردن ،ومناقشة القرار الصادر وما يقوم عليه من محاور.
ولفت ابو جاموس إلى نسبة تمثيل المرأة األردنية في عملية اإلصالح ومدى محدوديتها ،داعيا لزيادة
تمثيلها في مجلسي األعيان والنواب.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدكتور ربحي عليان يشارك في مؤتمر عربي متخصص
شارك الدكتور ربحي مصطفى عليان استاذ علم المكتبات والمعلومات في كلية العلوم التربوية بالجامعة
االردنية وعضو المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في المؤتمر الرابع والعشرين
لالتحاد الذي عقد االسبوع الماضي في المدينة المنورة عاصمة الثقافة االسالمية بعنوان «مهنة ودراسات
المكتبات والمعلومات الواقع والتوقعات المستقبلية» وتحت رعاية صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن
سليمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة.
وقد شارك في المؤتمر  422مشارك يمثلون مختلف الدول العربية وقدمت في المؤتمر ( )42ورقة بحث
علمية متخصصة في المجال.
وقد ترأس الدكتور عليان الجلسة العلمية الثامنة للمؤتمر ،كما اعد البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر،
وقام بتالوته في الجلسة الختامية للمؤتمر ،كما قام بتوزيع دروع االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
على منسقي االتحاد في الدول العربية المختلفة.
الجدير بالذكر ان الدكتور عليان رئيس سابق لجمعية المكتبات والمعلومات االردنية ،وعضو المكتب
التنفيذي لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات لمدة  7سنوات ،وقد جرت في ختام المؤتمر انتخابات
للمكتب التنفيذي الجديد لالتحاد.
وفاز بمنصب الرئيس الدكتور خالد الحلبي من مصر ومنصب نائب الرئيس الدكتور عمر جرادات من
االردن.
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المومني يقلد العالمة ناصـر الدين األسد ميدالية جائزة جبران العالمية

تسلّم العالمة الدكتور ناصر الدين األسد ،يوم أمس،
جائزة جبران خليل جبران العالمية ،لهذا العام ،التي
تمنحها هيئة إحياء التراث العربي في أستراليا ،وذلك
تقديرا إلسهاماته الفكرية واألدبية والعلمية التي كان
لها األثر الكبير في الحياة األردنية والعربية .وعبر
الدكتور األسد عن سعادته بتسلم الجائزة ،مؤكدا أن
مصدر اعتزازه يأتي كون الجائزة تأتي من مكان بعيد
جدا هو استراليا،
وقال :لم أكن أتصور أن هناك من يتذكرني هناك،
وتمنى أن يكون في مستوى نيل الجائزة «التي تدعو
إلحياء التراث العربي في بلد ليس عربيا» ،مؤكدا أن إحياء التراث العربي يحتاج إلى تضافر الجهود.
وقال الدكتور األسد ،في حفل التسليم الذي أقيم في مبنى مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون بحضور وزير الدولة
لشؤون اإلعالم الدكتور محمد المومني ومدير عام المؤسسة رمضان الرواشدة وممثل هيئة إحياء التراث
العربي في استراليا ماهر مقابلة وحشد من األكاديميين واألدباء ان الجائزة شرفية بما تحمل من معاني
سامية تخدم الثقافة العربية.
مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة قال إن االحتفالية التي يقيمها التلفزيون األردني
بهذه المناسبة تعكس االحترام والتقدير للعالم والمثقف الموسوعي الدكتور األسد انطالقا من دور المؤسسة
الثقافي واالهتمام بالعاملين في حقول األدب والثقافة والفن .و أضاف إن هذه الجائزة جزء من انجازات
كبيرة حققها األسد في مجاالت اإلبداع عبر كتبه ذائعة الصيت وإسهاماته األكاديمية والعلمية وعلى
رأسها تصديه لمهمة تأسيس الجامعة األردنية عام  .1942و لفت إلى أن مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
أخذت على عاتقها تعظيم دورها الثقافي والفني واالجتماعي ،وهو ما دفعها إلى ترشيح األسد لهذه الجائزة
عبر برنامج «يا طير» الذي يبثه التلفزيون األردني ويعنى بقضايا المغتربين األردنيين في كل مكان .من
جانبه قال ممثل الهيئة ماهر مقابلة إن اختيار الرابطة للعالمة ناصر الدين األسد بالفوز بالجائزة يأتي
تقديرا إلسهاماته الفكرية واألدبية والعلمية التي كان لها األثر الكبير في الحياة األردنية والعربية،
وإلسهاماته الثقافية واألكاديمية المتنوعة.
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ولفت المقابلة إلى أن الجائزة تمنح للمرة األولى في تاريخها لمبدع وأكاديمي من األردن.
وفي ختام االحتفال قلد وزير اإلعالم الدكتور محمد المومني الدكتور األسد ميدالية الجائزة التي كان قد
أعلن عن فوز األسد فيها في احتفال أقيم في مقر الحكومة والبرلمان االسترالي قبل نحو شهر بحضور
السفيرة األردنية هناك ريم عالء الدين وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية االسترالية إضافة إلى
حشد من أبناء الجاليات العربية في استراليا.
وسلم المقابلة شهادة الجائزة إلى الدكتور األسد إضافة إلى دروع تكريمية من الرابطة العربية للزميلين
عمر محارمة من جريدة الدستور وعامر الصمادي من التلفزيون األردني لجهودهما في التواصل مع
المغتربين األردنيين واالهتمام بقضاياهم.
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شؤون جامعية
األربعاء

الرأي  /الشباب ص 29
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العنف الجامعي ..دعوة للحوار وقبول اآلخر
فتحي األغوات -رسمت أعمال العنف
والمشاجرات التي شهدتها بعض الجامعات
أخيراً وما تخللها من أعمال عنف وتخريب
وحالة ذعر بين الطلبة؛ الوجه البشع لظاهرة
العنف الجامعي حيث أصبحت تأخذ منحى
خطيراً في المجتمع.
معنيون وشباب شددوا في أحاديث لـ»الرأي»
على أهمية نشر وتعميق قيم الحوار وتقبل
اآلخر وثقافة التسامح وسيادة القانون في
التعامل مع العنف ،مطالبين الجهات المختصة
باتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة لمنع
تكرار مثل هذا األحداث المؤسفة ومعاقبة كل
من يعبث بأمن واستقرار الجامعات وتدمير
مكتسباتها.
ودعت هيئة شباب كلنا االردن/صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية إلى ايجاد بيئات تعليمية وجامعية آمنة
والتاكيد على تغليب لغة الحوار لحل اي خالفات او نزاعات بين اي من افراد المجتمع.
وشددت الهيئة في بيان حول احداث العنف الجامعي التي شهدتها جامعة البلقاء أخيراً ،على أهمية تحقيق
االستقرار االجتماعي بين كافة مكونات الشعب وضرورة الحفاظ على وحدة النسيج االجتماعي وحماية
الممتلكات العامة وعدم االعتداء عليها من قبل اي فرد من افراد المجتمع.
ولفتت الى انتشار وتكرار ظاهرة العنف الجامعي بين اوساط الطلبة في الجامعات ،مشيرة الى ما حدث
مؤخرا من «احداث مؤسفة في جامعة البلقاء التطبيقية بين مجموعات من الطلبة ادت الى توسع دائرة
االحداث الى خارج الجامعة واتخاذها ابعادا اجتماعية مختلفة واالعتداء على الممتلكات الخاصة
والعامة».
مدير الهيئة سامي المعايطة استنكر تكرار وانتشار دائرة العنف الجامعي بين اوساط الشباب في
الجامعات وغياب ثقافة الحوار لدى اولئك الطلبة لحل الخالفات الناشئة فيما بينهم وابتعادهم عن المشاركة
االيجابية في االنشطة الالمنهجية في الجامعات وتقديم المبادرات واالنشطة المفيدة لهم ولمجتمعاتهم وعدم
استثمار حالة الفراغ لديهم باألعمال االيجابية متجهين إلى افتعال المشكالت مع زمالئهم.
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زيادة األنشطة الالمنهجية
وأكد ضرورة زيادة االنشطة الالمنهجية في الجامعات من قبل عمادات شؤون الطلبة وعدم ترك اوقات
الفراغ امامهم وضرورة اشغالهم ايجابيا من خالل تعزيز االعمال التطوعية في الجامعات او في
المجتمعات المحلية المجاورة.
وأكد المعايطة أن هيئة شباب كلنا االردن على استعداد لتقديم كافة اشكال المبادرات الشبابية والتطوعية
لبناء قدرات الشباب في مجاالت تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة االيجابية وحل النزاعات.
ودعا كافة الطلبة في الجامعات الى المشاركة في االنشطة المختلفة التي تنفذها الهيئة في الجامعات او
خارجها واالستفادة منها واالنخراط فيها ،مؤكداً ضرورة تعزيز دور الجامعات واالدارات الجامعية في
خلق وتعزيز الهوية الجامعية المشتركة من خالل محاربة الهويات الفرعية لدى الطلبة وترسيخ االنتماء
الوطني والمؤسسي والجامعي لدى الطلبة والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه الجامعات والمؤسسات
التعليمية باعتبارها بيئات تعليمية لبناء الشخصية الشبابية وفق قيم الحوار والتنوع وقبول اآلخر والتعامل
مع االختالف والتعبير الحضاري والسلمي عن االفكار الشبابية المختلفة وبناء القيادات الطالبية المتمكنة
معرفيا ومهاريا القادرة على توجيه طاقاتها لخدمة الطلبة والجامعات والمجتمعات المحلية.
وحث المعايطة طلبة الجامعات االردنية على نبذ العنف بكافة اشكاله والتعامل مع اآلخر وفق ثقافة
الحوار والتواصل االيجابي والمشاركة والفاعلة في االنشطة الالمنهجية المنفذة في الجامعات او من قبل
ه يئة شباب كلنا االردن والمؤسسات الشبابية المختلفة واالنطالق من الهوية الجامعية المشتركة نحو
تعزيز ثقافة العمل الشباب والطالبي بتقديم البرامج النوعية لخدمة الشباب.
تداعيات مجتمعية
وربط طالب العلوم السياسية خلدون عبد اللطيف ،التخلص من ظاهرة العنف الجامعي بوعي الطلبة الذي
قال انه يشكل األساس في لجم هذه الظاهر ووقف ما تخلقه من تداعيات مجتمعية.
ودعا الطلبة إلى االنخراط الفاعل في األنشطة الجامعية لتصبح الجامعات بحق منارات حضارية تعكس
الوجه الحقيقي لطبيعة المجتمع األردني المتسامح.
طالبة اآلداب وفاء عليان قالت إن من أسباب هذه الظاهرة تعمق ظاهرة العائلة -على حد قولها -التي باتت
تحكم سلوكيات الكثيرين وبخاصة من طلبة الجامعات وتفشي ظاهرة الواسطة في الجامعات حيث بات
مالحظا أن بعض الطلبة يحصلون على معدالت عالية ال يستحقونها في حين أن آخرين يبذلون جهودا
كبيرة في التحصيل العلمي وال يصلون إلى مثل هذه المعدالت ما يشكل لديهم إحباطا تكون عواقبه ردات
فعل عنيفة ألبسط األسباب ،بحسب قولها.
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تطبيق القوانين بحزم
ودعت إلى الحزم في تطبيق األنظمة والقوانين وعدم رضوخ إدارات الجامعات للضغوطات التي تمارس
من قبل البعض في التوسط بحجج حماية مستقبل الطلبة الذين يشاركون في هذا العنف.
وبحسب أخصائيين في علم االجتماع فان العنف مرده أزمة داخل الجامعات ذاتها وهناك أسباب أخرى
خارجها ،مؤكدين أن الحلول يجب أن تكون وقائية أوال فالعنف يعكس البيئة الحالية التي تولده وتاريخيا
فإن الدور التنويري والفكري يتعزز في القاعات التدريسية وخارجها يتم عبر األنشطة.
ورأوا أن بعض الجامعات فقدت دورها التنويري وأن ثمة صعوبة في فهم رسالة الجامعات ،مشيرين إلى
أن البيئة الجامعية غير صحية إلنتاج طالب ذي شخصية متنورة وهناك لجوء للواسطة.
واستعرضوا مجموعة من النقاط ضمن ما وصفوها التدخل االستراتيجي لمنع العنف لدى الطلبة ومنها
إلغاء جميع أشكال التمييز في الجامعات ومنها القبوالت بحيث يتم القبول استنادا إلى المنافسة شريطة أن
يكون التح ّول ضمن خطة زمنية وإحداث آلية لمنع تفشي الواسطة والمحسوبية وإظهار الشفافية في
عمليات تصحيح اإلجابات والعالمات وتعزيز المساواة بين الطلبة بعيداً عن المعتقد والجنس والجهوية
واستحداث مدونة سلوك ألعضاء هيئة التدريس تبين الحقوق والواجبات ومثلها للطلبة وتضم قوانين
وأنظمة وقيما ً وجميعها قابلة للمساءلة وخلق بيئة جامعية تنويرية معرفية تركز على صقل مهارات الطلبة
وشخصياتهم وتفاعلهم مع اإلدارات الجامعية.
وقدموا مقترحات ذات صلة ومن بينها إحداث الكفاءات الالزمة لعمادات شؤون الطلبة ،وخلق بيئة
أكاديمية وتربوية وإعادة النظر بأساليب التدريس وزيادة التفاعل بين الطلبة والهيئة التدريسية إلى جانب
سير عملية انتخابات مجالس الطلبة بشفافية مع تدخل من المجتمع المدني ومعالجة القضايا النفسية
واالجتماعية للطلبة.
وشددوا على ضرورة تعزيز االنتماء للجامعة وتنظيم ورش عمل للطلبة على جميع المستويات فضالً عن
تعزيز السلوك الجامعي وضرورة إعادة النظر في مادة التربية الوطنية لتحمل في طياتها الجانب المدني
لجهة الحديث عن حقوق الوطن والمواطنة والواجبات والمسؤوليات داعين إلى وجود قوانين واضحة
ومحددة األهداف تحفظ الحقوق والواجبات.
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من الحارات إلى الجامعات :حين تتكلم اليد بدال من العقل!
من الحارات إلى الجامعات ،تطورت مع مرور
االيام ،وتسارعت وتيرتها ،واصبحت مساقا تعليميا
غير مباشر ،يغذيه غياب العدالة االجتماعية
واالقتصادية ،وسياسة القبول في الجامعات
والمعدالت المتدنية ،وغياب التواصل بين الجامعة
والطالب ،والتهاون في تطبيق القانون ،وبالتالي اليد
هي التي تتكلم بدال من العقل.
جلسات حوارية ،ومؤتمرات ،ودراسات بحثية
وإعالمية ،وسنوات من العمل والتوصيات للحد من ظاهرة العنف الجامعي التي بدت أكثر تطرفا ،لكن
العجلة تدور حول رحاها دون أن تتقدم خطوة لألمام ،وكأن هناك اختالفا في وجهات النظر بشأن آلية
تطبيق الحلول لقضية جميعنا يتفق على أنها تسيء لسمعة األردن عربيا ودوليا.
خبراء يرون ان اإلقتصاد الوطني يتلقى خسائر كبيرة جراء العنف الجامعي ،تتمثل بإضعاف قدرة كل من
التعليم الجامعي ،الذي قالوا إنه النفط القادم لألردن ،في استقطاب الطلبة من خارجه واإلقتصاد الوطني
في جذب االستثمارات ،فضال عن األضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة التي تدخل ضمن
قائمة الخسائر اإلقتصادية الوطنية له.
وبالفعل تكبدت جامعات خسائر مادية قدرت بماليين الدنانير ،فيما أوعزت دول خليجية لطلبتها
باالنسحاب من بعض الجامعات ،فيما اعلنت السعودية أنها ستعيد النظر في إرسال ابنائها للدراسة في
المملكة.
يشار إلى أن عدد الجامعات في األردن يتجاوز  32جامعة ما بين خاصة وحكومية وإقليمية ،وال يكاد
العنف الجامعي قد تجاوز أيا منها.
وبحسب رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قضايا العنف الجامعي ،رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور
فايز الخصاونة ،فإن المملكة تستقطب سنويا طلبة من كافة جنسيات العالم للدراسة بجامعات األردن،
حيث ينفق هؤالء نحو  422مليون دينار سنويا جراء دراستهم (مصاريف دراسية واقامة ودخول
لألردن).
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الخصاونة يلوح بأن المملكة لن تسمح بأن تخسر سمعتها التعليمة ،بقوله "لن نقف متفرجين امام خسارة
هؤالء الطلبة للدراسة في جامعات يفاخر بها العالم اكاديميا".
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس التعليم العالي في حد أقصى اسبوعين بعد ان تعتمد عمال
ميدانيا واستقصائيا تضع خالله كافة تفاصيل العنف الجامعي واسبابه امام مجلس التعليم العالي بشفافية
ونزاهة.
محاوالت خجولة ،تقوم بها الجهات المعنية إلثبات أنها تحارب هذه اآلفة ،محاوالت سرعان ما يخبو
بريقها ،وتصبح ماضيا ،ومن أبرزها إحالة 14مشاركا ً في أحداث العنف بجامعة البلقاء التطبيقية إلى
محكمة أمن الدولة ،بينما صدر قرار بفصل  7طالب على خلفية اعمال عنف بجامعة مؤتة.
ورغم ذلك ،ما يزال المتابعون يحملون الحكومة بكافة مؤسساتها المعنية بالتعليم ،العبء األكبر بسبب
عدم تعاملها مع الظاهرة بجدية ،ما "أضاع هيبة القانون".
هؤالء يؤكدون أن"إبقاء رؤوسنا في الرمال دون إجراءات حاسمة تضع النقاط فوق الحروف ومن دون
تسويف ومماطلة سيدفعنا لخسارة االنجازات والمستوى المتطور في التعليم الذي وصلنا إليه ،فيجب
التخلص من الحلول المرحلية باتجاه الحلول النهائية".
أحد الطالب يعلق على ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي بقوله "يرجع أسباب العنف إلى فشل
الحكومة في زرع مفهوم المواطنة وعدم تطبيق العدالة والشفافية واستغالل طاقات الشباب وتفريغ
حيوتهم وتخبطها في تطبيق سياسات تعليمية غير ممنهجة تجاه هذا القطاع".
وتتفق مع هذا الطالب دراسة أمنية ،تشير إلى أن للسلوك العدواني أشكاال مختلفة ،منها االعتداء الجسدي،
واالعتداء اللفظي ،وإتالف الممتلكات أو ما شابه ذلك ،وأن السلوك العدواني يعتبر اخطر المشكالت التي
تواجه الوسط الجامعي بمكوناته المختلفة ،مشيرة إلى أن لجوء البعض إلى العنف حين يعجز العقل عن
اإلقناع ويبدأ بعجزه عن االدراك والفهم وذلك حين يعجز العقل عن ممارسة عمله األساسي أي اإلحاطة
باألشياء التي حوله والعالقات بينها فثمة عجز عن العلم والفهم ما يؤدي إلى انغالقه وفي انغالق العقل
تتكلم اليد.
عوامل اجتماعية واقتصادية تقف وراء العنف ،فمن الناحية االجتماعية يقف التعصب القبلي وعقلية
الطالب المتمسكة بمجتمعها العشائري بالطريقة الخاطئة ،والتنشئة الخاطئة ،فيما تتسيد البطالة ،والفقر
الجوانب االقتصادية.
ومقابل ذلك كان هناك العديد من الحلول ،كتوعية طالب الجامعات بالنتائج المترتبة على حاالت العنف
والشغب والتحريض ،وعمل لقاءات لقادة جهاز األمن العام مع القيادات الطالبية ،وملء فراغ الطلبة
وخاصة في كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتركيز على الجوانب التطبيقية والبحثية ،وتفعيل العمل
االستخباري داخل الجامعات.
رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة أقر في مؤتمر عن سياسات اصالح التعليم العام ،بأن
التعليم العالي يحتاج إلى جراحة عميقة تؤسس لمرحلة جديدة تعيد له ألقه وتضعه في مصاف الجامعات
24

العالمية ،مشيرا الى ان التعليم العالي يمر بانتكاسة وردة تعليمية ومنعطف خطير تتبدى عالماته في
اشكالية البناء المؤسسي.
واوضح الطراونة ان العنف الذي لطخ وجه جامعاتنا ومؤسساته التعليمية جعل الناس ينظرون اليها
بعين السخط والسخرية ،ما يوجب علينا جميعا التعاضد من اجل التخلص منه من خالل عمل اجرائي
من خالل مؤتمر وطني شامل نجتمع فيه على كلمة سواء.
واكد على ضرورة مراجعة المناهج المدرسية وتوجيهها لخدمة النشء الجديد من خالل تأهيل المعلم
تاهيال حقيقيا.
دراسات عديدة تطرقت لظاهرة العنف الجامعي ،ووضعت حلوال جذرية لها ،تطبيقها يرى البعض أنه
محض خيال ،فيما يدعو خبراء إلى البدء في تفصيل الظاهرة للوصول إلى حدود مقبولة تكون عبارة عن
طرف الخيط.
لكن علينا أن نكون واقعيين ،فالمسألة لم تعد مجرد أحاديث إعالمية وصورا وطلقات رصاص بالهواء،
ودماء تسيل في أروقة الجامعات ،بل أصبحت هوية وطن تضيع معها هيبة كل شيء.
وفي خضم كل ذلك ،يبقى الحلم في وضع نهاية لمسلسل الرعب الذي تعيشه الجامعات ،وانقاذ سمعة
األردن تعليميا وإخراج هيبة القانون من غرفة اإلنعاش ،يبقى الحلم قائما ،وأن وضع األسباب والحلول
ليست سياسة ناجعة ما لم يصحبها رجال عازمون على العمل بجد من أجل ذلك.
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لجنة "العنف الجامعي" تتلقى توصيات رؤساء الجامعات
تيسير النعيمات – تلقت لجنة الخبراء الموكل اليها دراسة ظاهرة العنف الجامعي ،بما فيها األحداث التي
وقعت في جامعة البلقاء مؤخرا ،في اجتماعها أمس ،مقترحات وتصورات وخطط رؤساء الجامعات
الرسمية للحد من العنف ،وفق ما ذكرته مصادر في اللجنة لـ"الغد".
وتدرس اللجنة أوراق رؤساء الجامعات تمهيدا لرفع التوصيات عقب االجتماع الرابع الذي تعقده األحد
المقبل.
وتتضمن التوصيات محورين ،األول إجراءات عاجلة وقصيرة المدى ،والثاني إجراءات متوسطة وبعيدة
المدى.
وعقدت اللجنة ثالث اجتماعاتها أمس ،فيما كان األول عقد األربعاء ،والثاني األحد الماضيين.
ويترأس اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي عقب أحداث العنف في جامعة البلقاء التطبيقة مؤخرا،
الدكتور فايز الخصاونة ،وتضم في عضويتها المحافظ خالد أبو زيد ،والدكتور سلمان البدور ،والدكتور
رشاد السيد ،والدكتور ابراهيم عثمان ،والدكتور حمود عليمات.
وأوكل مجلس التعليم العالي إلى اللجنة دراسة ظاهرة العنف الجامعي والبناء على ما سبق من توصيات
لهذا الموضوع ،وتقديم التوصيات ليتم تبنيها وإصدار القرارات في ضوئها.
إلى ذلك ،عقدت اللجنة الموكل إليها دراسة أسس القبول ،أول اجتماعاتها ،األحد الماضي ،برئاسة
الدكتور حكم الحديدي ،رئيس اللجنة األكاديمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي ،التي أوكل إليها تقديم
دراسة حول إعادة النظر في أسس القبول.
وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس التعليم العالي عقب اجتماع تعقده غدا الخميس.
وقالت مصادر مطلعة إن اجتماع األحد كان بمثابة جلسة عصف ذهني حول سياسات القبول ،مشيرة إلى
أن اللجنة ،ستدرس التخصصات الراكدة التي تتضمنها أسس القبول ،وكذلك تخفيض أعداد الطلبة في
التخصصات اإلنسانية والراكدة ،إلى جانب إعادة النظر في معدالت معادلة الشهادات الصادرة من
جامعات أجنبية لجهة رفع المعدالت ،خصوصا في التخصصات الطبية ،إلى جانب تأكيد ضرورة طرح
تخصصات تقنية ،ودراسة الخطط الدراسية والمتطلبات اإلجبارية واالختيارية.
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 221مليون دوالر منحة أميركية لتطوير التعليم

وقع االردن والواليات المتحدة االمريكية
اتفاقية منحه لتطوير التعليم في االردن
للسنوات الخمس القادمة بقيمة 230
مليون دوالر.
ووقع االتفاقية عن الجانب االردني
وزيرا التربية والتعليم الدكتور محمد
ذنيبات ووزير االشغال العامة واالسكان
المهندس سامي هلسه ،وعن الجانب
االمريكي السفير لدى االردن ستيوارت
جونز وديرة بعثة الوكالة االمريكية
للتنمية الدولية بيث بيج.
وجاء توقيع االتفاقية خالل حفل افتتاح مدرسة عائشة الباعونية االساسية المختلطة في بلدة ارحابا بلواء
المزار الشمالي امس ،بحضور محافظ اربد خالد ابو زيد ومتصرف اللواء علي زريقات والنائب محمد
الشرمان وفعاليات تربوية ومحلية.
وقال الدكتور ذنيبات ان هذا الصرح التربوي والعلمي المتميز هو احدى ثمار التعاون البناء بين البلدين،
مشيرا الى انه جاء ضمن مشروع االبنية المدرسية الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية والذي
يشتمل على بناء  22مدرسة جديدة واعادة تاهيل  122مدرسة قائمة موزعة في مختلف مناطق المملكة
والذي ينفذ في اطار مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية.
واشار ذنيبات الى ان اتفاقية المنحة للسنوات الخمس القادمة تهدف الى تحسين نوعية وبيئة التعليم بتنفيذ
العديد من البرامج واالنشطة النوعية وتتيح فرصا اضافية لدعم وتدريب المعلمين وتعزيز برامج التنمية
المهنية.
وثمن السفير االمركي رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني الصالح وتطوير التعليم في االردن ،مؤكدا
استمرا ر بالده بدعم هذه الرؤى الملكية الواثقة نحو تطوير مكونات التنمية والتحديث السيما التعليم الجيد
النه يقود الى مواطنون مثقفون ويقود الى صحة مجتمعية عامة ويعزز الفرص االقتصادية المالئمة بما
يحقق الرؤية المشتركة بين الجانبين بالنهوض على المستويات كافة.
واعرب النائب الشرمان عن تقدير ابناء لواء المزار الشمالي للجهود المثمرة والمشتركة بين وزارة
التربية والتلعليم والحكومة االمريكية في انجاز هذا المشروع التعليمي الريادي.
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وعرض مدير التربية والتعليم للواء الدكتور ابراهيم الصمادي للواقع التربوي في اللواء مبينا احتوائه
على  33مدرسة تستوعب ما يزيد عن  12الف طالبا وطالبة و 12مدارس مستاجرة يدرس بها الف
طالب وطالبة واكد حاجته الى ابنية مدرسية وتوسعة لبعض المدارس لمواجهة االعداد المتزايدة من
الطلبة.
وتجول الحضور بمرافق المدرسة من قاعات تدريس ومختبرات وقاعات ومالعب ومكاتب وساحات
واطلعوا على الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة التيتشتمل عليهاالمدرسة.
يشار الى ان المساحة الكلية لمدرسة تبلغ  4472مترا مربعا ومكونة من ثالثة طوابق تشتمل على اربعة
مختبرات للعلوم والحاسوب ومسرح وحضانة اطفال ومطبخ وعيادة طبية لالسعافات االولية وصفين
لذوي االحتياجات الخاصة وقاعات متعددة االغراض ومالعب حديثة ومساحات خضراء ومصاعد
معزولة ومواقف للسيارات وانظمة صوتية متكاملة وبلغت كلفتها االجمالية حوالي خمسة ماليين دينار.
من جهة اخرى زار وزير التربية والتعليم عددا من مدارس اللواء واطلع على واقعها وابرز احتياجاتها
ووعد بتلبيتها خالل الفصل القادم.
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اعتصام حاشد في "آل البيت" احتجاجا ً على فصل طالب
سيف الدين باكير -يعتصم في هذه األثناء
العشرات من أبناء عشيرة بني حسن أمام
كلية الشريعة في جامعة آل البيت؛ احتجاجا ً
على فصل الطالب يوسف مشاقبة بشكوى
من طالبة سعودية ،لفقت إليه -حسب
وصفهم -أتبعها قرار فصل من الجامعة.
وحضر رئيس الجامعة فارس مشاقبة ونائب
الرئيس ومدير األمن الجامعي إلى مكان
االعتصام لحل القضية وتوعد بالحل القريب
والعاجل
وأكد المعتصمون أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية طالما لم يتم التراجع عن قرار الفصل ،ورفعوا
شعارات" :كلنا يوسف مشاقبة"" ،ال لقرار الفصل الظالم والجائر بحق الطالب يوسف مشاقبة"" ،قرار
فصل يوسف ..إرضا ًء للسفارة السعودية مثالً ؟"" ،لن نسكت حتى يرجع يوسف لجامعته".
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''مؤتة'' تطلق مجموعة مبادرات للجم العنف الطالبي
محمد الخوالدة -اطلقت جامعة مؤتة
مجموعة مبادرات تهدف الى تعزيز
المشاركة الطالبية في االنشطة الجامعية
في محاولة الشغالهم بما هو مفيد بعيدا
عن اجواء المشاحنات التي تولد العنف
الطالبي .
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة
الدكتور سليمان الصرايره ان الجامعة
نفذت في هذا االطار خالل الفصل
الدراسي االول العديد من االنشطة
الالمنهجية التي فتحت امام الطلبة
مساحات واسعة من الحوار واالبداع .
واضاف الصرايره ان خطة نشاطات تفصيلية تناسب جميع الطلبة وتتضمن أنشطة ثقافية واجتماعية
ورياضية وفنية الشغال وقت الفراغ للطلبة وتنمية شخصياتهم قد اطلقتها العمادة بمشاركة االف الطلبة
من الجامعة وبمختلف تخصصاتهم الجامعية  ،ولفت الى ان الجامعة تعمل على ابراز دور اتحاد الطلبة
باعتباره هيئة طالبية منتخبة  ،بالتواصل مع طلبة الجامعة من خالل عدة نشاطات قام بها اتحاد الطلبة
ومن أبرزها عملية استقبال الطلبة المستجدين  ،واطالعهم على أنظمة وقوانين وتعليمات الجامعة ،
وعمل لقاءات بين االتحاد والطلبة وإدارة الجامعة للوقوف على قضايا الطلبة .
واشار الى ان العمادة اعلنت مؤخرا نتائج انتخابات االندية الطالبية والتي شارك فيها االف الطلبة في
ممارسة ديمقراطية مماثلة النتخابات اتحاد الطلبة ،الفتا الى افتتاح عشرة اندية طالبية تعمل وفق خطط
أنشطة متنوعة من أجل التفاعل مع جميع طلبة الجامعة وحثهم لالبتعاد عن ظاهرة العنف الجامعي
والتنوع في النشاطات لتناسب جميع فئات الطلبة .
واشار الدكتور الصرايرة الى ان العمادة التزمت بشكل كبير في تطبيق نظام العقوبات الرادعة للطلبة
الذين خالفوا التعليمات وأنظمة الجامعة وبخاصة ممن كان لهم دور أساسي في المشاجرات الطالبية داخل
حرم الجامعة .
ولفت ان الجامعة قامت مؤخرا وفي مبادرة هي االولى من نوعها على مستوى الجامعات االردنية حيث
قامت باشراك عدد من الطلبة من ارتكبوا مخالفات لتعليمات الجامعة في رحلة عمره للديار المقدسة .
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واعتبر ان اهم التحديات التي واجهت الجامعة في مواجهة ظاهرة العنف الطالبي هي توفير البدائل
المناسبة للطلبة بديال عن اوقات الفراغ التي تسمح بممارسات سلبية مختلفة بين الطلبة  ،مشيرا الى ان
العمادة انجزت من خالل دوائرها المختلفة وحتى االن مئات النشاطات الطالبية ومنها الرحالت الطالبية
وتفعيل نظام التشغيل للطلبة الذي شمل تشغيل  302طالبا وطالبة بمرافق الجامعة باجور مناسبة ،
وتكريم الطلبة المبدعين علميا والمنهجيا وتوفير مساحات الظهار ابداعات الطلبة من خالل المرسم
الجامعي والمسرح وقاعة الموسيقى اضافة الى تنظيم نشطات طالبية خاصة يقوم الطلبة من خاللها
بخدمة المجتمعات المحلية .
ولفت الى ان فريقان طالبيان من جامعة مؤتة فازا مؤخرا بجوائز على مستوى الوطن من خالل
مبادرات طالبية قدمت لمسابقات وطنية جامعية وحصل فيها فريقا الجامعة على المرتبة االولى والرابعة
بين فرق الجامعات االردنية كلها  ،كما فاز طلبة من الجامعة بجوائز في مسابقات رياضية على مستوى
المملكة  .معتبرا ان انجاز الملعب الرياضي الحديث في الجامعة سوف يعزز من فرص الطلبة في
المشاركات الرياضية الوطنية والعالمية .
واشار الى ان العمادة عمدت الى نشر الوعي بين الطلبة بتعليمات الجامعة المتعلقة بهم من خالل
استقبالهم الطلبة المستجدين وتوعيتهم بضرورة االلتزام باألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
واالبتعاد عن ظاهرة العنف الجامعي والمحافظة على ممتلكات ومرافق الجامعة  ،الفتا الى ان عمادة
شؤون الطلبة قامت بإعداد يافطات وبروشورات تحتوي على عبارات لنبذ ظاهرة العنف .
وبين ان العمادة وبهدف تقديم الرعاية االجتماعية واالرشادية للطلبة قامت بتجهيز مكتب إرشاد طالبي
بالتنسيق مع كلية العلوم التربوية لتفريغ عدد من أعضاء الهيئة التدريسية إلعطاء محاضرات وإرشاد
الطلبة في محاولة جادة إليجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم وقضاياهم وتم تجهيز قاعات إلقامة دورات
للطلبة لتأهيلهم مهنيا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً في مجاالت فن التعامل مع الجمهور  ،والمحادثة  ،ومهارات
االتصال  ،والتواصل االيجابي) .
وبين ان العديد من الطلبة المبادرين بالجامعة اطلقوا مبادرات طالبية تحت عناوين مختلفة هدفها تعزيز
قيم الحوار والتسامح وحماية مرافق الجامعة واالنتهاء من ظاهرة العنف الطالبي.
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شبكة دفاع تنظم 4وقفات احتجاجية ضد العنف في الجامعات وتؤجل اثنتين
قام ناشطون في شبكة الشباب االردنيين المدافعين عن حقوق االنسان في الجامعات االردنبة 'دفاع' اليوم
باربع وقفات احتجاجية في أربع جامعات رفضا لما يوقعه العنف الطالبي من انتهاكات على حقوق
الطلبة.
وقال منسق الحملة المنبثقة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني المحامي راغب شريم ان الوقفات
االحتجاجية االربع اقيمت في الجامعات (األردنية ،الهاشمية ،اليرموك ،الطفيلة).
واضاف في تصريح صحفي ان الوقفات االحتجاجية جاءت بهدف تأكيد أهمية توفير بيئة جامعية آمنة
للطلبة تمكنهم من حقهم األساسي في التعليم.
وقال إن الطلبة برفقة الناشطين طالبوا بتطبيق سيادة القانون حيال مسببي العنف الجامعي والتأكيد على
ضمان عدم افالتهم من العقاب.
و عبر عن شكره للجامعات التي اتاحت للمشاركين التعبير عن احتجاجاتهم جراء حاالت العنف التي باتت
تشهدها الجامعات األردنية بشكل الفت في اآلونة األخيرة ،الفتا ً إلى قيام عدد من أعضاء الهيئات اإلدارية
واإلكاديمة بمشاركة الناشطين وقفاتهم اإلحتجاجية.
وقال أنه تم تأجي ل الوقفة في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية بعد التنسيق مع ادارة الجامعتين اللتين طلبتا
ذلك خوفا ً من حدوث مشاكل جراء تجمهر الطلبة.
وقال ان' جامعة آل البيت رفضت التعاون مع المنظمين لتنظيم الوقفة وتوعدت بمحاسبة المشاركين من
الطلبة وإحالتهم إلى لجان التحقيق ،فيما رفضت جامعة اليرموك اقامة الفعالية داخل اسوارها ،حيث تم
تنظيمها على بوابات الجامعة الخارجية'.
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مسيرة ألطفال في «البلقاء التطبيقية « لرفض ظاهرة العنف
ابتسام العطيات -جابت الحرم الجامعي لجامعة البلقاء التطبيقية مسيرة الطفال المرحلة االساسية بمدارس
السلط االهلية وذلك في تعبير عن رفضهم والمجتمع المحلي لظاهرة العنف التي باتت تؤرق الجامعة
والمجتمع المحلي وجاءت هذه المسيرة بالتعاون مع دائرة العالقات العامة واالعالم وعمادة شؤون
الطلبة في الجامعة .
المسيرة التي جابت مرافق الجامعة برعاية رئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفة وحضور نواب الرئيس
وعمداء الكليات وطلبة الجامعة رفع فيها االطفال المشاركون الفتات تحمل شعارات ترفض العنف بكافة
اشكاله منها ( يا طالب جامعة البلقاء نحن براعم صغار دعونا نتفتح  ،يا اخواننا طلبة البلقاء قدرنا ان
نعيش معا ً بسالم  ،االردن المبارك يتسع للجميع  ،ال تحرمونا السلم االهلي  ،يا طالب جامعة البلقاء
الكبار نحن طالب ابرياء صغار شعارنا المحبة والتسامح والحوار ).
وقد وزع االطفال الورود والحلوى على طالب الجامعة داعين طلبة الجامعة الى ضرورة نبذ العنف
بكافة اشكاله .
عميد شؤون الطلبة الدكتور ابراهيم العدوان قدم الشكر لمدرسة السلط االهلية على هذه المبادرة الطيبة ،
مشيرا الى ان هؤالء االطفال رسموا لوحة مشرقة لنبذ ظاهرة العنف من خالل هذه المبادرة وهم يرفعون
شعارات ذات معان سامية ترتقي الى مستوى وعي الطلبة .
المدير العام لمدارس السل ط االهلية الدكتور محمد عطيات اكد على ان مشاركة االطفال وتوزيعهم
الورود والحلوى على طلبة الجامعة جاء كرسالة وطنية ورسالة محبة وسالم البراز القيم المجتمعية التي
يتميز بها مجتمعنا االردني الواحد.
من جانبها شكرت مديرة المدرسة لواحظ تادرس ادارة الجامعة على حسن االستقبال داعية الى ضرورة
تكاتف الجميع لمحاربة هذه الظاهرة.
ودعا رئيس منتدى الوسطية احيا عربيات الطلبة الى التعاون من اجل حماية االردن وبث روح المحبة
بين ابناء المجتمع  ،داعيا الطلبة ان يكونوا خير رسل للعلم .
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كلية عجلون تخلو من العنف الجامعي
قال عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور علي القضاة ان الكلية وهي مختلطة تخلو من العنف الجامعي
بصورة واضحة رغم وجود زهاء ثالثة االف طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريس والدبلوم.
وأشار في حديث لـ»الدستور» الى ان حمالت التوعية واللقاءات المتكررة مع الطلبة وتفاعل الهيئة
التدريسية ساهم في الحد من هذه الظاهرة  ،مؤكدا دور الجمعية الطالبية في هذا المجال.
وبين ان الكلية تطبق التعليمات الصادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية بما يخدم مصلحة الطلبة وبعدهم عن
الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع األردني والطالبي على حد سواء .
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 8262طالبا ً يتقدمون لشتوية (الشامل)

حاتم العبادي  -كشف مدير وحدة
التقييم واالمتحانات الدكتور محمد
اللحام عن تفاصيل الطلبة الذين
سيتقدمون المتحان الشهادة الجامعية
المتوسطة «الشامل» في دورته
الشتوية ،والبالغ عددهم النهائي
( )2243طالب وطالبة.
وقال الدكتور اللحام في تصريح الى
«الرأي» أن اغلب المتقدمين لالمتحان
من الطلبة المعيدين ،إذ بلغ عددهم
( ،)4727في حين أن عدد المتقدمين
الول مرة (منتظمين) بلغ ()2249
طالبا وطالبة.
واضاف أن عدد الذي سيتقدمون لالمتحان لغايات رفع المعدل ( )407طالبا وطالبة مقابل ( )232طالب
استنفد حقه في االعادة ،وسيتقدمون لالمتحان في جميع اوراق االمتحان االربعة.
وتبدأ االمتحانات العملية «للشامل» في دورته الشتوية في الخامس عشر من الشهر المقبل وتستمر الى
نهاية الشهر ذاته ،إذ اوضح الدكتور اللحام ان اعالن برنامج االمتحان العملي سيكون على نافذة وحدة
التقييم واالمتحانات على موقع جامعة البلقاء التطبيقية االلكتروني.
وتشرف على االمتحانات العملية لجان مركزية ستقوم بفحص الطلبة لضمان تقييم الطلبة بنفس المعيار
من اجل تحقيق العدالة بينهم.
وأعلن اللحام انه «سيتم الول مرة اخضاع طلبة تخصصي العلوم المالية والمصرفية والتسويق المتحان
عملي ،بعد ان كان طلبة هذين التخصصين يخضعون لالمتحانات النظرية فقط».
أما بالنسبة لالمتحانات النظرية ،قررت اللجنة أن يكون امتحان الورقة األولى في الرابع من كانون ثاني
المقبل ( ،)2214/1/4والورقة الثانية في السابع من كانون ثاني المقبل ( ،)2214/1/7والورقة الثالثة
في الحادي عشر من الشهر ذاته ( ،)2214/1/11بحيث تبدأ امتحانات جميع األوراق في تمام الساعة
الحادية عشرة صباحا ً.
37

وأكدت اللجنة انه « في حال تعذر عقد امتحان أي ورقة ألي سبب من األسباب ،فإنه يتم تأجيل موعد ذلك
االمتحان إلى اليوم الذي يلي امتحان آخر ورقة وهو األحد الموافق .»2214/1/12
ويتقدم لورقة االمتحان االولى ( )0202طالبا وطالبة وللورقة الثانية ( )4220وللثالثة و()4049
وللرابعة (.)3027
بينما توزع هؤالء الطلبة على مناطق االمتحان بواقع ( )1202في عمان االولى ،و( )1024في عمان
الثانية و( )1091في عمان الثالثة و( )222في اربد االولى و( )472في اربد الثانية و( )134في عجلون
و( )232في السلط و( )1242في الزرقاء و( )320في الكرك و( )197في الطفيلة التقنية و( )42في
الشوبك و( )103في معان و( )247في العقبة و( )04في غرناطة بالجليل.
وحول عدد قاعات امتحان الشامل للدورة الشتوية الحالية ( )122قاعة امتحان موزعة على جميع مناطق
المملكة ،بحسب الدكتور اللحام ،يشرف عليها ( )2222مراقب.
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مذكرة نيابية حول مديونية جامعة آل البيت وأسئلة حول الضمان ووحدته االستثمارية
محمد الزيود  -وجه  11نائبا الى رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور مذكرة نيابية بشأن مديونية
جامعة آل البيت .
وبينت المذكرة التي تبناها النائب نايف الخزاعلة أن الجامعة تعاني من مديونية  2.0مليون وال تستطيع
دفع رواتب الموظفين علما بأنها استدانت رواتب آخر ثالث شهور عام  2213من البنوك و هناك مباني
ال بد من إنهائها للمساهمة في خدمة المجتمع المحلي مثل المدرجات و الصالة الرياضية أسوة بباقي
الجامعات ،التي تقدر كلفتها بحوالي أربعة مليون لذا يرجى التكرم بإنقاذ جامعة ال البيت و تخصيص
مبلغ مالي لتستطيع القيام بواجباتها وتأدية رسالتها على أكمل وجه .
و النواب الذين وقعوا على المذكرة باإلضافة للنائب الخزاعلة هم المحامي عبد الكريم الدغمي و المهندس
محمد شديفات و المحامي حمزة اخو رشيدة والدكتورة المحامية ريم أبو دلبوح و الدكتورة رولى الحروب
و الدكتور محمد القطاطشه و علي الخاليلة و مفلح الرحيمي و مفلح الرفالي و الدكتور حابس الشبيب .
على صعيد متصل وجه النائب الخزاعلة مذكرة الى رئيس الوزراء النسور بشأن إنشاء كلية للطب في
جامعة ال البيت ،مبينا خاللها أن مجلس أمناء الجامعة قام بوقت سابق برفع طلب الى وزير التعليم العالي
بهذا الشأن أسوة بباقي الجامعات األردنية الرسمية حيث تضمن الطلب توصية بإنشاء كلية الطب بنظام
الشراكة دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء مالية زائدة علما بأن الجامعة محاطة بأربعة مستشفيات هي
المفرق الحكومي والنسائية واألطفال و البادية الشمالية و المستشفى العسكري المجاور للجامعة األمر
الذي اليستدعي إنشاء مستشفى لغايات تعليمية مطالبا النسور بذات الوقت الموافقة على الشروط التي
تراها الحكومة مناسبة خدمة لمحافظة المفرق .
من جهة أخرى وجه النائب خميس عطية سؤاال الى رئيس الوزراء طالب خالله من النسور إيضاح عدد
من االستفسارات منها كم بلغت قيمة االستثمارات في الوحدة االستثمارية للضمان االجتماعي و أين يتم
توجيه هذه االستثمارات و األرباح التي حققتها منذ إنشاء الوحدة االستثمارية مع بيان الحصص التي
تملكها الوحدة االستثمارية في كافة القطاعات الخاصة و العامة في الدولة و ما هي حقيقة شراء شركة
قطرية كامل حصص صندوق الضمان لدى بنك اإلسكان و البالغة  32،2مليون سهم و تزويدي بكافة
محاضر ووثائق اجتماعات الصندوق و سجالته الصادرة و ذلك لعام  2212لغاية تاريخه و كذلك األمر
تزويدي باستالم الصندوق لرسالة بريد اليكتروني و بريد مسجل من اجل حضور جلسة تحكيم مكان
انعقادها محاكم زيورخ  /سويسرا و كذلك األمر مالحق التبليغ سيما االتفاقية المزعومة و تزويدي بكافة
اإلجراءات ( التحقيقية ) و الملموسة التي قامت بها الحكومة حيال صحة ادعاء الشركة القطرية ( السابلة
) للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي حتى تاريخه .
كذلك وجه النائب الدكتور عساف الشوبكي عدة أسئلة لرئيس الوزراء حول ما يسمى باتفاقية بيع أسهم
الضمان االجتماعي في بنك اإلسكان الى شركة قطرية والتداعيات حول هذا الموضوع متسائالً عن حقيقة
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االتفاقية التي تدعى شركة السابلة القطرية ( )kric-belizeأنها وقعتها مع الحكومة او الضمان
االجتماعي او رئيس الوحدة االستثمارية في مؤسسة الضمان االجتماعي او اي جهة رسمية أردنية
بخصوص شراء اسهم الضمان االجتماعي في بنك االسكان او جزء منها ،وهل سبق أن عرضت الوحدة
اإلستثمارية في مؤسسة الضمان االجتماعي أو الحكومة أو أي جهة رسمية أخرى بيع اسهم مؤسسة
الضمان االجتماعي او جزء منها الي ائتالف شركات او شركة محلية او عربية او عالمية وهل كان
هناك مفاوضات جرت ما بين الطرف االردني واطراف اخرى لبيع اسهم الضمان في بنك االسكان ومن
هي الشركات التي تقدمت بعروض شراء اسهم الضمان االجتماعي في بنك االسكان وكم مرة اجتمعت
هذه الشركات مع مسؤولين اردنيين سواء من الضمان االجتماعي او من وحدة االستثمار في الضمان
االجتماعي او من اي جهة حكومية او رسمية اخرى ومتى تمت االجتماعات وما هي تواريخها ومن هم
المسؤولون االردنيون باالسماء وصفاتهم ووظائفهم الذين سبق وان اجتمعوا مع هذه الشركات وهل تم
التوصل الى اتفاقات او تفاهمات مبدئية حول الشراء من طرفهم والبيع من الطرف االردني السهم
الضمان االجتماعي في بنك االسكان وما هو سعر السهم الذي تم االتفاق عليه وطلب النائب الدكتور
عساف الشوبكي تزويده بنسخ عن كل محاضر االجتماعات واالتفاقيات الرسمية النهائية او التفاهمات
المبدئية.
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طلبة نيوز

األربعاء

2213/12/4

النسور يوعز ل وزير التعليم العالي بإختيار الزغاليل رئيسا ً للطفيلة التقنية
علم ال"طلبة نيوز" بأن رئيس الوزراء عبدهللا نسور قد أوعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
أمين محمود بإختيار الدكتور أحمد الزغاليل نائب رئيس جامعة الطفيلة الحالي بتعيينه رئيس للجامعة خلفا ً
للدكتور يعقوب المساعفة والتي ستنتهي مدة تعيينه نهاية هذا الشهر وبحسب مصادر ل"طلبة نيوز" فإن
مبررات النسور لهذا االيعاز هو ان نواب محافظة الطفيلة قد أجمعوا على اختيار الزغاليل رئيسا ً للجامعة
وأعتبرت المصادر هذا االجراء من النسور صفقة جديدة تضاف الى صفقات النسور السابقة التي ابرمها
مع رموز نيابية وذلك على حساب التعليم العالي ومؤسساته في االردن التي كانت احيانا ً سببا ً في
التغاضي عن ملفات تحمل شبهات فساد وال أدل على ذلك من ما تم نشره من قبل هيئة الشفافية العالمية
الدولية لعام  2213التي شهد فيها تركيب االردن تراجعا بمقدار  2درجات مما يدل حاليا على ان صفقات
النسور انعشت بؤر الفساد في البالد.
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الدستور ص  /0مالعب

األربعاء
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ختام البطولة الجامعية العربية لكرة السلة اليوم
ريما العبادي -يطمح منتخبنا الجامعي للطالب اليوم إلى تقديم عرض مميز امام فريق االمارات بعد ان
ضمن اللقب في بطولة الجامعات العربية الثالثة بكرة السلة التي تختتم اليوم بعد فوزه على نظيره العراقي
امس على صالة جامعة اليرموك وكان منتخبنا حقق انتصاره الثالث في البطولة بواقع  71/77على
حساب المنتخب العراقي ويلتقي منتخبنا للطالب اليوم فريق االمارات في الساعة الثانية على صالة العلوم
التطبيقية فيما يتلقي منتخب الطالبات منتخب مصر على صالة االمير حمزة في مواجهة تميل االفضلية
فيها للمنتخب المصري الذي اكد تفوقه على منتخبنا بحيث يكون ضمن منتخبنا المركز الثاني فيما
يحرص المنتخب المصري على المحافظة على اللقب للمرة الثالثة ،وكان المنتخب االماراتي تغلب امس
على المنتخب العُماني بنتيجة  04/49وكانت المنتخب المصري اكد تفوقه على المنتخب العراقي بواقع
 23/99وسيطرت العبات مصر هدى عوران وهاز محمد ولميا محمد وانا ادوراد وكارين امين على
مجريات اللقاء حيث انتهت الفترة االولى  2/29والثانية  4/22والثالثة  9/19واالخيرة  2/23وبرزت
من مصر منة هللا محمد وسامية محمد ومنار ايهاب وسارة خالد.
ويقام الساعة الثامنة من مساء اليوم حفل ختام البطولة برعاية رئيس جامعة العلوم االسالمية رئيس
االتحاد الرياضي للجامعات الدكتور صالح جرار ،يتخلله تبادل الدروع التذكارية وتوزيع الميداليات
والكؤوس على الفائزين.
االردن( )77العراق()71
دخل منتخبنا اجواء اللقاء الذي اقيم على صالة جامعة اليرموك بثقة زائدة وضمان انه المتصدر واالقرب
للقب ولم يقدم منتخبنا مستواه حيث خسر في الفترة االولى امام العراق  ، 24/12ليحاول احمد الدويري
واحمد حمارشة تعديل النتيجة دون جدوى حيث اكد العبو العراق حسان علي وجابر ضياء وحمزة محمد
رغبته بتحقيق فوز على المنتخب لتنهتي الفترة الثانية لصالحهم  ، 19/22وفي الشوط الثاني سعى
العبونا لتقديم االفضل وسجل محمود عابدين وحمارشة والدويري وفيصل العبادي ليتقدموا بالفترة الثالثة
 13/14وضاعفوا جهدهم لتنتهي الفترة الرابعة لصالحهم بواقع  12/24ويضمن منتخبنا بهذا الفوز
تصدر المجموعة .
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(الطالب) يقابل االمارات في النهائي
حسين صالح-حقق منتخب الجامعات األردنية
فوزاً صعبا ً يقربه من اللقب على نظيره
العراقي  71-77في مباريات اليوم الثالث من
بطولة كرة السلة الثالثة للجامعات العربية
والتي اقيمت بقاعة جامعة اليرموك.
وجاء فوز المنتخب بعد جهد مضاعف من
الالعبين وخاصة في الدقيقة التاسعة من الربع
االخير من المباراة التي كان خاسرا خاللها
.49/72
واعترض مدرب المنتخب العراقي د .مهند عبدالستارعلى قانونية ملعب المباراة ،الذي هو على حد قوله
ليس قانونيا ً ودوليا ً.
واقيمت المباراة برعاية نائب رئيس جامعة اليرموك د .احمد العجلوني الذي قدم للفرق المشاركة الهدايا
التذكارية.
وفي المباراة التي تلتها بذات القاعة فاز منتخب االمارات على نظيره العماني  )20-34( 04-49ليالقي
االردن في النهائي عند الثانية ظهر اليوم في قاعة جامعة الجامعة التطبيقية،على ان تقام مباراة تحديد
المركزين الثالث والرابع اليوم ايضا.
األردن ( )77العراق ()71
تميزت المباراة باالثارة والندية منذ البداية التي تفوق العراق في شوطها االول  37-44من خالل بسط
سيطرته على احداثها بفضل تالق العبيه حسان علي وسيف خميس وجاسم ضياء حيث اغلق هؤالء دفاع
الفريق الذي واجه فيه فريقنا الجامعي صعوبة في اختراقاته إال من محاوالت ناجحة قادها احمد حمارشة
وفيصل عبادي واسامة مفرج واحمد الدويري رغم كثرة االخطاء الشخصية على فترات من المباراة من
العبي الفريقين وتألق العبا االرتكاز نورس ضرار وعلي مؤيد تحت السلة بتسجيلهما عدة نقاط للعراق
الذي كان االقر ب للفوز بالمباراة في دقيقتها التاسعة من الربع االخير لوال تألق الدويري الذي نال ()4
اخطاء شخصية وجاءت مشاركته مجازفة وسجل نقطتين ليقلص الفارق  49-71ويرتكب الخطأ الخامس
لكن زميله محمود عابدين احرز ثالثية مكنت المنتخب من التقدم الول مرة  72-74في اخر نصف دقيقة
لم تسعف العبي العراق جاسم ضياء واحمد عبدالخالق وحسان علي وحمزة محمد من العودة،لينتهي
اللقاء بفوز أردني .71-77
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جوردان تايمز ص أولى

US to fund 5-year education development programme
Five-year $235 million deal to ‘prepare students for a productive
’life

From left to right, USAID
Jordan Mission Director Beth,
Paige, US Ambassador to
Jordan Stuart Jones,
Education Minister
Mohammad Thneibat and
Public Works Minister Sami
Halaseh sign a five-year deal
to education development in
Jordan during the inauguration
of the Aisha Al Baouneya Co)educational School in Irhaba, Irbid, some 80km north of Amman (Petra photo
AMMAN — Jordan and the US on Tuesday signed a five-year $235 million
agreement to fund education development in the Kingdom, a US embassy
.statement said
The funding "will help strengthen the quality of education" through professional
development and the construction and expansion of additional schools across
the Kingdom, and will provide assistance to vulnerable youths to keep them in
."school and "prepare them for a productive life
US Ambassador to Jordan Stuart Jones, USAID Jordan Mission Director Beth
Paige, Public Works Minister Sami Halaseh and Education Minister
Mohammad Thneibat signed the funding deal during the inauguration of the
Aisha Al Baouneya Co-educational School in Irhaba, Irbid, some 80km north of
.Amman, the statement said
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The ambassador commended the collaboration between the Ministry of
Education and USAID, which he said was “a reflection of the strong and long.”lasting relationship between the US and Jordanian people
The USAID School Construction and Rehabilitation Programme has benefited "
more than 55,000 students, and 2,500 educators and staff in Jordan since its
.inception in 2006," the embassy said
Aisha Al Baouneya school’s design and construction were also funded by
.USAID
To date, the US government has funded the construction of 27 new schools and
.the expansion of 38 existing schools in the Kingdom
Regular annual US economic assistance to Jordan stands at around $360
.million, while regular military assistance is around $300 million
During his visit to the Kingdom in March of this year, US President Barack
Obama announced a $200 million in additional aid for 2013 to help reduce the
.impact of the Syrian crisis on the budget
In July this year, the US government decided to raise its additional economic
assistance to Jordan by $340 million as of 2014. The overall assistance would
.reach $1 billion
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Education system in need of complete overhaul — academics
Dana Al Emam
Jordan’s education system needs further incorporation of democracy and a reevaluation of admission policies to public universities, according to experts in
.the field
Speaking at a panel discussion on intellectual freedom and education on
Sunday, Saleh Rusheidat, Jordan’s former ambassador to Germany and
president of the German-Jordanian Friendship Society, highlighted the
.interconnectedness between democracy and education
Education plays a major role in anchoring the pillars of democracy by “
.spreading awareness about people’s social and political rights,” he said
The democracy of education is the right of all who are living in any country, “
regardless of their social origin, fortune, nationality, ethnicity and religious
.beliefs… to receive enough education that develops their character,” he added
At the event, organised by the Jordanian Club of Humboldt Fellows and the
Friedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF), Rusheidat said the presence
of private and public freedoms gives room for an acceptable level of democratic
.education
The contemporary meaning of democratic education does not only mean “
allowing individuals to access education, but it is also the guarantee of equal
.education opportunities,” he told the audience
Rusheidat called for a comprehensive update to modernise educational
.strategies
We need to revise and upgrade Jordan’s educational philosophy, which was “
formed in the early 1960s, and come up with modern educational policies,” he
.said
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Sultan Abu Orabi, secretary general of the Association of Arab Universities,
said higher education institutions in the Arab world should revive the legacy of
.pioneers in the field that date as far back as 859AD
Only 10 per cent of university students in Jordan are enrolled in postgraduate “
.programmes, which negatively affects the level of scientific research,” he said
The “explosion” in the number of university students since 2001, with an
annual increase of 14 per cent, resulted in a drop in government funding per
student, according to Ziad Saad, former vice president of Yarmouk University
.and the German-Jordanian University
Internationally, that trend is seen as a marker for a decline in the quality of “
both services provided to students and the skills those students [gain] after
.graduation,” Saad said
The 1:32 faculty-to-student ratio is not acceptable, since the internationally
.accepted ratio is 1:20, according to Saad
If we were to reduce this ratio… we need 6,400 new faculty members [in “
.public universities] on top of the existing 4,500 faculty members,” he noted
Saad charged that current admission standards are “unfair” and entrench “social
injustice”, since they favour the financially able and other sectors of society
.with assigned quotas
The percentage of students admitted through direct competition based on their
General Secondary Education Certificate Examination score, “does not exceed
.30 per cent under the best possible circumstances”, he added
The number of students seeking higher education will continue to be larger “
than the number of available seats in the system, making it necessary to adopt
.an admission system based on competition and merit,” he concluded
Ralf Erbel, FNF project director in Jordan, said the triangle of freedom,
education and progress is at the heart of liberal thought, and it does not belong
.to one culture or civilisation
Citizenship and democracy will not rise in the absence of educated citizens. “
.That is why we will continue to support these important discussions,” he said
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وصوال الى تعليم اكثر جدية وأقرب للتطور!!!!
د .مفضي المومني
ال يختلف اثنان ان النظام التعليمي بمختلف مستوياته
بحاجة الى اصالح او اعادة تشكيل وربما جراحة في
بعض مواضعه...وقد ال يكون لي الحق بالرد نيابة عن
منظمي ملتقى اصالح سياسات التعليم العام على ما كتب
معالي الدكتور وليد المعاني ...لكني اسمح لنفسي ببعض
التوضيح كوني شاركت في الملتقى حاضرا ومستمعا في
كل محاورة ومشاركا بورقة في محور مسارات التعليم
الثانوي والمهني والتقني وارجو ان ابين ان ما اشار اليه
معاليه كان مقترحات من بعض المحاضرين ولم تكن
التوصيات النهائية حيث عرضت التوصيات التي صاغتها
اوليا اللجنة المنظمة وتالها عطوفة الدكتور اخليف
الطراونه في الجلسة الختامية وفتح المجال للمشاركين
لمعالجة التوصيات وابداء اقتراحاتهم وبحضور معالي وزير التربية والتعليم د .محمد ذنيبات وقد تم
ادخال تعديالت وبالذات على ما اورده معاليه وكما يلي:
موضوع إحتساب عالمات مدرسية كنسبة من عالمة امتحان الثانوية العامة فقد كان راي
-1
المشاركين انه تم تجربة ذلك سابقا وكانت تجربة فاشلة وتم الغاء التوصية وعقب معالي وزير التربية لن
نفعل ذلك حتى لو بقيت التوصية.
اقتراح الملتقى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية ،فقد عقب المشاركون ايضا بمثل ما تفضل
-2
به معاليه بان هنالك مركز وطني لتنمية الموارد البشرية قائم وفعال لكن االقتراح الذي اعتمد هو تطوير
عمل المركز القائم باتجاه المساهمة الوطنية في تطوير الموارد البشرية وتاهيلها وبالذات للمعلمين
واعضاء اله يئات التدريسية في المستويات التعليمية المختلفة بدال من انشاء مراكز تدريب معلمين لوزارة
التربية والتعليم والجامعات بحيث يصبح المركز الجهة الوطنية الوحيدة التي تعنى بالتاهيل والتدريب.
ما تفضل به معاليه عن التوصية بإنشاء جامعة مهنية أردنية...ارجو ان اوضح انني كنت اول
المعترضين على هذا االقتراح واوردت تماما ما اورده معاليه بانه ال يوجد هنالك شئ اسمه جامعة مهنية
وانما التعليم المهني وكما اوردت في محاضرتي يتم بالمستوى الثانوي بعد انهاء الصف العاشر اما ثانوية
مهنية او تدريب مهني في مراكز مؤسسة التدريب المهني وغيرها وقد تم تبني االقتراح واذكر ان معالي
وزير التعليم العالي السابق الدكتور راتب السعود اثنى على كالمي وتم الغاء التوصية مبينا لمعالية انني
متخصص في التعليم المهني والتقني وقضية التفريق بين التعليم المهني والتقني ومراحل كل منها كانت
من ضمن محاضرتي لعلمي ان هنالك من يخلط بين هذه المفاهيم حتى في اوساط المسئولين الكبارفي
التعليم العالي واذكر في احد ى مقابالتي مع وزير تعليم عالي سابق قبل سنوات في شأن يخص التعليم
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التقني انني اخذت وقت كبير الفهم معاليه التفريق بينهما وكان متواضعا عندما ادرك عدم معرفته بان
طلب مني تزويده بما شرحته له وقد فعلت.وفي ورقتي المقدمة لملتقى اصالح سياسات التعليم عرضت
بعض المقترحات التي طرحت من جهات مختلفة ويمكن تبنيها بقرار سياسي وهي:
أ -فصل داخلي للتعليم التقني ضمن جامعة البلقاء التطبيقية بحيث يصبح جسم مستقل عن برامج
البكالوريوس من النواحي االدارية والمالية واالكاديمية والتنظيمية واعطائه بعد وطني من خالل مجلس
للتعليم التقني مع العلم ان جامعة البلقاء التطبيقية تتحمل حاليا كلفة التعليم التقني عوضا عن الحكومة
ومعروف الكلفة العالية لهذا النوع من التعليم حيث ان طالب التعليم التقني يكلف من  12 -2ضعف كلفة
طالب الدراسات االنسانية وجامعة البلقاء تتقاضى رسوم رمزية من طلبة التعليم التقني ال تغطي  %0من
كلفة اعدادهم الحقيقية.
ب -اتباع الكليات التقنية كل منها القرب جامعة ضمن منطقتها وكذلك التشريع لبقية الجامعات لطرح
برامج التعليم التقني ولكن ضمن خطة استراتيجية وطنية من خالل مجلس وطني للتعليم التقني يقوم
بوضع السياسات واالستراتيجيات للتعليم التقني على غرار مجلس التعليم العالي مع االبقاء على التعليم
الجامعي في هذه الكليات الجامعية.
ج -تشير الدراسات بان المملكة بحاجة لكليات تقنية تغطي مناطق الشمال والجنوب والوسط وحسب
الفعاليات في كل منها ومتطلبات سوق العمل المحلي واالقليمي واذا امكن ايجاد تمويل فيجب وضع خطة
طموحة النشاء كليات تقنية جديدة واالستفادة من الكوادر الموجودة في جامعة البلقاء وتعيين وتاهيل
كوادر جديدة متخصصة في التعليم التقني ،وفي هذه الحالة يفصل التعليم التقني فصال كليا عن جميع
برامج البكالوريوس في الجامعات ويصبح التعليم التقني جسما مستقال عن التعليم الجامعي يدار من خالل
ادارة تنفيذية ومجلس اعلى للتعليم التقني يرسم السياسات واالستراتيجيات ويوفر التمويل ويعزز ويطور
وضع التعليم التقني على مستوى الوطن ضمن معايير عالمية ويتطلب كل ذلك وضع تشريعات جديدة.
اما ما تفضل به معاليه بخصوص التوصية بإنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ارجو ان اوضح
-3
ان هذه التوصية كانت من ضمن التوصيات التي اوردتها في ورقتي المقدمة للملتقى وتم اعتمادها ويجب
ان تقرأ كاملة وبعدها ال اعتقد ان معاليه سيخالفني الراي الن ما اوردته من توصيات هي خالصة دراسة
واقعية للتعليم الثانوي والمهني والتقني كمنظومة وكما يلي:
التوصيات المقترحة إلصالح قطاع التعليم المهني والتقني:
 -1تشكيل فريق عمل من المختصين وجميع الجهات ذات العالقة حكومية وخاصة إلعداد خطة عاجلة
إلصالح التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل دراسة وطنية لواقع الحال لمنظومتي التعليم المهني
والتقني واالرتباط الواقعي لكل منها مع اآلخر وكذلك ارتباطهما مع سوق العمل المحلي واالقليمي.
 -2توحيد الحاكمية ورسم السياسات واالستراتيجيات واالشراف على التعليم المهني والتعليم التقني من
خالل مجلس اعلى للتعليم المهني وآخر للتعليم التقني على غرار مجلس التعليم العالي ووضع التشريعات
االزمة لتنفيذ ذلك.
 -3العمل بكل الوسائل والسياسات الحكومية لجذب القطاع الخاص وقطاعات التشغيل لالستثمار بالتعليم
والتدريب المهني والتقني من خالل شراكة فاعلة مؤطرة قانونيا وحوافز لتشجيعه على ذلك.
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 -4االهتمام بالتدريب التحويلي،والتعليم المستمر بالمجاالت التدريبية والمهنية والتقنية والدعم الحكومي
لبرامج التدريب التحويلي لتخفيض معدالت البطالة لتأهيل مخرجات التعليم المختلفة التي تخصصاتها ال
تالئم حاجة حقل العمل .
 -0انشاء قاعدة بيانات وطنية للعرض والطلب للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وكذلك الجهات المزودة
للعمالة المهنية والتقنية والهندسية اي تطوير الربط بين مخرجات التعليم التقني والمهني( العرض)
والطلب (الفرص التي يوفرهاسوق العمل).
 -4العمل على رفع سوية التعليم المهني والتقني من جميع النواحي (البرامج والخطط والمناهج و
السياسات و اإلدارة والتجهيزات و الكوادر التدريبية....الخ) لمستويات عصرية متطورة وحديثة للوصول
الى مخرجات نوعية تلبي حاجات سوق العمل.
 -7فتح السلم التعليمي أمام المهنيين والتقنيين لمراحل التعليم العالي المختلفة ضمن ضوابط مقننة.
وفي
 -2االستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكذلك التعاون الدولي في مجاالت التعليم المهني والتقني
المهني.
 -9إعادة النظر ببعض التشريعات ذات العالقة بمجاالت التعليم المهني والتقني المهني.
اما ما تفضل به معاليه حول الهيئة العليا للتعليم التقني ومشروع قانونها الذي رده مجلس النواب ايام كان
معاليه وزيرا للتعليم العالي فيعلم معاليه وكان لي لقاء مطول معه على هامش مؤتمر التعليم العالي في
حينه بهذا الخصوص وحاربناه في الكليات الن هذا القانون لو مر كان سيعيد الكليات الى المربع االول
قبل والية جامعة البلقاء اضافة الى ما كان سيحمله من تنكيل بالعاملين الذين اصبحو اكاديمين في جامعة
البلقاء والغاء للتعليم الجامعي وحمدنا هللا في حينه على الغائه .
واخيرا كل الشكر لمعالي الدكتور وليد المعاني ونعرف غيرته وحرصه على هذا القطاع ولكن ما تم
اعالنه هو مسودة اوليه وكما تم امامي وامام جميع الحضور في الجلسة الختامية فبعد ان اشبعت
التوصيات مناقشة واضافة وتعديل اعلن الدكتور اخليف الطراونه رئيس الجامعة االردنية تشكيل لجنة
لصياغة المسودة النهائية للتوصيات والتي هي حتما غير ما تم اعالنه اوليا ً.
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حالة الطقس
األربعاء

طقس األردن

2213/12/4

األربعاء -4كانون أول2112-
تتأثر المملكة بحالة من عدم اإلستقرار الجوي
نهاراً :يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام ،وغائما ً جزئيا ً بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة .ويُتوقع هطول زخات
محلية رعدية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق ،قد تكون غزيرة أحيانا ً في شمال وشرق
المملكة .وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع الموج.
ليالً :يكون الطقس غالبا ً غائم بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وبارداً نسبيا ً بوج ٍه عام .ويُتوقع ُمجدداً
هطول زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق ،قد يصحبها الرعد أحيانا ً .كما ويُتوقع
تشكل الضباب تدريجيا ً في أجزاء من البادية والسهول الشرقية .وتكون الرياح جنوبية غربية ُمعتدلة
السرعة.

الخميس -1كانون أول2112-
تتأثر المملكة بإمتداد لمنخفض جوي و ُكتلة هوائية باردة
نهاراً :يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام
بحدود  4-3درجات مئوية .ويكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية ،وأقل برودة في بقية المناطق،
وغائما ً جزئيا ً إلى غائم بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة في شمال ووسط المملكة .وتهطل زخات ُمتفرقة
من المطر بمشيئة هللا في شمال وأجزاء من وسط المملكة ،تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها
الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربيةُ ،معتدلة إلى نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة
في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع الموج.
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يُ ّ
حذر من:
 -1خطر تدني مدى الرؤية األفقية في البادية والطرق الصحراوية نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة
بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر إحتمالية تش ّكل السيول في األودية والمناطق ال ُمنخفضة باألخص في شمال المملكة.

ليالً :يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق ،وبشكل الفت في البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه.
وتظهر السُحب على إرتفاعات ُمختلفة في شمال ووسط المملكة ،ويتوقع هطول زخات ُمتفرقة من المطر
بمشيئة هللا على فترات ،قد تكون غزيرة ورعدية في بعض تلك المناطق .كما ويُتوقع تشكل الضباب
تدريجيا ً في أجزاء من البادية والسهول الشرقية .وتكون الرياح جنوبية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط في
ال ُمرتفعات الجبلية.

الجمعة -6كانون أول2112-
يستمر تأثر المملكة بال ُكتلة الهوائية الباردة ال ُمرافقة إلمتداد ال ُمنخفض الجوي
نهاراً :تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود  4-3درجات مئوية.
ويكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية ،وأقل برودة في بقية المناطق .وتظهر السُحب على إرتفاعات
ُمختلفة في أغلب المناطق ،ويُتوقع هطول زخات محلية من المطر بمشيئة هللا خاصة في شمال المملكة.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع الموج.
ليالً :يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق ،وبشكل الفت في البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه.
وتظهر بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة .ويتشكل الضباب تدريجيا ً في أجزاء من البادية والسهول
الشرقية .ويُحتمل تش ّكل الصقيع مع ساعات الفجر في جبال الشراه ،وبعض مناطق السهول الشرقية.
وتكون الرياح جنوبية غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة
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وفيات
بترا

األربعاء

 أحمد محمود علي عبدالرازق هندم – المقابلين الحاج ابراهيم مالوي الصبيحي  -اربد الحاج أحمد مفلح عوده المبيضين – القصر الحاج عبدهللا خلف الطلوحي – سما السرحان الحاج عيسى محمود مرشد – جمعية بيت اوال الحاجة «سميرة» عائدة حمدي سقف الحيط – خلدا الحاجة اسماء ابراهيم ياسين مصلح – ديوان اهالي سرطة الحاجة أمونة يحيى الخضور – حي نزال الحاجة أمينة محمود مصطفى غرايبة – حوارة الحاجة جميلة طعيمة العطيات – البحيرة الحاجة حليمة عبدالفتاح خ ّشان – جبل النزهة الحاجة نهلة محمد خرفان – السلط جريس ابراهيم عودة النصراوين  -دابوق رمزي ميشيل منه – بعد عودة االهل زيد محمد زين عبدالسميع الدجاني – طبربور علي عثمان الشيخ محمود – ضاحية االمير حسن ماري حبيب خليل صفوري – اربد محمد رأفت قبيوي – ضاحية الحسين محمد موسى باير االبراهيم  -كتم -محمود محمد مصطفى ابوطالب – جبل القصور
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2213/12/4

زوايا الصحف
عين الرأي

األربعاء

2213/12/4

 علمت «عين الرأي» أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قرر إدراج استقالة النائب محمود
الخرابشة من عضوية اللجنة القانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة مطلع األسبوع
المقبل ..الخرابشة كان ترشح لرئاسة اللجنة ولم يحالفه الحظ.
 رئيس مجلس األعيان عبد الرؤوف الروابدة وأعضاء المجلس أبدوا اهتماما كبيرا بقانوني الكسب
غير المشروع والضمان االجتماعي وشارك غالبية األعيان في مناقشات القانونين خالل جلسة
أمس .وخالف األعيان مجلس النواب بشأن « الضمان االجتماعي والكسب غير المشروع «
حيث ستعقد جلسة مشتركة للبت في القانونين استنادا ألحكام المادة  92من الدستور .
 لجنة التربية النيابية تعقد اجتماعا اليوم برئاسة النائب محمد القطاطشة لمناقشة أحداث جامعة
البلقاء ووجهت الدعوة لوزير التعليم العالي ورئيس الجامعة لحضور االجتماع.
 الناشط الشبابي صدام حسين الخوالده يستلم يوم غد في القاهرة جائزة مجلس الشباب العربي
للتنمية الى جانب نخبة من رواد العمل الشبابي على مستوى الوطن العربي ..الخوالدة حصل
على الجائزة في مجال العمل التنموي.
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صنارة الدستور

األربعاء

2213/12/4

 غادر صباح اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية إلى نيويورك لالنضمام إلى الوفد األردني
الذي سيحضر تصويت مجلس األمن على عضوية األردن.
 يلتقي رئيس لجنة التربية والثقافة النيابية النائب محمد القطاطشة وأعضاء اللجنة اليوم بوزير
التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية وعميدها للوقوف على
نتائج التحقيقات واألحداث التي شهدتها الجامعة من عنف قبل نحو اسبوعين.
 تستضيف نقابة الصحفيين في الساعة السادسة من مساء اليوم االربعاء وزير التربية والتعليم
الدكتور محمد الذنيبات في لقاء حواري للحديث حول قضايا وهموم وخطط وزارة التربية
والتعليم ..ودعت النقابة وسائل االعالم المختلفة لحضور اللقاء.
 أنهت وزارة التنمية االجتماعية امس موقفها المالي الذي يشير إلى قيامها بتسديد كافة التزاماتها
المالية المترتبة عليها تجاه شركة مصفاة البترول األردنية عن العام الجاري بمبلغ قدره مليون
و 01ألفا و 919دينارا أردنيا وذلك بدل أثمان محروقات تستعملها الوزارة لتشغيل التدفئة في
دور الرعاية ووحداتها اإلدارية وتحريك نقلياتها ألغراض أعمالها الميدانية.
 قامت مديرية شرطة وسط عمان بتسيير دوريات راجلة مكونة من ضابطين واربعة افراد بكامل
معداتهم العسكرية وعلى مدار  24ساعة يوميا ،وذلك في شارع قريش (سقف السيل) وسط
العاصمة عمان.
 انتهت رسميا اتفاقية وزارة التنمية االجتماعية مع البنك الدولي حول مشروع تعزيز الحماية
االجتماعية الموقعة في العام  2222حيث يترتب على الوزارة االن دفع قيمة القرض الممنوح
بموجبها والذي يتجاوز  4ماليين دوالر مع فوائده.
 ينفذ المجلس االعلى للسكان اليوم بالتعاون مع وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية
ولمدة  3أيام دورة تدريبية في مجال الدعوة لصحة األسرة ،يشارك فيها الوعاظ والواعظات في
محافظة البلقاء.

00

كواليس العرب اليوم

األربعاء

2213/12/4

 الركن البارز في النظام السوري الجنرال رستم غزاله طلب من شخصية عربية مؤخرا التدخل
إلعادة أوالده األربعة إلى داخل سوريا حيث يتواجدون في أبو ظبي مع والدتهم التي غادرت
سوريا في وقت سابق بدون موافقة زوجها.
 مسلسل كوميدي رمضاني خصصت السلطة الفلسطينية بأمر من الرئيس محمود عباس 722
الف دوالرا إلنتاجه في شهر رمضان الماضي أخفق في فحص الرقابة في تلفزيون فلسطين
وإنتهى بعرضه حصريا في مكان واحد هو منزل الرئيس الفلسطيني وأفراد عائلته.
 المشروع المقبل سياسيا وشعبيا لرئيس مجلس األعيان السابق طاهر المصري هو التركيز على
اللحمة والوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على اي محاولة لتعزيز اإلنقسامات في صفوف
األردنيين وتعزيز اإلندماج بين جميع المكونات ..المصري عقد لقاء بالسياق في الرصيفة اإلثنين
الماضي وسيلحقه لقاء مماثل في الشوبك ثم بقية المحافظات.
 أظهرت بيانات حكومية رسمية أن نسبة القضاة المتخصصين ارتفعت الى  02بالمئة ،كما
وتحسن مؤشر مدة التقاضي بالنسبة لدعاوى صلح الحقوق إلى  127أيام مقابل  191يوما في
سنة .2224
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أبرز عناوين الصحف
اليومية







فتح السوق الفلبيني الستقدام الخادمات
القبض على قاتل فتاة جامعية في الزرقاء
انخفاض الحرارة اليوم وغداً
جلسة برلمانية مشتركة لحسم قانوني (الضمان) و(الكسب غير المشروع)
العساف :ال نية لرفع ضريبة المبيعات على السلع األساسية








منحة أمـريكية لتطويـر التعليم األساسي بقيمة  230مليون دوالر
القبض على قاتل فتاة جامعية في الزرقاء
حملة وطنية لتشغيل  20ألف باحث عن عمل منتصف الشهر الحالي
وقفات احتجاجية في « »7جامعات رفضا للعنف الجامعي
سياسيون :التعاون واالستمرارية في العمل أساس نجاح منظومة النزاهة الوطنية
فتح باب االستقدام للعامالت من الفلبين  12الشهر الحالي
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الملك يغادر إلى بلجيكا اليوم
مختصون :تأخر المنخفضات الجوية مرتبط بالتغير المناخي
مختصون :قانون المالكين ال يلبي طموحات الطرفين
مسودة مشروع قانون االتصاالت شارفت على االنتهاء
 727سوريين يلجأون إلى المملكة
أجواء باردة اليوم ومنخفض جوي غدا







''اإلخوان'' :نقل مرسي إلى قاعدة بحرية ألسباب مجهولة
نصرهللا :السعودية فجّرت السفارة اإليرانية ببيروت
خبراء فرنسيون :عرفات لم يمت مسموما ً
عكاشة لإلمارات :عايز تمويل ولو ''شنطة خيار''
''البحث الجنائي'' يفك لغز مقتل فتاة جامعية بالزرقاء
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