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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة األردنية +الرأي ص+٤ :الدستور ص+١ :الغد ص+٨ :األنباط ص+٤:السبيل ص+٢ :الديار ص٤ :
٢٠١٣/٣/٦
األربعاء

 %٦٥نسبة اإلناث في الجامعة األردنية
الجامعة
رئيس
قال
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة أن نسبة االناث
من مجموع طلبة الجامعة
البالغ نحو ٣٩ألف طالب
وطالبة بلغت٦٥بالمئة .
وأضاف الطراونة خالل
لقائه اليوم الثالثاء مجموعة
من الطالبات المتفوقات في
امتحانات الثانوية العامة
من مدارس عمان الشرقية،
في مدرسة رابعة العدوية
في منطقة األشرفية أن التجربة أثبتت تفوق الفتاة األردنية في التحصيل العلمي وقدرتھا على المنافسة
واإلبداع والتميز المعرفي.
وشرح خالل اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في قصبة عمان
ونقابة المعلمين ومديرات المدارس آليات القبول في كليات الجامعة والتخصصات األكاديمية
المتوافرة واھتمامھا بتلبية احتياجات األسواق المحلية واإلقليمية والدولية بالكفاءات البشرية المؤھلة
علميا وتدريبيا.
وأكد رئيس الجامعة أنه ال نية لرفع الرسوم الجامعية في المرحلة الحالية بالرغم من االرتفاع المالي
المستمر لتكلفة العملية التعليمية في الجامعة التي تحتاج إلى بنية تحتية وفوقية تواكب متطلبات روح
العصر والتطوير.
وحث الطراونة الطالبات على المشاركة في فعاليات وأنشطة اتحاد طلبة الجامعة عند تنظيم معرض
اإلرشاد الذي ينظمه االتحاد سنويا قبيل إعالن نتائج الثانوية العامة بھدف توعية الطلبة وتعريفھم
بالتخصصات األكاديمية المتوافرة في الجامعات األردنية.
وأجاب رئيس الجامعة على أسئلة الطالبات وأعضاء الھيئة التدريسية ومداخالتھن حول مسيرة
الجامعة وتطورھا وأنظمتھا التدريسية السيما ما يتعلق بالسنة التحضيرية اللتحاق الطلبة في الكليات
الطبية والصحية في الجامعات األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفي ختام اللقاء كرم الطراونة الطالبات المتفوقات وسلمھن جوائز تقديرية وتمنى لھن التوفيق
والنجاح في دراستھن الجامعية مستقبال.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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65% of UJ students are females — Tarawneh
University of Jordan (UJ) President Ekhleif Tarawneh on Tuesday said that
.65 per cent of the 39,000 students at the university are females
Tarawneh made the remarks during a meeting with a group of top female
achievers in the General Secondary Education Certificate (Tawjihi)
examination at Rabaa Adawiah School in Ashrafieh, the Jordan News
.Agency, Petra, reported
Jordanian women have proved their ability to compete and excel and “
.innovate,” he said
Tarawneh explained that the university admission procedures were designed
to meet the needs of international, regional and domestic markets for
.qualified human resources
He said that there was no plan at the moment to increase tuition fees, despite
the constant increase in costs, as the university needs additional
.infrastructure to respond to the developments in education
Tarawneh urged the students to participate in activities organised by UJ’s
student union to increase the awareness of prospective students and
introduce them to academic courses and programmes available at Jordanian
.universities
In previous remarks to The Jordan Times, Tarawneh said students from 63
.countries were enrolled at UJ
The university’s budget for 2013 stands at JD110 million, according to the
president, compared to JD51,000 when UJ was established in 1962 with one
arts faculty in two buildings, 20-25 students, three full time teaching staff,
.and five part-time educators
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موقع أخبار الجامعة األردنية  +الدستور ص+١ :الغد ص+١٢ :األنباط ص٤ :
٢٠١٣/٣/٦
األربعاء

افتتاح فعاليات مؤتمر " خطاب القدس وتحديات المستقبل" في األردنية
افتتح اليوم في الجامعة
األردنية مؤتمر" خطاب
وتحديات
القدس
المستقبل" الذي جاء
بتنظيم مشترك لمركز
الدراسات االستراتيجية
في الجامعة ومؤسسة
الدراسات الفلسطينية.
ويبرز الدور اإليجابي
للمؤتمر الذي يشارك فيه
العلماء
من
عدد
في
والمتخصصين
الشؤون الفلسطينية من األردن وفلسطين ،من خالل تسليط الضوء على أبرز التحوالت التي شھدتھا
مدينة القدس من تزييف لھويتھا وتآكل لمبانيھا وسلب ألراضيھا وھجرة ألھلھا.
وتكمن أھمية المؤتمر الذي يستمر طيلة اليوم في تنوع أوراق العمل الي سيتم تناولھا خالل جلساته
الثالث باعتبار أن مدينة القدس معضلة القضية الفلسطينية وھي جزء ال يتجزأ من الصراع العربي
اإلسرائيلي.
وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة في كلمته خالل حفل االفتتاح إن انعقاد
المؤتمر يأتي ضمن خطوة مكملة لما قامت به الجامعة األردنية من خطوات في إبقاء القدس حية في
نفوس الناس ،ويعد ثمرة مخلصة في عملية ديمومة القدس في وجدان وذاكرة وقلب العرب
والمسلمين واإلنسانية جمعاء.
وأضاف الطراونة إن الجامعة األردنية تحمل على عاتقھا إحياء القدس قضية وشعبا من خالل
البحث العلمي المتخصص واستضافة المؤتمرات والندوات واللقاءات  ،مشيرا في الوقت ذاته إلى
تخصيص قسم خاص ببيت المقدس في مكتبة الجامعة ومركز الوثائق والمخطوطات وتزويدھما بكل
ما يلزم من كتب ودوريات ذات العالقة.
وتطرق الطراونة في كلمته إلى جملة من المحددات التي تتعلق بـ"القدس" ومدى التصاقھا بالدولة
األردنية واألسرة الھاشمية تاريخا وتضحية ومسؤولية ،الفتا إلى حجم اإلعمارات الھاشمية التي
توالت فيھا بدءا من عام  ١٩٢٤على يد المغفور له الشريف الحسين بن علي ،وصوال إلى اإلعمارين
الثاني والثالث واللذين رعاھما الملك الحسين بن طالل طيب ﷲ ثراه.
من جانبه استعرض الدكتور ھشام نشابة في كلمته مندوبا عن مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية
لمحة عامة حول تاريخ المؤسسة ومبادئھا واألھداف التي تسعى لتحقيقھا ،منوھا إلى أنھا الوحيدة في
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العالم المتخصصة بالبحث والتحليل ،والنشر ،فيما يتعلق بالشؤون الفلسطينية والصراع العربي
الصھيوني.
وأوضح نشابة إلى أن المؤسسة تأسست في لبنان سنة  ،١٩٦٣ولھا مكاتب في العاصمة بيروت
ومدينة رام ﷲ ووالية واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية ،وھي المصدر األكثر موثوقية
للمعلومات والتحليل عن الشؤون الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ،الفتا في الوقت ذاته إلى
احتفالھا ھذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس المؤسسة.
وأعرب نشابة عن أمله في أن يكون ھذا المؤتمر باكورة التعاون المثمر بين مركز الدراسات
االستيراتيجية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ونموذجا للتعاون األكاديمي العربي من أجل فلسطين
ومن أجل القدس الشريف التي تجمع وال تفرق والمناضلة من أجل ھويتھا.
من جھته قال مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي إن تاريخ القدس
في أغلب مراحله التي تلت الفتح العمري في العام ٧٣٦م مدعاة ألھل الحاضر الستقصاء عوامل
الوحدة والتقارب وااللتقاء والعيش المشترك ،مشيرا إلى أن العھدة العمرية كانت أھم وثائق التسامح
والتعايش المسيحي اإلسالمي المشترك.
وأضاف شتيوي إن سياسات التھويد االسرائيلية التي تسعى لفرض رؤيتھا األحادية غير المستندة إلى
حقائق التاريخ والواقع ،دائمة السعي إلى سلب الطمأنينة واألمان وتھديم أماكن العبادة والمقدسات
الدينية ،باإلضافة إلى خلق أمر واقع جديد في تلك المدينة.
ولفت شتيوي إلى أن المؤتمر يضع المشاركين من مفكرين ومثقفين ورجال دين وسياسة أمام
مسؤولية طرح اآلراء وإبراز ما تتعرض له القدس من مخاطر داھمة ،مؤكدا على أن الموضوعات
التي سيتم تداولھا خالل جلسات المؤتمر اعتمدت على المنھجية والعقالنية في طرح األفكار وتحليلھا،
وستضيف رؤى ومعارف من شأنھا خدمة المدينة المقدسة والمحافظة على أصالتھا وتاريخھا
ومكانتھا.
وناقشت جلسات المؤتمر ) (١٠ورقات عمل قدمھا باحثون في الشأن السياسي الفلسطيني واألردني ،
اشتملت على الخطاب الموجه نحو المدينة المقدسة من جميع األطراف )الفلسطيني واألردني
والعربي واإلسالمي واألوروبي( فضال عن األمريكي واإلسرائيلي والفاتيكاني والكنسي ،باإلضافة
إلى تحليل ومناقشة القرارات الدولية المتعلقة بھا.
ففي الجلسة األولى التي ترأسھا الدكتور موسى شتيوي ،تحدث الدكتور نظمي الجعبة من مؤسسة
الدراسات الفلسطينية حول واقع المدينة المقدسة عمرانيا وسكانيا وما آلت إليه حديثا نتيجة
للمخططات الصھيونية ،مشيرا في الوقت ذاته إلى اإلعمار الھاشمي للمقدسات اإلسالمية فيھا.
وأشار في ورقته إلى العالقة ما بين المستوطنات والجدار العازل ، ،باإلضافة إلى آلية تعزيز
االستيطان من خالل اللجوء إلى الحفريات واكتشاف اآلثار في مدينة القدس بھدف السيطرة عليھا.
وأكد الجعبة في نھاية حديثه إلى أھمية تطوير خطاب عربي واقعي يرتبط بواقع المدينة ،ويعيد لھا
ھويتھا التي افتقدتھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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في حين تطرق المحلل السياسي والنائب في البرلمان التشريعي الفلسطيني الدكتور عبدﷲ عبد ﷲ
إلى االستيراتيجية التي تتبعھا إسرائيل لتھويد مدينة القدس وتزوير تاريخھا وإلغاء ھويتھا كأن تكون
القدس داخل األراضي اإلسرائيلية ،والتخفيف من الوجود الفلسطيني فيھا.
وأشار في ورقته إلى ما ھو مطلوب من الفلسطينيين والعرب جميعا لمواجھة ذلك المخطط من خالل
التوجه للمؤسسات الحقوقية والعالمية التي وضعت القوانين الشرعية التي تضبط العالقات ما بين
الدول والعمل معھا على تطبيق المواثيق التي وقعت عليھا.
وأضاف أنه البد من االستعانة بالمجتمعات المدنية والمؤسسات الدولية لمحاولة فرض العزلة على
الكيان اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى التعاون مع األشقاء عربا ومسلمين لتعزيز الصمود الفلسطيني في
مواجھة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية.
من جھته تتبع مدير مركز دراسات التنمية في جامعة الحسين بن طالل والمحلل والكاتب السياسي
الدكتور باسم الطويسي في ورقته التي بعنوان" القدس في الخطاب األردني" عدد من المراحل
السياسية التي عكست مدى تطور الخطاب األردني ،وأھم التحوالت التي شھدھا ،ومكانة القدس في
السياسة األردنية داخليا وخارجيا والتي تطورت عبر حقب مختلفة من الزمن.
وقال إن "القدس" قد احتلت مكانة متميزة في خطاب الدولة األردنية بعد حرب عام  ،١٩٤٨وبرز
دور الجيش األردني في الحفاظ على القسم الشرقي منھا ،وبدا أكثر وضوحا حيث برز في حيثيات
الخطاب رفض األردن المطلق تشويه القدس وفقد ھويتھا.
وأشار الطويسي إلى أن الخطاب السياسي يحتاج إلى أدوات تعتمد على أطروحات ومصادر أدلة
وبراھين وقوى فاعلة بھدف تحليله ،مشيرا إلى أن المسؤولية والشرعية الدستورية والقانونية
واالستراتيجية واألمن الوطني األردني والتمسك بالوالية الدينية أبرز األطروحات التي أسست
للخطاب األردني السياسي.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسھا مدير مركز الوثائق والمخطوطات الدكتور محمد عدنان البخيت،
تناولت أوراق العمل مكانة "القدس في الخطاب العربي" والتي قدمتھا الدكتورة ريتا عوض،
و"القدس في الخطاب اإلسالمي" وقدمھا الدكتور ھشام نشابة ،و" القدس في الخطاب األوروبي"
وقدمھا أستاذ التاريخ من جامعة بيرزيت الدكتور روجر ھيكوك.
أما الجلسة الثالثة والتي ترأسھا الدكتور كامل أبو جابر فناقشت أوراق عمل تناولت واقع القدس في
الخطاب األمريكي والفاتيكاني والكنسي واإلسرائيلي باإلضافة إلى القرارات الدولية التي اتخذت
حولھا ،وشارك في الجلسة على التوالي كل من الدكتور أحمد جميل العزم ،والدكتور متري الراھب
واألستاذ أسامة حلبي والدكتور أنيس قاسم.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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شباب الدستور ص٥ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

اختتام بطـولة الجامعات للروبوت
اختتمت امس األول بطولة الجامعات االردنية للروبوت التي تنظمھا كلية الملك عبدﷲ لتكنولوجيا
المعلومات في الجامعة االردنية بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت و) (IEEEومركز الملك
عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي«.
وحلت الجامعة االردنية في المركز االول على فئة جمع الكرات وجامعة االميرة سمية على فئة
السومو وعن الفئة الحرة فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا عن المسار العسكري و جامعة البلقاء
التطبيقية عن المسار المدني.
والبطولة التي استمرت ليومين وافتتحھا مندوبا عن سمو األمير حمزة بن الحسين رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف الطراونة بمشاركة  ٦٥فريقا من  ١٣جامعة ،تعد الحدث األبرز في مجال
الروبوت والذكاء االصطناعي على المستوى الجامعي في الوطن العربي.
د .اخليف الطراونة
وقال د .الطراونة في كلمة القاھا خالل حفل االفتتاح» :إن احتضان الجامعة للبطولة يأتي ضمن سعي
الجامعة للتحول نحو العالمية من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي كأداة من أدوات التحول ،اضافة
إلى تعميق االحساس بالمسؤولية واإلبداع إلحداث التغيير االيجابي الذي ينشده االردنيون جميعھم
وفي مقدمتھم حادي مسيرة العلم جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين«.
وأضاف الطراونة» :إن الجامعة تضع نصب اعينھا التوجيھات الملكية لالستثمار في مجال المعرفة
والتكنولوجيا ورعاية الموھبة واالبتكار لبناء مجتمع المعرفة ،مشيرا الى أن بطولة الروبوت أنموذج
حي لتفعيل العالقة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي والتعليم وتوثيق عراھا«.
وفي ذات السياق كشف الطراونة أن الجامعة تعكف على تبني فكرة قبول طلبة الثانوية العامة
المتفوقين في مجال البحث العلمي واإلبداع واإلنتاج العلمي على غرار التفوق الرياضي والفني،
ايمانا بأھمية ھذا المجال وأحقيته بالرعاية واالھتمام والدعم.
شادي المجالي
من جانبه أكد رئيس ھيئة المديرين ومدير عام مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي«
شادي المجالي على دور المركز في نقل وتمكين التكنولوجيا من خالل تشجيع الطلبة على االبداع
مشيرا الى ان المركز يضع كل امكاناته الفنية والتقنية لدعم مشروعات الطلبة لبناء القدرة العلمية
وتحقيق الكفاءة المعرفية وضمان استمرارية مسيرة االبداع واالبتكار.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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د.موسى األخرس
رئيس اللجنة التنظيمية استاذ انظمة المعلومات الحاسوبية في كلية الملك عبدﷲ لتكنولوجيا المعلومات
في الجامعة الدكتور موسى األخرس قال أن البطولة تھدف الى نشر ثقافة وعلوم الروبوت والذكاء
االصطناعي ودعم االبداع الطالبي وتشجيع روح االبتكار .الفتا الى أن مجال الروبوت بات يشكل
عصب ونواة الصناعة العالمية في مختلف الميادين السيما الطبية والعسكرية منھا.
وبين األخرس أن البطولة قسمت الى اربع فئات رئيسية ھي جمع الكرات ومصارعة السومو والحرة
والمعارض ،وقام على تحكيم المشروعات فيھا لجنة متخصصة تضم نخبة من المحكمين والخبراء
من الجمعية العلمية الملكية ومركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي« ومركز اليوبيل
للتميز التربوي.
العقيد د .أنور العساف
وبحسب رئيس لجان التحكيم العقيد الدكتور أنور العساف من مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم
والتطوير »الكادبي« أن اللجنة حرصت على أن تكون مخرجات البطولة ترقى الى المستوى
المطلوب من خالل تشكيل اللجان المتخصصة والمؤسسات المھتمة بعلوم الروبوت لتحكيم البطولة.
فئة جمع الكرات
وفي التفاصيل فاز عن فئة جمع الكرات فريق )بيدا بول( من الجامعة االردنية والمكون من الطلبة
لينا قاسم ولنا عزالدين وتاال تيسير باشراف الدكتور موسى االخرس بينما جاء بالمركز الثاني جامعة
العلوم والتكنولوجيا وبالمركز الثالث جامعة فالدلفيا.
ويطلب من الروبوت في ھذه الفئة جمع اكبر عدد من الكرات في منطقة ووقت محددين بغية اختيار
الروبوت االكثر دقة وتقانة ومرونة.
فئة السومو
وعن فئة السومو فاز بالمركز االول فريق ) (PERC Pioneersمن جامعة االميرة سمية وجاء
بالمركز الثاني فريق ) (Jordans Sniper – Sumoمن جامعة اليرموك بينما جاء فريق
) (LegoDwarfمن الجامعة االردنية ثالثا ،فيما حصل فريق جامعة الطائف على المركز الرابع
والمشاركة المتميزة.
وفكرة ھذه الفئة مستوحاة من مصارعة السومو الحقيقية ،حيث تتنافس فيھا الفرق المشاركة بقصد
اختيار الروبوت ذو المحرك األقوى واألكثر قدرة على اكتشاف االجسام المحيطة وتحديد الزاوية
االمثل للھجوم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الفئة الحرة
وفي منافسات الفئة الحرة المسار العسكري حصل على المركز االول مناصفة جامعتا العلوم
والتكنلوجيا واليرموك وعن المسار المدني جاء في المركز االول جامعة البلقاء التطبيقية وفي المركز
الثاني جامعتي البلقاء التطبيقية و البترا.
وضمت ھذه الفئة مجموعة من المشاريع الطالبية غير محددة الحقل المعرفي سعيا الى افساح المجال
امام الطلبة لإلبداع وإطالق العنان لمخيلتھم دون تقيدھم في حقل معرفي معين.
افضل تصميم
وحصل على جائزة افضل تصميم مبتكر فريق ) (Creative Engineers-Sumoمن جامعة
فيالدلفيا والمكون من الطلبة عمر القواسمة و عماد مروان وناديا مخادمة باشراف المھندس محمد
بدوان.
معرض المشروعات
وأقيم على ھامش البطولة معرض للمشاريع التي عرضت في البطوالت السابقة وبعض المشروعات
التي اعدھا اعضاء ھيئة التدريس والمؤسسات المشاركة.
شارك في البطولة كل من الجامعات  :األردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك والھاشمية وآل البيت
و مؤتة والبلقاء التطبيقية وفيالدلفيا واألميرة سمية واأللمانية االردنية والزيتونة والبتراء اضافة الى
جامعة الطائف من المملكة العربية السعودية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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موقع أخبار الجامعة األردنية+الدستور ص٨ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

»األردنية« ترحب باستقبال طلبة من بروناي
بحث رئيس الجامعة االردنية
الدكتور اخليف الطراونة مع
الملحق الثقافي لسفارة بروناي
سبل التعاون وقبول طلبة من
سلطنة بروناي للدراسة في
الجامعة.
وأكد الطراونة خالل لقائه
الوفد حرص الجامعة على
االنفتاح على الجامعات
العالمية ومنھا جامعات دول
العالم اإلسالمي.
وأشار إلى ترحيب الجامعة باستقبال طلبة من بروناي للدراسة في الجامعة ال سيما االلتحاق ببرامج
تعليم اللغة العربية والشريعة.
بدوره أشاد الوفد الضيف بالمستوى العلمي الذي حققته الجامعة األردنية مبديا ً رغبة بالده االستفادة
من خبرات الجامعة في التعليم.
حضر اللقاء مدير العالقات الدولية في الجامعة الدكتور رامي علي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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موقع أخبار الجامعة األردنية +الدستور ص+ ١٤ :الغد ص٨ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

أكاديمية اردنية تفوز بجائزة مؤسسة حمد الطبية لألبحاث العلمية
نالت الدكتورة ميادة الوظائفي االستاذة المشاركة في كلية الصيدلة
بالجامعة االردنية المركز االول في جائزة مؤسسة حمد الطبية في
دولة قطر.
وجاء فوز الدكتورة الوظائفي بالجائزة عن البحث »مدى وعي
وخبرة وتوقعات االطباء /من الصيادلة لمھنة الصيدلة السريرية«
والمنشور في مجلة التخصصات الصحية العالمية« journal of
«multidisciplinary healthcareبمشاركة باحثين اردنيين
وعرب.
وتناول البحث الذي اختير من بين افضل ٣٠بحثا علميا طبيا وفق
الدكتورة الوظائفي على تطوير مھنة الصيدلة السريرية والبحث
عن معوقات المھنة والتغلب عليھا لالرتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة للمريض كون مھنة الصيدلة مكمل للدور الذي يقوم به الطبيب.
وقالت الوظائفي في تصريح لوكالة االنباء االردنية )بترا( أمس الثالثاء ان موضوع البحث يركز
على العقبات التي تواجه الصيدالني السريري واالطباء داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية
االولية من خالل دراسة مسحية اجراھا ٥٠٠طبيب في خمسة مستشفيات في قطر ،بھدف تسليط
الضوء على اھمية الدور الذي يلعبه الصيدالني السريري من وجھة نظر االطباء أثناء الجولة الطبية
على المرضى.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الدستور ص+ ٨ :عمون

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

طلبة »االردنية« يشكلون سلسلة بشـرية تضامنية مع القدس
امان السائح  -كان المشھد فوق حد الوصف ،وفاق كل التوقعات ،وغابت عنه كل االقالم واالدوات
والتنظير ومالمح الھتافات ،وصمتت االجساد واآلھات وھي ترسم معالم جيل رائع من شباب
الجامعة االردنية ظھر امس وقد خطوا معالم اطول جدار بشري طالبي ،قدموه للقدس معا برسم
اجساد فاق عددھا الثالثة االف طالب وطالبة امتدوا واقفين راسمين جدارا رجوليا يدا بيد وكتفا بكتف
من االردن للقدس ،حيث امتد من بوابة كلية الطب بالجامعة االردنية الى بوابة كلية االعمال ..معا
صرخ طلبة الجامعة ورفعوا ايديھم للدعاء الى ﷲ بان يحمي القدس والجل القدس لحماية اھل
وارض بيت المقدس.
ولم تتوقف حناجرھم وايديھم وھم يرفعون الفتات ترسخ تاريخ المدينة المقدسة من خالل رواية
وصور القدم االسرى وللتاريخ الذي يحاول االحتالل الصھيوني تشويھه ،والبواب القدس التي
اصبحت شاھد العصر على عتو االدارة الصھيونية وشراستھا وحقدھا وسعيھا للقضاء على بھاء
وقدسية وعظمة تلك المدينة .طلبة »االردنية« الذين ابوا اال ان يشاركوا بتلك السلسلة البشرية التي
رسمت اعظم صورة للوطن ولشباب االردن الذين يقفون الى جانب مدينة القدس البطلة.
طلبة »االردنية« امس وبتنظيم من اتحاد الطلبة خطوا معالم وقفة حقيقية من قلب االردن الى قلب
القدس عبر اغان وطنية صدحت على ارض الجامعة االردنية واخترقت الھواء وغزت كل قلوب
الطلبة ،وھي تدعو للقدس وتصرخ من اجل القدس وتغني للقدس.
والقى عضو ھيئة تدريس كلية الشريعة وعميد الدراسات العليا سابقا الدكتور محمد المجالي كلمة شد
خاللھا على ايدي الطلبة ودعاھم الى التمسك بمقدساتھم الدينية والتاريخية والوطنية.
واستمع الطلبة الى صوت الشيخ رائد صالح عبر الھاتف حيث شارك بصوته ومشاعره طلبة
»االردنية« وكأنه بينھم بجسده يبني جدارا اخر من السلسلة البشرية ،حيث بث الشيخ صالح الى
طلبة االردنية اصدق مشاعر االعتزاز بتلك الوقفة الجبارة وھذا التضامن االردني الى اھل القدس.
وظلل عظمة تلك الفعالية تواجد بعض اھالي االسرى ،حيث اتى والد االسير الفلسطيني عبدﷲ
البرغوثي ،ھذا المسن اتى وھو يلھث ويدمع وارتبط لسانه من مشھد الطلبة المھيب حيث لم يقو على
الحديث او الكالم بل اتى ليقدم جسده المنھك ليكون حجرا بشريا مع الطلبة ،حيث اعتلى ارض
االردنية بكھولته وسنه المتقدم متاثرا بتلك الوقفة وملبيا لتلك الدعوة الطالبية وممتنا البنائه الطلبة
الذين شكرھم بدموعه وتأثره ولھاث نفسه المتعب وجسده الذي اعياه شوق ابنه ودعاؤه له بان يقويه
ويصبره على سجنه وعتمه زنزانته ،واھدى طلبة الجامعة صموده غير المحدود وروحه غير
العادية.
عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور نايل الشرعة ،قال انه يجب ان يكون للجامعة االردنية دور
تضامني يجسد عمق العالقة بين الشعبين ،موضحا ان الجامعة قدمت كل التسھيالت والترتيبات
لالتحاد بكل االشكال ورحبت بكل من حضر ،ال بل ھيأت شوارع الجامعة للتنسيق من اجل انجاح
الفعالية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شباب الدستور ص٨ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

طلبة الجامعة االردنية يطلقون مبادرة »مشاوير االبداعية« الثالثاء المقبل
احمد فيصل بني ملحم  -اجتمع مجموعة من طالب وطالبات الجامعة األردنية وقرروا اطالق مبادرة
» مشاوير االبداعية » لتعزيز الحس الثقافي والفني لدى الشباب األردني وتنمية مواھبھم وإبداعاتھم،
وسيكون انطالقھا من الجامعة االردنية يوم الثالثاء المقبل وستنطلق بعدھا الى اغلب الجامعات
والكليات الحكومية والخاصة في االردن » .شباب الدستور » التقى منسقة المبادرة رنا محمد عودة
للحديث عن المبادرة بشكل عام فكان ھذا اللقاء :
ما ھي الفكرة العامة للمبادرة وكيف جاءت ؟
الفكرة العامة للمبادرة ھي خلق جو ثقافي وفني بين طالب وطالبات الجامعات االردنية.
وجاءت فكرة المبادرة عندما أقمنا أمسية شعرية بالجامعة األردنية ولم نلق اھتماما واستقطابا واسعا
ففكرت أنا كثيرا ووجدت أن ھذه األمسيات ال تلقى اھتمام الشباب األردني وال تجذبھم ،لذلك كان
يجب علينا أن نجد وسيلة نقوم من خاللھا باستقطاب الشباب الجامعي والوصول الى قلوبھم والعمل
على ايصال أصواتھم والتعبير عنھا وتنمية االحساس الشعري واألدبي.
ما ھي أھداف المبادرة ؟
أھداف المبادرة تعزيز الحس الثقافي والفني لدى الشباب األردني وتنمية مواھبھم وابداعاتھم ،
وتشجيع الشباب األردني على حضور الملتقيات الثقاقية داخل الجامعة وخارجھا  ،وايضا قتل الفراغ
بالنشاطات التي تنمي قدرتھم االبداعية في المجاالت الثقافية والفنية  ،ودمج النشاطات الثقافية والفنية
في الفضاء االلكتروني ،وايجاد ملتقى يتيح فرصة للتبادل المعرفي والثقافي والفني بين الشباب في
الجامعات األردنية.
ماذا عن الية العمل وتاريخ انطالق المبادرة والجامعات التي ستشملھا المبادرة ؟
سيتم التنسيق عبر األسرة الثقافية داخل الجامعة االردنية والتي بدورھا ستقوم بالتنسيق مع عمادات
شؤون الطلبة بالجامعات األخرى.
واوضحت انه سيتم يوم الثالثاء القادم  ٢٠١٣ / ٣ / ١٢انطالق المبادرة بشكل رسمي من الجامعة
االردنية  -مبنى عمادة شؤون الطلبة مدرج الحسين.
وكما سيتم في وقت الحق تخصيص يوم لكل جامعة حتى الوصول بھذه المبادرة ونشرھا في اغلب
الجامعات والكليات االردنية وتشمل الحكومية والخاصة وسوف تكون البداية بعد جامعتنا وبعدھا
سننطلق الى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومن ثم جامعة الزيتونة والھاشمية والبتراء وكلية القدس
وجامعة فيالدلفيا والجامعة العربية المفتوحة وغيرھا.
ما دور الجامعة في المبادرة والجھات الداعمة للمبادرة ؟
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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سيكون دور جامعتنا وجود نخبة من أساتذة الجامعة لتوجيه الطلبة من ناحية التدقيق اللغوي وتوجيه
الطلبة الى النھج الصحيح الستخدام اللغة والتنسيق مع الجامعات األخرى لتسھيل عملية انتقال الطلبة
فيھا وعمل أمسيات شعرية بشكل منظم.
اما الجھات الداعمة للمبادرة فھي مجموعة من الوسائل االعالمية المختلفة.
فريق عمل المبادرة والية التواصل ؟
فريق عمل المبادرة ھم أنا رنا محمد عودة ،وأسيل أبو جابر ،وحنان دعاس ،ومحمد منصور ،وأحمد
نافع.
ولتسھيل التواصل مع الجميع خصصنا صفحة خاصة للمبادرة على الفيس بوك تحمل اسم المبادرة
بعنوان » مشاوير ابداعية ».
تطلعات ؟
نتطلع الى تقديم شريحة كبيرة من المبدعين الشباب واتاحة الفرصة لھم لعرض مواھبھم وابداعاتھم
األدبية والفنية.
كلمة اخيرة ؟
نتمنى من الشباب المساھمة معنا في تطوير ھذا المشروع الشبابي من خالل التواصل معنا لعرض
مواھبھم االبداعية والفنية ،ونرجو ايضا التواصل معنا في شتى المشاوير التي سننطلق اليھا
ومشاركتنا بابداعاتھم للعمل على ايصالھا للجميع.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص٤ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

بحث آفــاق التعاون بين الجامعة األردنية وجامعة اإلســـــــراء
بحث رئيس الجامعة األستاذ الدكتور نعمان الخطيب مجاالت التعاون ذات اإلھتمام المشترك بين
جامعتي األردنية وجامعة اإلسراء في المجاالت البحثية واألكاديمية وتبادل األساتذة ،ذلك خالل
استقباله في مكتبه األستاذ الدكتور اخليف الطراونه رئيس الجامعة األردنية .
وفي ھذا الصدد بين األستاذ الدكتور الخطيب أن ھذا التعاون يأتي في إطار السياسة العامة التي
تنتھجھا الجامعة وخصوصا ً بناء تعاون مع المؤسسات األكاديمية والمھنية والبحثية المرموقة بھدف
خدمة تطور الجامعة ،وتوجيه البحث العلمي بما يخدم التنمية المستدامة وبما يتناسب مع تطورات
العصر ومتطلبات المجتمع .
وأضاف الدكتور الخطيب خالل اللقاء الذي حضره المھندس ماھر الغالييـني  /رئيس مجلس إدارة
شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار/المدير العام  ،واألستاذ الدكتور أيمــن النســور نائب رئيس
الجامعة  ،أن إستراتيجية الجامعة بالتعاون مع الجامعات األردنية والعربية والعالمية المرموقة تصب
في مسار مواكبة الحداثة والتطور وتلبية إلحتياجات المجتمع المتغيرة والمتجددة وصوالً إلى حاكمية
رشيدة في الجامعات ،الفتا ً أن آفاق التعاون المشترك بين الجامعات األردنية والعربية يُعد نافذة
توفرھا الجامعات لطلبتھا لإلرتقاء بمسـتوى التعليمي والبحثي وتبادل المعرفــــة .
وفي ذات الســـياق تحدث األستاذ الدكتور الطراونة خالل اللقاء عن اإلنجازات التي حققتھا الجامعة
األردنية مستعرضا ًرؤية الجامعة في التحول للعالمية من خالل تطوير البرامج التعليمية والخطط
التطويرية التي من شأنھا الرقي بتصنيف الجامعة بين نظيراتھا العالمية  ،مبديا ً إستعداد الجامعة
األردنية لتطوير آليات التعــاون األكاديمي والبحثي المشـــترك مع جامعة اإلسراء بما يُســــھم في
تحســــــين مخرجات التعليم الجامعي ويخدم المجتمع المحلي .
وفي نھاية اللقاء أبدى الدكتور الطراونه إعجابه بما حققته جامعة اإلسراء من إنجازات  ،وت ّمنى
للجامعة المزيد من التقدم .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص + ١٤ :العرب اليوم ص١٦ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

ندوة في األردنية عن كتاب "واقع الدراسات النقدية العربية في مائة عام"
تنظم اللجنة الثقافية لقسم اللغة العربية ،ندوة حول كتاب "واقع الدراسات النقدية العربية في مائة عام"
للدكتور إبراھيم خليل ،الذي صدر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة متزامنا مع االحتفالت
بالذكرى الخمسين لتأسيسھا في بداية العام الحالي.
يتحدث في الندوة ،التي ستعقد عند الساعة  ١١من يوم الثالثاء الموافق  ١٢من الشھر الحالي في
مدرج الخليل بن أحمد الفراھيدي؛ كل من األستاذ الدكتور جمال مقابلة من الجامعة الھاشمية،
واألستاذة الدكتورة رزان محمود إبراھيم من جامعة البترا ،والمؤلف الذي سيقدم شھادة عن الكتاب.
يذكر أن ھذه الندوة ھي األولى في سلسلة النشاط الثقافي للفصل الحالي .وستقيم اللجنة احتفالية يوم
الخميس  ٢١آذار )مارس( الحالي لمناسبة يوم الشعر العالمي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية
بترا

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

الدكتور بطاح رئيسا لجامعة مؤتة بالوكالة
قرر مجلس امناء جامعة مؤتة انتداب نائب رئيسھا للشؤون االدارية واالكاديمية الدكتور احمد بطاح
رئيسا لھا؛ وذلك بعد انتھاء مدة تعيين الدكتور عبدالرحيم الحنيطي رئيسا للجامعة .
وبحث الدكتور بطاح اليوم الثالثاء مع السفير فوق العادة والمفوض للجمھورية االندونيسية لدى
المملكة والدولة الفلسطينية تغوه واردويو والوفد المرافق له اوجه التعاون المختلفة بين الجامعة
وجمھورية اندونيسيا في المجاالت التعليمية والثقافية واالكاديمية التي تھم الطلبة االندونيسيين
الدارسين في الجامعة ،وسبل تعزيز وتقوية اواصر التعاون والعالقات االكاديمية القائمة والمستقبلية.
و ابدى الدكتور بطاح استعداد الجامعة الستقبال الطلبة االندونيسيين للدراسة في الجامعة وتوفير
البيئة التعليمية المناسبة وكل ما من شأنه تيسير العملية التعليمية وتذليل جميع العقبات والصعوبات
التي يمكن ان تواجھھم في مسيرتھم االكاديمية.
وأشارعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور علي الضمور الى استعدادھا لوضع خطة دراسية
متكاملة لتقوية الطلبة االندونيسيين وتعزيز قدراتھم وتنمية مھاراتھم في اللغة العربية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٨ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

إطالق )مشروع الجامعات الخضراء( في )الھاشمية(
انطلق في الجامعة الھاشمية مشروع الجامعات الخضراء الذي تنفذه الجمعية العلمية الملكية بالتعاون
مع الجامعة الھاشمية وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDويھدف المشروع
لمأسسة مفاھيم االستدامة البيئية عن طريق اعتماد ميثاق بيئي وتطبيقه في الجامعات.
وخالل كلمة له في رعاية الحفل استعرض الدكتور كمال الدين بني ھاني رئيس الجامعة الھاشمية
دور الجامعة في دعم النشاطات البيئية ،وإثراء الخطط الدراسية بمساقات توعية بيئية وإعالم بيئي
والطاقة المتجددة ،وتشجيع كل نشاط بيئي إبداعي ،ونشر ثقافة التدوير البيئي بين طلبة الجامعات.
كما استعرض عددا من المشاريع تعمل الجامعة على انجازھا في مجال األبنية الخضراء كإنشاء
محطة للطاقة الشمسية بكلفة ) (٤ماليين دينار ،ومشاريع الحصاد المائي ،وإنشاء محطة لمعالجة
المياه العادمة ،ومضاعفة المساحات الخضراء ،مشيرا إلى زراعة نحو ) (٧٥٠٠شجرة زيتون خالل
ھذا العام.
كما أعلن أن الجامعة بصدد البدء ببناء مجمعين جديدين للقاعات التدريسية تطبق فيھما مواصفات
األبنية الخضراء بما فيھا االستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية ،كما أعلن عن عزم الجامعة البدء
بإنشاء محطة للطاقة الشمسية لتكون الجامعة من الرواد في مجال الحصول على الطاقة من مصدر
نظيف ومستدام.
وقال الدكتور محمد صيدم المدير التنفيذي للقطاع المعرفي في الجمعية العلمية الملكية أن المشروع
ھام جدا لألردن كونه يشھد زيادة الطلب على المياه والطاقة نتيجة الھجرات القسرية والنمو السكاني،
كما أشار أن المشروع اختار فئة الشباب كونھم يملكون الطاقات والمعرفة لبناء المستقبل.
وقالت السيدة ريما القيسي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إن مشروع الجامعات الخضراء ھو
األول من نوعه على مستوى األردن والشرق األوسط ،كما تحدثت أن المشروع سيوجد مؤشر
االستدامة لتقييم مدى تطور وتقدم الجامعات نحو المفاھيم الخضراء.
وبين عميد كلية الموارد الطبيعية والبيئة األستاذ الدكتور عيد الطرزي الكلف المرتفعة الستھالك
الكھرباء في الجامعة التي تبلغ حوالي مليون ومائتين ألف دينار سنويا ،بينما تبلغ كلفة مياه الشرب ما
يزيد على ثالثمائة ألف دينار سنويا مما جعل الجامعة تولي موضوع االستدامة للموارد جل اھتمامھا
وتدعم مشروع الجامعات الخضراء.
ويتكون المشروع الذي مدته ) (١٤شھرا من ثالث مراحل سيتم خاللھا تنظيم نشاطات بيئية من
أبرزھا تقييم مدى التزام الجامعة باالشتراطات البيئية في المختبرات والمرافق والمباني والتأكيد على
أن مرافق ومباني الجامعة صديقة للبيئة إضافة إلى تدريب ) (١٠٠طالب على أعمال االستدامة
البيئية ومواضيع التقييم البيئي ليقوموا بعد ذلك بتدريب ونشر الوعي البيئي بين زمالئھم اآلخرين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وسيتم عمل ندوات ومحاضرات لنشر الوعي البيئي في المجتمع الطالبي والمحلي ،وإعداد دراسات
لتقييم األثر البيئي لبعض المدارس ومنظمات المجتمع األھلي في المنطقة المحيطة بالجامعة كلواء
الھاشمية والضليل والخالدية ومدينة الزرقاء.
وقدم الفريق نبذة عن المشروع وأھميته في زيادة الوعي البيئي لدى طلبة الجامعات والعاملين فيھا
والمجتمع المحلي بشكل عام ،وذلك من خالل تعزيز المفاھيم الخاصة باستخدام المياه والطاقة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مقاالت
الغــد ص١٥ :

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

التعليم في مواجھة الفقر والبطالة
إبراھيم غرايبة
أصبح التعليم أحد أسباب الفقر والبطالة ،بدال من أن يكون األداة الرئيسة للدولة والمجتمع في التطور
والتقدم االقتصادي واالجتماعي .فنسبة البطالة بين الجامعيين أضعاف نسبتھا بين غيرھم ،واإلنفاق
على التعليم أصبح يشكل العبء الرئيس واألكبر على األسر واآلباء؛ فلم يعد الذھاب إلى المدارس
الخاصة في عمان ترفا أو محاولة الختيار األفضل ،ولكن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على
استيعاب التالميذ .وبعد ھذا اإلنفاق الھائل الذي ال يمكن احتماله ،يجد الشاب نفسه بال عمل!
والح ّل واضح بالتأكيد ،وجرت مناقشته في كل المستويات الرسمية واإلعالمية .كما أن جزءا كبيرا
من الح ّل يمكن الوصول إليه بدون كلفة إضافية .فالمطلوب حاال ،ھو االرتقاء بمستوى األداء
التعليمي ،وضمن الموارد المتاحة والممكنة ،ليعود التعليم الحكومي قادرا على العمل كما كان في
مرحلة سابقة .ولشديد األسف ،فإنھا عبارة قالھا وزير التربية والتعليم د.وجيه عويس عن استعادة
المستوى السابق للتعليم .ھل يمكن أن يكتسب التعليم الرسمي ثقة المواطنين وينافس التعليم الخاص؟
ففي حالة ضعف التعليم الرسمي يضعف أيضا التعليم الخاص ،ألنه يعود بال منافسة.
ھل يمكن أن نجد أو نبنى شراكة مع المجتمعات والبلديات والقطاع الخاص في إدارة المؤسسات
التعليمية ،كأن ينشئ القطاع الخاص أو أمانة عمان مباني مدرسية معدة ومصممة لتكون مدارس،
وتؤجر لوزارة التربية والتعليم؟ ھل يمكن إنشاء نظام تعليمي جديد تقوم عليه أمانة عمان والبلديات،
يكون وسطا في تكاليفه بين التعليم الخاص والحكومي؟ ھذا إن لم تقدر /ترغب األمانة في المشاركة
في تحمل عبء التعليم األساسي ،أو على األقل سلسلة من المدارس للصفوف األربعة األساسية
األولى ،بحيث يبنى في كل حي أو لكل ألف مواطن مدرسة أساسية ،تضم حضانة وروضة لألطفال
والصفوف األربعة األساسية األولى ،وتكون ھذه المدارس فرصة إلنشاء منظومة اجتماعية جديدة،
وعالقات حقيقية بين األھالي والبلديات والمدارس.
ويجب أن يقود ذلك إلى متوالية من اإلصالحات والتعديالت في تصميم األحياء والطرق واألرصفة،
لتكون آمنة لألطفال ،وتتيح لھم المشي سيرا على األقدام إلى مدارسھم في سالم .ولنتخيل الوفر
الممكن الحصول عليه في تكاليف التعليم والنقل ،ثم اآلفاق االجتماعية والثقافية الواعدة التي قد تطور
في التعليم ليتفق مع متطلبات الحياة وتحسينھا!
وبالطبع ،ثمة حاجة كبرى وملحّة إلى التعديل في محتوى العملية التعليمية )وقد دعا إلى ذلك أيضا
وزير التربية والتعليم( ،لتعلم األطفال مھارات الحياة واإلبداع الثقافي والفني والرياضي واالجتماعي
والمھني والحرفي ،فمن شأن ذلك أن يحقق بناء عالقات اجتماعية وروابط حول الحي والمكان،
تشجع على التجمع والعمل واالستثمار التعاوني حول األولويات واالحتياجات األساسية لكل مدينة/
بلدة /حي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وقد يمنح ذلك للشباب خيارات عملية ومھنية ،مثل الجمع بين أكثر من مسار في العمل والحياة
)المھن واألعمال المختلفة ،مع المشاركات لرياضة والفنون والثقافة والھوايات المختلفة( .فالشاب
يجد دافعا للعمل في الحرف واألعمال المختلفة إذا كان يجد تعويضا ومشاركة ثقافية أو فنية أو
رياضية ،وقد يستطيع تطوير مشاركته التطوعية وھواياته إلى أعمال احترافية يرضى عنھا ،ويقدر
على التفرغ لھا.
ولعل ھذه المشاركة تؤسس إلقامة مؤسسات ثقافية واجتماعية لكل بلدة أو حي ،تنشئ مجاالت
وفرصا للرضا والتجمع والعمل االجتماعي ،والعمل بشكل عام ،وتعوض الجفاف والمتاعب في
األعمال الحياتية المختلفة ،أو تكون مصادر إضافية للدخل واالرتقاء بالحياة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الرأي ص+٥٠ :الدستور ص٣٩ :

األربعاء

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٣/٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

طقس األردن

٢٠١٣/٣/٦

األربعاء

الوضع العام للحالة الجوية

* األربعاء :كتلة ھوائية باردة وجافة مصحوبة بتيارات شمالية قطبية المنشأ  ..ومخاوف من تشكل
الصقيع في مناطق واسعة ليالً

سحب العالية ورياح جنوبية شرقية تعمل
* الخميس :أجواء باردة في أغلب المناطق مع ظھور لل ُ
على زيادة اإلحساس بالبرودة

* الجمعة :إرتفاع ملموس على درجات الحرارة وھبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ُمثيرة
للغبار في العديد من المناطق
األربعاء  ٠٦آذار ٢٠١٣
تتأثر المملكة بكتلة ھوائية باردة وجافة مصحوبة بتيارات شمالية باردة من أصل قطبي يزداد
تأثيرھا ليالً
نھاراً:

يطرأ إنخفاض قليل إضافي على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً ضبابيا ً في العديد من المناطق ثم يتحول ليصبح بارداً في المرتفعات الجبلية،
وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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سحب المنخفضة في مناطق متفرقة.
وتظھر بعض ال ُ

وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .تعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة بشكل
ملموس وإضافي .وتكون ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

كما وتھب على خليج العقبة رياح شمالية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .قد تعمل على إثارة
الغبار واألتربة.
ليالً:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تقترب من الصفر المئوي في العديد من
المناطق.

ويكون الطقس بارداً وصافيا ً في كافة المناطق ،وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والبادية
والسھول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة
بشكل إضافي وكبير.

يُ ّ
حذر من:
خطر تشكل الصقيع في كافة مناطق المملكة بعد ُمنتصف الليل ،وقد يطال أجزا ًء من األغوار
الشمالية.
الخميس  ٠٧آذار ٢٠١٣
نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ويكون الطقس صباحا ً شديد البرودة في أغلب المناطق .ثم يتحول ليصبح بارداً في الجبال ،وبارداً
نسبيا ً في باقي المناطق.

سحب المتوسطة والعالية.
وتظھر تدريجيا ً كميات من ال ُ

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق .وشديد البرودة في أجزاء من البادية الشرقية.
سحب المتوسطة والعالية .ويُحتمل ھطول زخات محلية من
وتغطي السماء كميات كبيرة من ال ُ
المطر بمشيئة ﷲ في الساعات ال ُمتأخرة من الليل في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة
بشكل إضافي.

الجمعة  ٠٨آذار ٢٠١٣
نھاراً:
ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٦-٤درجات مئوية.
ويكون الطقس صباحا ً بارداً ،ثم يتحول تدريجيا ً ليصبح ُمغبراً على فترات ودافئا ً خاصة في األغوار
والبحر الميت والعقبة.

سحب على إرتفاعات متوسطة وعالية ،مع إحتمالية لھطول زخات
وتظھر كميات ُمتفاوتة من ال ُ
محلية خفيفة من المطر في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ًُ .مثيرة للغبار واألتربة في
العديد من المناطق.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية ،نتيجة الغبار ال ُمثار
بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس مائالً للبرودة في العديد من المناطق ،في حين يكون دافئا ً في األغوار والعقبة.
سحب المتوسطة والعالية.
وتغطي السماء كميات ُمتفاوتة من ال ُ
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وخاصة في شرق البالد.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٣/٦

• علمت »عين الرأي » ان كوابل الكھرباء التي تعود ملكيتھا الى شركة كھرباء اربد
ومھرجان جرش والموجودة في المدينة األثرية سرقت بالكامل  ..الكوابل تقدر قيمتھا
بعشرات اآلالف من الدنانير .
• رئيس أحدى الكتل النيابية زار عددا من أعضاء كتلته في مكاتبھم إلقناعھم بتأجيل اإلعالن
عن انسحاباتھم من عضويتھا لحين تشكيل الحكومة الجديدة حتى ال تبدو الكتلة غير
متماسكة.
• برعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل يقيم تجمـع لجان المرأة الوطني األردني في محافظة
الزرقاء الثالثاء المقبل احتفاال بمناسبة يوم المرأة العالمي .كما ينظم التجمع بالتعاون مع
منظمة كير العالمية في األردن الخميس حفال بھذه المناسبة تحت عنوان » مجابھة العنف
المبني على النوع االجتماعي« في مبنى الصندوق األردني الھاشمي.
• مخزون سد الوحدة » عمالق السدود األردنية » بلغ أمس )  ( ٥٠مليون متر مكعب وھو
تخزين يسجل ألول مرة منذ بدء التخزين في نھاية تشرين أول من  .٢٠٠٦وتبلغ سعة
التخزين في السد  ١١٠ماليين متر مكعب.
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/٦

• ابلغ النائب محمد العمرو »صنارة الدستور« ان كتلة نيابية جديدة سيتم تشكيلھا سيطلق عليھا
اسم »التغيير« موضحا ان الكتلة تضم نحو  ١٠نواب من بينھم النواب محمد الظھراوي
وقصي الدميسي اضافة الى محمد شديفات ومحمد ھديب .من جھة اخرى نفى النائب خليل
عطية أن يكون عضوا مؤسسا في تلك الكتلة واكد ان ال علم له بھا وال عالقة تربطه
بتأسيسھا .في السياق ،يتوقع ان تتعرض كتل نيابية النسحاب نواب من عضويتھا.
• انسحب نقيب أطباء األسنان الدكتور عازم القدومي من سباق الترشح النتخابات النقابة التي
ستجري في حزيران المقبل السباب خاصة .فيما من المقرر ان تعلن القائمة النقابية الموحدة
في النقابة )قوميين ويساريين( قبل منتصف الشھر الحالي اسم مرشحھا باإلجماع لخوض
انتخابات النقابة المنوي اقامتھا في شھر حزيران المقبل .وتنحصر المنافسة داخل القائمة بين
الدكتور ابراھيم الطراونة ونائب النقيب الحالي الدكتور سمير القضاة.
• ينظم معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في األردن ورشة
عمل ليوم واحد ھو يوم الثالثاء المقبل وتضم صحفيين ومدونين لوضع االولويات التنموية
لإلعالم في األردن لما بعد  ..٢٠١٥تھدف الورشة إلى مناقشة أولويات أجندة التنمية
وتقديمھا في تقرير يشتمل على توصيات المشاركين ليتم رفعه الى اللجنة رفيعة المستوى
لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد .٢٠١٥
• معلمات في احد فروع مدرسة خاصة كبرى في الجبيھة يتعاملن مع التالميذ الصغار بالفاظ
نابية وبسلوك جارح في معظم االحيان.
• حزب الخضر االردني »قيد التأسيس« دعا احزابا سياسية وحراكات ومواطنين لالعتصام
الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم االربعاء امام مجلس النواب ضد المشروع النووي
االردني.
• حراك أحرار حي الطفايلة يقيم بمشاركة معظم الحراكات الشعبية والعديد من القوى السياسية
من أحزاب وتجمعات سياسية بعد صالة بعد غد الجمعة فعالية تحمل عنوان محكمة شعبية
للفاسدين.
• جھة رقابية رسمية أبرقت الى أمانة عمان الكبرى تستفسر بصفة االستعجال عن عطاء
لشراء كميات من القھوة بعد ورود شكوى من تجار يحتجون على االلية القانونية التي احيل
العطاء من خاللھا.
• وقعت أمس مشاجرة استمرت الكثر من ساعتين بين عمال نظافة في جامعة خاصة تقع على
طريق المطار ،واستعمل المتشاجرون أسلحة بيضاء وعصيا .وحال تدخل قوات االمن العام
دون استمرار وتطور المشاجرة.
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• نقص كبير في العالجات في الصيدلية الرئيسية لمستشفى الكرك الحكومي وصيدلية العيادات
الخارجية التابعة للمستشفى بسبب الطلب الكبير عليھا من قبل المراجعين وخاصة المھجرين
السوريين الذين يقطنون في مختلف مناطق المحافظة.
• اعتدى مجھولون على لوازم ودربزين وادراج مسار راسون السياحي الذي قامت وزارة
السياحة بانجازه قبل اربعة اعوام لخدمة السياحة في المنطقة وتقديم الخدمات للزوار.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الملك :العالقات األردنية التركية نموذج قوي في الشرق األوسط
الحكومة ترد على المطالبة النيابية بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات
 ٢١٤٥ديناراً الحد األعلى لألجر الشھري الخاضع للضمان
وفاة الرئيس الفنزويلي تشافيز
»استئناف ع ّمان« تحيل الطعن بعدم دستورية قانون االنتخاب إلى التمييز
أبو السمن :زيادة العالوة الفنية من حق مھندسي البلديات
أصداء إيجابية واسعة لورقة جاللته النقاشية الثالثة
ترجيح اعتماد ھوية األحوال النتخابات تكميلية عمان الثانية
خليفات  :مسؤوليتنا أخالقية إزاء الالجئين السوريين رغم الكلفة المالية واألمنية
المعايطة يدين المحاوالت اإلسرائيلية القتحام األقصى
عويس :لن نسمح باإلساءة للمعلم وكرامته
 %٧٠نسبة نخر األسنان بالمدارس

-

الملك  :األردن سيستمر في جھوده لحماية ھوية القدس
جلسة نيابية اليوم حول قوانين االنتخاب المؤقتة وجوازات السفر الدبلوماسية
مؤتمرون في »االردنية« يؤكدون ضرورة االستعانة بالمجتمعات المدنية لوقف
تھويد القدس
وفاة الرئيس الفنزويلي ھوغو تشافيز اثر اصابته بالسرطان
المعايطة  :محاوالت جھات إسرائيلية اقتحام األقصى رسالة عدوانية وإساءة لألديان
السماوية
 ١١٧ألفا عدد الالجئين السوريين في »الزعتري«
 ١٫١مليار دينار أرباح  ١٣٩شركة و ٨٣تحقق خسائر العام الماضي
»الضمان« ترفع الح ّد األعلى لألجر الشھري الخاضع لالشتراك الى  ٢١٤٥دينارا
احتدام المعارك في حمص ومقاتلو المعارضة يأسرون محافظ الرقة
مصر توجه ضربات متتالية ألنفاق التھريب مع غزة

-
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-

الملك يؤكد الحاجة إليجاد حل سياسي شامل جامع لألزمة السورية
وفاة ھوغو تشافيز بعد صراع طويل مع المرض
رونالدو يطيح بيونايتد ويقود ﷼ للتأھل مع دورتموند الى ربع النھائي
مصدر سياسي يرجح تقديم استقالة النسور الخميس أو السبت
"النواب" يصر على عقد جلسة اليوم لسماع رد الحكومة على مطالبات بالتراجع
عن رفع أسعار
السفير الروسي ينفي عزم بالده إقامة قاعدة عسكرية صناعية ضخمة في األردن
"النقد الدولي" يبدي ارتياحه لإلصالح االقتصادي ويؤكد أھمية استمراره في
المملكة
منظمو اعتصام "المياه" يھددون بوقف الضخ في حال عدم استالم موافقة خطية من
وزيرھا

-

الملك يدعو لحل سياسي شامل يجنب سورية االنقسام
 ٢١٤٥ديناراً الحد األعلى لألجر الشھري الخاضع للضمان
"ديوان تفسير القوانين" :ال حاجة لجداول ناخبين جديدة لتكميلية ثانية عمان
ديوان المحاسبة يتحقق من صحة إجراءات استيراد شحنة قمح روماني
 ٢٠مليون قدم مكعب معدل توريد الغاز المتوقع من "الريشة" العام الحالي
 ٩٠٠مليون دينار التداول في السوق العقاري األردني في شھرين
إطالق  ١٠مشاريع في "منتدى االتصاالت" اليوم
مقاتلو المعارضة السورية يأسرون محافظ الرقة واألسد يؤكد أن نظامه "انتصر"

-
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