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أخبار الجامعة

أخبار الجامعة االلكتروني ،الرأي ص ،٨ :الدستور ص ،٥ :الغد ص ،١٠ :العرب اليوم ص ،٧ :األنباط ص،٥ :الديار ص٥ :
٢٠١٣/٥/8
األربعاء

اشھار المنتدى األردني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي في "األردنية"

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ان عدد الطلبة الدارسين في الجامعات
األردنية العام الحالي من غير األردنيين يبلغ نحو ) (٣٥ألف طالب وطالبة .
وأضاف محمود خالل رعايته حفل اشھار المنتدى األردني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي مندوبا
عن رئيس الوزراء وأقيم في الجامعة االردنية اليوم ان مجموع ما ينفقه ھؤالء الطلبة من تكاليف
دراسية ومعيشية في المملكة يقدر سنويا بحوالي ربع مليار دينار األمر الذي يشكل دعما ورافدا
حقيقيا لمستويات الدخل القومي.
وزاد الوزير ان بعض الدول بدأت تفكر بنقل طلبتھا من الجامعات االردنية لدول اخرى بسبب زيادة
العنف الجامعي مما يسبب خسارة جسيمة للوطن وللجامعات األردنية.
واقترح محمود تخصيص جائزة تقديرية للجامعة التي تخطط وتحافظ على بيئة آمنة وتخلو من
العنف الجامعي مؤكدا في ھذا السياق دور جامعاتنا األردنية في النھوض بالتعليم العالي الذي يعتبر
ركنا أساسيا في عمليات التنمية الوطنية .
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وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة خالل الحفل "لقد جئتكم اليوم حامال وجعي
ووجع األردنيين متألما على ما يحدث للمجتمع األردني من عنف يكسر وجھه الطيب ويقطع أواصره
التي قامت على المحبة والخير والتعاون ويھدد جسده الذي كان اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر
األعضاء بالسھر والحمى والوجع".
وأضاف الطراونة "ان العنف المجتمعي والعنف المتدحرج الى الجامعات الذي زادت وتيرته في
األيام الماضية جعلني أعود وأبعث برقيات مطلبية من الدولة األردنية ممثلة بسلطاتھا الثالث وكذلك
من السلطة الرابعة بأقالمھا الجريئة والنظيفة والفاعلة ومن ابناء العشائر األردنية في قراھم وبواديھم
ومخيماتھم".
وعرض الطراونة في كلمته ان من بين ھذه المطالب السعي إلعادة الھيبة الى كل مؤسسات الدولة
األردنية والعاملين فيھا والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يشوه سمعتھا او يحاول النيل منھا
بغير وجه حق  ،وأن يكون القضاء األردني النزيه ھو المرجعية الوحيدة والمناط به الفصل في كل ما
اختلف فيه.
وطالب الطراونة بإعادة الھيبة لشيوخ العشائر األردنية ووجھائھا الذين حملوا على عاتقھم الحفاظ
على المجتمع وإعادة الھيبة للمؤسسات العسكرية واالمنية وإعادة تجميع مؤسسات الدولة األردنية
التي تم تفكيكھا.
ودعا الطراونة الى عقد مؤتمر وطني بمشاركة كل المھتمين بالشأن األردني لتحديد اولويات الدولة
للعشرين سنة القادمة إضافة الى عقد مؤتمر وطني تربوي تبحث فيه سياسات القبول الجامعي
وامتحان الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسات ال سياسة
اشخاص تتبدل وتتغير بتغير الوزراء.
واقترح الطراونة رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  % ٨٠في كل التخصصات
وليصبح  % ٧٥في الجامعات الخاصة فيما يبقى  % ٨٥في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم
التأھيل في الجامعات الرسمية والخاصة.
وحث الطراونة على البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم التقليص من التخصصات
المتشابھة وأن تدعم الدولة الجامعات الرسمية أو تحولھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من
ادارة ذاتھا بعيدا عن تدخل الدولة.
ومن بين المطالب التي دعا اليھا الطراونة ان يصدر تشريع عن مجلس االمة يمنع من خالله عملية
انتقال الطلبة بين الجامعات ويحرم التوسط في الشأن االكاديمي واستحداث شرطة جامعية واتباعھا
الدارة الجامعة واعطائھا صفة الضابطة العدلية.
وبارك الطراونة انشاء المنتدى مؤكدا دعم الجامعة ومساندتھا لجميع المبادرات التي تسعى الى
تجفيف منابع العنف الجامعي.
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وقال رئيس المنتدى الدكتور خالد الزعبي ان فكرة تأسيس المنتدى قد جاءت تجسيدا لرؤى جاللة
الملك عبد ﷲ الثاني في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بمسيرة االصالح ووضع الحلول للعنف
الجامعي وتفعيل لغة الحوار.
واضاف ان ثلة من ابناء ھذا الوطن تنادت من اجل االطالع على اسباب العنف ووضع الحلول للحد
من ھذه الظاھرة التي باتت تشكل ارقا لكل مكونات المجتمع االردني.
واشار الزعبي إلى ان الدراسات اظھرت ان العنف في الجامعات ال يمكن النظر اليه بمعزل عن
المحيط الخارجي السوار الجامعات وانما يحدث كانعكاسات لما يحدث في الخارج ،الفتا الى فشل
المؤسسات االجتماعية سواء االسرة او المدرسة في بناء الشخصية وصقل الطالب قبل دخولھم
الجامعة.
وبين الزعبي ان ادارات الجامعات تتعرض لضغوط من اجل عدم تطبيق القانون والعقوبات على
الطلبة الخارجين على القانون ومفتعلي المشاكل والمشاجرات من المجتمع المحلي والتوسط للعمل
على تخفيفھا او الغائھا .
واكد الزعبي ان من بين الحلول واسباب العالج الممكن اتباعھا اعادة صياغة توجھات الشباب
وربطھم بوطنھم وبالحياة العملية وتقويم شخصياتھم وصقلھا فضال عن اعادة النظر بالخطط
الدراسية والمتطلبات الجامعية.
والقى الطالب عمر الضمور من جامعة مؤتة كلمة نيابة عن طلبة الجامعات االردنية قال فيھا ان
ظاھرة العنف الجامعي ليست قضية عرضية بل تراكمية وھي صورة واضحة وجلية لظاھرة العنف
المجتمعي التي باتت تؤرق نسيج مجتمعنا االردني.
ودعا الضمور الى مراجعة شاملة للبحث عن حلول جذرية ال آنية لھذه الظاھرة على مختلف
االصعدة .
وتضمن برنامج حفل اشھار المنتدى عرض مسرحي قدمته فرقة زعل وخضرا تناول مضامين
اسباب وتداعيات العنف الجامعي ودور االسرة في مواجھة ھذه الظاھرة والحد من انتشارھا .
وفي ختام الحفل الذي حضره رئيسا جامعتي البلقاء التطبيقة ومؤتة وعدد من اعضاء السلك
الدبلوماسي العربي في عمان وعدد من طلبة الجامعات االردنية تم تكريم الجھات الداعمة النشاء
المنتدى.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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UJ spends over JD400,000 on security plan — Tarawneh
by Areej Abuqudairi
AMMAN — The University of Jordan (UJ) spent more than JD400,000 over the past
year on measures to reinforce its security and combat campus violence, its president said
on Tuesday.
“In order to impose security and ensure we are able to prevent violent incidents, we had
to increase the number of security personnel on campus and provide better maintenance
for the fence surrounding the university,” UJ President Ekhleif Tarawneh told The Jordan
Times.
Although the cost is “high”, Tarawneh said, maintaining security on campus is a must.
“We had to do this even when the university is cutting down its budget. It is extremely
important as a preemptive measure against violence,” he added in an interview on the
sidelines of the Jordanian Forum to Combat Campus Violence.
In previous remarks to The Jordan Times, Tarawneh said the university was currently
grappling with a budget deficit that stands at more than JD14 million.
UJ’s security plan also included placing more than 750 surveillance cameras all over
campus, according to the president.
The plan, which was designed in cooperation with the Public Security Department (PSD),
has “succeeded” in reducing cases of violence, Tarawneh said.
“From mid-2012 until 2013, the university witnessed only a few cases of conflict, some
of which took place in the parking area outside campus. In one incident, when some
students were hurt, we expelled the student completely from all academic institutions in
the Kingdom,” he added.
The forum is organised by Balqa Applied University and UJ to initiate a discussion on
campus violence, according to organisers.
“Today is only the launch of a series of activities and future forums that will take place in
other universities. It will be an opportunity to listen to the needs of students to find the
best ways to tackle campus violence,” said Khaled Zubi, head of the training and
consulting centre at the Balqa university.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

 األردن١١٩٤٢ ( عمأن٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :( فاكس٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ ھاتف
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

6

Recently, tribal clashes at Al Hussein Bin Talal University in Maan, 220km south of
Amman, killed four people and injured 25 others.
Speaking at the forum, Higher Education Minister Amin Mahmoud called for restoring
the reputation of Jordanian universities.
“There was a time when Jordanian universities — especially this one [UJ] — competed
with the most prestigious universities in the region. We must put all efforts together to
regain that reputation that made us all feel proud since the 1970s,” Mahmoud said.
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السبيل ص١٨ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

"األردنية" تظفر بالمركز الثالث في المناظرات الدولية في قطر
ظفر فريق يمثل طلبة الجامعة األردنية في البطولة الدولية الثانية للمناظرات التي عقدت في العاصمة
القطرية الدوحة على المركز الثالث من بين فرق تمثل ) (٤٤جامعة من ) (٢٧دوله عربية وأجنبية.
ومثل فريق الجامعة في البطولة كل من الطالب عمر العطيات من كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية وثائر الفرحات من كلية األعمال وحسين عدوان و احمد البقورمن كلية اآلداب وسامي
العتيالت مدربا.
وحصل الطالب العطيات في البطولة التي رعاھا نائب رئيس مؤسسة قطر لشؤون التعليم رئيس
جامعة حمد بن خليفة الدكتور الشيخ عبدﷲ بن علي ال ثاني جائزة أفضل عشرة متحدثين على
مستوى البطولة.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور نايل الشرعه رئيس الوفد ان ھذه البطولة تھدف إلى
توثيق الروابط والعالقات بين جامعات الدول المشاركة وتعميقھا وإتاحة الفرص لتقوية أواصر
الصداقة واألخوة والتقارب بين الشباب العربي.
وأضاف الشرعة ان البطولة ترسخ ثقافة الحوار الھادف البناء الذي ينتج المعرفة ويفسح المجال
لالختالف والتنوع الثري وتفعيل المناظرة عن طريق تشجيع حرية الرأي والرأي األخر وإطالق
القدرات والمواھب اإلبداعية في التعبير عن اآلراء.
يذكر أن الجامعة األردنية تشارك للمرة الثانية في ھذه البطولة حيث حقق فريقھا في المشاركة
الماضية مراكز جيدة ،وتسعى الجامعة الى االستمرار في دعم مختلف النشاطات التي تعزز ثقافة
الحوار بين الطلبة.
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السبيل ص١٨ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

تخريج الطلبة المشاركين في برنامج تطوير المھارات القيادية في "األردنية"
احتفل في الجامعة األردنية بتخريج المشاركين في برنامج "تطوير المھارات القيادية" الذي تطرحه
مؤسسة ديل كارنيجي األمريكية للتدريب في األردن ،بحضور رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة وبمشاركة ) (٤٨طالب وطالبة من مختلف التخصصات.
وجاء البرنامج الذي يعد األول من نوعه على مستوى الجامعات األردنية ضمن االتفاقية التي وقعتھا
الجامعة والمؤسسة العام الماضي يتم بموجبھا طرح برنامج تدريبي لطلبة الجامعة وخريجيھا يھدف
إلى رفع مستوى التوظيف بينھم ،وتمكينھم بأھم وسائل المعـرفة والمھارات الالزمة ،ويطور من
ثقتھم بأنفسھم ،ويزرع روح الريادة والقيادة فيھم.
وقال الطراونة في كلمة ألقاھا إن الجامعة أخذت على عاتقھا النھوض بالمعرفة والتعليم وتقديم سبل
الرعاية واالھتمام لكل ما يعزز ويطور تلك الرؤية.
وأضاف الطراونة أن االتفاقية التي وقعت مع المؤسسة جاءت ضمن ادراك الجامعة بضرورة تسليح
الطلبة الخريجين بآخر ما توصلت إليه األبحاث والدراسات العالمية ورفدھم بكل ما يطور مھاراتھم
لخلق جيل قادر على بناء قدراته بنفسه بما يعزز فرص التوظيف وزيادة الدخل.
بدوره أبدى الرئيس التنفيذي لمكتب المؤسسة في األردن الدكتور محمد عودات اعتزازه بتخريج
كوكبة من المشاركين في البرنامج الذي يعد بمثابة باكورة أعمال المؤسسة في الجامعة األردنية،
معربا عن أمله في أن يكون بمثابة شمعة تنير دروب خريجيه وحياتھم المستقبلية.
والحفل الذي حضره نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وضمان الجودة ومدير
مركز االستشارات ،وعدد من أعضاء الھيئة التدريسية ،اشتمل على فقرات عديدة منھا عرض
شھادات حية للطلبة المشاركين تعكس ما اكتسبوه من خبرات خالل البرنامج ،وفيديو تسجيلي يظھر
ردة فعل أھالي الخريجين والتغييرالذي أحدثه البرنامج في أسلوب ومھارات أبنائھم وغيرھا من
الفقرات.
وفي نھاية الحفل سلم الطراونة الشھادات للطلبة الخريجين وھنأھم بھذه المناسبة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص، ٢١ :الدستور ص ، ١٣ :السبيل ص٦ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

اضراب لممرضي مستشفى الجامعة األردنية اليوم
ينفذ الممرضون العاملون في مستشفى الجامعه االردنية اليوم اضرابا بعد أن تم تأجيله شھرا كامال
من أجل االتفاق على تفاصيل تحقيق المطالب.
وأكدت مصادر من داخل مستشفى الجامعة أن الممرضين يسعون الى تنفيذ االضراب اليوم بعد أن
اخفقت ادارة الجامعة وخالل شھر كامل من أيجاد صيغة توافقية يرضى بھا الممرضون.
وتم في الشھر الماضي تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الممرضين االردنيين ومستشفى الجامعة
االردنية لدراسة مطالب الممرضين العاملين في المستشفى ووضع اآلليات المناسبة.
وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع ضم مدير عام المستشفى الدكتور احمد التميمي ونقيب الممرضين
األردنيين محمد حتاملة وممثلين عن الجسم النقابي التمريضي من أجل وقف االضراب الشھر
الماضي.
وقال نقيب الممرضين االردنيين محمد الحتاملة إن النقابة حاولت التوصل التفاق مع المستشفى من
أجل الوصول الى حلول إال أنه لم يشعر بأجواء ايجابية كما ھو الحال مع وزارة الصحة.
وبين الحتاملة أن النقابة حاولت جاھده التدخل في ھذا الملف من أجل عدم وصول االمر الى
االضراب وتحقيق مطالب منتسبيھا في الجامعة اال أن ذلك لم يحصل حتى االن.
وتتمثل مطالب الممرضين في مستشفى الجامعة ما بين اإلدراي والمادي ،حيث يطالبون برفع العالوة
الفنية للتمريض من  %٣٥والتي تعتبر االقل نسبة في االردن الى  %١٢٠للممرضين القانوني
والمشارك.
كما يطالب الممرضون برفع الحوافز أو ما يسمى باألجور المھنية اوالتي بلغت بحسب ممرضين في
الجامعة  ١٥٧ديناراً في ثالثة شھور بأفضل أحوالھا ،باالضافة الى تشكيل لجنة لفرز مرضى
التأمينات الخارجية ما بين تعامل طبي مشترك وتعامل تمريضي بحت.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ، ٣٥ :الغد ص٤ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

»خماسي األردنية للكرة« يختتم اليوم
تشھد قاعة الجامعة االردنية عند الثالثة عصر اليوم المباراة النھائية لبطولة خماسي كرة القدم
للجامعة االردنية وقدامى العبي النادي الفيصلي وتجمع عين كارم والفيصلي.
وتقام المباراة برعاية رئيس الجامعة االردنية د .اخليف الطراونة وتأتي ضمن االحتفال بعيد ميالد
سمو االميرة ھيا بنت الحسين.
وحسب نايف ابو دلبوح مدير النشاط والرياضي في الجامعة شارك في البطولة فريقا عين كارم
والفيصلي الى جانب فريقين من فلسطين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الراي الكويتية

٢٠١٣/٥/٨

األديبة األردنية سناء الشعالن حصلت على جائزة العنقاء الذھبية الدوليّة
أعلنت أمانة جائزة العنقاء ّ
الذھبيّة ال ّدوليّة )الھاي-ميسان( عن منح جائزتھا للتميّز والرّيادة واإلبداع
للعام  ٢٠١٣لألديبة األردنية الدكتورة سناء الشعالن باسم الجامعة األردنيّة،وذلك عن مجمل إنجازھا
اإلبداعي واألكاديمي واإلعالمي،ونشاطھا في قضايا ال ّدفاع عن المرأة والطفولة والمجتمع.
وأعربت ال ّدكتورة شعالن عن اعتزازھا بھذه الجامعة التي حصلت عليھا باسم جامعتھا األردنية التي
ذكرت انّھا الحاضن المحبّ الحنون ،وأنّھا السبّب والداعم في كثير م ّما وصلت إليه من إنجاز،
وع ّدت ھذه الجائزة رصيداً إضافيّا ً يُضاف إلى رصيد الجامعة األردنية في سعيھا للوصول إلى
العالميةّ في أرقى تصنيفاتھا،ك ّما ع ّدته امتداداً العتزازھا بجامعتھا واعتزاز جامعتھا بھا ،السيما أنّھا
حاصلة على درع الجامعة األردنية لعضو ھيئة التدريس المتميّز إبداعيا ً وأكاديميا ً للعام  ،٢٠٠٧كما
ھي حاصلة على درع الجامعة األردنية لطالب الدراسات المتميز إبداعيا ً وأكاديميا ً للعام ،٢٠٠٦
ودرع رئيس الجامعة األردنية للطالب المميز أكاديميا ً وإبداعيا ً للعام ٢٠٠٥م.
ُويذكر ّ
أن األديبة سناء الشعالن عضو ھيئة التدريس في الجامعة األردنية في المملكة األردنية
الھاشميّة ھي متخصّصة باألدب العربي الحديث،وھي حاصلة على نحو خمسين جائزة عالمية
وعربية ومحليّة في حقول الرواية والقصة ومسرح الطّفل والنقد األدبي ،وعندھا نحو  ٤٦مؤلفا ً منھا:
»رواية أعشقني ،وروايةالسقوط في الشمس« والمجموعات القصصيّة :تراتيل الماء،الھروب إلى
آخر الدنيا،ناسك الصومعة ،قافلة العطش،مذكرات رضيعة،أرض الحكايا ،الجدار
ال ّزجاجي،ومشروع األطفال القصصي»الذين أضاءوا ال ّدرب«.
كذلك ھي ممثلّة لكثير من المؤسسات الحقوقيّة واإلبداعيّة والتربوية منھا :ممثلة مؤسسة »جولدن
دزرت« البولندية في الشرق األوسط ،والمنسق الرّسمي في األردن لمركز التأھيل وحماية الح ّريات
الصّحافيّة ،CTPJFوممثلة منظمة النسوة العالمية في األردن ،ومديرة فرع منظّمة كتاب بال حدود
في األردن .فضالً على أنّھا مراسلة لكثير من المجالت والصّحف ،ولھا أعمدة ثابتة في كثير من
الصحف والمجالت األردنية والمحليّة.وعندھا مشاريع وشركات عالمية في حقول إبداعيّة مختلفة،
أبرزھا مشاريع في حقول أدب الطّفولة وال ّدفاع عن المجتمع .إضافة إلى عشرات العضويات في
المحافل الدوليّة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

األربعاء

األنباط ص٥ :

٢٠١٣/٥/٨

جلسة حوارية لمدير إدارة السير المركزية بعنوان " مواكب الخريجين في الجامعة "
أكد مدير إدارة السير المركزية العميد جمال البدور ان التوعية المرورية والتقيد باالنظمة والتعليمات
االساس في الحد من الحوادث على الطرق والتخفيف من عمليات القتل واإلضرار البشرية والمادية
التي تقع يوميا .
واضاف خالل جلسة حوارية بعنوان "مواكب الخريجين" والتي عقدت في جامعة ال البيت اننا
معنيون جمعيا بان نكون اكثر قدرة على تحمل المسؤولية في التصدي لھذه الحوادث القاتلة والتي
اودت بحياة  ٨١٦شخصا ووقوع  ١٤٢ألف حادث خالل العام الماضي  ،مما تتطلب من مديرية
االمن العام ممثلة بادارة السير المركزية بوضع خطة استراتيجية ومنظومة واضحة للخمس
السنوات القادمة لمواجھة كافة التحديات ووضع الحلول المناسبة لمشاكل الحوادث في المملكة.
واشار العميد البدور الى ان ھناك العديد من االسباب التي تقف وراء الحوادث منھا العنصر البشري
والطرق والمركبة والتي سببت في زيادة الحوادث مقارنة مع السنوات الماضية  ،على الرغم من
تراجع الحوادث بشكل كبير في عام  ٢٠١١اال انھا قد زيدت في عام .٢٠١٢
وبين ان عدد حوادث سير المركبات على شكل مواكب العام الماضي بلغت  ٨٨٩مخالفة بينما بلغ
خروج االجسام من المركبات اثناء السير خالل العام الماضي  ١٠٤٦مخالفة  ،موضحا أھمية الدور
المبذول من قبل كافة الجھات المعنية من اجل الوقوف على جميع المعوقات والعمل على وضع
التوصيات المطلوبة للحد من انتشار ھذه الظاھرة والمحافظة على حياة وسالمة المواطنين.
محافظ المفرق عبدﷲ ال الخطاب استعرض بدوره اوضاع الطرق الخطرة في المحافظة
واالجراءات الواجب اتباعھا من اجل الحد من الحوادث التي تقع على ھذه الطرق  ،مشيدا بجھود
جامعة ال البيت القامة مثل ھذه الورشات المتخصصة لتوعية الشباب وطلبة الجامعة لتعريفھم
بالبرامج االرشادية للتخفيف من نسبة الحوادث
نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد عليمات اشار الى ان جامعة ال البيت حريصة على التواصل
مع الجھات ذات العالقة لتقديم البرامج واالنشطة التوعوية الھادفة وخصوصا في ھذا المجال الذي
يحتاج منا جمعيا التعاون وااللتزام بالتعليمات الخاصة بقواعد المرور.
رئيس الجمعية االردنية للوقاية من حوادث الطرق فرع المفرق عبدﷲ بدارين ثمن بدروه دور
جامعة ال البيت بدعم النشاطات المحلية في المحافظة من خالل استضافة ھذه اللقاءات الھامة  ،مبينا
ان ھناك اكثر من  ٣٠موقع خطر في محافظة المفرق يحتاج الى معالجة فورية من الحكومة للحد من
الحوادث الخطرة التي تقع على ھذه الطرق .
وفي ختام الورشة التي حضرھا نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور محمد سميران دار
نقاش موسع اجاب خاللھا العميد البدورعلى اسئلة واستفسارات الحضور.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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Arab education ministers call for more student-centred learning
by Laila Azzeh
AMMAN — Arab officials and experts on Tuesday called for employing
new technology-based teaching methods and providing resources for better
student-centred and non-traditional learning.
At the opening of the Arab Education Summit, education ministers from the
region highlighted challenges facing the sector in their respective countries.
"This generation lives in a completely different environment than that which
we, our parents and grandfathers lived in... there is no doubt that the current
generation has different values, traditions and life styles that require changes
in the methods of education and dialogue," Education Minister Mohammd
Wahsh said.
Lamis Alami, Palestinian minister of education and higher education, said
challenges facing the sector in the Arab world are "plenty", particularly in
utilising information and communications technology in the learning
process.
"Ensuring quality educational outcomes can only be achieved by equipping
students with the skills of the 21st century," she noted.
For his part, Lahcen Daoudi — Moroccan minister of higher education,
scientific research and executive training — stressed the need to increase
public and private investments in education to create resources for studentcentred and non-traditional teaching methods.
During the two-day summit, which is supported by the Ministry of
Education, education and ICT ministers and other sector stakeholders from
over 15 Arab countries are discussing ways to ensure world-class delivery of
education, science, and technology across the region.
Organised by the ArabBrains of the Brains Network Ltd. in partnership with
the Integrated Technology Group, the gathering also features panel
discussions and one-to-one meetings between companies, ministries,
educational institutions and civil society organisations.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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The ArabBrains network seeks to connect innovative Arabs across the Arab
world and beyond, according to its website.
Several international ICT companies are showcasing their services to Arab
education institutions and officials during the conference.
Figo Wang, general manager of the ZTE Corporation/Jordan, said the
Chinese company is particularly interested in Jordan as a regional hub for
technology, adding that ZTE is a global provider of telecommunications
equipment and network solutions.
"We wanted to take the chance of this summit to present our new
innovations in education," Andy Liu, ZTE production manager, told The
Jordan Times on the sidelines of the summit.
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مقاالت

الرأي ص+ ١٨ :الدستور ص ، ٣٤ :الغد ص٢٠ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

استقاللية الجامعات ،أول الغيث قطرة  ...ولكن؟
أ.د اخليف الطراونة
يمرﱡ التعليم العالي برمته بمنعطف مھم ،تتبدى عالماته في إشكالية البناء المؤسسي والھدف من وراء
مجمل مؤسساته التي كانت نشأتھا منذ البداية لإلسھام في التنمية ،ولكنھا اليوم تتدثﱠر بدثار المحليﱠة
وإضعاف ھوامش االستقالليﱠة التي استحقتھا ،وتم ﱡكن الجھويات ورغائب النفوذ من قبل مجلس التﱠعليم
العالي على الجامعات التي ال زالت في بدايات تأسيسھا.
ولكي يم ﱠر التﱠعليم العالي من أزماته سليما ً معاف ًى ،ال ب ﱠد له من جراحة عميقة تؤسس لمرحلة جديدة
وتعيد إليه ألقه ،وتضع مؤسساته في مصاف الجامعات العالمية ،وأولى تلك الخطوات ،تك ُم ُن في
واضح يتمثﱠ ُل في االختيار األمثل لرئيس الجامعة ،وفي حفظ استقالليتھا بعيداً عن
التأسيس لمسار
ٍ
ﱠ
ﱠ
مظالت التأثير والتدخل المباشر وغير المباشر في المؤسسة الجامعيﱠة ،ومع أن مؤشرات االستقرار
ُ
يمكن فصلھا عنھا ،إال
والتﱠقدم في مؤسسات التﱠعليم تخضع لكافة المؤثرات التي تمرﱡ بھا ال ﱠدولة ،وال
أنﱠه بات من المھم ْ
ق غير تلك التي
أن تتك َئ األُسس التي يت ﱡم فيھا اختيار رؤساء الجامعات على طر ٍ
كانت تت ﱡم في الماضي.
س للجامعة األلمانيﱠة ،تع ﱡد خطوةً
ولع ﱠل مبادرة وزير التﱠعليم العالي الحاليﱠة،
ِ
بتشكيل لجن ٍة الختيار رئي ٍ
في االتجاه الصحيح نحو تأطير اختيار رؤساء الجامعات ،وربطھا بمؤسسيﱠ ٍة غير خاضع ٍة للمزاجيﱠة
والجھويﱠة والمحاصصة التي ذھبت بجامعاتنا نحو طريق مجھول ،ال نستطيع الخروج منه إال بالعمل
الجا ﱢد والمخلص للوطن ولألجيال القادمة.
ﱠ
إن الطريقة المعتادة الختيار المناصب العليا وعلى رأسھا جامعاتنا التي تع ﱡد بيوت خبرة وطنيﱠة،
والمورد الحقيق ﱢي لتخريج طبقة التكنوقراط والبيروقراطية الوطنيﱠة ،جعلت جامعاتنا في حالة من
القصور في الـتﱠأثير وفي التﱠغيير والبناء ،ولع ﱠل ما تشھ ُده اليوم من عنف جامعي قد تجاوز المسﱠ
العلمي،
بسمعتھا ،بل أسھم في تأخيرھا ،وأضعف حضورھا ،وتدنﱠت مستويات الثﱢقة بھا ،فمات البحث
ﱡ
جوع وبطال ٍة.
وأصبحت ال ﱠشھادات للتﱠعليق على الحائط ،ال تُغني أصحابھا ،وال تُسمنھم من
ٍ
إ ﱠن خطوة الوزير تلك تحتاج ال ﱠدعم والمباركة من أصحاب القرار في ال ﱠدولة األردنيﱠة ،ولكي يكتب لھا
س تقو ُم عليھا وترتكز
النﱠجاح وال ﱠديمومة في وقت نسعى فيه لل ﱠشفافيﱠة والمصارحة ،ال ب ﱠد لھا من أُس ٍ
إليھا وأھمھا:
• ْ
أن يُستثنى من تلك المنافسة على منصب رئيس الجامعة ،أ ّ
عال تولى منصبه
ي وزير تعليم ٍ
ث سنوات ،أو أمين عام الوزارة بالم ﱠدة ذاتھا ،وأعضاء مجلس التﱠعليم العالي
قبل َ
أقل من ثال ِ
العاملين وقت االختيار المعلن ،وذلك لتطبيق أسس الحياد الوظيف ﱢي التي وضحتھا أوراق
الملك النﱢقاشية ،وھذا األمر يجب تطبيقه على رئاسة الجامعات الخاصﱠة أيضا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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• تطبيق مبدأ حظر تضارب المصالح في عضويﱠة مجلس التﱠعليم العالي ،ورئاسة أي جامعة،
إال بعد انقضاء الم ﱠدة ال ُمشار إليھا أعاله ،لتأكيد مبادئ ال ﱠشفافيﱠة ،وتحيد استخدام النﱡفوذ
والسﱡلطة الوظيفيﱠة في غير سياقھا الصﱠحيح ،كما ھو معمول به في قانون ھيئة اعتماد
الجامعات الواردة في المادة ) ،(١٠والقائلة بعدم جواز ْ
أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيﱟ من
ي مؤسسة من مؤسسات التﱠعليم العالي
أعضاء المجلس مالكا ً أو ُمساھما أو له منفعة في أ ﱢ
بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة ُم ﱠدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثالث
سنوات بعد تاريخ ال ﱢرئاسة أو العضويﱠة في الھيئة ،وكذلك المادة ) (٧٧من نظام موظفي ھيئة
تنظيم قطاع االتصاالت ،والمادة ) ،(٢٩من قانون البنوك األردنيﱠة ،والخاصﱠة بتوظيف
ي لديھا.
موظفي البنك المركز ﱢ
• أن يت ﱠم اختيار رؤساء الجامعات على أساس الخبرة األكاديميﱠة واإلداريﱠةْ ،
وأن يت ﱠم ترشيح
األسماء لمجلس األمناء ،ثم يقوم المتقدﱢمون بإعطاء محاضرةً أمام مجلس األمناء ،ث ﱠم يت ﱡم
ترشيح األسماء للمجلس لتت ﱠم عملية االختيار.
• أن يقدﱢم الرﱠئيس المرشح رؤيته وخطﱠته القابلة للتﱠنفيذ ،وتت ﱠم محاسبة وتقيم أدائه بنا ًء على
خطﱠتهْ ،
وأن تكون ال ُخطﱠة يحكمھا سقف زمني ،وأولويات أكاديميﱠة وطالبيﱠة ومجتمعيﱠة.
• من غير ذلك ،تبدو المبادرة تلك منقوصة ،وتعيدنا إلى المربع األ ﱠول الختيار الرﱡ ؤساء،
على المعارف والصﱠداقات والمحسوبيﱠة والوساطة ،التي ال تخدم الوطن وال
القائمة
تُسھم في نھوضه وتطوره.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع أخبار الجامعة اإللكتروني

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

العنف الجامعي إلى أين؟
سامي العتيالت/الجامعة األردنية
إن عملية الحد من ظاھرة العنف الطالبي تعد مسؤولية مجتمعية جماعية يشارك فيھا المجتمع
والمدارس والجامعات على حد سواء  .وال بد من االشارة في البداية أن العنف المدرسي و الجامعي
ظاھرة دخيلة على المدارس والجامعات األردنية بحيث أخذت تتزايد في الفترة األخيرة وأصبحت
ظاھرة مقلقة للمدارس والجامعات والدولة والمجتمع ككل .لكن ال يمكن النظر في ھذه الظاھرة
بمعزل عن المحيط الخارجي للجامعة.ففي كثير من االحيان تكون المشكلة قد حدثت خارج الجامعة
وانتقلت اليھا او انتقلت من جامعة إلى أخرى.
أوال :أسباب ظاھرة العنف الجامعي.
 – ١الطالب نتاج بيئة اجتماعية محتقنه بالعنف والغضب ابتداءا من األسرة التي يحيا في كنفھا والتي
تخلو من أبسط مبادئ الحوار بين الوالدين وأبنائھم وتخلو من االشراف المباشر على األبناء حيث
تتوفر فيھا كل مقومات العنف من ضرب وشتم وصراخ سواء بين االخوة بعضھم مع بعض وبين
الوالدين واألبناء ،عندھا تشكل الجامعة المتنفس الرئيس لھذا االحتقان وأصبح بذلك يبحث عن مكان
يفرغ فيه طاقة الغضب والحقد والكره المأزوم التي يحملھا ،فتراھم يجلسون مقابل بعضھم البعض
وينظرون إلى بعضھم نظرات حقد وكره دون سبب بحيث ينتظر أحدھم من اآلخر ليتكلم بكلمه أو
اشارة توحي ببدء الھجوم المدجج بكل ما تصل الية يدية من حجارة أو ادوات حادة أو أثاث للجامعة
 ،جارا خلفه العشيرة والعزوة والقرابة أو ابناءالمحافظه مسقط الرأس .
 – ٢عدم اختيار التخصص المناسب لقدرة الطالب عند دخول الجامعة ،إذ قد يتجه إلى تخصص
يحتاج إلى مھارات عالية في الحاسوب أو الرياضيات مثال مما يؤدي إلى فشله مستقبال .
 – ٣سياسات القبول المبنية على االستثنائية والمحاصصة للطلبة  ،حيث انھا تعتبر اسلوب من
أساليب الوساطة وذلك ألن الطلبة الذين قبلوا باستثناء ھم الذين يخرجون باستثناء .
 – ٤وجود مفاھيم ومدركات مغلوطة للعصبية والقبلية الضيقة وقلة الوعي والثقافة بمعنى
الديمقراطية .
 – ٥التنشئة االجتماعية المتباينة وعدم قدرة الجامعات على صھرھا في بوتقة واحدة بما يتالئم مع
رسالتھا .
 – ٦تدني نسبة انتماء الطلبة لجامعاتھم ألسباب تتعلق بعدم القدرة على التكيف مع الحياة الجامعية من
جميع النواحي االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية والثقافية .
 – ٧نتائج انتخابات اتحادات الطلبة او مجالس الطلبة  ،حيث أن ھذه النتائج ال تحلو للكثير من
ضعاف النفوس سواءا كانت فوز أو خسارة مع العلم بأن ھذة االنتخابات تكون قد أجريت بشفافية
عالية دون اعتراض أية أطياف داخل الجامعة أثناء اجرائھا أي قبل إعالن نتائجھا.
 -٨ضعف الموجود لدى اتحادات الطلبة كمؤسسات وسيطة منتخبة وأحادية اللون تمثل كامل الجسم
الطالبي لكي تحتوي ھذا العنف الذي يلي النتائج او ما بعد ھذه االنتخابات.
 – ٩تأثير برامج العنف التي تبثھاالتكنولوجيا الحديثة من فضائيات وفيديوھات وخلويات وبرامج
االنترنت ووسائل اعالم مكتوبة ومقروءة ومرئية على الشباب ومحاولة محاكاتھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 – ١٠عدم وضوح مسؤولية رجال األمن الجامعي داخل الحرم الجامعي وعدم وجود تعليمات
ووصف وظيفي للتعامل مع أي مشكلة تحدث  ،فھم يعملون ضمن صالحيات محدودة وشعورھم
بعدم األمان الوظيفي وعدم االستقرار النفسي حيث أنھم عندما يتعرضون لطالب ما وتكبر ھذة
المشكلة اول شيئ يجب أخذ عطوة ثم الذھاب للمحاكم دون حضور محام للجامعة ليدافع عنھم ال
بل أن العديد منھم يدخلون سجن الجويدة ويمكثون فيه مدة اسبوع دون ان يجد من يدافع عنه من
طرف الجامعة .
 – ١١التصرفات المخلة باآلداب من قبل العديد من طلبة الجامعة داخل الحرم الجامعي جراء عدم
صالحيات لألمن الجامعي يتمتعون بھا للتعامل مع مثل ھذة الحاالت.
 – ١٢عدم وجود خطة أمنية لألمن الجامعي عند الطوارئ بحيث يتعامل على ضوئھا عند حدوث
الشغب والعنف الجامعي.
 – ١٤عدم اكتساب رجل األمن الجامعي صفة )الضابطة العدلية ( بحيث تسمح له التصرف بمثل
ھذة الحاالت واعادة الھيبة له .
-١٥اعادة ھيكلة األمن الجامعي.
 – ١٦الواسطات والمحسوبيات عند تطبيق األنظمة والتعليمات والقوانين .
 – ١٧دخول زوار من خارج الجسم الطالبي داخل الجامعة وقسم من ھؤالء الزوار لديھم أجندات
خاصة ليحاولون عند دخولھم الحرم الجامعي بث ھذه السموم بين الطلبة.
 – ١٨معظم مسببي احداث الشغب والعنف الجامعي من بيئات معينة  ،وھؤالء تجد اكثرھم في
الكليات االنسانية وبالمناسبة معظمھم اقرباء ومن ابناء عشيرة معينه وتكتالت معروفة وطبيعة
تجاور ھذه الكليات بجانب بعضھا البعض يجعل منھا بيئة مناسبة للعنف الجامعي .
 – ١٩وسائل التدريس والتعليم القائمة على التلقين بدل التفكير واالتباع بدل االبداع.
 – ٢٠عدم استغالل وقت الطلبة من قبل بعض أعضاء ھيئة التدريس في تحضير متطلبات الدراسة
الجامعية واشغالھم بالبحث العلمي والتنقيب وكتابة االبحاث.
 – ٢١معظم عمادات شؤون الطلبة في الجامعات تزخر بالنشاطات الالمنھجية وتقدم العديد من
النشاطات للطلبة في مختلف ھواياتھم واھتماماتھم إال ان ھؤالء الطلبة ال يقرأون االعالنات التي
تدعوھم للمشاركة واالنخراط بھذة النشاطات.
 – ٢٢عدم تشديد عدد من أعضاء ھيئة التدريس بأخذ الحضور والغياب اليومي للطلبة مما يجعل
الطالب متھاونا بحضوره للمحاضرة وبالتالي عندما تحصل أي مشكلة فھو بذلك بقلب الحدث .
 – ٢٣االحباط الذي يلقاه الطلبة نتيجة افتقارھم المثل العليا التي يئمنون بھا في سلوك المجتمع
كالوساطات وحاالت الفساد التي تظھر بمختلف وزارات ودوائر ومؤسسات المجتمع.
 – ٢٤ھناك تدخالت من خارج الجسم الطالبي منھا ما ھو ألبعاد سياسية واجتماعية وانتخابية .
 – ٢٥تعدد انظمة القبول والتعليم في الجامعات  ،موازي وانتظام وغير انتظام وتجسير ودولي
ومسائي وعدم ربط الطلبة بين ھذة االنظمة.
ثانيا  :مقترحات للحلول.
 – ١الحد من الواسطة والمحسوبية.
 – ٢عدم الرضوخ للضغوطات االجتماعية والعشائرية وأي وساطات كانت وعدم التدخل في شؤون
الجامعة .
 – ٣تفعيل قرارات الجامعة تفعيال كامال وعدم التھاون في تطبيقھا.
 – ٤ايجاد آليات لزيادة الوعي لدى الطلبة سواء كان من قبل األھالي او الجامعات أو مؤسسات
المجتمع المدني أو وسائل األعالم باقامة مؤتمراتو ندوات ومحضرات وورش عمل .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 – ٥قيام أعضاء ھيئة التدريس بارشاد الطلبة وتوعيتھم بقوانين وأنظمة الجامعة واقترح إلزام الطلبة
بمساق يتضمن أنظمة وتعليمات الجامعة لكي يعلم الطالب ما له وما علية.
 – ٦زيادة صالحيات األمن الجامعي وتدريبه وتأھيله من قبل مختصين بفن التعامل مع الطلبة
واللياقة باستخدام ايديھم بعيدا عن اية وسائل اخرى عندما يحصل ھذا العنف .
 – ٧عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية توعوية للطلبة تسھم في ارشاد الطلبة عند مرافقة أصحاب
المشاكل ورفقاء السوء  ،واستقطاب الشخصيات المؤثرة في نفوس الشباب لھذا الغرض عند اعطاء
ھذا النوع من المحاضرات والندوات.
 – ٨اقتراح بتعديل وتغليظ نظام العقويات بحيث يتضمن  :إذا ثبت للجنة التأديب الدليل القاطع بأن
الطالب كان مشتركا بمشاجرات ومذنب يضاف له مادتان على المقرر شريطة أن يحصل على تقدير
جيد جدا على األقل حتى يعتبر ناجح بھما باإلضافة للعقوبة المسلكية .
 -٩اقتراح باستحداث شعبة إما بوحدة القبول والتسجيل أو بدائرة الخدمات الطالبية في عمادة شؤون
الطلبة يكون مھمتھا وضع األھالي بصورة أي تقصير واخفاق أكاديمي ونزول للمعدل واالنذارات
األكاديمية والمسلكية التي تتخذ بحق ابنائھم ألن معظم الطلبة ال يقومون بخبار أھاليھم بما يحصل
معھم خصوصا طلبة الكليات األنسانية .
 - ١٠اقتراح بإضافة مادة لطلبة السنة األولى تتعلق بالتعليمات واألنظمة والقوانين المعمول بھا
ونظام العقوبات وحق الطالب والواجب الملقى علية بالمحافظة على ممتلكات واثاث ولوازم الجامعة
ذلك ألنھا من مقدرات الوطن وليس ألشخاص معينين بحد ذاتھم .
 – ١١اقتراح بنقل األنشطة الالمنھجية التي تقدمھا عمادة شؤون الطلبة في مختلف الھوايات
واالبداعات الطالبية من موسيقا وفنون تشكيلية وخط عربي والقاء الشعر والنثر والقصة والرواية
والمسرح ...الخ من عمادة شؤون الطلبة الى كليات الجامعة المختلفة.
 – ١٢التوسع في االستفادة من ملعب الجامعة الرئيسي لكرة القدم خصوصا ان ھذة اللعبة تستقطب
عدد كبير من طلبة الجامعة ويفتح ھذا الملعب للطلبة سواء كان اثناء الدوام او في أيام العطل
واألعياد الرسمية بدال من تركھم لرفقاء السوء في الحرم الجامعي .
 – ١٣وأخيرا التركيز على لغة الحوار ألن الحوار المفتوح غائبا عن الطالب فتراه يأتي للجامعة
بعقلية تعكس عقلية مجتمعه الذي جاء منه  ،حيث أنه بھذه الطريقة يحاول أن يحل مشاكله مع الطلبة
وفي بعض األحايين مع اعضاء ھيئة التدريس بنفس االسلوب الذي تعود عليه في بيئته ومجتمعه لذا
يجب تغيير ھذا النمط من الحياة التي تعود عليھا بحل مشاكله وغرس وتنمية لغة الحوار بين الطلبة.
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الرأي ص١٩ :

األربعاء

•

٢٠١٣/٥/٨

العنف الجامعي :محاولة للفھم
د .سليمان البدور
بعيداً عن السفسطة الكالمية والتنظير الذي يدور حول العموميات وال يشخص الحالة ويسبر غورھا
العميق  ،فإن العنف المجتمعي في نسخته األردنية بكل تجلياتھا وانماطھا السلوكية المختلفة  ،ال
يختلف عن غيره مما يحدث في المجتمع اإلنساني ككل  ،وھنا ال بد من اإلتعاظ بالنماذج التي كانت
تجتاح الشرق والغرب  ،والرجوع بالذاكرة يوم كانت موجات العنف تضرب المدن األوروبية
واألميركية في العقود األخيرة من القرن الماضي  ،قبل أن تمتد بتأثيراتھا العولميه إلى الدول النامية
التحول الذاتي أو
عبر وسائط االتصال الحديثة  ،فعندما تكون المجتمعات الصغير أوالكبيرة في وضع
ﱡ
القسري  ،نحو شكل جديد من أشكال العالقات البنيويه  ،فإن صراع التناقضات االجتماعية يزداد حدة
وعنفا ً  ،والجامعة بمفھومھا األكاديمي  ،تعني قدرتھا التعليمية الجامعة لكافة المعارف اإلنسانية في
حال توفرت اإلمكانات الالزمة لذلك  ،وھي أيضا ً  ،وتحت ھذا العنوان  ،تقبل كافة المؤھلين
الراغبين في تلقي العلم  ،بغض النظر عن البيئة االجتماعية التي ينتمون إليھا  ،ولدى التدقيق في
الحالة األردنية  ،نجد أن السنوات القليلة الماضية  ،شھدت طفرة علمية غير مسبوقة  ،حتى كان
نصيب كل محافظة أردنية جامعة أھلية أو رسمية  ،وللحقيقة واإلنصاف  ،فإن الجامعات األردنية في
التحول الجذري نحو المجتمع المدني  ،وردمت الھوة
المحافظات الطرفية قد لعبت دوراً ھائالً في
ﱡ
ُ
الحضارية الشاسعة بين الريف والمدينة حتى أوصلتھا إلى أضيق الحدود  ،فالكثير من أسر الدخل
المحدود ما كان يمكن أن تبعث بأبنائھا وبناتھا إلى العاصمة أو المدن الكبيرة  ،للحصول على الشھادة
الجامعية  ،لضعف إمكاناتھا المادية من جھة  ،ولثقافتھا المحافظة من جھة أخرى  ،أما الطلبة
القادمون من خارج المحافظة  ،فقد أحدثوا انقالبا ً في التفكير المحلي  ،وساھموا بنسبة ال يستھان بھا
في النمو االقتصادي والثقافي لھذه المحافظات  ،إضافة إلى فرص العمل التي وفرتھا الجامعات
الطرفية لكثير من الرجال والنساء  ،ما شكل عامالً حاسما ً في تغيير النظرة االجتماعية إزاء المرأة
في الريف والبادية  ،فاألسر المحافظة تجرأت على إرسال بناتھا للجامعة  ،وتفھمت االختالط العفيف
بين الرجل والمرأة لغايات العلم والعمل  ،وما كان ھذا ليحدث لوال مناخ الجامعة الراقي الذي قلب
المفاھيم وغيﱠر القناعات التي كانت إلى زمن قريب أسيرة االنغالق والتزمت الشديد  ،والسؤال اآلن ،
من أين جاءت ظاھرة العنف بين الطلبة فقط  ،وليس بين مكونات الجامعة برمتھا من عاملين وھيئات
تدريس ؟  ،ففي حقيقة األمر  ،وأنا أتكلم ھنا من منطلق التجربة الشخصية كمحاضر وعميد سابق في
جامعة طرفية  ،أن العنف بين الطلبة انطلق من أسباب أربعة  ،وما عداھا أمور ثانوية  ،األول :جاء
من التفاوت الفاحش في المستويين االقتصادي واالجتماعي بين أنماط متمردة من الطلبة  ،وجاء
الثاني  ،عبراالنفتاح الزائد عن المتعارف عليه  ،لدى المجتمع المحلي  ،من قبل الطالبات القادمات
من خارج المحافظة  ،ھذا االنفتاح الذي كثيراً ما أشعل فتيل المشاجرات وكافة أشكال العنف اللفظي
والجسدي  ،فالطالب القادم من وسط متواضع  ،إذا شاءت الصدف وتحدث مع زميلة له على قدح من
القھوة أمام بقية الزمالء  ،اعتقد بخلفيته البسيطة أن عالقة عاطفية من نوع ما قد بدأت مع ھذه
الزميلة  ،وأصبح ممنوعا ً عليھا وعلى غيرھا من الزمالء التحدث معھا  ،وإال فالشرف قد ديس
الشلﱠة « أو أفراد العشيرة وھكذا
والكرامة قد أھينت  ،ليبدأ العراك واالقتتال تتبعه الفزعة من » ِ
دواليك  ،أما السببان اآلخران فأحدھما  :الضعف اإلداري الذي يعاني منه بعض رؤساء الجامعات ،
ممن ت ّم اختيارھم على قاعدة الكفاءة األكاديمية وليس اإلدارية  ،فالجامعة بحاجة إلى مدير كفوء إلى
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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جانب الرئاسة األكاديمية  ،وثانيھما تدخل المجتمع المحلي بضغوطه وحساباته العشائرية  ،مما
يستحيل معه تطبيق األنظمة والعقوبات الرادعة بحق الطلبة.
من خالل ھذا العرض السريع لما تعاني منه جامعاتنا الطرفية  ،نجد أن الحلول واضحة ومقدور
عليھا  ،باستثناء الوضع المتصل بقبول الطالبات من خارج المحافظة  ،فھذا يحتاج للدرس من عدة
أوجه  ،منھا رفع معدالت القبول للحصول على فئات اجتماعية أقدر على التكيﱡف مع ظروف المنطقة
تحول االجتماعي
 ،أو نظام الفصل بين الجنسين لعدد قليل من السنوات حتى تكتمل الدورة الطبيعية لل ﱡ
ً
 ،وخالف ذلك ما علينا إال الصبر قليالً فالزمن كفيل بحل ھذه المشكلة  ،ونحن أفضل إنجازا من
غيرنا بكثير!.
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الدستور ص٧ :

٢٠١٣/٥/٨

األربعاء

العنف الطالبي ..عقم في السياسات التعليمية وعبثية في الحلول
محرر الشؤون المحلية
في الحديث عن العنف الطالبي في الجامعات االردنية ،ثمة الكثير من التفاصيل التي يفترض أن تأخذ
سياقاتھا الموضوعية في معرض تناول ھذه الظاھرة المؤسفة من حيث المقدمات والنتائج والتي ھي
في واقع االمر تفوق الخيال ويشعر معھا المرء بالغصة والحسرة حيال ذلك لكون مثل ھذه االفعال
القبيحة تشكل إساءة بالغة للقيم النبيلة والخروج على األعراف والتقاليد األصيلة لمجتمعنا والمعاني
السامية للدين اإلسالمي الحنيف الذي ينبذ التطرف والعنف والغلو واالعتداء على األبرياء
والمستأمنين.
جاءت أحداث جامعة الحسين فاجعة بحق الوطن بشكل عام ،وكشفت عقم وھشاشة تلك الخطط
واإلجراءات والدراسات المتعلقة بھذه الظاھرة ومعرفة االسباب التي تقف وراءھا ومعالجة المشاكل
التي تؤدي الى ھذه الظاھرة ...بعد موجات العنف التي ضربت معظم جامعاتنا بشكل متواصل وثبت
بما ال يدع مجاال للشك أن االھتمام بھذه الظاھرة حتى اآلن آني لحظي يأتي كردة فعل سرعان ما
تتالشى دون التوصل لسياسات وإجراءات حاسمة ورادعة وقادرة على الحيلولة دون تجدد موجات
العنف الطالبي في الجامعات الرسمية واالھلية.
خالل السنوات الماضية تعاملت الحكومات المتعاقبة مع ھذه الظاھرة بسياسة رد الفعل ،وفي أحيان
على طريقة »الفزعة« ،دون معالجات عميقة وتقديم حلول جوھرية لجذر المشكلة واتخاذ اإلجراءات
الوقائية لمنع استفحالھا كما ھو الحال اليوم ،فھل نحن بحاجة لمزيد من إزھاق أرواح أبنائنا الطلبة في
منارات العلم والمعرفة وصروح التعليم الوطنية لكي نستنفر لمواجھة ھذه الظاھرة؟!.
حتى اآلن يبقى الحديث عن ھذه الظاھرة وسبل مواجھتھا كالما إنشائيا ،ذلك أنه من غير المقبول أن
نتحدث عن تغيير سياسات القبول في الجامعات كأحد الحلول المقترحة للحد من ھذه الظاھرة ،فذلك
كالم سطحي وعبثي بل أبعد من ذلك أنه حل يھدم وال يبني ،ويضر بالوطن وال يخدم مصالحه ..فمثل
ھذا الحل كمن يدس السم في العسل ومحاولة الحتكار التعليم العالي ويدفع باتجاه ربط ظاھرة العنف
الطالبي بمعدالت القبول لطلبة المناطق االقل حظا رغم ان ذلك ليس السبب في ظاھرة العنف
الجامعي .واالبعد من ذلك ايضا ان من يحاول ربط الظاھرة بالمدارس األقل حظا التي تتواجد في
مختلف المحافظات وإلغاء المكارم الملكية التي تمنح ألبناء الوطن في المناطق األقل حظا ال يحقق
العدالة بين ابناء الوطن ويعمل على تقسيم المجتمع االردني والنيل من ثوابته الوطنية.
لقد فشلت المؤسسات والھيئات العامة المعنية بقطاع الشباب في أداء دورھا في تنمية وتطوير الشباب
في مختلف المجاالت ،ولم يقطف المجتمع ثمار مئات الندوات والمؤتمرات والدراسات التي جاءت
تحت عناوين متعددة ذات صلة بالقطاع الشبابي حيث جاء مردود ھذه االحتفاليات ضعيفا ويكاد يكون
غير واضح في التأثير على ھذا القطاع.
على األرجح أن فشل ھذه المؤسسات والھيئات ينحصر في ان برامجھا وانشطتھا مستوردة جاھزة
في الغالب وال تتماشى مع احتياجات الشباب الحقيقية بما يجعلھا بعيدة عن الواقع واقرب للوھم فھي
ليست منبثقة عن الشباب انفسھم ومعرفة احتياجاتھم وقد اعدت بدون مشاركة منھم بمنطق الفوقية
والوصاية والنصح واإلرشاد كبديل عن تنمية قيم الحوار والرأي والرأي االخر والتفكير في
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الشخصية الشابة ،ومكوناتھا ونسقھا القيمي وثقافتھا ،وغياب النظرة العلمية التي تعتمد على اجراء
الدراسات والبحوث والتي تلقي الضوء على االحتياجات الحقيقية لقطاع الشباب.
ان المحاولة الموضوعية والشفافة لتقييم اداء مؤسسات الشباب والھيئات المعنية بھذا القطاع ،ستظھر
غياب االنجاز الحقيقي والملموس لالھداف التي جاءت من اجلھا ھذه المؤسسات والھيئات وعدم
قدرتھا على البناء الفعال لھذا القطاع ،ذلك أن ھذه المؤسسات والھيئات تعطي األولوية في برامجھا
وأنشطتھا للجانب الرياضي ،فيما تظل الجوانب التوعوية والفكرية ذات األھمية في بناء الشخصية
مھملة ،الى جانب الدراسات والبحوث في مجال الشباب ،وبالتالي فھي ال تلبي طموح الشباب الذين
يواجھون تناقضا بين االنفتاح العالمي واالطالع على ثقافات عالمية تبشر بالديمقراطية وإيجاد فرص
متكافئة ،وتحقيق طموحاتھم.
أيھا العقالء ،ألم يأن لكم أن تستوعبوا الدرس وتقتبسوا الفطنة؟ ...ھل يحتاج ھذا األمر مزيدا من
الدراسات والندوات والمؤتمرات والمناقشات حول تشخيص ھذه الظاھرة وتحليل أسبابھا ومظاھرھا
ونتائجھا وحلولھا؟! ...ھل يحتاج األمر لمزيد من الھيئات الشبابية التي ولدت في ظروف غامضة
وأغدق عليھا المال الوفير لتحقيق شعارات وھمية تتعلق بالشباب؟ ..ھل حقا أن طلبة المدارس االقل
حظا ھم السبب في ھذه الظاھرة وھم الذين ال يتوافر في كثير من مدارسھم معلمون وبيئة مدرسية
سليمة؟ ..لماذا تھاجر الكفاءات التدريسية في جامعاتنا؟ وما ھي حقيقة أن غالبية الجامعات الرسمية ال
تستطيع توفير الرواتب الشھرية لموظفيھا وھيئاتھا التدريسية؟ ..لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي
بالعمل على تنفيذ وتطبيق مخرجات المؤتمرات التربوية والتعليمية التي عقدت خالل االعوام
الماضية والتي ناقشت ظاھرة العنف الطالبي من خالل الخبراء والمختصين؟ ...كيف يمكن معالجة
ھذه الظاھرة من خالل وزارة التعليم العالي في الوقت الذي ال يشارك فيه رؤساء الجامعات في
مجلس التعليم العالي؟.
ھي تساؤالت تحتاج إلجابات لكي نتحدث حول الظاھرة في سياقھا الموضوعي ،فقد أشبعت ھذه
الظاھرة بحثا ،ولم يعد أحد يجھل األسباب والنتائج وسبل الحل نظريا ،واألمر يتطلب سياسات
وقرارت واجراءات عملية تطبيقية من خالل احداث التغيير الحقيقي والصحيح على مجمل السياسات
التعليمية.
والسؤال االكثر إلحاحا وحاجة إلجابة ھو :ھل الخلل في السياسات التعليمية أم في الطلبة؟.
الواضح أن الطلبة في الجامعات ما زالوا يخضعون ألنظمة تعليمية واجتماعية غير صالحة للعصر
الذي يعيشون فيه ،وال تلبي أدنى مطالب حياتھم واحتياجاتھم ،فال تزال المناھج التعليمية والمقررات
الدراسية تنتمي لما قبل عصر المعلومات واالتصال والعولمة الجارفة ،وال تتناسب مع متطلبات
الشباب وافكارھم وطموحاتھم ،وتضع الحواجز أمامھم لكبح جماح رغباتھم ومحاصرة طموحاتھم.
إن مواجھة ھذه الظاھرة مسؤولية الجميع وال تقتصر على جھة واحدة ،ويجب ابتداء إعادة النظر
بالسياسات التعليمية وان يتم اختيار القيادات الجامعية بناء على الكفاءة والخبرة والتخصص واالبتعاد
عن سياسات الترضية اضافة لتفعيل القوانين وتطبيقھا وان يتم توحيد العقوبات بحق الطلبة المخالفين
في كافة الجامعات وعدم قبول عودة أي طالب يتخذ بحقه قرار فصل من الدراسة في أي جامعة
أردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس

األربعاء

طقس االردن

٢٠١٣/5/٨

سحب العالية
* األربعاء :تستقر األجواء من جديد وترتفع درجات الحرارة مع ظھور لل ُ
* الخميس :توقعات بھبوب رياح نشطة ُمثيرة للغبار في ُمقدمة أحوال جوية غير ُمستقرة خالل
عطلة نھاية األسبوع ومطلع األسبوع القادم
األربعاء  ٠٨أيار ٢٠١٣
نھاراً:
تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية.
ويبقى الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين يكون حاراً في
األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتظھر بعض السحب المتوسطة والعالية في مناطق متفرقة.
وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً عصراً وقد تكون ُمثيرة للغبار واألتربة
في المناطق الصحراوية.
الخميس  ٠٩أيار ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية.
ويستمر الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين يكون حاراً في
األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتظھر تدريجيا ً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لھطول زخات محلية من المطر في
مناطق محدودة.
وتكون الرياح غربية تتحول عصراً الى شمالية غربية نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة
في العديد من المناطق وخاصة جنوب وشرق المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوفيات
كلنا األردن

-

األربعاء

٢٠١٣/٥/٨

اسماء شكري خليل مقبل  -حي نزال
إكرام رفيق القاسم  -جبل عمان
أويس احمد عبدﷲ ساغة  -بيادر وادي السير
تحسين عبدالحفيظ عبدالرحمن الحجاوي  -عوجان
رتيبه حسن جبرائيل غيث  -حي نزال
رسمية احمد النحلة الحياصات
صالح محمد حمد السعيدين  -بلدة فوعر
عبدﷲ الحاج موسى علي السفاريني  -الزرقاء
غافل )شاكر( عبدالوالي خلف ابو قاعود  -مادبا
فاطمة ذيب حماد العظم  -الزرقاء
لينا محمد خلف القطب  -ديرغبار
محمد احمد سالمه يوسف  -الھاشمي الشمالي
محمود عوض شحاده ذياب  -اسكان االمير ھاشم
مروان رجائي سعيد الحسيني  -دابوق
مريم ارشيد عبدالحق الزبون  -جرش
مھند زھير عبدالھادي  -الشميساني
يوسف اسعد موسى قعوار  -الصويفية
يوسف مصطفى الخطيب  -الھاشمي الشمالي

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف

األربعاء

عين الرأي

٢٠١٣/٥/٨

 علمت » عين الرأي » ان ھناك مذكرة نيابية قيد التوقيع تطالب بعدم » توزير النواب «بعد ان استمزج القائمون عليھا رأي عدد كبير من النواب  .وقد يصل عدد الموقعين على
المذكرة نحو  ٩٠نائبا.
 النائب الثاني لرئيس مجلس األعيان مروان الحمود يتولى رئاسة المجلس باإلنابة لسفررئيس المجلس طاھر المصري خارج البالد ونائبه األول عبد الرؤوف الروابدة الذي
يقضي إجازة خاصة في تركيا برفقة عائلته.
 أعلن صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية واللجنة التنظيمية للمنتدى االقتصادي العالميان منطقة انعقاد المنتدى ستغلق من الساعة الثانية من بعد ظھر يوم  ٢٣من الشھر
الحالي وحتى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم  ٢٦من نفس الشھر  .وحددت
منطقة الغلق بعد مخرج فندق الھوليدي ان على طريق الفنادق جنوب المغطس وتنتھي
بعد فندق منتجع البحر الميت العالجي ..المنتدى االقتصادي العالمي يعقد تحت عنوان »
تھيئة الظروف للنمو والثبات االقتصادي » في الرابع والعشرين من الشھر الحالي على
شواطىء البحر الميت .
 قرار ديوان الخدمة المدنية باحتساب  ٧٠بالمائة من الراتب اإلجمالي للموظفين الذينيرغبون بالتفرغ لدراسة الماجستير في كلية الدفاع الوطني انعكس على اعداد المقبولين
لھذا العام  ..قرار الخدمة المدنية أدى الى استنكاف موظفين عن دراسة الماجستير
وانخفاض أعدادھم الى  ١٦موظفا مقارنة ب  ٥٠موظفا قبل ھذا القرار.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/٨

 يرعى سمو االمير الحسن غدا المؤتمر العلمي السادس لتكنولوجيا المعلومات الذيتنظمة جامعة الزيتونة االردنية ضمن اھداف الجامعة في تنمية علوم االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات وبما يخدم عملية التنمية في االردن والمنطقة.
 أفادت مصادر من داخل السجون االسرائيلية أن االسير االردني حمزة عثمان الدباسدخل يوم امس االضراب المفتوح عن الطعام ليلتحق بعدد من األسرى األردنيين الذين
يخوضون االضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي ..واعتقل األسير الدباس في
 ٢٠١١-٧-١٠وحكم عليه  ٤٥شھرا وكان يعمل موظفا في نقابة المھندسين االردنيين.
  ١٠أحزاب سياسية مھددة بعدم الحصول على التمويل المالي السنوي المخصصلالحزاب والبالغ  ٥٠الف دينار ..وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فان
االحزاب أخفقت في مطابقة أوضاعھا مع تعليمات الوزارة بھذا الخصوص.
 وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة د.ابراھيم سيف والسيد فريد بالحاج مديردائرة الشرق االوسط في البنك الدولي يعقدان الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم
االربعاء في فندق الشيراتون ورشة عمل يتم خاللھا عرض نتائج كل من دراسة مراجعة
سياسة التنمية في االردن وكذلك دراسة خيارات السياسة المالية في االردن.
 قطع مجھولون التيار الكھربائي عن محكمة شمال عمان يوم أمس الثالثاء فيما أعاقموظفو المحكمة سير العمل في سياق االعتصام المفتوج الذي بدأه موظفو المحاكم
للمطالبة بتحسين ظروفھم المعيشية.
 يشھد جھاز الرنين المغناطيسي في مستشفى الكرك الحكومي ازدحاما كبيرا بسبب كثرةالمراجعين له من محافظات الجنوب حيث يتم الحجز الكثر من شھر للحصول على
صورة رنين مغناطيسي وفي حال تعطل الجھاز فان المواعيد يتم تاجيلھا الى اشعار آخر
ما يزيد من معاناة المواطنين المرضى ابناء الكرك والقادمين اليھا من محافظات الطفيلة
ومعان والعقبة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

زواريب الغد

٢٠١٣/٥/٨

 قبل ساعات من موعد انعقاد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحيفي مقر السفارة اإليرانية أمس ،اعتذرت السفارة عن عدم عقد المؤتمر ،معللة ذلك
باضطرار الوزير إلى مغادرة األردن إلى دمشق ،في زيارة لم تكن مقررة كما يبدو.
يشار إلى أن االعتذار عن المؤتمر الصحفي للوزير اإليراني يأتي بعد يوم فقط من
اعتذار جمعية الشؤون الدولية عن محاضرة كان مقررا أن يلقيھا صالحي في الجمعية
أول من أمس.
 تعتزم الحكومة تعديل نظام الموارد البشرية النافذ حاليا في أمانة عمان الكبرى لجھةتعليق صالحيات امين عمان أو من يشغل وظيفته في مجال التعيينات في الوظائف العليا
وأستحداث الدوائر والوحدات اإلدارية الجديدة.
 ذكر مساعد األمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة منذر الرفاعي أنه تمتصدير حوالي  ١٣٠ألف رأس من الخراف البلدية ،منذ بداية العام الحالي إلى دول
الخليج العربي .وأكد الرفاعي أن ھذا التصدير يصب في دعم مربي الثروة الحيوانية.
 تنظم اللجنة التحضيرية لنقابة األساتذة الجامعيين األردنيين ندوة عن العنف الجامعي،صباح السبت المقبل في مجمع النقابات المھنية .الندوة ستتضمن مجموعة من
األوراق البحثية ،تتصدى لظاھرة العنف الجامعي ،وھي "العنف الجامعي بين التفعيل
والتعطيل" للدكتور عبدالخالق ختاتنة ،و"انعكاسات العنف السلبية على المجتمع"
للدكتور غالب الفريجات ،و"العنف الجامعي :رؤية نقدية" للدكتور عايد الخوالدة.
 يرعى األمير الحسن بن طالل صباح اليوم "المؤتمر العلمي السادس لتكنولوجياالمعلومات  ،"٢٠١٣الذي تنظمه جامعة الزيتونة األردنية في حرمھا.
 ينظم مجلس نقابة المھندسين صباح اليوم في مجمع النقابات يوما علميا حول "المشكالتالتي تواجه قطاع تربية الدواجن في األردن" ،ويرعاه أمين عام وزارة الزراعة الدكتور
راضي الطراونة .ھذه الفاعلية تنظمھا شعبة اإلنتاج الحيواني في النقابة بالتعاون مع
االتحاد النوعي لمربي الدواجن ونقابة األطباء البيطريين ،بمشاركة نخبة من الخبراء
واالختصاصيين في ھذا القطاع.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

29

أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

الملك يتسلم رسالة من الرئيس اإليراني
الملك يھنئ خادم الحرمين
النسور يدعو تركيا لالستثمارفي المفرق التنموية والعقبة
»النواب« يرجىء تحديد المشمولين بقانون »من أين لك ھذا«
الحد األدنى لألجور نص قانوني غائب عن مدارس خاصة
اللجنة النيابية المشتركة تقر مادة التقاعد المبكر في قانون الضمان
»األعيان« يدين االعتداءات اإلسرائيلية على سوريا
 ٩٫١مليار دوالر احتياطيات )المركزي( من العمالت والذھب نھاية الربع األول
سيول جارفة تجتاح البادية الشمالية في المفرق
اسناد تھمة االتجار بالبشر لنجل متعھد بناء مشاريع حكومية
ارتفاع التداول والمؤشر
نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد
األمير علي يعزي بوفاة الزميل غنام
منتخب  ٢٢للكرة يبدأ تدريباته اليوم

-

الملك يبحث مع وزير الخارجية اإليراني التطورات بالمنطقة و المستجدات في سوريا
األمير الحسن :التراث الثقافي يسمو فوق السياسة واألزمات
األميرة بسمة وعقيلة وزير الخارجية االيراني تبحثان جھود تمكين المرأة في البلدين
النسور :ما يحدث في سوريا يقلقنـا أكثر من أي دولة أخرى
السرور يدعو إلى تقديم التسھيالت الالزمة لقطاع المقاوالت
»النواب« يؤجل إقرار المشمولين بقانون الكسـب غيـر المشـروع
األردن يوقع اتفاقية مع »المفوضية السامية« لتنظيم وضع الالجئين السوريين
المستوطنون يقتحمون ساحات »األقصى« واالحتالل يمنع المصلين من دخول المسجد
روسيا وأميركا تتفقان على السعي لعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا
إضراب الموظفين يش ّل عمل المحاكم المدنية وقصر العدل
»الداخلية« تطلق خدمات الكترونية للـجـمـھـور اعـتـبـارا مـن األحـد الـمـقـبـل
اورانج األردن تطلق خدمة موبايل »تي في« بنسختھا الجديدة مجانا
االمير علي يعزي بوفاة فقيد االعالم الرياضي ونادي الوحدات المرحوم صالح غناممنتخب
الكرة الطائرة يقيم معسكرا تدريبيا في مصر
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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-

الملك يبحث مع وزير الخارجية اإليراني المستجدات في سورية
الملك يھنئ خادم الحرمين الشريفين بتوليه الحكم
تعدد المقترحات النيابية يؤجل البت بمادة خالفية في مشروع "من أين لك ھذا"؟
دوي انفجارات يھز منازل سكان المناطق الحدودية مع سورية
"الغد" تبكي بـ"حرقة" فراق الزميل الراحل صالح الدين غنام
"حقوق اإلنسان" :االنتخابات النيابية متقدمة ولكن دون الطموح
وزير التعليم العالي :دول باتت تفكر بسحب طلبتھا من جامعاتنا خشية العنف
وفاة ثالثيني وإصابة  ٥آخرين بحادث تدھور على طريق العقبة
"موظفو العدل" :مستمرون في اعتصامنا لتحقيق مطالبنا
توقع بارتفاع الطلب على البنزين بنسبة  % ٢٠خالل الصيف
تراجع الطلب على الذھب

-

األردن وإيـران يؤيدان الحـل السياسي في سوريـة ويختلفان حـول قضايا اإلقـليم
االمير الحسن :التاريخ الثقافي نتاج حضارات عريقة متصلة
الحكومة تق ّر مشروع قانون استثمار جديد
تعديل وزاري في مصر يشمل تسع حقائب
الحكومة تقر مشروع قانون استثمار جديد يمنح حوافز تلقائية ويساوي بين الشركات
الصغيرة والكبيرة
االردن ثانيا في منافسات بطولة غرب اسيا للشطرنج بالدوحة
اضطراب تشريعي في "من أين لك ھذا"
الحمل الكھربائي األقصى يسجل ٢١٥٠
البورصة ترتفع مجدداً وتتخطى حاجز  ٢٠٠٠نقطة
األميرعلي يعزي بوفاة فقيد اإلعالم الرياضي صالح غنام
المنتخب األولمبي الكروي يباشر تحضيراته
الھالل والفتح للتعويض واالھلي واالتحاد للتأكيد

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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