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أخبار الجامعة

بترا  +أخبار الجامعة االلكتروني  +الرأي ص+٣٨ :الدستور ص+٩/١ :الغد ص+١٠/١ :العرب اليوم ص+٦ :األنباط ص+٤ :الديار ص +٣ :وكالة
انباء الشرق االوسط
٢٠١٣/٥/١٣
اإلثنين

النسور يفتتح ندوة حول العالقات العربية التركية في الجامعة االردنية

عدنان السخن -أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور ان العالقات االردنية التركية تلتقي على
الكثير من الثوابت واالنسجام أساسھا التاريخ المشترك وبنيانھا العالقات المستمرة والنامية بين
البلدين على كافة المستويات.
كما أكد النسور خالل رعايته اليوم االحد الندوة الدولية "القواسم المشتركة والتفاعل الثقافي بين
االتراك والعرب" والتي نظمتھا كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة االردنية
بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والمركز الثقافي التركي "يونس أمرة" في عمان عربية وتركية
واسعة "ضرورة تدعيم عالقات البلدين سيما وانھا نموذج في العالقات الثنائية ،لتمتع السياسية
الخارجية لكال البلدين بصفات مشتركة ،تجمعھما صفات مشتركة سطورھا التقارب في وجھات
النظر وتناغم في الرؤيا حيال العديد من القضايا السياسية واالقتصادية".
وقال النسور ان زيارة جاللة الملك عبدﷲ الثاني في آذار الماضي فتحت آفاقا جديدة في تلك
العالقات ،مشيرا الى أن عودته أمس من تركيا عقب زيارة رسمية لھا تأتي في اطار تنمية أواصر
تلك العالقات سيما وانه التقى العديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وبين النسور انه بحث خالل تلك الزيارة في العديد من القضايا السياسية واالقتصادية وغيرھا ،مبينا
أن العشرين من الشھر الحالي سيشھد زيارة وفد تجاري تركي للمملكة يعقبھا زيارة لنظيره التركي
ليتم مع نھاية الشھر توقيع  ٢٤اتفاقية تجارية.
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واضاف انه سيتم بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تدشين منطقة اقتصادية حرة
تركية في العقبة ليتم عبرھا تصدير المنتجات التركية لشرق افريقيا وجنوبھا ،كما سيتم التباحث خالل
تلك الزيارة اقامة مصانع تركية في منطقة المفرق لمعالجة الخلل الذي اصاب التجارة البينية البرية
بسبب الحالة التي تعيشھا سوريا حاليا ،ليتم التصدير لمنطقة آسيا العربية.
ولفت النسور الى تشابه مواقف البلدين تجاه القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية والتي
قال النسور انھا "الجرح العربي" وأم القضايا والمتاعب لمنطقة الشرق االوسط ،مبينا أن لتركيا
تأثيرا كبيرا تجاه المساھمة في دفع جھود السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين.
وفيما يتعلق بالملف السوري قال النسور ان كال من االردن وتركيا يشتركان في حدود مع سوريا كما
ان كال منھما يستضيف اعدادا ضخمة من الالجئين السوريين الذين فروا من جحيم القتل وسفك
الدماء.
وقال ان عدد الالجئين السوريين في االردن والمسجلين رسميا فاق  ٥٣٠الف الجئ ،وكان سبقھم
قبيل تحول االحداث في سوريا للعنف نحو نصف مليون اخرين والذين عبروا الحدود بطريقة رسمية
ليتجاوز العدد االجمالي مليونا وربع مليون سوري تزامن وجودھم مع أزمة اقتصادية عالمية عانى
االردن منھا كما العديد من دول العالم ،في ظل محدودية الموارد.
وبين أن كال من االردن وتركيا يتمتعان بنظرة معتدلة حيال قضايا المنطقة ،كما ان تركيا مثل االردن
ذات اسالم معتدل يجنح للمحبة والسالم وقيم الحرية واالعتدال االمر الذي اعتبره نقطة تسھم في قوة
ورفعته.
من جھته قال وزير التعليم التركي ناجي أوجي انه ال بد من ضم دول البلقاء الى خريطة العالقات
العربية التركية ،بھدف توسيع نطاق العالقات لتصبح عائلة كبيرة يجمعھما عدد من القضايا ابرزھا
الدين الحنيف.
واكد رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة اھمية الندوة التي تزيد التفاعل الحضاري
والثقافي بين االمتين العربية والتركية ،مشيرا الى ان التاريخ الطويل بينھما قام على االحترام
المتبادل والتقدير ومراعاة المصالح وعدم التدخل بالشؤون الخاصة لكال الطرفين.
ولفت الطراونة الى ان الندوة تنعقد في وقت تضطلع به تركيا بدور محوري مھم في المنطقة والعالم
وينھض فيه االردن بدوره السياسي والقيادي بين دول المنطقة والعلم.
من جھته عرض وزير الثقافة االسبق صالح جرار للقواسم الثقافية المشتركة والتداخل الثقافي بين
االتراك والعرب منذ فجر االسالم ،باإلضافة للعالقات التاريخية بين الجانبين ،مشيرا الى انھا ليست
عالقات تشاركية وانما عالقات تكامل وتالحم عز نظيره بين اي امتين.
واشار امين عام المراكز الثقافية التركية الدكتور حياتي ديفيلي الى جذور الشجرتين العمالقتين
التركية العربية واللتين تجتمعان وتتشابك جذورھما بتاريخ وذاكرة واحدة ودين حنيف مشترك.
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وعرض رئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي آلفاق التعاون مع الجامعات
الدولية ومن بينھا الجامعات التركية ،مشيرا الى ان ھذا التعاون كبير بدرجة ال يمكن تأطيرھا بحدود.
من جھته ذكر السفير التركي في عمان سيدات أونال أن العالقات التركية العربية تطورت بصورة
كبيرة عقب انتھاء الحرب الباردة ،وترافق ذلك مع زوال عدة كوابح في طريق تحرر تلك العالقات
آلفاق رحبة.
وبين ان الجانبين يبذالن جھودا كبيرة لتطوير وتوسيع افاق تلك العالقات ،مشيرا الى توسع التجارة
الحرة بينھما من  ٨مليارات دوالر قبل  ١٠سنوات لتصل حاليا الى  ٥٠مليار دوالر ،وارتفاع عدد
السياح بين الجانبين من  ٤٠٠الف خالل نفس الفترة الى نحو مليوني سائح سنويا ،مؤكد رغبة بالده
في االنخراط في جھود تحقيق السالم في المنطقة.
واشار اونال الى زيارة جاللة الملك االخيرة لتركيا واھميتھا في اطار رغبة البلدين في تطوير
عالقاتھما آلفاق ارحب ،مدللال على ذلك بزيارة الرئيس النسور خالل االيام الماضية لتركيا ضمن
ھذا االطار ما يدل على ارادة حقيقية في تطوير تلك العالقات ،ورغبة بالده في بناء منظومة تعاون
مع االردن تكون ارضية لالجيال القادمة.
وتضمن برنامج الندوة الذي يستمر أربعة ايام  ٢٨ورقة عمل سيقدمھا متخصصون أردنيون واتراك
وعرب على عدة موضوعات تتمحور حول العالقات العربية التركية والمناھج الدراسية وفن
العمارة ،وتطورات العالقة بين الجانبين واستمراراھا والعالقات الثقافية وتأثير وتأثر كال
الحضارتين ببعضھما.
وافتتح على ھامش الندوة معرض للفنون والتراث التركي ،وزاوية تركية في كلية اللغات االجنبية
تتضمن معلومات حول الحضارة والتاريخ التركي.
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الدستور ص٧ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

أكاديميون :حديث الملك حول العنف الجامعي رسالة واضحة للقضاء على الظاھرة وإعادة الصورة
المشرقة لجامعاتنا
امان السائح  -يقرع حديث جاللة الملك عبدﷲ الثاني العضاء مجلس النواب يوم أمس الجرس مرة
أخرى للتنبيه من خطورة تفاقم العنف الجامعي وضرورة تصدي السلطات الثالث لمسؤولياتھا الكاملة
حول ھذه الظاھرة ،ووضع خطة لمعالجتھا بالسرعة القصوى .وحديث جاللته يرفع النداء مرة أخرى
انه يكفي عنفا ويكفي إساءة لمؤسساتنا التعليمية الرائدة ،ويكفي تشويھا لسمعة إرث االردن االكاديمي
الذي قضى نصف قرن من عمره يطوي االنجاز فوق االنجاز لعل أبرزھا وجود ما يقرب من ٣٥
ألف طالب وافد.
جاللة الملك عبدﷲ الثاني كان حاسما وھو يقول ان ھذا أمر ال يمكن القبول به ،وانه على السلطات
الثالث ان تتحمل المسؤولية وتلك دعوة صريحة ال تحتمل الشك بأن على الكل تسلم زمام االمور
وتحمل المسؤوليات الالزمة من اجل لحمة الوطن ومن اجل إعادة الھيبة للجامعات االردنية واعادة
السمعة الطيبة لدور العلم الرائدة التي يجب ان يكون لھا حرمة ال يمكن القبول بانتھاكھا او مسھا
بسوء ألنھا ضلع االردن الشامخ وعزمه الحديدي ومستقبله المشرق.
جاللة الملك كان يوم أمس كعادته صوت القوة في زمن صمت فيه الكثيرون تاركين رأس الدولة
يحمل ھ ّما يتوجب ان يكون جاللته مراقبا فقط الستراتيجية تقضي عليه وتتصدى لتطبيقھا الجامعات
ذاتھا والمعنيون بالقضاء على العنف باالردن.
أكاديميون اكدوا لـ«الدستور« ان حديث جاللة الملك عن العنف الجامعي ھو رسالة لتطبيق القوانين
واالنظمة إلعادة الصورة المشرقة لجامعاتنا،مؤكدين ان على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه ھذه
الظاھرة المؤرقة للقضاء عليھا نھائيا.
د .الطراونة :علينا الخروج من التنظير للتطبيق بوضع تشريعات صارمة
رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة قال ان مناداة جاللة الملك للسلطات الثالث ھي
بمثابة دعوة الن تتحمل كل جھة مسؤولياتھا ،وكالمه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المس
بحرمة الجامعات وھيبتھا ،الن جاللته عندما يتحدث فھو مؤشر أن الصدر قد ضاق بھم وما عادت
المؤسسات أو االفراد تحتمل تلك السلوكيات وعلينا ان نخرج من التنظير للتطبيق بوضع تشريعات
صارمة ونودعھا بأيدي الجھات المختلفة لنضعھا موضع التنفيذ الفوري .وعلينا ان نقف بشراسة
وقوة امام االصوات التي تصف تلك السلوكيات بانھا حالة اختناق وربيع عربي وال بد من كسر
التعليمات والقوانين الن من يفكر بتلك الطريقة فھو مخطئ النه كان وسيبقى عصيا على كل من
يحاول المس بأمنه وعلينا ان نأخذ الرسالة وال نقبل بديال عنھا وال نقبل اي مساومة عليھا وان
نطبق قوانين وانظمة الجامعة بحق كل من يخالف القوانين أو يدفع باتجاه االنخراط بمثل تلك
السلوكيات الطائشة.
واضاف الطراونة ان حديث جاللته ھي رسالة من باب النقد الذاتي وانه علينا كمؤسسات ان نواجه
القصور الذي أصابنا اثناء تأديتنا لمسؤوليتنا،مشيرا الى ان العنف المتنامي قض مضاجع االردنيين
والسكوت عليه بمثابة االشتراك به.
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

7

وقال  :اعتقد انه حتى تتمكن المؤسسات والمواطنون من البدء الفعلي بمحاربة اآلفة ال بد من عقد
مؤتمر وطني تشارك به الفعاليات االردنية وان يحمل اولويات للسنوات العشرين القادمة وان
تتحمل كل مؤسسة مسؤولياتھا بأي سلطة كانت وبأي مكان كانت.
واكد اننا كنا ومازلنا وسنبقى أوفياء لجاللته وداعمين ألحاديثه وسيكون خطابه محط التنفيذ
اعتبارا من صباح اليوم ،حيث لن نتھاون ولن نحيد عن تلك المسيرة،وان كالم جاللته ھو دعم
للجامعة االردنية وغيرھا وسنقف جميعا امام حماية االردن وطلبتھا الوافدين البالغ عددھم  ٣٥الفا
ليكونوا في واحة أمن واستقرار وأمان حتى ال يعيدوا النظر بقدومھم لالردن.
د.العبادي :قضية وطن
وعلينا التدافع للحفاظ عليه وحمايته
رئيس مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس مركز العالج بالخاليا الجذعية
بالجامعة االردنية الدكتور عبدﷲ العبادي اكد ان كالم جاللته حول العنف في بعض كليات الجامعات
الرسمية منھا واالھلية يجب ان يدعنا نقف عند محطة رئيسية تدعونا الى مزيد من التحليل العميق
والدراسة التحليلية والموضوعية ،حيث ان العنف لم يأت وليد الساعة بل ھو عبارة عن تراخ وترھل
اداري وسلوكيات خاطئة أتت منذ زمن وتراكمت ،مؤكدا ان حديث جاللته يدعونا جميعا للوقوف
إلعادة الصورة العلمية المشرقة التي امتدت عبر عقود من الزمن حول سمعة وألق جامعاتنا
االردنية .واشار الى ان كلمات جاللته تدعونا جميعا الى فكرة انه ال يجوز ان نعالج العنف بطريقة
الفزعة ،فاالمر بحاجة الى تحليل دقيق وعميق وقرارات صارمة ليس من جانب العقاب فقط بل
التسھيالت الجامعية والموازنات وقضية الجامعات والمنح وإعادة تقييم المنھاج الجامعي فاالمر يجب
ان يكون عالجيا وتراكميا متعدد االسباب.
وقال ان الرسالة التي وجھھا جاللته تؤكد وتجزم ان ھنالك اكثر من جھة ال بد ان تشترك وتتعاون
وتتحمل المسؤولية لحل المشكلة ،حيث ال يجوز ان تحملھا جھة واحدة وعلى االمور ان توضع
بنصابھا الصحيح وان توجه عقوبات صارمة بحق الطالب والجامعة التي تقع فيھا احداث عنف وان
تلغى الواسطات نھائيا ،وان فتح الجامعات بطريقة استرضائية يجب ان يلغى نھائيا وعلى الجميع ان
يتحمل مسؤوليته بشكل مستقل وان يشترك الجميع لحل تلك القضية التي ھي قضية وطن بأسره
وعلينا ان نتدافع للحفاظ عليه وحمايته من أية اساءات.
وقال :يجب علينا مرة ثانية ان نفھم رسالة جاللة الملك بشكل جيد جدا وبأن الجامعات مكان للعلم
والمعرفة والبحث العلمي ومكان للتفاعل وتبادل االراء بطريقة ديمقراطية وليس بطريقة الغابة
والھمجية والسالح والتخريب ،مشيرا الى ان مجالس امناء الجامعات كل سيتحمل مسؤوليته ويقرأ
واقع جامعته ويتدارسه بعناية للوصول الى حل توافقي حاسم من اجل إعادة الجامعات الى واقعھا
الحقيقي القديم الذي يباھى به الدنيا.
د.الحنيطي :العنف ال يعالج
من قبل فرد أو مؤسسة وحدھا بل بتكاتف الجميع
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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من جھته اكد رئيس جامعة مؤته السابق الدكتور عبدالرحيم الحنيطي ،ان القضية عندما تحدث بھا
جاللة الملك فھذا داللة ان االمور وصلت حدا ال يمكن السكوت عليه او التغاضي عن تفاصيله،
فجاللته اكد انه على الجميع ان يتحمل مسؤولياته الواقعية والحقيقية تجاه تلك الظاھرة المؤرقة والتي
مست بيت كل اردني ،وھذا من شأنه ان يعيد ترتيب االمور للصالح العام وھو مصلحة االردن
ومصلحة الجامعات وطلبتھا .وقال انه وبناء على حديث جاللته فان العنف ال يمكن ان يعالج من قبل
فرد او مؤسسة وحدھا بل ان تكاتف الجميع ھو الحل وھو الواجب ان يكون على ارض الواقع،
مشيرا الى ان كالم جاللته ھو دليل ان االمور اصبحت فوق السيطرة وانھا لم تعد حكرا على جامعة
دون غيرھا وان القضية تحولت لتمس االردن وتمس كل فرد وعليه فان الجھود يجب ان تؤول الى
الجدية والحسم واتخاذ قرارات دون التراجع عنھا ألي سبب كان.
وبين ان كالم جاللته رسائل واضحة الى الجميع والى كل من يھمه االمر بالوطن وكل فرد يجب ان
يدخل تحت مظلة من يھمه االمر حيث ال بد ان يتحمل الجميع الدور المطلوب منه والمناط به في اي
موقع كان من البيت واالسرة الى المدرسة والى المؤسسات الجامعية ،من اجل ان تصل االمور الى
حد االستقرار وان تكمل المؤسسات التعليمية رسالتھا الحقة االكاديمية التي يتطلع لھا القاصي والداني
حيث ان االردن كان وال بد ان يبقى منارة علم رائدة .وأشار الى ان حديث جاللته كان واضحا ال
يحتمل الشك ،حيث انه اوصلنا الى بداية االنطالق بانه البد من رسم معالم لرأب تلك الظاھرة من
جذورھا وبانه يجب وقف نزيف الدم الطالبي ووقف االساءة للجامعات ،واالنصراف الى العلم
والمعرفة والبحث العلمي ليبقى االردن كما يتمناه جاللته ويريده الجميع بألف خير.
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الرأي ص٢ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

»األردنية« تكشف تلوث عبوات شركة للمياه المعدنية
عبد الرزاق أبو ھزيم  -اشتكت الجامعة االردنية قضائيا ً على شركة كبيرة لتعبئة المياه المعدنية بعد
اكتشافھا تلوث المياه في عبوات تم تزويد الجامعة بھا بناء على اتفاقيات بين الجانبين  ،وفق ما أبلغ
به »الرأي« مصدر موثوق.
واظھرت التحليالت المخبرية تلوث عبوات المياه المباعة الى الجامعة بعد اجراء االخيرة فحوصات
وتحاليل مخبرية على عينات من العبوات التي وصلت الجامعة لالستھالك بعد شكوك بعدم مطابقتھا
للمواصفات والمقاييس  ،وفق نفس المصدر.
واشار المصدر الى ان الجامعة أجرت الفحوصات الكافية للعينات والتي كلفت الجامعة مبلغا يزيد
عن ) (١٥٠٠دينار.
وتمسك »الرأي« عن االفصاح عن اسم الشركة التي تشترى منھا العديد من الدوائر الحكومية والتي
تشھد تواجدا كبيرا في السوق االردني ايضا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغـــد ص١١ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

مستشفى الجامعة األردنية يستأنفون توقفھم عن العمل
استأنف ممرضو مستشفى الجامعة االردنية توقفھم عن العمل الذي بدأوه الخميس الماضي ،مطالبين
برفع عالوتھم الفنية من  % ٣٥الى  % ١٢٠ورفع الحوافز اإلدارية من  % ٦الى .% ٢٥
الممرضون الذين شكوا في بيان اصدروه أمس من تھديد ادارة المستشفى لھم ،أكدوا في تصريحات
لـ"الغد" أمس ،انھم مستمرون في توقفھم عن العمل ،حتى االستجابة لمطالبھم التي وصفوھا بالعادلة.
وتدعم نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات ،مطالب الممرضين المتوقفين عن العمل،
الفتة الى ان الحوار الذي بدأته ادارة المستشفى مع الممرضين ،لم يفض ألي اتفاق.
ووفقا لنقيب الممرضين محمد حتاملة ،فإن ادارة المستشفى استفزت الممرضين بإجراءات تمثلت
بالتھديد بالفصل واتخاذ اجراءات بحقھم ،ما ادى الى تأزيم الموقف .وقال ان "إجراءات المستشفى
أزمت الموقف ،والقضية أصبحت معقدة" ،محمال إدارة المستشفى مسؤولية ما حصل.
الى ذلك؛ قال ممرضو المستشفى ان مديرھم الدكتور أحمد التميمي اساء اليھم خالل كلمة وجھھا
للممرضين ،مطالبا بعدم االنسياق وراء الممرضين المتوقفين عن العمل.
التميمي دعا في تصريحات صحفية ،المعتصمين للعودة الى اعمالھم ،وان "ال ينساقوا وال ينجروا
وراء زمالء لھم مصالح أخرى من ھذا التوقف ،وطالبھم بالحفاظ على المصلحة العامة للمستشفى".
وأضاف التميمي ان الممرضين يواصلون توقفھم عن العمل ،فيما تؤكد ادارة المستشفى ان باب
الحوار مفتوح معھم ،وان مجلس النقابة يحاورھم ،لكنه توقف عن ذلك منذ يومين.
وبين التميمي ان التوقف عن العمل ضيع على المستشفى  ١٠٠الف دينار ،رصدت من اجل
االعتمادية الدولية التي كان من المفترض ان ينالھا المستشفى ،لوال التوقف عن العمل ،كما ان
المرضى يشكون من ضعف الخدمة بسبب التوقف.
وحول مطالب الممرضين ،أكد مسؤول في الجامعة ان الممرضين يتقاضون نحو  ٢٠٠دينار زيادة
على ممرضي وزارة الصحة ،وان ادارة المستشفى مستعدة للحوار للوصول الى تفاھمات لمصلحة
المستشفى والعاملين فيھا.
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الغـــد ص١٢ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

جامعة أبو غزالة تؤكد أنھا مبادرة لدمقرطة التعليم
أكد رئيس جامعة طالل أبوغزالة الدكتور طالل أبوغزالة أن جامعته بمثابة مبادرة لدمقرطة التعليم،
ونشر المواطنة العالمية ،حيث تعمل على إيصال البرامج التعليمية المعتمدة لكل شخص في العالم.
وأضاف أن الجامعة تسعى لعمل تحالف تعليمي عالمي يتعاون مع نخبة الجامعات لتقديم برامجھا
إلكترونيا ،مشيرا إلى أن أغلبية الطالب ال يستطيعون الحصول على تعليم نخبوي ورفيع المستوى
العتبارات مالية وغيرھا ،غير أن ھذا األمر أصبح اآلن متاحا ً من خالل الجامعة التي يرأسھا.
جاء ذلك خالل افتتاح أبو غزالة المؤتمر األول بعنوان "يال شباب" في مدارس المطران للبنين أمس.
وفي كلمته ،حث أبوغزالة الطالب على االستفادة من المعرفة وتوقع تغييرات قادمة في العملية
التعليمية ،قائال "استمتعوا بمدرستكم الحالية ألن ابناءكم لن يدرسوا في مدارس كھذه وال في جامعات
كالتي ستتابعون دراستكم فيھا".
وأكد أن جامعته تتشارك مع مؤسسات تعليمية دولية ريادية من أجل تقديم تعليم عالمي معتمد لمجتمع
الطلبة في كل مكان.
بدورھا ،قالت عضو مجلس األعيان مديرة المدرسة األھلية للبنات ومدرسة المطران للبنين ھيفاء
النجار" :إذا أردنا الحديث عن تجربة وخبرة فريدة من نوعھا علينا اذا الحديث عن الدكتور
أبوغزالة ،الذي عانى كثيرا وقام بإحداث التغيير في العالم وأصبح قائدا ورائدا في الكثير من
الميادين".
وتخللت الحفل عروض موسيقية للطالب ،ومعرض للكتاب ومحاضرات وورش عمل حول مفاھيم
القيادة والصحة واالعالم قدمھا شباب ومھنيون وخبراء.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األميرة نيوز

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

"األردنية" تحصد المركز الثاني في المھرجان الوطني التكنولوجي السادس
حصلت الطالبتان وريف المناصير ومرام مرجي من كلية الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات
في الجامعة األردنية على المركز الثاني في المھرجان الوطني التكنولوجي السادس عن مشروع
تخرجھما الموسوم بـ ).(Electronic Hospital Management System (EHMS
وحمل المھرحان شعار "الصناعة والجامعات إبداع لتحديات الغد" ،واحتضنته جامعة مؤتة بدعم من
ھيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز الملكة رانيا للريادة ،وبمشاركة الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة إضافة إلى دعم نخبة من مؤسسات و شركات القطاعين العام والخاص األردنية.
وجاء المشروع الذي قدم ضمن فئة مشاريع التطبيقات الطبية وأشرف عليه الدكتور معن العساف من
قسم علم الحاسوب ،ليعالج مشكلة سرعة وصول الطاقم الطبي الى جميع المعلومات المتعلقة
بالمريض مثل المعلومات الشخصية والتحاليل الطبية وصور االشعة وإعالن حاالت الطوارئ
وغيرھا من خالل توفيرھا كتطبيق يتم تحميله على الھواتف الذكية .
وتناولت المشاريع المقدمة من قبل الطلبة المشاركين لھذا العام على محاور عديدة اشتملت على
الطاقة المتجددة والمياه ،والتعليم اإللكتروني ،والروبوتات ،والصحة والتطبيقات الطبية ،والبيئة
الخضراء وتكنولوجيا البناء ،واألنظمة الذكية واألنظمة الصناعية ،وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت ،باإلضافة إلى األلعاب األلكترونية وتطبيقات الھواتف الذكية.
من الجدير بالذكر أن المھرجان الوطني التكنولوجي ھو فعالية سنوية تجمع مشاريع التخرج المتميزة
من الجامعات األردنية في قطاعات التكنولوجيا والھندسة  ،حيث تقوم لجنة تحكيمية متخصصة من
الجامعات األردنية بتقييم المشاريع المتقدمة اختيار األفضل لتتنافس على جائزتين ماليتين للمركزين
األول و الثاني.
وجديد المھرجان لھذا العام طرح مسابقة الربط بين الصناعة والجامعات تحت إشراف مركز الملكة
رانيا للريادة ،وسوف تعلن نتائجھا في شھر تشرين األول من ھذا العام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الرأي ص١٢ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

النائب الحروب :الخلل في الجامعات يبدأ من سياسات القبول
دافعت النائب الدكتورة روال الحروب عن اداء مجلس النواب السابع عشر ،مؤكدة بانه افضل من
المجالس الخمسة التي سبقته.
وقالت الحروب خالل ندوة حوارية نظمھا ملتقى اربد الثقافي أمس في غرفة تجارة اربد ادارھا
رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري "أن المجلس الحالي يمتاز بوجود أعضاء مشھود لھم بالكفاءة
وأصحاب أياد نظيفة ما انعكس على أدائه في التعاطي مع مختلف القضايا التي تھم الوطن تحت
القبة".
وأشارت الحروب ،ان الفساد الذي يدور الحديث حوله ھو جزء من منظومة خلل اوسع يعيشھا
المجتمع على الصعد كافة بدءا من المنزل مرورا بالمدرسة ثم الى نطاق اوسع في المعاھد
والجامعات والحياة العامة بشقيھا االقتصادي واالجتماعي.
وقالت » أن اإلصالح يبدأ باإلنسان أوال ومن ثم إلى المجتمعات« ،مشيرة إلى وجود خلل في
المنظومة التربوية متمثال في الثقافة االستبدادية والمتساھلة بين مكونات المجتمع األردني ،داعية إلى
اتباع نھج الضبط التربوي الديمقراطي الذي يتحقق من خالل تبادل النصح والمشورة واآلراء.
ووجھت الحروب انتقادات شديدة لوزارة التربية والتعليم حول تناقض الخطط والبرامج التربوية
المعلن عنھا والتي تنتھجھا على مدار األعوام السابقة ،وما يطبق على أرض الواقع ،ما أدى إلى
وجود خلل في مخرجات التعليم في األردن.
وأوضحت الحروب ،أن المناھج التربوية الموضوعة في مختلف المساقات الدراسية ولمختلف فئات
الطلبة غير مجدية ،كونھا تعتمد على ذكاء الطالب في قدرته على حفظ المعلومات التي يتلقاھا دون
مراعاة لمستوى الطالب وقدراتھم العلمية.
وشددت ،على ضرورة اعادة النظر في تلك المناھج واجراء دراسة شمولية لھا ،بما ينعكس على
مخرجات العملية التربوية بما يتواءم مع الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم.
وحول التعليم العالي في الجامعات قالت الحروب » أن الخلل يكمن في مجموعة من العناصر بدءا
من سياسات القبول وتنمية الھوية الجامعية لدى الطلبة » ،الفتة انه ال بد من تنمية القدرات والطاقات
االبداعية للطلبة في شتى المجاالت واالنشطة الشغالھم في التفكير والمعرفة وااللمام بكافة العلوم
المعرفية.
واعتبرت الحروب ،ان غياب البحث العلمي واالبتكار سبّب خلال في كافة مؤسسات الدولة ،مطالبة
بضرورة زيادة االنفاق المالي على البحث العلمي في الجامعات االردنية لخلق ثورة علمية واجيال
مبدعة وطاقات شبابية قادرة على االبتكار واحداث نقلة نوعية للدولة االردنية في االقتصاد والسياسة
والصناعة الزراعة وغيرھا من القطاعات األخرى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الرأي ص+ ١٢ :الديار ص٥:

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

منتدون في إربد :غياب العدالة االجتماعية وأسس القبول وضعف التشريعات وراء العنف الجامعي
اعتبر مشاركون في ندوة حوارية أن األسباب الرئيسية وراء العنف الجامعي ھي وجود خلل في
أسس القبول الجامعي وغياب العدالة االجتماعية ،وضعف التشريعات المعمول بھا في الجامعات
األردنية الخاصة بالعقوبات التأديبية.
ودعوا خالل الندوة التي نظمھا ملتقى الثريا الثقافي في ديوان عشيرة المعابرة ببلدة سوم غرب إربد
وأدارھا رئيس الملتقى سرحان ذينات أمس ،الى إعادة النظر في العقوبات التأديبية المعمول بھا حاليا
في الجامعات.
وأكد النائب عن لواء الوسطية الدكتور محمود مھيدات أن العنف الجامعي وراؤه فئة تعمل على
زعزعة واستقرار الوطن وأمنه ،مشيرا إلى أن التحقيقات األولية في أحداث جامعة الحسين كما نقلتھا
مصادر أمنية ،أثبتت تورط جھات وصفھا بالضالة لتحقيق مآرب شخصية وأجندات خارجية
وتتربص بأمن الوطن واستقراره.
وأرجع النائب مھيدات العنف الجامعي إلى ثقافة األسرة في المنزل والتربية في المدرسة كون لھما
انعكاسات سلبية كبيرة على الفرد في فترة دراسته الجامعية ونقلھا من المنزل أو البيئة المحيطة به
الى داخل الحرم الجامعي.
وطالب مھيدات بضرورة تكاتف كافة الجھود للقضاء على ھذه الظاھرة التي تعتبر دخيلة على
مجتمعنا وال تمس عادات وتقاليد المجتمع األردني المعروف بقيم التسامح وحسن الخلق ،مؤكدا أن
استمرار العنف داخل الجامعات ينذر بكارثة ال يحمد عقباھا مستقبال.
وأرجع النائب السابق الدكتور حميد بطاينة تفشي ظاھرة العنف الجامعي إلى عدم قدرة اإلدارات
الجامعية ممثلة برئاساتھا على التعامل مع الظروف والمتغيرات التي تمس العملية األكاديمية داخل
الجامعات ،وافتقار العديد منھم إلى لغة الحوار وفتح قنوات تواصل مع فئة الطالب وبالتالي ينعكس
سلبا على سير العملية التدريسية وعلى سلوكيات الطلبة.
وقال إن العديد من رؤساء الجامعات يديرونھا ويتعاملون مع أي أمر يمس قضايا تلك الجامعة من
خلف الكواليس وبدون معرفة أو دراية بما يجري على أرض الواقع وفي شتى األمور ،ما يؤدي الى
تفاقم المشكالت بدون وجود حلول تتدارك أي مستجدات طارئة في الجامعات.
وأشار بطاينة إلى أن عدم تمكين الطلبة في الجامعة من تفجير طاقاتھم اإلبداعية والمعرفية في كافة
العلوم وشتى المجاالت من خالل إشغال أوقات فراغھم بالبحث العلمي واألنشطة المختلفة يقود إلى
العنف الجامعي.
من جانبه ،أكد المحامي الدكتور يونس بني يونس أن غياب العدالة بين كافة مكونات المجتمع وتفشي
ظاھرتي الواسطة والمحسوبية ھما من األسباب الرئيسية في انتشار واستفحال مشكلة العنف
الجامعي.
ودعا بني يونس إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات ناظمة للعمل
الجامعي خاصة فيما يتعلق بالعقوبات على مرتكبي المخالفات من الطلبة بحيث تكون عقوبات
صارمة وحازمة تردع كل من يحاول العبث باستقرار الجامعات.
واعتبر الدكتور إبراھيم المنسي أن من األسباب الرئيسية التي تكمن وراء استفحال العنف الجامعي
غياب الدور التوعوي والتثقيفي للطلبة بدءا من المنزل مرورا بالمدرسة وصوال إلى الجامعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغــد ص١٥ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

تعرض طالبات في الجامعة للسلب من قبل ملثمين
تجدد مشاجرة طالبية في "آل البيت" و"األمن" يعتقل مشاركين
تجددت صباح أمس في جامعة آل البيت بمحافظة المفرق مشاجرة طالبية واسعة على خلفية
عشائرية كانت قد حدثت يوم الخميس الماضي ،وذلك وفقا ً لما أفاد به شھود عيان لـ"الغد".
وقال الشھود إن المئات من طلبة جامعة آل البيت والذين ينتمون لعشيرتين استخدموا العصي
والحجارة واأللعاب النارية في المواجھات التي دارت بينھم في كلية االقتصاد ومبنى بني ھاشم ،مما
تسبب بتكسير مركبات وممتلكات داخل الحرم الجامعي .وأشار الشھود إلى أنه سُمع صوت إطالق
عيارات نارية داخل الحرم الجامعي أثناء المشاجرة.
ولفتوا إلى أن قوات من الدرك واألمن العام تواجدت عند بوابات الجامعة ومنعت غير الطلبة من
الدخول إليھا.
وأكد مصدر أمني أن قوات الشرطة والدرك قامت باعتقال عدد من المتشاجرين وأن من ضمن
المعتقلين أشخاصا شاركوا بالمشاجرة من خارج الجامعة.
وأضاف المصدر انه تم تحويل جميع المعتقلين إلى المركز األمني للتحقيق معھم تمھيداً لتحويلھم إلى
القضاء.
إلى ذلك تعرضت طالبات للسلب تحت التھديد بأسلحة بيضاء من قبل أشخاص ملثمين استغلوا وقوع
مشاجرة طالبية في الجامعة أمس ،وفق مصدر في الجامعة.
وقال المصدر إن مجموعة من الطالبات تقدمن بشكاوى إلى األمن الجامعي حول تعرضھن للسلب
وسرقة ھواتفھن المحمولة تحت التھديد بالسالح من قبل ملثمين ،يعتقد أنھم من خارج الجامعة ،دخلوا
إليھا أثناء المشاجرة.
وأشار المصدر إلى أن األمن الجامعي فتح تحقيقا في الحادثة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٢٣ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

)فنية الجامعات( تعتمد بطوالتھا
اعتمدت اللجنة الفنية لالتحاد الرياضي للجامعات االردنية في اجتماعھا الذي عقد في مقر االتحاد
التقارير االدارية والفنية للبطوالت التي اقامھا االتحاد خالل الفترة الماضية وھي كرة القدم ،العاب
القوى والريشة الطائرة.
وحسب ابراھيم الرفوع رئيس اللجنة تم بحث بطولة الجامعات العربية بكرة السلة التي ستقام في
عمان خالل شھر تشرين االول المقبل والترتيبات النجاحھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٢ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

تأجيل النظر بقضية »عبدة الشيطان« بسبب عدم حضور الشھود
قررت محكمة أمن الدولة بھيئتھا المدنية التي يترأسھا القاضي أحمد العمري تأجيل النظر بقضية
›عبدة الشيطان‹ الى يوم الثالثاء المقبل ،وذلك بسبب عدم حضور الشھود.
ّ
البت بطلبات اخالء السبيل
كما ق ّررت ھيئة المحكمة في جلستھا التي عقدت يوم أمس األحد إرجاء
بالكفالة إلى ذات اليوم.
وكان طلبة من جامعة آل البيت قد اتھموا زمالء لھم بأنّھم من ›عبدة الشيطان‹ ،قبل أن يتم اعتقالھم
ليواجھوا بتھمة ›ازدراء األديان‹.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٣٥ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

بحث التعاون مع تركيا بمجاالت التعليم العالي
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود في مكتبه أمس االحد نظيره التركي
نابي أوجي حيث ناقشا آفاق التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجاالت التعليم العالي.
وبحث الوزيران سبل تطوير ھذا التعاون وخاصة في مجال التعليم المفتوح،وفي ظل وجود اكبر
جامعة لھذا النوع من التعليم في تركيا،وكذلك االستفادة من التجربة التركية في مجال التعليم التقني.
كما بحثا سبل تطوير تبادل الخبرات والتبادل الثقافي وابتعاث الطلبة في الجامعات االردنية والتركية.
وحضر اللقاء امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان ،وامين عام المراكز الثقافية
التركية الدكتور حياتي ديفيلي ،والسفير التركي في عمان سيدات أونال.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٥ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

أعضاء الھيئتين التدريسية واإلدارية في اليرموك يجددون اعتصامھم
بدعوة من اللجنة التنسيقية الدائمة للعاملين في جامعة اليرموك يجدد كل من أعضاء الھيئتين
التدريسية واإلدارية في الجامعة اعتصامھم غدا حيث سيطالبون برفع نسبة الموازي لتغطية الزيادة
التي حسمت من الحوافز وتعديل على بنود التأمين الصحي بما يخدم العاملين والمتقاعدين في
الجامعة وان اللجنة التنسيقية تشعر ان مجلس التعليم العالي يعمل على المماطلة وتمييع المطالب وان
اللجنة سوف تعمل على تعليق الدراسة ألعضاء الھيئة التدريسية والعمل لإلداريين والفنيين والتصعيد
حتى تنفذ جميع المطالب .
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الدستور ص٢٨ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

اتفاقية تقييم مناھج »المحاسبة« في الجامعات وكليات المجتمع
وقع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حاتم القواسمي اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع االستاذ
الدكتور حسام خداش لتقييم مناھج تخصص المحاسبة في الجامعات و كليات المجتمع االردنية و ذلك
وفقا لبرنامج منحة البنك الدولي المقدمة للجمعية ،وأعرب رئيس مجلس االدارة السيد حاتم القواسمي
عن أھمية ھذه االتفاقية حيث سوف تستفيد الجمعية وأعضائھا من مخرجات الدراسة بالتوصية
لوزارة التعليم العالي وھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و الجامعات باعتمادھا.
من جھته اوضح الدكتور حسام خداش ان ھذه االتفاقية سوف تتيح لنا تقييم مناھج الجامعات وفقا
لمعايير التعليم المحاسبي الدولية حيث سيتم ضع خطط استرشادية متوافقة مع معايير التعليم
المحاسبي الدولي .
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فلسطين اون الين

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

العنف في الجامعات األردنية يھدد مستقبل التعليم العالي
دوتش فيله  -اتسعت ظاھرة العنف الطالبي في األردن في اآلونة األخيرة إلى حد سقوط قتلى
ومصابين جراء المشاجرات في الجامعات .وھكذا أصبح األھالي يرسلون أبناءھم إلى الجامعات
والمخاوف تراودھم آملين بعودتھم سالمين وكأنھم "ذاھبون إلى معركة".
تفاقمت ظاھرة العنف في الجامعات األردنية ألسباب يقول متخصصون إنھا تتعلق بسياسات التعليم
العالي و"غياب الوعي الطالبي وتعزيز الو الءات الضيقة واالنتماءات ما تحت الوطنية".
ويقول فاخر دعاس ،منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في حوار مع DW
عربية ،إن الحكومة تتحمل المسؤولية األخالقية عن انتشار ظاھرة العنف الجامعي .ويضيف دعاس
أن "سياسة النعامة" التي اتبعتھا الحكومة كان لھا الدور األبرز في تحول ھذه الظاھرة إلى "كارثة"
أدت إلى فقدان  ٤من خيرة الشباب في جامعة الحسين جنوبي األردن وقبلھا طالبين في جامعة مؤتة
بمحافظة الكرك إلى الجنوب من ع ّمان.
ويرى دعاس أن إدارة جامعة الحسين تتحمل مسؤولية التساھل في تفتيش من يدخل إلى الجامعة مما
أدى إلى دخول ھذا الكم من األسلحة ومن ضمنھا أسلحة أوتوماتيكية إضافة إلى دخول أصحاب
سوابق كان لھم الدور األبرز في وجود ھذا الحجم من الضحايا.
"خصخصة التعليم"
ويعزو الناشط األردني سبب ارتفاع العنف في الجامعات إلى "غياب الوعي الطالبي وتعزيز الو
الءات الضيقة والھويات الفرعية واالنتماءات ما تحت الوطنية" على حساب االنتماء للوطن بسبب
قانون الصوت الواحد في االنتخابات البرلمانية والطالبية .وتساھم عوامل أخرى في ذلك منھا القبول
الجامعي والمنح إضافة إلى إلغاء العقوبات بحق معظم المتسببين بالمشاجرات بعد تدخل جاھات
عشائرية.
ويضيف دعاس أن التعليم الجامعي في "خطر حقيقي" ناتج عن سياسات التعليم العالي المتجھة نحو
الخصخصة و"إھمال" مخرجات التعليم لحساب الموارد المالية" ،فالعنف الجامعي له أثر كبير على
مخرجات التعليم واالرتقاء به".
من جانبه يقول ياسر العدوان وھو والد طالبين جامعيين لـ  DWعربية ،إنه درس عام  ١٩٨٠في
الجامعة األردنية في ع ّمان ولمدة  ٤سنوات وبعدھا عمل بالجامعة ذاتھا لمدة  ٤سنوات أخرى ولم
تحصل طوال تلك الفترة أي مشكلة في الجامعة .ويضيف أنه يخاف حاليا على ولده في الجامعة
األردنية وولده اآلخر في جامعة البلقاء في السلط شمال غربي ع ّمان.
ويتساءل العدوان قائال" :كيف يتم إطالق النار داخل الحرم الجامعي؟ وكيف يتشاجر العشرات ويتم
التكسير داخل الحرم الجامعي دون رقيب أو محاسبة"؟ .ويعزو العدوان انتشار ھذا العنف إلى عدة
أمور من بينھا التباعد بين المحاضرات ما يعطي الطالب المزيد من أوقات الفراغ يتشاجرون خاللھا
ويشير إلى أن زجاج سيارة ولده كسر على سبيل المثال قبل شھرين خالل مشاجرة في جامعة البلقاء
وأنه تقدم بشكوى ولكن "مع األسف" لغاية اآلن ينتظر الرد.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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"مخرجات التعليم ال توائم متطلبات السوق"
ويرى الكاتب والصحفي األردني خالد فخيذه في حوار مع  DWعربية ،أن مثيري العنف في
الجامعات أغلبھم من الكليات اإلنسانية التي "تتخم" بھم الجامعات وطوابير العاطلين عن العمل بعد
تخرجھم .وحسب فخيذه فإن "أغلب الطالب من ھذه الفئة درسوا ھذه التخصصات بسبب معدالتھم
وليس بخياراتھم" ،ولذلك فإن ھدفھم في المحصلة حمل شھادة البكالوريوس بصرف النظر عن
التخصص.
ويقول إن سياسات التعليم في الجامعات سبب من األسباب المولدة لھذا العنف ومخرجات التعليم "ال
توائم متطلبات السوق" ويوضح أن طلبة التخصصات العلمية مثل الھندسة والطب مثال ال يتشاجرون
مشيرا إلى أن ما جرى في جامعة الحسين في معان جنوبي األردن كان سببا في "قرار طلبة
سعوديين بمغادرة الجامعات األردنية واستكمال تعليمھم في جامعات عربية أخرى".
ويرى فخيذه أن مستقبل التعليم في ظل مثل ھذه الظروف سيكون سيئا لكنه يعتقد أن مجلس النواب
األردني الذي خصص جلسة خاصة لمناقشة ھذه القضية والحكومة التي أعدت خطة لمكافحة ھذه
اآلفة سيصالن إلى نتيجة "إلعادة الھيبة للتعليم األردني".
"الجامعات أسيرة ألمراض المجتمع"
من جھته يقول أستاذ علم االجتماع المشارك في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية الدكتور حسين
محادين في حوار مع  DWعربية ،إن العنف الحالي بأشكاله المتعددة ليس وليد اللحظة والجامعات
األردنية تتسم منذ عقد ونيف باتساع نسب القبول مع عدم التوزيع واالنتقال الجغرافي المتبادل بين
الجامعات.
ويضيف محادين أن الفعاليات الحرة ألنشطة الطلبة الشباب غدت قاصرة عن استيعاب قدراتھم
وطموحاتھم في ظل غياب الحرية والفعاليات السياسية األكبر من محددات الوالء العشائري أو
المناطقي أو االنحدار التاريخي لمسقط الرأس في واقع سكاني متعدد المنابت واألصول.
ويرى أستاذ علم االجتماع أن "ھذا الواقع أبطأ عملية االندماج وتعميق قيم المواطنة واحترام
التعددية" .ھذه الحالة تؤدي إلى "خلق بيئة مأزومة وبعيدة عن الحصانة ضد أمراض المجتمع من
جھوية ومناطقية ،التي اخترقت الجامعات فأضعفت من مناعتھا كقائدة للمجتمع كما يفترض".
كل ھذه العوامل جعلت من الجامعات "أسيرة ألمراض المجتمع ،كما أن ضعف تطبيق القوانين سواء
في المجتمع أو في الجامعة تباعا قد أدى إلى الجرأة في االعتداء على النظام العام عموما في
الجامعة"..
ويوضح الدكتور محادين أن المعطيات العلمية تشير إلى أن ھناك مقدمات وأنواع أخرى من العنف
ال تحظى حتى اآلن بأي اھتمام منھجي إلطفائه "كالعنف اللفظي الخادش" أو التھديدي بين األفراد أو
العنف االقتصادي ممثال كاتساع جيوب ومساحات الفقر ،أو العنف األسري".
ويضيف محادين إلى ذلك "العنف الصحي" الذي ال يتمكن الفرد تحت مظلته من نيل الخدمات الطبية
األساسية التي من شأنھا أن تخفف من حجم ونوعية آالمه".
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

مصادر  :تغييرات مؤكدة على رؤساء جامعات رسمية في إطار ھيكلة شاملة لقطاع التعليم العالي
علمت طلبة نيوز من مصادر موثوقة بأن دوائر صنع القرار تتدارس في ھذه األيام قرارات مھمة
بخصوص إعادة ھيكلة شاملة تطال قطاع التعليم العالي والجامعات حيث أن ھناك إشارات وردت من
أعلى اھرم في مطبخ القرار بعدم الرضى عن األداء العام لإلدارات الجامعية .
وبحسب المصادر فإن عوامل متعدده منھا معالجة ملفات ساخنة في العنف الجامعي وغيره ستكون
من الدوافع التي تدفع الحكومة إلجراء جراحات في اإلدارات الجامعة قد تطال عددا ال بأس به من
القيادات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي .
وبينت المصادر بأن ھناك دراسة على طاولة صناع القرار بتغيير من  ٣الى  ٥رؤساء جامعات بيد
أن الحسم لم يصدر وأن األمر قد يتطلب مزيدا من الوقت .
وقالت المصادر بأن عملية تغيير رؤساء الجامعات سيتبعھا تعليمات بإعادة ھيكلةالقيادات في كل
جامعة بحيث تطال نواب رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة على وجه التحديد.
ولم تخف المصادر بأن ھناك إثنين من رؤساء الجامعات تم حسم أمر تغييرھم إال أن عملية اإلنتظار
ھي لتدارس بقية الخيارات .
وأشارت المصادر بأن ھناك اھتمام واضح لدى جاللة الملك حول ملف التعليم العالي وأن ھناك
رسائل ملكية من وراء السطور اطلقھا جاللته لدى لقاءه بالنواب وتركيزه على العنف في الجامعات
مما يشير الى عدم رضى الملك عن األداء الحكومي في ھذا اإلطار .
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مقاالت

الرأي ص٤٣ :

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

ال ُعنف الجامعي لماذا وإلى متى..؟

اذعار سعد الحميمات

مؤسف جداً ال بل أنه ُمحزن ما حصل ويحصل في جامعاتنا في الفترة الزمنية القريبة التي مضت من
عنف دم ّوي بين رفاق الدرب والدراسة  ،أمور فاقت في بشاعتھا وغرابتھا حدود التص ّور ور َم ّ
ت
بسوادھا على صفحات ناصعة البياض من السُمعة والريادة والتطور والتي وصلنا إليھا بفضل
جامعاتنا الشامخة المنتشرة في ربوع الوطن وطالب العلم فيھا ..نعم لقد تألمنا جميعا ً لمثل ھذه
األحداث الدخيلة على مجتمعنا األردني المعروف عنه بالطيبة والرأفة والتكاتف والتسامح ..أحداث
ھ ّزت كل المشاعر واألحاسيس وأبكت البعيد والقريب  ،،فأن يُقتل أربعة بينھم دكتور شاب وطالب
على مقاعد الدراسة في يوم واحد في جامعة الحسين في معان فھذا شيء يُبكينا جميعا ً مھما كانت
األعذار واألسباب والمسببات ،،وقبلھا وقبلھا في مواقع أخرى فھذا شيء يدعو إلى وقفة صمت
وحزن على ما يحصل في صروح العلم عندنا  ،،ھذه الجامعات التي سُميت بأسماء لھا في الوجدان
مكانة خاصّة ولھا من التاريخ نصيب كبير.
نعم أحبتي لم يكن البعض من طالبنا األعزاء على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقھم أو على األقل
التي كنّا نتمناھا منھم  ،،فلقد كانت اآلمال معقودة على فئة المثقفين من طلبة العلم من أبناء ھذا الوطن
الحبيب أن يساھموا بتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن جامعاتنا ومعاھدنا
ومدارسنا وبالتالي إجھاض أھم ركن في حياة الشعوب  ،،فھنا في ھذه الجامعة تصفية حسابات
وھناك إفتعال مدروس وبتوجيھات ممن ال يحبون الخير والسمو لھذا الحمى الطيب المعطاء  ،،فلماذا
يا أبناءنا الطلبة األعزاء لماذا ..؟ أين صبركم وترويكم من أجل الوطن ومن أجل المستقبل  ،،أنتم
طلبة علم وقد ذكركم ﷲ في كتابه العزيز بقوله تعالى )إنما يخشى ﷲ من عباده العلماء (فاطر ٢٨أي
أنكم أكثر الناس خشية من ﷲ تعالى  ،،لماذا رسمتم الحزن على وجوھكم ووجوه ذويكم واألردنيين
جميعا ً  ،،ماذا كانت النتيجة وماذا تنفعنا مثل ھذه المشاحنات والمشاجرات والتح ُزبات التي ال تليق
بكم  ،،ماذا حدث وماذا حصل كي يتجرد البعض من إنسانيته وفكره وثقافته ليحمل السالح الح ّي
والسكاكين والخناجر وعدة استطيع القول انھا تصلح لھجوم في ساحة حرب  ..يحمله بكل أريحيّة
ودونما أي مباالة أو مسئولية داخل حرم الجامعة ثم يُص ّوبه إلى صدر زمي ٌل له فيرديه قتيالً  ،،وشر
البلية ما يبكي فبدل أن نقوم بإخماد نار الفتنة بين األحبة والزمالء وأبناء الوطن الواحد نجد ان
البعض يتداعى لحشد األقارب والمعارف وبالتالي التحضير لموقعة اخرى فيا لألسف يا لألسف
عليكم احبتي وأخوتي يا طلبة العلم  ،،أسفي عليكم أن تركتم للشيطان فرصة الوقوع بكم أسفي عليكم
 ..نھاية القول الرحمة لكل من فارق الحياة وترك الدنيا من أجل أسباب تافه ليس لھا بيننا أي حجم أو
وزن ،والصبر والسلوان لذويكم وللوطن

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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إعالنات
الرأي ص+ ٤٠ :العرب اليوم ص٢٨ :

الدستور ص٤٧ :

٢٠١٣/٥/١٢

األحد

اإلثنين

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/١٣

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٣٣ :

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/١٢

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص+٤٠ :الدستور ص١٣ :

اإلثنين

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/١٣

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

طقس االردن

٢٠١٣/5/١٣

االثنين  ١٣أيار ٢٠١٣
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بقليل.
ويستمر الطقس ربيعيا ً لطيفا ً في الجبال ،و ُمعتدالً في باقي المناطق .وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر
الميت العقبة.
وتظھر السحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتتھيا ً الفرصة ُمجدداً مع ساعات العصر والمساء لھطول
زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق متفرقة من المملكة.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق وخاصة في
جنوب وشرق البالد.
ي ّ
ُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من جنوب وشرق المملكة باإلضافة للطرق الصحراوية
نتيجة الغبار ال ُمثار بفعل الرياح النشطة.
الثالثاء  ١٤أيار ٢٠١٣
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائھا أقل من ُمعدالتھا السنوية بحوالي  ٤-٢درجات
مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً لطيفا ً الى ُمعتدل في أغلب المناطق .وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت
والعقبة.
وتستمر بالظھور كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة مع إحتمالية لھطول زخات محلية رعدية
من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة .و ُمثيرة للغبار واألتربة خاصة في المناطق الصحراوية.
ي ّ
ُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من المناطق والطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة
نتيجة الغبار ال ُمثار بفعل الرياح النشطة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

 حازم عبدالفتاح حسن يوسف  -ضاحية االمير حسنحسن محمود ابو ھويدي  -الظليلحمدة عبدﷲ فرھود العجارمة  -ماركا الشماليةرائد يعقوب جريس بدر  -بلدة الوھادنةسرور دبيس الشراب  -بدر الجديدةضيف ﷲ محمد آغا  -اربدعبدالقادر الحاج مروح مصطفى بدران  -الجبيھةعبداللطيف احمد محمود سماره  -الزواھرهعبدﷲ سليمان علي القضاه  -عجلونعلي عودة الدويك  -شارع االردنعواد محمد الغنيمات  -عين الباشاغديفان سمر الجمعان  -الزرقاءفتحية عبدالفتاح حمد عودة  -الھاشمي الشماليفيوليت الياس ناصر مقحار  -خلدامحمد جميل راضي  -القويسمةمحمد سليمان حسن العموش  -المفرقمحمد عمر حسن السمنودي  -حي الروابيمحمد عيسى اصفيران الفالحات  -وادي موسىمحمد ناجي محمود ابراھيم القصراوي  -الرصيفةمروان عبداللطيف ذياب الروسانمسعدة عبدالفتاح الشيخ عبد  -الزرقاءناصر عبد ﷲ موسى  -تالع العلينجود سمير يوسف ابو جوده  -مادبا-نصر الدين جوده االنصاري  -الشميساني

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

• علمت »عين الرأي« أن الحكومة تدرس إعفاء مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات من
الغرامات والفوائد حيث من المتوقع صدور مثل ھذا القرار نھاية الشھر الحالي .
• مؤسسة غير أردنية وجھت إلى عدد من المؤسسات الحكومية والعامة مخاطبات
تعلمھا انه سيتم منحھا وسام االستحقاق الذھبي لتميزھا في مجال المبادرات إضافة
الى فوز مواقعھا االلكترونية بإحدى جوائز اإلبداع التي تمنحھا المؤسسة في حفل
سيقام في دبي إال ان ذلك مشروط بدفع رسوم ما بين  ١٠-٥آالف دوالر لكل
مؤسسة علما ً بأن كل من يتقدم للمشاركة يعتبر فائزاً .
• سبعة نواب شكلوا إطاراً نيابيا ً عقب انسحابھم من عضوية كتلة نيابية لعدم وجود
موقف موحد من الثقة بالحكومة يعتزمون العودة الى كتلتھم »األم« مجدداً .
• الجمعية األردنية للعلوم والثقافة تقيم مساء اليوم في مقرھا حفل إشھار كتاب
»الشريف شرف بن راجح« بحضور مؤلفه د .علي محافظة وعدد من الباحثين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/١٣

اإلثنين

• وقع نواب على مذكرة تطالب بمخاطبة أمانة عمان الكبرى والجھات الرسمية بإزالة
البسطات العشوائية الموجودة في وسط البلد بعمان ،مشيرين إلى أنھا »تضايق
المواطنين المارة وتسبب الكثير من المشاجرات».
• تحت رعاية وزير الدولة لشؤون االعالم وزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد
المومني تعقد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم ندوة في فندق القدس الدولي
بعنوان »البطالة والتشغيل كواحدة من اھم التحديات التي تواجه الشباب في االقليم
االورومتوسطي».
• اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين االردنيين في المعتقالت الصھيونية تقيم في
السادسة من مساء االثنين وفي مجمع النقابات المھنية الخيمة التضامنية مع األسرى
األردنيين المضربين عن الطعام.
• بدأ موظفو مؤسسة تنمية أموال األيتام صباح امس إضرابھم للمطالبة بتحسين
ظروفھم المعيشية بعد انتھاء مھلة كانوا منحوھا لإلدارة للنظر في مطالبھم..
ويطالب الموظفون بمكافآت ال تقل عن  ٢٠٠دينار ومكافأة نھاية خدمة وراتب ثالث
عشر ورابع عشر.
• أعلنت وكالة االنباء السورية الرسمية »سانا« أن الطريق الدولي بين دمشق ودرعا
أصبح آمنا وأن وحدات من الجيش النظامي السوري عملت على تأمينه بالكامل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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• حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني يقيم في السابعة من مساء بعد غد
االربعاء مھرجانا تحت شعار المقاومة ..ھي الطريق لتحرير األرض وھزيمة
المشروع األميركي الصھيوني
• تعرضت إدارة مراكز األميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق األردني
الھاشمي في بلدة أيدون في محافظة اربد الى عملية سرقة حيث أقدم مجھولون على
اقتحام مكتب المحاسب وسرقة قاصة حديدية والذوا بھا بالفرار وباشرت األجھزة
األمنية المختصة التحقيقات لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليھم وتقديمھم للقضاء.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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