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أخبار الجامعة
االثنين

الصياد نيوز

٢٠١٣/٤/٢٩

رئيس الجامعة األردنية أ.د أخليف الطراونة ...لم يعد ھناك مبرر الستمرار وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد رئيس الجامعة األردنية أ.د أخليف الطراونة بان
جاللة الملك عبدﷲ الثاني حفظه ﷲ منح اھتماما كبيرا
للتعليم العالي وخصه بالذكر في عدد من خطابات التكليف
للحكومات المتعاقبة،
ولكن سرعة تبدل الوزراء والحكومات أعاق وضع خطط
استراتيجية للنھوض بالتعليم العالي ،كما أن تعدد
المرجعيات عامل معوق يحول أحيانا دون نجاح اإلدارات
الجامعية.
وبين الطراونة في مقابلة خاصة مع " الوقائع االخبارية "
أننا بحاجة إلى استراتيجية للتعليم العالي تمتد إلى عشرين
سنة لألمام ،نحدد في ضوئھا حاجاتنا وأھدافنا الوطنية وما
الذي نريده من خريجينا أوال ثم توضع الخطط بناء على
ذلك ،وتمنح الجامعات االستقاللية لتطبيق وتنفيذ تلك
الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منھا.
وقال الطراونة ،بان الجامعة األردنية تمتاز بأنھا األم ،ليس فقط ألنھا األقدم ،أو األعلى في عدد
الطلبة الدارسين فيھا وخريجيھا ،بل ألنھا األشمل في تخصصاتھا ،واألكبر في مساحتھا ،واألكثر
تطورا في بناھا التحتية وخدماتھا ومرافقھا ،واألكثر احتضانا ألفضل األكاديميين في كل
التخصصات ،وخريجوھا ينافسون على صعيد المنطقة واإلقليم والعالم في كثير من التخصصات،
ويحصدون جوائز عالمية ويحققون أداء مرتفعا في االمتحانات الدولية .
وكشف الطراونة بان أول اتخذه حين تسلم رئاسة الجامعة ھو تشكيل لجنة عليا لمراجعة رؤية
الجامعة ورسالتھا وأھدافھا والخطط الدراسية في كل التخصصات ،وتحديثھا وتطويرھا بعد تحديد
نواتج التعلم المفتاحية ومؤشرات األداء المطلوبة والمتوقعة من الطلبة ،مؤكداً بان اللجنة العليا فرغت
من وضع الخطوط العامة ،والعمل جار ضمن اللجان الفرعية لعكس تلك الشروط والمحددات على
واقع الخطط في كل التخصصات ،بما يضمن تزويد الخريجين بالمھارات المطلوبة للتكيف مع
احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا .
وردا على سؤال حول تقييمه لفرع الجامعة في منطقة العقبة االقتصادية ،أكد الطراونة بأن فرع
الجامعة في العقبة فكرة رائدة وتملك مقومات ممتازة لتكون تجربة ناجحة ولكنھا كانت بحاجة إلى
بعض الوقت إلنضاجھا قبل البدء بتنفيذھا ،ولكن ،مع ذلك ،فإنني أعمل اآلن بكل طاقتي على تحويل
فرعنا في العقبة من مستھلك إلى منتج ،خاصة وأن كلفت انشاؤه تجاوزت عشرة ماليين دينار ،وكان
سببا من أسباب استھالك ميزانية الجامعة.
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وفيما يلي نص الحوار .:
 :الدعم الملكي لتطوير قطاع التعليم العالي كان متعددا بما يضمن تحقيق األھداف المرجوة
والطموح ،إال أن التوجه الملكي كان واضحا في منح الجامعات االستقاللية الكاملة لكي تقوم
بدورھا الريادي باعتبارھا إحدى المحركات األساسية سواء للدور الذي تقوم به أو الشريحة التي
تستھدفھا ،فكيف تنظرون إلى ذلك؟
الطراونة :ال أعتقد أن الجامعات تحظى باستقاللية مالية وإدارية كاملة ،وإن كانت القوانين قد منحتھا
جزءا من االستقاللية ،ولكن ما زال رؤساء الجامعات يعينون بقرار حكومي ،وما زالت مجالس
األمناء تخضع لتدخالت من جھات مختلفة ،وما زالت الرسوم المحصلة للجامعات ال تسدد لھا ،حتى
أن الدعم الحكومي قد انخفض إلى ما يقارب الصفر لدى الجامعة األردنية وجامعات حكومية أخرى،
وما زال القبول في الجامعات يأتي من لجنة القبول الموحد ،وما زال التوجيھي الذي تضع أسئلته
وتصححھا وزارة التربية والتعليم ھو المعيار األوحد لذلك القبول في ظل غياب أي معايير تخص
الجامعات وتميزھا عن بعضھا بعضا .وحتى في تطبيق القوانين والتعليمات على الطلبة تتعرض
إدارات الجامعات أحيانا لتدخالت من التعليم العالي وجھات أخرى ،ومن ثم فإن االستقاللية منقوصة،
وإن شئنا االرتقاء بالجامعات فإن كل ما ذكرته بحاجة إلى إعادة نظر.
لقد منح جاللة الملك اھتماما كبيرا للتعليم العالي وخصه بالذكر في عدد من خطابات التكليف
للحكومات المتعاقبة ،ولكن سرعة تبدل الوزراء والحكومات أعاق وضع خطط استراتيجية للنھوض
بالتعليم العالي ،كما أن تعدد المرجعيات عامل معوق يحول أحيانا دون نجاح اإلدارات الجامعية .نحن
بحاجة إلى استراتيجية للتعليم العالي تمتد إلى عشرين سنة لألمام ،نحدد في ضوئھا حاجاتنا وأھدافنا
الوطنية وما الذي نريده من خريجينا أوال ثم توضع الخطط بناء على ذلك ،وتمنح الجامعات
االستقاللية لتطبيق وتنفيذ تلك الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منھا.
مسألة أخرى مھمة ھي الدعم الممنوح للجامعات ،حين يكون مجموع ھذا الدعم أقل مما تخصصه
الدولة إلنشاء طريق في عمان ،فإننا ال يمكن أن نكون جادين في النھوض بالتعليم العالي .معظم
الجامعات بحاجة إلى تطوير خدماتھا التعليمية وبناھا التحتية ومرافقھا وتحسين رواتب طواقمھا
األكاديمية واإلدارية ،ومضاعفة ميزانيات البحث العلمي وتوفير البيئة المالئمة لتشجيعه ،وھذا بحاجة
إلى دعم مالي ،ولو منحت الجامعات رسم الواحد في المائة الذي يجنى باسمھا على أقل تقدير ،والذي
يصل إلى خمسمائة مليون ،لتمكنت من تطوير خدماتھا لتحقيق معايير الجودة واالعتماد العام
والخاص ،ولتحسنت مخرجاتھا بشكل ملموس.
وبذكر المخرجات ،فإن األصل أن يتم قبول جميع الطلبة على أساس التنافس ،وبعد حصولھم على
القبول ،يمكن للطلبة الفقراء الحصول على الدعم المالي من صندوق دعم الطالب الفقير الذي يمكن
رفع طاقته إلى ثالثين مليونا ً بدال من عشرين مليون ليتمكن من اإلنفاق على الطلبة المحتاجين وفق
معايير واضحة يشرف عليھا الديوان الملكي ،وتوزع على األرياف والبوادي والمخيمات وأبناء
الشھداء وغير ذلك ،وھكذا يمكننا استبدال الشكل الذي أخذته المحاصصات السابقة التي أفسدت
التعليم العالي بأسس أكاديمية صحيحة يقبل فيھا الطالب بناء على المعدل ،وتتكفل الدولة بمساعدته
في تعليمه الجامعي بناء على حاجته أو على تفوقه وموھبته ،وبذلك نكون قد ارتفعنا بمستوى
الخريجين ،وتخلصنا من العنف الجامعي وانسجمنا مع مبادئ الدستور األردني.
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أما فيما يخص وزارة التعليم العالي ،فإنني أرى ومنذ زمن بعيد ،ويشاركني الرأي عدد كبير من
األساتذة األجالء ،أنه لم يعد ھناك مبرر الستمرارھا ،واألفضل ھو تدعيم عمل مجلس التعليم العالي
ومنحه كافة الصالحيات المطلوبة للقيام بمھامه على أكمل وجه ،على أن تلحق به دائرة متخصصة
لترخيص الجامعات تتابع قضايا الترخيص واالعتماد ،ويتم إنشاء ھيئة مستقلة للجودة ،بدال من ھيئة
االعتماد ،تضع المعايير وتتابع تطبيقھا فيما يخص الجامعات ،ويمكن أن يمتد عملھا ليشمل الجودة
في التعليم األساسي والثانوي بحيث ننتقل من ثقافة االعتماد إلى الجودة ،ومن ثقافة المعايير الكمية
إلى النوعية.
 :نستحضر كل القيم والمفاھيم والتضحيات والجھود المضنية التي صاحبت بناء ھذا الكيان
األكاديمي العمالق ،حتى غدت منارة علم بخصائص متميزة استطاعت من خاللھا أن تفرض ذاتھا
على خارطة الجامعات المحلية والعربية والعالمية ،للحديث حول تلك الخصائص التي تقف وراء
الجامعة وتميزھا وإكسابھا الشھرة على كافة األصعدة؟
الطراونة :تمتاز الجامعة األردنية بأنھا األم ،ليس فقط ألنھا األقدم ،أو األعلى في عدد الطلبة
الدارسين فيھا وخريجيھا ،بل ألنھا األشمل في تخصصاتھا ،واألكبر في مساحتھا ،واألكثر تطورا في
بناھا التحتية وخدماتھا ومرافقھا ،واألكثر احتضانا ألفضل األكاديميين في كل التخصصات،
وخريجوھا ينافسون على صعيد المنطقة واإلقليم والعالم في كثير من التخصصات ،ويحصدون
جوائز عالمية ويحققون أداء مرتفعا في االمتحانات الدولية ،كما أن ھيئتھا األكاديمية تضم خيرة
الخيرة ،والكثير من أعضائھا يحملون أوسمة وشھادات تقدير وجوائز محلية وعربية وعالمية،
ويعدون أعالما في ميادين تخصصھم .عالوة على ذلك كله ،فإن موقعھا في قلب العاصمة عمان
يجعلھا قريبة من كل شيء ،وقادرة على تقديم كل الخدمات التي يحتاجھا الطالب سواء داخل الحرم
الجامعي أو حوله ،ويمكن القول إن الجامعة مدينة متكاملة قائمة بحد ذاتھا ومعتمدة على نفسھا ماليا
وإداريا ،فھي تضم كل ما يطلبه الطالب من خدمات ومرافق بما في ذلك القاعات الصفية الحديثة،
والمدرجات ،والمسارح ،وأماكن السكن والترفيه والمختبرات العلمية وخدمات الحاسوب والمطاعم
والكافيتريات والمالعب الداخلية والخارجية ،وكل شيء تقريبا.
كما تتضمن الجامعة عمادة شؤون طلبة فعالة تنفذ نشاطات متنوعة وثرية وتشرك أعدادا كبيرة من
الطلبة وتخرج مواھب لھا حضور على مستوى الوطن العربي وليس األردن فحسب ،باإلضافة إلى
وحدة إعالم متطورة تتضمن إذاعة جامعية حققت مكانة مرموقة ،ومجلة ألخبار الجامعة ،وأخرى
لألقالم الجديدة التي تتمتع بموھبة أدبية ،عالوة على موقع الكتروني متطور يتضمن أخبار الجامعة
بالصوت والصورة .وتضم الجامعة مراكز بحثية متخصصة لھا سمعة إقليمية وعالمية كمركز حمدي
منكو للبحوث العلمية الذي حصل على جائزة سمو األمير الحسن للتميز ،ومركز الدراسات
اإلستراتيجية ،ومركز الخاليا الجذعية وھو األول من نوعه في اإلقليم ،ومركز المياه والطاقة
والبيئة ،ومركز الوثائق والمخطوطات ،والمركز الثقافي اإلسالمي ،ومركز تنمية القوى البشرية،
ومركز الحاسوب ،ومركز اللغات ،ومركز دراسات المرأة ،باإلضافة إلى كليات حصلت على جوائز
عالمية وإقليمية للتميز ككلية إدارة األعمال وكلية الصيدلة ،ھذا ناھيك عن إنجازات كلية الطب
ومستشفى الجامعة الذي حصد عددا من شھادات الجودة العالمية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الحكومة لم تتخذ خطوة عملية لحل إشكالية التمويل سواء عن طريق الدعم أو االقتراحات البديلة
والمتممة لعملية الدعم ،وبوجه عام أخذ الدعم بالتناقص نتيجة زيادة أعداد الجامعات واستغالل
بعضھا لعملية التوزيع ،فأين تقف الجامعة األردنية في خطتھا ضمن ھذا المحور؟
الطراونة :نحن نعمل اآلن على تحسين البنى التحتية وتطويرھا ذلك أن بعض الكليات بحاجة إلى
تحديث مبانيھا وأخرى بحاجة إلى زيادة أعداد مختبراتھا وتزويدھا بأجھزة حاسوبية متطورة ،ونظرا
ألن رسوم الطلبة في معظم التخصصات ال تغطي كلفة دراسة الطالب ،باإلضافة إلى انخفاض الدعم
الحكومي كما أسلفت ووجود طلبة يدرسون على نفقة الجامعة دون أن تتحمل أي جھة كلفة دراستھم،
فإن الوضع المالي للجامعة حرج فعال ،ولذلك ،فقد وضعنا خطة لتطوير االستثمار في الجامعة بدأناھا
بضم وحدة الصناديق إلى وحدة الشؤون المالية بحيث تكون ھناك رؤية استراتيجية موحدة قادرة على
التخطيط لجذب االستثمار إلى الجامعة من جھة ضمن نظام الـ ) ،(BOTوتنفيذه في مواقع أخرى
بجھد ذاتي من جھة ثانية لتعظيم دخل الجامعة من االستثمارات  .كما تخطط الجامعة الستحداث
تخصصات جديدة برسوم جديدة تغطي كلف دراسة الطالب .ھذا وقد خفضنا بعض النفقات المتعلقة
بكلف عقد المؤتمرات والندوات ،ووجھنا العمداء إلى جذب الدعم من القطاع الخاص للفعاليات التي
تعقد في الجامعة.
ا :مستجدات وتطورات وتوجھات لقطاع التعليم ،استوجب من كافة الجامعات العمل لتنمية بنيتھا
لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشھدھا العالم .وأنتم في الجامعة األردنية ھل وضعتم
خطة استراتيجية في ھذا الجانب؟
الطراونة :نعم ،ھناك خطة استراتيجية رصدت فيھا بعض المبالغ لتطوير وتحديث البنى التحتية في
الجامعة ،ولكن تأخر بعض الجھات الحكومية في سداد التزاماتھا للجامعة أدى إلى تجميد بعض خطط
التطوير  .في المقابل ،فقد أنشأنا عددا من القاعات الصفية وقاعات المطالعة األنيقة المزودة بأحدث
معدات التكنولوجيا التعليمية بالتعاون مع القطاع الخاص ،كما خصصنا لوحات شرف لتوثيق أسماء
المتبرعين لدعم الكليات ،ووقعنا عددا من االتفاقيات مع القطاع الخاص كمشروع أيلة وسلطة العقبة
لتطوير فرع الجامعة في العقبة ،وإقامة عدد من االستثمارات المشتركة ھناك بما يحول فرعنا في
العقبة من مستھلك إلى منتج ،باإلضافة إلى اتفاقية مع شركة زين لتمويل إنشاء حديقة اليوبيل الذھبي
في الجامعة ،ونحن نعول على ھذا النموذج من التعاون مع القطاع الخاص ليتم تعميمه ،خاصة باتجاه
إنشاء مشروعات استثمارية ،بما يسھم في زيادة حجم اإليرادات للجامعة.
 :تضعون التفكير الجاد والمدروس نصب أعينكم لخلق وإيجاد كليات تحتضن تخصصات متميزة
ونادرة ،وتكون منارة للعلم ومورداً لحاجات السوق األردني العربي من الكفاءات البشرية ،فھل من
كليات وتخصصات ستحتضنھا األردنية خالل المرحلة القادمة؟
الطراونة :لقد قمنا بمراجعة كاملة ألھداف ومخرجات كليات الجامعة ومعاھدھا ومراكزھا وبرامجھا
وبناء على ذلك فقد اتخذنا قراراً ضمن اللجان العليا للجامعة وافق عليه مجلس األمناء بإلغاء كافة
المعاھد ودمجھا ضمن كلياتھا األم توفيراً للنفقات وتعظيما َ ً◌ لإلنتاجية ورفعا ً من مستويات الجودة في
التعليم مما يمكنا من تطبيق معايير موحدة على كل الخطط الدراسية التي يتم تدريسھا في مساقات
الجامعة المختلفة وضبط نواتج التعلم ومخرجات األداء بالنسبة للخريجين ،ومثال على ذلك فقد حولنا
معھد دراسات اإلسالم في العالم المعاصر إلى قسم داخل كلية الشريعة وحولنا المعھد الدولي لتعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرھا إلى شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرھا في مركز اللغات ،ومعھد العمل
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االجتماعي إلى قسم العمل االجتماعي في كلية اآلداب ،ومعھد البحوث والتدريب واإلرشاد الزراعي
لكلية الزراعة ليحمل مسمى المحطة الزراعية كما كان في السابق.
كما حولنا معھد اآلثار إلى كلية السياحة واآلثار واستحدثنا برامج تنافسية في مجال السياحة على
مستوى البكالوريوس والماجستير تؤھل الخريجين لتعبئة الشواغر في سوق العمل المحلية .باإلضافة
إلى دمج قسم العلوم السياسية في كلية اآلداب مع كلية الدراسات الدولية وتغيير مسمى الكلية ليصبح
كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية.
عالوة على ذلك فقد استحدثنا برامج جديدة في مستوى الماجستير والدكتورة حصل بعضھا على
موافقة مجلس التعليم العالي كبرنامج ماجستير الطاقة المتجددة في كلية الھندسة والتكنولوجيا،
وبرنامج ماجستير الدراسات الشرق األوسطية في كلية الدراسات الدولية ،وبرنامج ماجستير
الزراعة العضوية في كلية الزراعة وبرنامج الدكتوراه في اللغويات في كلية اللغات األجنبية وما
زالت ھناك برامج أخرى في انتظار موافقة مجلس التعليم العالي مثل برنامج الماجستير في القيادة
والتحديات العالمية في كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية.
 :تقييمكم للخطط ،ھل تتناسب والمعايير والمتطلبات العالمية واألكاديمية والصناعية ،وھل تتم
مراجعتھا بصورة دورية وفق المتغيرات العلمية والتكنولوجية؟
الطراونة :كان أول قرار اتخذته حين تسلمت رئاسة الجامعة ھو تشكيل لجنة عليا لمراجعة رؤية
الجامعة ورسالتھا وأھدافھا والخطط الدراسية في كل التخصصات ،وتحديثھا وتطويرھا بعد تحديد
نواتج التعلم المفتاحية ومؤشرات األداء المطلوبة والمتوقعة من الطلبة ،وقد فرغت اللجنة العليا من
وضع الخطوط العامة ،والعمل جار ضمن اللجان الفرعية لعكس تلك الشروط والمحددات على واقع
الخطط في كل التخصصات ،بما يضمن تزويد الخريجين بالمھارات المطلوبة للتكيف مع احتياجات
سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا ،وينمي قدرتھم على التفكير االبداعي والمنتج في ظل منافسة قوية
وفرص محدودة في أسواق العمل .وقد ينتج عن تلك الدراسة المعمقة والشاملة إلغاء بعض
التخصصات ودمج تخصصات أخرى ،وإنشاء تخصصات جديدة ،باإلضافة إلى طرح مساقات جديدة
لتأھيل الطلبة في ميادين المواطنة الصالحة وتزويدھم بمھارات الحياة األساسية ،وبمعرفة في اإلدارة
واالقتصاد ومھارات االتصال الفعال ،كما تشجع الخطط الجديدة اتجاھات الطلبة نحو األعمال الحرة
والريادية ،وربط ما يدرسونه في الجامعة بواقع الصناعة وأسواق العمل المختلفة.
 :اتخذت بعض الجامعات منذ وقت مبكر االعتماد األكاديمي معياراً من معايير الثبات واالستمرار
في إستراتيجيتھا التعليمية ،فأين تقف الجامعة األردنية من معيار االعتماد األكاديمي؟
الطراونة :لقد حققت الجامعة األردنية منذ زمن معيار االعتماد العام ومعايير االعتماد الخاص لكل
التخصصات وفي كل مستويات الدراسة في مرحلة البكالوريوس كما في مرحلة الماجستير
والدكتوراه ،ولكن الجامعة اآلن تعمل على رفع معايير الجودة في التعليم بما يتفق مع المواصفات
العالمية وبما ينقل الجامعة من فئة أفضل ستمائة جامعة في العالم إلى فئة أفضل خمسمائة جامعة في
العالم .ھذا ما نعمل عليه اآلن بكل جد ،وسنحققه إن شاء ﷲ خالل زمن ال يتجاوز العامين ،واضعين
نصب أعيننا التحول من المعايير الكمية إلى النوعية ،وتحقيق سمعة ومكانة مرموقتين للجامعة بين
جامعات العالم األكثر جودة في التعليم.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوقائع :البحث العلمي عنصر أساسي لبقاء أي مؤسسة وتحديد سرعة تطورھا في كافة المجاالت،
والمعروف أن البحث العلمي يقوم على أربعة ركائز ،الباحث ،وثانيھا البحث ،وثالثھا البنية
التحتية ،ورابعھا إدارة المؤسسات البحثية ،فأين تقف الجامعة األردنية في ھذا الجانب؟
الطراونة :نشجع البحث العلمي ونخصص حاليا سبعة في المائة من موازنة الجامعة للبحث ،وسنعمل
على رفع تلك النسبة وتشجيع الباحثين المتميزين عبر الجوائز والتكريم المالي والمعنوي ،كما نفكر
في وضع نظام متكامل للحوافز يشجع أعضاء ھيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على البحث
العلمي ،وقد اتخذ مجلس العمداء مؤخرا قرارا يفيد بدعم أي طالب دراسات عليا ينجح في نشر
دراستين من رسالة الماجستير أو الدكتوراه خالل عامين دعما ماليا مباشرا ،كما أن الجامعة تغطي
نصف نفقات النشر في أي مجلة عالمية معتمدة ومحكمة دوليا ألعضاء ھيئة التدريس ،ھذا باإلضافة
إلى الجھد الكبير الذي تبذله عمادة البحث العلمي في دراسة مشروعات األكاديميين والطلبة لتوفير
الدعم لھا ،وما تصدره من مجالت علمية محكمة تساعد أعضاء ھيئة التدريس في نشر أبحاثھم
العلمية و دعم تسجيل براءات االختراع على نفقتھا الخاصة.
وھنا ال بد من اإلشارة إلى ضرورة زيادة أعداد المجالت المحكمة علميا في األردن ،خاصة في
بعض التخصصات كالعلوم التربوية ،ذلك أن مجلة واحدة معتمدة في كل تخصص أمر ال يتالءم مع
أعداد الباحثين وأعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية ،وھو ما يتسبب في إعاقة نشر أبحاث
أعضاء ھيئة التدريس وينعكس سلبا على ترقياتھم وعلى معايير الجودة للجامعة ككل .ومن ثم فإنني
أدعو وزارة التعليم العالي إلى إعادة النظر في قرارھا السابق بوقف اعتماد بعض المجالت التي
تصدرھا الجامعات ،والسماح بإعادة نشرھا لدعم البحث العلمي.
أما بالنسبة لتكاليف البحث في المجاالت العلمية والصناعية ،فإن عمادة البحث العلمي تغطي نفقات
المواد الالزمة للتجارب العلمية ونفقات الباحثين المساعدين والرئيسيين ،كما أن المراكز البحثية
المتخصصة في الجامعة تنتج عددا من األبحاث التطبيقية الھامة ،خاصة في مجال الزراعة والطاقة
والمياه وتسعى إلى استكشاف حلول جذرية لمشكالت الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والطاقة في
المجتمع األردني باكتشاف تقنيات جديدة وفعالة ومبتكرة وقليلة الكلفة.
تسعون لزيادة أعداد الطلبة ،وزيادة قدرة الجامعة على استقطاب طلبة وافدين من مختلف دول
العالم ،األمر الذي يتطلب منكم توفير بيئة جامعية مناسبة لھم ،فماذا تقدم الجامعة لھؤالء الطلبة؟
الطراونة :الجامعة األردنية اليوم ھي عنوان للقاء المعرفة بالتطبيق ،والنقد باإلبداع ،والقديم بالجديد،
والشرق بالغرب ،واألصالة بالحداثة .لقد خرجت الجامعة األردنية منذ تأسيسھا سبعة وأربعين فوجا،
يربو عددھم على المائة وستين ألف طالب وطالبة ،بمعدل ثمانية آالف طالب سنويا في العقد الماضي
وحده ،رفدوا كل مجاالت البناء والتطوير والتحديث في األردن والوطن العربي والدول اإلسالمية
وكثير من بلدان العالم  ،وتبوؤوا مواقع ھامة في بلدانھم في كل الميادين.
الجامعة األردنية تقدم تاريخا عريقا من الجودة في مجال التعليم العالي ،وتضم نخبة ممتازة من
األكاديميين الذين يندر أن يوجد لھم مثيل في أي جامعة أخرى على مستوى المنطقة ،وليس األردن
فحسب ،كما تمتاز ببنى تحتية مؤھلة وخدمات تعليمية تتفوق على نظيراتھا في كل الجامعات
الرسمية ،من مختبرات علمية وحاسوب وانترنت وطباعة ومطاعم ومكتبة عمالقة تضم ما يزيد عن
 ،كما تقدم منازل للسكن الداخلي للطالبات تتمتع باألمن والنظافة والرعاية ،باإلضافة إلى نشاطات
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طالبية تشرف عليھا عمادة شؤون الطلبة تشمل كل مجاالت الفن والرياضة والثقافة والعلوم،
وتتضمن نشاطات خاصة بالثقافات المختلفة ،ولدينا مكتب متخصص في العمادة لإلشراف على
شؤون الطلبة الوافدين ورعايتھم وتوفير احتياجاتھم ،ھذا إلى جوار مكتبة ھي األكبر واألكثر شموال
بين مكتبات الجامعات األردنية ،وتحتوي على مقتنيات ضخمة تبلغ ) (١٠٠٨٦٢٥مادة مكتبية و
) (١٧١ألف مجلد لدوريات عربية وأجنبية ورقية ،ويتوفر لديھا المكتبة أرشيف خاص بالمخطوطات
العربية والوثائق التاريخية والسياسية ،وتستخدم الحاسوب في جميع أعمالھا ونشاطاتھا وخدماتھا.
 :ماذا عن شراكاتكم وتواصلكم مع الجامعات المحلية والعربية واألجنبية ،وكيف ترون شكل العالقة
بينكم وبين األطر التربوية العالمية؟
الطراونة :تتمتع الجامعة بشبكة عالقات واسعة مع جامعات عالمية ذات سمعة مرموقة في كل
القارات ،بدءا باألمريكتين ووصوال إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا واستراليا ،ترتبط معھا باتفاقات تفاھم
وتعاون وتبادل أكاديمي وطالبي ،كما ترتبط بعدد من المؤسسات العالمية من مثل اليونسكو
واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق المرأة العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك
الدولي والمفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي و  USAIDوبرامج غوث وحماية الالجئين
ومؤسسة العدالة الجنائية الدولية ،وتنسق معھا حمالت توعوية وبرامج أكاديمية وبحثية ،كما أن
لبعضھا كاليونسكو كراسي أستاذية في بعض الكليات .وتعمل الجامعة حاليا على إنشاء برامج
دراسات عليا مشتركة مع بعض الجامعات األمريكية والتركية ،باإلضافة إلى برامج بحثية مع
جامعات أوروبية في مجاالت عدة منھا السياحة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة ،باإلضافة إلى
مشروع ضخم بالتعاون مع المعھد الفرنسي للشرق األدنى لترجمة األبحاث العلمية في ميدان العلوم
اإلنسانية من العربية إلى الفرنسية ،وبالعكس.
تقييمكم لفرع الجامعة في العقبة االقتصادية ،وھل ھناك نية إلنشاء أفرع للجامعة سواء محليا ً أو
عربياً؟
الطراونة :فرع الجامعة في العقبة فكرة رائدة وتملك مقومات ممتازة لتكون تجربة ناجحة ،ولكنھا
كانت بحاجة إلى بعض الوقت إلنضاجھا قبل البدء بتنفيذھا ،ولكن ،مع ذلك ،فإنني أعمل اآلن بكل
طاقتي على تحويل فرعنا في العقبة من مستھلك إلى منتج ،لقد كلفنا إنشاؤه ما يزيد عن عشرة ماليين
دينار ،وكان سببا من أسباب استھالك ميزانية الجامعة ،ولكنني وضعت خطة منذ تسلمي الرئاسة
ليكون نقطة جذب على مستوى اإلقليم ،طالبيا واستثماريا ،وقد وقعنا عددا من االتفاقيات مع جامعة
جورج واشنطن المرموقة عالميا وبرنامج  USAIDسياحة لتطوير برنامج السياحة والفندقة في
العقبة وإنشاء برنامج ماجستير رفيع المستوى يكون نموذجا فريدا من نوعه ،بما يقدمه من خدمات
وبنى تحتية وتأھيل للطواقم األكاديمية وللطلبة ،كما نسعى إلى إنشاء مدرسة صيفية في فرعنا في
العقبة تقدم خبرة فريدة للطلبة من الخلفيات العرقية والثقافية المتنوعة وتكون نموذجا للسياحة الثقافية
والدينية ،ونعمل حاليا على تطوير محطة العلوم البحرية بالتعاون مع مشروع أيال السياحي،
باإلضافة إلى عدد من االتفاقيات التي وقعناھا مع سلطة إقليم العقبة إلنشاء مشروعات استثمارية.
وأنا متفائل بأن فرعنا في العقبة خالل عامين سيكون مثاال ناجحا لالستثمار في التعليم العالي بعيدا
عن المركز ،ولكنني ال أتوقع أن نتجه إلى إنشاء أي فروع أخرى للجامعة حاليا ،على األقل ليس في
المدى القريب.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الرأي ص -٥الغد ص  -٧األنباط ص  -٤أخبار األردنية
الوقائع -أي نيوز أرابيا -جو  -٢٤ھوا األردن – أسرار نيوز االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

الطراونة :قرار تحصيل الرسوم قبل التسجيل جاء الغراض تنظيمية

أوضح رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة
أن قرار الجامعة بتحصيل الرسوم الجامعية من الطلبة
قبل التسجيل للفصل الصيفي جاء السباب تنظيمية بحته
وال صحة ألي تكھنات تتعلق برفع الرسوم الجامعية او
خصخصة الجامعات.
وأكد الطراونة ان القرار جاء لتالفي االرباك الذي تقع
به الجامعة لعدم توفر مؤشرات دقيقة عن اعداد الطلبة
المسجلين للفصل الدراسي الصيفي ،اذ تبنى على تلك
المؤشرات اعداد الشعب الالزمة وتوزيعھا على أعضاء
ھيئة التدريس ،واعداد القاعات ،ومستلزمات العملية
التعليمية ،كما ان الجامعة بحاجة لاليفاء بالتزاماتھا
المالية المترتبة عن العملية التعليمية برمتھا.
وبمقارنة اعداد الطلبة الراغبين لدراسة الفصل الصيفي الى عدد الطلبة المحاسبين في العام الدراسي
الماضي  ٢٠١٢ / ٢٠١١نجد أن نسبة  %١٩منھم فقط قاموا بالمحاسبة فيما تأخر الباقي لفترة بداية
الفصل ،مما أثر على سير العملية التعليمية في بداية الفصل.
وبلغت نسبة الطلبة الراغبين بالدراسة في الفصل الصيفي لھذا العام الذين قاموا فعال بدفع الرسوم
الجامعية المترتبة عليھم  %٦٦منھم ،مما سيمكن الجامعة من تحديد احتياجاتھا بدقة ،ويضمن أن
تسير العملية األكاديمية بانتظام من االيام األولى للدراسة في الفصل الصيفي
وفي ھذا الصدد أكد الدكتور الطراونة ان االجراء يصب في مصلحة الطلبة والجامعة وبما يضمن
استقرار العملية التعليمية بشكل سلس وبدون االرباكات التي يسببھا تراجع الطلبة عن التسجيل ،وأن
نسبة ثلثي الطلبة تقريبا الدافعين للرسوم المترتبة عليھم تؤكد بما ال يدع مجاال للشك دعم الجسم
الطالبي لھذا التوجه .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار األردنية -أميرة نيوز

االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

ھندسة الحاسوب في "األردنية" ينظم المسابقة الھندسية األولى

فاز فريق "آي سمارت" المكون من
الطلبة النا عبد القادر وسامي خيري،
في المرحلة النھائية من المسابقة
الھندسية االولى التي نظمھا قسم ھندسة
الحاسوب بالتعاون مع اتحاد طلبة كلية
الھندسة في الجامعة األردنية.
وقال رئيس قسم ھندسة الحاسوب
الدكتور غيث عبندة "ان المسابقة تھدف
الى التعريف بھندسة الحاسوب وتنمية
الروح االبداعية لدى الطلبة وتحفيز
التفكير الخالق وتعزيز التنافس االيجابي
بينھم".
واضاف ان ھذه النشاطات التفاعلية مع الطلبة واعضاء ھيئة التدريس نتاج فكري وعلمي وابداعي
لطلبة الكلية ،بھدف توجيھھم الى المفيد من النشاطات التي ترسخ المعلومة الھندسية في اذھان
المشاركين والحضور على حد سواء .
وتحدثت الطالبة مجد جبريل سنة خامسة في كلية الھندسة عن المسابقة بانھا مستوحاه من المسابقة
الطبية التي تنظمھا كلية الطب سنويا لطلبتھا ،لذلك ارتأت كلية الھندسة االستفادة منھا وتطبيقھا في
الكلية ليستفيد الطلبة من المعلومات الھندسية .
وتكونت المسابقة من أربع مراحل ھي مرحلة اسئلة اختيار من متعدد في المعلومات الھندسية،
ومرحلة الصور ،ومرحلة االسئلة السريعة ،ومرحلة الكلمات المتقاطعة والتي تختبر قدرات الطالب
ومعرفته في ھندسة الحاسوب والبرمجيات واالتصاالت.
وضعت اسئلتھا بشكل محكم ودقيق من قبل لجنة علمية ثمانية فرق تكون
وشارك في المسابقة التي ِ
كل فريق من طالبين من طلبة السنة الرابعة والخامسة.
وعلى ھامش افتتاح المسابقة وزعت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية والصحية
والمستشفى الدكتورة لميس درويش رجب الدروع على المنظمين والداعمين والمشاركين في المسابقة
الھندسية.وفي ختام المسابقة التي حضرھا اعضاء الھيئة التدريسية وعدد كبير من طلبة الكلية
والمھتمين قدمت "شركة سدكو" الجوائز االلكترونية على الفائزين واصحاب فكرة المسابقة من كلية
الطب.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الرأي ص  -١٠األنباط ص  -٥أخبار األردنية  -بانوراما
االثنين
األميرة نيوز

٢٠١٣/٤/٢٩

"االردنية" تطلق مشروع باحث المستقبل
اعلنت كلية الشريعة في الجامعة
االردنية عن اطالق مشروع " باحث
المستقبل" بدعم من عمادة البحث
العلمي في الجامعة.
جاء ذلك خالل المؤتمر الطالبي االول
الذي نظمه فريق ھمم تسعى في كلية
الشريعة اليوم بعنوان "باحث
المستقبل".
ويھدف المشروع الى رفع مستوى االھتمام باالبحاث العلمية المقدمة من الطلبة بحيث ال يقتصر
البحث عند تقديمه للھيئة التدريسية بل تطويره وعرضه للطلبة عبر ورش عمل متخصصة ليستفيد
اكبر عدد ممكن منھم وتوسيع دائرة الفائدة العلمية لديھم.
وقال مندوب رئيس الجامعة عميد كلية الشريعة الدكتور امين القضاة خالل رعايته اطالق المشروع
" ان فريق ھمم تسعى ارتأى الى طرح مشروع "باحث المستقبل" داخل احضان كلية الشريعة في
الجامعة االم انطالقا من اھمية البحث العلمي عبر العصور ،وايمانا بالدور الذي يلعبه في بناء
الحضارات النه الدعامة االساسية لوعي الطلبة".
وزاد القضاة ان مشروع باحث المستقبل الذي يشارك فيه ) (٢٧طالبا وطالبة ھو مشروع علمي قائم
على رفع مستوى االھتمام لدى طلبة كلية الشريعة باالبحاث العلمية المطروحة في موادھم الجامعية .
بدوره اكد عميد عمادة البحث العلمي في الجامعة الدكتور خالد الفوارس على ان عمادة البحث العلمي
ستقدم الدعم الكامل البراز ابداعات طلبة الجامعة في البحث العلمي وتظھرھا الى حيز الوجود من
خالل نشر تلك االبحاث عبر مجالتھا المتخصصة .
داعيا الطلبة ان يستفيدوا من ھذه التجربة العلمية االولى ضمن فريق طالبي بحثي متميز ليساھموا
في بلورة البحث العلمي وانجاز تطلعاته واھدافه واستراتيجيته القائمة على تعزيز روح التفاعل
لخدمة مجتمعھم بكل ما ھو جديد في حقول المعرفة.
وتناولت اعمال المؤتمر في جلسته االولى الحديث عن حب ﷲ ومحبة ما سواه"غاية ووسيلة" ،وعلم
الكالم بين القبول والرد ،وصالح المسؤول وفساده في ضوء القرآن الكريم.
وناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر مواضيع حول حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم ،وخروج
المھدي عند اھل السنة والجماعة ،والدعوة االلكترونية .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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فيما تناولت الجلسة الثالثة واالخيرة الحديث عن قواعد بناء القلب المؤمن في ضوء سورة الحجرات،
وحكم تولي المرأة للقضاء ،ومن قصة ابراھيم عليه السالم ،ومبادئ التغيير وسننه في سورة الكھف.
يشار الى ان المؤتمر يستمر يومين بمشاركة واسعة من الطلبة واعضاء الھئية التدريسية في كلية
الشريعة ،ويتناول يوم غد ) (١٣ورقة في ثالث جلسات.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أخبار األردنية -أميرة نيوز -وطنا نيوز

االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

عرض مسرحي تفاعلي يناقش الواسطة والمحسوبية في " األردنية"

استطاعت فرقة "لبن" المسرحية إيصال
رسالتھا في محاربة الواسطة والحسوبية
والتصدي لھا من خالل العرض المسرحي
الذي قدمته في الجامعة األردنية.
واندرج العرض الذي استضافه قسم الفنون
المسرحية في الجامعة األردنية بالتعاون مع
المجلس الثقافي البريطاني ضمن إطار
المسرح التفاعلي الذي يطرح من خالله قضايا
تتعلق بالمواطنة الفاعلة تالمس الواقع
االجتماعي المعاش.
وجاء العرض الذي أقيم بحضور عميد كلية الفنون الدكتور كرام النمري وعدد من طلبة الكلية والقسم
بھدف تعريف الطلبة على مدارس مسرحية غير تقليدية تسھم في إغناء ذاكرتھم البصرية والفنية.
وقال مساعد عميد كلية الفنون والتصميم أستاذ قسم الفنون المسرحية الدكتور فادي سكيكر إن
العرض الذي تقمص شخوصه خمسة ممثلين يتميزبتفاعله مع الحضور من خالل فتح باب الحوار
والنقاش حول القضية المطروحة للوصول إلى الحل المطلوب في نھاية العرض.
ويضيف سكيكر إن المسرح التفاعلي يركز في مضمونه على الفكرة التي تقوم عليھا ،دون أن
يصاحبه أي مؤثرات صوتية أو إضاءة أوموسيقى أوغيرھا من مكمالت العرض.
وتقوم فكرة العرض المسرحي على اآللية المتبعة في عملية توظيف الشباب من خالل الواسطة
والمحسوبية ،واألثر الذي تخلفھما من عدم تكافؤ الفرص والقھرالنفسي واالجتماعي.
وفي نھاية العرض فتح باب الحوار ما بين الجمھور وأبطال المسرحية بطريقة ارتجالية بھدف
الوصول إلى حل سليم وعادل يضمن فيه تكافؤ الفرص بين الشباب من كالل الجنسين.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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االثنين

الرأي ص ٣٦

٢٠١٣/٤/٢٩

مرصد الثقافة
تنظم اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية وآدابھا في كلية اآلداب في الجامعة األردنية ندوة حول
رواية »الحياة على عتبات الجنة« ،لطالب أبو شرار ،يتحدث في الندوة التي ستعقد في الحادية عشرة
من صباح األحد  ٥أيار في مدرج الخليل بن أحمد الفراھيدي :د .إبراھيم خليل والدكتورة ألكسا
فرات ،ويقدم الكاتب شھادة عن الرواية وعن اإلبداع بين العلم واألدب .تدير الندوة الدكتورة نوال
الشوابكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ديرتنا نيوز

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

نشاط سواليف ممنوعة يقيمه اتحاد طلبة الجامعة األردنية
يقيم اتحاد طلبة الجامعة األردنية ندوة سياسية بعنوان " سواليـــف ممنوعــة "
يستضيف فيه عددا من الشخصيات السياسية المھمة في البلد و ھم :
 -١حمزة منصور
 -٢ممدوح العبادي
 -٣محمد أبو رمان
 -٤عبلة أبو علبة
 -٥سعيد ذياب
و الكاتب الساخر  :أحمد حسن الزعبي
وسيدير اللقاء و الحوار اإلعالمي حسام الغرايبة
وذلك يوم الثالثاء الساعة  ٢-١٢في مدرج كلية الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات ) اآلي
تي(.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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شؤون جامعية

الغد ص  -١٢السبيل ص أولى -األنباط ص ٤/١
اإلمارات اليوم -طلبة نيوز

االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

إصابة  ٣من رجال األمن في مشاجرة وتحطيم كشك أمني بجامعة اليرموك
اندلعت مشاجرة عشائرية في جامعة اليرموك
شارك بھا العشرات من الطلبة في كلية
االداب قبل ان تنتقل المشاجرة الى كلية اآلثار
واالنثروبولوجيا داخل حرم الجامعة الواقعة
بمحافظة اربد شمال المملكة.
وأضاف الشھود أن عددا من المركبات
الخاصة داخل الحرم الجامعي تحطمت
وتكسير كشك امني داخل الجامعة ،فيما
حضرت قوات األمن بكثافة للسيطرة على
األوضاع وإعادة الھدوء للحرم الجامعي .
وأشار الشھود إلى أن قوات األمن أطلقت النار في الھواء خارج الجامعة في محاولة منھم تفريق
الطالب والسيطرة على المشاجرة ،الفتين إلى إصابة  ٣رجال من االمن الجامعي وضابط في األمن
وإصابة طالب إصابة طفيفة واعتقال أربعة طالب .
بدوره قال الناطق الرسمي باسم الجامعة يوسف طبيشات أن خالفا بسيط وقع بين طالبين وأن األمن
الجامعي احتوى الخالف نافيا وقوع أي مشاجرات أو إصابات أو أضرار مادية أو دخول أي فرد من
أفراد قوات األمن إلى الحرم الجامعي ،مؤكدا أن األمور تسير بشكل اعتيادي .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

الغد ص ١٢

٢٠١٣/٤/٢٩

تنسيقية العاملين في "اليرموك" تعتصم الثالثاء وتلوح بتعليق الدراسة
أحمد التميمي  -دعت اللجنة التنسيقية الدائمة للعاملين في جامعة اليرموك أعضاء الھيئتين التدريسية
واإلدارية إلى المشاركة في االعتصام المقرر تنفيذه أمام مبنى الرئاسة الثالثاء المقبل ،وفق بيان
أصدرته اللجنة.
وأشار البيان الى أن "االعتصام يأتي في سياق المطالبة برفع نسبة الموازي لتغطية الزيادة التي
حسمت من الحوافز ،وإجراء تعديل على بنود التأمين الصحي بما يخدم العاملين والمتقاعدين في
الجامعة".
ولوحت اللجنة في بيانھا "بتعليق الدراسة ألعضاء الھيئة التدريسية والعمل لإلداريين والفنيين
والتصعيد حتى تنفذ جميع المطالب ،معللة ذلك أن "رئيس الجامعة ومجلس التعليم العالي يحاولون
االلتفاف على مطالبھم العادلة والمشروعة".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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بترا -الرأي ص  -٥الغد ص  -٧العرب اليوم ص ٢
السبيل ص  -١٩األنباط ص  – ٤طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

إيقاف قبول طلبة جدد في جامعة عمان العربية
وافق مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في جلسته التي عقدھا أمس األحد برئاسة الدكتور
بشير الزعبي على تفعيل قرار مجلس التعليم العالي ،المتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في كل
التخصصات المطروحة في جامعة عمان العربية لحين تصويبھا لجميع المخالفات.
وتتضمن المخالفات بحسب القرار النقص في مساحات األراضي الواجب توافرھا في الموقع
الرئيسي والدائم للجامعة ،وعدم االنتقال الفعلي إليه ،ومباشرة التدريس فيه.
ووافق المجلس على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصصي )أصول الدين ،التصميم الجرافيكي
/برنامج البكالوريوس( في جامعة الزرقاء ،وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لھما.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء)كلية غرناطة/كلية مجتمع متوسطة( واالستمرار في
االعتماد العام لمعھد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم ،وتثبيت الطاقة االستيعابية العامة له.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص ١٣

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

عجلون :مؤتمر حول الرؤية الملكية لتطوير التعليم
عامر خطاطبة -ناقش مؤتمر الرؤية الملكية لتطوير التعليم الذي عقد في مدرسة الملك عبدﷲ للتمييز
في عجلون اربعة محاور تضمنت الرؤية الملكية لتطوير التعليم وتحديث المناھج والتوسع في تدريس
اللغة االنجليزية واثر حوسبة التعليم قي اثراء العملية التعليمية وأھمية االقتصاد المعرفي في صقل
شخصية الطلبة.
وأشار النائب كمال الزغول خالل رعايته حفل انطالق المؤتمر الذي نظمته مدرسة الملك عبد ﷲ
الثاني للتميز في عجلون بمشاركة مدارس التميز والمراكز الريادية في المملكة الى أھمية المؤتمر
الذي يجسد الرؤية الملكية لتطوير التعليم واھتمام جاللته بھذا القطاع الحيوي والمھم من اجل ايجاد
جيل متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على تحمل المسؤولية ومواكبة متغيرات العصر بوعي واھتمام
مثمنا للمدرسة اقامة المؤتمر الذي يعد نقلة نوعية في مجال التعليم واستشراف المستقبل.
وأعربت مديرة المدرسة اروى الخالدي عن اعتزازھا بعقد المؤتمر الثاني لتعزيز مھارات وقدرات
الطلبة لمواكبة متغيرات العصر واستثمار االمكانات والموارد الطالبية والمدرسية والتربوية
وتوظيفھا ضمن توجھات الوزارة نحو اقتصاد المعرفة.
وفي مداخلة لمدير التربية محمود شھاب واالكاديمي في قسم الدراسات العليا بجامعة اليرموك
الدكتور ابراھيم القاعود أكدا فيھا اھمية االوراق النقاشية التي طرحت في المؤتمر والتي عززت
روح المواطنة وأھمية المشاركة المجتمعية نحو اقتصاد المعرفة ،الفتا الى البرامج االثرائية في
مدارس التميز والمراكز الريادية و ضرورة ان تواكب روح العصر.
وفي ختام المؤتمر الذي اشرف على ادارته منسق خطة النھوض الوطني في المدرسة المعلم عمر
القضاة ثمن المشاركون في توصياتھم المبادرات الملكية المتعلقة بتطوير التعليم وسعي جاللته إليجاد
نظام تربوي يحقق التميز واإلبداع وسعي وزارة التربية الى اصالح التعليم وتعظيم المشاركة
المجتمعية واستثمار الموارد بصورة واقعية وبما ينسجم مع االقتصاد المعرفي وأھمية استخدام
التكنولوجيا والمعلوماتية في بناء الشخصية التي تقوم على مرتكزات المعرفة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص ٢٤

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

مبادرة أبناء "الھاشميّة" تحتفي برائد األدب والنقد في الجامعة
أكاديميّون :أبو الخير من أركان المعرفة في األردن
أكد أكاديميون متخصصون باللغة العربية وآدابھا وطلبة من الجامعة الھاشميّة ،المكانة األكاديميّة
المميّزة التي يتمتّع بھا األستاذ الدكتور محمود أبو الخير أستاذ األدب والنقد في قسم اللغة العربية في
الجامعة.
وشارك في االحتفاء الذي أقامه قسم اللغة العربية ،بناء على مبادرة ثلة من الطلبة الذين تتلمذوا على
األستاذ الدكتور محمود أبو الخير ،كل من :محمود قدوم ،د.محمد العجل ،ونھى أبو نويرة ،وخولة أبو
ذياب ،وعاصم الحويطي.
استھ ّل مدير الندوة الزميل ق ّدوم االحتفاء ،بالبرھنة على ّ
أن األستاذ الدكتور محمود أبو الخير ،ركن
من أركان العلم والمعرفة ،والفكر األدب ،والنظر والن ْقد ،في الجامعة الھاشميّة واألردن والوطن
العربي.
مبيّنا ّ
أن ھذا االحتفاء يبعث ببرقيّات كثيرة؛ من ضمنھا ضرورة الحفاظ على الصلة العلميّة بين
الطلبة وأستاذھم في المناسبات كافةّ ،
وأن العالقة ينبغي أن تكون سديميّة ،ال تقطعھا شواغل الحياة،
ّ
و ّ
تستن بھذه السنة في تكريم أساتذتھم
أن االھتمام بالمبدع إنّما ھو اھتمام باإلبداع ،وعلى األجيال أن
واحترامھم.
وتوقّفت نھى أبو نويرة ،عند المنھج النقدي عند الدكتور أبو الخير ،مبيّنة أنّه يتّبع منھجا نقديا رصينا
في دراسة األدب والنقدّ ،
وأن ھذا المنھج اعتمد عليه طلبته في دراساتھم وأبحاثھم األكاديميّة.
وبيّنت أبو نويرةّ ،
أن كلماتھا نابعة من ضمير صادق ،وليس مجرد كلمات تقال في مثل ھذه
المناسبات ،داعية ﷲ العلي القدير أن يجزي الدكتور أبو الخير ،خيرا ويمتعه بالصحة الوافرة.
وبعد تأ ّمله الدقيق للسيرة العمليّة أوضح الدكتور محمد العجل ّ
أن األستاذ الدكتور محمود أبو الخير
عمل في أقطار عربية مختلفة من الجزائر إلى السّعودية إلى األردن معلّ ًما ومدرسًا جامعيًّا ،وأستاذاً
للّغة العربية وآدابھا ...وظ ّل مخلصًا لرسالته العلميّة والبحثيّة ،فقد أشرف على ما يزيد على عشرين
رسالةً جامعيّةً داخل األردن وخارجه ،وشارك في تحكيم ما يزيد على ثالث ٍة وعشرين بحثًا علميًّا،
بعلم وال انقطع عن
وظ ّل َمعينًا ينھل منه ر ّواد العلم والمعرفة ،ومحبّو األدب ومريدوه ،فما بخل ٍ
معرفة ،يعطي بروح األب والعالم بأدبه الج ّم وحكمته الّتي يشھد لھا القاصي وال ّداني.
أ ّما الطالبة في مرحلة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابھا بالجامعة خولة أبو ذياب ،فبيّنت ّ
أن
األستاذ الدكتور أبو الخير "لم يكن في صفحته إال البياض والنصاعة ،وحين تقابله كأنّك تقابل مكتبة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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متج ّولة ،فما أن تسأله عن سؤال ،حتى يسارع باإلجابة ليس لسعة علمه فقط ،بل لذاك النبل األخالقي
العلمي".
موضّحة ،أنّه "أنشأ بحروفه أبجدية كاملة له ،لذلك نحن نحتذي به ،ألنه تغلغل بنا بسكوننا وحركاتنا،
باثا األمل في نفوسنا ،قائلة ،شكرا على حروف طرزتھا وشاحا ألرواحنا ،سنكون كما كنت ،صارما
حازما فالبحث ال يقبل التردد وال الخذالن".
واغتنم الطالب في مرحلة البكالوريوس في قسم اللغة العربية وآدابھا عاصم الحنيطي سم ّو المناسبة،
لرد الجميل ،متوجھا بالحديث لألستاذ الدكتور أبو الخير ،قائال" :إنه من الشخصيات التي تمتاز بنفاذ
الذھن وبعد الغور وسعة العلم ،وتعزز قيمة االنتماء للعلم وللصرح العلمي ،وتوجه الطلبة إلى
المناقب الحميدة ،التي تتميز بنبل األخالق وحسن المعشر".
وأبدى رئيس قسم اللغة العربية وآدابھا في الجامعة ،شعوره السعيد والحزين في آن واحد ،بھذه
الندوة؛ إذ يظھر شعور السعادة حين يبرز وفاء الطلبة ألستاذھم ،أ ّما شعور الحزن فيكمن في لحظة
الوداع.
وفي تعقيبه على كلمات المتح ّدثين بالندوة ،أعرب األستاذ الدكتور أبو الخير عن شكره الموفور
للطلبة الذين شاركوا في الندوة ،قائال ّ
إن الكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن شكر الطلبة لمبادرتھم
الطيبة ،وتقديره لتجشمھم التحضير لھذا الحفل.
وتمنّى أبو الخير من أبنائه الطلبة الذين اختاروا أن يكونوا حصن العربيّة الحصين ،أن يقفوا منافحين
عنھا بالنفيس والثمين أمام موجات االنتقاص منھا وإقصائھا عن مجاالت العلم وتقليص دورھا في
الحياة سواء بالدعوة إلى العاميّة أو باستبدال غيرھا بھا .قائالّ " :
إن أولى خطوات الھزيمة الروحية
ھي الرضا للغتنا بالدنيّة والتھاون في إعالء شأنھا أو القصور في رفع لوائھا في ك ّل مواقع الحياة؛
فلغتنا ھي ھويّتنا ھي أمنا الرؤوم ،وھل يستطيع أحد أن يب ّدل أ ّمه أو أن يغيّر جلده؟!".
كما أوصى أبو الخير طلبته ،قائال" :أوصيكم بوصيتين؛ العدل بين طلبتكم ،واألمانة العلميّة في
أبحاثكم ،وأن يقال :قصّر فالن خير من أن يقال :سرق فالن".
وبقلب يعتصر من ألم الفراق ،وبصوت يعبّر عن حسّ صادق وإحساس مرھَف ،و ّدع أبو الخير
زمالءه األفاضل وزميالته الفضليات في قسم اللغة العربية وآدابھا ،وأبناءه الطلبة ،شاكرا الجامعة
الھاشميّة؛ رؤساء سابقين ،ورئيسا حاليا ،وكلية اآلداب ،وعمادة شؤون الطلبة ،ولسان حاله يلھج بقول
ابن زيدون:
يَا َم ْن يَ ِع ّز َعلَ ْينَا ْ
ارقَھُ ْم
أن نُفَ ِ
ِوجدانُنا ُك ﱠل شي ٍء بَعدَك ْم َع َد ُم
كما ر ّدد قول ابن زريق:
ودعته وبو ّدي لو يو ّدعني
صف ُو الحيا ِة وأني ال أو ّدعهُ
متمنيا للغة الضاد وألمة الضاد السمو والعزة ،وأن يعود لھما مجدھما السالف ،وع ّزھما التليد.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص  -١٢الديار ص ٢

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

اإلعالن عن  ٣٥منحة دراسية ألبناء إقليم البترا
أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن  ٣٥منحة دراسية في الجامعات الرسمية البناء
المجتمع المحلي في اقليم البترا للعام الدراسي ٢٠١٤ - ٢٠١٣بحسب مفوض شؤون التنمية المحلية
والبيئة في السلطة الدكتور محمد الفرجات.
وقال الدكتور الفرجات اليوم االحد ان االعالن عن ھذه المنح يأتي في اطار جھود السلطة الھادفة الى
لتوزيع مكتسبات التنمية في مناطق االقليم وضمن رسالتاھا لتحقيق التنمية الشاملة في االقليم وتنمية
مجتمعاته المحلية.
واضاف ان ھذه الدفعة من المنح الجامعية تعد الرابعة التي تعلنھا سلطة اقليم البترا منذ اعالنھا قبل
اربع سنوات عن توفير ٣٥منحة دراسية سنوية البناء المجتمع المحلي في مناطق االقليم للدراسة في
الجامعات الرسمية.
واكد الدكتور الفرجات ان توزيع المنح جاء ضمن الشروط التي وضعتھا السلطة لالستفادة من المنح
والتي تراعي معدل الطالب المتقدم والتوزيع السكاني في مناطق االقليم وعدم حصول الطالب على
أي منحة اخرى.
وبين ان المنح تشمل مختلف التخصصات الدراسية في الجامعات االردنية والتي تعود بالنفع على
الطالب والمجتمع المحلي وترفد المنطقة بالخبرات الالزمة ،مشيرا الى ان السلطة تتحمل بموجب
المنح الدراسية رسوم الساعات الدراسية للطلبة المستفيدين طيلة سنوات الدراسة.
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بترا -العرب اليوم ص  -١٠الديار ص ٣

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

محاضرة في "البلقاء التطبيقية " عن العنف الجامعي
نظمت كلية السلط للعلوم االنسانية بجامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع المجلس االعلى للشباب اليوم
محاضرة عمل عن العنف الجامعي ودور المجلس االعلى للشباب.
ودعا مدير مديرية التوجيه الوطني في المجلس االعلى للشباب الدكتور أحمد نواف العبادي الشباب
لالنخراط في البرامج التي يقدمھا المجلس من خالل مديريات الشباب في المحافظات مشيرا الى أن
االستراتيجية الوطنية للمجلس األعلى تبنى على شراكات مع عدة مؤسسات أبرزھا القوات المسلحة
األردنية ،والجامعات ،ووزارتي الثقافة والتنمية السياسية حيث أن ھذه الشراكات أثمرت عن صقل
الشباب وتزويدھم بالمھارات الالزمة في ضوء احتياجاتھم.
وقال أن ھذه االستراتيجيات ھي ثمرة أفكار بنيت على آراء  ٩٦ألف شاب وشابة ،وتم تنفيذھا ما بين
األعوام  ٢٠٠٥و  ،٢٠١٠واشتملت محاورھا على  ٢٧قضية تدخل ضمن الھم الشبابي المجتمعي،
وكان أبرزھا "قضايا المخدرات والعمل والصحة وقيادة السيارات".
وبين أن االستراتيجية الحالية التي يعمل على تفعيلھا المجلس تعتبر استكماالً لالستراتيجية االولى
التي بنيت على اراء نحو  ١٤الف وخمسمئة شاب وشابة ،وأن محاورھا تتناول  ١١قضية ،وعقد
نحو  ٦٣ورشة عمل تتناول مختلف جوانب العنف الجامعي.
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العرب اليوم ص  -٥طلبة نيوز

االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

بدء محاكمة  ٥طلبة من جامعة آل البيت بتھمة "عبدة الشيطان"
ليندا المعايعة  -نفى  ٥اظناء بينھم فتاة طالبة من جامعة ال البيت تھمة اثارة النعرات المذھبية المسندة
لھم على خلفية انتمائھم الى جماعة عبدة الشيطان ،وذلك خالل جلسة علنية عقدتھا محكمة امن الدولة
امس.
واعتبر الطلبة الموقوفون على ذمة القضية من اذار الماضي انھم غير مذنبين عن التھمة المسندة لھم
والتي تصل عقوبتھا الى الحبس  ٣سنوات في حال االدانة.
وعقدت المحكمة جلستھا بھيئة مدنية ترأسھا القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد
العمري ومخلد الرقاد وحضور ممثل نيابة امن الدولة القاضي النقيب يوسف خريسات.
وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت في الئحة االتھام ان االظناء ھم طلبة في جامعة ال البيت
بالمفرق وتربطھم عالقة صداقة نشأت عن طريق قنوات االتصال المباشر عن طريق انشاء كل منھم
موقعا خاصا على موقع التواصل االجتماعي على صفحة الفيس بوك ،وقد ساھمت تلك القنوات
المذكورة بان عملت من االظناء مجموعة واحدة تناغمت فيما بينھا على الظھور بمظھر خارجي
واحد ولباس واحد والشكل وادوات التعامل.
واتخذ االظناء لون لباس واحد وھو اللون االسود وادوات التعامل والتعارف على تسميتھم بمجموعة
عبدة الشيطان من حيث طول الشعر اسود والذقن وسماع اغاني الميتيل والصليب المعقوف والنجمة
الخماسية واشارة اصابع اليد على نحو معين الى غير ذلك من وسيلة للتعامل والتعارف فيما بينھم،
االمر الذي اثار حفيظة باقي الطلبة في الجامعة وما شكله ذلك من مظاھر فيھا مساس للمعتقدات
والمشاعر الصحاب الديانات السماوية.
وقد تزامن ذلك مع العثور على نسخ من المصحف الشريف في عدد من دورات المياه في كلية
االقتصاد التي يدرس بھا االظناء ،ونتيجة لذلك فقد حاول عدد من طلبة الجامعة وكوسيلة لمنع الطلبة
من الظھور بھذا الشكل باالعتداء عليھم الى ان تدخل رجال االمن الجامعي والقى القبض على الطلبة
وجرت المالحقة.
وحضر االظناء مع الفتاة وھي محجبة باالساس وھي ترتدي زي نزيالت مركز االصالح وسط
اجراءات امنية.
وقررت المحكمة تاجيل النظر بالقضية الى االحد المقبل لالستماع الى عدد من شھود النيابة في
القضية.
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االثنين

طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٢٩

نظام رواتب البلقاء التطبيقية والجمع بين العالوات الثالثاء في "التشريع"
علمت طلبة نيوز بأنه سيتم وضع الصيغ
النھائية لتعديالت انظمة الرواتب للجامعات
الرسمية فيما يتعلق بالجمع بين العالوة المھنية
والعالوة االضافية للموظفين االداريين من
اصحاب المھن باالضافة الى تعديل نظام
الرواتب والعالوات في جامعة البلقاء التطبيقية
فيما يتعلق بتوحيد العالوات كافة بين مركز
الجامعة و الكليات خارج المركز يوم الثالثاء
القادم في ديوان التشريع والرأي في رئاسة
الوزراء حيث سيعقد اجتماعا يضم وزير التعليم
العالي وامين عام الوزارة ووزير العدل واللجنة
القانونية في مجلس الوزراء وذلك في خطوة
تسبق عرضھما على مجلس الوزراء االربعاء
القادم.
وبحسب مصادر لطلبة نيوز فإن من بين التعديالت سريان االنظمة اعتبارا من بداية العام . ٢٠١٣
كما وان التعديل المقترح للجمع بين العالوة الفنية واالضافية للموظفين االداريين سيكون البدء لتطبيق
المادة المتعلقة في منع الجمع بين العالوات بعد تاريخ صدور النظام في الجريدة الرسمية وليس باثر
رجعي اي ان ال يشمل كافة الموظفين من اصحاب المھن المعينين قبل . ٢٠١٣/٣/١٧
وفيما يتعلق بتوحيد العالوات في جامعة البلقاء بين موظفي المركز وموظفي الكليات فان التعديالت
المقترحة تشمل جميع العالوات كما وتشمل عالوة االختصاص للمدرسين من حملة الماجستير
ومساواتھم بنظرائھم في المركز .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا-الغد ص  -٧العرب اليوم ص ٦

االثنين

٢٠١٣/٤/٢٩

بحث التعاون في قطاع التعليم العالي بين األردن والسودان
التقى امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان امس وفدا من وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي في السودان برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عمر احمد المقلى.
واكد الجانبان خالل اللقاء اھمية المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته  ،وقدم الدكتور العدوان
شرحا عن التجربة االردنية في مجال الحاكمية وضبط جودة مخرجات التعليم والتركيز على تلبية
حاجات سوق العمل المحلي والعربي.
واعرب العدوان عن تقديره لوزارة التعليم العالي في السودان الشقيق لحرصھا واھتمامھا بالطلبة
االردنيين الدارسين في جامعاتھا ،مؤكدا استمرارية تقديم جميع ما يلزم من تسھيالت للطلبة الدارسين
والذين يتم ابتعاثھم ضمن برنامج التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.
وقدم العدوان شكره للسودان لما يقدمه من بعثات للطلبة االردنيين في المجاالت المختلفة مبديا رغبة
الوزارة في زيادتھا ،وتركيز دراسة الطلبة االردنيين في جامعات الخرطوم.
واكد المقلى حرص بالده على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين مقدرا ما تقدمه المملكة
للطلبة السودانيين من تسھيالت واھتمام معتبرا اياھم سفراء ينقلون الوجه الحضاري لكال البلدين.
وشرح العدوان كيفية حصول الجامعات االردنية على االعتماد العام او الخاص مؤكدا انه ال يتم حاليا
السماح بفتح أي تخصص جديد في أي جامعة اال بعد توفر معايير ھذين االعتمادين.
ويبلغ عدد الطلبة االردنيين الدارسين في السودان على حساب التبادل الثقافي بين البلدين منذ بداية
العام الدراسي  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ولغاية العام الدراسي  ٢٠١٣ - ٢٠١٢لمستوى درجة البكالوريوس
 ٤٢طالبا ،ولمستوى طلبة الدراسات العليا  ٣٢طالبا.
ويضم الوفد السوداني الذي يزور المملكة حاليا لمدة ثالثة ايام مدير عام العالقات الخارجية والتدريب
في وزارة التعليم العالي الدكتور عبد القادر محمد حسن ،والمستشار الثقافي في السفارة السودانية في
عمان الدكتور ياسر الصديق.
وحضر اللقاء مساعد االمين العام للوزارة الدكتور بسام ابو خضير ومدير البعثات واالتفاقيات
الدكتور تيسير عفيشات ورئيس قسم االتفاقيات والتبادل الثقافي كمال الحيت.
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٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

إعداد مسودة قانون لنقابة األساتذة الجامعيين
أعد التجمع الوطني لتأسيس نقابة األساتذة
الجامعيين األردنيين مسودة المشروع المقترح
لقانون النقابة بعد سلسلة اجتماعات عقدھا
التجمع وتم تسليم نسخة منھا لمجلس النواب.
ويھدف مشروع القانون الى صون ھيبة حملة
الدرجات العلمية العليا واألساتذة الجامعيين
والباحثين الذين اصبحوا في آخر سلّم أولويات
اھتمام منظومة مؤسسات التعليم العالي األردنية.
كما يھدف الى االرتقاء بمھنة التعليم الجامعي
والبحث العلمي والحفاظ على المھنة والدفاع عن
مصالح وحقوق العاملين بھا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينھم وضمان حرية أعضاء ھيئة
التدريس في أداء رسالتھم وكفالة حقوقھم وصيانتھا في حال الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل
أو العجز وتعويضھم بما يكفل لھم حياة كريمة.
ووفق بيان صادر عن التجمع تضمنت مسودة المشروع الحقوق المھنية لألساتذة الجامعيين بما
يضمن لھم حياة كريمة في أثناء وجودھم على رأس عملھم أو بعد التقاعد وضبط آلية ممارسة المھنة
وتنظيم العالقة بين النقابة وحملة الدرجات العلمية العليا الذين ال يمارسون المھنة نتيجة عدم
استيعابھم او ھجرتھم للعمل بالخارج.
كما تض ّمنت مسودة المشروع أھداف ونشاطات النقابة وعضويتھا وانتخاب ھيئاتھا المختلفة وتعريف
األستاذ الجامعي وحقوقه وواجباته بشكل واضح.
واكد البيان انه سيتم نشر مس ّودة مشروع القانون على صفحة التجمع الوطني على موقعه داعيا
الزمالء إلى المشاركة في تقييم مس ّودة المشروع وإرسال آرائھم ومقترحاتھم على البريد اإللكتروني
لالستعانة بھا عند مناقشة مشروع القانون.

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

الرأي ص ٢٣

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

)قوى الجامعات( تنطلق اليوم
تنطلق صباح اليوم االثنين بطولة الجامعات اللعاب القوى والتي ينظمھا االتحاد الرياضي للجامعات
على مضمار وميدان جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وافاد مدير البطولة على الدردور ان البطولة تشھد مشاركة واسعة وستستمر لمدة يومين وتقام
للطالب والطالبات.
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٢٠١٣/٤/٢٨

االحد

جوردان تايمز

University students to train on increasing Wikipedia Arabic
content
by Mohammad Ghazal
AMMAN — The Jordan Open Source Association will soon start training
university students on how to increase Arabic content on the web, the
association's president, Issa Mahasneh, said Saturday.
The training, to begin within a few weeks, is part of an initiative to boost
Arabic content on the Internet, he added.
"We will train public and private university students on how to contribute
articles in Arabic to Wikipedia on different topics," Mahasneh noted.
The programme, which is implemented as part of a project in cooperation
with the Wikimedia Foundation, seeks to encourage university students to
add articles related to their specialties in Arabic on the free encyclopaedia,
he said.
"Students, whether specialised in IT, history, environment, health,
agriculture or other fields, can contribute by writing Arabic articles that will
enrich the quality of online Arabic content," Mahasneh said.
"We encourage all intellectuals to contribute to the Arabic content on the
Web, which is still lacking in spite of the increased in number of Internet
users in the Arab world," he said.
Currently, only 2 per cent of all Web content is in Arabic, although Arabic
speakers account for 5 per cent of global Internet users, according to Google.
About 65 per cent of Arab Internet users look for Arabic content.
A nonprofit organisation that operates Wikipedia and other free knowledge
projects, Wikimedia Foundation's mission is to "empower a global volunteer
community to collect and develop the world's knowledge and to make it
available to everyone for free, for any purpose."
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٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

٣ جوردان تايمز ص

Petra authority offers 35 university scholarships for residents
The Petra Development and Tourism Region Authority on Sunday
announced the availability of 35 scholarships in public universities for the
local community.
The fourth batch of scholarships, which are based on students’ grades in the
General Secondary Education Certificate examination, among other criteria,
is part of the authority’s efforts to develop the region and improve its
residents’ living conditions.
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٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

٣ جوردان تايمز ص

female students, 2 security personnel injured in Yarmouk ٣
'University fight
by Khetam Malkawi
An aerial picture of the
Yarmouk University in Irbid
(File photo(
AMMAN — Two security
personnel and three female
students were injured on
Sunday
at
Yarmouk
University in Irbid, 80km
north of Amman, during a
fight between two groups of
students.
A university source who spoke on condition of anonymity said two students
had a fight on Thursday over what he described as a “silly reason”, and it
was reignited on Sunday, with each bringing his friends to support him.
“They fought over a bench, with one telling the other 'this is my bench and
you have no right to sit on it'”, the source told The Jordan Times over the
phone.
The source added that the fight included some students who were expelled
from Yarmouk University in previous semesters for their involvement in
riots.
The students used knives, batons and stones in the fight, and hit three female
students, who were bystanders, with the batons, according to the source.
“They also smashed 20 of the university’s vehicles,” he noted.
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The brawl, he explained, spread outside the campus and police were able to
arrest some of those who were fighting outside the university, where 34,000
students are enrolled.
Other students involved in the scrap managed to escape, while some were
still hiding on campus later on Sunday.
“We will not be lenient with any of the students involved in the brawl,”
noted the source, who is a senior administration official in the university.
Last week, a man fired a random shot at Yarmouk University and there were
no injuries.
The shooter was later arrested off campus, and the university said he likely
had a dispute with some students.
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مقاالت
االثنين

الرأي ص ١٨

٢٠١٣/٤/٢٩

ايھا الشباب لكم الغ ُد
بشرى القدومي
نشأنا منذ صغرنا على انشودة جميلة نرددھا في طابور المدرسة » نحن الشباب ،لنا الغ ُد ومجده
المخلّد« فتمأل نفوسنا بمشاعر غريبة عن الغد الذي ننتظره ونحمل مسؤوليته ألنه لنا وألننا صانعوه
ومع مرور السنين حدثت تحوالت جذرية في نمط حياتنا وتفكيرنا في الوقت الذي أخذت فيه عجلة
التطور واحداثه تدور بسرعة ھائلة وتفوق عجلة التقدم في السنوات والعقود السابقة اضعافا ً مضاعفة
ونتيجة ھذا التسارع أصيب البعض بفقدان التوازن بينما واجه البعض اآلخر ھذا الموقف بتماسك ولم
يسمح له بأن يؤثر على قيمه وأخالقه وموروثه التاريخي من التسامح والنزاھة والعدالة الى جانب أن
االنفتاح على العالم بفضل الثورة التكنولوجية ادى الى تمازج الثقافات وأصبح التأثر بالسلوكات
االجتماعية الخارجية متاحا ً وميّسراً فارتفعت دعوات وتوجيھات من المثقفين والمفكرين بأن يوجه
المجتمع تأثره نحو المظاھر االجتماعية االيجابية وان يترك السلوكات التي ال تتناسب وقيم
مجتمعاتنا ،فمن المفروض أن نتأثر بمن كانت ظروفھم مشابھة لظروفنا وكيف اصبحوا ينافسون
أكبر الدول رغم قلة مواردھم الطبيعية فلم يكن لديھم نفط أو معادن ثمينة أو ثروات دفينة فوجھوا
طاقة شبابھم الى العلم ،والعلم فقط كان سبيلھم الى توفير أفضل عيش لشعوبھم ونجد تايوان والصين
خير مثال على ھذا ،وال يمكن ألحد أن ينكر أننا في األردن ومنذ عقود أدركنا أن مواردنا البشرية
ھي عصب اقتصادنا وشريان حياة مجتمعنا كما قال جاللة المغفور له » االنسان أغلى ما نملك »
ألنه أدرك رحمه ﷲ أننا النملك إال ھمة شعبنا والشباب منه على وجه الخصوص ألنھم بناة مستقبله
فمن خالل العلم يمكن لنا أن نضع بلدنا على خارطة الدول النامية نحو التقدم ومن البديھي أن
المدارس والجامعات ھي منارات العلم ومراكز صناعة الشباب وإعدادھم للمسؤوليات التي تنتظرھم
ومن البديھي ايضا ً ان تكون المدارس والجامعات موئالً لتجذير اخالقنا وقيمنا التي بھا نعتز ونفخر
وأھمھا أن الدين معاملة وال يقتصر ذلك على ديننا الحنيف فقط ففي كل األديان ان المحبة والسالم
على األرض ھما ركيزة البشر ،وما يحدث في جامعاتنا ھو تنصل من الرساالت السماوية وبُعد عن
تعاليم ﷲ سبحانه ،ونؤكد ھنا أن العنف في الجامعات مسبوق بعملية إھمال توجيه الشباب في
المدارس ألنھم يحملون سلوكياتھم التي اعتادوا عليھا دون أن تكون ھناك اجراءات حازمة وأھمھا
تعليمات االنضباط المدرسي التي يجب ان يعاد فيھا النظر لتكون رادعا ً قويا ً للطالب للح ّد من انتشار
ظاھرة العنف في المدارس قبل الجامعات فيا ايھا الشباب ،يامن تبني عليكم األمة آمالھا في غد
مشرق ،افسحوا المجال لعقولكم لتدركوا أننا في زمن ال تنفع فيه البلطجة وال السلوك الناتج عن
الغضب األعمى فال تكونوا سيوفا ً للباطل بل كونوا سيوفا ً للحق والعدل ووجھوا طاقاتكم وقدراتكم
للعلم والعمل واسمحوا لي أن أقتبس كالم رئيس تايوان حين قال » ال تعطوني نفطا ً وال ذھبا ً بل
أعطوني كتابا ً ألبني به أمة » وھذا فعالً ما كان .
مرة أخرى اھجروا العنف الجاھل واعتمدوا الحوار وسيلة للتفاھم والتعايش وانبذوا التطرف
والعصبية التي ال تؤدي إال إلى تدمير منجزات أھلنا وشعبنا وكما راھنّا على وعي الشعب األردني
في خضم األخطار المحدقة بنا فإننا اآلن نريد أن نراھن على وعي الشباب األردني بأن لھم الغ ّد
المشرق بإذن ﷲ .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

االثنين  ٢٩نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٧-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة في أغلب المناطق ،في حين يكون حاراً في األغوار والبحر الميت
والعقبة .ومع ساعات العصر تعود السُحب على إرتفاعات ُمختلفة للظھور في شرق المملكة ،مع
إحتمالية ضعيفة لھطول زخات محلية خفيفة من المطر بمشيئة ﷲ فيھا .وتكون الرياح شرقية الى
جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في عدة مناطق.
ليالً:
تكون األجواء أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق .وبشكل واضح في األغوار والعقبة .وتكون الرياح
شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة.

الثالثاء  ٣٠نيسان ٢٠١٣

نھاراً:

تظل درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة في العديد من المناطق ،وحاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتدريجيا ً تتكاثر السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتتھيأ الفرصة لھطول زخات محلية من المطر
بمشيئة ﷲ في مناطق متفرقة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية،
ُمعتدلة الى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة لألتربة والغبار عصراً في العديد من المناطق.
يُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية مع ساعات العصر في العديد من المناطق نتيجة األتربة والغبار
ال ُمثار وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد ،وبشكل واضح في األغوار والعقبة .وال تزال الفرصة ُمتاحة مع
ساعات الليل األولى لھطول زخات محلية من المطر في مناطق محدودة .وتكون الرياح شمالية
شرقيةُ ،معتدلة السرعةُ .مثيرة للغبار واألتربة خاصة في جنوب المملكة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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األربعاء  ٠١أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة في أغلب المناطق ،وحاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة.وتظھر
تدريجيا ً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ عصراً
في مناطق متفرقة من المملكة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً.وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية،
ُمعتدلة السرعة .تنشط عصراً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق.
يُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق مع ساعات العصر ،نتيجة الغبار واألتربة
ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وبشكل الفت في األغوار والعقبة .وتظل الفرصة
ُمتاحة مع ساعات الليل األولى لھطول زخات محلية من المطر في مناطق محدودة .وتكون الرياح
شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعةُ .مثيرة للغبار أحيانا ً خاصة في جنوب المملكة.

الخميس  ٠٢أيار ٢٠١٣

نھاراً:

ال تزال درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة في العديد من المناطق ،و ُمغبراً مع ساعات العصر والمساء .ويكون
حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتعود السُحب على إرتفاعات ُمختلفة بالظھور بعد الظھر،
وتتھيأ الفرصة لھطول زخات محلية من المطر ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح شمالية
شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة السرعة .تصبح نشطة عصراً و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من
المناطق.
ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وبشكل واضح في األغوار والعقبة .وتكون الرياح
شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة .و ُمثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف
االثنين

عين الرأي

٢٠١٣/٤/٢٩

• رئيس الوزراء د .عبد ﷲ النسور يزور اليوم محافظة الكرك لالطالع على واقع المشاكل
التي تعاني منھا المناطق المشمولة في الزيارة ..النسور الذي يرافقه وزراء ومسؤولون يلتقي
أبناء ھذه المناطق ومجلس أمناء وعمداء جامعة مؤتة .وتشمل الزيارة مبنى المحافظة والثنية
والغوير والعراق وعي والقصر وفقوع.
• وزير المياه والري ووزير الزراعة المھندس حازم الناصر أصدر تعميم »منع سفر«
األمناء العامين والمساعدين ومدراء الدوائر وموظفين في وزارة المياه استعدادا لمواجھة
أزمة المياه المتوقعة خالل فصل الصيف ولضمان إيصال المياه إلى جميع المواطنين في
المملكة ..الوزير حدد منع السفر بين  ٢٠من أيار وحتى  ٢٠أيلول المقبلين وھي فترة
الذروة السنوية للطلب على المياه خصوصا ً لالستعماالت المنزلية.
• رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب خير الدين ھاكوز منع الصحفيين من حضور
اجتماع اللجنة مع قائد امن إقليم الشمال المخصص لمناقشة أحداث اربد.
• المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية في األمانة العامة للمجلس الصحي العالي كشف
أن محافظة عجلون األقل حظا ً في نسبة األطباء بواقع ) (٥٫٩طبيب لكل عشرة آالف مواطن
تليھا محافظة المفرق بنسبة ) (٦أطباء ومحافظة جرش بنسبة ) (٨٫٤طبيب ومحافظة إربد
بنسبة ) (٨٫٧طبيب والزرقاء بنسبة ) (٩٫٦طبيب والطفيلة بنسبة ) (١٠٫٥طبيب ومحافظة
معان بنسبة ) (١٣٫٦طبيب ومأدبا بنسبة ) (١٤٫٢طبيب تليھا محافظتا العقبة والكرك بنسبة
) (١٤٫٤طبيب لكل منھما ومحافظة البلقاء بنسبة ) (٢٠٫٤طبيب والعاصمة بنسبة )(٥٢
طبيبا ً لكل عشرة آالف مواطن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

تنفيذا لما وعدت به من شفافية في شغل الوظائف القيادية اعلنت رئاسة الوزراء يوم امس
وعبر الصحف اليومية عن توفر نحو سبعة وظائف قيادية شاغرة ودعت من تتوفر فيھم
الشروط التقدم بطلبات خالل اسبوع مشيرة الى انھا ستعلن عن ھذه الوظائف عبر موقعھا
االلكتروني.
تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور يقام يوم الخميس المقبل في مقر نقابة
المقاولين احتفال بالعيد العالمي للعمال.
عقد مجلس الوزراء جلسة صباحية أمس االحد برئاسة الدكتور عبدﷲ النسور استمرت لمدة
ساعتين.
عدد من البنوك المحلية تعتزم تنظيم حمالت اعالنية للترويج لبرامج قروض شخصية
وعقارية وسيارات وبفوائد مشجعة وبما يعكس توفر سيولة واضحة لدى تلك البنوك.
شكا موطنون من دفع غرامات تأخير اصطفافھم امام مبنى مطار الملكة علياء الدولي
الجديد ،معتبرين الوقت الممنوح لھم غير كاف ..وتساءل المواطنون كيف يمكن التصرف
في حال عدم توفر مبلغ الغرامة مع المواطن لدى خروجه من بوابة المطار وما ھو االجراء
الذي ستتخذه ادارة المطار حيال ذلك؟.
تنفذ اللجنة التحضيرية لنقابة األساتذة الجامعيين األردنيين اعتصاما الساعة الثانية عشرة من
ظھر بعد غد االربعاء أمام مجلس النواب للمطالبة بإنشاء نقابة لألساتذة الجامعيين تضمھم
تحت مظلتھا.
يقيم منتدى الرواد الكبار في السادسة من مساء اليوم االثنين في مقره ضمن برنامجه التوثيقي
التكريمي »ذاكرة إنسان« ندوة لرئيسة المنتدى ھيفاء البشير تقدم فيھا ورقة رئيسية يشارك
فيھا د .زيد حمزة ورغد ملحس وسحر ملص ثم تقوم نخبة متميزة بتقديم مداخالتھا حول
األوراق والتجربة معا.
نفذت عائلة المتھم األردني بالتجسس على مصر لصالح إسرائيل بشار أبو زيد يوم أمس
األحد اعتصاما للمطالبة باإلفراج عن ابنھم الذي قالوا إن قضيته »سياسية بامتياز«.
وناشدوا الرئيس المصري محمد مرسي سرعة اإلفراج عنه خصوصا أنه قابع في السجون
المصرية منذ  ٢٧شھرا دون محاكمة.
يضطر العديد من أبناء محافظة الطفيلة لمراجعة مراكز الترخيص والتدريب على السواقة
في محافظات الكرك ومعان والعقبة ،جراء عدم وجود مركز الدارة ترخيص المركبات
لفئات الرخصة الخامسة والسادسة ،ما يحملھم األعباء المالية والجھد للحصول على الرخص
العمومية.
شكا مواطنون في محافظة جرش من عدم قيام بعض محالت بيع المياه المفلترة بتعقيم
العبوات او حتى فلترة المياه بل إن بعضھا يقوم بتعبئة المياه دون فلترة ،مبينين أن عمليات
التعقيم في بعض محالت بيع المياه تقتصر فقط على رج العبوة ثم إفراغھا مجددا وتعبئتھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زواريب الغد

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

• قال مصدر حكومي رفيع لـ"زواريب" أمس ،إن رئيس الوزراء الدكتور عبد ﷲ النسور لم
يباشر فعليا ،مشاورات التعديل الوزاري .الفتا الى أن النسور سيلتقي جاللة الملك ،ألخذ
التوجيه السامي ،واإليذان له ببدء مشاورات التعديل ،التي كان التزم بھا الرئيس أمام مجلس
النواب إبّان جلسات الثقة.
• يزور رئيس الوزراء عبد ﷲ النسور اليوم محافظة الكرك ،وتحديدا لواء المزار الجنوبي،
لالطالع على واقع الخدمات واحتياجات المنطقة .النسور ،وفق مصادر مطلعة ،كان تلقى
تحذيرات من مغبة إحراجه في الكرك ،كان تلقى مثلھا قبيل زيارته إلى لواء الھاشمية في
الزرقاء ،إال أنه أصر على استمرار الزيارة .واقع الخدمات واالھمال اللذان تعاني منھما
الكرك والمزار الجنوبي حفزا الرئيس النسور لالطالع عن كثب على واقع مطالب ومشاكل
المواطنين وھمومھم ،وليست مجرد زيارة بروتوكولية ،وفقا للمصدر.
• لجأت الحكومة أمس إلى اإلعالن في صحف محلية عن توفر سبعة شواغر عليا في القطاع
العام ،دعت الجميع إلى التقدم للمنافسة عليھا ،وفق شروط وأسس حددتھا في اإلعالن
المدفوع .وتشمل الشواغر المعلن عنھا مناصب مدراء عامي :صندوق التنمية والتشغيل،
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المھني والتقني ،شركة البريد األردني ،دائرة اآلثار
العامة والمؤسسة التعاونية ،اضافة الى مفوض شؤون البنية التحتية في سلطة إقليم البترا،
ومفوض البنية التحتية والبيئة في ھيئة المناطق التنموية والحرة.
• بادرت وزارة الخارجية امس الى تغيير لوحة اسم الوزارة ،المعلقة على مبناھا في شارع
المطار ،بعد ان اضافت الى اسم الوزارة "وشؤون المغتربين" .حقيبة وزارة الخارجية كان
اضيف لھا "شؤون المغتربين" في التشكيل الحكومة األخير على حكومة الدكتور عبدﷲ
النسور.
• عقدت محكمة أمن الدولة أمس أولى جلساتھا في قضية خمسة طالب من جامعة آل البيت،
وجھت لھم تھمة "إثارة النعرات المذھبية" ،فيما عرفت بقضية "عبدة الشيطان" ،وقد نفى
الطلبة المتھمون أمس التھمة ،فيما قررت المحكمة عقد جلسة ثانية االحد المقبل.
• يعقد مجلس نقابة المعلمين االردنيين صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة ،يستعرض
خالله انجازات النقابة خالل العام الماضي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٣/٤/٢٩

االثنين

• تعتزم شركة مزودة لخدمات االنترنت لعدد من الشركات والمؤسسات ،الخروج من السوق
المحلية وذلك بعد اتفاقھا مع شركة كبرى لنقل مشتركيھا اليھا ،الشركة التي ستنسحب من
السوق أخطرت عمالءھا ومشتركيھا بھذا الشأن عبر رسائل نصية وانھا ستنھي خدماتھا قبل
نھاية حزيران المقبل.
• ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في عددھا الصادر يوم الجمعة  ٢٦نيسان الجاري ان
االردن طلب من الواليات المتحدة مساعدات امريكية تقدر بنحو  ٨٥٠مليون دوالر ،لمجابھة
اعباء استضافة الالجئين.
• أعلنت الحكومة امس عن  ٧شواغر لوظائف قيادية عليا في الجھاز المدني الحكومي ،طالبة
من الراغبين التقدم لھذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية الى مكتب رئيس الوزراء وتتضمن
ھذه الشواغر موقع مدير عام صندوق التنمية والتشغيل ومدير عام صندوق التشغيل
والتدريب المھني والتقني ومدير عام شركة البريد االردني ومدير عام دائرة االثار العامة
ومدير عام المؤسسة التعاونية ومفوض البنى التحتية في سلطة اقليم البترا ومفوض للبنية
التحتية في ھيئة المناطق التنموية.
• يرعى وزير الطاقة والثروة المعدنية م .مالك الكباريتي اليوم فعاليتين حول الطاقة المتجددة،
ومنذ تبوئه وزيراً للطاقة في حكومة د .عبد ﷲ النسور الثانية ،رعى الوزير الكباريتي حزمة
من الفعاليات في موضوع الطاقة المتجددة.
• كشف النائب معتز ابو رمان أن مجموعة نيابية بدأت العمل على تشكيل ائتالف نيابي واسع
سيعقد اجتماعات سيشھدھا البرلمان االسبوع المقبل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يعود الى أرض الوطن بعد قمة مع أوباما وزيارة الى ھاييتي واسبانيا
 ٢٥٠٠وظيفة في جدول تشكيالت ٢٠١٢
»النواب« يقر »التنفيذ الشرعي« ويحيل قوانين للجان المختصة
المحاكم ..طريق طويلة لتحصيل الحقوق
مصادر أمنية :ال صحة لھبوط طائرة عسكرية سورية في المفرق
»المحروقات« لمتقاعدي الضمان يسلم ..اليوم
»قانونية النواب« تقر المعدل لـ »المالكين والمستأجرين«
ائتالف نيابي من الحاجبين للثقة
»سلطة المياه« تدعو  ٧٢مواطنا ً وشركة لتصويب أوضاع آبارھم
إغالق منفذ طريبيل غداً
أسعار اللحوم البلدية تنخفض ديناراً للكيلو
)النشامى( ونظيره الليبي وديا ً  ٢٧أيار المقبل

•
•
•
•
•

الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة عمل للواليات المتحدة
النسور  :المؤسسات والھيئات المستقلة تأخذ حصة كبيرة من الموازنة
موسكو  :اتفاق جنيف الحل الوحيد لألزمة السورية
ليبيون يطوقون مبنى »الخارجية« لتحقيق مطالب
»قانونية النواب« تقر قانون المالكين والمستأجرين ..و»المشتركة« تواصل
مناقشة »قانون الضمان«
الطيران االسرائيلي يشـن غارات على غزة ويخترق االجواء اللبنانية
حرس الحدود تستقبل  ٣٩٨٩الجئا سوريا خالل  ٧٢ساعة
ارتفاع عدد قتلى انھيار مبنى ببنجالدش الى ٣٦٣
اليمن :ال تعديل على حكومة باسندوة
البنك الدولي يشدد على ضـرورة اتباع سياسات اقتصادية سليمة في األردن
تراجع الرقم القياسي السعار اسھم بورصة عمان

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يبحث مع خوان كارلوس تطورات األوضاع في الشرق األوسط
النسور يدين "فوضى شرفات المجلس" يوم التصويت على الثقة بالحكومة
"حاجبو الثقة النيابية" يشھرون ائتالفا معارضا
جودة يشارك في اجتماع وزاري عربي مع كيري حول عملية السالم
األسرى األردنيون في سجون االحتالل يبدأون الخميس معركة األمعاء الخاوية
ھدوء على الحدود في الرمثا والسكان يبيتون دون سماع أصوات انفجارات
صرف دعم المحروقات لمتقاعدي الضمان اليوم
إغالق منفذ طريبيل أمام المسافرين والشحن
طقس حار نسبيا لثالثة أيام
العثور على جثة ثالثيني في إربد
إيرادات الحكومة من الضرائب على السلع والخدمات تنخفض % ٩
توقع انخفاض أسعار خضار أساسية خالل الفترة المقبلة
الفيصلي يلتفت للجانبين الفني والنفسي استعدادا لدھوك العراقي غدا
الرمثا وذات راس :من يتوج باللقب الثالث والثالثين؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك والعاھل اإلسباني يبحثان تطورات األوضاع في الشرق األوسط
غوغل تطلق تطبيقا يتيح االطالع على متاحف العالم
الطوائف المسيحية تحتفل بأحد الشعانين و)العرب اليوم( تھنئ
طقس حار نسبيا خالل األيام الثالثة المقبلة
نقابة الصحفيين تطالب بحماية "العرب اليوم"
•استقبال طلبات الحج في  ١٥أيار إلكترونيا ً
اغالق منفذ طريبيل امام المسافرين والشحن بعد غد الثالثاء
 ٣٩٨٩الجئا سوريا خالل الـ  ٧٢ساعة الماضية
طائرات االحتالل تقصف موقعين جنوب قطاع غزة وتغلق معبر كرم ابو سالم
 ١٠٩دوالرات معدل سعر الليلة الفندقية في عمان و  ١٢٨في العقبة
الفيصلي يطوي خسارة "الكأس" ويستعد لمالقاة دھوك غدا
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