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أخبار الجامعة

االثنين

صدى الشعب ص أخيرة  – ١٢/المدينة نيوز -أخبار األردنية

٢٠١٤/٥/١٩

الجامعة األردنية تكرم طوقان بفوزه بجائزة خليفة التربوية
كرمت الجامعة األردنية اليوم رئيس مجلس
أمنائھا الدكتور خالد طوقان بمناسبة فوزه
بجائزة خليفة التربوية  /حقل الشخصية
التربوية االعتبارية والتي تمنحھا دولة
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتمنح ھذه الجائزة كل عام حيث يتم اختيار
شخصية تربوية علمية على مستوى العالم
العربي ممن لھا اسھامات متميزة في حقل
التعليم أو التعليم العالي أو البحث العلمي أو أعمال ريادية في مجال النھوض بالتعليم على مستوى
القطر أو العالم العربي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة في الحفل التكريمي الذي أقيم بھذه المناسبة  ":إن
تكريم الدكتور طوقان من قبل الجائزة أوال ومن قبل الجامعة ثانيا أنما ھو اعتراف بمكانته العلمية
واالعتبارية والوطنية وھو انحياز الھتماماته المقدرة في الميدان التربوي والمعرفي في األردن.
وأضاف أن التكريمات المتتالية ألساتذة وطلبة في الجامعة إنما تتحدث عن سعي الجامعة لتطوير
نفسھا والنھوض بأبواب المعرفة والعلم مؤكدا إصرار الجامعة على إيجاد مكانة تليق بھا بين
جامعات العالم المتقدم.
ولفت الطراونة إلى أن تكريم الدكتور طوقان من قبل جائزة خليفة ھو بمثابة تكريم لكل فرد في
الجامعة واألردن بشكل عام وھو الحاضر دوما في مختلف األزمنة الوطنية استاذا ووزيرا ورئيسا
ألھم الجامعات ورياديا وصاحب رؤية ثاقبة في التعليم والطاقة النووية.
بدوره أشار طوقان إلى أن حصوله على ھذه الجائزة الرفيعة ما كان إال لما وفرته المملكة األردنية
الھاشمية من بيئة بحثية ومساحة واسعة من الحرية والتشجيع على المضي قدما في دعم المشاريع
والمؤسسات واألفراد لتحقيق منجزاتھم وأفكارھم على تعدد حقولھا.
طوقان لفت إلى أن األردن في ظل قلة موارده وإمكاناته راھن على وعي المواطن وقدرته على
تجاوز شح الموارد فكان من أھم أولوياته التعليم النوعي الذي يسعى من خالله إلى إبراز الطاقات
وتوظيف الكفاءات التي من شأنھا إعالء مستوى الوطن وتقدمه.
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وعرض طوقان أنموذج الجامعة األردنية التي لھا رؤية في تحقيق جودة التعليم واستثمار قدرات
الفرد األردني علميا وأكاديميا مؤكدا أن ثقافة األردنيين ووعيھم سببا بارزا في قدرة الدولة على
تجاوز الفتن والمحن والوقوف صفا واحدا لحماية المنجز الوطني.
وأھدى طوقان في ختام كلمته فوزه بھذه الجائزة للوطن ولكل فرد أردني منتمي لتراب ھذا الوطن
وللجامعة األردنية التي تحرص على أن تكون سباقة في تسليط الضوء على المنجزات الوطنية بكافة
مجاالتھا العلمية واالقتصادية واالجتماعية.
وفي نھاية الحفل سلم الطراونة طوقان ھدية تذكارية بھذه المناسبة وسط حضور الفت ألعضاء
مجلس أمناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكبار المسؤولين.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -الرأي ص أولى – ٣٤/الدستور ص  -٧الغد ص  -١٠الديار ص ٣
االثنين
الوقائع االخبارية -أخبار األردنية

٢٠١٤/٥/١٩

تراكم المديونية وأزمة التعليم العالي تحت مجھر رؤوساء الجامعات األردنية

حذر رؤســـــــاء جامعات من تراكم مديونية
الجامعات ،األمر الذي قد يؤدي إلى تراجع
مستوى المخرجات األكاديمية وھجرة
الكفاءات العلمية.
وأكدوا خالل إجتماع عقده رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف الطراونة يوم
الخميس  ،٢٠١٤/٥/١٥إن المديونية ما تزال
تلقي بآثارھا السلبية على مستوى التعليم
العالي في المملكة ،وعلى البنى التحتية
الالزمـــــــة للقيام بالعملية التعليمية ،وعلى
امكانيات التطوير والتقدم في ظل التحوالت
العالمية في ھذا الشأن
ودعا المجتمعون الى تطوير االجتماع الذي عقد بدعوة من رئيس الجامعة األردنية  ،ليصار الى
تشكيل لجنة من اعضاءه ومن ذوي اإلختصاص لتكون بمثابة لجنة استشارية تدعى بطلب الرئيـــس،
وتمنى الرؤوساء تعميم التجربة على الجامعات االخرى لمساعدتھا في النھوض بمھامھا وتطوير
العملية االكاديمية في االردن.
*آليات ومطالبات
وتناولوا آليات القضاء على عجز موازنة الجامعات ،مطالبين بضرورة استقالل القيد المالي لھا في
الموازنة ،اضافة الى اتباع االدارات الجامعية لسياسات تقليل اإلنفاق ،وتخفيض عدد الطلبة
المقبولين ،حيث يمكن تحقيق ذلك بتوجيه الطلبة إلى التعليم التقني األقل كلفة ،وتقليل عدد الذين
يصلون إلى امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيھي" عن طريق إنشاء امتحان في الصف
العاشر يوجه الطلبة إلى التعليم المھني وآخرين إلى األكاديمي.
*خطة استراتيجية
وقال الدكتور اخليف الطراونة ان الجامعة االردنية وضعت خطة استراتيجية للتحول نحول العالمية،
قامت على مراجعة كافة عمليات الجامعة في المستويات األكاديمية واإلدارية والطالبية ،وصوال إلى
تحقيق الجودة الشاملة في مدخالت الجامعة وعملياتھا ومخرجاتھا تضم ست محاور اساسية ھي:
العملية التعليمية،التعلمية والبحث العلمي ،خدمة المجتمع ،البيئة الجامعية ،البناء االداري والتنظيمي
وضمان الجودة والتعلم المستمر .مشيرا إلى أن األردنية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الخطة
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االجرائية للخطة االستراتيجية من خالل زيادة االنفاق على البحث العلمي واستقطاب الطلبة
المتفوقون والمتميزين علميا والتواصل مع الطلبة الخريجين واخرھا رابطة الخريجين الموجودة في
االمارات العربية ،وارشفة ملفات الموارد البشرية وربط عمليات الجامعة االدارية وحوسبتھا.
كما نوه الى حصول الجامعة على تصنيف الخمس نجوم في قدرة الخريجيين على التوظف
والتسھيالت التي توفرھا الجامعة لطلبتھا )البيئة التعليمية( ،وسھولة الوصول من حيث المنح المقدمة
والخدمات لذوي االعاقات ،على مقياس ) (QSالعالمي للجامعات.
وشدد الطراونة على ان عجز الموازنة والذي بلغ قرابة الـ) (٥٠مليون دينار يقف عائقا كبيرا امام
مضي الجامعة في خططھا التطويرية والتعليمية وفي بناھا التحتية ومرافقھا وتحسين رواتب طواقمھا
األكاديمية واإلدارية ،ومضاعفة ميزانيات البحث العلمي وتوفير البيئة المالئمة لتشجيعه .مشيرا الى
ان جاللة الملك عبدﷲ الثاني أولى التعليم العالي اھتماما كبيرا وخصه بالذكر في عدد من خطابات
التكليف للحكومات المتعاقبة ،اال ان تغيير الوزراء والحكومات أعاق وضع خطط إستراتيجية
للنھوض بالتعليم العالي .داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعليم العالي يحدد في ضوئھا
الحاجات واالھداف ثم توضع الخطط بناء على ذلك ،وتمنح الجامعات االستقاللية لتطبيق وتنفيذ تلك
الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منھا.
*االستثمار والنفقات
من جانبه ،قال الدكتور محمد عدنان البخيت ان على الجامعات ان تبذل قصارى جھدھا في
البحث عن مصادر التمويل من خالل االستثمار وضبط النفقات .وحث على ضرورة تشكيل لجان
توجيھية العداد "الكتاب المرجع" في الجامعات واعادة النظر بالمتطلبات االجبارية للجامعات،
وتعزيز معارف الطلبة باللغة العربية وتمكينھم منھا الى جانب اللغات االخرى .مؤكدا على ضرورة
ادخال مساق "مناھج البحث العلمي" كمتطلب اجباري ،وان تولى مشاريع التخرج لمرحلة
المبكالويوس اھتماما اكبر.
*واقع الحال
بدوره بين الدكتور وليد المعاني إن الدعم الحكومي السنوي للجامعات يصل لنحو  ٧٠مليون دينار،
منھا  ٢٥مليونا لدعم صندوق الطالب الفقير ،والباقي يذھب إلى جامعات االطراف .واضاف أن
مديونية الجامعات ستؤدي إلى استنزاف العقول ،وعدم قدرتھا على االستقطاب او الحفاظ على
أعضاء الھيئة التدريسية.
اما عن واقع الحال في الجامعات قال الدكتور سلمان البدور ،ان المديونية اثرت سلبا على امكانية
توفير البنى التحتية الالزمة للقيام بالعملية التعليمية والتي تبدو اكثر وضوحا في تھالك المختبرات
والمنشآت العلمية المساندة ،وعدم قدرة الجامعات على استبدالھا ،بل أن بعض الجامعات الجديدة
تفتقر لھذه المنشآت لعدم قدرتھا على توفيرھا باإلضافة إلى عدم قدرتھا على تنمية برامجھا لمواكبة
متطلبات العصر والتكنولوجيا ،مؤكدا على أن المديونية تؤثر أيضا ً وبشكل سلبي على المسيرة
التعليمية واستقطاب الكفاءات واالبتعاث وتسرب الكفاءات.
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فيما ارجع الدكتور علي محافظة اسباب تراجع التعليم العالي الى انتكاسة في التعليم العام )االساسي
والثانوي( ،مشيرا الى ان التعليم العالي يدق ناقوس الخطر ويمر بمعطف تاريخي البد من الوقوف
عنده.
الى ذلك ،ثمن الدكتور خالد الكركي التطور الحاصل في الجامعة االردنية وقيادتھا حراكا اكاديميا
يدعو الى التغيير االيجابي ،واصفا اياه بانه مدعاة للتفاؤل والفخر بالمنجز االردني.
بموازاة ذلك ،أكد الكركي على أھمية منح الجامعات المزيد من االستقاللية مع إمكانية التوسع في
االستثمارات داخل الحرم الجامعي.
*تحسين الواقع
وحول تحسين واقع الجامعات االردنية ،رأى الدكتور انور البطيخي ضرورة تسليط الضوء على
جوانب القوة والضعف في مختلف محاور العملية التعليمية والبحثية واالدارية ومدى تواصل الجامعة
وتفاعلھا مع مجتمعاتھا الداخلية والخارجية ،ما يساعد في رسم الخطط االستراتيجية القصيرة
والمتوسطة المدى واشراك االقسام االكاديمية والجھات االدارية في وضعھا لتعزيز مكامن القوة
وتصحيح مواطن الضعف .وأكد  -متوافقا مع ما سلف  -على اھمية رفع معدالت القبول وضرورة
التركيز على طلبة الدرسات العليا وزيادة مخصصات البحث العلمي للحفاظ على المستوى التي
وصلت اليه الجامعات وتمكينھا من خوض غمار العالمية األمر الذي تضعه الجامعات في خارطة
مســــتقبلھا .كما وتطرق إلى وضع كلية الطب وخطط الحوافز في المستشفى وغيرھا من أمور تھم
الجانب األكاديمي والعلمي في الكلية والمستشفى مقدما ً بعض اإلقتراحات والحلول.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الدستور ص  -٥الغد ص  -١٠صدى الشعب ص٤
طلبة نيوز – السوسنة -أخبار األردنية

االثنين

٢٠١٤/٥/١٩

طلبة"األردنية" يوقعون وثيقة تعھد لنبذ العنف الجامعي
وقع طلبة الجامعة األردنية اليوم على وثيقة تعھد
لنبذ العنف الجامعي حملت شعار "ال للعنف
الجامعي" والتي أطلقھا نادي أجيال السالم وتحويل
النزاعات .
وقال الطراونة خالل افتتاحه ومشاركته لفعاليات
نشاط النادي وإضاءته لشمعة سالم بحضور عميد
شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعة " إن لغة
الحوار بين الطلبة ،واحترام الرأي والرأي اآلخر،
ھي أفضل الحلول الناجعة للحد من ظاھرة العنف
الجامعي ".
وزاد "بأن العنف الجامعي أصبح يشكل موضوعا ً في غاية األھمية األمر الذي يتطلب من الجميع
الوقوف والبحث في أسبابه معمقا ً إليجاد الحلول الجذرية له والقضاء عليه بكافة أشكاله".
ووجه الطراونة رسالة للطلبة دعاھم خاللھا بأن يكونوا جزء ونواة للتغيير في جامعتھم األم ،وذلك
من خالل نشر ثقافة الالعنف فضال عن إفشاء المحبة والسالم بينھم.
وشارك الطراونة الطلبة فعاليات النشاط التي أقيمت على مدار يوما ً واحداً ،في احد المشاھد
المسرحية "اسكتشات" الذي تناول ظاھرة العنف الجامعي والحلول التي قُدمت وساھمت في منع
حدوث العنف .
كما تضمنت الفعاليات عرضا لصور وكريكاتيرات وإحصائيات تناولت ظاھرة العنف الجامعي،
باإلضافة إلى مسرحية احتوت مشاھد تفاعلية وبعضا من المواقف التي قد تؤدي إلى حدوث العنف
الجامعي منھا التعليق على الطالبات ،ومعاملة الموظفين مع الطلبة في القبول والتسجيل ،ومشھد
حواري بين طالبين حول كيفية حدوث المشاجرات بين الطلبة من خالل الحوار غير البناء وعدم
االستماع لآلخر .
يشار إلى أن نادي أجيال السالم وتحويل النزاعات في الجامعة األردنية تأسس في عام  ٢٠١٣بھدف
تحويل النزاعات ونشر ثقافة السلم واحترام اآلخر.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٣٩

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

)الشھرزادات( ينثرن في )األردنية( الحكايات

مبدعات شاركن قبل أيام في اللقاء الثاني
من فعالية »شھرزادات أردنيات« الالفتة
التي تتبناھا وحدة اإلعالم والعالقات
العامة والثقافية في الجامعة األردنية
كواحدة من نشاطاتھا وأشكال تواصلھا
مع محيطھا بمختلف تجلياته.
الكاتبة د .أماني سليمان ،القاصمة أميمة
الناصر ،الكاتبة حنان بيروتي ،الكاتبة
رانيا الجعبري والقاصة منيرة صالح،
تواصلن ضمن أجواء الفعالية مع طلبة
الجامعة األم ،بحيث رتبت الجھة المنظمة
لكل واحدة منھن فضاء خاصاً ،فجاء لقاء الناصر مع الطلبة قريبا ً من برج الساعة ،ولقاء سليمان عند
مبنى رئاسة الجامعة على الرصيف المؤدي لكلية اآلداب ،ولقاء بيروتي ليس بعيداً عن مكتبة
الجامعة ،والجعبري في فضاء كلية اللغات ،وصالح إلى جوار واحد من اآلثار الموزعة في مناطق
عديدة داخل حرم الجامعة األم.
ھناك تحت أشجار السرو ،وفي أجواء أيار ودفء ربيعه ،تحققت الفكرة التي القت استحسان الجميع.
القاصة أميمة الناصر قرأت للطالبات اللواتي تجمعن حولھا ثالث قصص» :شرفة«» ،دمية«
و«أرملة« من مجموعتھا الجديدة »صحو« .كل قصة من القصص التي قرأتھا الناصر تبعھا نقاش
مع الطالبات حول مراميھا وأجوائھا الواقعية ،وخصوصية المرأة داخل أفيائھا ،وانحيازھا لمفردات
الواقع الذي تعيشه المرأة الشرقية ،وقدرتھا العميقة على التعبير عن أسرار تلك المرأة ومغاليقھا.
الكاتبة أماني سليمان التي قدمھا في فقرتھا القاص ھشام البستاني ،قرأت قصة »السطح« من
مجموعتھا »شخوص الكاتبة« الصادرة عام  ٢٠١١عن دار أزمنة للنشر والتوزيع.
وبوجود عدد من الطلبة األتراك ،قرأت القاصة حنان بيروتي بعض نصوصھا ،منھا قصة »عتمة«
من مجموعتھا »ليل آخر« .وھي قصة تقيم خاللھا الكاتبة حوارية جدلية بين النور والظالم:
ْ
صاف حتى دمعت ،فجأة انبعث النور ،تبددت الصور وتالشت تلك
»
وجدت نفسھا تبتسم بفرح
ٍ
ّ
ْ
ً
الفرحة ،ابتلعت دموعھا وتابعت رتق الجورب عله يجده جاھزا صبيحة الغد!« .الحوار الذي دار
داخل فضاء البيروتي تركز موضوعه الرئيسي حول الترجمة.
جدلية النور والعتمة ،تجلّت أيضا ً في بعض ما قرأته القاصة منيرة الجعبري» :كانت لحظات الظالم
التي خيمت على المكان تعدھما للقاء ،وجاء النور ،...،جاء النور ليعقد موعداً بين أنظارھما الباحثة
عن رفاقھما في لجة الظالم«.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

العرب اليوم ص ٣

٢٠١٤/٥/١٩

»العقبة الخاصة » تحتاج الى نظام خاص مستقل في التعليم العالي
قال نائب رئيس الجامعة االردنية رئيس فرع العقبة الدكتور ھاني الضمور ان منطقة العقبة
الخاصة تحتاج الى نظام مستقل في التعليم العالي يشجع على دولية التعليم فيھا من خالل » نظام
خاص مستقل » له تعليمات و حوافز واضحة الستقطاب اعضاء ھيئة تدريس من الخارج في
مؤسسة تعليمية واحدة تواكب متطلبات النھضة الشاملة في العقبة .
واضاف الضمور في حديث صحفي ،إن خصوصية العقبة االقتصادية باعتبارھا مركز جذب
اقتصادي واستثماري عالمي يفرض على الجميع السيما التعليم العالي أن يكون على خط متواز معھا
في بناء نظام تعليمي متميز يستطيع مواكبة العقبة تطور الخاصة ليمكن المستثمرين والباحثين عن
الفرص االقتصادية من القدوم للعقبة كون التعليم العالي ھو المحفز االول لجذبھم في اشارة واضحة
الى ان الجامعة االردنية تقدمت منذ فترة باقتراح محدد بضرورة دمج المؤسسات التعليمية في العقبة
في جسم تعليمي واحد تحت اسم جامعة النھضة العربية ليكون قادراً على مواكبة النشاط التعليمي
المحلي و العالمي ويمكن المؤسسة التعليمية المستقلة من استقطاب ھيئتھا التدريسية وطلبتھا بعيداً
عن الفروع و األصول بالشراكة مع المؤسسات العاملة في المنطقة الخاصة .
ودعا الى تكاتف الجميع لدعم التعليم العالي في المنطقة الخاصة وتوحيده بمظلة واحدة قادرة على
تحقيق رؤى التعليم العالي ومواكبة التطور الھائل في كافة المجاالت السيما ان وجود جامعة متميزة
وقوية في العقبة يعني خدمة االستثمار و التنمية بكافة أشكالھا كون الجامعات ھي البوابة االھم في
التنمية المستدامة في كافة اشكالھا .
وكشف الضمور عن محدودية امكانيات فرع الجامعة في العقبة و عدم قدرتھا على مزيد من التوسع
في الدراسات والمشاريع التي تخدم المنطقة الفتا ً الى ان استمرار الوضع كما ھو عليه يعني عدم
القدرة على تحقيق كثير من االفكار التي نطمح في ادارة الجامعة االردنية الى تحقيقھا في العقبة
الخاصة ..منوھا ُ الى عدم القدرة على استقطاب بعض التخصصات الھامة بسبب االمكانات المحدودة
للفرع مقارنة مع الحوافز الكبيرة التي تدفع العضاء ھيئة التدريس في الجامعات المستقلة االخرى
محليا ً و اقليميا ً .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

األنباط ص ٥

٢٠١٤/٥/١٩

الجامعة االردنية وامانه عمان تعقدان حلقة نقاشية حول موضوع الضمان االجتماعي
عقدت في مركز الحسين الثقافي حلقة نقاشية حول موضوع الضمان االجتماعي في االردن عرض
فيھا اھم البنود وفقرات الضمان االجتماعي المطبق حاليا ً .
وقالت منسقة الحلقة النقاشية الدكتورة رھام ابو غبوش في المحاضرة التي نظمتھا قسم علم االجتماع
في الجامعة االردنية بالتعاون مع مديرية المراكز االجتماعية في امانه عمان ان فكرة الضمان
االجتماعي جاءت لمواجھه الخطر االجتماعي وضمان توفير حياة كريمة لإلنسان العامل وأفراد
اسرته عندما يتعرض لمخاطر كالعجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو المرض  ،وكذلك في الظروف
االقتصادية الصعبة كالبطالة وارتفاع كلف الحياة المعيشية واألعباء العائلية المتزايدة .
واضافت ان الضمان االجتماعي حق لكل مواطن وھو صمام االمان واالستقرار لكافة فئات المجتمع
االردني وركن اساسي من اركان االمان االجتماعي .
واوضح االستاذ ياسر عوض ان الضمان االجتماعي يقع تحت ظلة عدد من التأمينات منھا اصابات
العمل والوفاة وتأمين االمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي .
واستعرض ياسر من خالل الحلقة النقاشية نماذج متعددة استفادت من انواع التأمينات وكيفية احتساب
الراتب التقاعدي في مراحلة المختلفة في جميع الحاالت .
وبينت مديرة المراكز االجتماعية المھندسة جمانة عطيات ان الھدف من الحلقة النقاشية ھو زيادة
الوعي لدى طلبة الجامعات وموظفي االمانه وتعريفھم بأھمية الضمان االجتماعي وما يترتب علية
من حقوق ومكتسبات تحق لھم  ،وتلعب دورا مھما في التنمية االقتصادية وتحفيز سوق العمل .
وفي نھاية الحلقة النقاشية التي حضرھا مدير الدراسات االستراتيجية الدكتور موسى شتيوي ورئيس
قسم علم االجتماع الدكتور مجد الدين خمش ونائب مدير مؤسسة ضمان االجتماعي سميح المعايطة
دار نقاش موسع بين الطلبة والموظفي االمانة تم من خاللة االجابة على العديد من التساؤوالت التي
تم طرحھا

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الرأي ص  – ٣١طلبة نيوز

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

إطالق مسابقة »فكرتنا خضرا« لطالب الجامعات
اطلق المجلس األردني لألبنية الخضراء مسابقة » فكرتنا خضرا« لطالب الجامعات الظھار ابداعھم
في مجال العمل البيئي المستدام بطريقة مھنية تمكنھم من اكتساب خبرة عملية في مجال االستدامة.
وقال رئيس المجلس المھندس عبدﷲ بدير» ،أن التجسير بين القطاع األكاديمي والمھني فيما يتعلق
بالمبادئ المستدامة بيئيا ھو احد ركائز نجاح تحول سلوكيات مجتمعنا نحو االبتكار«.
وأشار إلى أھمية التركيز على الطالب كفئة ھامة لالنخراط في خدمة المصلحة العامة الحداث
التغيير المطلوب ،واظھار االبداع الطالبي من خالل تطبيق افكارھم لنشر الوعي البيئي باالشتراك
بالمسابقة لطرح فكرة مشروع جديدة وغير تقليدية تتعلق بنشر مفھوم المباني الخضراء وخدمة
المجتمع.
من جانبه قال احد مؤسسي المبادرة عمر طھبوب »ان المسابقة تستھدف طالب الجامعات بمختلف
تخصصاتھم وأن أھميتھا تكمن في نشر مفھوم اإلستدامة بين الطلبة ما يساعد على تھيئتھم لمواكبة
سوق العمل لمرحلة ما بعد التخرج بافضل المھارات الممكنة ،كما ستعمل المسابقة على إيجاد جيل
مبتكر في خلق الحلول المستدامة لتحديات بلدنا البيئية ونشرھم للحمالت التوعوية بطريقة خالقة
ومبتكرة«.
وعمل المجلس على اطالق المسابقة الكترونيا ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي ،للوصول
الكبر شريحة طالبية ممكنة ،اضافة الى وضع خطة لزيارة الجامعات الحكومية والخاصة وعقد
ورشات توعوية حول المبادرة والتواصل مع الطالب للحصول على افضل نتائج ممكنة لتحقيق ھدف
المبادرة.
يذكر ان المجلس األردني لألبنية الخضراء ھو جمعية اردنية مھنية غير ربحية أسست عام ٢٠٠٩
لنشر مفاھيم المباني الكفؤة والرفيقة بالبيئة وتعزيز تطبيقاتھا العملية على أرض الواقع.
واعلن المجلس العالمي لالبنية الخضراء المجلس االردني في شھر نيسان من عام  ٢٠١٢كمجلس
كامل العضوية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الديار ص  -٣عمون

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

"مؤتة" تستحدث تخصصات جديدة
وافق مجلس أمناء جامعة مؤتة على استحداث عدد من البرامج الدراسية في عدد من كليات الجامعة
تمثلت ببرنامج الدكتوراه في اإلدارة العامة ،واإلدارة التربوية ،ومناھج وأساليب التدريس ،وماجستير
العلوم المالية والمصرفية ،وماجستير نظم المعلومات اإلدارية ،وماجستير الفكر اإلسالمي ،والدبلوم
العالي في القضاء واإلفتاء.
رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس بين أن استحداث ھذه التخصصات جاء
رغبةً في تطوير المخرجات التعليمية للجامعة ،لتمنحھا صفة الشمولية المعرفية والتي ستضيف لھا
خصوصيةً و تألقا ً ال سيما والواقع العلمي للجامعة متميز فھي صرح علمي وطني يرفد مؤسساتنا
الوطنية بكفايات علمية مبدعةً تدفع بعجلة تقدمھا إلى األمام مشيراً إلى أن المجلس سيراعي في قادم
األيام حاجات الجامعة وعلى كافة الصعد والمجاالت الن الجميع يدرك قيمة ھذه الجامعة باعتبارھا
القلب النابض في محافظة الكرك وإقليم الجنوب..
وبدوره بين رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا شبلي الخوالدة أن التطلعات والرؤى المستقبلية للجامعة
متواصلة رغبةً في االستفادة من مقومات التميز وعناصر اإلبداع تلك التي تعتبر واقعا ً مشرفا ً تتمتع
به الجامعة ،وما االستحداثات لعدد من برامج الدراسات العليا فيھا إال ناتج منطقي لما ھو متاح من
خبرات علمية نوعية وفي كافة التخصصات...

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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االثنين

الغد ص ١٣

٢٠١٤/٥/١٩

"طلبة الھاشمية" يحصدون جائزتين متميزتين في المھرجان التكنولوجي
حسان التميمي  -حازت كلية األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
الھاشمية على جائزتين في المھرجان التكنولوجي الوطني السابع الذي عقد مؤخرا ،في كلية الحجاوي
للھندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك في محور األلعاب االلكترونية وتطبيقات الھاتف الخلوي
ومحور الخدمات الذكية.
ففي محور الھاتف الذكي وجھاز الحاسوب فاز مشروع "مختلف" وھو عبارة عن تطبيق يتيح للطلبة
الصم والبكم قراءة ما يقوله المحاضر مباشرة على شاشة ھواتفھم ،بحيث يقوم المحاضر بتنزيل
التطبيق على جھازه الحاسوبي ويقوم الطالب كذلك بتنزيل التطبيق على ھاتفه .ويوفر ھذا التطبيق
طريقة سريعة وبسيطة تمكنه من فھم ما يقوله اآلخرون وتمكن اآلخرين من فھمه كذلك عن طريق
تحويل الكالم المسموع الى نص مقروء و العكس ،حيث أنجزته الطالبات دانا التايه ورنا البرغوثي
وبنان العدرة وھبة ناصر والطالب أحمد النجار.
وفي محور األلعاب االلكترونية وتطبيقات الھاتف الخلوي فاز مشروع "كن إنسان" وھو عبارة عن
لعبة توعوية تم تطويرھا على نظام األندرويد وتھدف إلى تغيير بعض السلوكيات االجتماعية و
البيئية و الصحيّة الخاطئة في المجتمع من خالل التأثير االيجابي ،حيث أنجزتھا الطالبات عبير نواف
وإيالف األعرج وآية الموال وعال سعادة وأسيل.
وبين مساعد عميد كلية األمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات مقرر لجنة المشاريع
في الكلية الدكتور أحمد العتوم أن الكلية تولي مشاريع التخرج العلمية عناية فائقة وتحرص على
تمھيد األرضية البحثية للطلبة الستيعاب إبداعھم العلمي ودعمه ضمن اإلمكانات المتاحة ،الفتا إلى
بناء شراكات علمية تدريبية مع قطاعات صناعية محلية وعالمية لصقل معرفة الطلبة وتسليحھم
بالتدريب العلمي الذي يفتح آفاقا لفرص العمل.
وأشار الدكتور العتوم إلى اعتزاز الجامعة بطلبتھا واألساتذة المشرفين عليھم ،وجھودھم المتميزة
وما حققوه من نجاح وتميز في حياتھم العملية ،ومشاركتھم في النشاطات الالمنھجية التي تدعم
مسيرتھم العلمية.
يذكر أن الكلية تحصد جوائز ھذا المھرجان للسنة الثالثة على التوالي والذي يقام سنويا بھدف تعميق
القيم العلمية للطلبة وحثھم على اإلبداع واالبتكار والتنافس البناء لمواجھة متطلبات العصر من خالل
عرض مشاريعھم وتبادل المعارف والخبرات إلكسابھم المھارات الالزمة حتى يكون لھم دور فاعل
في األسواق األردنية والعربية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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بترا -الغد ص ١٣

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

بدء فعاليات المؤتمر الطالبي األردني الثاني
انطلقت في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا اليوم األحد فعاليات المؤتمر الطالبي األردني الثاني في
"قطاع االتصاالت ،وتكنولوجيا المعلومات ،واألعمال".
ويھدف المؤتمر الذي تنظمه كلية الملك عبدﷲ األول للبحث العلمي والدراسات العليا الى دفع مسيرة
البحث العلمي في األردن عامة ،ومجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة خاصة ،وعرض
تجارب ريادية ناجحة في األردن ،ودعم مشاريع ابتكارية لطلبة الجامعات األردنية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بطارسه ان ھذه المؤتمر يتيح للطلبة فرصة إبراز افكارھم ضمن
أوراق ومشاريع بحثية يعرضونھا أمام خبرات وكفاءات متميزة ،والعمل على نشر ھذه األوراق
البحثية في مجالت علمية محكمة مفھرسة.
وقدم رئيس المؤتمر الدكتور وليد سالمة ،عرضا ً موجزاً عن تاريخ المؤتمر الذي يعقد للمرة الثانية
في الجامعة حيث تم قبول  ٢٤بحثا ً علميا ً من قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة،
وتم توزيع المناقشات على ثالثة ورش متوازية.
واشار الى ان البحوث الفائزة سيصار الى نشرھا في مجلة علمية عالمية محكمة ومعتمدة ،وتسليم
اصحابھا جوائز عينية ،وتحكيمھا اثناء عرض البحوث العلمية امام لجنة متخصصة على مستوى
األردن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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طلبة نيوز

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

ھل سيعاد تسمية الجامعة الملكية للعلوم الطبية ؟
بعد أن كان مقررا عقد جلسة لمجلس التعليم العالي
نھاية األسبوع الماضي تم تأجيل عقد الجلسة حتى
إشعار آخر في ظل تساؤالت حول ذلك التأجيل الذي
تزامن مع وجود بند على جدول أعمل الجلسة يتعلق
بالجامعة الملكية للعلوم الطبية .
وقالت مصادر ل طلبة نيوز بأن تنسيبا من ھيئة
اإلعتماد كان من المفترض أن يتم بحثة في جلسة
التعليم العالي إلعادة تسمية الجامعة الملكية للعلوم
الطبية ليصبح الجامعة الطبية الخاصة في ظل
تجاذبات تعصف بملف بدء الدراسة في تلك الجامعة الناشئة .
وبحسب معلومات مؤكدة فإن ھناك توجھا لدى جھات حكومية الخروج بتسوية لقضية الجامعة بعد
إعادة تسميتھا وسحب نسبتھا الى الملكية كون التسمية تحمل صبغة رسمية تتنافى مع األسس
والتعليمات التي أنشئت الجامعة وفقا لھا وھي أسس اعتمدت نظام إنشاء الجامعات الخاصة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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االثنين

طلبة نيوز

٢٠١٤/٥/١٩

مباحثات في الكواليس إلقناع قيادة أكاديمية اإلنتقال الى موقع حكومي

علم المحرر المتجول بأن تقريرا حكوميا أوصى بضرورة إجراء عدد من التغييرات في مواقع
أكاديمية متقدمة في الجامعات الرسمية .
وقالت مصادر حكومية بأن رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور طلب من وزير التعليم العالي
الدكتور أمين محمود ترشيح عدد من الشخصيات األكاديمية لثالثة مواقع أكاديمية على األقل ستشغر
خالل الفترة القليلة القادمة.
وبينت المصادر بأن ھناك مباجثات مع شخصية وقيادة أكاديمية مھمة تجري من وراء الكواليس
إلقناعھا باإلنتقال الى موقع حكومي حيث أن ھناك قناعات حكومية بأن تلك الشخصية ستكون مؤثرة
وقادرة على تعبئة الموقع الذي تطمح الحكومة الى موافقة تلك الشخصية للقبول به .
ھذا ومن المتوقع ان يتم حسم تلك القضية قبل نھاية آيار الحالي والذي في حال تم فسيكون مقدمة
لتغييرات محدودة في مواقع أخرى قد تصل الى  ٣مواقع أخرى .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت
عمون نيوز

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

الطراونة ..مرة اخرى
رؤى عربيات
لم يكن من العسير عليه أن يدير ظھره لمطالبھم ،ولم يكن صعبا ً أن يستخدم صالحياته وفقا لقوانين
الجامعة ويفض اعتصامھم ،أو أن يوعز للمعنيين بتتبع غياباتھم وفصلھم من تخصصھم ،لكنه أراد
أن يقدم نموذجا ديموقراطيا فريدا في تعاطي األب مع أبنائه والمربي مع طالبه والمسؤول مع من
يقعون تحت مسؤوليته ،ھكذا أراد إخليف الطراونة رئيس الجامعة األردنية أن تُدار أزمة طلبة كلية
الدراسات الدولية في الجامعة األردنية الذين يعتصم ما يقارب الثمانين منھم منذ ما يزيد على
األسبوع أمام كليتھم مطالبين بإقالة عميد الكلية )الدكتور زيد عيادات( من منصبه ،وتعيين عميد آخر
يستطيع استيعاب مطالب الطلبة وتفھم مشكالتھم والسعي لحلھا وال يرفع األسوار بينه وبين طلبة
الكلية وفقا للشعارات التي رفعھا المعتصمون.
ربما كان لمطالبات طلبة العلوم السياسية في كلية الدراسات الدولية ما يبررھا ،وربما كان عميد
كليتھم مقصرا-بقصد أو دون قصد-في بعض القضايا التي يطرحھا المطالبون بإقالته ،لكن:
ما الذي يملك فعله رئيس جامعة مسؤول عن عميد الكلية وعن طلبتھا وعن الجامعة كلھا أمام ھذه
الطريقة الخارجة عن السياقات المطلبية المتعارف عليھا في الجامعة األردنية وفي غيرھا من
الجامعات الرسمية؟
ھل يرضخ لمطالب المعتصمين ويقوم بإقالة عميد كلية دون التحقق من األسباب التي يسوقھا الطلبةوھم يطالبون بتنحية العميد؟
ھل يسمح باغتيال شخصية علمية وأكاديمية شھد لھا القاصي والداني بالعلم والمعرفة والتجديدوالتنوير تحت دعاوى من شاكلة الطعن في صحة شھادة الدكتوراة التي يحملھا ،وأيضا ،دون التحقيق
في ھذه المزاعم؟
أي باب ستفتحه إقالة العميد بھذه الطريقة-إن تمت-على الجامعة األردنية وزميالتھا من الجامعاتالرسمية؟ فتصير إقالة أي عميد مرھونة بخيمة والفتات تحمل ما ھب ودب من التھم غير
الموضوعية وبعض الخارجيين الذين يديرون العملية من خلف الكواليس لغايات في نفس يعقوب.
في لقائه الشھري على أثير إذاعة الجامعة األردنية سمع الناس جميعا -وعلى الھواء مباشرة -كيف
أصغى رئيس الجامعة لطالب من الطالب المعتصمين وھو يھدد بتصعيد االحتجاجات حتى إقالة
العميد دون أن يقاطعه الرئيس أو يتوعده ،وكيف تحمل الرئيس الطريقة الفظة في خطاب طالبة من
المشاركات في االعتصام دون أن يخرج عن مخاطبتھا بمفردات األب للبنت ،وكذلك األمر في اللقاء
الخاص الذي جمع الرئيس بممثلين عن الطلبة المعتصمين ،فقد روى بعض الحاضرين كيف كان
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الرئيس وبمسؤولية عالية وموضوعية أعلى يفند كل االتھامات التي يكيلھا الطالب وادعاءاتھم
بالحجة والبرھان وبنص القانون ،ويقف على مسافة واحدة من الجميع ،ويعلن أنه لن يرضخ
للشائعات ولن يفعل إال ما يمليه عليه ضميره فيأمر بتشكيل لجنة تقص للحقائق تعمل على توفير
صورة شاملة للمشكلة وحيثياتھا ليُصار إلى اتخاذ القرار المناسب بعيدا عن معارك اإلعالم في
تصفية الحسابات واغتيال الشخصية.
ھذه ھي األسس الديمقراطية التي يحاول إخليف الطراونة وزمالؤه من أعضاء ھيئة التدريس زرعھا
في أبنائھم طلبة الجامعة االردنية ،فال أبواب مغلقة ،وال تزمت أو تمسك برأي ،وال خطوط حمراء،
كل شيء قابل لألخذ والرد لكن تحت مظلة من الموضوعية واالحترام وعلى أسس من العدالة
وإحقاق الحق ولو على حساب النفس.
كان واضحا لكل المتابعين– من داخل الجامعة وخارجھا-لقضية طلبة السياسة أن وراء األكمة ما
وراءھا ،وأن الالعبين األساسيين يختبئون خلف الستار ويحركون بأيديھم عرائس المسرح مستغلين
مطالب الطلبة التي ال يخل بعضھا من موضوعية ،لكن كان أمام كل ھذا المشھد رجل ذو حنكة
تربوية ومبدأية عالية يعرف وقت اللين بغير عنف والشدة بغير ضعف ،إنه إخليف الطراونة مرة
أخرى.
بقلم رؤى عربيات/صحفية وطالبة دراسات عليا
في كلية الدراسات الدولية -الجامعة األردنية
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طلبة نيوز

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

خواطر علمية وتكنولوجية وتربوية
د .محمد ناجي الكعبي
الحلقة األولى نظرة شبابنا إلى التعليم
حفزتني إحدى البرامج التلفزيونية التي يقدمھا اإلعالمي المتميز أحمد مازن الشقيري على كتابة ھذه
السلسلة ،لعلھا تساھم في اإلرتقاء بنا نحو مستقبل أفضل ،ناقال فيھا لتجارب مضيئة من دول متقدمة
وشركات عالمية ،ومبينا لفوائد ھذه التجارب وسبل تطبيقھا ،ولعل كلمات ھذه الحلقات تُسھم بتحفيز
شبابنا على القيام او اإلبتكار .وسنستھل ھذه السلسلة من الحلقات بالحديث عن التعليم ألنه الركيزة
األساسية التي تُسھم في بناء إقتصاد ودولة قوية.
أدرك السياسيون واإلقتصاديون والصناعيون والزراعيون وأصحاب األموال والطالب وذويھم في
دول العالم المتقدمة أھمية التعليم وجودته على إختالف مراحله ،لقناعتھم بأن عالم المستقبل ھو عالم
األفكار الخالقة ،وھناك العديد من الشواھد التي درت على مبتكريھا مليارات الدوالرات ممثلة
بشركة جوجل وشركة سامسونج وشركة فيسبوك وشركة واتس آب ..الخ .لذا بدء اإلھتمام بالجودة
وبإختيار المدرسة والجامعة األفضل من حيث الجودة والسمعة من قبل الطالب الذين يمثلون جيل
المستقبل الذي تقع على عاتقه حمل أمانة اإلرتقاء بمجتمعاتنا العربية .أھم شيء لضمان مستقبلنا
يكمن في اإلستثمار في مجال التعليم ورعاية طلبتنا المتميزين ،وتحويلھم إلى مخترعين وباحثين
وعلماء .وھناك اليوم من يرى إن مدينة عالمية كمدينة نيويورك ) (New Yorkالبد لھا من طرح
فكرة إنشاء بنية تحتية للنظام التعليمي بدءا من مرحلة الروضة مرورا بمرحلة اإلبتدائية والمتوسطة
والثانوية وإنتھاءا بالتعليم العالي بأعلى درجاته ،وذلك لضمان مستقبل ھذه المدينة والحفاظ على
مكانتھا العالمية.
وتشھد المملكة األردنية الھاشمية سباقا محموما ما بين الجامعات األردنية بنوعيھا الحكومي والخاص
لبلوغ أعلى المراتب على نطاق المملكة والعالم العربي وحتى على النطاق العالمي .وقد كان السبق
والريادة على مستوى الجامعات الحكومية ممثال بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية )(JUST
والجامعة األردنية ،أما على مستوى الجامعات الخاصة فقد تمثل ھذا السبق بجامعات مثل جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا ) (PSUTوالبترا والزرقاء التي استضافت مؤخرا المؤتمر العربي الدولي
الرابع لضمان جودة التعليم العالي والذي أفتتح برعاية الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس
األعيان ،وتضمن المؤتمر عرضا لـ  ١٢٠بحثا ومحاضرة قيمة ألقاھا دولة أ.د .عدنان بدران حملت
عنوان »آفاق وتحديات التعليم العالي في الوطن العربي« وإستندت على مؤشرات برنامج األمم
المتحدة لإلنماء ،ونبه خاللھا إلى المؤشرات الخطيرة حول تدني جوده ونوعيه التعليم العالي في
العالم العربي .وأكد على أھمية اإلعتناء بالتصنيفات العالمية للجامعات.
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يؤدي االختيار الخاطئ لالختصاص أو الجامعة في أحيان كثيرة إلى دفع ثمن كبير يمتد طوال حياتنا،
لذا سأستعرض بصورة مقتضبة سبل انتقاء أفضل الجامعات من قبل طالبنا الذين أنھوا الدراسة
الثانوية )التوجيھي( .والجامعات المتميزة ھي التي توفر لخريجيھا فرصا أكبر لإلشتغال وإستثمار ما
تعلموه في المؤسسات التعليمية المتميزة.
-١عادة ما يدل إنخفاض نسبة الطلبة المقبولين في مختلف التخصصات الجامعية بالقياس بالطلبة
المتقدمين على السمعة الحسنة للجامعة
 -٢يدل عدد ونوعية األبحاث واإلختراعات واإلبتكارات واإلكتشافات من قبل طالب الجامعة
وأساتذتھا على مستوى الجامعة .وقد يستغرب الكثير منا سبب إصرار الطالب وأبائھم في الغرب
والدول المتقدمة على التقدم للقبول في جامعات تتميز ببحوثھا ،ألنھم يدركون بأن العيش في بيئة
مبتكرة ستساعدھم على أن يصبحوا مبتكرين .لذا نرى العديد من اإلبتكارات التكنولوجية في عصرنا
تعود إلى طالب جامعة ستانفورد ) .(Stanford Universityويقوم كبار األساتذة والمخترعين
والحاصلين على جائزة نوبل بتدريس وإجراء البحوث المشتركة مع طالب السنة الجامعية األولى
) (Freshmanلتحفيز ھذه البذرة على اإلقتداء باإلساتذة األفذاذ بتشجيعھم على اإلبتكار والمساھمة
بأفكار خالقة لحل مختلف المسائل كل حسب تخصصه.
 -٣يفضل من يرغب بالحصول على شھادة جامعية في لغة معينة أن يذھب لدراسة ھذه اللغة ضمن
البلد الناطق بھا .ويفضل لمن أراد أن يدرس الفيزياء أو الكيمياء أو أي إختصاص آخر أن يبحث عن
أفضل جامعة يتوافر فيھا ھذا اإلختصاص مستعينا بتصنيفات )ترتيبات( الجامعات ) University
 (Rankingsالمعروفة .وقد يتطلب خيار الدراسة في الخارج إلى ضرورة تعلم لغة أخرى وإجادتھا.
وعلينا أن نأخذ تكاليف الدراسة واإلقامة بعين اإلعتبار وبشكل يتالءم مع إمكاناتنا المادية.
 -٤يدل إرتفاع إشتغال خريجي أي قسم )تخصص( ضمن أي جامعة في أغلب األحيان على إيفاء ھذا
القسم بمتطلبات السوق وجودة التخصص.
 -٥يحتاج المتقدم للقبول في إحدى الجامعات العالمية في أغلب األحيان إلى ميزانية تعينه على إكمال
دراسته ،إذ تتطلب الدراسة في معظم الجامعات التي تصنف ضمن أول أرقى  ٥٠٠-١٠٠جامعة
عالميا من قبل الطالب األجانب إلى تحمل تكاليف الدراسة واإلقامة ،وبغض النظر عن نوع الجامعة
أكان حكوميا أو خاصا مثل جامعة ھارفرد ) (Harvard Universityوجامعة ييل ) Yale
 (Universityومعھد ماساتشوستس للتقنية )(Massachusetts Institute of Technology
وجامعة نيويورك ) ..(New York Universityالخ.
تمثل ھذه المقالة مقدمة بسيطة مقتضبة لموضوع إختيار الجامعة األنسب لرغباتنا وقدراتنا العلمية
والمادية.
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اعالنات
االثنين

الرأي ص ١٦

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٤/٥/١٩

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

22

زوايا الصحف
االثنين

عين الرأي

٢٠١٤/٥/١٩

• رئيس الوزراء طالب الوزارات كافة بعدم تسمية ضباط ارتباط مع صندوق الحج أو تنظيم
زيارات ميدانية لفرق صندوق الحج.
• رئاسة الوزراء مددت إعالن توفر شاغر مدير عام معھد اإلدارة العامة لمدة  ١٢يوميا .
وطالبت ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال ھذه الوظيفة بالتقدم بطلب الى مكتب رئاسة الوزراء
مرفقا بالسيرة الذاتية والمؤھالت العلمية والشھادات المھنية والخبرة ..رئاسة الوزراء حددت
)  ( ٥مھام وواجبات لھذه الوظيفة.
• أمين عمان عقل بلتاجي غادر أمس الى كازاخستان في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام
ويتولى نائبه د .يوسف الشواربة منصب األمين باإلنابة.
• مجلس نقابة األطباء يناقش اليوم الحفل »الراقص« الذي أقامته الجمعية األردنية ألطباء
الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأھيل على ھامش اختتام مؤتمرھا السادس في فندق
بالبحر الميت ..الحفل أثار ضجة وانتقادات واسعة على مواقع التواصل االجتماعي.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحرص على قياس رضا الموظفين والمراجعين دوريا حيث
تعلن نتائج ھذه القياسات على جميع العاملين فيھا.
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االثنين

صنارة الدستور

٢٠١٤/٥/١٩

• رئيس الوزراء األسبق زيد الرفاعي كان محط اھتمام كبير في حفل الغداء الذي اقامه
الدكتور احمد ھليل قاضي القضاة إمام الحضرة الھاشمية امس األول السبت في مجمع جبري
بمناسبة زفاف ولده »محمد األمين«.
• استكملت االستعدادات في مھبط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم حيث ستھبط
الطائرة المروحية االردنية التي تحمل على متنھا قداسة البابا يرافقه عدد محدود من
الشخصيات من ضمنھم البطريرك فؤاد الطوال بطريرك القدس لالتين ،فيما ستصل باقي
الوفود المرافقة بالسيارات.
• قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفه بناء على تنسيب لجنة البعثات
العلمية في الجامعة زيادة المخصصات المالية الشھرية لموفدي الجامعة الى الواليات المتحدة
االمريكية وبريطانيا اعتباراً من تاريخ .٢٠١٤/٨/١
• من المتوقع ان تطرح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االسبوع الحالي عطاء
تطوير بوابة الحكومة االلكترونية لتصبح بوابة تفاعلية ،حيث من المقرر ان يتم عمل بوابة
تفاعلية خاصة بكل مواطن من خالل ھذا المشروع.
• رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري قال لـ«صنارة الدستور« امس ان
قيام وزارة الزراعة بعرقلة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجانب السوري ادى الى خلق
اختناقات تسويقية في اكثر من منتج محلي ابرزھا البندورة.
• اقرت نقابة المعلمين االردنيين تنفيذ وقفة احتجاجية على الدوار الرابع في الساعة الواحدة
من بعد ظھر يوم الخميس  ٢٩ايار الحالي في اطار خطواتھا التصعيدية ضد نظام الخدمة
المدنية الجديد.
• قرر د .خالد ابو ربيع رئيس ھيئة االستثمار بالوكالة اعادة فتح مكتب خدمة المستثمرين في
مطار الملكة علياء الدولي وتزويده بالكوادر البشرية المؤھلة على خدمة رجال االعمال
القادمين إلى االردن او المغادرين عبر الترانزيت وتزويدھم بكافة المعلومات المتعلقة
باالستثمار.
• مركز القدس للدراسات السياسية وبالتعاون مع االتحاد األوروبي ومؤسسة كونراد اديناور
والمركز األردني للتربية المدنية يعقدون لقاء حواريا مع عدد من النواب واألعيان لمناقشة
إعالن المبادئ الخاص بإصالح قانوني االنتخاب واألحزاب والذي توافق على بنوده ٢٧
حزبا ً سياسيا ً ..اللقاء يعقد اليوم االثنين في فندق الندمارك من الساعة  ٤:٣٠عصراً وحتى ٨
مسا ًء.
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

• احتفاال بزيارة قداسة البابا فرانسيس األول لالردن السبت واالحد المقبلين ،اطلق امس موقع
الكتروني خاص بالزيارة www.popevisit.jo
• ارتفعت في االيام الماضية ارقام القرصنة التي تعرضت لھا صفحات على مواقع التواصل
االجتماعي وخاصة الفيسبوك ،عزاه خبراء في التكنولوجيا الى محاوالت بعضھم الدخول
الى مواقع تحمل فيروسات موجھة.
• ثلثا جرائم الجنس في االردن يرتكبھا شباب ومتعطلون من العمل وذلك حسب األرقام
الرسمية ،حيث زاد عددھا من  ٣١٧جريمة جنسية عام  ٢٠١٢إلى  ٣٧٠جريمة جنسية عام
.٢٠١٣
• الشيخ حمزة منصور له رأي مختلف تماما عن رأي االخوان في قصة »فصل قادة زمزم«
ويخطط لالعتذار عن األمانة العامة.
• لقاء عباس -كيري األخير قبل ثالثة أيام في روما انتھى بالتوافق على وضع خطة إلنعاش
خطة كيري وتمديد المفاوضات مع احتماالت استئنافھا لمطلع العام المقبل.
• وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات وحده الذي تعاون مع المبادرة النيابية وقدم خطة
تنفيذية في سقف زمني .
• السفير فواز العيطان العائد من االختطاف ال يريد ترك منصبه الدبلوماسي وطلب عدم تمديد
إجازته والعودة لعمله سفيرا في الخارجية في أقرب وقت ممكن.
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زواريب الغد

٢٠١٤/٥/١٩

االثنين

• انتخب حزب الشورى ،في أول اجتماع له أمس في عمان ،الدكتور فراس العبادي أمينا عاما
للحزب ،الذي كان حصل على الترخيص رسميا قبل أيام .وانتخب االجتماع أيضا  ٣نواب
لألمين العام ،وأعضاء اللجنة المركزية ورؤساء اللجان المركزية ومجالس المحافظات ،ومن
المرتقب اختيار المكتب السياسي للحزب الجديد خالل أيام.
• تنفذ نقابة المعلمين األردنيين الخميس بعد المقبل وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء،
للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لنظام الخدمة المدنية الجديد ،وحماية وأمن المعلم ،وصندوق
ضمان التربية والتأمين الصحي الحكومي للمعلمين.
• في بادرة جديدة من نوعھا ،يرعى رئيس رابطة الكتاب األردنيين /فرع إربد الشاعر حسن
ناجي ،حفل تخريج طلبة مدارس العلوم الثانوية في إربد ،الثالثاء المقبل.
• يعقد ديوان الخدمة المدنية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا ،للحديث حول الكشف التنافسي األولي
للعام  ،٢٠١٤وخالصات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة ،اللذين سيصدران في نفس
الوقت.
• يطلق مركز الملك عبدﷲ الثاني للتميز ،عبر مؤتمر صحفي صباح اليوم في مقر المركز،
الدورة الجديدة لجوائز الملك عبدﷲ الثاني للتميز.
• تعقد مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ناديا الروابدة صباح اليوم مؤتمرا
صحفيا في مقر المؤسسة ،للحديث في عدد من القضايا ،التي تخص الضمان االجتماعي.
ومن المقرر أن توضح الروابدة تفاصيل زيادات المتقاعدين ،وارتباطھا بالتضخم ،والحسبة
الجديدة لمثل ھذه الزيادات وفق القانون المعدل للضمان االجتماعي.
• كشف رئيس ھيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة عن أن األردن ”سيسلم“ السلطة
خالل أيام متھمين بسرقة ماليين ”الشواقل )العملة اإلسرائيلية(“ من ھيئة البترول ،وذلك
عقب انضمام فلسطين إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد .ونقلت وكالة ”معا“
اإلخبارية عن النتشة قوله ”طلبنا من األردن تسليمنا ثالثة أشخاص حكمت عليھم محكمة
أردنية بالسجن ،ومتھمين بسرقة  ٤٦مليون ”شيقل“ من ھيئة البترول ،وسيكون ھنالك أخبار
سارة خالل أيام ،حيث سنتسلم ھؤالء“.
• طائرة مروحية أردنية ستنقل قداسة الباب فرنسيس ،خالل زيارته المرتقبة إلى فلسطين،
قادما من األردن يوم  ٢٥الحالي ،وذلك بحسب الناطق اإلعالمي الرسمي لزيارة البابا إلى
فلسطين ،األب جمال خضر ،أكد أن االستعدادات استكملت في مھبط الرئيس ببيت لحم ،وأن
عددا محدودا من الشخصيات سترافق البابا بالطائرة ،فيما تصل باقي الوفود المرافقة عبر
معبر الكرامة ”الملك حسين“.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•

نائب الملك يؤكد موقف األردن الداعم لمسار المفاوضات
سياسيون :زيارة الملك إلى أميركا عرض لميزات االستثمار
النسور يدعو لتقديم أفضل الخدمات للحجاج األردنيين
إطالق الشعار الرسمي لعيد االستقالل الـ ٦٨
شركة ميناء حاويات العقبة تعدل تعرفة المناولة
تلويح باستقاالت جماعية لمھندسي »المصفاة«
عبيدات :إغالق وإيقاف  ٣٢٧مؤسسة غذائية خالل شھرين
 ٧.٤حجم التداول في تعامالت بداية األسبوع

•
•
•
•

األمير فيصل :األردن بقيادة الملك يدعم مفاوضات السالم استنادا لحل الدولتين
النسور٩ :ر ١مليار دينار حجم الفاقد الضريبي
الروابدة :اإلصالحات جعلت األردن واحة استقرار في المنطقة
خالل ندوة في »منتدى الدستور للفكر والحوار« :المتح ّدثون يؤ ّكدون على تعظيم القواسم
المشتركة بين األديان السماويّة
الضمان االجتماعي تنجز  ١٤نظاما متعلقة بالقانون الجـديد وتـضيـف  ٢٨مـرضا مھـنـيا
جديدا
مقتل قائد الدفاع الجوي السوري قرب دمشق
 % ٨.٧٦أدنى فائدة إقراض ألفضل العمالء في البنوك المحلية

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

مصدر :الحكومة تعتزم استيراد الغاز اإلسرائيلي
أجواء ربيعية نھارا وباردة نسبيا ليال
مخزون  ٧سلع أساسية يغطي متوسط استھالك  ٥أشھر
االتحاد األوروبي يشترط إجراءات جديدة لدعم مشاريع خدمية
"اإلخوان" تقلل من أھمية تسريبات محضر اجتماع األربعاء الصاخب
أسعار األثاث والمفروشات تنخفض % ٢٥
مدني :معدل زوار المغطس يرتفع  % ٢٥بعد زيارة البابا

•
•
•
•
•
•
•
•

الملكة رانيا تطلق مبادرة »ادراك« لتعليم المتاح عبر االنترنت اليوم
مستشار البابا في عمان للوقوف على تحضيرات القداس
طبول الحرب تقرع في الشرق األوسط
»السلطة« طلبت تسليمـھا متھمين بالفساد يقيمون باالردن
"مجلس الوزراء يطلع على استعدادات "الحج
مسلحون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي
مقاتلون معتقلون في حمص بين النظام ورفاق السالح
تعديـل بدالت المناولة فـي ميـناء حـاويـات العقـبة
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