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أخبار الجامعة
وكالة االنباء االردنية )بترا( -عمون – أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

"االردنية"تعرض رؤيتھا للحد من العنف الجامعي
قالت الجامعة االردنية ان ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ما يتطلب رؤية وتشخيصا واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية واالحترازية
للتعامل معھا .وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونه في المؤتمر الصحفي الذي
عقده بالجامعة اليوم االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك وابرزھا
عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه سياسات القبول الجامعي وامتحان
الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص
تتبدل بتغيير الوزراء يشارك فيه قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات
االعالمية للخروج بتوصيات تساھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونه الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠بالمئة في كل
التخصصات ليصبح معدل  ٧٥بالمئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل ٨٥بالمئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي ،اضافة الى البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم
التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى
يتم ادماج الطلبة من جميع المحافظات بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا
بصالحيات الضابطة العدلية.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي
تمحورت بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين
لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة
تشھد اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن
الجامعي وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونه الغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.
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واقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات التامة
للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات
المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا اوحد للقبول ام قررت اعتماد
امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي
السابق.
وعرض الطراونة للقفزات النوعية التي حققتھا الجامعة خالل العام المنصرم ضمن استراتيجيتھا
للوصول الى العالمية وحلت حسب التصنيف االخير لموقع الويبو ميتركس بالمرتبة التاسعة عربيا
متقدمة سبع مراتب عن المركز السابق وعلى المستوى العالمي تقدمت لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا
من بين ما يزيد على ٠٠٠ر ٢١مؤسسة تعليمة حول العالم.
واكد ان الجامعة اولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
اعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة للوصل
لتحقيق ھذه الغاية.
ونوه الى ان الجامعة استحدثت برامج اكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي بحاجات االردن
واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج مشاكل االردن ومن
بينھا قضايا الطاقة والزراعية والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة والدراسات السياسية.
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صحيفة الراي ص  -٥كل األردن

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

عال
رئيس »األردنية«يدعو الستبدال التعليم »العالي« بمجلس ٍ
خالد الخواجا  -كشف رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة »ان الجامعة االردنية قد
تقدمت  ١٦٨مرتبة على خارطة التصنيف العالمي خالل الشھور الماضية وتقدمت سبة مراتب على
المستوى العربي وحافظت على صدارتھا على مستوى الجامعات االردنية«.
وقال الطراونة خالل مؤتمر صحفي عقد في الجامعة امس انه بحسب التصنيف األخير لموقع
الويبوميتركس فانھا احتلت المركز ) (١٥٠٧عالميا ً من بين ما يزيد على ) (٢١٫٠٠٠مؤسسة
تعليمية حول العالم وتقدمت إلى المرتبة  ٦٠١على مقياس ) (QSالعالمي وتسعى إلى الدخول ضمن
أفضل  ٥٠٠جامعة على ھذا المقياس بحلول نھاية العام الحالي.
واضاف الطراونة أن الجامعة تمر في ازمة مالية خانقة وتعرضت لخسائر خالل الفترة الماضية
بسبب أمور عدة كان من بينھا التراجع الحاد في الدعم الحكومي للجامعة األردنية وعدم قدرة
الرسوم الجامعية على تغطية الكلفة الحقيقية لدراسة الطالب ودفع  ١٥مليون دينار من الموازنة
لتدريس طلبة على نفقة الجامعة وھناك زيادة في اعداد الموظفين.
عال قوي يرأسه رئيس
وطالب الطراونة بإلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالھا بمجلس تعليم
ٍ
الوزراء وتمثل فيه الجامعات الرسمية والخاصة ووزارة التربية والتعليم وممثلون عن القطاع
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجھات ذات العالقة بالتعليم العالي والمعنية بمخرجاته
،ويتم منح المجلس الصالحيات المطلوبة للقيام بمھامه على أكمل وجه اضافة لتطوير مجلس التعليم
العالي متھما الوزارة بالتدخل في كثير من صالحيات الجامعات واجراء مناقالت بين الرؤساء أو
تغييرھم دون استشارة الجامعات.
وطالب الطراونة بإلغاء االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا ً على
الكفاءة العلمية والسجل الدراسي للطالب وإعطاء الصالحيات التامة للجامعات للقبول في
التخصصات المختلفة.
وطالب الطراونة بتوجيه الدعم المخصص للطالب الفقير إلى تطوير المدارس األقل حظا ً وبواقع
) (٣٠مليون دينار سنويا لرفع كفاءة ھذه المدارس ،وفسح المجال للطلبة الفقراء بالعمل من خالل
برامج تشغيل تديرھا الجامعات مع القطاعين العام والخاص.
وطالب بإلغاء مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية واالستعاضة عنھما بتدريب الطلبة والطالبات
لمدة فصل دراسي واحد في القوات المسلحة األردنية  ،وتدريب اإلناث في الخدمات الطبية والذكور
في مراكز التدريب وطرح ) (٦ساعات معتمدة لبناء سلوك المواطنة الصالحة تنھض بالفكر
والعاطفة والسلوك ،وتسھم في تشكيل الشخصية المتوازنة المتكاملة للطلبة.
وطالب ايضا بحذف المادة ») (٢٢ط« من قانون التقاعد العسكري أو تعديلھا لما تشكله من عبء
مالي على الجامعات وازدواجية في المعايير وتعيين الرؤساء ونواب الرئيس والعمداء بناء على
فاعلية خططھم االستراتيجية وايجاد نظام للمساءلة .
وطالب ايضا بإلغاء جانب االعتماد من ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتباعه إلى مجلس
التعليم العالي ووضع خطة للعشرين عاما ً القادمة تحدد فيھا الدولة األردنية رؤيتھا وأولوياتھا للتعليم
العالي بما يتوافق مع خصوصية كل جامعة وبربط الدعم الحكومي المالي الموجه إلى الجامعات
باتجاه تحقيق معايير الكفاءة ضمن نظام واضح المعالم للمساءلة التربوية.
وطالب بان يكون القبول بالجامعات ليس بالتخصص الدقيق بل في القطاع العام للتخصص وتكون
السنة الجامعية األولى سنة تاسيسية أو تحضيرية ،يتلقى الطالب خاللھا مواد تأسيسية خاصة بمجال
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التخصص الذي قبل فيه ،إضافة إلى المواد الخاصة بتنمية فنون العقل ومھارات التفكير ،والوصول
إلى المعرفة وإنتاجھا .
وبين الطراونة انه تم تبني إستراتيجية للتخفيف من وطأة الوضع المالي القاسي لتطوير االستثمار
في الجامعة وضم وحدة الصناديق إلى وحدة الشؤون المالية لتعظيم الدخل واستحداث تخصصات
برسوم تغطي كلف دراسة الطالب ومعالجة العديد من االخطاء المالية واالدارية السابقة التي رفض
وصفھا بالفساد.
وعن تحصيل ارباح االستثمارات في االسھم قال انه تم تحصيل ارباح عن سنوات سابقة تصل الى
عام  ٢٠٠٤لم يكن ھناك متابعة سابقة لتحصيلھا ،وبلغ مجموع المبالغ المحصلة منذ عام ٢٠١٢
ستين ألف دينار.
وحول مكاسب بيع االستثمارات في االسھم اشار الى انه تم تحقيق مكاسب بلغت  ٧٧٥٫٠٠٠دينار
من خالل بيع استثمارات اسھم في اسواق عالمية ،وھنالك انخفاض شديد في اسعار االسھم في
السوق المحلية ،حيث خسرت المحفظة ثلثي تكلفة تلك األسھم.
وقال إن ادارة الجامعة تطمح الى تحسين تصنيف الجامعة عالميا ً ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة
الستراتيجية طويلة المدى للوصول إلي مصاف أول  ٣٠٠جامعة في العالم في غضون عام ٢٠١٨
وضمن التصنيفات العالمية المعتمدة.
واضاف الطراونة ان الجامعة األردنية إستحدثت العديد من البرامج األكاديمية الريادية التي تربط
الجانب التعليمي بحاجات األردن واألسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين ،وقد أخذت الجامعة
مؤخراً في التركيز على البرامج التي تعالج مشاكل األردن ،وھو أمر يرسخ مكانة الجامعة
األردنية.
وعن العنف الجامعي اوضح الطراونة انه الجامعة عملت على معالجته من خالل السعي الدؤوب
للبحث عن أسباب ھذه الظاھرة وعالجھا بطرق سليمة تتجاوز منطق التعامل مع األعراض الناتجة
عنھا والتي خلت ألول مرة من مشاھد العنف واإلصطدام التي كانت توصم بھا اإلنتخابات الجامعية.
واضاف انه يجب رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح ) (٨٠وفي كل التخصصات
وليصبح ) (٧٥للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية والعلوم ويبقى ) (٨٥في
التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات الرسمية والخاصة.
وطالب باصدار تشريع من مجلس االمة يمنع من خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم
التوسط في الشأن االكاديمي ،واألشخاص الذين يتوسطون في قضايا العنف الجامعي.
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صحيفة الدستور ص ٨

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

الطـراونة يدعو إلى رفع معدالت القبول وتجـريم التوسط بالشأن االكاديمي
قالت الجامعة االردنية ان ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ،ما يتطلب رؤية وتشخيصا واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية
واالحترازية للتعامل معھا.
وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالجامعة
أمس االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك وابرزھا عقد مؤتمر
وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث سياسات القبول الجامعي وامتحان الثانوية العامة
ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص تتبدل بتغيير
الوزراء يشارك فيه قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات االعالمية
للخروج بتوصيات تسھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونة الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠بالمئة في كل
التخصصات وليصبح معدل  ٧٥بالمئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل  ٨٥بالمئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات أھلية غير ربحية لتتمكن من إدارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي
تمحورت بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين
لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة
تشھد اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن
الجامعي وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونة إلغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعيين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.واقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول
تنافسيا قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات
التامة للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في
التخصصات المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا أوحد للقبول ام
قررت اعتماد امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية
والسجل الدراسي السابق) .بترا(
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صحيفة الغد ص ٩

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

رئيس الجامعة االردنية يعرض في مؤتمر صحفي انجازات الجامعة وخططھا للحد من
العنف الجامعي
الطراونة يقترح إلغاء االمتيازات واإلعفاءات الممنوحة لطلبة الجامعات
تيسير النعيمات  -اقترح رئيس الجامعة األردنية إلغاء االمتيازات واإلعفاءات كافة الممنوحة لطلبة
الجامعات ،وذلك للقضاء على ظاھرة العنف الجامعي ،داعيا ً إلى عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات
ھذه الظاھرة.
وطالب ،خالل مؤتمر صحفي عقده بمبنى رئاسة الجامعة أمس ،الدولة بضرورة دعم الجامعات
الرسمية أو تحويلھا إلى جامعات أھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة
وبدون مساعدتھا المالية ،فضال عن إصدار تشريع يمنع عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم
التوسط بالشأن األكاديمي.
وعرض خالل المؤتمر الصحفي انجازات الجامعة وخططھا في مختلف المجاالت ورؤيتھا للحد من
العنف الجامعي ولتطوير التعليم العام والعالي.
وقال الطراونة إن الجامعة األردنية حققت قفزات ملموسة خالل العام الماضي ضمن استراتيجيتھا
للوصول إلى جامعة مصنفة عالميا ً في غضون العام .٢٠١٨
وبين أنھا تقدمت على خريطة التصنيف العالمي خالل الشھور القليلة الماضية ،إذ حافظت على
صدارتھا للجامعات األردنية.
وأشار إلى أن الجامعة األردنية حلت في المرتبة التاسعة عربياً ،متقدمة سبع مراتب عن المركز
السابق بحسب التصنيف األخير لموقع الويبوميتركس ،فيما تقدمت على المستوى العالمي ١٦٨
مرتبة لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا ً من بين ما يزيد على  ٢١ألف مؤسسة تعليمية حول العالم.
وعلى مقياس ) (QSالعالمي ،تقدمت الجامعة األردنية إلى المرتبة  ،٦٠١وفق الطراونة الذي قال
إنھا تسعى إلى الدخول ضمن أفضل  ٥٠٠جامعة على ھذا المقياس بحلول نھاية العام الحالي.
وأكد أن الجامعة أولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
أعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي ،الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة لتحقيق ھذه
الغاية.
وأشار الطراونة إلى أن الجامعة استحدثت برامج أكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي
بحاجات األردن واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج
مشاكل األردن ،ومن بينھا قضايا الطاقة والزراعة والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة
والدراسات السياسية.
وبين أن اتفاقيات فھرسة المجالت في قاعدة البيانات العالمية " "EBESCOستعود بمردود مالي
على الجامعة ،باإلضافة إلى رفع مكانة المجالت ودرجة اإلطالع عليھا على المستوى العالمي.
ولفت الطراونة الى الموافقة المبدئية من مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي
على دعم كرسي صندوق دعم البحث العلمي للمحطة البحرية في العقبة ،كونه مجاالً متميزاً مشتركا ً
بين الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك ،بمبلغ مقداره  ٣٠٠ألف دينار لمدة  ٣أعوام قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
ً
وقال إن الخطوات السابقة تعد إيجابية وبشكل كبير في تحسين تصنيف الجامعة عالميا ضمن
التصنيفات العالمية المعتمدة "وھذه الخطوات تمثل جزءاً بسيطا ً من خطة إستراتيجية طويلة المدى
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للوصول إلى مصاف أول  ٣٠٠جامعة في العالم في غضون العام  ٢٠١٨وضمن التصنيفات
العالمية المعتمدة".
ً
وأضاف الطراونة أن الجامعة تبنت عددا من المبادرات التي تھدف إلى تحسين المناھج والخطط
للبرامج القائمة ،حيث تم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة على مستوى الكليات واألقسام
لمراجعة الخطط ومضامينھا.
وذكر أن من أھم ھذه المبادرات المطروحة :مشروع سيناريوھات األردن  ،٢٠٣٠والذي يھدف إلى
البحث عن الحلول والبدائل للتحديات المستقبلية لوضعھا أمام صانع القرار األردني ،بحيث يتمكن
من اتخاذ قراره على أسس منھجية وعلمية.
ومن المبادرات أيضا ،وفقا للطراونة ،مشروع تأھيل الطلبة في مجال المواطنة الصالحة ،وذلك من
خالل طرح مساقات متخصصة تزود الطلبة بمھارات الحياة األساسية والمعارف الھامة في مجاالت
اإلدارة واالقتصاد ومھارات االتصال الفعّال ،ومن ھذه المساقات المساق المع ّد في األخالق
الجامعية.
باإلضافة إلى مشروع الطالب المستقل في التعليم )التشغيل في غسل السيارات( ،والذي يتضمن
تشغيل الطلبة ومساعدتھم على إتمام دراستھم ،حيث أوضح الطراونة أن ھذا المشروع يقوم على
المساھمة في دفع رسوم الطالب الجامعية واالشتراك في الضمان االجتماعي والتأمين الصحي،
فضالً عن الراتب الشھري المدفوع للطالب.
وأنشأت الجامعة مكتبا لمبادرات الطلبة يعنى بجمع مبادرات الطلبة ومتابعتھا وتقديم الدعم الالزم
لھا بما يكفل النجاح ،إذ تمت مخاطبة جميع الكليات في الجامعة لتزويد المكتب بما لديھم من
مبادرات ليبدأ العمل على دعمھا مباشرة ،على ما أضاف الطراونة.
وبشأن ظاھرة العنف الجامعي ،عرض الطراونة رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة ،واالجراءات
المتخذة لذلك ،والتي من أبرزھا عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه
سياسات القبول الجامعي وامتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيھي" ومساراته ،وتطوير
المناھج المدرسية ،ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة أشخاص تتبدل بتغيير الوزراء ،يشارك فيه
قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفاعليات اإلعالمية للخروج بتوصيات تساھم
بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الطراونة إلى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  % ٨٠في كل التخصصات
ليصبح معدل
 % ٧٥للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية والعلوم ،وبقاء معدل  % ٨٥في
التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية أو تحويلھا إلى جامعات أھلية غير ربحية لتتمكن من إدارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وأن يصدر مجلس األمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن األكاديمي ،وتجريم األشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي.
إلى جانب البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم التقليص من التخصصات المتشابھة
بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى يتم ادماج الطلبة من جميع المحافظات
بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا بصالحيات الضابطة العدلية.
وأعلن الطراونة أن الجامعة اتخذت اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي تمحورت
بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة ،واصدار تعليمات جديدة بصوتين لكل طالب
واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ،ما جعل الجامعة تشھد أول
انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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باإلضافة إلى زيادة عدد أفراد األمن الجامعي ،وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة أسوار الجامعة
وتعزيز اجراءات األمن االلكتروني.
وبشأن تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي ،اقترح الطراونة الغاء وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات
بحيث يصار الى تعين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير
مؤسساتھم وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء
على ذلك المعيار.
كما اقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول
تنافسيا قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب.
إلى جانب إعطاء الصالحيات التامة للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء
عليھا قبول الطلبة في التخصصات المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة
معيارا اوحد للقبول ام قررت اعتماد امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب
مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي السابق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صحيفة العرب اليوم ص ٧

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

الطراونة :الغاء الصوت الواحد وتغليظ العقوبات وراء تراجع العنف الطالبي
أكد أن الجامعة األردنية تقدمت إلى المرتبة  ٦٠١على مقياس ) (QSالعالمي
وليد شنيكات  -قال رئيس الجامعة األردنية د .اخليف الطراونة إن الجامعة حافظت على صدارتھا
للجامعات األردنية ،مؤكدا أنھا حلت في المرتبة التاسعة عربيا ً متقدمة سبع مراتب عن المركز
السابق بحسب التصنيف األخير لموقع الويبوميتركس ،وعلى المستوى العالمي تقدمت الجامعة
األردنية ) (١٦٨مرتبة لتحل بالمركز ) (١٥٠٧عالميا ً من بين ما يزيد على ) (٢١٫٠٠٠مؤسسة
تعليمية حول العالم.
وبين الطراونة في مؤتمر صحافي أمس أن الجامعة األردنية تقدمت إلى المرتبة  ٦٠١على مقياس
) (QSالعالمي وتسعى إلى الدخول ضمن أفضل  ٥٠٠جامعة على ھذا المقياس بحلول نھاية العام
الحالي.
واضاف أن الجامعة نفذت جملة من البرامج والمشاريع المشتركة مع مؤسسات دولية ،وزيادة
برامج التبادل األكاديمي للطلبة وأعضاء الھيئة التدريسية مع مؤسسات تعليمية عالمية ،وكذلك
الحصول على العديد من شھادات الجودة والمسارعة بتطبيق معايير االعتماد ،الى جانب استقطاب
الباحثين األجانب ،وتحسين البيئة الجامعية وتطوير البنية التحتية فيھا ،إضافة الى تطوير أدوات
القياس والتقويم .استقطاب الطلبة األجانب في مختلف التخصصات.
البحث العلمي
واشار إلى ان البحث العلمي يعد من أكثر األولويات التي وضعتھا الجامعة األردنية خالل اآلونة
ّ
األخيرة
محطا ً الھتمامھا ،وكان ھذا عائداً لتدني مساھمة الجامعات العربية في ھذا الجانب ما أدى
إلى تراجع ترتيب أغلبھا على سلم التصنيف العالمي.
وقد تبنت الجامعة األردنية سياسة حصيفة وطويلة المدى اعتمدت على التحفيز ألعضاء الھيئة
التدريسية لزيادة اإلنتاج العلمي إلى جانب الحرص على توفير البيئة التحتية الالزمة للوصول لھذه
الغاية .من جھة التوسع في البرامج العلمية
استحداث البرامج االكاديمية الريادية
وبين الطراونة ان الجامعة األردنية قامت باستحداث العديد من البرامج األكاديمية الريادية التي
تربط الجانب التعليمي بحاجات األردن واألسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين ،وقد أخذت
الجامعة مؤخراً في التركيز على البرامج التي تعالج مشاكل األردن ،وھو أمر يرسخ مكانة الجامعة
األردنية كبيت من بيوت الخبرة الھامة والضرورية لصناعة القرار األردني تجاه القضايا الوطنية
االستراتيجية وعلى رأسھا قضايا الطاقة والبيئة والزراعة وانشاء مكتب مبادرات الطلبة يعنى ھذا
المكتب بجمع مبادرات الطلبة ومتابعتھا وتقديم الدعم الالزم لھا بما يكفل النجاح ،وتمت مخاطبة
جميع الكليات في الجامعة لتزويد المكتب بما لديھم من مبادرات ليبدأ العمل على دعمھا مباشرة.
الطلبة
وعن طلبة الجامعة قال د .الطراونة إن الجامعة األردنية خطت بثبات في تعزيز العالقة مع الطالب
وتوفير كافة السبل التي تمكنه من عيش التجربة الجامعية بأبھى صورھا ،واستطاعت إدارة الجامعة
األردنية بالحوار الحد من ظاھرة العنف المجتمعي في الجامعة وذلك من خالل السعي الدؤوب
للبحث عن أسباب ھذه الظاھرة وعالجھا بطرق سليمة تتجاوز منطق التعامل مع األعراض الناتجة
عنھا.
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

15

اشار الى ان أثر ذلك بدا يظھر جليا ً في االنتخابات المميزة التحاد الطلبة والتي خلت ألول مرة من
مشاھد العنف واالصطدام التي كانت توصم بھا االنتخابات الجامعية ،وبدأت تجربة اإلدارة الجامعية
في إدارة ملف انتخابات الطلبة مبكراً من خالل قيام رئيس الجامعة د .الطراونة بتكليف اللجنة
التنفيذية التحاد الطلبة بوضع مقترحات لتعليمات عصرية إلجراء انتخابات االتحاد عليه ،وبعد
مشاورات جرت بين إدارة الجامعة ممثلة بالرئيس والنواب والمجالس والجسم الطالبي بكل مكوناته
تم االتفاق على نص التعليمات الجديدة التي قامت على مبدأ صوتين لكل ناخب )صوت على مستوى
القسم وصوت للقوائم على مستوى الجامعة(.
الجامعة والوضع المالي
واشار الطراونة الى أن الجامعة األردنية عانت من أزمة مالية خانقة خالل الفترة الماضية بسبب
أمور عدة كان من بينھا التراجع الحاد في الدعم الحكومي للجامعة األردنية وعدم قدرة الرسوم
الجامعية على تغطية الكلفة الحقيقية لدراسة الطالب ھذا عالوة على وجود طلبة يدرسون على نفقة
الجامعة دون أن تتحمل أي جھة كلفة دراستھم والذين بلغت كلفتھم اإلجمالية خالل السنوات القليلة
الماضية حوالي ١٥مليون دينار دفعت من موازنة الجامعة ،وقد عمدنا إلى تبني استراتيجية اعتمدت
على التخفيف من وطأة الوضع المالي القاسي حيث تضمنت ھذه االستراتيجية جملة من الخطوات
من بينھا:
رؤية الجامعة للحد من ظاھرة العنف في الجامعات
وأكد د .الطراونة أن الجامعة سعت ادراكا منھا لخطورة ظاھرة العنف المتزايد والتي باتت تؤرق
المجتمع بكامله ومن خالل رؤية واضحة وتشخيص دقيق للمشكلة باتخاذ اجراءات وقائية
واحترازية للتعامل مع الظاھرة فكان منھا:الغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة
وإصدار تعليمات جديدة بصوتين لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة
)القوائم النسبية( وعليه؛ شھدت الجامعة اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي
بامتياز ،وتطبيق القوانين واالنظمة الخاصة بالتعامل مع العنف الجامعي دون ھوادة ،وزيادة عدد
أفراد األمن الجامعي وزيادة المكافآت الممنوحة لھم ،وصيانة األسوار الجامعية وتعزيز اجراءات
األمن االلكتروني ،والتفاعل مع الطلبة بمختلف الكليات وتلمس احتياجاتھم وتطلعاتھم ومشاكلھم.
اقتراحات للتعامل مع العنف
طرح مقترح عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي ،وتبحث فيه سياسات القبول
الجامعي وامتحان الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسة وليس
سياسة اشخاص تتبدل بتغير الوزراء ،وضرورة مشاركة قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء
عشائر وفعاليات إعالمية للخروج بتوصيات يمكن لھا ان تساھم في ايجاد حلول سريعه لقضايا
العنف الجامعي ،واستحداث الشرطة الجامعية ضرورة ويجب إنشاؤھا فورا لديھا صالحيات
الضابطه العدليه ،ورفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح ) (٨٠وفي كل التخصصات
وليصبح ) (٧٥للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية والعلوم وتبقى ) (٨٥في
التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات الرسمية والخاصة ،والبدء التدريجي
نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا
متخصصة بحقول معرفية محددة حتى يتم ادماج الطلبة من جميع محافظات المملكة في كل
الجامعات ،مثال ذلك ان تتخصص جامعة بالسياحة والفندقة وبعض التخصصات الھندسية الخاصة
بالتعدين ،واخرى بالعلوم الصحية والتجارية والدراسات العليا ،وان تدعم الدولة الجامعات الرسمية
او تحولھا الى جامعات اھليه غير ربحية لتتمكن من ادارة نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة من دون
مساعدتھا المالية ،وان يصدر تشريع من مجلس االمة يمنع من خالله عملية انتقال الطلبة بين
الجامعات ويجرم التوسط في الشأن االكاديمي ،وتجريم األشخاص الذين يتوسطون في قضايا العنف
الجامعي ،وتفعيل مختلف قنوات الحوار مع الجميع داخل الحرم الجامعي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تطوير التعليم بشقيه العام والجامعي
وقال رئيس الجامعة إنه عند الحديث عن كفاءة خريجي التعليم الجامعي البد لنا في البداية من النظر
الى مدخالت تلك العملية التعليمية ،وبالتالي فانه البد من الحديث الجدي عن مرحلة التعليم المدرسي
ومخرجاته  ،والعمل بشكل منھجي لتطوير التعليم في ھذه المرحلة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صحيفة السبيل ص ٥

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

»األردنية« تعرض رؤيتھا للحد من العنف الجامعي
قالت الجامعة االردنية إن ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ما يتطلب رؤية وتشخيصا
واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية واالحترازية للتعامل معھا.
وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالجامعة
أمس االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك ،وابرزھا عقد مؤتمر
وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه سياسات القبول الجامعي وامتحان الثانوية العامة
ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص تتبدل بتغيير
الوزراء يشارك فيھا قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات االعالمية
للخروج بتوصيات تساھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونة الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠في المئة في كل
التخصصات ليصبح معدل  ٧٥في المئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل  ٨٥في المئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي ،اضافة الى البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم
التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى
يتم ادماج الطلبة من جميع المحافظات بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا
بصالحيات الضابطة العدلية.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي
تمحورت بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين
لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة
تشھد اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن
الجامعي وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونة الغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعيين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على أن ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.
واقترح الطراونة إلغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات التامة
للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات
المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا أوحد للقبول ام قررت اعتماد
امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي
السابق.
وعرض الطراونة للقفزات النوعية التي حققتھا الجامعة خالل العام المنصرم ضمن استراتيجيتھا
للوصول الى العالمية وحلت حسب التصنيف االخير لموقع الويبو ميتركس بالمرتبة التاسعة عربيا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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متقدمة سبع مراتب عن المركز السابق وعلى المستوى العالمي تقدمت لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا
من بين ما يزيد على ٠٠٠ر ٢١مؤسسة تعليمة حول العالم.
وأكد أن الجامعة اولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
اعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة للوصل
لتحقيق ھذه الغاية.
ونوه الى ان الجامعة استحدثت برامج اكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي بحاجات االردن
واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج مشاكل االردن ومن
بينھا قضايا الطاقة والزراعية والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة والدراسات السياسية).بترا|(
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٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

The Jordan Times P: 3

UJ meets several goals on plan to improve int’l ranking — Tarawneh
by Khetam Malkawi - The University of Jordan (UJ) over the past year
achieved several milestones of its strategy to improve its international
classification by 2018, according to its president, Ekhleif Tarawneh.
Tarawneh told reporters that last year, new programmes were put in place to
improve the quality of education and the university’s international
classification to become one of the world’s renowned higher education
institutions.
Currently, UJ tops local universities and improved its regional ranking from
16th in 2012 to ninth in 2013. Internationally, the ranking has improved
from 1,674 in 2012 to 1,507 in 2013.
According to Tarawneh, UJ has increased allocations for scientific research,
intensified cooperation with international organisations, contracted foreign
researchers and improved the university’s infrastructure.
UJ’s spending on scientific research increased from 9.1 per cent of the
budget in 2012 to 9.9 per cent in the first quarter of the year.
Total financial incentives paid for researchers who published their papers
increased from JD6,050 in 2010 to JD11,150 in 2011, and to JD12,990 in
2012.
The number of research papers that UJ has supported increased from 39 in
2010 with a cost of JD7,300 to reach 479 in just the first quarter of the
current year, at cost of JD80,200, Tarawneh said.
In addition, the university has received an initial approval from the Ministry
of Higher Education scientific research fund to support its Marine Science
Station in Aqaba with JD300,000 for a three-year term.
In 2012, the university established new programmes in undergraduate and
postgraduate programmes, to comply with job market needs.
These programmes include MA degrees in renewable energy and in bioagriculture.
Jordan’s oldest university, established in 1962, also adopted several
initiatives to improve its curricula in different subjects, Tarawneh said at a
press conference.
One of these initiatives is Jordan’s scenarios for the year 2030, which seek
to find solutions and alternatives for the country’s future challenges.
Another initiative is the student education programme that seeks to employ
students in car washing to help them pay their tuition while studying, in
addition to paying them a monthly salary.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

22

The infrastructure on campus was also maintained and new facilities were
constructed in 2012, including the law faculty’s knowledge centre and the
maternity and delivery units at the university’s hospital.
The university also improved the status of working mothers, and decided to
give them one-hour of break every day to breastfeed their babies.
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صحيفة الديار ص ٥

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

"االردنية"تعرض رؤيتھا للحد من العنف الجامعي
قالت الجامعة االردنية ان ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ما يتطلب رؤية وتشخيصا واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية واالحترازية
للتعامل معھا .وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونه في المؤتمر الصحفي الذي
عقده بالجامعة اليوم االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك وابرزھا
عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه سياسات القبول الجامعي وامتحان
الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص
تتبدل بتغيير الوزراء يشارك فيه قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات
االعالمية للخروج بتوصيات تساھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونه الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠بالمئة في كل
التخصصات ليصبح معدل  ٧٥بالمئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل ٨٥بالمئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي ،اضافة الى البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم
التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى
يتم ادماج الطلبة من جميع المحافظات بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا
بصالحيات الضابطة العدلية.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي
تمحورت بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين
لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة
تشھد اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن
الجامعي وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونه الغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.
واقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات التامة
للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا اوحد للقبول ام قررت اعتماد
امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي
السابق.
وعرض الطراونة للقفزات النوعية التي حققتھا الجامعة خالل العام المنصرم ضمن استراتيجيتھا
للوصول الى العالمية وحلت حسب التصنيف االخير لموقع الويبو ميتركس بالمرتبة التاسعة عربيا
متقدمة سبع مراتب عن المركز السابق وعلى المستوى العالمي تقدمت لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا
من بين ما يزيد على ٠٠٠ر ٢١مؤسسة تعليمة حول العالم.
واكد ان الجامعة اولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
اعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة للوصل
لتحقيق ھذه الغاية.
ونوه الى ان الجامعة استحدثت برامج اكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي بحاجات االردن
واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج مشاكل االردن ومن
بينھا قضايا الطاقة والزراعية والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة والدراسات السياسية.
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صحيفة االنباط ص ٥

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

"االردنية"تعرض رؤيتھا للحد من العنف الجامعي
قالت الجامعة االردنية ان ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ما يتطلب رؤية وتشخيصا واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية واالحترازية
للتعامل معھا .وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونه في المؤتمر الصحفي الذي
عقده بالجامعة اليوم االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك وابرزھا
عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه سياسات القبول الجامعي وامتحان
الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص
تتبدل بتغيير الوزراء يشارك فيه قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات
االعالمية للخروج بتوصيات تساھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونه الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠بالمئة في كل
التخصصات ليصبح معدل  ٧٥بالمئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل ٨٥بالمئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي ،اضافة الى البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم
التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى
يتم ادماج الطلبة من جميع المحافظات بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا
بصالحيات الضابطة العدلية.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي
تمحورت بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين
لكل طالب واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة
تشھد اول انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن
الجامعي وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونه الغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.
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واقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات التامة
للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات
المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا اوحد للقبول ام قررت اعتماد
امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي
السابق.
وعرض الطراونة للقفزات النوعية التي حققتھا الجامعة خالل العام المنصرم ضمن استراتيجيتھا
للوصول الى العالمية وحلت حسب التصنيف االخير لموقع الويبو ميتركس بالمرتبة التاسعة عربيا
متقدمة سبع مراتب عن المركز السابق وعلى المستوى العالمي تقدمت لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا
من بين ما يزيد على ٠٠٠ر ٢١مؤسسة تعليمة حول العالم.
واكد ان الجامعة اولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
اعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة للوصل
لتحقيق ھذه الغاية.
ونوه الى ان الجامعة استحدثت برامج اكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي بحاجات االردن
واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج مشاكل االردن ومن
بينھا قضايا الطاقة والزراعية والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة والدراسات السياسية.
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االثنين

طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٠

الطراونه١٥:مليون دينار تكلفة منح تتحملھا الجامعه وقرارات المضاربة باألسھم غير
رشيدة
حال الفاعور -أكد الدكتور إخليف الطراونه رئيس الجامعه األردنية بأن الجامعة األردنية انفقت ١٥
مليون دينار خالل العشر السنوات األخيرة لتغطية نفقات منح لطلبة يدرسون على حساب الديوان
الملكي وآخرون يستفيدون من من تطبيق الفقرة ط من المادة  ٢٢من قانون التقاعد العسكري والتي
تمنح أبناء العسكريين المصابين إصابات جسيمة خصومات في الرسوم الجامعيه تصل الى %١٠٠
وبواقع مليون ونصف دينار عن كل سنة .
وأوضح الطراونه في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم األحد بأن خسارة األسھم اإلإستثمارية
للجامعة من قيمتھا األسمية ولجوء الجامعة الى بيع ما لديھا من عمالت جاء لتصويب واقع سابق
إلجتھادات قامت بھا إدارات سابقة وأدت ھذه اإلجتھادات الى نتائج عكسية على غير ما توقع لھا
متخذوا القرار في حينه وذلك بفعل عوامل المضاربة فيالسوق المالية .
وبين الطراونه بأن األمر ال يشوبه فساد ‘إال أنه ال يخلوا من عدم وجود رؤية وإدارة رشيده في حينه
مبينا أن مھمته كرئيس للجامعة المضي في الجامعة الى األمام عدم النظر الى الوراء .
وعن التصنيفات العالمية وعن جديتھا وأھميتھا في ظل األسس التجارية التي تستند عليھا قال
الطراونه بأن ھناك أھمية كبيرة لھذه التصنيفات وأن الطلبة الخريجون يستفيدون منھا كما وأن الطلبة
بحاجة لھا في الحصول على قبوالت من الجامعات العالمية .
وأشار الطراونة بأن الجامعة توسعت بشكل نوعي في البرامج العلمية وإطالق المبادرات حيث تم
إستخدام برامج مستحدثة ومقترحة خالل العام الماضي ومنھا :
.١الدكتوراه في اللغويات )كلية اللغات الحديثة(
.٢الماجستير في الطاقة المتجددة )كلية الھندسة والتكنولوجيا(
.٣الماجستير في ھندسة البيئة والتغيرات المناخية)كلية الھندسة والتكنولوجية(
.٤ماجستير للدراسات الشرق أوسطية )كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية(
.٥ماجستير االلقيادة والتحديات العالمية )كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية(
.٦ماجستير إدارة ھندسة المشاريع )كلية الھندسة والتكنولوجيا(
.٧ماجستير ھندسة وإدالرة الصيانة )كلية الھندسة والتكنولوجيا(
.٨ماجستير اللغة والثقافة والتواصل )كلية اللغات الحديثة (
.٩ماجستير في الزراعة العضوية )كلية الزراعة(
.١٠البكالوريوس في اإلدالرة السياحية )كلية اآلثار والسياحة(
كما وأشار الطراونة بأن الجامعة عقدت عدداً من الشراكات مع الموسسات المحلية واألجنبية بحيث
تمخضت ھذه الشراكات عن تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الريادية التي تخدم الطلبة والباحثين
والمجتمع المحلي األردني .
كما وأكد بأن إدارة الجامعة وضعت خطة عملية لتطوير مرافق الجامعة وبنيتھا التحتية حيث قامت
إدارة الجامعة الحالية بالتعامل مع معضلة كبيرة تمثلت في التوسع الكبير في إنشاء المعاھد والكليات
الجامعية خالل فترات سلبقة على نحو غير مدروس ولذا فقد كان القيام بعملية جراحية لتصويب
الخلل أمراً ال مفر منه وال مناص إال إليه ومن ھنا عمدت الجامعة إلى إعادة النظر في كثير من
المعاھد النشأة في فترات سابقة وأعيد تصويب أوضاعھا بما يتسق مع تطلعات الترشيق الشامل
والمنھجي لإلدارات والكليات والمعاھد الجامعية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما وقال الدكتور الطراونة بأن مكتسبات الموظفين تعاظمت مع تطبيق النظام الموحد للرواتب سواء
فيما يتعلق في مكافأة نھاية الخدمة واألجر الخاضع للضمان اإلجتماعي واإلدخار دون أي تخفيض
في إجمالي الراتب حيث تم تحويل جزء من الحوافز إلى بنية الراتب األساسي وقد جاء ذلك كله إيمانا ً
من الجامعة بدورھا في المحافظة على المستوى المعيشي الجيد للعاملين فيھا وما يترتب على ذلك من
أثر على تطوير العمل من خالل تحفيز العاملين على اإلبداع والتجديد .
قالت الجامعة االردنية ان ظاھرة العنف في الجامعات باتت تؤرق المجتمع بكامله وتشكل خطورة
عليه ما يتطلب رؤية وتشخيصا واضحا ودقيقا لھذه الظاھرة واتخاذ االجراءات الوقائية واالحترازية
للتعامل معھا .وعرض رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونه في المؤتمر الصحفي الذي
عقده بالجامعة اليوم االحد رؤية الجامعة للحد من ھذه الظاھرة واالجراءات المتخذة لذلك وابرزھا
عقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي يبحث فيه سياسات القبول الجامعي وامتحان
الثانوية العامة ومساراته وتطوير المناھج المدرسية ووضع سياسة مؤسسية وليس سياسة اشخاص
تتبدل بتغيير الوزراء يشارك فيه قيادات ونخب سياسية واقتصادية ووجھاء العشائر والفعاليات
االعالمية للخروج بتوصيات تساھم بحلول ناجعة وسريعة لھذه الظاھرة.
ودعا الدكتور الطراونه الى رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمية ليصبح  ٨٠بالمئة في كل
التخصصات ليصبح معدل  ٧٥بالمئة للجامعات الخاصة في التخصصات االنسانية واالجتماعية
والعلوم وبقاء معدل ٨٥بالمئة في التخصصات الھندسية والصيدلة وعلوم التأھيل في الجامعات
الرسمية والخاصة.
وطالب بدعم الدولة للجامعات الرسمية او تحويلھا الى جامعات اھلية غير ربحية لتتمكن من ادارة
نفسھا بعيدا عن تدخل الدولة وبدون مساعدتھا المالية ،وان يصدر مجلس االمة تشريعا يمنع من
خالله عملية انتقال الطلبة بين الجامعات ويجرم التوسط بالشأن االكاديمي وتجريم االشخاص الذين
يتدخلون في قضايا العنف الجامعي ،اضافة الى البدء التدريجي نحو تخصصية الجامعات بحيث يتم
التقليص من التخصصات المتشابھة بين الجامعات وجعلھا متخصصة بحقول معرفية محددة حتى يتم
ادماج الطلبة من جميع المحافظات بكل الجامعات واستحداث الشرطة الجامعية ودعمھا بصالحيات
الضابطة العدلية.
وحسب الطراونة اتخذت الجامعة االردنية اجراءات وقائية للحد من ظاھرة العنف الجامعي تمحورت
بإلغاء تعليمات الصوت الواحد النتخابات اتحاد الطلبة واصدار تعليمات جديدة بصوتين لكل طالب
واحد على مستوى الكلية والثاني على مستوى الجامعة )القوائم النسبية( ما جعل الجامعة تشھد اول
انتخابات خالية من العنف سادھا المشھد الديمقراطي ،اضافة الى زيادة عدد افراد االمن الجامعي
وزيادة المكافأة الممنوحة لھم وصيانة اسوار الجامعة وتعزيز اجراءات االمن االلكتروني.
وبخصوص تطوير قطاع التعليم بشقيه المدرسي والجامعي اقترح الطراونه الغاء وزارة التعليم
العالي وتطوير مجلس التعليم العالي الى جانب تطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات بحيث يصار
الى تعين رؤساء الجامعات ونوابھم بنا ًء على فاعلية خططھم االستراتيجية وتطوير مؤسساتھم
وكلياتھم على ان ينظر مجلس االمناء بتلك الخطط واختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ذلك
المعيار.
واقترح الطراونة الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائما على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب واعطاء الصالحيات التامة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منھا يتم بناء عليھا قبول الطلبة في التخصصات
المختلفة سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي بالجامعة معيارا اوحد للقبول ام قررت اعتماد
امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع عالمة الثانوية والسجل الدراسي
السابق.
وعرض الطراونة للقفزات النوعية التي حققتھا الجامعة خالل العام المنصرم ضمن استراتيجيتھا
للوصول الى العالمية وحلت حسب التصنيف االخير لموقع الويبو ميتركس بالمرتبة التاسعة عربيا
متقدمة سبع مراتب عن المركز السابق وعلى المستوى العالمي تقدمت لتحل بالمركز  ١٥٠٧عالميا
من بين ما يزيد على ٠٠٠ر ٢١مؤسسة تعليمة حول العالم.
واكد ان الجامعة اولت البحث العلمي اھمية قصوى وتبنت سياسة طويلة المدى معتمدة على تحفيز
اعضاء الھيئة التدريسية لزيادة انتاجھم العلمي الى جانب توفير البيئة التحتية الالزمة للوصل لتحقيق
ھذه الغاية.
ونوه الى ان الجامعة استحدثت برامج اكاديمية ريادية عديدة تربط الجانب التعليمي بحاجات االردن
واالسواق المجاورة للمتخصصين المؤھلين وركزت على البرامج التي تعالج مشاكل االردن ومن
بينھا قضايا الطاقة والزراعية والبيئة والمياه الى جانب برامج القيادة والدراسات السياسية.
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الغد ص  -١٤أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

"عمداء األردنية" يمنح الموسى لقب أستاذ شرف

قرر مجلس عمداء الجامعة األردنية في اجتماعه ذي
الرقم ) (٢٠١٣/١٦تسمية أستاذ النحو العربي
واللسانيات العربية في قسم اللغة العربية وآدابھا
الدكتور نھاد الموسى أستاذ شرف في الجامعة األردنية.
وجاء منح الدكتور الموسى اللقب نظراً لجھوده
الموصولة وتميّزه في خدمة العملية التعليمية والبحثية
وإيمانا ً من الجامعة بالقيمة المعرفية التي يمتلكھا؛ فقد
ارتبطت سيرته العلمية والعملية بالجامعة األردنية على
مدى خمسة وأربعين عاما ً شغل في أثنائھا رتبة
األستاذية منذ  ١٩٨٠عمل في ھذه األثناء رئيسا ً لقسم
الدراسات العليا للعلوم االجتماعية واإلنسانية ورئيسا ً
لقسم اللغة العربية وآدابھا وعميداً لكلية اآلداب ،كما
عمل خالل ھذه الم ّدة باحثا ً زائراً أو محاضراً أو أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات المحلية والعربية
والعالمية منھا جامعة الملك سعود وجامعة الكويت وجامعة اإلمارات العربية وجامعة حلب ،وجامعة
دمشق ،وجامعة القاھرة ،وجامعة نيويورك ،وأوھايو ،وھاواي وتكساس ،وميونيخ وتوبنجن،
وأرلنجين وملبورن وسدني وغيرھا.
وقد أنجز في ھذه األثناء أعماالً مشھودة في نظرية النحو العربي والتخطيط اللغوي وقضايا اللغة
العربية واللسانيات العربية الحاسوبية وغيرھا .كما أسھم الدكتور الموسى في تطوير مناھج اللغة
العربية وتأليف كتبھا وتصميم اختبارات الكفاية اللغوية في األردن و ُعمان واليمن وقطر والسعودية
واإلمارات.
وخالل ھذه المسيرة الطويلة نجح األستاذ الموسى في وضع األردن على خارطة البحث اللساني
العربي والدولي؛ فقد مثﱠل مدرسة لسانية ونحوية عربية انتشرت في أرجاء الوطن العربي والعالم من
خالل تلك األعمال والرسائل الجامعية الكثيرة التي أشرف عليھا لطلبة عرب وأجانب.
كل ذلك جعله مرجعا ً ومحتكما ً لدى ھيئات علمية عربية ودولية في قضايا اللغة العربية المختلفة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 – Jo24أيلة نيوز – الحقيقة الدولية  -عربية نيوز ،تربية نيوز

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

الضمور يعارض منح خريجي الجامعات شھادات حسن سيرة وسلوك
أكد نائب رئيس الجامعة األردنية  /رئيس فرع الجامعة في العقبة الدكتور ھاني الضمور أنه يعارض
منح طلبة الجامعات األردنية شھادات حسن سيرة وسلوك عند تخرجھم.
وأضاف الضمور أن مقترحات مجتمعية ظھرت بعد تزايد حاالت العنف التي تشھدھا الجامعات
ومنھا اعطاء شھادات حسن سلوك الستخدامھا عند التوظيف الفتا أنه ال ينبغي تخريج الطالب الذي
سلوكه سيء إال بعد تصويبه.
وأشار الضمور خالل لقاء إذاعي أجرته معه مقدمة برنامج ) برج الساعة( الذي تبثه إذاعة الجامعة
األردنية لبنى العالوين أن الطالب يمر في مراحل دراسية مختلفة بدءا من التعليم العام وصوال إلى
التعليم العالي األمر الذي يستدعي عدم مرافقة الطالب سجل مسلكياته في حياته الدراسية.
وحول معرفة أسباب العنف الجامعي أكد الضمور أنه ال بد من دراسة نتائج التحقيق بمنھجية علمية
والتي تجريھا اللجان المختصة مع الطلبة المشاركين في المشاجرات خصوصا معرفة األسباب
والدوافع والبيئة التي يعيش فيھا الطالب بھدف تشخيص مشاكل العنف وإيجاد العالج المناسب لھا.
وأعلن الضمور خالل اللقاء عن نية الجامعة استحداث )مكتبا للمبادرات( في الجامعة بحيث يتولى
الطلبة أفرادا ومجموعات إطالق المبادرات التي تستھدف خدمة الجسم الطالبي والمجتمعات
الجامعية والمحلية في مجاالت الثقافة والفنون والرياضة والعمل التطوعي والتنمية االجتماعية
والتعليمية.
وأكد أن الجامعة سوف تقدم الدعم المالي والمعنوي للمبادرات الطالبية التي تترجم إلى أرض الواقع
مشيرا إلى تشجيع الجامعة لطلبتھا على االنخراط في األنشطة التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة
والكليات الجامعة المختلفة.
ودافع الضمور عن الطلبة الذين يتم قبولھم من خالل المكارم الملكية باعتبارأن آليات القبول الطلبة
من أسباب العنف الجامعي ،مشيرا إلى أن المكارم وجدت لعدم الفرص المتكافئة في ميادين التعليم
العام في مناطق الممكلة خصوصا المناطق النائية.
وقال أنه يجب إعطاء الفرص ألبناء القرى البعيدة عن العاصمة ومراكز المحافظات والتي تتعرض
لمستويات تعليمية متواضعة في مراحل المدرسية المختلفة حتى يعودوا إلى مناطقھم متسلحين بالعلم
والمعرفة وخدمة مجتماعتھم الفتا في ھذا الصدد عزوف أبناء المدن أحيانا من العمل في القرى
والمناطق النائية في المملكة.
وشدد على دور وأھمية األسرة في تنشئة أبنائھا التنشئة السليمة الخالية من العنف المجتمعي
والمدرسي والجامعي مؤكدا أن األسرة األردنية لھا قيم ومباديء راسخة الجذور.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتحدث الضمور عن اإلجراءات التي اتخذتھا الجامعة للحد من أعمال العنف وتجفيف منابعه مشيرا
إلى سياسات االنفتاح بين القيادات في الجامعة وجميع شرائح الطلبة عبر وسائل االتصال االجتماعي
واللقاءات التي تقام داخل الحرم الجامعي.
وأكد أن الحرم الجامعي )مقدس( وھو مكان للعلم والمعرفة وتنمية العقل البشري مؤكدا أھمية احترام
الطلبة لجامعاتھم والدفاع عن سمعتھا والمحافظة على مقدراتھا.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كل األردن

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

وصفة إسالمية للحد من العنف الجامعي
طالبت لجنة القطاع الشبابي في حزب جبھة العمل اإلسالمي الجامعة األردنية بإعادة رسم وتخطيط
أسس قبول الطلبة في الجامعة على أسس عادلة يتم بموجبھا قبول الطلبة على أساس التنافس العلمي
والتحصيل األكاديمي.
ودعت في مذكرة بعثت بھا إلى رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة إلى إلغاء كافة القوانين
واألنظمة التي تمنع العمل الحزبي والسياسي داخل الجامعة بحيث تصبح مكانا للتحاور ،إضافة إلى
دراسة كافة قوانين التأديب بما يتناسب مع حقوق اإلنسان والمعايير الدولية.
وشددت على ضرورة وقف التدخالت داخل الجامعات ،خصوصا خالل االنتخابات الطالبية ووقف
استھداف الناشطين من الطلبة ومتابعتھم داخل الجامعة أو خارجھا ،إضافة إلى الحزم في تطبيق
العقوبات على الطلبة الذين لھم صلة بالعنف الجامعي وعدم قبول الواسطة أو التدخالت مھما كان
مستواھا.
وأشارت إلى الحاجة إلنشاء 'رُكن وزاوية خاصة داخل الجامعة االردنية يتحدث فيه الطلبة بحرية
ومسؤولية ما يشاؤون من أحاديث سياسية أو اجتماعية أو غيرھا أمام الطلبة ،األمر الذي من شأنه أن
يجلب انتباه الطلبة إلى التحاور الفكري والنقاش ال ُمثري المفيد.
وفيما يلي نص المذكرة كما نُشرت على موقع الحزب اإللكتروني:
عطوفة االستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة االردنية المحترم
السالم عليكم ورحمة ﷲ و بركاته
لما كانت الجامعة االردنية ھي الجامعة األم ،وھي المثل والقدوة ،والنبراس الذي يضيئ الطريق أمام
الجامعات االخرى ،ولما كان أول مجلس للطلبة بعد توقف وتعطل دام لعشرات السنوات قد ُولد فيھا
،فلقد ارتأينا أن نكتب اليكم بعض االقتراحات التي نرى انھا يمكن أن تسھم ايجابا في التخفيف من
ظاھرة العنف الجامعي والذي نعتقد أن بدايته كانت عنفا مجتمعيا لم يلبث أن انتقل الى الجامعات
وتطور ،السباب كثيرة بات الجميع يدركھا ويعرفھا ،وأصبح ظاھرة مقلقة و خطيرة تؤثر سلبا في
نسيج ھذا الوطن ،وتؤثر سلبا على سمعة جامعاتنا وموقعھا المتميز.
نضع بين يديكم مجموعة من االقتراحات والتي نأمل أن تكون موضع دراسة وبحث ،ونرغب أيضا
بترتيب زيارة للقائكم والحديث معكم في ھذه القضية،الننا جميعا شركاء في المسؤولية ويقع على
عاتقنا كما يقع على عاتقكم عبء التفكير والتخطيط لحل ھذه المشكلة أو السعي لتحديدھا ،واليكم
بعض االقتراحات:

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اوال :إعادة رسم وتخطيط وتشكيل أسس القبول في الجامعة بحيث تتوزع المقاعد بعدالة بين الطلبة
المتفوقين،وتخفيض نسب القبول االستثنائي بشكل كبير،بحيث يتم قبول الطلبة على أساس التنافس
العلمي بالدرجة االولى و التحصيل االكاديمي.
ثانيا :الغاء كافة القوانين و االنظمة والتعليمات التي تمنع وتُحدد العمل الحزبي السياسي داخل
الجامعة ،بحيث تصبح الجامعة ،مكانا للتحاور وتبادل االفكار و االراء في جو من الديمقراطية
،واعادة دراسة كافة قوانين تأديب الطلبة بما يتناسب وحريات وحقوق االنسان والمعايير الدولية
ال ُمطبقة في ھذا المجال.
ثالثا :اعادة صياغة قانون االنتخاب في الجامعة بحيث يصبح لدينا نظام انتخابي مختلط يجمع مابين
االنتخاب المباشر والقوائم البرامجية ويحقق العدالة ،بعيدا عن الصوت الواحد الذي م ّزق الوطن
والطلبة .وھذا من شانه ايضا أن يُخفف االحتقان بين الطلبة ويُخفف من العصبيات الضيقة أو
المناطقية التي ھي أحيانا سبب مباشر من اسباب العنف الجامعي ،ويعزز الحياة السياسة و الحزبية
ويزيد من إقبال الطلبة على االنخراط في االحزاب.
رابعا :وقف التدخل االمني داخل الجامعة وخصوصا أثناء االنتخابات الطالبية ،وتعزيز دور االمن
الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ،وتدريب وتطوير كوادرھم بطريقة تعود بالنفع على الطلبة
والجامعة ،وعدم استھداف الناشطين من الطلبة ومتابعتھم داخل الجامعة أو خارجھا.
خامسا :الحزم في تطبيق العقوبات على الطلبة الذين لھم صلة بالعنف الجامعي وعدم قبول الواسطة
أو التدخالت مھما كان مستواھا .
سادسا :انشاء رُكن وزاوية خاصة داخل الجامعة االردنية يتحدث فيه الطلبة بحرية ومسؤولية ما
يشاؤون من أحاديث سياسية أو اجتماعية أو غيرھا أمام الطلبة ،على غرار )سوق عكاظ( عند العرب
الذي كانوا يجتمعون فيھا ويتحدثون بما يشاؤون من أفكار وتصورات ،وعلى غرار فكرة )الھايد
بارك( في بريطانيا ،وھذا من شانه أن يقوم بجلب انتباه الطلبة الى التحاور الفكري و النقاش ال ُمثري
المفيد ،وأن تصبح لغة الحوار وابداء وجھات النظر المتباينة والمختلفة ھي لغة التخاطب المألوفة
بحيث تُقابل الحجة بالحجة والقول بالقول والمنطق بالمنطق.
عطوفة الرئيس:
نعلم أن الظاھرة ال يمكن حلھا بسھولة ،حيث استفحلت االمور ،وتشابكت االسباب الخارجية مع
االسباب الداخلية ،ولكن ال بد أن نحاول جميعا أن نُقدم نموذجا يُحتذى للحل ،ولعل الجامعة االردنية
تُقدم ھذا النموذج وتُصبح قدوة ونبراسا لجميع الجامعات .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
رئيس لجنة القطاع الشبابي
م .غيث القضاة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص  -٥الدستور ص  -٦عمون
طلبة نيوز -الثريا االخبارية

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

مدير مستشفى الجامعة ينفي وجود جرثومة في أقسامھا
نفى مدير عام مستشفى الجامعة االردنية الدكتور احمد التميمي ماتناقلته بعض وسائل االعالم من
اخبار حول وجود جرثومة في بعض اقسام ووحدات مستشفى الجامعة االردنية  ،معبراً عن
استنكاره لتناقل مثل ھذه المعلومات غير الصادقة .
وطمئن التميمي مرضى ومراجعي المستشفى بانه ال صحة لتلك المعلومات مبينا ان مستشفى
الجامعة ينتھج كافة وسائل واساليب السيطرة على العدوى وكشف اية امراض وبائية او التھابات في
المستشفى من خالل مكتب متخصص للسيطرة على العدوى يرصد بشكل يومي وعلى مدار العام
كافة مستويات العدوى داخل المستشفى .
واھاب التميمي بوسائل االعالم الرجوع الى ادارات المستشفيات قبل بث اية معلومة من شانھا
المساس بسمعة المستشفيات االردنية والقطاع الطبي االردني .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

»الصحة« تؤكد خلو مستشفيات المملكة من األوبئة

كوثر صوالحة  -أكدت وزارة الصحة خلو مستشفى االمير حسين بن عبد ﷲ في عين الباشا
ومستشفيات المملكة بكافة قطاعاتھا من أي وباء ،بحسب المستشار االعالمي لوزير الصحة الدكتور
باسم الكسواني.
وبين الكسواني أن حالتين منفصلتين أدخلتا الى المستشفى في أوقات متفاوتة ،الحالة االولى لشخص
مصاب بجلطة دماغية كبيرة حيث أجري له الالزم وأكدت الفحوصات أنه مات بجرثومة وقد أعطي
كافة العالجات الالزمة ،أما الحالة الثانية فكانت لسيدة أجري لھا استئصال للرحم وأخرجت من
المستشفى ثم عادت بحالة ناتجة عن شلل في االمعاء أدى الى التھابات وقد أعطيت العالجات الالزمة
كذلك.
وأكدت الوزارة أن الحالتين منعزلتان وال تمثالن وباء في أي حال من االحوال بحسب الوصف
العلمي.
وتمنت الوزارة أخذ المعلومة الصحيحة من مصدرھا مشيرة إلى أنھا ستصدر بيانا تفصيليا اليوم.
من جانبه ،نفى مدير عام مستشفى الجامعة االردنية الدكتور احمد التميمي ما تناقلته بعض وسائل
االعالم من اخبار مجھولة المصدر حول وجود جرثومة خطيرة في بعض اقسام ووحدات
المستشفى.
وعبر الدكتور التميمي في بيان اصدره مساء امس عن استنكاره لتناقل مثل ھذه المعلومات التي
وصفھا بغير الصادقة والتي ال تمت بأي صلة الى الحقيقة وانما ھدفھا الترويع وبث القلق في
نفوس المواطنين والمرضى اآلمنين وزعزعة ثقتھم بمستشفى عريق يعتبر مرجعية طبيّة وقيمية
على المستوى الصحي الوطني واالقليمي.
وطمأن مرضى ومراجعي المستشفى بانه ال صحة ال من قريب وال من بعيد لتلك المعلومات التي
اطلقتھا جھات مغرضة ال تتوخى الدقة وال صحة معلوماتھا.
واوضح ان مستشفى الجامعة االردنية ينتھج كافة وسائل واساليب السيطرة على العدوى وكشف
اية امراض وبائية او التھابات في المستشفى من خالل مكتب متخصص للسيطرة على العدوى
يرصد بشكل يومي وعلى مدار العام مستويات العدوى كافة داخل المستشفى ويقدم تقاريره بشكل
يومي ودوري ومنتظم ولم يبلغ او يرصد عن اي شيء غير معتاد في مجال العدوى حتى تاريخه.
وتساءل مدير عام مستشفى الجامعة االردنية اننا ال نعلم لمصلحة من يتم ترويج مثل ھذه الشائعات
المغرضة والھدامة التي تضر بسمعة مستشفى ذي مرجعية طبية وقيمية عالية في الوسط الطبي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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المحلي واالقليمي خاصة في ھذه االوقات التي يعيشھا المستشفى ومؤسسات الوطن التعليمية
والطبيّة.
واھاب بكافة وسائل االعالم الرجوع الى ادارات المستشفيات قبل بث اية معلومة من شأنھا
المساس بسمعة المستشفيات االردنية والقطاع الطبي االردني ومن شانھا تخويف المواطنين
بمعلومات غير صحيحة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زاد االردن االخباري  -الحقيقة الدولية

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

جرثومة خطيرة تغزو مستشفى الجامعة واالمير حسين

كشف النائب مصطفى ياغي عن وجود جرثومة في مستشفى االمير حسين في عين الباشا ومستشفى
الجامعة االردنية اودت بحياة مواطنين.
وقال ھناك جرثومة خطيرة في مستشفى الجامعة االردنية وقسم الباطني في مستشفى االمير حسين
بن عبدﷲ تؤدي بحياة المواطنين واخر حالة وفاة امس وقلنا لوزير الصحة بھذا االمر.
واكد ان التخلص من الجرثومة ال يكون اال بحرق االجھزة الطبية في المستشفى وخلع البالط .
وطالب الحكومة بإجراء فوري للحفاظ على حياة ماليين المواطنين مھددا بحجب الثقة عن الحكومة
اذا لم يتم اتخاذ االجراء الضروري.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مرصد ثقافة الدستور ص٢٧ :

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

ندوة »كيف ننقذ التعليم العالي؟«
من نقاشات »عالمة المربع« بالتعاون مع »حبر« يستضيف منتدى عبدالحميد شومان الثقافي
الدكتور اخليف الطراونة ،رئيس الجامعة األردنية ،والدكتورة حنان ملكاوي ،نائب رئيس جامعة
اليرموك ،وعمرو منصور ،رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية ،في ندوة حوارية بعنوان» :كيف
ننقد التعليم العالي« وذلك الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في مقر المنتدى بجبل عمان.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص ٧

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

حديث المدينه
يستضيف منتدى عبدالحميد شومان الثقافي الدكتور اخليف الطراونة ،رئيس الجامعة األردنية،
والدكتورة حنان ملكاوي ،نائب رئيس جامعة اليرموك ،وعمرو منصور ،رئيس اتحاد طلبة الجامعة
األردنية ،في ندوة حوارية بعنوان» :كيف ننقذ التعليم العالي« وذلك الساعة  ٦٫٣٠مساء اليوم
االثنين في مقر المنتدى بجبل عمان.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/٢٠

بترا -الغد ص  -٩العرب اليوم ص  -٧الديار ص  -٥طلبة نيوز االثنين

تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لجامعة الزيتونة
وافق مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي امس االحد برئاسة الدكتور بشير الزعبي ،على
االستمرار في االعتماد العام وتثبيت الطاقة االستيعابية العامة لجامعة الزيتونة األردنية.
وبحسب بيان صحافي صدر امس عن الھيئة ،فقد وافق المجلس على تثبيت الطاقة االستيعابية
لتخصص ) الھندسة المدنية والبنية التحتية /برنامج البكالوريوس( في جامعة الزيتونة ووافق على
تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص )ھندسة الميكانيك /أنظمة الطاقة /برنامج الماجستير( في الجامعة
الھاشمية .
وتم تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص )تطوير البرمجيات /برنامج الماجستير ( المقدم من
الجامعة العربية المفتوحة /فرع األردن ،لحين توفير الجامعة للعدد الالزم من أعضاء ھيئة التدريس
في التخصص واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص ) اللغة العربية وآدابھا  /برنامج
البكالوريوس( في كلية العلوم التربوية /األونروا وتأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص
لتخصص ) اللغة اإلنجليزية وآدابھا /برنامج البكالوريوس( في الكلية وللمرة األخيرة ونھائية.
ووافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان لدراسة طلبات االعتماد الخاص ورفع الطاقة االستيعابية
الخاصة المقدمة من جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة عجلون الوطنية وتثبيت الطاقة االستيعابية العامة
لكلية المجتمع العربي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا-الغد ص  -٣العرب اليوم ص ٧

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا تعليميا تايلنديا
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أمس ،وفدا من جامعة سونكال
التايلندية ،يضم  ١٦عضوا من ھيئتھا االدارية والتدريسية ،برئاسة الدكتور جوساك ليمساكول رئيس
الجامعة ،وحضور السفير التايلندي في المملكة بيريا كيمبون.
الدكتور محمود أكد أھمية تعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين مختلف المؤسسات التعليمية في البلدين
الصديقين.
والتقى الوفد الضيف؛ أمين عام الوزارة بالوكالة الدكتور بسام ابو خضير ،وقدم شرحا عن مھام
الوزارة وطبيعة النظام التعليمي.
ويزور الوفد التايلندي المملكة حاليا في إطار التبادل الثقافي ،وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي
بين البلدين الصديقين.
وتعد جامعة سونكال؛ أقدم جامعة حكومية أنشئت في جنوب تايلند ،تأسست عام  ١٩٦٧ويبلغ عدد
أعضاء ھيئتھا التدريسية  ٢٠٠٠عضو ،ونحو  ٦٠الف طالب ،وتضم  ١٦٠برنامجا لمرحلة
البكالوريوس ،و ١٠٠برنامج للماجستير ،اضافة الى  ٦٠برنامجا للدكتوراة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الغد ص ٨

٢٠١٣/٥/٢٠

دراسة تؤكد أھمية رفع مستوى معرفة القانونيين بقضايا حقوق اإلنسان والنوع
االجتماعي
رانيا الصرايرة  -دعت دراسة قانونية اعدھا الباحثان :عبير دبابنة وعيد الحسبان ،الى “رفع مستوى
معرفة المختصين القانونيين والقانونيات ،بقضايا حقوق االنسان وحاجات النوع االجتماعي”.
واقترحت الدراسة تعزيز دور المرأة في التشريع “ليتحقق ادماج النوع االجتماعي على مستوى
المؤسسات ذات الصلة بالتشريع ،وتعزيز ورفد العاملين في ھذا المجال بالمھارات ،لتحسس
الحاجات العملية واالستراتيجية للنوع االجتماعي”.
وحملت الدراسة عنوان “واقع ومحددات صناعة وصياغة التشريع في االردن” ،ونفذتھا الشبكة
القانونية للنساء العربيات.
ودعت لبناء قاعدة بيانات قانونية موحدة ،تحتوي ما يصدر وما يرد من مشروعات قوانين ،بحيث
يستفاد منھا في مراقبة أو رصد مسار المشروعات ،ثم تحديد االخفاقات التي قد ترافق صنع وصياغة
القانون ،ووضع بدائل وتقديم حلول تشاركية.
وأكدت الدراسة اھمية مأسسة صناعة وصياغة التشريع في االردن عبر “المطبخ التشريعي”،
وإيجاد نھج ثابت ومقنن ،يضع معايير واضحة لعمليتي صناعة وصياغة التشريع.
ودعت للبدء بإعداد “استراتيجية وطنية إلصالح تشريعي” ،تستنتد إلى مبادئ الدستور والميثاق
الوطني ،وكافة الوثائق األساسية في الدولة ،وإشراك كافة األطراف ذات العالقة.
الدراسة التي اعتمدت على إجراء مقابالت معمقة مع وزراء وقضاة وأعيان ونواب سابقين وأمناء
عامين ومستشارين قانونين وديوان التشريع ،ومسؤولي وموظفي دوائر قانونية في الوزارات
والمؤسسات ،وممثلي منظمات مجتمع مدني وأكاديميين ومحامين ،استنتجت أن الغالبية العظمى من
المبحوثين ،أكدوا وجود حالة عامة من “ضعف أو غياب استقرار القاعدة القانونية في األردن”.
ھذه الحالة “تتمثل بكثرة تعديالت القوانين في وقت زمني قصير ،وبصدور قوانين مؤقتة بكثرة؛ ما
يؤدي الحداث لبس لدى المتعاملين مع القاعدة القانونية”.
وقالت الدراسة إن “كثرة التعديالت التي تطرأ على القوانين ،مع النظر للقانون بمعزل عن القوانين
االخرى ،بدون مراعاة لتناقضھا معھا ،باإلضافة الى عدم اعطاء وقت كاف لدراستھا ودراسة مدى
الحاجة اليھا ،يؤدي إلفراز قوانين متعارضة مع بعضھا أحيانا ،وعدم دستوريتھا في احيان اخرى ،ما
يؤثر سلبا على استقرار منظومة حقوق وواجبات المواطنين المكرسة والمصونة بموجب الدستور”.
واستندت الدراسة إلى عبارات قالھا المبحوثون تؤكد ذلك ،مثل “نحن نعيش حالة فوضى تشريعية،
وھناك تخبط واضح عند وضع مشروعات القوانين”.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأضاف المبحوثون أن أھم أسباب وجود ھذه الحالة من عدم االستقرار التشريعي ،ھو “الضعف في
ادارة العملية التشريعية؛ الناتج عن عدم وجود مدرسة فقھية واضحة المعالم في اصول صناعة
وصياغة التشريع ،وبالتالي عدم وجود نھج مقنن وثابت ألصول الصياغة التشريعية ،ما يولد غيابا
للمؤسسية في العملية التشريعية”.
الدراسة ،لفتت أيضا لوجود محددات ساھمت بإيجاد ھذه الحالة من غياب االستقرار التشريعي،
مؤكدة رفد الجھات التي تتبنى إعداد األسباب الموجبة ،بالخبرات والكفاءات المتخصصة بتقدير
ضرورات وآليات وبدائل تحقيق السياسة العامة للدولة في مختلف مجاالتھا ،باالضافة الى العلم
الغزير في مجال الفلسفة التشريعية وعلم القانون”.
كذلك دعت ألن تؤدي الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ الدور المتوقع منھا في
عملية اعداد ومراجعة الصياغة المالئمة لألسباب الموجبة ومسودة مشروع القانون.
وبالنسبة لمدى حساسية القوانين للنوع االجتماعي؛ بينت الدراسة “وجود قوانين مميزة ضد المرأة،
برغم تأكيدات المبحوثين وجود توجه حكومي يسعى إلزالة اي تمييز ضد المرأة بسبب جنسھا”.
المبحوثون عزوا وجود قوانين مميزة ضد المرأة “الى ان قضايا المرأة عالقة بين االعتبارات
السياسية ومبدأ الدستورية ،وضعف معرفة وحساسية بعض العاملين في صناعة وصياغة التشريع
في القضايا والحاجات المرتبطة بالنوع االجتماعي ،فضال عن ضعف صياغة المقترحات المقدمة من
بعض منظمات المجتمع المدني”.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص ٣٣

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

األميركية للتنمية الدولية تزود كليات الحقوق األردنية بالمناھج الدراسية التفاعلية
أطلقت جمعية المحامين والقضاة األمريكيين ،الممولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية امس
منھاج حقوق اإلنسان للجامعات األردنية ،كجزء من برنامج الجمعية في »تعزيز حماية حقوق
اإلنسان في األردن« وفھم طالب القانون لمبادئ حقوق اإلنسان .وجاء اطالق المنھاج خالل حفل
شارك به  ١٩أستاذ قانون في مجال حقوق اإلنسان من  ١٠كليات حقوق في جميع أنحاء المملكة،
باإلضافة إلى خبراء متخصصين في مجال حقوق اإلنسان.
وتھدف ھذه المبادرة الى مساعدة كليات الحقوق األردنية في إدخال المنھجيات المبتكرة والمتعددة
الوسائط إلى الصف وتحسين نوعية التعلم القانوني بين الطالب ،إضافة الى التغلب على الصعوبات
التي يواجھھا التعليم الصفي في مواكبة التقدم في التكنولوجيا ما أثر على رضا الطالب عن
المنھجيات المتبعة في التعليم في جامعاتھم .وأكد القائمون على الجمعيّة ان المنھاج الجديد ص ّمم من
قبل أساتذة أردنيين ودوليين وبمشاركة خبراء في حقوق اإلنسان لتقديم نظرة شاملة لنواحي قضايا
حقوق اإلنسان المحلية والدولية في األردن،وتغطي المادة التفاعلية عددا كبيرا من المواضيع ،شملت
حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

اإلدرات الجامعية بين اإلبتزاز والتطوير..واقع أليم يتحدث عن نفسه
زيد إحسان الخوالدة  -الجامعة الھاشمية
اإلدارات الجامعية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بسيولتھا المالية وحجم البرامج المطروحة ومشاريع
التوسعة وتطوير الخطط وإستقطاب الطلبة والھيئات التدريسية والترويج للجامعة محليا وعربيا
وتقديم الخدمات المجتمعية ھو كذلك من ضمن األوليات.
بصراحة البعد المالي للجامعات ھو أكبر معضلة تواجه اإلدارات الجامعية التي تضع في مقدمة
أھدافھا زيادة دخلھا المالي خصوصا من الموازي .
أن اي فكر نھضوي بناء يواجه مقاومة عنيفة من بعض العاملين وبعض المدراء الذين اما ان
يستوعبوا ھذه المفاھيم النھضوية ولديھم الرغبة لتنفيذھا او انھم ال يستوعبونھا وليست لديھم الرغبة
لتفيذھا.بل االخطر من ذلك ھو مقاومة الخطط لإلدارات الجامعية وتشتيت تركيزھم وحجب الرؤية
عنھم.اإلدارات الجامعية كأي مؤسسة بالدولة ال تستطيع تلبية كافة رغبات العاملين.
بالمقابل من حق العاملين أن يسعوا لتطوير أدائھم الوظيفي واألكاديمي وتحسين وضعھم المالي
ورواتبھم وقضايا ترقيتھم .
وفي إطار ذلك تتعرض اإلدارات الجامعية لنوعين من اإلبتزاز:
اإلبتزاز األول :وھو من خارج الجامعة من خالل متنفذين فالواسطة تكاد ال تجعل رئيس يھنىء بيوم
عطلته او بساعة المساء بعد ساعات العمل...عشرات المقابالت ومئات االتصاالت يوميا ً ھذا شيء ال
يطاق وال يمكن معه التركيز.
اإلبتزاز الثاني :والقادم من داخل الجامعات والمتمثل بإرث سلبي في السلوك االداري مثل المدراء
الذين يريدون ابراز انفسھم من خالل المبالغات والمراھقات االدارية من خالل الضغط على العاملين
حتي يضع االدارة الجامعية امام ضغوطات تفضي الى تحقيق ماّربه الشخصية التي ھي في قرارة
المدير فيعمل الخطط ويعدھا ويقوم بتفيذھا من اجل االبتزاز .ان ھذه االنماط السلوكية واالبتزازية
تعرقل الجھود الرامية التي تبذلھا االدارات الجامعية.
أخي الموظف
أخي عضو ھيئة التدريس
تذكر دائما ً بأن اإلدارات الجامعية ھدفھا االول واالخير تحسين صورتھا وتھيئة الظروف وادارة
العمل على أتم وجه.
إن من واجب المدراء والعمداء والمسؤولين مواكبة الخطط لھذه اإلدارات وعدم عرقلتھا وعدم اشغال
االدارات الجامعية ببعض المراھقات االدارية التي ترحلھا االفرع االدارية الى ادارة الجامعة فتشوش
على االدارة خدمة الجامعة بالمعنى الشمولي.
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

50

بإسمي وبإسم الزمالء نثمن عاليا ً الخطوة التي قامت بھا ادارة الجامعة الھاشمية من خالل إنتخاب
ممثلين عن العاملين في الھيئة االدارية في الدوائر والوحدات والمراكز لحضور اجتماعات مجلس
المدراء وھذا النمط ھو صورة حضارية يسجلھا التاريخ لھذه االدارة.
وفي النھاية ندعو ﷲ بأن يوفق كل المنجزين في عملھم بما ينعكس على صورة المؤسسة األكاديمية
والعاملين فيھا.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

مالذي حدث بعد بدء جلسة تعيين رئيس لـأللمانية األردنية بدقائق ؟؟؟

أكدت مصادر موثوقة ل طلبة نيوز بأن عملية التنسيب بتعيين رئيس جديد للجامعة األلمانية األردنية
والذي كان من المفترض أن يبحث في جلسة التعليم العالي اليوم أجلت بفعل توجيھات خارجة عن
إرادة وزير التعليم العالي والحكومة .
وبينت المصادر بأن األمر بدأ منذ يوم أمس السبت عندما أجرى وزير التعليم العالي الدكتور أمين
محمود اتصاالت مع أعضاء مجلس التعليم العالي يطلب منھم اعتماد القرار عن طريق التمرير وھي
طريقه تتبع أحيانا في حال كانت ھناك بعض األمور المستعجله والتي ال تنتظر التأجيل ولكنه لم
يسبق إن تم إتباعھا في تعيين رؤساء الجامعات األمر الذي لم يوافق عليه معظم األعضاء والذين
طالبوا بعقد اجتماع حفاظا على ھيبة المجلس خاصة بعد انتقادات واسعة التي تتبع في تعيين رؤساء
الجامعات سابقا .
وعليه فقد دع الدكتور محمود الجتماع للمجلس وفي جعبته تنسيب موقع من أعضاء اللجنة ومن بينھم
السفير األلماني والتي وضعت ثالث أسماء وطلبت أن يتم مقابلتھم قبل التنسيب بالتعيين بيد أن
مشاورات قيل أنھا جرت بين الوزير ورئيس الوزراء انتھت الختيار الدكتور ضياء الدين عرفه
رئيسا للجامعة وھو من بين األسماء المرشحة من قبل اللجنة .
وقبل اجتماع مجلس التعليم العالي جرت اتصاالت بين رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حول
األمر ودخل بعدھا الوزير إلى مجلس التعليم العالي في تمام الساعة الثالثة والربع وبدأ الوزير
بالحديث عن آلية تشكيل اللجنة وبعد خمس دقائق من الحديث عن الشفافية في التعيينات الحكومية
دخل أحد موظفي مكتب الوزير إلى جلسة مجلس التعليم العالي وطلبت من الوزير التوقف وكان
الوزير قد أعطى الدكتور سعد حجازي المجال للحديث عن آلية فرز الطلبات المقدمة .
بعدھا وفي الساعة ٣والثلث تقريبا أوقف الوزير االجتماع وتذرع بأنه ال بد أن يغادر حاال من أجل
جلسة مجلس النواب الرقابية وأنه سيحل مكان رئيس الوزراء كون الرئيس لن يحضر الجلسة وأن ال
بد من أن يغادر حاال .
وعليه فقد طلب الدكتور بشير الزعبي من الوزير االستمرار في االجتماع لبحث تنفيذ أنظمة الرواتب
والعالوات ورفع نسب الموازي في الجامعات الذي وافق عليه الوزير حيث أستر األعضاء في جلسة
لمناقشة األمر دون اتخاذ قرارات .
مراقبون وأكاديميون أكدوا بأن تعيين رئيس جامعه عملية لم تكن تأخذ وقتا وقالوا بأن الوزير كان
بإمكانه أنھاء الموضوع في خمسة دقائق كون المر كان يتم بسرعه وبما أن ھناك توافق مع الرئيس
على األمر ولكن أعضاء في المجلس يؤكدون بأن وراء األكمة ما وراءھا وأن ما نقلته سكرتيرة
الوزير كان رسالة من فوق بوقف الجلسة والتأني بالتعيين ؟ ؟؟؟
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السبيل ص ٣

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

أھالي معان يطالبون بتدخل الملك في قضية جامعة الحسين
براء صالح -طالب أھالي معان بتدخل الملك
في قضية أحداث جامعة الحسين التي أسفر
عنھا وفاة أربعة أشخاص ،ووقعت على إثرھا
أحداث شغب وإغالق طرق وأدت الى حدوث
توتر واحتقان في محافظة معان.
وخالل اجتماع عام حضره األالف من أھالي
معان عقد مساء السبت حمل األھالي مسؤولية
استمرار التوتر واغالق الطرق الى اجھزة
الدولة ،مطالبين بإنھاء الخالف وكشف الجناة.
كما أكد الحضور وجود أياد خفية تلعب دورا
في إشاعة الفتنة وتوتير االوضاع وعدم
تھدئتھا ،كما تسعى الى ضرب العشائر
االردنية بعضھا بعضا حسب وصفھم.
واحتج الحاضرون على تأخر الكشف عن الجناة ،مطالبين بإنھاء تعليق دوام جامعة الحسين ،كون
التعليق أضر بالمصلحة العامة لكال الطرفين.
ولم يسفر االجتماع الذي دعا اليه النائب عاطف الطراونة عن حلول لتداعيات أحداث جامعة الحسين،
إذ لم يكن في االجتماع أي تمثيل لعشائر الحويطات ،فيما حضره عدد من وجھاء معان ،ووصفه
حاضرون بالفاشل.
وفي ذات الوقت ،تواردت أنباء منذ مساء أمس االحد عن محاولة إغالق الطريق في منطقة الحسينية،
وأكدت تعرض أحد الباصات الى التكسير ومحاولة االعتداء.
من جھة اخرى رفضت عشيرة الحويطات إنھاء تعليق الدوام في جامعة الحسين في بيانھا الذي
طالبوا فيه وزير الداخلية بااليفاء بوعوده وكشف الجناة من المشاركين بمشاجرة جامعة الحسين.
وقالت مصادر مطلعة في االجھزة االمنية في وقات سابق لـ«السبيل« ان التحقيقات ما تزال جارية
في احداث جامعة الحسين ولم تعلن نتائجھا بعد ،خالفا لما يرد في عدد من وسائل االعالم.
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الغد ص ١٢

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

طلبة في جامعة الحسين يعتصمون أمام مبنى محافظة معان للمطالبة باستئناف
الدراسة
حسين كريشان  -اعتصم المئات من طلبة جامعة الحسين بن طالل وبمشاركة عدد من الموظفين
أمس أمام مقر مبنى محافظة معان ،احتجاجا على استمرار تعليق الدراسة وتعطيل الدوام في
الجامعة.
وأغلق العشرات من الطلبة مدخل المحافظة لفترة من الوقت ،مطالبين بضرورة استئناف الدوام
التمام متطلباتھم الدراسية.
وأكد المعتصمون استمرار ومواصلة احتجاجھم المفتوح  ،مھددين في الوقت ذاته باقتحام مبنى
الجامعة في حالة عدم االعالن عن بدء الدراسة حتى اآلن.
وطالبوا بحماية الطريق الصحراوي الدولي الذي يتعرض بين الفينة واألخرى إلى االعتداءات على
مركبات المواطنين المارة برشقھا بالحجارة ،وإنھاء مختلف أشكال النزاعات العشائرية التي تحول
دون استمرار المسيرة التعليمية واألكاديمية في الجامعة .
الى ذلك عقد شيوخ ووجھاء مدينة معان بمشاركة فاعليات شبابية أجتماعا في مديرية شرطة معان
بحضور محافظ معان عبدالكريم الرواجفة ومدراء األجھزة األمنية من أجل بحث وتدارس ومناقشة
موضوع عودة استئناف الدراسة في الجامعة.
وأكد المشاركون أن جامعة الحسين بمثابة جامعة وطن ليس لفئة معينة أو تابعة إلى منطقة بحد ذاتھا،
مطالبين بإنھاء تعليق دوام جامعة الحسين ،األمر الذي أضر بالمصلحة العامة لكال الطرفين .وحمل
المشاركون مسؤولية استمرار التوتر واغالق الطرق الى أجھزة الحكومة ،مطالبين بانھاء الخالف
وكشف الجناة المتسببين باحداث الجامعة ،مشيرين إلى وجود أيد خفية تعبث وتلعب دورا رئيسيا في
اشاعة الفتنة ،وعدم تھدئة االوضاع وتسعى لضرب العشائر األردنية ببعضھا البعض.
ولفتوا الى أنھم تلقوا وعودا بالتواصل مع وزارة الداخلية من أجل ايجاد صيغ وحلول لألزمة القائمة
في محافظة معان.وكان رئيس الجامعة الدكتور طه العبادي أعلن مساء السبت الماضي تعليق دوام
طلبة الجامعة ليوم امس االحد فقط ،مؤكدا أن الجامعة ستعلن عن بدء دوام طلبتھا الحقا.
وكان لواء الحسينية بمحافظة معان شھد مساء أمس األول احتجاجا محدودا بين عدد من أھالي
المنطقة  ،طالبوا خالله وزير التعليم العالي باستمرار تعليق دوام طلبة الجامعة بھدف ضمان سالمة
ابنائھم من قبيلة الحويطات ،وذلك على خلفية احداث الجامعة قبل أسبوعين وحتى انتھاء أعمال
التحقيق واعالن أجھزة األمن كشف الجناة والمتسببين بأحداث الجامعة التي خلفت  ٤قتلى و٢٥
أصابة.
من جھتھا تنظم الفاعليات الشعبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني في مدينة معان مھرجانا
خطابيا وصف بـ " الحاشد " يعقد مساء اليوم لبحث وتدارس تداعيات أحداث جامعة الحسين التي ما
زلت تلقي بظاللھا السلبية على أجواء المحافظة من حيث التوتر واالحتقان بين أبناء المنطقتين.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

الرأي ص ١

٢٠١٣/٥/٢٠

النواب يبحثون مشاكل المستشفيات وأحداث جامعة الحسين وإضراب العدل

ماجد االمير  -اعلن اربعة نواب عن
تحويل اسئلتھم الى استجواب للحكومة
لعدم اقتناعھم باالجابات التي قدمتھا
الحكومة ردا على اسئلتھم .
واعلن ثالثة نواب في الجلسة التي عقدھا
مجلس النواب امس برئاسة رئيس
المجلس سعد ھايل السرور وحضور
الحكومة عن احتفاظھم بحقھم في تحويل
اسئلتھم الى استجوابات ما لم يتم تقديم
ايضاحات اخرى .وحول النائب ابراھيم
الشحاحده سؤاله حول التامينات التي يتم
جبايتھا من منتفعين المشتركين من سلطة
مياه االردن وشركات المياه االخرى الى
استجواب ،كما حول النائب محمد
الحجوج سؤاله حول اسماء ممثلي
الحكومة في الشركات المساھمة العامة
والخاصة والشركات المملوكة للدولة الى
استجواب .
وحول النائب محمد السعودي سؤاله حول المبالغ التي استوفتھا الحكومة من ضرائب على المشتقات
النفطية والية التسعير الى استجواب .
واستمع المجلس السئلة للنواب الدكتور ھايل ودعان الدعجة وامجد المسلماني وابراھيم القطاطشة
وثامر الفايز وباسل ملكاوي وابراھيم العطيوي ومعتز ابورمان ومصطفى العماوي .
واحتفظ النائب مصطفى ياغي بحقه بتحويل سؤاله حول سحب االرقام الوطنية من المواطنين الى
استجواب.
واستمع المجلس لسؤال من النائب وفاء بني مصطفى حول التعيينات في جامعة ال البيت وقالت انھا
تحتفظ بحقھا في تحويل سؤالھا الى استجواب .
وطالب وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود من النائب بني مصطفى تقديم المعلومات حول ما
تقول انھا محسوبية في الجامعة لعرضھا على مجلس التعليم العالي والتحقيق في ما ذكرته النائب
واعالم المجلس .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وھدد النائب محمود الخرابشة بتحويل سؤاله حول زيادة اسعار الكھرباء الى استجواب في حال
قررت الحكومة رفع اسعار الكھرباء .
وحول النائب محمد الرياطي سؤاله حول اعداد العمالة الوافدة في العقبة الى استجواب .

بند ما يستجد من أعمال
وطالب النائب قاسم بني ھاني بدعم مستشفى الملك عبدﷲ الجامعي وسداد الديون للمستشفى المستحقة
على مؤسسات الدولة والبالغة  ٣٣مليون دينار لكي يستطيع المستشفى تقديم الخدمات الصحية .
النائب محمد ھديب طالب بحل مشكلة البورصات الوھمية التي تضرر منھا بحسبه  ١٢٠الف مواطن
وطالب النائب علي الخاليلة بوضع حل لمشكلة الواجھات العشائرية.
وسال النائب محمد شديفات عن قانون الضمان والمؤسسة  ،وسالت النائب حمدية الحمايده عن
مصير طالب جامعة الحسين المتعطلين عن الدراسة حتى االن .
وطالب النائب مصطفى العماوي بانشاء مستشفى ميداني في مدينة الرمثا .النائب امجد المجالي
تحدث عن قضية خصخصة الفوسفات وبيع حصة الدولة فيھا  ،وطالب بحل مجلس ادارة الفوسفات
وتشكيل لجنة الدارة الشركة .وتحدث النائب مصطفى ياغي عن وجود جرثومة خطيرة في مستشفى
االمير الحسين بن عبدﷲ الثاني في لواء عين الباشا ومستشفى الجامعة التي تؤدي الى وفيات
مشيرا الى وفاة حدثت امس االول بسبب الجرثومة ،وطالب الحكومة بحل القضية الخطيرة الن
التخلص من الجرثومة ال يكون اال بحرق االدوات واالجھزة وخلع البالط .وتحدث النائب رائد الكوز
عن قضية سرقة السيارات .واشار النائب محمد السعودي الى ان  % ٩٧من الطلبة بعد التوجيھي
يذھبون الى المعاھد والجامعات مطالبا باالھتمام بالتعليم المھني .
وطالب النائب محمد الزبون بحل قضية الواجھات العشائرية كما طالب بتقديم مساعدات الى العائالت
الفقيرة .النائب محمد العمرو طالب بتوسيع قاعده التأمين الصحي .
النائب فاطمة ابوعبطة تحدثت عن اسعار المشتقات النفطية والخطط البديلة الرتفاع فاتورة
النفطوطالب النائب سعد الزوايده بحل مشكلة احداث جامعة الحسين  ،وطالب بالكشف عن المتسببين
وتحدث النائب عبدالمجيد االقطش عن ذكرى النكبة التي سيبقى ابناء فلسطين متمسكين بالعودة الى
بلداتھم في فلسطين التاريخية .وقال النائب طارق خوري » استغرب اقامة مؤتمر اصدقاء سوريا في
عمان وھذه الدول المشاركة ھي اعداء سوريا » .
وطالب النائب معتز ابورمان العمل على توفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين .وقالت النائب
خلود الخطاطبه تتضارب االرقام حول عدد الالجئين السوريين في االردن وطالبت من الحكومة
تزويد النواب بالعدد الحقيقي لالجئين السوريين في االردن .وقالت النائب وفاء بني مصطفى اقدمت
الحكومة على اقتحام قصر العدل لفك االضراب بالقوة  ،واشارت الى ان ھذه سابقة خطيرة وطالبت
بفتح تحقيق فيما حدث .وطالب النائب سليمان الزبن باعادة اعالن التسوية في الواجھات العشائرية .
وتحدث النائب محمد فريحات عن االزمات المالية التي تواجھھا البلديات في المملكة .واشار النائب
رائد الخاليلة الى ما نشرته صحيفة الغد حول القضايا المرفوعة على  ٨٠نائبا في المحاكم  .وطالب
من رئيس مجلس النواب متابعة الموضوع لمعرفة تفاصيل القضية .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ردود الوزراء
وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان مؤتمر اصدقاء سوريا ھو جزء من الحل السياسي لحل ازمة
سوريا وتحضير لمؤتمر جنيف . ٢وحول احداث جامعة الحسين قال المجالي » تم توقيف ٢٩
شخصا بتھمة اطالق النار واستخدام السالح االبيض او العصي الحداث ضرر او اصابة الغير
والموقفون ھم في عھدة االدعاء العام ومنھم من اعترف باطالق النار على الضيف السعودي ومن
اعترف باطالق نار عشوائي كما تم توقيف شخصين كشھود .وقال لن تغامر الحكومة بالتسبب في
اذى الي طالب او موظف او استاذ في الجامعة فحياة العاملين في الجامعة والدارسين ومن يقطن في
محيط الجامعة ھي اھم شيء للحكومة .وقدم الوزير الشكر للنائب عاطف الطراونة لرأب الصدع فيما
حدث في الجامعة وھو موقف مقدر من جميع الشعب االردني .وقال الوزير استغرب من يطالب
باالفراج عن الموقوفين وفي نفس الوقت يطالب باعتقال المتسببين  .وقال ان االنسان بريء حتى يتم
ادانته من القضاء .وقال وزير التعليم العالي امين محمود اننا نسعى الى االحساس باالمان ونريد ان
نطمئن على امان ابنائنا الطلبة قبل فتح الجامعة .واھاب بالوجھاء والرموز المجتمعية في معان
والبادية الجنوبية العمل والتعاون لفتح ابواب الجامعة للطلبة .واشار وزير العدل احمد زيادات الى
المزايا التي يحصل عليھا موظفو وزارة العدل الذين حصلوا على زيادات مجزية في ھيكلة الرواتب
وبعضھم حصلوا على عالوة فنية اكثر من نظرائھم في الوزارات االخرى .
وقال ان الموظفين في وزارة العدل يحصلون على راتب الثالث عشر والرابع عشر اضافة الى
حصولھم الى حوافز شھرية ثابتة من اربعين دينار الى  ٣٠٠دينار .وقال اننا ال نستطيع تلبية
مطالبھم السباب قانونية ومالية وخاصة ان مطالبھم مثل توزيع اراض على الموظفين وصندوق
اسكان وتعديل قانون استقالل القضاء .وفي بداية الجلسة رفع النائب خليل عطية والنائب سمير
عويس يافطتين كتب عليھما » الشعب يريد طرد السفير الصھيوني فورا » وانضم اليھما في رفع
اليافطات محمد الحجوج  ،امجد المجالي  ،عبدالمجيد االقطش  ،محمد ھديب  ،محمد الظھراوي ،
وفاء بني مصطفى وطالل الشريف ».وقرا المجلس الفاتحة على روح الشھيدين الطيارين معن
دھيسات ونائل الخشمان بعد اقتراح من النائب ھايل ودعان الدعجة.
مذكرة من الوسط اإلسالمي
وقدم نواب كتلة حزب الوسط االسالمي مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور تطالبه
زيارة لواء الرمثا بعد تلقيھم عدداً من الطلبات و المناشدات من ابناء اللواء للوقوف على ھموم
ومعاناة ومطالبات اللواء وخاصة في ظل الظروف الطارئة الناجمة عن االزمة السورية.
مذكرة تطالب تعديل قانون البلديات
قدم  ١٣نائبا اقتراحا بقانون لتعديل قانون البلديات بحيث يجري انتخاب امين عمان انتخابا عن
الطريق االقتراع والغاء الفقرة التي تنص على تعيين امين عمان من مجلس الوزراء وجاء في
المذكرة التي تبنى التوقيع عليھا النائب خميس عطية » نحن النواب الموقعين ادناه واستنادا الحكام
المادة  ٩٥من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام بند اربعة من الفقرة ثالث في المادة
الثالثة من قانون البلديات والتي تمنح صالحية مجلس الوزراء بتعيين امين عمان من بين اعضاء
مجلس االمانة بحيث شطب احكام البند المشار اليه ليتيح البناء عمان انتخاب امين عمان وقدم النواب
اسباب موجبة للتعديل قالوا فيھا انه ليس ثمة ما يدعو الستثناء امين عمان بانتخابه بالطريقة المباشرة
اسوة بباقي المجالس المحلية وان االصالح السياسي المنشود لم ولن يتم اال بالديمقراطية وباالنتخابات
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الحرة النزيھة  ،مطالبين رئيس المجلس باحالة المقترح الى اللجنة المختصة في مجلس النواب البداء
الرأي
اقتراح بقانون للحقوق المدنية
تقدم  ١١نائبا لرئيس مجلس النواب باقتراح بقانون للحقوق المدنية ألبناء االردنيات المتزوجات من
أجانب.وارجع النواب اقتراحھم في المذكرة التي تبنتھا النائب وفاء بني مصطفى السباب تتعلق
بالمواءمة مع غالب تشريعات العالم التي تمنح ھذه الفئة الكثير من الحقوق المدنية والتي تصل الى
حد منح الجنسية ،والحماية القانونية والواقعية البناء االردنيات من خالل بعض الحقوق المھمة
كالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرھاواشار النواب الموقعون على المقترح بقانون ان اعطاء
الحقوق المدنية ألبناء االردنيات ال يشكل حماية لھذه الفئة فقط وانما يشكل مصلحة وطنية للدولة ألن
ھذه الفئة تقدم قيمة مضافة للمجتمع االردني.وجاءت االسباب الموجبة التي ساقھا النواب في
اقتراحھم ان الكثير من أبناء االردنيات يقعون ضحية للخالفات العائلية حيث ينفصل االب عن االم
ويبقى االبناء مع امھاتھم في االردن ويقعون ضحية الظلم مرتين  ،االولى بتخلى اباؤھم عنھم،
والثانية حرمانھم من ابسط الحقوق المدنية.وبحسب االسباب الموجبة فانه ال يمكن إغفال حقيقة ان
ھؤالء ھم ابناء اردنيات يحملن الجنسية االردنية وھم ليسوا بغرباء واجانب بالكامل لذلك ال يجوز
معاملتھم على ھذا االساس ،ولذلك واستنادا ألحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم
بمشروع قانون حقوق االردنيات المتزوجات باجانب.
سؤال نيابي للحكومة
وطالب النائب خليل عطية في سؤال نيابي وجھه للحكومة حول االجراءات التي قامت بھا الحكومة
من اجل حماية باب المغاربة في القدس الشريف وذلك منذ تاريخ  ٢٠٠٩ولغاية تاريخه ،داعيا
لتزويده بالمخاطبات والرسائل التي وجھتھا الحكومة السرائيل لما تقوم به قطعان المستوطنين في
القدس.واضاف في جملة أسئلته ھل تم ارسال مخاطبات تحذيرية من قبل وزارة الخارجية الى
الجانب االسرائيلي  ،وتزويدي نسخا عنھا وما ھو رد الجانب االسرائيلي على ھذه المذكرات
والمخاطبات.وطالب عطية بمعرفة »ھل عقدت الحكومة اتفاق او تفاھمات حول السماح إلسرئيل
بالقيام بأية إجراءات تمس باب المغاربة حسب ما يدعيه الجانب االسرائيلي وما ھو رد الحكومة على
ذلك.
مبادرة نيابية لحل اضراب موظفي العدل
تقدم  ٨٦نائبا ً بمبادرة من أجل انھاء اإلضراب الذي ينفذه موظفو وزارة العدل منذ نحو
الشھر.وتقترح المبادرة »أن تقوم وزارة العدل بالغاء العقوبات ووقف جميع االجراءات التھديدية«،
وكذلك زيادة الحوافز للجميع وبنسبة  % ١٠٠على ان تكون  %٥٠ھذا العام و  % ٢٥لكل من
عامي  ٢٠١٥ ، ٢٠١٤على أن ال يتضرر منھا أصحاب الحقوق المكتسبة وان يكون حدھا االدنى
بين  ٨٠ - ٧٠دينارا .واشارت المبادرة الى اھمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع العاملين في
وزارة العدل  ،وان يتم ربط ايرادات صندوق التكافل االجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ االجراءات
التشريعية الالزمة.ولفتت المبادرة الى ضرورة زيادة العالوة لجميع العاملين في وزارة العدل لتصبح
 % ٥٠لكل منھم من الراتب االساسي وازالة التشوھات والفروقات فيھا حي انھا تتراوح حاليا بين
.% ٥٠ - ١٠وقال موقعو المذكرة التي تبناھا النائب محمود الخرابشة في تبريرھم للمذكرة » نحن
النواب الموقعين ادناه واحساسا ً منا بالمسؤولية ونتيجة العتصام موظفي وزارة العدل الذي انعكس
سلبا على العدالة وتأخر معامالت المواطنين وعلى الخزينة فاننا نتقدم بالمبادرة«.
ولفت النواب إلى أنھم توصلوا إلتفاق مع المعتصمين على ھذه البنود.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األنباط ص ٥

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

اختتام أعمال قمة التعليم العربي في عمان

اختتمت "قمة التعليم العربي" في العاصمة األردنية مؤخراً ،بعد أن بحث مشاركون من أكثر من ١٥
دولة عربية آخر تطورات تكنولوجيا التعليم وطرق تطوير التعليم المھني ،باإلضافة إلى عدد من
المواضيع األخرى.
في الجلسة الوزارية االفتتاحية لليوم األخير في القمة ،تحدث السيد لويس بينتو ،مدير األعمال لشؤون
التعليم في  ،JP-Inspiring Knowledgeعن التغير الذي طرأ على المھارات المطلوبة في سوق
العمل والتعليم عبر األربعين سنة الماضية.
قال بينتو في عرضه التقديمي إن الطلب على المھارات اليدوية الروتينية بدأ باالنخفاض التدريجي
منذ ستينيات القرن الماضي واستمر بذلك إلى ما بعد بداية العقد الماضي ،بينما يزداد الطلب على
مھارات االتصال المعقدة والتفكير القائم على الخبرة بشكل مستمر.
ً
وأضاف بينتو إن الطلب على المھارات المعرفية الروتينية كان عاليا في السبعينيات والثمانينيات ،إال
أنه أخذ بالتراجع منذ ذلك الوقت .وحضر الجلسة وزراء ومديرو التربية والتعليم من ليبيا ،وتونس،
وإقليم كردستان في العراق ،وجامعة الدول العربية.
نظمت القمة ،والتي استمرت يومين ،شبكة  — ArabBrainsالتي تسعى إلى الربط بين المبدعين
في العالم العربي وباقي أنحاء العالم — بالتعاون مع مجموعة  ،ITGوتحت رعاية  ،HPوبالشراكة
مع .Lenovo
ً
تضمنت أنشطة المؤتمر ،الذي عقد تحت رعاية وزارة التربية والتعليم األردنية ،عروضا رئيسية
وزارية من خالل حلقات نقاش قدمھا كل من قادة الفكر التعليمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وعدد من المشاركين الرئيسيين ،ممثلين بالوزارات الحكومية والجامعات ومعاھد التكنولوجيا
والمجتمع المدني.
في جلسة حول "تكنولوجيا التعليم واألجھزة اللوحية والتطبيقات والمعايير" قدم الدكتور مات
ھاريس ،رئيس الموارد التعليمية في المدرسة األوروبية األلمانية في سنغافورة و مدير مجلس اإلدارة
للجمعية الدولية للتكنولوجيا التعليمية ،عرضا ً تبعه حلقة نقاش برئاسة السيدة جوليان باينار ،مستشار
الحلول التقنية في شركة .Lenovo
وتضمنت الجلسة ممثلين رفيعي المستوى عن بعض من عمالقة التكنولوجيا في العالم ،مثل ،Intel
و ،HPو.Apple
بحث المشاركون آخر التطورات في تكنولوجيا األجھزة اللوحية وتحدثوا عن نظم التشغيل التي قد
تسيطر على السوق في المستقبل ،باإلضافة إلى أھمية المحتوى التعليمي في ھذه األجھزة وكيفية
إيصاله بطريقة فعالة.
ترأست أورال نيتشوركورا ،المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة  ،Oracleجلسة
القمة الختامية التي تطرقت إلى "فجوة المھارات المھنية وإصالح التعليم العالي".
وقدمت السيدة نيتشوركورا العرض االفتتاحي في الجلسة ،التي تضمنت مسؤولين من قطاعي العمل
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من األردن ،باإلضافة إلى خبراء أكاديميين يعملون في الخليج
العربي.
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الغد ص -١العرب اليوم ص  -٥الديار ص ٣

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

تبرئة المتھمين بقضية "عبدة الشيطان"
برأت محكمة أمن الدولة صباح أمس ،خمسة
طلبة من جامعة آل البيت ،بينھم طالبة ،كانوا
اتھموا فيما عرف بقضية "عبدة الشيطان"،
وذلك لـ"عدم كفاية األدلة" من تھمة إثارة
النعرات المذھبية والطائفية ،والتي تصل
عقوبتھا إلى الحبس ثالث سنوات في حال
ثبوتھا.
وصدر حكم محكمة أمن الدولة ،القابل للتمييز
أمس ،عن ھيئة قضائية مدنية برئاسة القاضي
أحمد القطارنة.
وكان شھود نيابة في القضية أكدوا أن الفتاة
المتھمة ،بقيادة أربعة شباب من الجامعة ،عبر مجموعة طقوس غريبة ،وقيامھم بألقاء المصاحف في
دورات المياه ،ھي "فتاة ملتزمة دينيا" ،وأنھم "يعرفونھا منذ عامين ونصف" ،مشيرين إلى أن أحد
األظناء ،أيضا" ،مواظب على الصالة ،وأن األمر كان مجرد اشتباه بسبب مالبسھم".
وأكد ھؤالء الشھود ،في جلسة كانت عقدتھا محكمة أمن الدولة بداية الشھر الحالي ،مشاھدتھم
للمصاحف ملقاة داخل دورات المياه ،في الجامعة ،بيد أنھم شددوا على أنھم لم يشاھدوا الطالب
األربعة أو الفتاة ،يقومون بإلقائھا ،مؤكدين أنھم شكوا بھؤالء الطلبة ،بسبب غرابة مالبسھم ،التي
أثارت الشبھة من حولھم.
ووفق أحد شھود النيابة ،فإنه يعرف أحد األظناء ،وھو مواظب على الصالة ،ويضع على صفحته،
على موقع التواصل االجتماعي عبارة )أشھد أن ال إله إال ﷲ(.
وكان طلبة في جامعة آل البيت اعتدوا بالضرب على الطلبة الخمسة ،بعد أن اتھموھم أنھم ينتمون
إلى مجموعات "عبدة الشيطان" ،في منتصف آذار )مارس( الماضي ،قبل أن يقوموا بتسليمھم
للشرطة ،بداعي أنھم ألقوا المصاحف الشريفة داخل دورات المياه.
وتم توقيف األظناء منذ وقوع الحادثة ،بعد أن أسندت إليھم نيابة أمن الدولة تھمة إثارة النعرات
الطائفية والمذھبية.
وكانت منظمة "ھيومن رايتس ووتش" طلبت من األردن في وقت سابق اإلفراج عن الطلبة ،الذين
استمروا موقوفين على ذمة القضية حتى صدور قرار الحكم أمس ،فضال عن مطالبة المنظمة الدولية
بمحاسبة الطالب الذين اعتدوا على الطلبة المتھمين الخمسة ،إال أن المحكمة لم تفرج عنھم بداعي
"الخشية من تعرضھم للخطر".
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بترا-الغد ص  /٥سوق ومال -العرب اليوم ص ٢٤
السبيل ص  -١٠الديار ص  -٦األنباط ص ١٠

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

"زين" تسلم  ٥٠منحة دراسية
سلمت شركة زين يوم أمس ٥٠ ،منحة دراسية مقدمة من صندوقھا للتعليم الجامعي للعام األكاديمي
الحالي  ،٢٠١٣ - ٢٠١٢للطلبة الذين حازوا على أعلى النقاط وفقا للمعايير التي حددتھا لجنة القبول
التابعة للصندوق.
وجاء ذلك خالل حفل أقيم في مبنى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ،بحضورأمين عام وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان.
ويأتي ھذا االحتفال للعام التاسع على التوالي منذ تأسيس صندوق زين للمنح التعليمية في العام ٢٠٠٤
بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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االثنين
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االثنين
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حالة الطقس

طقس األردن

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

االثنين  ٢٠أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تنخفض درجات الحرارة بحيث تقترب من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام .ويكون الطقس ربيعيا ً
ُمعتدالً في أغلب المناطق ،وحاراً نسبيا ً الى حار في األغوار والبحر الميت وخليج العقبة .وتظھر
بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في
أجزاء من شرق البالد .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة .تنشط عصراً بشكل الفت
وتصبح ُمثيرة للغبار واألتربة في أجزاء من شرق وجنوب المملكة بما فيھا منطقة خليج العقبة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من شرق وجنوب المملكة بما فيھا منطقة خليج العقبة نتيجة
الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت .في حين يستمر ُمغبراً في
أجزاء من شرق وجنوب المملكة وربما خليج العقبة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.
وتكون نشطة مع ساعات الليل األولى في عدة مناطق بما فيھا خليج العقبة.

الثالثاء  ٢١أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة قريبة من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام .ويكون الطقس غالبا ً ُمشمس
وربيعيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة للمناطق
الصحراوية .وتظھر بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة عصراً في شرق البالد ،مع إحتمالية
ضعيفة لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء من تلك المناطق .وتكون الرياح ُمتقلبة
اإلتجاه ،تتحول عصراً الى شمالية غربية تنشط على فترات وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في أجزاء
من المناطق والطرق الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح
شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.
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الوفيات
بترا

٢٠١٣/٥/٢٠

االثنين

 الحاج علي المطلق الشنيكات – بلدة يرقا الحاج محمد احمد حسن زعرور – بلدة اللبن الحاجة صبحية محمد ابو سعود الشيخ – جبل الزھور الحاجة صفا محمود عودة البشير – ديوان جين صافوط الحاجة يسرى علي السيد الصوالحي – بلدة جريبا المھندس مثنى زين الدين عارف القاضي وزوجته وولديه  -الرابية جمال منصور حمدان دحيلية الزرقاء جميلة عبدالرحمن اسعد  -الرصيفة عادل سعيد أحمد الدربي – الدوار الخامس عمرو موسى سالم العقايلة  -الرابية مارييت كريم مرعشلي  -خلدا -ميسون محمد سبع زكريا – الرابية
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زوايا الصحف
االثنين

عين الرأي

•
•
•
•
•
•

٢٠١٣/٥/٢٠

موقع صحيفة » الرأي « االلكتروني يتعرض منذ يومين الى عملية قرصنة من قبل
جھات مجھولة على ما افادت به شركة دوت جو والعمل جار على اعادة البث.
علمت » عين الرأي « ان رئيس الوزراء د .عبد ﷲ النسور عمم على الوزارات
والمؤسسات الرسمية بإلغاء تسمية مستشار.
طلبت رئاسة الوزراء من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية تصويب أوضاع
الموظفين الذين عينوا خارج جدول التشكيالت.
وزير المالية طالب دوائر وزارة المالية ومديرياتھا بعدم المشاركة في أي احتفاالت
أو جوائز ما لم تكن معتمدة وموافق عليھا بشكل رسمي.
تعقد الھيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة برئاسة القاضي سالم القالب أولى جلساتھا
اليوم للسير في إجراءات محاكمة المتھمين في قضية الكمالية.
المكتب السياسي لالئتالف النيابي )  ٤٨نائبا (عقد أمس في مجلس النواب اجتماعا
لمناقشة وتدارس وضع نظام داخلي له .ويتكون المكتب السياسي من )  ( ١١نائبا.
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صنارة الدستور

•
•
•
•
•
•
•

االثنين

٢٠١٣/٥/٢٠

تحت الرعاية الملكية السامية تقيم جامعة القدس المفتوحة االسبوع المقبل حفل عشاء خيريا في فندق
االنتركونتننتال عمان.
يلقي رئيس الوزراء االسبق الدكتور عدنان بدران مساء اليوم محاضرة حول االبداع والريادة في التنمية
بدعوة من رابطة االمم المتحدة للموظفين السابقين على مسرح مجمع النقابات المھنية.
علمت »صنارة الدستور« أن أمانة عمان الكبرى تدرس السماح بترخيص »روف« المنازل والعمارات
في القريب العاجل .وبحسب مصادر في االمانة فان أكثر من  ٢٠ألف مخالفة رصدتھا االمانة خالل العام
الماضي استوجبت إعادة النظر في التعليمات التي تحظر ترخيص »روف« سطوح المنازل والعمارات.
في تجاوز صارخ على القانون ،يقوم بعض المتنفذين بحفر آبار ارتوازية في منطقة وادي السير »البلد«
قرب »عين الكرسي« رغم وجود قرارات رسمية مشددة تحظر ذلك.
ووفقا لشكوى وردت لـ«صنارة الدستور« أمس االحد من عدد كبير من أھالي وادي السير فان ھؤالء
المتنفذين قاموا بحفر ثالث آبار ارتوازية في المنطقة ويقومون ببيع الماء للمواطنين ما تسبب بنقص
واضح في الحوض المائي الذي يغذي وادي السير بأكملھا.
يعقد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب إبراھيم الشحاحدة اجتماعا اليوم مع المعنيين
بالقطاع الزراعي لبحث مشكلة الزراعة في وادي االردن وقضية العمالة الوافدة ومطالبة المزارعين
بفتح باب استقدام العمالة الوافدة مع بدء الموسم الزراعي الحالي.
يعج سوق رأس العين »الجورة« باألثاث المكتبي الخاص بالمفوضية السامية لالجئين والذي يوزع على
العاملين في مخيم الزعتري.
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كواليس العرب اليوم

•
•
•

•
•
•

االثنين

٢٠١٣/٥/٢٠

نقل النائب حازم قشوع عن وزير الخارجية ناصر جودة انه اقر أمام نواب لجنة الشؤون الخارجية بفكرة
تبادل األراضي في الضفة الغربية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،على أساس شرط نوع األراضي
ومساحتھا.
تسعى إذاعة مزاج اف ام دخول كتاب جينس بتحطيم رقم قياسي من خالل تقديم أطول برنامج إذاعي
بواقع  ٣٥ساعة بث متواصل دون توقف و نوم.
أعلنت رئاسة الوزراء عن الدفعة الثانية من الوظائف القيادية الشاغرة بالحكومة  ،وتضمنت سبعة
شواغر ،تضم أمين عام وزارة التنمية االجتماعية ،ومدير عام لدائرة الموازنة العامة ،ومفوضين اثنين
في ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،ومديرا عاما لمؤسسة اإلقراض الزراعي ،ومديرا عاما لصندوق
الزكاة ،ومديرا عاما لمدينة الحسين للشباب.
يعقد رئيس ھيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان اليوم لقاء صحافيا ً في الشركة األردنية لمصادر
الطاقة "جيري" ،يتحدث فيه عن جملة من المواضيع ذات العالقة بالبرنامج النووي األردني وآخر
التطورات حول اعتماد التكنولوجيا ،والموقع.
علمت "كواليس" أن مجلس الوزراء قرر ترفيع كل من الوزير المفوض فواز العيطان والوزير المفوض
أحمد ادريس من الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية إلى رتبة سفير.
يلتئم غداً الثالثاء ملتقى الشراكة التونسية األردنية برعاية وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ووفد
من رجال اإلعمال التونسيين.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك» :الدستورية« ترسيخ لسيادة القانون ودولة المؤسسات
اإلفتاء« تحرم مسابقات الرسائل القصيرة
وزير الداخلية :لجنة خاصة لدراسة أوضاع موظفي األحوال المدنية
النواب يبحثون مشاكل المستشفيات وأحداث جامعة الحسين وإضراب العدل
عال
رئيس »األردنية« يدعو الستبدال التعليم »العالي« بمجلس ٍ
براءة المتھمين في »عبدة الشيطان»
وزير الداخلية  :العمالة السورية تزاحم »األردنية»
األمن يحول دون احتكاك مؤيدين ومعارضين للنظام السوري في إربد
زمزم« ديمقراطية الرأي وقبول اآلخر ضمن رؤية وطنية شاملة
الفيصلي يالقي األھلي المصري في عمان  ٢٥تموز المقبل

•
•
•
•
•

الملك :ترسيـخ مبدأ احترام سيادة القانون يعزز دولة المؤسسات
سقوط رصاص مصدره سوريا على الجوالن المحتل
المجالي :عقد »أصدقاء سوريا« ضمن جھود المملكة لحل األزمة السورية سياسيا
مواجھات مع االحتالل بالقدس وشعارات عنصـرية بالبلدة القديمة
»النظامي« يقتحم القصيـر مـدعومـا بمقاتلي حـزب اللـه
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

الملك :المحكمة الدستورية ترسخ سيادة القانون وتصون الحريات
الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي بدل رفع أسعار الكھرباء
4استجوابات نيابية ومطالب بتعديل قانون البلديات
سكان الحدود الشمالية يطالبون بحمايتھم من القذائف السورية
11وزير خارجية في عمان األربعاء
األسر البديلة :خيار معقول ألطفال ضحايا التفكك األسري

الملك :المحكمة الدستورية تحصين للعدالة والنزاھة
الدرك يقتحم قصر العدل لمنع استمرار اعتصام الموظفين
المجالي للنواب :اعتقال  ٣١متورطا في أحداث "الحسين"
براءة  ٥طلبة في آل البيت من "عبادة الشيطان"
ھل القضاء معصوم عن الخطأ؟
البدء بمحاكمة عصابة الكمالية اليوم
المنحة األمريكية لألردن بقيمة  ٢٠٠مليون دوالر اليوم
القوات السورية دخلت مدينة القصير والمعارضة تدعو إلى اجتماع وزاري عربي

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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