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أخبار الجامعة
أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

اختتام بطولة الجامعات للروبوت

اختتمت أمس األول بطولة الجامعات
األردنية للروبوت التي نظمتھا كلية الملك
عبدﷲ لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
األردنية بالتعاون مع الجمعية العربية
للروبوت و ( (IEEEومركز الملك
عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير
"كادبي".
وحلت الجامعة األردنية في المركز األول
على فئة جمع الكرات وجامعة األميرة
سمية على فئة السومو وعن الفئة الحرة
فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا مناصفة
مع جامعة اليرموك عن المسار العسكري
و جامعة البلقاء التطبيقية عن المسار
المدني.
والبطولة التي استمرت ليومين وافتتحھا مندوبا عن سمو األمير حمزة بن الحسين رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف الطراونة بمشاركة  ٦٥فريقا من  ١٣جامعة ،تعد الحدث األبرز في مجال
الروبوت والذكاء االصطناعي على المستوى الجامعي في الوطن العربي.
وفي التفاصيل فاز عن فئة جمع الكرات فريق )بيدا بول( من الجامعة األردنية والمكون من الطلبة
لينا قاسم ولنا عزالدين وتاال تيسير بإشراف الدكتور موسى األخرس بينا جاء بالمركز الثاني جامعة
العلوم والتكنولوجيا وبالمركز الثالث جامعة فيالدلفيا.
ويطلب من الروبوت في ھذه الفئة جمع اكبر عدد من الكرات في منطقة ووقت محددين بغية اختيار
الروبوت األكثر دقة وتقانة ومرونة.
وعن فئة السومو فاز بالمركز األول فريق ) (PERC Pioneersمن جامعة األميرة سمية وجاء
بالمركز الثاني فريق ) (Jordans Sniper – Sumoمن جامعة اليرموك بينما جاء فريق
) (LegoDwarfمن الجامعة األردنية ثالثا ،فيما حصل فريق جامعة الطائف على المركز الرابع
والمشاركة المتميزة.
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وفكرة ھذه الفئة مستوحاة من مصارعة السومو الحقيقية ،حيث تتنافس فيھا الفرق المشاركة بقصد
اختيار الروبوت ذو المحرك األقوى واألكثر قدرة على اكتشاف األجسام المحيطة وتحديد الزاوية
األمثل للھجوم.
وفي منافسات الفئة الحرة المسار العسكري حصل على المركز األول مناصفة جامعتي العلوم
والتكنولوجيا واليرموك وعن المسار المدني جاء في المركز األول جامعة البلقاء التطبيقية وفي
المركز الثاني مناصفة جامعتي البلقاء التطبيقية والبترا.
وضمت ھذه الفئة مجموعة من المشاريع الطالبية غير محددة الحقل المعرفي سعيا إلى إفساح المجال
أمام الطلبة لإلبداع وإطالق العنان لمخيلتھم دون تقيدھم في حقل معرفي معين.
وحصل على جائزة أفضل تصميم مبتكر فريق ) (Creative Engineers-Sumoمن جامعة
فيالدلفيا والمكون من الطلبة عمر القواسمة وعماد مروان وناديا مخادمة بإشراف المھندس محمد
بدوان.
وقال الطراونة في كلمة ألقاھا خالل حفل االفتتاح" :إن احتضان الجامعة للبطولة يأتي ضمن سعي
الجامعة للتحول نحو العالمية من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي كأداة من أدوات التحول ،إضافة
إلى تعميق اإلحساس بالمسؤولية واإلبداع إلحداث التغيير االيجابي الذي ينشده األردنيون جميعھم
وفي مقدمتھم حادي مسير العلم جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين".
وأضاف الطراونة" :إن الجامعة تضع نصب أعينھا التوجيھات الملكية لالستثمار في مجال المعرفة
والتكنولوجيا ورعاية الموھبة واالبتكار لبناء مجتمع المعرفة ،مشيرا إلى أن بطولة الروبوت أنموذج
حي لتفعيل العالقة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي والتعليم وتوثيق عراھا".
وفي ذات السياق كشف الطراونة أن الجامعة تعكف على تبني فكرة قبول طلبة الثانوية العامة
المتفوقين في مجال البحث العلمي واإلبداع واإلنتاج العلمي على غرار التفوق الرياضي والفني،
إيمانا بأھمية ھذا المجال وأحقيته بالرعاية واالھتمام والدعم.
من جانبه أكد رئيس ھيئة المديرين ومدير عام مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير "كادبي"
شادي المجالي على دور المركز في نقل وتمكين التكنولوجيا من خالل تشجيع الطلبة على اإلبداع
مشيرا إلى أن المركز يضع كل إمكاناته الفنية والتقنية لدعم مشروعات الطلبة لبناء القدرة العلمية
وتحقيق الكفاءة المعرفية وضمان استمرارية مسيرة اإلبداع واالبتكار.
رئيس اللجنة التنظيمية أستاذ أنظمة المعلومات الحاسوبية في كلية الملك عبدﷲ لتكنولوجيا
المعلومات في الجامعة الدكتور موسى األخرس قال أن البطولة تھدف إلى نشر ثقافة وعلوم الروبوت
والذكاء االصطناعي ودعم اإلبداع الطالبي وتشجيع روح االبتكار .الفتا إلى أن مجال الروبوت بات
يشكل عصب ونواة الصناعة العالمية في مختلف الميادين السيما الطبية والعسكرية منھا.
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وبين األخرس أن البطولة قسمت إلى أربع فئات رئيسية ھي جمع الكرات ومصارعة السومو والحرة
والمعارض ،وقام على تحكيم المشروعات فيھا لجنة متخصصة تضم نخبة من المحكمين والخبراء
من الجمعية العلمية الملكية ومركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" ،وصندوق الملك
عبدﷲ الثاني للتنمية ،ومركز اليوبيل للتميز التربوي.
وبحسب رئيس لجان التحكيم العقيد الدكتور أنور العساف من مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم
والتطوير "الكادبي" أن اللجنة حرصت على أن تكون مخرجات البطولة ترقى إلى المستوى
المطلوب من خالل تشكيل اللجان المتخصصة والمؤسسات المھتمة بعلوم الروبوت لتحكيم البطولة.
وأقيم على ھامش البطولة معرضا للمشاريع التي عرضت المشاريع التي عرضت في البطوالت
السابقة وبعض المشروعات التي أعدھا أعضاء ھيئة التدريس والمؤسسات المشاركة.
شارك في البطولة كل من الجامعات  :األردنية ،والعلوم والتكنولوجيا ،واليرموك ،والھاشمية ،وآل
البيت ،ومؤتة ،والبلقاء التطبيقية ،وفيالدلفيا ،واألميرة سمية ،واأللمانية األردنية ،والزيتونة،
والبتراء ،إضافة إلى جامعة الطائف من المملكة العربية السعودية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص  -٣٥الدستور ص  -٩المدينة نيوز
شبيب -أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

وفد من رؤساء جامعات تركية يبحث التعاون مع "األردنية"

بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور
اخليف الطراونة لدى لقاءه اليوم وفدا
ضم عددا من رؤساء الجامعات
التركية اوجه التعاون العلمية
والبحثية الممكنة بين الجانبين.
وناقش الجانبان سبل انشاء برامج
اكاديمية مشتركة وآليات التعاون
العلمي والبحثي وتبادل اعضاء ھيئة
الترديس الى جانب دعم جود التبادل
الطالبي.
وقدم الطراونة للوفد الضيف ايجازا حول البرامج التي تطرحھا الجامعة وتطلعاتھا مشيرا الى
استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية خالل االعوام الخمس المقبلة سيما وأنھا تحتفل بمرور خمسين
عاما على تأسيسھا.
وثمن الوفد جھود جاللة الملك عبدﷲ الثاني في دعم مسيرة التعليم في االردن وخلق نظام تعليمي
يحقق التميز واإلتقان والجودة من خالل استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة
وطنية استراتيجية مشيدا بالمستوى المرموق الذي وصلت اليه الجامعة االردنية على خريطة
الجامعات المتقدمة والحديثة والمصدرة للكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على المنافسة إقليميا
وعالميا ً.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -الرأي ص  -٣٥الديار ص  -٤المدينة نيوز
أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

نادي للحوار التركي في "األردنية"

انسجاما ً مع تطور العالقات األردنية
التركية افتتح في الجامعة األردنية اليوم
نادي الحوار التركي الذي يھدف إلى
تقوية ودعم التبادل العلمي والثقافي بين
الشعبين األردني و التركي.
ويسعى النادي إلى تھيئة الفرص أمام
طلبة الجامعة وزيادة معلوماتھم بتاريخ
وحضارة تركيا وارثھا وتقاليدھا خالل
حقب تاريخية من خالل معرفتھم باللغة
التركية التي تعتبر من اللغات الحية على
مستوى القارة اآلسيوية وفي دول العالم
أجمع.
وأشارت عميدة كلية اللغات األجنبية في الجامعة الدكتورة زھرة عوض التي افتتحت النادي إلى
جذور العالقات األردنية التركية منذ عام  ١٩٣٥عندما زار الملك المؤسس عبدﷲ األول – طيب ﷲ
ثراه – تركيا أعقبھا توقيع اتفاقيات تعاون بلغت ما يقارب ) (٤٠اتفاقية في مختلف الميادين
والمجاالت.
واستعرضت عوض الدور الذي قامت به الجامعة األردنية لنشر اللغة التركية في رحابھا خصوصا ً
عند افتتاح برنامج البكالوريوس المشترك في اللغتين التركية واالنجليزية ،مؤكدة أن ھذا البرنامج
وفر فرص عمل كبيرة للشباب األردنيين السيما في مجاالت التبادل التجاري.
وأثنت عوض على مساھمة اتحاد طلبة الجامعة في إنشاء النادي الذي يعنى بتطوير مھارات طلبة
الجامعة باللغة التركية.
بدوره أشاد مدير مركز يونس أمره الثقافي التركي في عمان محمد صديق يلدرم بإسھامات الجامعة
األردنية في نشر الثقافة التركية وتعريف المجتمع األردني بتقاليد تركيا.
وقال إن اللغة ھي جسر للتعاون بين الشعوب مؤكداً في ھذا السياق أھمية تطوير وتحديث برامج
تدريس اللغة التركية في الجامعة األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتم خالل االفتتاح الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الجامعة والسفارة التركية في عمان إلقاء
كلمات وقصائد شعرية باللغة التركية وتقديم فقرات فنية للرقص الشعبي التركي وعرض مسرحي،
فضال عن تكريم الجھات واألفراد الداعمين إلنشاء النادي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
األردني التركي في جميع المجاالت.
ويعتزم النادي في المرحلة المقبلة إقامة نشاطات طالبية تركز على الحياة في تركيا وعالقتھا بالعالم
العربي خصوصا ً مع المملكة األردنية الھاشمية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي  -ع.جو -المستقبل العربي

االثنين

٢٠١٢/٣/٤

الجامعة األردنية تدعو إللغاء "التعليم العالي" وامتيازات القبول الجامعي
دعا رئيس الجامعة االردنية الى الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،في موازاة تطوير مجلس
التعليم العالي.
وكشف الطراونة في تصور أعده يتعلق بتطوير واقع التعليم العالي ،بأن وزارة التعليم العالي عملت
في »السنوات االخيرة« على التدخل في كثير من صالحيات الجامعات وأجرت مناقالت بين رؤساء
جامعات او تغييرھم او تعديل القوانين دون استشارة الجامعات.
واشار الى أن ھذه التدخالت تقتضي »الغاء الوزارة واستبدالھا بمجلس تعليم عالي قوي يراسه رئيس
الوزراء وتمثل فيه الجامعات الرسمية والخاصة ووزارة التربية والتعليم وممثلون القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني«.
ودعا التصور الى الغاء جميع االمتيازات واالعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا
قائمة على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي للطالب.
وأكد التصور ضرورة 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 في »التوجيھي« معيارا اوحد للقبول ،او اعتماد امتحانات في التخصص تضعھا الجامعة
تعمل جنبا الى جنب مع معدل الثانوية العامة والسجل الدراسي السابق في الصفوف التاسع والعاشر
والحادي والثاني عشر باالضافة الى معايير أخرى يتم االتفاق عليھا.
واقترح الطراونة في تصوره ،توجيه الدعم المخصص للطالب الفقير الى تطوير المدراس االقل حظا
بواقع ) (٣٠مليون دينار سنويا الى حين اكتمال رفع كفاءة جميع ھذه المدارس ،وإفساح المجال
للطلبة الفقراء بالعمل من خالل برنامج تشغيل تديرھا الجامعات مع القطاعين العام والخاص.
يذكر ان الجامعة االردنية ،اعدت مشروع متكامل لتشغيل الطلبة ،تشترك فيه مع المؤسسات المعنية.
واوصى الطراونة بالغاء مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية واالستعاضة عنھما بتدريب الطلبة
لمدة فصل دراسي واحد في القوات المسلحة االردنية ،على ان يكون تدريب الطالبات في الخدمات
الطبية والطالب في مراكز التدريب.
وتابع في ھذه التوصية »طرح  ٦ساعات معتمدة بديلة في موضوعات تھدف الى بناء سلوك
المواطنة الصالحة تنھض بالفكر والعاطفة والسلوك ،وتسھم في تشكيل الشخصية المتوازنة المتكاملة
للطلبة ،على ان تشمل مساقات حول اخالقيات المھن وفنون االدارة واالقتصاد ومھارات االتصال
الفعال والتفكير االيجابي وحل المشكالت وضبط وادارة وتوظيف االنفعاالت باالضافة الى الثقافة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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القانونية والحقوقية والسياسية والتربية االخالقية والقيمية ،على ان يترك للجامعات حرية بناء المنھاج
في ھذه المساقات.
وطالب بتطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات ،بحيث يصار الى تعيين رؤساء الجامعات ونواب
الرئيس والعمداء بناء على فاعلية خططھم االستراتيجية لتطوير مؤسساتھم وكلياتھم التي سيراسونھا،
وان يرتبط ذلك بنظام مساءلة فعال على ان تنظر مجالس االمناء في تلك الخطط وتقوم بإختيار
الرئيس ونوابه والعمداء بناء على ھذا المعيار الموضوعي الذي يخدم الجامعة.
ودعا التصور الى الغاء جانب االعتماد من ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتباعه بمجلس
التعليم العالي واعتباره جزءا من اجراءات الترخيص واستحداث ھيئة مستقلة لضمان الجودة ،ويمكن
ان يمتد عملھا الحقا ليشمل الجودة في التعليم العام ،بحيث تنتقل من ثقافة االعتماد الى ثقافة الجودة
ومن ثقافة المعايير الكمية الى المعايير النوعية.
وأكد ضرورة إفساح المجال للجامعات الرسمية للسعي الى ايجاد طرق غير تقليدية في تمويل نفسھا
والتخفيف من البروقراطية الحكومية لتطوير الريادة واالبداع وحاضنات االعمال وغيرھا)(...
ووضع خطة عشرينية تحدد فيھا الدولة رؤيتھا واولوياتھا للتعليم العالي وتحدد في ضوئھا الحاجات
واالھداف الوطنية ،ثم توضع الخطط بناء على ذلك ،وتمنح الجامعات االستقاللية الكاملة لتطبيق
وتنفيذ تلك الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منھا وبربط الدعم الحكومي المالي الموجه الى
الجامعات باتجاه تحقيق تلك المعايير ضمن نظام واضح المعالم لمساءلة التربوية.
واقترح تشكيل مجلس للموارد البشرية ،يھدف الى تطوير الموارد البشرية التي تنسجم مع متطلبات
سوق العمل ،مؤكدا ضرورة دمج مجلس التعليم العالي بتشكيلته المقترحة مع مجلس التربية ومجلس
التشغيل الوطني ومجلس تنمية الموارد البشرية بمجلس اعلى لتطوير وتنمية الموارد البشرية على
مستوى الدولة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

أخبار األردنية

٢٠١٢/٣/٤

)أزبكية عمان( تطلق في الجامعة األردنية حملة "القراءة حياة"

بمشاركة آالف عناوين الكتب الجديدة
والمستعملة واإللكترونية ،انطلقت صباح
أمس على المسطح األخضر في الجامعة
األردنية الجولة الثانية من حملة "القراءة
حياة" ،الھادفة إلى تعميم فعل القراءة بين
الناس ،خصوصا ً بين قطاعات طلبة
الجامعات والمدارس.
نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات
الصحية والمستشفى د .لميس رجب التي
تتابع حاليا ً أمور وحدة العالقات العامة
والثقافية واإلعالم في الجامعة ،قصّ ت
شريط البدء بالمرحلة الجديدة من
الحملة ،التي توافد عدد معقول من الطلبة على عناوين كتب المعرض المرافق لھا على المسطح
األخضر ،ھناك حيث وقّع الراوئي إبراھيم نصر ﷲ إصداراته لمن اختار أحد عناوين كتبه من
الطلبة.
ويشتمل معرض الكتب المصاحب للجولة الثانية من الحملة التي يتبناھا مشروع مكتبة أزبكية عمان،
وفق منسقھا حسين ياسين ،على آالف عناوين الكتب الجديدة والمدورة والمنشورة سابقاً ،بأسعار
زھيدة ،وھو ما انتھجته األزبكية ،كما يقول ياسين "خالل مسيرتھا ،بتقديم كتاب زھيد الثمن ،ذي
قيمة فكرية وجمالية عاليتين".
وحول أساس الفكرة ودوافعھا يقول ياسين" :منذ إطالق فكرة أزبكية عمان ،في محاكاة عملية لسور
االزبيكة في القاھرة الذي تباع الكتب حوله بأسعار زھيدة ،وأنا أتطلع إلى ما ھو أبعد من السور أو
المكتبة ،وھذا يتحقق بالحملة التي تھدف إلى دخول مختلف محافظات المملكة بخزائن كتبھا المتنوعة
وأسعارھا المناسبة".
ولفت إلى أن الكتاب يجب أن يباع في الھواء الطلق ،وأن يصل كل مكان ،وأن تسري عادة القراءة
بين الناس" :أنا ال أحلم بجعل المواطن األردني يقرأ كتابا في الباص أو خالل سفره ،أو وقت فراغه،
شعبنا قارئ لكنه ما يزال يقارن بين لقمة الخبز والكتاب حين يفكر بالقراءة".
الجولة الجديدة من الحملة تھدف ،بحسب ياسين ،إلى كسر حدة ھذه الرھبة ،والوقوف إلى جانب
المعرفة وتعميمھا عبر الكتاب ،وتمكين المواطن من أن يعرف ما يريد عبر القراءة".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ويشارك في فعاليات الجولة الجديدة من حملة الجامعة األم :الشاعر والروائي إبراھيم نصر ﷲ،
المفكر فاضل الربيعي ،المترجم وائل الربضي والروائي ايمن العتوم.
كما تشارك في دعم الحملة مجموعة تواصل المعرفية ،وعدة مجموعات قرائية في مواقع الفيسبوك.
برنامج الحملة المركزي خالل الشھر الحالي ،ھو كما يبيّن ياسين على النحو اآلتي :بين  ٧ - ٣الشھر
الحالي معرض الكتاب الشامل في الجامعة األردنية ،وبين  ٩ - ٧في محافظة الزرقاء ،وبين ٩- ٣
في لجنة المرأة بفرقة الحنونة ،وفي  ٢٥الشھر في محافظة الكرك ،تليه معارض في بلدية الفحيص
ومحافظة عجلون وأمانة عمان الكبرى -راس العين ومجمع النقابات المھنية.
وكانت انطلقت الجولة األولى من الحملة الخاصة بالجامعة األردنية في شھر تشرين األول الماضي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

الغد ص ١٨

٢٠١٢/٣/٤

أزبكية عمان تزرع المربع األخضر في الجامعة األردنية بالكتب
عزيز علي  -شھدت حملة "القراءة حياة" ،إقباال كبيرا على معرض الكتاب الشامل ،الذي تنظمه
مكتبة "أزبكية عمان" بالتعاون مع مجموعة "تواصل" الثقافية في المربع األخضر بالجامعة األردنية
أمس.
واحتشد الطلبة وأعضاء الھيئة التدريسية في المعرض ،الذي افتتحته نائب رئيس الجامعة الدكتورة
لميس رجب ،وأشادت بتنظيمه وتنوعه وأسعاره الزھيدة ،وشموله على عناوين في مختلف المجاالت
المعرفية.
وقالت إن "فكرة المعرض ضمن حملة ثقافية ،تعيد للكتاب وھجه ،وتكسر الھوة بين الكتاب
والقارئ" ،وتحدثت عن أھمية الكتاب في تفعيل الثقافة التي تعد عنصرا مھما من عناصر تطور
المجتمعات.
وأكدت أن ھذا المعرض أعادنا الى "الزمن الجميل الذي كان الكتاب فيه يحظى بالحفاوة والتقدير من
قبل المجتمع والقراء".
ودعت رجب الى مشاركة الجامعة وتكرار ھذه الفكرة التي وصفتھا بـ"متعة القراءة" ،مشيرة الى
العديد من العناوين التي تغني ھذا المعرض والى األسعار التي رأت أنھا "تعيد رونق الماضي
للكتاب" ،مشددة على دعمھا الشخصي لھذه الفكرة الرائدة التي تستقبلھا الجامعة.
وقال أحد األكاديميين "أزبكية عمان زرعت المربع األخضر في الجامعة بالكتب ،وھذا مبشر ،أن
تستمر الجامعة باستضافة مثل ھذه الفعاليات ،التي تؤكد أھمية الكتاب وحاجة الناس الى المعرفة".
وقال حسين ياسين منظم المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل ،إن "األزبكية تقدم معرضھا
ضمن الحملة ،لتقديم كتاب حديث بسعر مناسب ،في ظل ارتفاع األسعار ،وخلق فضاء معرفي ثقافي،
يعيد تقاليد القراءة في المجتمع".
وأشاد طلبة وأكاديميون بالمعرض وعناوينه الثقافية المتنوعة ،متمنين أن تشمل ھذه الحملة ،كافة
جامعات المملكة والمراكز الثقافية ،وأن تساعد المؤسسات الوطنية على خلق فضاء يشجع للقراءة.
وحول انقراض عادة القراءة وعدم االھتمام بالكتاب ،جراء غزو اإلنترنت ،قال طلبة إن المتعة في
القراءة من الكتاب الورقي ما تزال قائمة ،وال يستغنى عنھا ،مشيدين بحملة األزبكية.
واستشھدوا بأن الكتاب لم ينقرض بوجود المعرض واستمرار المطابع بضخ آالف العناوين
والمنشورات يوميا في المملكة ،الى جانب ما تشھده بعض معارض الكتب المنظمة جيدا ،من إقبال
جماھير.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ودعوا الى تكرار ھذه التجربة التي اعتبروھا "تجربة غنية ومھمة ،تؤمن لھم الحصول على الكتب
بسعر منخفض ،قياسا باألسعار التي تباع في األسواق ،وتوفر عليھم الوقت والمسافة ،بحيث إن
الكتاب يأتي إليھم ،فيختارون ما يحتاجون منه ،خصوصا مع توافر كتب قديمة وكتب باللغة
اإلنجليزية التي تباع بأسعار خيالية".
وأكد زوار أن أي فعل يخدم الثقافة "يستحق التقدير واالحترام ،فشكرا للقائمين على فكرة الحملة
واألزبكية".
ونفى طلبة من كلية اإلرشاد والصحة النفسية ،مقولة أن الشباب ال يقرأون ،وقالت إحدى الطالبات
"أنا أقرأ كتبا سياسية وثقافية ،وأحترم الكتاب والثقافة ومن يقدم مشاريع ثقافية تخدم المجتمع وتسھم
في رفع وعي الطلبة ،فالكتاب ھو صاحب الدور األكبر في فتح آفاق الوعي".
وأشار ياسين إلى اسم أزبكية عمان ،وھو محاكاة لـ"سور األزبكية" الموجود في القاھرة ،لبيع وشراء
الكتب المستعملة ،وقد تحول في عمان الى مشروع ثقافي يحمل رسالة معرفية ،تھدف الى نشر
الكتاب على نطاق واسع ،وكسر حدة الھيبة بين القارئ المقترح والقارئ العادي والكتاب".
وقال غازي الذيبة أحد منظمي المعرض ،إن "مشروع األزبكية انطلق بمبادرة شخصية من الناشط
الثقافي حسين ياسين ،فأسسه بھدف توسيعه ،وتدعمنا في ذلك مجموعة تواصل".
وبين أن المشروع الذي أطلق في الوقت نفسه حملة "القراءة حياة" ،يسعى الى إتاحة الفرصة للقراء
باقتناء كتب ثقافية جديدة بأسعار زھيدة ،وھو بذلك يسعى لتحقيق ذلك عبر إقامة معارض كتب
بأسعار زھيدة الثمن في كافة المحافظات.
ورأى الذيبة أن "الكتاب اليوم كما يقولون على وشك االنقراض لكن من يراقب أرقام مبيعات الكتب
في العالم ،سيجد أنھا في ازدياد مستمر .وأن القنوات التفاعلية اإللكترونية لم تنه عصر الكتاب الذي
ما يزال أكثر االختراعات البشرية إدھاشا ،وفتحا لباب المعرفة اإلنسانية".
وأشار الى أن المعارض التي تقام في الجامعات والمراكز الثقافية ،تشھد إقباال كبيرا من الطلبة
واألكاديميين على اقتناء الكتاب.
ورأى أن سياسة األزبكية ،التي تكمن في تقديم كتاب نوعي جيد بسعر زھيد ،ھو ھدف سام ،يحتاج
الى تعاضد وتكاتف الجميع مع ھذا المشروع الذي يسعى لخلق فضاءات أخرى لترويج الكتاب
والثقافة ،إلرساء تقاليد ثقافية.
إلى ذلك ،أقامت األزبكية ،حفال لتوقيع أعمال الشاعر إبراھيم نصر ﷲ ،بحيث نفدت نسخ كتبه
المعروضة جراء اإلقبال عليھا .وقال نصر ﷲ إن فكرة الحملة ومشروع األزبكية تستحق االھتمام
والدعم ،متمنيا أن نصل الى أن يكون الكتاب جزءا من زادنا اليومي ،نتداوله في كل األمكنة.
وتحدث الطلبة واألكاديميون للشاعر نصر ﷲ حول رواياته وكتبه وأشعاره ،وكان اللقاء بينه وبين
القراء في ظالل المعرض حافال ،إذ احتشد الجمھور لتوقيع كتبھم وتبادل الحديث.
ويشارك في فعاليات المعرض ،المفكر فاضل الربيعي والمترجم وائل الربضي ،وعدة مجموعات
قرائية في مواقع الفيسبوك.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

عمون -جفرا نيوز

٢٠١٢/٣/٤

فوز كلية الحقوق في الجامعة األردنية بالمركز الثاني في مسابقة دولية
فاز فريق من طلبة كلية الحقوق في
الجامعة األردنية بالمركز الثاني في
مسابقة )ويليم فيس( للتحكيم التجاري
الدولي التي عقدت في إمارة أبو
ظبي اخيرا.
وعبر رئيس الجامعة األردنية
الدكتور اخليف الطراونة خالل
تكريمه للطلبة عن اعتزازه وفخره
باإلنجاز الذي حققوه ما أسھم في
إبراز صورة حضارية مشرقة
للجامعة تليق باسمھا ومكانتھا بين
الجامعات األخرى.
وقال إن كلية الحقوق من الكليات التي يشار لھا بالبنان ،وھي مفخرة أردنية بامتياز ،واستطاعت أن
تستشرف المستقبل المزدھر بفضل جھود أعضاء ھيئتھا التدريسية وطلبتھا المتمرسين ممن خاضوا
غمار المنافسة بعزيمة وحرفية عالية محققين إنجاز يضاف إلى سجل انجازاتھم العريق.
وتكمن فكرة المسابقة التي تقوم على مرحلتين ،والتي أقيمت برعاية "غرفة البحرين لفض النزاعات"
وجامعة اإلمارات العربية ،على محاكاة قضية تحكيم دولية يؤدي الطلبة من خاللھا أدوار الموكلين
وأطراف النزاع ،والترافع أمام ثالثة محكمين ممارسين للتحكيم التجاري الدولي.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة األردنية الدكتور طارق الحموري إن فوز فريق الكلية بالمركز
الثاني مكنه من التأھل للمرحلة الثانية من المسابقة التي ستقام في التاسع عشر من شھر الحالي ضمن
منافسة قوية سيشارك فيھا فرق من  ٣٥٠جامعة على مستوى العالم.
وأضاف الحموري إن مشاركة الطلبة تأتي ضمن برنامج متكامل يقوم على تدريب الطلبة على
محاكمات تجرى في مختلف المجاالت القانونية سواء القضائية أو التحكيمية ،بھدف اطالعھم على
تجارب الدول األخرى واكتساب المزيد من الخبرات ليكونوا قادة في مجالھم.يشار إلى أن طلبة كلية
الحقوق شاركوا مؤخرا في مسابقة تدور حول المحاكمة الصورية في مجال اإلعالم ،عقدت في دولة
قطر وأشرف عليھا الدكتور قيس محافظة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية
بترا -الرأي ص  ٢-١الدستور ص  -١٣الغد ص ٨
العرب اليوم ص  -٧السبيل ص  -٥طلبة نيوز

االثنين

٢٠١٢/٣/٤

 ٣٠٣٧٦طالبا استفادوا من صناديق دعم الطالب الجامعي
أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس النتائج االولية
للطلبة المستفيدين من المنح والقروض للعام الجامعي  .٢٠١٢-٢٠١٣وقال الوزير في مؤتمر
صحفي عقد االحد ان مجموع الطلبة المرشحين لالستفادة من ھذه القروض والمنح بلغ ٣٠٣٧٦
طالبا وطالبة ،بينما بلغ عدد المتقدمين  ٣٨٣٤١طالبا وطالبة؛ اي ان نسبة الطلبة المستفيدين لھذا
العام بلغت ٢٣ر ٧٩بالمئة موضحا انھا ھي االعلى منذ اربع سنوات.
وبين الدكتور عويس ان عدد الطلبة المستفيدين من منح الديوان الملكي بلغ  ،١٥٤٩ومن منح
صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية  ،٣١٢ومن منح صندوق االميرة منى لدعم التمريض لالناث ٣٠
طالبة ،ومن منح صندوق شركة زين التعليمية .٤٧
وحرصا من الوزارة على دعم الطلبة في مناطق جيوب الفقر المحددة ،أوضح الوزير انه تم
تخصيص منحة لكل طالب حصل على نتيجة االول في الثانوية العامة في كل مدرسة من مدارس ھذه
المناطق ،حتى ولو لم يتقدم بطلب لذلك ،ووصل عددھم الى  ٢٦٧طالبا وطالبة وذلك من خالل
صندوق طلبة مدارس جيوب الفقر .وفيما يتعلق بمنح صندوق دعم الطالب فقد بلغ عدد المقبولين
 ٥٢٠٠طالب وطالبة ،بينما بلغ عدد المقبولين من خالل منح صندوق دعم طلبة الوسط والشمال في
جامعتي الحسين بن طالل والطفيلة التقنية ألف طالب وطالبة.
اما منح صندوق دعم الطالب/تمريض فقد بلغ عدد المستفيدين منه  ،٢٨٩فيما بلغ عدد الطلبة
المستفيدين من صندوق دعم الطالب /قروض  .١٩٥٥٤كما استفاد من منح صندوق دعم طلبة دبلوم
كليات المجتمع جميع من تقدم لھذا الصندوق والبالغ عددھم  ٢١٢٨طالبا وطالبة.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين بين الوزير ان خطة الوزارة االستراتيجية تركز على
مساعدة الطالب المحتاج ،وتسعى خالل السنوات الثالث المقبلة للوصول الى تقديم المنح والقروض
لنحو  ٤٠الف طالب .وبين انه اعتبارا من اليوم فانه بامكان الطلبة ممن تقدموا للحصول على المنح
والقروض ولم يستفيدوا ،االعتراض على ذلك لدى الوزارة ولمدة اسبوعين ،مؤكدا ان من له حق
سيأخذه اذا ثبت ذلك ،وموضحا ان عددا من الطلبات لم تستكمل الشروط وتم االعالن عن ذلك في
حينه لمدة أسبوعين.
وتطرق الوزير الى اھمية تطبيق خطة اصالح التعليم والخطة االستراتيجية للوزارة التي تركز على
دعم الطلبة ،وخاصة المحتاجين والمتميزين ،وكذلك على دعم التعليم التقني مبينا اننا نسعى في
المستقبل الى اعطاء الجامعات المزيد من االستقالل المالي واالداري بما في ذلك وضع اسس
وسياسات قبول الطلبة فيھا خارج قائمة القبول الموحد.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص  - ٧طلبة نيوز

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

تعديل الخطة االستراتيجية لھيئة اعتماد »التعليم العالي«
أقر مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في جلسته أمس برئاسة الدكتور بشير الزعبي رئيس
المجلس تعديالت على الخطة اإلستراتيجية للھيئة لألعوام ).(٢٠١٦/٢٠١٣
ونسب إلى مجلس التعليم العالي بإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في كلية حطين .وقرر المجلس
تأجيل اعتماد تخصص االرشاد النفسي والتربوي في جامعة جدارا واستمرار اعتماد وتثبيت الطاقات
االستيعابية لتخصصات  :ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ،علم الحاسوب ،ھندسة الحاسوب،
اإلدارة السياحية والفندقية ،التصميم الداخلي وتخفيض الطاقة االستيعابية لبرنامج الماجستير في علم
الحاسوب في جامعة فيالدلفيا .وأجل البت برفع الطاقة االستيعابية لتخصص الھندسة المدنية في
جامعة الزرقاء ،والموافقة على معايير االعتماد الخاص لتخصص اإلسعاف الطبي.
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العرب اليوم ص ٦

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

"االعتماد" يفتح باب القبول في كلية حطين
قرر مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في كلية حطين ،في
حين أرجأ البت بالموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص الھندسة المدنية لـبرنامج
البكالوريوس في جامعة الزرقاء الخاصة.
وخالل الجلسة التي ترأسھا رئيس الھيئة الدكتور بشير الزعبي قرر المجلس تأجيل البت في االعتماد
الخاص لتخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في برنامج البكالوريوس في جامعة جدارا ،واالستمرار
في االعتماد الخاص وتثبيت الطاقات االستيعابية تخصصات ھندسة االتصاالت واإللكترونيات ،علم
الحاسوب ،ھندسة الحاسوب ،اإلدارة السياحية والفندقية ،التصميم الداخلي لبرنامج البكالوريوس،
وتخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص علم الحاسوب لبرنامج الماجستير في جامعة فيالدلفيا.
ووافق المجلس على معايير االعتماد الخاص لتخصص اإلسعاف الطبي المتخصص لبرنامج
البكالوريوس.
كما أقر التعديالت على الخطة االستراتيجية للھيئة لألعوام من  ٢٠١٣إلى .٢٠١٧

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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االثنين

الدستور ص ٣٠

٢٠١٢/٣/٤

»الھاشمية« تعلن مشـروعا للطاقة الشمسية بكلفة » «٤ماليين دينار
زاھي رجا -انطلق في الجامعة الھاشمية مشروع الجامعات الخضراء الذي تنفذه الجمعية العلمية
الملكية بالتعاون مع الجامعة الھاشمية وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDويھدف
المشروع لمأسسة مفاھيم االستدامة البيئية عن طريق اعتماد ميثاق بيئي وتطبيقه في الجامعات،
وتمكين الطلبة والعاملين في الجامعات من تبني وريادة التغيير الھادف بتغيير السلوكيات للمحافظة
على البيئة وترشيد استھالك الطاقة والمياه وخلق اتجاھات إيجابية نحو البيئة ،وتطوير المناھج
األكاديمية وإدخال مواضيع تتعلق بالمياه والبيئة والطاقة وتقليل النفايات الصلبة وتطوير مقترحات
رسائل البحث العلمي والماجستير ،وأخيرا نشر التوعية في مجاالت البيئة والطاقة والمياه في
المجتمعات المحيطة باستھداف ربات المنازل وطلبة المدارس.
وخالل كلمة له في رعاية الحفل استعرض األستاذ الدكتور كمال الدين بني ھاني رئيس الجامعة
الھاشمية دور الجامعة الھاشمية في دعم النشاطات البيئية ،وإثراء الخطط الدراسية بمساقات توعية
بيئية وإعالم بيئي والطاقة المتجددة ،وتشجيع كل نشاط بيئي إبداعي ،ونشر ثقافة التدوير البيئي بين
طلبة الجامعات.
كما استعرض عددا من المشاريع تعمل الجامعة على انجازھا في مجال األبنية الخضراء كإنشاء
محطة للطاقة الشمسية بكلفة ) (٤ماليين دينار ،ومشاريع الحصاد المائي ،وإنشاء محطة لمعالجة
المياه العادمة ،ومضاعفة المساحات الخضراء مشيرا إلى زراعة نحو ) (٧٥٠٠شجرة زيتون خالل
ھذا العام.
كما أعلن أن الجامعة بصدد البدء ببناء مجمعين جديدين للقاعات التدريسية تطبق فيھما مواصفات
األبنية الخضراء بما فيھا االستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية ،كما أعلن عن عزم الجامعة البدء
بإنشاء محطة للطاقة الشمسية لتكون الجامعة من الرواد في مجال الحصول على الطاقة من مصدر
نظيف ومستدام.
وقال الدكتور محمد صيدم المدير التنفيذي للقطاع المعرفي في الجمعية العلمية الملكية أن المشروع
ھام جدا لألردن كونه يشھد زيادة الطلب على المياه والطاقة نتيجة الھجرات القسرية والنمو السكاني.
وقالت السيدة ريما القيسي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إن مشروع الجامعات الخضراء ھو
األول من نوعه على مستوى األردن والشرق األوسط.
وبين عميد كلية الموارد الطبيعية والبيئة األستاذ الدكتور عيد الطرزي الكلف المرتفعة الستھالك
الكھرباء في الجامعة التي تبلغ حوالي مليون ومائتين ألف دينار سنويا ،بينما تبلغ كلفة مياه الشرب ما
يزيد على ثالثمائة ألف دينار سنويا مما جعل الجامعة تولي موضوع االستدامة للموارد جل اھتمامھا.
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بترا-الدستور ص  -٣٠الغد ص  -١٠الديار ص ٤

االثنين

٢٠١٢/٣/٤

جامعة اليرموك تحصل على المركز الثاني ببطولة الجامعات للروبوت
فاز فريق جامعة اليرموك بالمركز الثاني ببطولة الجامعات األردنية للروبوت  -مسابقة السومو ،التي
نظمتھا كلية الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية بالتعاون مع الجمعية
العربية للروبوت.
وتكون فريق الجامعة من الطلبة ھاني المومني ومحمد الكردي وباسم عرابي من كلية تكنولوجيا
المعلومات وعلم الحاسوب،في البطولة التي استمرت يومين وشارك فيھا ٦٥فريقا من ١٣جامعة
حكومية وخاصة اردنية اضافة الى فريق جامعة الطائف السعودية.
وتعد البطولة مسابقة علمية متخصصة في مجال تصميم وبرمجة الروبوتات لطلبة الجامعات ممن ھم
على مقاعد الدراسة.
ويشرف على المسابقة لجنة تنظيمية وطنية تضم نخبة من أساتذة الجامعات األردنية المختلفة وممثلي
المؤسسات المھتمة بمعلومات الروبوت ،حيث تركز البطولة على التطبيق العملي من خالل تصميم
وبرمجة روبوت قادر على أداء مھام معينة.
وتضم البطولة في دورتھا مسابقة السومو المستوحاة من مصارعة السومو الحقيقية ،حيث تتنافس
فيھا الفرق المشاركة بقصد اختيار الروبوت ذي المحرك األقوى واألكثر قدرة على اكتشاف األجسام
المحيطة وتحديد الزاوية األمثل للھجوم.
وضمت البطولة مسابقة جمع الكرات ،والفئة الحرة ،وتطبيقات الدفاع وأنظمة الحماية ،حيث قامت
لجان متخصصة مكونة من مركز الملك عبدﷲ الثاني للتطوير والتصميم )كادبي( ومؤسسات
صناعية مھمة بتقييم المشروعات واختيار الفائزين.
يذكر أن الجمعية العربية للروبوت أنشئت عام ٢٠١١ومقرھا عمان ،كھيئة علمية تربوية تعنى
بموضوع الروبوت وعلم الذكاء االصطناعي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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٢٠١٢/٣/٤

االثنين

٢ جوردان تايمز ص

Over 30,000 university students to benefit from scholarships,
loans — Owais
by Khetam Malkawi
The Ministry of Higher Education and Scientific Research on Sunday
announced the names of recipients of financial aid and loans from the
.Students Support Fund, the Royal Court and other sponsors
Higher Education Minister Wajih Owais said 30,376 university students,
.constituting 79 per cent of the applicants, are to receive support
Of those who were awarded the scholarships, 5,200 students will be covered
by the Students Support Fund, 1,549 by Royal Court scholarships and 1,000
by a fund that supports northern and central region students studying in
.southern universities
Moreover, 312 students won scholarships through the King Abdullah II
Fund for Development and 30 will be covered under the Princess Muna
.Fund to support female nurses
Other scholarships are covered by Zain Jordan, the telecommunication
provider, and the funds allocated for students residing in areas classified as
.poverty pockets
In addition, 19,554 students received loans that they have to pay back to the
.ministry after graduation
According to the minister, there is a plan to increase the number of
.scholarship and loan recipients to 40,000 within the next three years
Figures he presented at a press conference on Sunday showed that the
number of beneficiary students was 28,845 in 2012, up from 25,741 in 2011
.and 18,250 in 2010
Owais told reporters that the ministry allocated JD10 million for the students
.fund this year
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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Meanwhile, the minister announced that $62 million of the Gulf Cooperation
Council's $5 billion grant to the Kingdom would be allocated for the higher
.education sector
He said part of these funds would be allocated to develop the infrastructure
.of technical colleges, which is part of the Higher Education Strategy
According to Owais, a committee at the ministry was formed to study the
mechanism for the establishment of new technical colleges and the
.development of community colleges to provide technical education
He added that the Lower House of Parliament sent the draft law governing
.these colleges back to the ministry for some amendments
Owais also said that the ministry is keen on ensuring that the Kingdom’s
.public universities are granted independence through direct admission
He explained that each university should submit an admission mechanism to
.the Higher Education Council to be studied and approved
Starting next year, admission to faculties of medicine will be through direct
.application to these faculties at their respective universities
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مقاالت
خبرني

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

خطاطبة يكتب :التعليم العالي في األردن يحتضر
نادر خطاطبه
التعليم العالي في األردن وصل " درجة الحضيض وبات يحتضر "  ،جملة مقتبسة من ضليع في
الشأن ھو الدكتور فايز الخصاونة رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك  ،ووزير سابق  ،ورئيس سابق
ألبرز الجامعات العلمية لدينا " العلوم والتكنولوجيا " وكذلك اليرموك  ،عالوة على عمل أكاديمي
متميز على مدار  ٢٥عاما في جامعات ومعاھد ومؤسسات أميركية عريقة.
والجملة " الغصة في الحلق " سببھا سياسات حكومية مرتبكة  ،بعضھا إداري وبعضھا أكاديمي لكن
األكاديمية منھا براء  ،فيما تستحكم فردية القرار وتضرب بعرض الحائط كل توصية من خبراء ،
ولجان تشكلھا وزارة التعليم العالي  ،بين فينة وأخرى  ،لكنھا ترتھن نھاية المطاف لقرارات مغايرة ،
أو دس التوصيات ال في األدراج  ،فحسب وإنما في مستودعات اإلتالف  ،لكنھا أفضت من نواح
ابسط مراحل التردي إلى جعل الجامعات ساحات " شجار ال تعليم " وھذه قصة ربما نسعى للخوض
فيھا الحقا .
" الغيض من فيض " طرحه الخصاونة على ھامش لقاء استضاف فيه مدير عام دائرة اآلثار السابق
الدكتور زياد السعد نواب محافظة اربد وآخرين من محافظات أخرى  ،ورؤساء أمناء جامعات
وأكاديميين وأصدقاء ناصروا قضيته  ،إبان تحويله لإلدعاء العام والقضاء بتھمة " استثمار الوظيفة
" التي خرج منھا بريئا " براءة الذئب من دم يوسف " .
الخصاونة في معرض طرحه على النواب ضرورة إيجاد آلية تواصل مع األكاديميين  ،واالستماع
لھم وفق آلية يرونھا ھم – أي النواب – لم تأت من فراغ  ،بقدر ما ھي نابعة من حرص على
مؤسسات تعليمية واكاديمية كانت على الدوام رافدا لالرتقاء وتطور التعليم في دول شقيقة وأخرى
صديقة  ،لكن السياسات على ما يبدو  ،وارتھانھا ألمور ال تمت للعملية األكاديمية بصلة  ،بدأت تدفع
بالتعليم العالي األردني نحو " الدرك االسفل " ولعل األكاديميين ھم األقدر على شرح المفردتين
المنصصتين أكثر منا  ،باعتبارھم " األدرى بشعابھا " .
حديث رئيس مجلس األمناء ربما يستند فيه الى مشروع كان قد أعده مستندا فيه إلى أن التعليم العالي
أكبر قطاع إنتاجي من حيث حجم االستثمار  ،والمردود االقتصادي  ،واإلسھام في الناتج المحلي
اإلجمالي  ،وھو ما أسماه معجزة اإلنجاز الذي يستحق الحفاظ عليه خاصة وأنه حائز على ثناء
عالمي استنادا لتقرير من البنك الدولي .
لكن ھل فھم السادة النواب الحاضرون للقاء  ،فحوى رسالة الخصاونة  ،ﷲ نسأل ان تكون الرسالة
وصلت  ،كونھا صادرة عن شخصية – أطال ﷲ بعمرھا – مرحلة  ،ال ناقة لھا وال جمل  ،سوى
العودة باالمور الى جادة الصواب .
دعوة الخصاونة كانت عصر الجمعة  ،وبعدھا بيومين بادرتنا صحيفة الرأي بدعوة ناجمة عن
تص ّور اعده رئيس الجامعة االردنية إلى إلغاء وزارة التعليم العالي التي أخذت على عاتقھا التدخل في
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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سياسات التعليم العالي  ،األمر الذي يعزز مقولة " فردية القرار " في أمر يفترض أن تكون الشورى
ھي ديدن الفصل فيه .
لن نطيل  ،كوننا لسنا مختصين في ھذا الشأن  ،لكن كمراقبين  ،نكاد نكون متأكدين من تردي الوضع
 ،وانحراف مسيرة التعليم العالي  ،الذي يكاد أنيتحول وباال علينا  ،بدال من أن يكون قطاعا إنتاجيا
يعزز قوة اقتصادية وفق مشروع الدكتور الخصاونة  ،ونترك الصحاب الشأن التعقيب  ،والخوض
في آليات إعادة االعتبار لھذا المنجز .
بقي القول ان اللقاء وإن التقطنا منه أشياء ھامشية  ،من سياق المناسبة الرسمية  ،أن صاحب المناسبة
المحتفي ببراءته  ،كشف عن تفاصيل قضيته  ،التي حظيت باجماع الحضور  ،على وجود عصابات
ال تزال تعتبر األردن " بزنس " ال وطن  ،ولعل الدكتور الخصاونة من خالل استھالله بطرح قضية
احتضار التعليم العالي ،أراد إعطاء ايماءات حول طرحھعنوانھا  ،لماذا يرفض األردني واألكاديمي
" األصيل " عروضا بخمسة أضعاف راتبه في دول أخرى ويصر على البقاء في وطنه  ،أو يخرج
لوظيفة طارئة الغاية منھا االستفادة من خبرته فيما ھو غير مستفيد  ،ويتحمل وزر مناكفات اصحاب
" البزنس " فھل يلتقط النواب اإلشارة ؟؟؟

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اعالنات
الرأي ص  -٤٩العرب اليوم ص ٥

االثنين
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الرأي ص  -١٢الغد ص ١٨

االثنين
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االثنين

الرأي ص ٤٩
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

االثنين  ٠٤آذار ٢٠١٣
نھاراً:
تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ،مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٤-٢درجات مئوية .ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبيا ً في المرتفعات الجبلية ويبقى ُمغبراً
على فترات ،ويستمر مائالً للحرارة في األغوار والبحر الميت والمناطق الصحراوية .ٮوتظھر
كميات ُمتفاوتة من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،و يحتمل ھطول زخات محلية خفيفة من المطر
في شمال البالد .وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .تستمر ُمثيرة للغبار
خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية منھا نتيجة ال ُغبار ال ُمثار
وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً بشكل عام في أغلب المناطق .ويستمر ظھور كميات ُمتفاوتة من السُحب على
ارتفاعات ُمختلفة .و يتوقع ھطول زخات محلية من المطر خاصة في شمال البالد .كما يتوقع أن
يتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية و بعض مناطق السھول الشرقية .وتكون الرياح شمالية غربية،
ُمعتدلة السرعة.
يُح ّذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية ،بعد ُمنتصف الليل ،نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية
وبعض مناطق السھول الشرقية.

الثالثاء  ٠٥آذار ٢٠١٣

نھاراً:

يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح ُمساوية ل ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام .ويكون الطقس بارداً في الجبال ،وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق ،ويكون لطيفا ً في األغوار
والبحر الميت وخليج العقبة .وتغطي السماء كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،مع احتمالية
لھطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة ﷲ خاصة في شمال البالد.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وتُثير الغبار في بعض المناطق
الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق .وتظھر بعض السُحب على ارتفاعات ُمختلفة.
ويُحتمل تشكل الضباب والصقيع بعد ُمنتصف الليل ،في بعض المرتفعات الجبلية والسھول الشرقية.
وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.

األربعاء  ٠٦آذار ٢٠١٣
تتأثر المملكة بكتلة ھوائية باردة وجافة مصحوبة بتيارات شمالية باردة من أصل قطبي يزداد تأثيرھا
ليالً
نھاراً:
يطرأ إنخفاض قليل إضافي على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية .ويكون الطقس صباحا ً ضبابيا ً في العديد من المناطق ثم يتحول
ليصبح بارداً في المرتفعات الجبلية ،وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق .وتظھر بعض السُحب المنخفضة
في مناطق متفرقة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .تعمل على زيادة
اإلحساس بالبرودة بشكل ملموس وإضافي .وتكون ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية .كما وتھب
على خليج العقبة رياح شمالية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .قد تعمل على إثارة الغبار
واألتربة.
ليالً:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق.
ويكون الطقس بارداً وصافيا ً في كافة المناطق ،وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والبادية
والسھول الشرقية .وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعة .وتعمل على
زيادة اإلحساس بالبرودة بشكل إضافي وكبير.
يُ ّ
حذر من:
خطر تشكل الصقيع في كافة مناطق المملكة بعد ُمنتصف الليل ،وقد يطال أجزا ًء من األغوار
الشمالية.
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الخميس  ٠٧آذار ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.
ويكون الطقس صباحا ً شديد البرودة في أغلب المناطق .ثم يتحول ليصبح بارداً في الجبال ،وبارداً
نسبيا ً في باقي المناطق .وتظھر تدريجيا ً كميات من السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح شرقية
الى جنوبية شرقيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط تدريجيا ً في ساعات العصر والمساء.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق .وشديد البرودة في أجزاء من البادية الشرقية .وتغطي السماء
كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة
السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة بشكل إضافي.
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زوايا الصحف
االثنين

عين الرأي

٢٠١٢/٣/٤

• سمو األمير رعد بن زيد رئيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين شارك حفل
اللجنة االجتماعية السنوي الذي أقيم أمس في مقر المجلس  .وثمن سموه جھود العاملين
ومساھمتھم في إنجاز العديد من البرامج وخصوصا اللجان التي صاغت واعدت نظام
اإلعفاءات.
• رئيس مجلس النواب المھندس سعد ھايل السرور أعلن بعد افتتاح جلسة النواب أمس انه
سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات دون عذر اعتبارا من الجلسة المقبلة .
• المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بعث كتابا الى دائرة الجمارك العامة يطلعه فيه
على صدور نظام اإلعفاءات الجمركية لألشخاص ذوي اإلعاقة  ..المجلس أشار الى انه
يعكف على اعداد تعليمات ھذا النظام التي شملت ألول مرة اإلعاقات الشديدة والبصرية
والسمعية وقصار القامة إضافة الى اإلعاقات الحركية.
• الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا« تقيم حفالً رسميا ً اليوم في فندق كروان بالزا
بمناسبة منح وزارة الصحة جائزة جايكا الرئاسية على أفضل مشروع » إدماج صحة
وتمكين المرأة في الجنوب » على مستوى العالم الذي نفذ بالتعاون مع ھذه الوكالة ومديرية
صحة المرأة والطفل .
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صنارة الدستور

•
•
•
•

•
•
•
•
•

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

صدرت االرادة الملكية السامية باقرار نظام رقم  ١٦لسنة  ٢٠١٣والمسمى نظام تنظيم
اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لھا حيث صدر ھذا
النظام بمقتضى الفقرة ب من المادة  ١٧٤من قانون الجمارك رقم  ٢٠لسنة .١٩٩٨
السفير التركي في عمان سدات اونال موجود حاليا في تركيا للتحضير لزيارة جاللة الملك
عبدﷲ الثاني الى تركيا التي تبدأ يوم غد الثالثاء ..السفير اونال يعود يوم الخميس المقبل الى
عمان ويستأنف اعماله يوم االحد القادم.
وقع نحو ٥٠٠عامل من شركة مصفاة البترول االردنية على مذكرة رفعوھا الى االتحاد العام
لنقابات العمال يطالبون فيھا بتأسيس نقابة عمالية منفصلة عن نقابة عمال البتروكيماويات..
ودعا الموقعون قيادة االتحاد الى السير بالخطوات االجرائية لتسريع اشھار نقابتھم.
اعتبر النائب الدكتور بسام البطوش مشروع الصرف الصحي في مؤتة والمزار الجنوبي
المنفذ منذ اكثر من عام من اھم قضايا الفساد االدارية والمالية الكبيرة والتي تستحق من ابناء
الكرك التوقف عندھا ،معلنا عن ان وجه سؤاال لوزير المياه والري والبلديات لتوضيح قضية
تعثر المشروع.
لوحت نقابة عمال الخدمات العامة والمھن الحرة الى اللجوء لخيار االضراب عن العمل
لموظفي شركة البريد االردني ،في حال استمرت إدارته بالمماطلة في االستجابة لمطالب
النقابة المتمثلة في تطبيق بنود االتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل نحو عام.
حجزت ادارة ترخيص السواقين والمركبات على احدى المركبات القديمة لبلدية برقش كون
عمرھا التشغيلي تجاوز المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء ما اثار تخوف اجھزة البلدية
من حجز مركبات اخرى بعضھا لجھاز النظافة العامة.
ازمة سير خانقة تشھدھا بوابة العلوم بجامعة البلقاء التطبيقية نتيجة لوقوف اعداد من
الباصات والسيارات على تلك البوابة وھو ما يعيق حركة السير في ظل غياب دور ھيئة
تنظيم قطاع النقل وادارة السير.
اعلن البنك المركزي امس عن طرح االصدار العاشر لعام  ٢٠١٣من سندات الخزينة
االردنية الجل ثالث سنوات بقيمة  ٧٠مليون دينار ليصدر بتاريخ اليوم .٢٠١٣/٣/٤
حملة »مسح االسواق« التي تنفذھا مؤسسة المواصفات والمقاييس على االسواق المحلية
اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة والمخالفة للقواعد الفنية.
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كواليس العرب اليوم

•
•
•
•
•

٢٠١٢/٣/٤

االثنين

تقوم الھيئة المستقلة لالنتخاب باعداد تقرير حول االنتخابات النيابية االخيرة من اجل رفعه
الى الملك عبدﷲ الثاني ومن المحتمل ان يتضمن التقرير توصية رئيسية تتمثل بـادخال
تعديالت جوھرية على قانون االنتخاب النافذ.
قالت مصادر في وزارة الداخلية لـ"كواليس" ان الوزارة تنوي تعيين مدراء الدواوين في
المحافظات مدراء أقضية بمحافظاتھم نفسھا ويأتي ذلك ضمن اعادة ھيكلة الوزارة.
تبحث الحكومة عن مبنى جديد الدارة التأمين الصحي في احدى مناطق" :عمان الغربية" أو
تالع العلي أو طارق أو المدينة الرياضية او شارع وصفي التل )الجاردنز( ،مشترطة ان
تزيد مساحة المبنى على  ٥االف متر مربع.
علّقت وزارة الزراعة استيراد الدواجن وكافة منتجاتھا من الدنمارك ،نتيجة ظھور اصابات
بمرض انفلونزا الطيور .
حددت تعليمات معدلة لرسوم دائرة الجمارك االردنية للعام  ،٢٠١٣رسوم كل عينة يتم
فحصھا في مختبرات "الجمارك" بواقع  ٨دنانير.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الملك يدعو لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية النسور :سنتشاور بكل ما طرحه النواب حول أسعار المحروقات البطاينة  :الدفعة الثانية من الدعم النقدي مطلع الشھر القادم ..وال عرض إيراني لتزويد المملكةبالطاقة
 مجلس الوزراء يقر معادلة جديدة لتوزيع الدعم على البلديات تأبين سامي الزبيدي  ..اليوم » األعيان« يقر للمتقاعدين العسكريين جمع تقاعدھم مع راتب آخر ترشيح  ٣٠٣٧٦طالبا ً جامعيا ً لالستفادة من منح وقروض بنسبة  %٨٠من المتقدمين موظفو »الشؤون البلدية« يرفضون طلب وزيرھم وقف االعتصام حتى الخميس وقفة احتجاجية للعاملين في الرأي رفع جلسة الطعن في نيابة قشوع إلى اليوم وكيل الدباس يختتم بيناته الدفاعية في قضية الكازينو تعيين مأذون شرعي في مخيم الزعتري القبض على ثالثة محتالين أفارقة وضبط مطلوبين بقضايا سرقات إسرائيل تزيل ألغاما ً في المنطقة الحدودية اليوم »الملكية األردنية« تغير مسار رحالتھا بين ع ّمان وبيروت إضراب سائقي »التربية« يصيب العمل بالشلل ويعطل الدورات والبريد -المفرق :صعوبات متزايدة للسوريين المعاقين في »الزعتري «
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 الملك يؤكد أھمية تمكين الشباب اقتصاديا ً واجتماعيا ً الفعاليات الوطنية  :ورقة الملك النقاشية الثالثة تحدد أدوار أطراف المعادلة السياسيةبوضوح
 النسور  :قرار رفع أسعار المحروقات اتخذ بإجماع الوزراءوالعودة عن تحريرھاسيكلف الخزينة  ٧٠٠مليون دينار عجزا اضافيا
 المعايطة  :الحكومة تخشى من التأثير السلبي لتدفق الالجئين السوريين وزير الطاقة  :رفع أسعار المشتقات النفطية يأتي وفق استراتيجية »التسعيرةالشھرية«
 العواملة  :ضرورة إعادة العمل باإلعفاءات لتحفيز قطاع العقار وتحريك السوق ضابط إسرائيلي يعتدي على مصاطب العلم ويركل القرآن الكريم في »األقصى« كيري يدعو المصريين للتفاھم إلنقاذ البالد ٢٠٠ -قتيل في معركة مدرسة الشرطة بـريف حلب

 الملك يؤكد أھمية تمكين الشباب من إقامة المشروعات الريادية واإلبداعية غضبة نيابية في وجه النسور لجنة التدقيق في قائمتي النھوض والمواطنة تقدم تقريرھا النھائي اليوم سياسيون :الملك يقدم خريطة طريق لإلصالح ويرسم محددات عملية للتطور السياسي مجلس الوزراء يقر اتفاقيات الستثمار الصخر الزيتي والنفط في المملكة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية "غير المصنفة" بدءا من األسبوع المقبل ھاربر :قلقون من تزايد اللجوء السوري إلى األردن -مشتبه به يبتكر أسلوبا جديدا لالحتيال على زبائن محال تجارية
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 الملك يؤكد أھمية تمكين الشباب اقتصاديا ً ... رفض نيابي لقرار رفع األسعار و ٦٤نائبا ً ي ... الملكة رانيا :نحن بحاجة الستراتيجيات وأه ...ي على النسور
 غضبٌ نياب ٌ إعدام مشروع قناة البحرين يھدد األمن المائي البطاينة :ال منح نفطية من دول الخليج ..وخطة حكومية لرفع الكھرباء التسجيل للحج إلكترونيا الموسم الحالي المعارضة السورية تسيطر على سجن في الرقة ھنية  :الحديث عن المفاوضات يعيق المصالحة الفلسطينية مواجھات بين الشرطة المصرية ومحتجين في بورسعيد -األسد يرفض التنحي ويضع شروطا للتفاوض مع المعارضة المسلحة

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
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