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أخبار الجامعة
اخبار الجامعة االردنية

٢٠١٤/٥/١٨

األحد

طلبة صيدلة "األردنية" يؤدون القسم
أدى طلبة كلية الصيدلة في الجامعة األردنية المتوقع
تخرجھم الفصل الحالي والبالغ عددھم " "٢٠١طالبا
وطالبة قسم أداء مھنة الصيدلة ،مؤكدين التزامھم
بأخالقيات مھنتھم وتحمل مسؤولياتھا والمحافظة على
أسرارھا.
وعبر عميد الكلية الدكتور طالل أبو ارجيع في كلمة
له عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من طلبة
الكلية التي لطالما رفعت شعار التميز ،معربا عن
أمله في أن يشكلوا رافد رئيسا لتلبية حاجة المجتمع
المحلي والعربي من الصيادلة المؤھلين للتجاوب مع التطور السريع الذي تشھده القطاعات الصحية
في العالم.
واشتمل الحفل الذي شھد تخريج الفوج الثالثين من طلبة الصيدلة ،والفوج الرابع من طلبة دكتور
صيدلة على كلمات ألوائل دفعات  ،٢٠٠٨و ،٢٠٠٩و ٢٠١٠أكدوا من خاللھا على عظيم امتنانھم
وشكرھم لذويھم وألعضاء الھيئة التدريسية لقاء ما قدموه من عطاء طيلة سنوات دراستھم التي
عاشوھا بحلوھا ومرھا وقد قطفوا ثماره لحظة تخرجھم.
كما تخلل الحفل على عرض لصور الخريجين و تسجيل فيديو ضم أبرز اللقطات والذكريات التي
استوقفتھم خالل مسيرتھم العلمية في الكلية ،و"سكتش" مسرحي يسرد معاناة الطلبة في رحلة العلم
التي قطعوھا منذ السنة األولى وحتى تخرجھم ،وفقرة شعرية ،إلى جانب توزيع الھدايا التقديرية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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اخبار الجامعة االردنية+الرأي ص+٥:الدستور ص٦:

٢٠١٤/٥/١٦

الجمعة

المومني نائبا لعميد كلية األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني للدراسات الدولية
خالل جلسة مجلس أمناء الجامعة األردنية برئاسة الدكتور خالد طوقان
والتي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٥/١٥؛ وإستنادا لنص المادة
/١٨د من قانون الجامعات األردنية رقم ) (٢٠الصادر عام ٢٠٠٩
وتعديالته؛ تم إصدار قرار تعيين الدكتور حسن محمد المومني األستاذ
المساعد من قسم العلوم السياسية نائبا لعميد كلية األمير الحسين بن عبدﷲ
الثاني للدراسات الدولية وذلك إعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى
نھاية العام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٣

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا+الغد ص+ :الرأي ص +٢:السبيل ص:

٢٠١٤/٥/١٨

األحد

الحوافز المالية ومحدودية التخصصات والبعد الجغرافي أبرز التحديات التي تواجه »أردنية العقبة«
دعا د.ھاني الضمور نائب رئيس الجامعة االردنية /فرع العقبة الى استحداث نظام مستقل في التعليم
العالي يشجع على دولية التعليم فيھا من خالل "نظام خاص مستقل" له تعليمات وحوافز واضحة
الستقطاب اعضاء ھيئة تدريس من الخارج في مؤسسة تعليمية واحدة تواكب متطلبات النھضة
الشاملة في العقبة.
وأضاف الضمور في حديث صحفي شامل أن خصوصية العقبة االقتصادية؛ باعتبارھا مركز جذب
اقتصاديا واستثماريا عالميا يفرض على الجميع ،وال سيما التعليم العالي أن يكون على خط متوازي
معھا في بناء نظام تعليمي متميز يستطيع مواكبة العقبة الخاصة ليمكن المستثمرين والباحثين عن
الفرص االقتصادية من القدوم للعقبة؛ كون التعليم العالي ھو المحفز االول لجذبھم في اشارة واضحة
ان الجامعة االردنية تقدمت منذ فترة باقتراح محدد بضرورة دمج المؤسسات التعليمية في العقبة في
جسم تعليمي واحد تحت اسم جامعة النھضة العربية ،ليكون قادراً على مواكبة النشاط التعليمي
المحلي والعالمي ،ويمكن المؤسسة التعليمية المستقلة من استقطاب ھيئتھا التدريسية ،وطلبتھا بعيداً
عن الفروع واألصول بالشراكة مع المؤسسات العاملة في المنطقة الخاصة.
وشدد الضمور على ان الكثير من الجھات الحكومية ترى أن التعليم العالي أمر ليس من أولوياتھا؛
في اشارة الى ان رؤوساء الجامعات ،وأعضاء ھيئة التدريس في الجامعات االردنية ال يتمتعون
بحوافز وامتيازات لجذبھم اسوة بالدول االخرى كتركيا ومصر التي يصرف فيھا جواز سفر خاص
لرئيس الجامعة ،وامتيازات خاصة بالسفر والطيران والرواتب ألعضاء ھيئة التدريس.
واضاف" :ھذا ما ينطبق على واقع فروع الجامعات بالعقبة ،وتحديدا التي تعاني االمرين من ضعف
في جذب الھيئات التدريسية ،والطلبة بسبب محدودية التخصصات والبعد الجغرافي ،وعدم وجود
الحوافز المالية المجدية لعضو ھيئة التدريس مايعني بالتأكيد تفضيل العمل بالعاصمة والمحافظات
االخرى على العقبة".
داعيا ً الى تكاتف الجميع لدعم التعليم العالي في المنطقة الخاصة وتوحيده بمظلة واحدة ،قادرة على
تحقيق رؤى التعليم العالي ومواكبة التطور الھائل في كافة المجاالت ،وال سيما ان وجود جامعة
متميزة وقوية في العقبة يعني خدمة االستثمار والتنمية بكافة أشكالھا؛ كون الجامعات ھي البوابة
االھم في التنمية المستدامة في كافة اشكالھا.
وكشف الضمور عن محدودية امكانيات فرع الجامعة في العقبة ،وعدم قدرتھا على مزيد من التوسع
في الدراسات والمشاريع التي تخدم المنطقة ،الفتا ً إلى ان استمرار الوضع كما ھو عليه يعني عدم
القدرة على تحقيق كثير من االشياء واالفكار التي نطمح في ادارة الجامعة االردنية الى تحقيقھا في
العقبة الخاصة ،منوھا الى عدم القدرة على استقطاب بعض التخصصات الھامة؛ بسبب االمكانات
المحدودة للفرع ،مقارنة مع الحوافز الكبيرة التي تدفع العضاء ھيئة التدريس في الجامعات المستقلة
االخرى محليا ً واقليميا ً.
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بترا +المدينة نيوز

٢٠١٤/٥/١٧

السبت

حلقة نقاشية في االردنية عن قانون الضمان االجتماعي الجديد
نظم قسم علم االجتماع بالجامعة االردنية بالتعاون مع مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان السبت حلقة
نقاشية حول قانون الضمان االجتماعي الجديد في االردن .
وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان االجتماعي موسى الصبيحي  ،ان القانون الجديد يھدف
الى رفع مستوى الحماية االجتماعية وتعزيزھا عبر شمول كافة الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة
الضمان االجتماعي لدعم تكامل سياسة الحماية االجتماعية وضمان االستدامة المالية واالجتماعية ،
مشيرا الى ان التقاعد المبكر يؤرق الضمان االجتماعي حيث سجلت ھذا العام خالل شھرين
٥٠٠٠حالة تقاعد  ٤٣بالمئة منھا مبكر في سن  ٤٥عاما .
واشار الصبيحي الى عدم استقرار سوق العمل من خالل االنتھاكات على حقوق الطبقة العاملة وعدم
توفر العدالة ومشكلة التھرب من الشمول بالضمان االجتماعي والتھرب التأميني،وسيعمل الضمان
على رفع نسبة المشتركين الى اكثر من  ٩٠بالمئة العام المقبل لشمول اكبر عدد ممكن بمظلة االمان
االجتماعي .
وقال رئيس قسم علم االجتماع بالجامعة االردنية الدكتور مجد الدين خمش  ،ان ھذه الحلقة النقاشية
بمشاركة طلبة الجامعة تعد اھم برامج علم االجتماع للطلبة لدورھم في نشر الوعي المجتمعي حول
االمان الوظيفي إليصال التفاعل بأھمية الضمان االجتماعي كشجرة مثمرة تصل خيراتھا للجميع
باألمان الوظيفي لتقليل نسبة البطالة في سوق العمل  ،لذا يجب ان نركز على مخرجات التعليم لھيكلة
سوق العمل بالطرق الصحيحة .
وقدم مدير الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية الدكتور موسى شتيوي ،شرحا مفصال عن
نسبة البطالة المرتفعة من خارج سوق العمل التي تشكل عبئا على الضمان االجتماعي  ،مطالبا
التركيز على مخرجات التعليم بالطرق الصحيحة وھيكلة سوق العمل التي تؤدي الى اسباب اجتماعية
واسرية لكثرة العمالة الوافدة .
وناقشت الحلقة اھمية الضمان االجتماعي كأحد اھم اشكال التأمينات االجتماعية ومكون رئيسي
لخطط التنمية االقتصادية لمواكبة التطور االجتماعي للتطور االقتصادي .
وتسعى مؤسسة الضمان االجتماعي الى توسيع مظلة الضمان بھدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة
حيث لديھا االن مليون و  ٥٧الف مشترك فعال بنسبة  ٧٠بالمئة من المشتغلين بالمملكة و ٦١من قوة
العمل المشتغلين والمتعطلين .
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الغد ص١٤:

٢٠١٤/٥/١٨

األحد

كلية اللغات األجنبية في "األردنية" تختتم فعاليات أسبوعھا الثقافي بيوم علمي
اختتمت كلية اللغات األجنبية في الجامعة األردنية اليوم فعاليات أسبوعھا الثقافي بإقامة يومھا العلمي السادس بحضور
نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور ھاني الضمور.
وجاء اليوم العلمي الذي حمل عنوان " لغة وإبداع" بمثابة االحتفال الذي توجت فعالياته ابداعات طلبة الكلية وتميزھم
بمختلف اللغات التي يدرسونھا ،مجسدينھا من خالل مشاريع علمية وأعمال أدبية وقراءات شعرية.
وقالت عميدة الكلية الدكتورة زھرة عوض في كلمة لھا خالل حفل االفتتاح  ":إن تنظيم اليوم العلمي في كلية اللغات
األجنبية بات تقليدا سنويا" ،مؤكدة اكتسابه أھمية خاصة حيث جاء ضمن فعاليات "األسبوع الثقافي" التي اشتملت
على اقامة يوم روسي ومسابقة اللغة اليابانية ومعرض للوحات الطلبة وتنظيم عروض مسرحية.
وأضافت عوض أن كلية اللغات األجنبية تشكل بوتقة تختلط األلسن وتمتزج الثقافات فيھا ،معرجة في كلمتھا إلى جملة
الخطط والبرامج الدراسية التي تطرحھا بمختلف اللغات البالغ عددھا "  "١٥لغة شرقية وغربية ،والنشاطات
والفعاليات التي سبق وأقامتھا من ندوات ومؤتمرات وأيام علمية حققت نجاحا الفتا.
وأكدت عوض حرص الكلية على تمكين جيل الشباب الجامعي من االنفتاح على المجتمع الدولي والتواصل معه بلغاته
الحية من أجل مواكبة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا ،إلى جانب تسليحھم بمھارات
التفاعل الثقافي مع الحضارات األخرى ما يسھم في تمكين المجتمع األردني واالستفادة من تجارب وممارسات الشعب
المتحضرة شرقا وغربا.
واشتمل اليوم العلمي على عدد من الفقرات التي جسدھا طلبة الكلية من قراءات شعرية ونصية وعروض مسرحية
ومقاطع غنائية غلب عليھا تعدد اللغات من كورية وانجليزية وفرنسية وصينية وروسية وإيطالية وتركية ،إلى جانب
فقرة إللقاء االمثال الشعبية وأخرى لعرض تجارب الطلبة العملية والخبرات التي اكتسبوھا ضمن برنامج التبادل
الطالبي مع جامعات عالمية وغيرھا من الفعاليات .
وتم خالل اليوم العلمي تكريم ثلة من اساتذة الكلية األجالء ممن أوشكوا على التقاعد تقديرا وعرفانا بمجمل عطائھم
وإنجازاتھم العلمية في خدمة الكلية والطلبة طيلة مدة عملھم ،حيث سلم الدكتور الضمور الدروع التقديرية لھم ،إلى
جانب تكريمه لكوكبة من طلبة الكلية المتفوقين وأعضاء اتحاد طلبة الكلية السابقين.
واقيم على ھامش الفعاليات معرض لما يزيد على " "١٠٠لوحة فنية نقشت بأنامل طلبة الكلية مستوحاة من أعمال
أدبية أمريكية وانجليزية وكالسيكية طرحت ضمن مساقات الكلية.
وبحسب المشرف على المعرض الدكتور يوسف عوض عمل طلبة الكلية من خالل لوحاتھم على تمثيل وإعادة
تصوير لبعض المشاھد والشخوص التي تخيلوھا أثناء دراستھم للمواد األدبية تبعا إلدراكھم وفھمھم لھا من جھة،
مستندين بذلك إلى السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي لذات العمل من جھة أخرى.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص١٠:

٢٠١٤/٥/١٧

السبت

»شھرزادات أردنيات« يستضيف كوكبة من القاصات
استضافت وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية ،ظھر يوم أمس األول،
ضمن برنامجھا الجديد »شھرزادات أردنيات« ،قاصات في لقاء مباشر مع طلبة الجامعة من مختلف
التخصصات في فضاءاتھا المفتوحة.
واشتمل البرنامج في حلقتھا الثانية المبدعات القاصات :حنان بيروتي ،أميمة الناصر ،منيرة صالح،
الدكتورة أماني سليمان ،ورانيا الجعبري ،ويھدف ھذا البرنامج إخراج بعض الطلبة من االماكن
المغلقة التي يمل الطلبة منھا ،الى فضاءات في الھواء الطلق ،وكذلك لتعريف الطلبة إلى المبدعين
والمبدعات من األردن.
في الجلسة األولى قرأت القاصة أميمة الناصر غير قصة من مثل »شرفة« ،و«دمية« ،ففي قصة
»شرفة« ،وشارك في حوارھا مع الطلبة القاص محمد جميل خضر ،والقصة الت قرأتھا عاينت فيھا
حالة امرأة تكتشف ذاتھا من رؤيتھا وإحساسھا لحظة نزول المطر ،حيث كانت ھذه المرأة دائما
مشغولة بيومھا االعتيادي ،وحين ترى نزول المطر تكتشف كيف تبدأ حياتھا بالتغيير ،وتحس ما
بداخلھا من جمال ومعنى للحياة.
الجلسة الثانية قرأت فيھا القاصة د .أماني سليمان قصة »السطح« ،وھي قصة بسيطة اختارتھا كي
تقترب من ذھنية الطلبة ،حيث فيھا شيء ما يشبه ذاكرة الطفولة وتفاصيلھا الجميلة ،وكان حاورھا
القاص د .ھشام البستاني مع الطلبة حول تقنيات القصّ ومضامين القصة التي قرأتھا ،فاتحا باب امام
الطلبة.
الجلسة الثالثة قرأت فيھا القاصة منيرة صالح قصة حملت عنوان »ثورة حجر وبواريد« ،وھي قصة
مستوحاة من ظالل النبكة نكبة فلسطين التي صادف ذاكرھا  ٦٦يوم الخميس الخامس عشر من ھذا
الشھر ،قصة تحكي عن البطولة والفداء وتؤرخ لثورة الحجارة والبواريد ضمن رؤية فنية عميقة ال
تخلو من السرد الشيق.
الجلسة الرابعة قرأت فيھا القاصة حنان بيروتي قصة بعنوان »عتمة« ،وھي من مجموعتھا »ليل
آخر« ،ھذه القصة تتحدث ألم أم تحاول أن توفر البنھا سبل الراحة ،وابسط مستلزمات الحياة ،وكما
تتألم لمعاناته ضمن سرد قصصي أخاذ.
اما الجلسة الخامسة فقد قرأت فيھا القاصة رانيا الجعبري قصة بعنوان »لكن« ،وھي قصة تحكي عن
الرموز الدينية واإلقليمية التي تفرق الناس عن بعضھم ،عبر عالقات الحب التي تجمع المختلفين في
المدينة المتآلفة ،قصة ال تخلو من البناء والحوار الجميليين بإسلوب ممتع وشيق .في جميع الجلسات
دار حوار بين القاصات والطالب والطالبات ،حول قصصھم ومضامينھا.
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األحد

الغد /سوق ومل ص٥ :

٢٠١٤/٥/١٨

مستشفى الجامعه" يعقد ندوة بعنوان " فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه"
ضمن الحملة التوعويّة بفيروس كورونا عقد مستشفى الجامعة األردنية ندوة علميّة تثقيفيّة بعنوان
”فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه“ شارك فيھا نخبة من الخبراء المختصين من استشاريي
المستشفى وھم األستاذ الدكتورة نجوى خوري استشاريّة األمراض المعدية والسّارية والدكتور نذير
عبيدات استشاري األمراض الصّدريّة وأمراض النّوم والعناية الحثيثة والدكتور فارس البكري
استشاري األمراض ال ُمعدية بحضور مدير المستشفى األستاذ الدكتور أحمد التميمي ونائبه لل ّشؤون
الطبية األستاذ الدكتور إسالم مسّاد وحشد كبير من طواقم المستشفى من األطبّاء والممرضين والفنيين
واإلداريين والطّلبة.
وتناول ال ُمحاضرون تعريف المرض وآليّات الكشف عن الحاالت المشتبه بھا وطرق التّعا ُمل معھا
وطرق الوقاية والعالج من حيث السيطرة على العدوى وإجراء الفحوصات الالزمة وتقديم العالج
الالزم للمريض.
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٢٠١٤/٥/١٦

الجمعة

University World News

Arab states lag behind in ‘green’ campuses
The Arab world has been late to join the ‘green’ universities movement, which strives for
lower emissions and less water consumption. Only 12 out of about 500 universities
implement environmentally friendly policies and programmes to reduce their carbon
emissions and help to combat global climate change.
This is the conclusion of the recent UI GreenMetric World University Ranking which
reflects the efforts made by 301 universities located in 49 countries in US, Europe, Asia
and Africa to become sustainable.
The universities ranking criteria include baseline information such as the size of the
university, spatially and in terms of population, the campus location and the amount of
green space; and also information on energy use, transport, water use and recycling and
waste treatment along with efforts being made by the institution towards establishing
green policies and management and education programmes.
Arab green campuses
While Lebanon has only one university in the ranking with the American University
of Beirut at number 197, two universities in Palestine and three universities in
Jordan were ranked, making Jordan top of the Arab world in establishing green
universities .
Palestine's universities include the Islamic university of Gaza at 87 and An-Najah
National University at 94. Jordan's universities include the Jordan University of
Science and Technology (113), University of Petra (218), and University of Jordan
(279.(
In North African countries, only three universities were ranked, including the American
University in Cairo at 101, and the Kafrelsheikh University in Egypt (130), along with
Cadi Ayyad University in Morocco (284.(
Only two Arab Gulf States-based universities, in Saudi Arabia and the United Arab
Emirates, were included in the green university rankings: King Abdulaziz University
(165) and the UAE University (181). This is despite recent studies indicating that the
low-lying gulf states could be especially vulnerable to climate change as a result of rising
sea levels. These could rise by more than a metre by the end of the century and this could
lead to the submerging of thousands of kilometres of the gulf coastline .
"The UI GreenMetric is a good initiative, but many of the universities doing excellent
work in this area are not included in its ranking. It should not be considered a definitive
guide," said Ann Kildahl, sustainability manager at the University of Hong Kong. "It may
be that some of the Gulf state universities are making progress, but their work is not yet
well known outside the region".
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Kildahl mentioned the 26-building campus of the King Abdullah University of Science
and Technology, opened in 2009, that recycles all its wastewater, uses 27% less energy
than a typical campus and was built with 20% recycled content.
Also, UAE is setting up Masdar City which is the world’s first large-scale carbon-neutral
development. This US$18 billion investment in clean technology is creating a new city in
the heart of the Middle East’s oil country that boasts a research university and acts as
incubator for newly emerging green collar industries.
Turning universities green
Arab universities are lagging behind in adopting a green pathway in their universities
because there may be a regional trend toward consumerism, says Melissa Goodall,
assistant director in the Office of Sustainability at Yale University in the United States .
”Demand for new products has implications for resource extraction, the impacts of
manufacturing and transportation of goods, and disposal," Goodall said .
A 2013 report by the Arab Forum for Environment and Development, or AFED, stated
that oil and gas revenues accounted for 36% of the total Arab GDP. But Goodall said the
implication of this was probably two-fold: “First, the countries of that area have a vested
interest in continued consumption of and demand for fossil fuels; second, fossil fuelbased energy may be more economically viable than renewable energy alternatives".
She said that to encourage Arab universities to become green campuses it would be
helpful to have support from the institution leaders. If the head of a university announced
a commitment to sustainability – or a sustainability policy – students and staff members
were more likely to take it seriously.
Goodall added: "After that, responsibilities and accountability should be clear – if the
university is going to reduce its energy use, how will it do so, and whose job is it to
ensure that it happens? Ideally, there is one office or person on a campus that takes on
this responsibility and ultimately will have a set of university-level sustainability goals
that are measurable and time-bound".
As for what should be done on Arab campuses, she said establishing the local and
regional contexts for sustainability was imperative. Many Arab nations were currently
addressing challenges in terms of access to water and food security – both of which were
likely to worsen with climate change. In addition, much of the oil and gas extracted in
Arab countries was exported. Yet, according to AFED, 35 million Arab people did not
have access to modern energy services .
"Sustainability efforts on Arab campuses should reflect these imperatives in two ways:
first, in commitments to strive for operational efficiencies; second, as priority areas for
academic exploration so that local institutions can inform robust regional solutions,"
Goodall said.
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Mohamed Abdelraouf, a research fellow in the environmental research programme at the
Gulf Research Center in Saudi Arabia, said Arab universities should have their own
environmental policies, recycling programmes and environmental education.
"However, as a start, there could be a policy mix of tools – incentives and regulations –
from governments that could include a mandatory request that each university have their
own environmental and social safeguards’ policy, a policy that defines minimum
requirements of their activities, including operational and educational ones“.
Sustainable universities leading green economy
Goodall said the green economy included several key concepts that should be
fundamental to the operations and teaching at any higher education institution: equity
between peoples and between generations, and committing to policies and practices that
balanced people, planet, prosperity and culture.
"Beyond this, though, universities have a remarkable and unique role to play. They have
the capacity to test and innovate in ways that cities and businesses cannot. Cities are
bound by their budgets and their need to provide consistent and reliable infrastructure to
their residents. Everything that a business does must be focused on profits .
"The mission of a university, however, is to teach tomorrow’s leaders. This requires
constantly refreshing ideologies and exploring new solutions to complex problems," she
said.
Abdelraouf said Arab ‘green universities’ could also play an important role in promoting
green industry and green economy as they represented the tools to accompany this. The
tools could range from laws, incentives to education and awareness.
”For example, curricula and research of green universities must aim at subjects related to
the green economy to provide the work market with the qualified graduates that fit green
jobs,” he said. "If the universities have the above policy and role, the private sector will
automatically turn to them for green technology and research".
The way forward
To promote regional exchange of expertise and best practice, Arab science and
technology expert Magdi Tawfik Abdelhamid called for the creation of an Arab network
for green universities including scientists, technologists, lecturers and policy-makers, as
well as universities, technology institutions and centres with green programmes.
"The proposed network will support higher education institutions in the exchange of
information, ideas and best practices for achieving sustainable campus operations and
integrating sustainability in research and teaching," Abdelhamid said .
It should also focus on curriculum innovations, local carbon campuses and targeted
training programmes. The network should set up a database for international best practice
in campus sustainability and could include, for example, the February 2014report on the
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International Sustainable Campus Network website on best practices in campus
sustainability, which provides an overview of current sustainability initiatives by leading
universities and colleges .
A virtual library for green university studies should also be established that included
important information for policy makers and higher education experts such as the 2013
UN Environment Programme report Greening Universities Toolkit: Transforming
universities into green and sustainable campuses .
”Developing joint research projects in green technology with regional and international
science institutions and organisations is also a must in order to advance scientific
progress and enhance knowledge and technology transfer,” Abdelhamid said.
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شؤون جامعية
الدستور ص+:زاد االردن االخباري

٢٠١٤/٥/١٦

السبت

التعليم العالي  :مخصصات بالماليين و انفاق زھيد  -طالع االسماء واالرقام
كشف مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدﷲ سرور الزعبي في تصريحات خاصة
لـ«الدستور« عن نقص حاد في انفاق الجامعات الرسمية والخاصة على البحث العلمي رغم
موازناتھا العالية ومقارنة بعدد أعضاء ھيئة التدريس ،حيث يصل متوسط ما تخصصه الجامعة
الحكومية العضاء ھيئة التدريس الى  ١٨٠٠دينار سنويا ،بينما تصل النسبة ذاتھا في الجامعة
الخاصة الى  ١٦٠٠دينار ،االمر الذي اعتبره دون الطموح وكارثة اكاديمية ال يمكن السكوت عنھا.
وبين الزعبي آلية تحصيل االموال المخصصة للبحث العلمي والتي امتنعت الجامعات عن انفاقھا
لالعوام الثالثة الماضية ،موضحا ان ملف الجامعات الخاصة ،التي وصلت مبالغ استحقاق البحث
العلمي فيھا الى مليونين و ٤٤٥الف دينار ،أحيل الى دائرة الشؤون القانونية واألموال االميرية للعمل
على تحصيلھا وفقا الحكام القانون ،فيما تمت مخاطبة وزير التعليم العالي بخصوص الجامعات
الحكومية التي تراكم عليھا مبلغ مليونين و ٧٠٠الف دينار للبحث العلمي لتقتطع من الدعم الحكومي
المخصص لھا .وقال الزعبي في معرض كشفة لتفاصيل موازنات الجامعات لعام  ٢٠١٢ان موازنة
الجامعة االردنية تصل الى نحو  ٨٤مليون دينار وانفقت فعليا على البحث العلمي حوالي  ٥ماليين،
فيما وصلت موازنة جامعة اليرموك الى نحو  ٤٨مليونا وبلغ انفاقھا الفعلي على البحث العلمي
حوالي  ٩٥الف دينار فقط ،وأنفقت جامعة مؤتة مليونا و ٤٠٠الف دينار من اصل موازنة بلغت ٤٤
مليونا ،اما الجامعة الھاشمية فبلغ انفاقھا الفعلي على البحث العلمي مليونا و ٤٠٠الف دينار من اصل
موازنة بلغت  ٣٥مليونا ،وفيما وصلت موازنة جامعة العلوم والتكنولوجيا الى  ٦٧مليون وصل
معدل انفاقھا على البحث العلمي مليونين و ١٠٠الف دينار.
وأشار الى ان موازنة جامعة آل البيت وصلت الى  ٢٤مليونا و ٦٠٠الف دينار وبلغ انفاقھا على
البحث العلمي نحو  ٨٩الف دينار فقط ،معتبرا ان جامعة البلقاء حققت توازنا في معدل انفاقھا على
البحث العلمي الذي بلغ مليونا و ٦٠٠الف دينار نسبة الى موازنتھا البالغة  ٥٨مليونا و ٤٠٠الف،
واما جامعة الحسين بن طالل فبلغت موازنتھا  ٢٠مليون دينار بينما وصل معدل انفاقھا الفعلي على
البحث العلمي  ٧٩الف دينار.
وتابع الزعبي ان موازنة الجامعة االلمانية االردنية بلغت نحو  ٢٠مليونا و ٦٠٠الف بينما لم يزد
انفاقھا على البحث العلمي عن  ٧٤الف دينار ،اما جامعة الطفيلة فقد بلغت موازنتھا  ١٢مليونا
و ٦٠٠الف بينما وصل انفاقھا الفعلي الى نحو  ١١٥الف دينار.
وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة ،اكد الزعبي ان جامعة فيالدلفيا كانت من الجامعات االكثر انفاقا
على البحث العلمي حيث بلغت موازنتھا  ١٥مليونا و ٢٠٠الف دينار ووصل االنفاق الفعلي على
البحث العلمي فيھا نحو  ٤٥٥الف دينار سنويا ،وانفقت جامعة االميرة سمية  ١٩٠الف دينار على
البحث العلمي سنويا مع موازنة بلغت نحو  ٧ماليين و ٨٠٠الف دينار ،واما جامعة الزيتونة فبلغت
موازنتھا الفعلية  ٢١مليونا و ٣٠٠الف دينار وبلغ معدل انفاقھا الفعلي  ٣٤٥الف دينار ،وجامعة
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

14

البتراء انفقت  ٤٣٧الف دينار مع موازنة بلغت  ٢٠مليونا و ٧٠٠الف دينار ،واما جامعة االسراء
انفقت على البحث العلمي  ٢٤٣الف دينار مع موازنة وصلت الى  ١٨مليون دينار.
وبلغت موازنة جامعة العلوم التطبيقية الى حوالي  ٢٨مليونا و ٦٠٠الف مع معدل انفاق فعلي على
البحث العلمي بلغ  ٨٠٢ألف دينار ،اما جرش فوصلت موازنتھا الى  ٩ماليين و ٤٠٠الف مع معدل
انفاق فعلي على البحث العلمي بلغ  ٢٢١الف دينار ،واربد االھلية فموازنتھا  ٦ماليين مع انفاق
وصل الى  ٥٣الف دينار ،اما جامعة جدارا فقد وصلت موازنتھا الى  ٦ماليين و ٤٠٠الف بينما كان
معدل انفاقھا  ٥٨الف دينار ،وجامعة الشرق األوسط كانت موازنتھا الفعلية  ٨ماليين و ١٠٠الف مع
انفاق فعلي على البحث العلمي بلغ  ١٩٣الف دينار ،وجامعة عجلون فقد وصلت موازنتھا الفعلية
مليونا و ٧٠٠الف بينما كان معدل انفاقھا على البحث العلمي حوالي  ٦٠الف دينار ،اما جامعة عمان
العربية فقد وصلت موازنتھا الى  ٤ماليين دينار وانفقت على البحث العلمي  ١٢٢الف دينار ،اما
الجامعة االمريكية بمأدبا فقد بلغت موازنتھا  ٤ماليين و ٧٠٠الف ووصل معدل انفاقھا على البحث
العلمي حوالي  ١٨٢الف دينار.
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بترا+الدستور ص٦:

٢٠١٤/٥/١٦

الجمعة

»الھاشمية« تبدأ تطبيق قرار الفصلين الصيفيين
تبدأ يوم األحد الدراسة ضمن الفصل الصيفي األول في الجامعة الھاشمية ،والذي يمثل تجربة رائدة
وخطوة ريادية على مستوى الجامعات األردنية ،حيث بادرت الجامعة بطرح فصلين صيفيين
ُمتتاليين.
وقال رئيس الجامعة الھاشمية الدكتور كمال الدين بني ھاني في تصريح صحفي امس ان الفصل
الصيفي األول ينتھي في الثالث من تموز المقبل ،فيما يبدأ الفصل الصيفي الثاني في الثالث عشر من
الشھر ذاته ،مضيفا ان مجلس العمداء في الجامعة قرر أن الحد األعلى لعدد الساعات التي يسمح
للطالب بتسجيلھا في الفصلين الصيفيين ھي  ١٠ساعات لكل منھما ،ويجوز للخريج تسجيل ١٢ساعة
في حال توقف تخرجه على ذلك أو بقي لديه تدريب.
وأكد أن الجامعة استندت في قرارھا إلى دراسات وأبحاث واستطالع رأي الطلبة الذين أبدوا
موافقتھم ،مبينا إن طرح فصلين صيفيين يحمل الجامعة الھاشمية مسؤولية إنجاح تطبيقه كونھا
األولى في ھذه المبادرة بين الجامعات األردنية.
وأوضح مدير وحدة القبول والتسجيل إبراھيم المبروم ان اعتماد فصلين صيفيين في العام الجامعي
الواحد يتيح الفرصة للطالب المتميز أن يتخرج مبكرا ومساعدته على االلتحاق في سوق العمل ،مبينا
أن نظام الفصلين يعمل على معالجة جزء كبير من مشكلة المواصالت.
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مقاالت
السوسنة

٢٠١٤/٥/١٦

الجمعة

التعليم في االردن
ھبة احمد المجالي
كان األردن في القرن العشرين من أفضل الدول في مجال التعليم العالي ،واحتل المركز األول عربيا
ى
في الجودة العالية التي يتميز فيھا قطاع التعليم العالي .وتميز خريجو الجامعات االردنية بمستو ً
عال من العلم والمھارة عربيا ودولياً ،وكان يتم تفضيلھم على باقي خريجي دول الوطن العربي،
ٍ
ولكن ھذا البريق بدأ بالتالشي والزوال ،وبدأ ھذا القطاع بالتعثر بالعقبات التي كثرت أمامه والتي
أثرت به على نحو سلبي أدى به الى االنحدار بشكل ملحوظ .وھنا سنتناول بعضا ً من السلبيات
والعقبات التي ادت الى انخفاض جودة التعليم العالي في األردن.
إن وجود فجوة تعليمية بين التعليم الذي يتلقاه الفرد كطالب مدرسي والتعليم الذي يتلقاه في المرحلة
الجامعية ھو أحد االسباب التي خفضت جودة التعليم العالي في األردن .فغياب التنسيق بين السياسات
التعليمية التي تتبعھا كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي أدى الى اتساع الفجوة بين
المناھج المدرسية والمناھج والتخصصات الجامعية .فيدرس الطالب في الجامعة تخصصات لم يسمع
عنھا خالل تعليمه المدرسي كتخصص العلوم االكتوارية وغيرھا من التخصصات التي لم تكن لديه
الخلفية الكاملة عنھا .ويتم تدريس مناھج جامعية غير مالئمة للواقع وغير محاكيه له .فعلى سبيل
المثال يتم تدريس مادة االشراف التربوي بمفاھيم قديمة ليست متالئمة مع التطور الذي حصل في
االشراف التربوي في قطاع التربية والتعليم .ھذه االمثلة وغيرھا الكثير ما ھي اال نتاج لسوء التنسيق
بين الوزارتين وھو االمر الذي يجب تداركه لرفع مستوى التعليم الذي يتلقاه الطالب الجامعي.
االزدياد الكبير الذي شھده االردن في عدد الجامعات الخاصة التي وصل عددھا الى  ١٩جامعةً مقابل
 ١٠جامعات حكومية ،وھو أمراً ليس باإليجابي كما يعتقد البعض .فال ننكر بأن ھذه الجامعات تؤدي
دورا أساسيا ً في المنظومة التعليمية ؛اال انھا تساھم في تدني جودة التعليم العالي من خالل قيامھا  ،في
كثير من األحيان ،باستقبال الطلبة ذوي المعدالت المتدنية ،الذين يعكسون صورة تعليمية سلبية من
خالل عدم كفاءتھم ووصولھم الى المستوى التعليمي المطلوب .فھذه الجامعات ال يمكنھا الموازنة بين
الربح المادي الذي تسعى اليه وبين الجودة التعليمية العالية التي يسعھا اليھا االردن .كما أن عددا
كبيرا من ھذه الجامعات يلجأ الى سياسات تعليمية خاطئة تماما كالنجاح التلقائي للطلبة  ،والذي يتم
بشكل مبطن ليس بالعلن .ھذه الممارسات وغيرھا من قبل الجامعات الخاصة من شأنھا ان تؤدي الى
تدني المستوى التعليمي العالي.
كثرة تغيير القوانين وعدم وجود سياسة ثابته تتبعھا وزارة التعليم العالي ھو أمر أدى الى تخبط في
العملية التعليمية .فعدم ثبات وزارة التعليم العالي على سياسات محددة كمعدالت القبول في الجامعات
ھو أمر يجعل من عملية التعليم العالي صعبة ،فقد تكون مستويات طلبة تخصص واحد متفاوتة بشكل
كبير بسبب تفاوت معدالتھم من سنة الى سنة .كما أن طرح الوزارة لتخصصات معينة ومن ثم الغاء
ھذه التخصصات بعدما قام عدد كبير من الطلبة بدراستھا ھو امر يؤدي الى اضطراب العملية
التعليمية بكافة مستوياتھا ومواجھة خريجي ھذه التخصصات لمشاكل كبيرة من شأنھا ان تحدث خلال
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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في المنظومة التعليمية على المدى البعيد ،وھذا من شأنه أن يؤدي الى تدني مستويات التعليم وجودته
لسوء مخرجات ھذه السياسات واألنظمة.
ومن أھم السلبيات التي تؤثر على جودة التعليم العالي في األردن ،ھي ظاھرة انتشرت في اآلونة
األخيرة ،وھي الواسطة والمحسوبية .فمھما تحدثنا عن ھذه الظاھرة لن نوفيھا حقھا ،لما لھا من
عواقب وخيمة .فوجود الواسطة والمحسوبية داخل الجامعات أدى الى بروز طلبة ال يستحقون التميز
والتقدير وحصولھم على عالمات ومعدالت مرتفعة ،وعند وضعھم تحت االختبار الحقيقي ،ال
ينجحون فيه ،بل يعكسون صورة تعليمية سلبية عن الجامعات التي تخرجوا منھا .وھو ما يرسخ
اعتقاداً بأن جودة التعليم الناتج من ھذه الجامعات ليس بالكفؤ.
ويلعب العنف الجامعي دوراً كبيراً في خفض جودة التعليم العالي .فكثرة المشاجرات الطالبية
وانتشارھا بين الجامعات كافة ھو أمر يدفع الجامعة بكافة دوائرھا بالتركيز على حل المشكالت
ومعالجتھا بدال من التركيز على تحسين نوعية التعليم الذي يتم تقديمه للطلبة .فتقوم الجامعة بإھدار
طاقاتھا البشرية والمالية على عقد الدورات والندوات التي تندد بھذه الممارسات وتنشر الوعي
بخطورة ھذه التصرفات بدال من استثمارھا في تحسين وتطوير منتجاتھا التعليمية وتوفير ما يلزمھا
وما يلزم الطلبة لالرتقاء بمستواھا ومستواھم التعليمي.
انخفاض تمويل البحث العلمي ھي مشكلة تواجه التعليم العالي سواء على مستوى مرحلة
البكالوريوس او الدراسات العليا .فقد انخفضت نسبة ما يتم تخصيصه ألغراض البحث العلمي بسبب
انخفاض موازنة بعض الجامعات او ارتفاع مديونيتھا ،بل حتى لو توفر ھذا التمويل ،يتم توجيھه
ألبحاث غير مجدية وال تعود بالفائدة المرجوة والمتوقعة على الجامعة ،وبھذا تكون الجامعة قد
أھدرت مبالغا ً طائلة ،كان من الممكن استثمارھا بشكل أفضل ،على أبحاث ليست بالجودة التعليمية
المستحقة لھذا التمويل .بل حتى ولو تم صرف ھذا التمويل على أبحاث مھمة ،ال تقوم الوزارة وادارة
الجامعة باالھتمام الكافي في ھذه األبحاث ،وال يتم تعميمھا وابرازھا كما ينبغي .وھذا من شأنه أن
يقلل من دافعية الباحثين على القيام بأبحاث أخرى ،وھو ما يؤدي الى خسارة عقول نيﱢرة كان من
الممكن ان تسھم في رفع المستوى التعليمي للجامعات.
ونھايةً ،يجب أن نتذكر أن العملية التعليمية التعلمية ھي نظاما بحد ذاته ،اذا حسنت المدخالت وعملية
المعالجة ،كانت المخرجات بالمستوى والكفاءة المطلوبة  .وبالتالي نستطيع من خالل التغذية الراجعة
المستمرة والمستمدة من أرض الواقع أن نعمل على تحسين ھذه النظام بالقدر المستطاع .فال بد من
اتخاذ كافة االجراءات الالزمة وسن قوانين صارمة من شأنھا أن ترتقي في العملية التعليمية في
األردن ،ودعمھا بكل ما تحتاجه لتحسين مستوى التعليم العالي ،ومحاولة تدارك ما يمكن تداركه،
والحث المستمر على أھمية مرحلة التعليم العالي في حياة الطالب وما تساھم به ھذه المرحلة من
االرتقاء بالفرد والمجتمع وبالتالي االرتقاء بمستوى األردن ورجوعه لما كان عليه سابقا ً..
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خبرني

٢٠١٤/٥/١٧

السبت

االردن -نقص حاد في انفاق الجامعات
كشف مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدﷲ سرور الزعبي عن نقص حاد في انفاق الجامعات الرسمية
والخاصة على البحث العلمي رغم موازناتھا العالية ومقارنة بعدد اعضاء ھيئة التدريس وفق ما اوردته صحيفة
الدستور .وقالت الصحيفة ان متوسط ما تخصصه الجامعة الحكومية العضاء ھيئة التدريس يصل الى  ١٨٠٠دينار
سنويا ،بينما تصل النسبة ذاتھا في الجامعة الخاصة الى  ١٦٠٠دينار ،االمر الذي اعتبره دون الطموح وكارثة
اكاديمية ال يمكن السكوت عنھا .وبين الزعبي الية تحصيل االموال المخصصة للبحث العلمي والتي امتنعت الجامعات
عن انفاقھا لالعوام الثالثة الماضية ،موضحا ان ملف الجامعات الخاصة ،التي وصلت مبالغ استحقاق البحث العلمي
فيھا الى مليونين و ٤٤٥الف دينار ،احيل الى دائرة الشوون القانونية واالموال االميرية للعمل على تحصيلھا وفقا
الحكام القانون ،فيما تمت مخاطبة وزير التعليم العالي بخصوص الجامعات الحكومية التي تراكم عليھا مبلغ مليونين
و ٧٠٠الف دينار للبحث العلمي لتقتطع من الدعم الحكومي المخصص لھا .وقال الزعبي في معرض كشفة لتفاصيل
موازنات الجامعات لعام  ٢٠١٢ان موازنة الجامعة االردنية تصل الى نحو  ٨٤مليون دينار وانفقت فعليا على البحث
العلمي حوالي  ٥ماليين ،فيما وصلت موازنة جامعة اليرموك الى نحو  ٤٨مليونا وبلغ انفاقھا الفعلي على البحث
العلمي حوالي  ٩٥الف دينار فقط ،وانفقت جامعة موتة مليونا و ٤٠٠الف دينار من اصل موازنة بلغت  ٤٤مليونا،
اما الجامعة الھاشمية فبلغ انفاقھا الفعلي على البحث العلمي مليونا و ٤٠٠الف دينار من اصل موازنة بلغت ٣٥
مليونا ،وفيما وصلت موازنة جامعة العلوم والتكنولوجيا الى  ٦٧مليون وصل معدل انفاقھا على البحث العلمي
مليونين و ١٠٠الف دينار .واشار الى ان موازنة جامعة ال البيت وصلت الى  ٢٤مليونا و ٦٠٠الف دينار وبلغ انفاقھا
على البحث العلمي نحو  ٨٩الف دينار فقط ،معتبرا ان جامعة البلقاء حققت توازنا في معدل انفاقھا على البحث العلمي
الذي بلغ مليونا و ٦٠٠الف دينار نسبة الى موازنتھا البالغة  ٥٨مليونا و ٤٠٠الف ،واما جامعة الحسين بن طالل
فبلغت موازنتھا  ٢٠مليون دينار بينما وصل معدل انفاقھا الفعلي على البحث العلمي  ٧٩الف دينار .وتابع الزعبي ان
موازنة الجامعة االلمانية االردنية بلغت نحو  ٢٠مليونا و ٦٠٠الف بينما لم يزد انفاقھا على البحث العلمي عن ٧٤
الف دينار ،اما جامعة الطفيلة فقد بلغت موازنتھا  ١٢مليونا و ٦٠٠الف بينما وصل انفاقھا الفعلي الى نحو  ١١٥الف
دينار .وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة ،اكد الزعبي ان جامعة فيالدلفيا كانت من الجامعات االكثر انفاقا على البحث
العلمي حيث بلغت موازنتھا  ١٥مليونا و ٢٠٠الف دينار ووصل االنفاق الفعلي على البحث العلمي فيھا نحو ٤٥٥
الف دينار سنويا ،وانفقت جامعة االميرة سمية  ١٩٠الف دينار على البحث العلمي سنويا مع موازنة بلغت نحو ٧
ماليين و ٨٠٠الف دينار ،واما جامعة الزيتونة فبلغت موازنتھا الفعلية  ٢١مليونا و ٣٠٠الف دينار وبلغ معدل انفاقھا
الفعلي  ٣٤٥الف دينار ،وجامعة البتراء انفقت  ٤٣٧الف دينار مع موازنة بلغت  ٢٠مليونا و ٧٠٠الف دينار ،واما
جامعة االسراء انفقت على البحث العلمي  ٢٤٣الف دينار مع موازنة وصلت الى  ١٨مليون دينار .وبلغت موازنة
جامعة العلوم التطبيقية الى حوالي  ٢٨مليونا و ٦٠٠الف مع معدل انفاق فعلي على البحث العلمي بلغ  ٨٠٢الف
دينار ،اما جرش فوصلت موازنتھا الى  ٩ماليين و ٤٠٠الف مع معدل انفاق فعلي على البحث العلمي بلغ  ٢٢١الف
دينار ،واربد االھلية فموازنتھا  ٦ماليين مع انفاق وصل الى  ٥٣الف دينار ،اما جامعة جدارا فقد وصلت موازنتھا
الى  ٦ماليين و ٤٠٠الف بينما كان معدل انفاقھا  ٥٨الف دينار ،وجامعة الشرق االوسط كانت موازنتھا الفعلية ٨
ماليين و ١٠٠الف مع انفاق فعلي على البحث العلمي بلغ  ١٩٣الف دينار ،وجامعة عجلون فقد وصلت موازنتھا
الفعلية مليونا و ٧٠٠الف بينما كان معدل انفاقھا على البحث العلمي حوالي  ٦٠الف دينار ،اما جامعة عمان العربية
فقد وصلت موازنتھا الى  ٤ماليين دينار وانفقت على البحث العلمي  ١٢٢الف دينار ،اما الجامعة االمريكية بمادبا فقد
بلغت موازنتھا  ٤ماليين و ٧٠٠الف ووصل معدل انفاقھا على البحث العلمي حوالي  ١٨٢الف دينار.
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اعالنات
الرأي ص+٢٨:الدستور ص٥٠

األحد
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زوايا الصحف
األحد

عين الرأي

٢٠١٤/٥/١٨

• مصادر مطلعة داخل نقابة المعلمين أكدت الى »عين الرأي« ان نقيب المعلمين استشار عددا
من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين التي ال تربطھا أي عالقة بالنقابة وذلك لتزكية وترشيح
أسماء معلمين من داخل الجماعة الستالم مناصب إدارية ومن أبرزھا منصب المدير
اإلداري للنقابة الذي يتقاضى راتبا يزيد عن ) (١٥٠٠دينار ..المصادر تساءلت ھل ھذه ھي
حرية النقابات التي يسعى اإلخوان لتحقيقھا؟ وھل جميع خيرات النقابة تذھب فقط لألعضاء
المنظمين في الجماعة التي ما زالت تسير على نھج »أخونة مؤسسات الدولة والنقابات
المھنية«!؟.
• -د .خالد الوزني يصدر خالل األيام المقبلة دراسة عن األثر االيجابي من وجود السوريين
في األردن ..الوزني أصدر قبل اشھر دراسة عن األثر السلبي لتدفق الالجئين السوريين على
االقتصاد وخزينة الدولة.
• ليس خفيا ً على احد الدور األردني الھاشمي عبر السنين الطويلة في الحفاظ على القدس
والمقدسات الذي شكل جزءا أصيال من تاريخ أي مواطن أردني وعربي إال أن ما يثير
الدھشة واالستغراب وفق مراقبين مساعي أصحاب دعوات اإلصالح واالسلمة في إنكار ھذا
الدور واختالق ادوار وھمية لدول إقليمية ذاق العرب منھا األمرين خالل حكمھم للعرب
مبتغين ھؤالء من »سيدھم الجديد« بان يكون مأمنھم ومالذھم من الرفض الشعبي لھم في
بلدانھم .

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

21

األحد

صنارة الدستور

٢٠١٤/٥/١٨

• اقام الدكتور احمد ھليل قاضي القضاة إمام الحضرة الھاشمية ظھر أمس حفل غداء كبير في
القاعة الھاشمية في مجمع جبري بمناسبة زفاف ولده »محمد األمين« ..حضر الحفل رئيس
الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور ورئيس مجلس األعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وعدد
كبير من رجاالت الدولة والعلماء وقضاة الشرع والقضاء المدني ورجال الصحافة واالعالم
وجمع غفير من وجھاء األردن وشيوخ العشائر.
• ث ﱠمن رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور شتيوي العبدﷲ جھود رئيس الوزراء الدكتور
عبدﷲ النسور في تفھم احتياجات جامعة الطفيلة التقنية وتلبيتھا ..وقال العبدﷲ في تصريح
صحفي أمس إن رئيس الوزراء وقف على التفاصيل الدقيقة الحتياجات الجامعة ،وأبدى
توجيھاته لرئيس الجامعة للسير في استكمال التخصصات التقنية للجامعة ،واالستفادة من
المصادر الذاتية ،ومن الدعم الذي قدمه الرئيس لھا ،كما شكر نواب المحافظة الذين عملوا
في أوقات مختلفة على إيصال حاجات الجامعة والمحافظة إلى مكتب الرئيس.
• حظيت ندوة الدستور التي عقدت مساء االربعاء الماضي حول »الحوار والوئام بين األديان«
بتغطية اعالمية واسعة ..حيث قام التلفزيون األردني بنقل وقائعھا على مدار اربع نشرات،
كما قامت »الجزيرة مباشر« ببثھا وعدد من الفضائيات األردنية بنقل وقائعھا.
• يواصل مزارعو وادي األردن اعتصامھم المفتوح الذي بدأوه األسبوع الماضي ،احتجاجا ً
على السياسات التسويقية للقطاع الزراعي في ظل األزمات التسويقية التي يعيشھا
المزارعون بسبب األوضاع الراھنة في عدد من دول الجوار ،إضافة إلى ارتفاع تكاليف
مستلزمات اإلنتاج.
• ال زالت المسودة االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لألعوام  ٢٠٢٠-٢٠١٤ترواح مكانھا،
إذ قدم المعنيون في القطاع الزراعي مؤخراً مالحظاتھم حول المسودة للجان التي شكلتھا وزارة
الزراعة لبحث تلك المالحظات التي ما زالت قيد الدراسة.

• أعلن التيار السلفي الجھادي في األردن عن »ارتفاع ملحوظ » في أعداد القتلى بين عناصره
في سوريا حيث قال قيادي بارز في التيار لـ«صنارة الدستور« أمس السبت إن »أعداد
عناصر التيار الذين يقاتلون في سوريا بدأت حقيقة تنخفض جرّاء أعداد القتلى الكبيرة
يعط
والملحوظة بين صفوف مقاتلي التيار نتيجة الحرب الدائرة مع النظام السوري ولم
ِ
القيادي المزيد من التفاصيل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٥/١٨

األحد

• يطلق المجلس االقتصادي واالجتماعي اليوم برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور،
دراسة حول التھرب الضريبي في االردن اعدھا الدكتور معن النسور.
• كلف وزير المياه الدكتور حازم الناصر من قبل مجلس الوزراء بمتابعة مشكلة المدرج
الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي.
• تفكير أولي على مستوى الوزارة المختصة بالعمل على تأسيس وظيفة جديدة باسم »ملحق
ثقافي« في واشنطن بعد تلمس الحاجة الملحة لموقع من ھذا النوع.
• شيمون بيريس فعلھا بذكاء بالنرويج عندما أھدى رئيس وزرائھا ھدية خاصة ھي عبارة عن
»نتاجات« خاصة من المستوطنات اإلسرائيلية.
• نصائح بالجملة تلقاھا الدكتور عمر الرزاز تقترح عليه وجود »سلبيات« ال يمكن نكرانھا في
التقارير األخيرة بخصوص ملف التخاصية.
• الدكتور سري نسيبة ترك منصبه المثير للجدل في جامعة القدس المفتوحة وأصبح من
المرشحين لعضوية »اللجنة المركزية« لحركة فتح.
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األحد

زواريب الغد

٢٠١٤/٥/١٨

• حال عدم اكتمال النصاب القانوني اول من امس الجمعة دون عقد اجتماع الھيئة العامة لنقابة
األطباء البيطريين ،على ان يعقد الجمعة المقبل في مجمع النقابات بمن حضر .النقابة تستعد
حاليا الجراء انتخابات نقيب واعضاء مجلس النقابة ،المقررة في الثالثين من الشھر الحالي،
ويتنافس فيھا على منصب النقيب نبيل اللوباني والعبد جميل عواد ،اضافة إلى تنافس ١٨
طبيبا بيطريا على عضوية المجلس.
• بدعوة من المنتدى العربي تحاضر الباحثة والكاتبة الدكتورة حياة الحويك عطية مساء بعد
غد الثالثاء حول ”ذكرى النكبة الفلسطينية“ ،التي تصادف في الخامس عشر من أيار
”مايو“ من كل عام .المحاضرة تقام في مقر المنتدى بعمان.
• التيار السلفي الجھادي في األردن اعلن عن ”ارتفاع ملحوظ ” في أعداد القتلى بين عناصره
في سورية .وحسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ ،فقد اكد قيادي بارز في التيار أن
أعداد عناصر التيار المقاتلين بسورية ”بدأت حقيقة تنخفض جرّاء أعداد القتلى الكبيرة
والملحوظة بين صفوفنا نتيجة الحرب الدائرة مع النظام السوري“ .ويقدر عدد عناصر التيار
”الجھادي“ االردني في سورية بنحو  ٢٠٠٠مقاتل.
• عشرات ”سدور“ الكنافة النابلسية انھالت على مجمع النقابات المھنية في وقت متأخر من
مساء أول من أمس الجمعة ،وقبيل صدور نتائج انتخابات نقيب واعضاء مجلس نقابة
الصيادلة األردنيين ،وذلك احتفاال بفوز النقيب الجديد الدكتور أحمد عيسى البالسمة.
االحتفاالت بفوز البالسمة وقائمة الوفاق المھني الصيدالني ،الممثلة للتيار االسالمي في
النقابة ،تواصلت حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت ،لتعكس سخونة ھذه االنتخابات.
• نفى عميد كلية األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية
الدكتور زيد عيادات أن يكون قد تقدم بطلب إجازة إدارية من منصبه ،بعد قرار مجلس
أمناء الجامعة الخميس بتعيين نائب للعميد .عيادات أكد لـ“الغد“ أمس أنه ما يزال على
رأس عمله ،ولم يتقدم بطلب إجازة إدارية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

النسور :استقرار األردن مھم ألمن المنطقة
الذنيبات يؤكد أھمية تطبيق تعليمات )التوجيھي(
استكمال االستعدادات لقداس البابا
عالوين :المحروقات مطابقة للمواصفات
أزمة جديدة تشعل المكتب التنفيذي لـ )اإلخوان المسلمين(
أبو سماقة» :جرش  «٢٩يوازن بين الثقافي والفني والجماھيري
الدرادكة  :ال تأخير على اتفاقيات شراء الكھرباء من شركات مشاريع الخاليا الشمسية
)األمانة( تسحب  ٢٢٢سيارة من كوادرھا
 ٥آالف سجلوا للحج ..وارتياح عام لقرار السعودية باعتماد

سفير المملكة بالفاتيكان :الكرسي الرسولي يق ّدر الدور الكبير للملك في رعاية مسيحيي الشرق
النسور :الحل العادل للقضية الفلسطينية سيُسھــم بحـل أزمــات المنطـقــــة
إعالن النتائج النھائية النتخابات »شورى العمل اإلسالمي« الثالثاء
أمانة عمان تسحب  ٢٢٢مركبة من كوادرھا الوظيفية
إسرائيل تسابق الزمن لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس
تنديد عالمي بقطع المياه عن الماليين في حلب

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الملكة رانيا تطلق مبادرة "ادراك" غدا
تفاصيل مزايا "الحكومة" ألبناء األردنيات المتزوجات من أجانب
"اينيفيت" ترفع "اتاوة" الصخر الزيتي إلى  ١.٥دينار
انخفاض ملموس على الحرارة اليوم
انخفاض حاالت الطالق في المملكة %٢.٣
 ٣٠٠مكتب "حج وعمرة" من دون ترخيص
"األحوال الشخصية" يشجّع عائالت على إقصاء بناتھا خارج التركة

مناورات »سيف عبدﷲ« واالنفتاح السعودي – اإليراني
سھرات "ھش ونش" للعيطان العائد على طائرة الدرسي
رئيس " البنك الدولي" يزور االردن مطلع حزيران
ربع سكان العالم معادون لليھود والعــرب أكــثر عــدا ًء
"أتلتيكو مدريد ينتزع الليجا من "عرين برشلونة
تركيا ..حريق جديد يفاقم مأساة "المنجم"
حلـول مقترحة الدارة شـركــة الملكيـة االردنيـة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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