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أخبار الجامعة
أخبار األردنية

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

خبراء يشددون على ضرورة موائمة برامج الجامعات مع سوق العمل
أجمع أكاديميون وخبراء ومتخصصون من القطاع
الخاص على ضرورة اعادة النظر في برامج
وسياسيات المؤسسات االكاديمية لتكون اكثر انسجاما
مع متطلبات سوق العمل.
وشددوا على اھمية عقد اجتماعات دورية تجمع
ممثلين عن الجانبين لمناقشة آليات سد احتياجات
سوق العمل من خرجي الجامعات للحد من مشكلة
البطالة.
واكد المشاركون على ضرورة توسيع قاعدة
المشاركة النسائية في الوظائف على مختلف
المستويات وتسليحھا بالمھارات الالزمة لولوج سوق العمل بما ينعكس ايجابا على االقتصاد الوطني.
ودعوا الحكومات الى ضروة دعم انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل ايجاد آليات لتمويل
انشاءھا ،إما بالشراكة مع القطاع الخاص او انشاء صناديق لالقراض الميسر.
جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدتھا الجامعة االردنية بالتعاون مع جامعة برشلونة االسبانية ضمن
مشروع ايراسموس موندوس ) (LINKING MED-GULFوالممول من المفوضية االوروبية.
والتي جمعت عددا من االكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجھات الحكومية المعنية بالتشغيل
والتدريب والمنظمات االھلية وعدد من الطلبة المستفيدين من المشروع.
ويھدف المشروع الى انشاء شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع الخاص والجامعات لتنمية وتطوير
اقتصاد دول الشرق االوسط والخليج العربي وشمال افريقيا من خالل تعزيز فرص توظيف خريجي
جامعات تلك الدول ورفد اسواقھا بالقوى البشرية المؤھلة والمدربة.
وقال رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة لدى افتتاحه فعاليات الورشة إن الجامعة
ماضية في تعزيز مھارات التوظف لدى طلبتھا من خالل تنمية مفاھيم القيادة والريادة وتطوير
مھارات االتصال لديھم ،مشيرا الى حصول الجامعة على تصنيف الخمس نجوم في قدرة الخريجيين
على التوظف والتسھيالت التي توفرھا الجامعة لطلبتھا )البيئة التعليمية( ،وسھولة الوصول من حيث
المنح المقدمة والخدمات لذوي االعاقات ،على مقياس ) (QSالعالمي للجامعات
وأكد الطراونة أھمية مشاركة الجامعة في التصنيفات العالمية ما يمكنھا من تسليط الضوء على
جوانب القوة والضعف في مختلف محاور العملية التعليمية والبحثية واالدارية ومدى تواصل الجامعة
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وتفاعلھا مع مجتمعاتھا الداخلية والخارجية ،األمر الذي يساعد في رسم الخطط االستراتيجية
القصيرة والمتوسطة المدى لتعزيز مكامن القوة وتصحيح مواطن الضعف.
وأضاف الطراونة ان الجامعة ملتزمة في سعيھا الحثيث لتكون جامعة رائدة بين الجامعات المصنفة
عالميا ً من خالل توفير الخبرة التعليمية والتعلمية المتميزة لطلبتھا ،وتبني برامج بحثية إلنتاج المعرفة
النظرية والتطبيقية ونشرھا ،والمساھمة بشكل فعال في بناء ثقافة التعلّم المستمرة ،وتحسين مستوى
الحياة في مجتمعھا المحلي واإلقليمي والعالمي من خالل خطة استراتجية تقوم على مراجعة كافة
عمليات الجامعة في المستويات األكاديمية واإلدارية والطالبية،وصوال إلى تحقيق الجودة الشاملة في
مدخالت الجامعة وعملياتھا ومخرجاتھا.
من جانبھا ثمنت مديرة المشاريع في جامعة برشلونة زينب معزوز دور الجامعة االردنية في
الحصول على اعلى معيار في قدرة طلبتھا على التوظف واكسابھم المعارف والخبرات لدخول سوق
العمل االمر الذي يظھر المكانة التي تتميز بھا الجامعة ،وما تقدمه من تسھيالت وخدمات لطلبتھا
والعاملين فيھا والمستوى الذي وصلت اليه في مجال البحث العلمي كما ونوعا.
وحثت معزوز طلبة الجامعات على اكتساب اللغات المختلفة وتطوير مھارات استخدام الحاسوب
واالنترنت ومھارات االدارة والقيادة ما يمكنھم من التنافس بشكل افضل على شغل الوظائف.
بدوره اكد رئيس جمعية الفنادق األردنية مشيل نزال أن القطاع السياحي بحاجة ماسة لرفدة بعدد كبير
من االيدي العاملة والمدربة مشيرا الى ان القطاع يوفر حاليا )  (٤٢ألف فرصة عمل مباشرة
و) (١٢٠ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وقال إن النمو السياحي العالمي انعكس على األردن حيث ارتفعت أعداد السياح الدوليين من ٤٦٩
مليون سائح عام  ٢٠١٢إلى  ٤٩٤مليون سائح العام الحالي ما يؤكد ضرورة الحاجة العداد كبيرة
من الموظفين خالل االعوام المقبلة مشيرا الى أن مستقبل اإلقتصاد األردني سيعتمد على القطاع
السياحي بسبب تراجع قطاع الصناعة الرتفاع كلف الطاقة والكھرباء وتدني مستوى القطاع الزراعي
لشح وندرة المصادر المائية.
مدير مديرية تشغيل عمان نبيل عماري اشار خالل مشاركته الى االستراتيجية الوطنية للتشغيل التى
اطلقتھا وزارة العمل لتمكين الشباب من الحصول على الوظائف من خالل التنسيق مع المنظمات
الدولية و القطاع الخاص.
ولفت عماري الى ان الوزارة تعمل على تعزيز العمل التشاركي مع مكتب التنمية والتواصل مع
المجتمع المحلي في الجامعة االردنية لمساعدة حديثي التخرج على ايجاد الوظائف اضافة الى اقامة
معارض التوظيف الدائمة.
بدوره قال مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي ان المكتب يسعى الى تعزيز فرص
التواصل مع مختلف المؤسسات االكاديمية االقليمية والدولية لدعم تنفيذ سياسات الجامعة
واستراتيجيتھا للتحول نحو العالمية.
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واضاف ان المكتب يعمل على تطوير مجتمع جامعي نابض بالحياة الدولية ،وتعزيز تبادل الخبرات
والثقافات بين الجامعة والجامعات الدولية ،وفتح آفاق التواصل العضاء ھيئة التدريس والطلبة على
حد سواء.
وقدمت مديرة مكتب منظمة الشباب الدولية -االردن رنا الترك ايجازا حول برنامج شباب المستقبل
والذي يھدف الى بناء قدرات المجتمع المحلي وتمكين قطاعاته من تحقيق ادوار منتجة من خالل خلق
الشراكات مع الجھات الداعمة.
فما عرض مجموعة من طلبة الجامعات المستفيدين من المشروع لتجاربھم وخبراتھم وقدموا عدد من
المقترحات لتطوير المشروع والوصول الى اكبر عدد من الطلبة لالستفادة من الخدمات التي يقدمھا.
حضر الورشة رئيس الوكالة االسبانية الدولية العتماد وضمان جودة التعليم الدكتور نك ھاريز
ورئيس الجمعية االوروبية للتعليم الدولي الدكتور ھانز جورج اضافة الى عدد من المشاركين من
السويد وتونس والمغرب وتركيا وعمان واالردن.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

الطراونة يدعو إلى تعزيز مھارات الموظفين خدمة للجامعة والطلبة
أكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف
الطراونة على أھمية تعزيز مھارات موظفي
الجامعة بما ينعكس على مستوى أدائھم،
ويعزز من إنتاجيتھم بما يصب في مصلحة
الجامعة.
وأضاف الطراونة خالل افتتاحه اليوم دورة
اإلدارة العليا التي ينظمھا مركز االستشارات
والتدريب حرص الجامعة على تدريب
كوادرھا البشرية والتوسع في البرامج
التطويرية لھم لالرتقاء بأداء الھيئتين
التدريسية واإلدارية لخدمة الطلبة والعملية التعليمية بأكملھا.
ودعا الطراونة المشاركين إلى االستفادة من الموضوعات التي يطرحھا برنامج الدورة بھدف بناء
جھاز إداري مسلح بأدوات العلم والمعرفة.
بدوره قال مدير مركز االستشارات محمد المعاقبة أن الدورة تھدف إلى تدريب العاملين في الجامعة
ممن يشغلون مناصب قيادية في كلياتھا ومراكزھا ووحداتھا اإلدارية على احدث األساليب ووسائل
اإلدارة من اجل رفع سويتھم والرقي بأدائھم ،ورفدھم بالمعرفة .
وتشمل موضوعات الدورة التي تغطي ما مجموعه ) (٦٦ساعة تدريبية معتمدة  :مفھوم العملية
اإلدارية والتنظيم ،والتخطيط االستراتيجي ،ووظائف اإلدارة ،وأخالقيات العمل الوظيفي ،ومعايير
الجودة وغيرھا من الموضوعات.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

األردنية" تؤھل طلبتھا على انشاء مشروعات صغيرة وإدارتھا
عقد مكتب التواصل مع الشركاء/مركز التنمية
والتواصل مع المجتمع المحلي في الجامعة
األردنية اليوم ورشة عمل بعنوان" المشاريع
الصغيرة ودورھا في التمكين االقتصادي"
استھدفت ) (٧٠مشاركا ومشاركة من طلبة
الجامعة.
وھدفت الورشة التي جاءت بالتعاون مع كلية
األعمال والشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة )تمويلكم( ،وشارك فيھا كل من الدكتور أمجد
أبو السمن من قسم التسويق وفادي الريان مدير شبكة فروع مندوبا عن )تمويلكم( إلى تأھيل قدرات
المشاركين التدريبية وتطويرھا بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل خصوصا تلك المتعلقة في كيفية
انشاء مشروعات صغيرة وإدارتھا.
وقالت مديرة المركز فايزة الشوابكة إن تأھيل الطلبة وتسليحھم بالمھارات العملية وتشجيعھم على
التفكير واإلبداع في العمل التجاري ،سيفتح أمامھم السبل في الحصول على فرص عمل تؤدي إلى
تخفيف الضغط على القطاع العام في استيعاب األعداد الكبيرة من خريجي الجامعات.
وأشارت مديرة مكتب التواصل مع الشركاء سميرة الموسى إلى إن الورشة تكمن أھميتھا في زيادة
المشاركة في الحياة االقتصادية على المستوى المحلي وخفض معدل البطالة من خالل تنفيذ
المشروعات الصغيرة وتسويقھا وطنيا ،مشيرة إلى مشاركة مؤسسات مالية داعمة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة في الورشة ممن يولون اھتماما في تقديم الدعم المالي والفني والمساعدة في
إعداد خطة عمل وتوجيه وإرشاد.
وناقشت الورشة على مدار جلستين عدد من المحاور تناولت في مضامينھا مفھوم المشاريع الصغيرة
ودورھا في التمكين االقتصادي ،وكيفية اختيار المشاريع وتسويق منتجاتھا ،إلى جانب تسليط الضوء
على اإلدارة المالية للمشاريع والتعريف بشركة تمويلكم والخدمات التي تطرحھا.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٢

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

انتھاء الترشح النتخابات مجلس طلبة )األردنية( اليوم
حاتم العبادي -تنتھي اليوم الثالثاء عملية
الترشح النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة
االردنية ،التي ستجري في السابع والعشرين
من الشھر الحالي.
وقال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور
عزمي محافظة ،نائب رئيس الجامعة ،ان
طلبات الترشح التي قدمت حتى امس بلغت
على مستوى الفرد ) (٢٥٠طلبا وثالثة طلبات
على مستوى القائمة النسبية.
وعلمت »الرأي« ان طلبة االتجاه االسالمي في الجامعة ترشح على مستوى القوائم ،في حين لم
يعرف عدد المترشحين منھم على مستوى مقاعد الفرد.
وبين الدكتور محافظة ان اللجنة سنتظر في الطلبات وتدقيقھا وفرزھا ومدى انطباق الشروط
الملطوبة ،لتصدر بعدھا قوائم الترشيح النھائية االحد المقبل،فيما تبدأ فترة تقديم الطعون بالكشوفات
والبت فيھا في نفس اليوم ولمدة ثالثة أيام ،الفتا الى ان االعتراض على قرارات اللجنة سيكون
بطلبات تقدم الى رئيس الجامعة.
وحدد يوم الثامن عشر من الشھر الحالي آخر موعد لتقديم االنسحابات على المستويين )الفردي،
القائمة( وتعويض الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة.
الى ذلك تبدأ في العشرين من الشھر الحالي فترة الدعاية االنتخابية للمرشحين ولمدة خمسة أيام.
وأجرى مجلس الجامعة تعديال على تعليمات مجلس اتحاد طلبة الجامعة ،بحيث اعتبر نسبة  ٤بالمئة
من مجموع االصوات حدا ادنى لالحتساب عند توزيع مقاعد القائمة ،مشيراً إلى أن النظام االنتخابي
السابق لم يشترط نسبة محددة للدخول في التنافس ،بيد ان النظام الحالي يخرج أي قائمة تحصل على
نسبة تقل عن  ٤بالمئة من المنافسة.
وخصص النظام تسعة مقاعد للقائمة ،فيما يشترط أن ال يقل عدد مرشحي القائمة عن سبعة وان ال
يزيد على تسعة.
وانخفض مجموع المقاعد التي يتنافس عليھا الطلبة الى  ٨٤مقعدا من  ٨٥وبقيت النسبة )+ ٦٠٠
 ،(٣٠٠أي ان أي قسم او كلية او معھد يضم  ٦٠٠طالب يحصل على مقعد واحد واذا زاد العدد على
 ٦٠٠يشترط ان ال تقل الزيادة في عدد الطالب عن  ٣٠٠حتى يحصل القسم على مقعد ثان.
ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لھم المشاركة في االنتخابات نحو  ٣٨الف طالب مسجلين للفصل
الدراسي الحالي ،فيما يبلغ مجموع عدد طلبة الجامعة حوالي  ٤٣٥٠٠طالب.
وتضم اللجنة العليا لالنتخابات لمجلس الطلبة قيادات الجامعة وطلبة وأحد أعضاء السلك القضائي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص /٨سوق ومال -رويترز

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

ورشة حول بيانات مسح السكان
اختتم مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية ورشة عمل للصحفيين عن استخدام بيانات
مسح السكان والصحة األسرية  ،٢٠١٢في العمل اإلحصائي بأشكاله كافة.
وشارك في الورشة ،التي استمرت يومين ،صحفيون من وكالة األنباء األردنية والصحف اليومية
وعدد من المواقع اإلخبارية اإللكترونية.
وأشرف على التدريب مديرة إعالم بال حدود من لبنان الدكتورة ماجدة أبوفاضل ،والباحث
اإلحصائي فتحي النسور ،والخبير الديموغرافي الدكتور عيسى مصاروة والمتخصصة في المسوح
اإلحصائية من دائرة اإلحصاءات العامة إخالص عرنكي .وتناولت الورشة أساليب فھم وطرق
استخدام نتائج المسح الديموغرافي والصحي في كتابة التقارير الصحفية ،ومھارات الكتابة حول
األرقام والبيانات وفھم المؤشرات الديموغرافية والصحية ،ودور الصحفيين في عرض المعلومات
اإلحصائية للقراء ولصانعي القرارات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص ٦

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

األحزاب المشاركة في ملتقى »األردنية« :ال جدية لدى »التنمية السياسية«

السبيل للتنمية الحزبية -رغم إشادة بعض
األحزاب األردنية التي شاركت في
مناسبة انعقاد ملتقى األحزاب األردنية في
الجامعات األردنية والتي نفذتھا وزارة
التنمية السياسية بالتعاون مع المعھد
الجمھوري الدولي داخل حرم الجامعة
األردنية
لتعريف طالب الجامعات على واقع
وآفاق األحزاب األردنية وتشجيعھم على
التعرف واالنخراط في العمل الحزبي ،اال
ان ذلك لم يشفع لوزير التنمية السياسية أن
يطاله النقد والعتاب من أغلب األحزاب
األردنية التي شاركت.
األحزاب التي استعدت جيدا ألھمية ھذا الحدث التاريخي بالنسبة لھا ،حيث استعد بعضھا منذ
شھرين ،رغم تفاوت درجة االستعداد من حزب آلخر كما بدا واضحا ،حيث لعبت االمكانيات المادية
دورا مؤثرا .قامت بعرض ادبياتھا ووثائقھا وھداياھا التذكارية في اجنحة تم اعدادھا لھذه الغاية دون
تواجد الوزير ورئيس الجامعة األردنية ،واستطاعت ان تلتقي مع الطلبة الول مرة في تاريخھا داخل
معاقلھم التي كانت وما زالت محظورة عرفا ليومنا ھذا.
اغلب األحزاب صبت جام غضبھا على وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكاللده وحملوه
مسؤولية سوء التنظيم الذي شھدته الصالة المغلقة داخل كلية الملك عبد ﷲ الثاني للتكنولوجيا ،وبسبب
مغادرته السريعة للملتقى وعدم سماعه لكلمات األحزاب؛ مما حرم الكثير من األحزاب فرصة تقديم
كلمتھا المخصصة بدقيقتين بسبب مغادرة الحضور للمدرج بعيد مغادرة الوزير وتبعه مباشرة مغادرة
اإلعالم الذي وصفوه باعالم الوزير ،باالضافة الى مغادرة مضيف الملتقى رئيس الجامعة األردنية
مما أحدث فتورا في المشاركة والحضور وصف في بدايته بالقوي سرعان ما تضاءل تدريجيا.
النقد المباشر لم يستثن المكان الذي خصص لألحزاب)داخل صالة مغلقة( ومن المساحة الصغيرة
التي خصصت ،كما وانتقد ادارة الجامعة لعدم الترويج المبكر للملتقى بين الطلبة وداخل الكليات.
اما عن توقعات األحزاب لنتائج الملتقى وللمرحلة الالحقة فلقد اجمعت األحزاب المشاركة على املھا
في ان تصدق الحكومة بوعودھا لألحزاب بدخول الجامعات واقامة الندوات والمؤتمرات ،واال يكون
الملتقى مجرد برواز ديمقراطي وانه ال بد من ان يتبع الملتقى اجراءات حقيقية لدخول األحزاب الى
الجامعات.
وقال مندوب الحزب العربي األردني« بان الملتقى كان فاشال بامتياز وھدد بان حزبه سيصدر بيان
شجب واستنكار بسبب سوء التنظيم والرعاية ولعدم وجود علم مسبق لدى طلبة الجامعة بانعقاد
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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المؤتمر؛ مما حرم األحزاب المشاركة فرصة حقيقية للتقرب من الطلبة وتعريفھم ببرامجھا
وفكرھا«.
فيما قالت مندوبة حزب جبھة العمل االسالمي على لسان مندوبته بنان احمد« بان التنظيم كان سيئا
ابتداء من الموقع مرورا بعدم وجود اعالنات كافية لدى الطلبة حول وجود الملتقى ،اضافة الى
مغادرة الوزير المبكرة للمكان ،ولم تبد اي تفاؤل بتحول جذري نحو تنمية العمل الحزبي في األردن
محذرة بان ما حدث ال يمكن وصفه اال ببرواز ديمقراطي«.
وقال امين عام حزب الفرسان األردني االستاذ خالد عطا » االجتماع كان ممتازا ولكنه لم يخف
استياءه من سوء التنظيم ومن مغادرة الوزير بھذه السرعة التي وصفھا بانھا ال تحترم وجود
األحزاب األردنية وال تحترم اھمية الحدث وال تحترم وعد الحكومة بالعمل على تنمية األحزاب«.
وأكد امين عام حزب الشباب الوطني األردني الدكتور محمد العكش«بان االجتماع كان فاشال لألسف
بسبب سوء التنظيم والحضور كان سيئا وبخالف المتوقع حيث بدا واضحا غياب التنسيق في الترويج
بين ادارة الجامعة والكليات«.
وقال الناطق اإلعالمي لحزب العدالة واالصالح د .رجائي حرب » بان االجتماع لم يكن منظما
وافتقر للترويج واستنكر مغادرة الوزير متسائال عن سبب حضوره ؟ وعن توقعاته لما بعد الحدث
قال بانه يجب ان يتبع ذلك اجراءات حقيقية فاعلة اذا ما كانت الحكومة صادقة في تنمية العمل
الحزبي«.حزب األنصار األردني على لسان مدير اقليم الجنوب االستاذ نصار المواتين قال » بان
الحضور كان جيدا رغم عدم التنظيم الجيد للملتقى وانتقد وزير التنمية السياسية لمغادرته الملتقى
مبكرا ».وأبدت الدكتورة امل ابوبكر من الحزب الوطني األردني استياءھا الشديد من سوء التنظيم
ومن مغادرة الوزير وغياب التنسيق الواضح ،واضافت بانه لو كان القرار بيدھا فانھا لن تشارك في
المرحلة الثانية من الملتقى المنوي عقده الحقا في جامعات أردنية أخرى ولكنھا تترك القرار لحزبھا.
واعتبرأمين عام حزب الحياة األردني ظاھر عمرو« بان التنظيم كان سيئا وكذلك المساحة
المخصصة وانه كان يجب عقد ھذا الملتقى في مكان مفتوح وليس مغلقا ،اضافة الى ابداء استغرابه
من مغادرة الوزير السريعة«.
وابدى المھندس مصطفى الواكد نائب امين عام حزب االصالح استياءه من سوء التنظيم ومغادرة
الوزير المبكرة ،واضاف بان الطلبة لم يكونوا على علم مسبق بالحدث وان سبب حضورھم كان
بمحض الصدفة كون الملتقى عقد داخل كليتھم.
وقال الناطق االعالمي في حزب الجبھة األردنية الموحدة الدكتور صفوان الشياب« نبارك ھذه
المبادرة لكونھا فتحت ابواب كانت الى وقت قريب مغلقة في وجه األحزاب« ،اما عن التنظيم فلقد
اشار الدكتور الى انه »كان غير موفق ،اضافة الى استياء الحزب من مغادرة الوزير ورئيس
الجامعة للملتقى مبكرا ،اذ كيف يعقل خروجھم وھم ينادون لتشجيع الطلبة باالنتماء للعمل الحزب
وتشجيع التنمية الحزبية ونتمنى في المستقبل ان يكون اكثر جاذبية بان يكون البرنامج متنوعا بحيث
يتضمن حوارات ولقاءات بين الطلبة والوزير لطرح االسئلة واالستفسارت ».
وقال امين عام حزب الرفاه األردني » ان الحزب غير راض عن الملتقى النه غير مبرمج ونحن
نرفض الدخول الى الجامعات باذن مسبق ناھيك عن تدخل المعھد الجمھوري في الشأن األردني
الحزبي ،وھذا امر غير مقبول بالنسبة لنا .ونحن لسنا بحاجة الى وصاية او وصفة للعمل الحزبي من
قبل المعھد الجمھوري ».وعن التنظيم فلقد اشار االمين العام الى انه كان« غير منسق وبحاجة الى
تنظيم وترويج اكثر .ومستنكرا مغادرة الوزير السريعة العمال الملتقى مما يظھر عدم جدية الوزارة
في تنمية العمل الحزبي«.
وأشاد امين عام حزب العدالة والمساواة الشيخ حمد ابو زيد بالمناسبة وبالحضور المميز على حد
تعبيره ولم يبد اي مالحظة سلبية بخصوص التنظيم اوالمكان اوحتى لمغادرة الوزير ورئيس الجامعة
للملتقى كما ابداه نظراؤه من األحزاب االخرى.
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

12

العرب اليوم ص ٣

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

مالحظة :المادة الصحفية األتية جرت منذ ثالثة شھور إلى أن صحيفة العرب اليوم أعادت نشره
في عددھا لھذا اليوم

منتدون يطالبون بإلغاء الوصاية السياسية على األكاديميين
عرين مشاعله  -اكد المشاركون في مؤتمر
الحريات األكاديمية في الجامعات العربية
الذي عقد في الجامعة االردنية امس لمناقشة
الدراسة االستقصائية عن وضع الحريات
األكاديمية في الجامعات العربية التى اجراھا
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان بعنوان
"مقياس الحريات األكاديمية في الجامعات
العربية" باللغتين العربية واالنجليزية على
اھمية ضبط مقياس للحريات االكاديمية في
الجامعات العربية
بما يساھم في رفع مستوى ھذه الجامعات
وتنمية ارتباطھا بالمجتمع وتوسيع خدماتھا له اضافة الى الحاح من المشاركين باھمية تعميق الوعي
والثقافة المرتبطين بمفھوم الحريات األكاديمية الذي يجسد اعالن عمان للحريات األكاديمية عام
. ٢٠٠٤
األستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة األردنية اشار خالل كلمته في افتتاح فعاليات
المؤتمر الى "ضرورة أن يكون األكاديمي مشاركا ومنتجا في العملية التعليمية ،ال مجرد متلق لما
يفرض عليه من منھاج وخطط دراسية وبرامج واقتراحات ،فھو محور العملية التعليمية .لذا وجب
النھوض به وتطويره وتأھيله وتدريبه ،ليكون على السوية التي نسعى إليھا من اجل خلق األجيال
التي نطمح لھا" ،كما طالب بتعزيز مفھوم الحرية األكاديمية وتطويره من خالل البنى التشريعية
والحماية الحكومية ،لتوفير الراحة ألعضاء ھيئة التدريس ،معنويا وماديا ،بحيث يوفر لھم البيئة
المناسبة للعمل واإلبداع والتميز من خالل إعطاء امتيازات وظيفية أو سكنية أو حتى إعفاءات
جمركية.
واكد ان منح مزيد من الحريات األكاديمية ال يمكن تحقيقه إال إذا تمتعت الجامعات باالستقالل المالي
واإلداري الكامل وعدم السماح بتدخل كافة أجھزة الدولة بالمؤسسات األكاديمية .ونوھت الدكتورة
نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل الى "ان عملية تحسين أوضاع وأداء الجامعات العربية
والنھوض بالبحث العلمي واحترام الحريات األكاديمية في العالم العربي ،ھي عملية ملحة ال تقل
أھمية عن بقية الملفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المطروحة" .وقال مدير مركز عمان
لدراسات حقوق اإلنسان المنظم للمؤتمر د .نظام عساف  ،الى ان الفكرة التي يستھدفھا المقياس
الخاص بالحريات األكاديمية  ،تستند الى تحليل التشريعات والممارسات المتعلقة بحق الحرية
األكاديمية ،تحليال تجريبيا ،وليس معياريا فحسب ،ما يعني دراسة وفحص ممارسات القطاعين العام
والخاص في التعليم التي تتضمن حالة انتھاك للحق ،ومدى امتثال الدولة والجامعات اللتزاماتھا
المتعلقة به".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك احمد سعيد نوفل اشار الى عدم استقالل الجامعات الخاصة
عن السلطات واصحاب الجامعات النھا مملوكة الى اصحاب القطاع الخاص الذين ال يھمھم سوى
زيادة اعداد الطلبة ما يسھم في مضاعفة ارباحھم المادية حيث نشأت الھداف استثمارية اكثر منھا
تعليمية وبتشجيع من قبل الدولة وراس المال الذين يتحكمون بتلك الجامعات ويقيدونھا بتدخالتھم
المباشرة بما فيھا التحكم بالعملية التعليمية حتى ولم يحصلوا على شھادات جامعية ولم يدخلوا
الجامعات للدراسة بل دخلوھا كمالكين لراسمال الجامعة .
اضافة الى ان  % ٤,٧١من اعضاء ھيئة التدريس ال يعرفون معنى الحريات األكاديميه.
كما يعامل الطالب في الجامعات الخاصة وامام المالكين كزبون ويعامل معاملة تفضيليه في بعض
الجامعات وتلبي طلباتھم بالسرعة الممكنة وحرية الطلبة في المناقشة واالطالع على المراجع ذات
العالقة بتخصصاتھم وفي االنخراط في االتحادات والنشاطات السياسية داخل الجامعة وخارجھا.
واجمع نخبة من المفكرين ورؤساء واساتذة جامعات وباحثين من الجامعات العربية على ضرورة
الغاء الوصاية السياسية عن المجتمع األكاديمي والتزام السلطات العمومية باحترام استقالل المجتمع
العلمي بمكنوناته الثالثة من أساتذة وطلبة واداريين وتجنيبه الضغوطات الخارجية والتدخالت
السياسية التي تسيء الى حرية الھيئات األكاديمية ما يوفر شرطا ضروريا لنجاح العملية التعليمية
وتطور البحث العلمي اضافة الى شمول الحريات األكاديمية حق التعبير عن الرأي والحق في نشر
المعلومات والمعارف وتبادلھا كما تشمل حق المجتمع المحلي في ادارة نفسه بنفسه واتخاذ القرارات
الخاصة بتسيير اعماله ووضع ما يناسبھا من اللوائح واالنظمة واالجراءات التي تساعد على تحقيق
اھدافه التعليمية والبحثية العلمية.
وتأكيد حق أعضاء المجتمع األكاديمي بمكنوناته الثالثة في تكوين نقابات تدافع عن مصالحه اوتخدم
عمله اضافة الى تأكيد واجب الدولة قي توفير الموارد الضرورية لتوسيع شبكة التعليم العالي والبحث
العلمي واالرتقاء بنوعيتھا وايالء اھتمام خاص بمستوى تأھيل ومعيشية الھيئة العلمية بما يخدم
حاجات المجتمع والسعي لتوفير التعليم الجامعي المجاني لجميع الراغبين فيه
وتلخصت أبرز االستنتاجات والتوصيات بضرورة حث الحكومات واصحاب الجامعات الخاصة
على االعتراف بالحريات األكاديمية في دساتيرھا من دون قيود او شروط وتحديد معايير أكاديمية
وأخالقية شفافة للترقية العلمية وتحديد العدالة في سياسات القبول للطلبة وضمان تكافؤ الفرص للقبول
في الجامعات واشاعة مبادئ الحكومة االكاديمية ومحاربة اوجه الفساد المتعلقة بالمجال األكاديمي
وتجنب التدخل من قبل اجھزة السلطة التنفيذية في السياسات المتصلة بالمناھج وتطويرھا وتعين
اعضاء ھيئة التدريس وضرورة اعتماد لجان وطنية منتخبه من قبل الجامعيين تتولى عملية انتداب
او توظيف األساتذه وترقيتھم حتى نضمن تجسيد قيم الكفاءة والنزاھة والشفافية سواء تعلق األمر
باختيار األساتذه او قبول الطلبة .والتركيز على أھمية الصرامة العلمية في البنية األكاديمية من حيث
التدرج األكاديمي وان يكون التميز العلمي ھو المعيار ال السياسي او الديني او الطائفي اضافة الى
التركيز على حرية عضو ھيئة التدريس والجامعات في تقديم المناھج الخاصة ال المواد والخطط
التدريسية على صعيد الجامعات بحيث تشمل التطورات السريعة الحاصلة في العالم بالنسبة للتعليم
االلكتروني والتقدم العلمي في المجاالت كافة وال يتم تدخل وزارة التعليم العالي على نمط
التخصصات في الجامعات .اضافة الى تطبيق قانون الجامعات على الجامعات الخاصة وعدم
اخضاع ھيئة التدريس في الجامعات الخاصة لقانون العمل فقط .
وأظھرت نتائج تقرير الرأي العام في الحريات األكاديمية انقساما واضحا في ثقافة وسياسة اآلراء
المبحوثة بحيث ال يوافق  % ٣٤.٤من المبحوثين على أن األكاديميين في الجامعات التي ينتسبون
إليھا يتمتعون غالبا بحق المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعة ،مقابل  % ٣٩.٢يوافقون
أحيانا بتمتع األكاديميين بھذا الحق في الجامعات التي ينتسبون إليھا ،واألقل نسبة ) % ٢٨يوافقون(
بأن مجتمعھم األكاديمي يتمتع بھذا الحق.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفي نفس الوقت جاءت نسبة غير الموافقين بأن األكاديميين يملكون حرية التظاھر ضد المؤسسة
األكاديمية التي ينتسبون إليھا وانتقادھا وبلغت  ،% ٣٠قريبة جدا من نسبة )الموافقين( على ذلك
وبلغت  ،% ٢٨كما ال تتيح الجامعات لكل من يريد االنتساب إليھا واالرتباط بھا نقد اإلدارة الجامعية
وممارساتھا من دون وجل أو خوف )أحيانا( بنسبة  ،% ٤٠.٦ما يعني أنھا تتيح انتقادھا في مناسبات
ومواقف معينة.
توفر الجامعات لألساتذة الذين ال يتم تعيينھم أو للطلبة الذين ترفض التحاقھم بھا سبيال نزيھا للتظلم،
في حين )يوافق(  % ٣٠.٥على أن مؤسساتھم األكاديمية توفر فرص التظلم لھا .ويوافق % ٣٢.٥
على أن القائمين على إدارة الجامعات يرتبطون بروابط مباشرة أو غير مباشرة مع أية جھة حكومية
سواء قبل عملھم في الجامعة أم بعده ،مقابل  % ٢٣.٦ال يوافقون على وجود مثل ھذا النوع من
االرتباطات .كما يوافق  % ٤١.٥على أن أسس تعيين األساتذة ليست واضحة ومعلومة للجميع ،وال
مجال للعبث بھا من إدارة الجامعة أو من خارجھا ،مقابل  % ٢٢ال يوافقون على وجود ھذه األسس
في جامعاتھم ،و % ٣٦.٣يوافقون أحيانا على ذلك.
النسبة األعلى من المبحوثين يوافقون على أن الطلبة في الجامعات التي ينتسبون إليھا يتم تعيينھم على
أساس المساواة بين جميع الطلبة  ،% ٥٨ووفق أسس تضمن فرصا متكافئة لھم ،مقابل النسبة األدنى
التي بلغت  % ١١.٣ال توافق على أن التعيينات تتم بمساواة وتراعي تكافؤ الفرص ،في حين يتوسط
رأي الموافقين أحيانا الرأي العام من المبحوثين في ھذا الشأن بنسبة بلغت .% ٣٠.٤
)يوافق( أغلبية المبحوثين على أن انتخاب رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ورؤساء األقسام في
الجامعات يتم بشكل حر وبنسبة  ،% ٤٢.٦تقابلھم نسبة ليست بسيطة من غير الموافقين على وجود
انتخابات حرة في جامعاتھم بلغت  ،% ٣٢وتوافق أحيانا النسبة األقل من المبحوثين بنسبة بلغت
.% ٢٥.٣
 % ٣٧.٣من المبحوثين يوافقون على أن إدارة الجامعات تعلن قراراتھا وسياساتھا والتنسيب إليھا
للعلن ،ويكون للفرد حق الوصول ألية معلومة تخص الجامعة بسھولة ويسر ،مقابل النسبة األقل في
المجموع العام وبلغت  % ١٧.٥ال يوافقون على أن جامعاتھم تقوم بذلك ،وتسيدت النسبة األعلى ٤٥
 %الرأي بـ )الموافقة أحيانا( على أن جامعاتھم تقوم بذلك.
النسبة العليا من المبحوثين وبنسبة  % ٤٠.٧يوافقون على أن لألكاديميين حرية إنشاء النقابات
واالنضمام إليھا ،مقابل  % ٢٦.٥ال يوافقون على أن األكاديميين يتمتعون بھذه الحرية ،و% ٣٢.٨
يوافقون أحيانا.
 % ٤٨يوافقون على أن لألكاديميين حق االنتساب إلى األحزاب السياسية من دون أن يؤثر ذلك في
مركزھم القانوني داخل الجامعة ،مقابل  % ٢٣ال يوافقون ،و % ٢٩يوافقون أحيانا.
 % ٤١.٢يوافقون على أن أعضاء المجتمع األكاديمي في الجامعة التي ينتسبون إليھا يملكون الطعن
بالقرارات التأديبية التي تصدر بحقھم لجھة نزيھة وحيادية ،يخالفھم الرأي من غير الموافقين ١٥.٥
 ،%ويوافق أحيانا % ٤٣
النسبة األعلى  % ٥٧.٢توافق على أن أسس قبول الطلبة واضحة ومعلومة للجميع ويتم العمل بھا
دائما ،مقابل  % ١٣ال يوافقون على ذلك ،و % ٢٩.٤يوافقون أحيانا.
يوافق  % ٤٣.٦على أن تعيين األساتذة في الجامعات التي ينتسبون إليھا يتم على أساس الكفاءة
والنزاھة من دون إعارة انتباه لالنتماءات السياسية أو غيرھا ،في الوقت الذي يشكك فيه الموافقون
أحيانا بـ  % ٦.٥بأن التعيينات تتم بنزاھة وعدالة ،وال يوافق على ذلك .% ٢٠
 % ٤٦يوافقون على أن الجامعات التي ينتسبون إليھا تتمتع بصالحية إدارة شؤونھا بذاتھا وإصدار
التعليمات والقرارات الالزمة لذلك من دون أي تأثير ،مقابل ) % ١٤.٧ال يوافقون على ذلك ،و٣٥.٢
 %يوافقون أحيانا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ما يزيد على نصف مجتمع المبحوثين يوافقون على أن الفرد األكاديمي في الجامعة التي ينتسبون
إليھا يتمتع بممارسة ما يقع في مجال تخصصاتھم ،بحثا وتدريسا ،وتعلما بحرية ،في الوقت ذاته
يشكك  % ٣٥ممن أجابوا بـالموافقة أحيانا على ھذا اإلطار ،والنسبة األقل  % ١١.٣ال يوافقون على
ذلك.
 % ٥٣يوافقون على أن الفرد األكاديمي يتمتع بحرية اختيار موضوع بحثه والمنھجية األنسب
لمعالجته من دون خوف من إيقاع الضرر به أو االنتقام منه % ١٢.٣ ،ال يوافقون ،و% ٣٤.٧
يوافقون أحيانا.
يوافق  % ٤٠على أنه بمقدور الفرد األكاديمي حرية التعبير عن أفكاره ونتائج أبحاثه ونشرھا بكافة
الوسائل بحرية ومن دون خوف ،وبنسبة قريبة يوافق أحيانا  ،% ٣٩مقابل  % ٢١ال يوافقون على
ذلك.
نصف المبحوثين  % ٥١.٧يوافقون على أن للجامعة التي ينتسبون إليھا ميزانية مالية مستقلة تشرف
على إعدادھا بذاتھا ،مقابل  % ٢٢ال يوافقون ،و % ٢٥.٧يوافقون أحيانا.
نصف المبحوثين  % ٥٠يوافقون على أنه بمقدور الفرد األكاديمي حرية التعبير عن أفكاره ونتائج
أبحاثه ونشرھا بكافة الوسائل بحرية ومن دون خوف ،وبال قيود ،سواء من اإلدارة الجامعية أم
الحكومة) % ١٦ ،ال يوافقون( ،مقابل ثلث المبحوثين يوافقون أحيانا .% ٣٤
نصف المبحوثين أيضا  % ٤٩.٦يوافقون على أن الفرد األكاديمي يتمتع بحرية اعتناق أية
آيديولوجية أو عقيدة ،ربع المبحوثين يوافقون أحيانا  ،% ٢٥.٧والنسبة األقل "ال توافق" .% ١٧.٤
النسبة األعلى توافق أحيانا بأن الجامعة تفرض رقابة على المطبوعات والمحاضرات التي يقوم
األكاديميون بإعدادھا ،يليھم في النسبة  % ٣٠.٨ال يوافقون و % ٢٤.٦يوافقون على ذلك.
وشارك في المؤتمر أكاديميون من اليمن ومصر والمغرب وتونس والعراق وسورية واألردن ولبنان
وفلسطين والسودان ،وخبراء اكاديميين من الجامعات األوروبية واالفريقية واورويا الشرقية وتركيا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شباب الرأي ص ٣٦

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

»جائزة منكو« ..تقدير وتشجيع للباحثين الشباب
حنين الجعفري  -تقديراً لمستوى األداء البحثي ألعضاء ھيئة التدريس وتشجيعا ً للباحثين في كليات
الجامعة االردنية العلمية على إثراء البحث العلمي والمساھمة في خدمة العلمية األكاديمية  ،ومنح
الحافز لتكثيف نشاطھم واالستمرار فية يمنح مركز حمدي منكو للبحوث العلمية جائزة علي منكو
للباحث المتميز كل عام للباحثين المتميزين في الكليات العلمية وطلبة الدراسات العليا داخل الجامعة
األردنية وخارجھا.
وقامت عائلة منكو بالتبرع بقيمة الجائزة البالغة اثني عشر ألف دينار توزع منھا خمسة آالف دينار
للباحثين المتميزين وألفا دينار لطلبة الدراسات العليا.
يعتبر مركز حمدي منكو للبحوث العلمية وحدة مستقلة في الجامعة األردنية تعنى بالسعي لتوفير
الدعم للبحوث العلمية األصيلة ،والبحوث المشتركة ،في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية
والتكنولوجيا.
وجاء إنشاء ھذا المركز عام  ١٩٩٩في الجامعة األردنية ،بمبادرة من علي حمدي منكو عبر توفيره
منحة مالية مستمرة تخليدا لذكرى والده المرحوم حمدي منكو .وتم افتتاح مبنى مركزمنكو للبحوث
العلمية في شھر كانون الثاني.٢٠٠٩/
وتقول مديرة المركزد .عبير البواب »نتطلع إلى المشاركة في تطوير إمكانات الجامعة األردنية
إلجراء بحوث علمية أصيلة في العلوم األساسية والتطبيقية والتكنولوجيا في مجاالت علم المواد
وتقنية النانو والتقنية الحيوية والحلول الصيدالنية وتطوير واستكشاف األدوية«.
وحول آلية المشاركة في تطوير امكانات الجامعة إلجراء البحوث العلمية تبين البواب ان المشاركة
تتم من خالل دعم البحوث العلمية في مجاالت اھتمام المركز بما يتفق وتعليمات الجامعة المتعلقة
بالبحث العلمي ،ويتضمن ذلك تنظيم اتفاقية بين المركز والباحث يحدد فيھا بنود ومجريات البحث،
وموازنته والفترة الزمنية إلجرائه ،وأية أمور أخرى ذات عالقة وتوقع االتفاقية من الباحث الرئيس
ومدير المركز .باإلضافة إلى تھيئة وتجھيز بعض المختبرات المتخصصة والحديثة المزودة بأحدث
األجھزة إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية داخل مبنى المركز في حرم الجامعة األردنية لتشكيل
صالت علمية فاعلة من خالل تشجيع التعاون بين مجموعات من المختصين في فروع العلم المختلفة
والعمل معا ً لمعالجة المشاكل محليا ً ودوليا ً و تشجيع أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة على إجراء
بحوث علمية مبتكرة تم تصميمھا بعناية وذلك بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي الراقية ،المحلية
منھا والعربية والدولية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مرصد الرأي ص ٢٦

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

مرصد الرأي
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية فضاء للنحات مجدي الطيب،
يعرض فيھا بعضا ً من أعماله ،عند الحادية عشرة صباح اليوم الثالثاء قرب برج الساعة.

مرصد الدستور ص ٢٥

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

مرصد الدستور
النحات مجدي الطيب في »األردنية«
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية فضاء للنحات مجدي الطيب،
يعرض فيھا بعضا ً من أعماله ،الساعة الحادية عشرة صباح اليوم قرب برج الساعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص  /٣رياضة – الغد ص  /٤التحدي

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

األردنية تفوز بـ يد الجامعات للطالبات
ظفر فريق الجامعة االردنية للطالبات ببطولة كرة اليد للجامعات بعد تغلبه على جامعة آل البيت
 (١٢/٢٣) ٢٠/٣٠في مباراة جرت امس االول في قاعة جامعة فيالدلفيا.
وحسب علي عودة مقرر لجنة البطولة ،فازت جامعة االميرة سمية على الھاشمية (٩/١٥) ١٥/٣٠
وجاء الترتيب :االول االردنية  ٩نقاط ،الثاني جامعة االميرة سمية  ٦نقاط ،الثالث آل البيت  ٣نقاط،
الرابع الھاشمية دون نقاط.
وفي نھاية البطولة قام د .مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا مندوبا ً عن رئيس
اتحاد الجامعات بتسليم الكأس لكابتن الجامعة االردنية والميداليات التقديرية لالعبات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

غضب خليجي من تصريحات السفير التركي في ع ّمان
أكدت مصادر سياسية ان االردن يسعى الى لعب دور الوسيط لنزع فتيل االزمة الخليجية التي ادت
لسحب سفراء السعودية واالمارات والبحرين من قطر ،غير ان تصريحات صدرت من قبل السفير
التركي في عمان اغضبت الجانب الخليجي ،ھاجم فيھا الموقف السعودي.
وقالت مصادر ان االردن يسعى لتطويق االزمة الخليجية من خالل سلسلة اتصاالت اردنية كويتية
لحل عقدة االزمة خاصة قبيل انعقاد القمة العربية المزمع انعقادھا في الكويت في  ٢٥من الشھر
الجاري.
االردن يسعى الى ان تكون تصريحاته ومواقفه محسوبة بدقة وحسب المصدر "بميزان الذھب" حتى
ال تثير غضب اية دولة خليجية ،وحتى يكون الي دور للوساطة وجاھة موضوعية بعدم التدخل اال
في مجال راب الصدع بين الدول العربية الخليجية.
اال ان السفير التركي في عمان سادات أونال ،انتقد القرار السعودي بإدراج جماعة االخوان المسلمين
على الئحة االرھاب.
وقال السفير التركي خالل ندوة عقدت في كلية العلوم السياسية في الجامعة االردنية "انا ال اعرف
ما ھي حقيقة دوافع القرار السعودي".
وتابع في معرض انتقاده بشكل واضح للقرار السعودي"نحن في تركيا ال نؤمن بأن سياسة اإلقصاء
ھي الحل" داعيا الدماج جميع شرائح المجتمع في العملية السياسية ،مشيرا الى أن اإلسالم
والديمقراطية متالزمين.
وقالت مصادر مطلعه ان تصريحات السفير التركي اغضبت الجانب الخليجي ممثال بدول السعودية
واالمارات والبحرين.
تصريحات السفير التركي قد تلقي بظاللھا على الوساطة االردنية الكويتية ،حيث انتقد رئيس لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب حازم قشوع تصريحات السفير التركي بقوله" :يجب على
السفير ان يعلم ادبيات العالقات الدبلوماسية".
وتابع قشوع خالل حديثه لـ"العرب اليوم" :كان االجدر ان تنتقد وزارة الخارجية التركية من
اراضيھا اي قرار وتصدر المواقف وليس من خالل الساحة االردنية ،ومن خالل تصريحات
ومواقف للسفير قد تؤدي الى تقويض اي مساع لردم الفجوة في العالقات التي اعترت الدول العربية
الخليجية الشقيقة.
واكد قشوع وجود مبادرة اردنية كويتية للتحرك للتقريب في المواقف بين االشقاء الخليجيين واعادة
ترطيب العالقات بينھم.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ووجه قشوع نقدا للسياسة التركية التي تريد اعادة التموضع في ظل انحسار الموقف التركي وانحسار
نفوذ جماعة االخوان المسلمين التي تدعمھا تركيا ،في المنطقة العربية ،مشيرا الى ان ھذه المواقف
من تركيا سيكون مآلھا الفشل بسبب اعادة تماسك الموقف العربي.
واستطرد قشوع بقوله":ھذه مرحلة استقطاب اراء ومواقف ونحن نناى بموقفنا االردني عن اية حالة
استقطاب ،خاصة ان االردن تربطه عالقات ممتازه مع السعودية واالمارات والبحرين وقطر ،االمر
الذي يحتم علينا البقاء على مسافة واحدة من الدول العربية ومحاولة التدخل الزالة الخالف.
وكان الموقف الرسمي االردني ازاء االزمة التي تعصف بالعالقات الخليجية الخليجية متماسكا
ومتوازنا ،حيث اكدت الحكومة إن األردن يقف على مسافة واحدة من جميع دول الخليج العربي،
ويتمتع بعالقات متميزة مع جميعھا ،وال مصلحة أردنية إال باستقرار ھذه الدول الشقيقة.
االردن يرى ان األزمة الدبلوماسية بين قطر والسعودية واإلمارات والبحرين ،والتي تمثلت بإعالن
الدول الثالث األخيرة سحب سفرائھا من الدوحة األربعاء الماضي بـ"سحابة صيف وسرعان ما
تنقشع".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية
الدستور ص  - ٦العرب اليوم ص ٢

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

الملكة رانيا :التعليم المھني يحتاج لثقافة مجتمعية تركز على المھارة والمبادرة
حضرت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ أمس االثنين
جانبا من ورشة عمل حول التعليم المھني نظمھا
صندوق االمان لمستقبل االيتام وكلية القدس
لبحث نتائج الشراكة التي انطلقت بينھما وفقا
لحملة »تعلم مھنة بتصير بإيدك ذھب«.
وضمت الورشة التي عقدت في كلية القدس
مستفيدين من الصندوق دارسين في الكلية وعددا
من الخريجين من التخصصات المھنية وممثلين
للجھات الداعمة لھم.
واشادت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ بالشراكة القائمة بين الصندوق والكلية مؤكدة ان التعليم المھني
يحتاج الى بناء ثقافة مجتمعية تركز على االھتمام بالمھارة وتأخذ زمام المبادرة.
واكدت جاللتھا اھمية دور القطاع الخاص في تشجيع التعليم المھني والتعاون مع مراكز التعليم
والتدريب لضمان تطابق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وقال نائب مدير عام صندوق االمان لمستقبل االيتام ابراھيم االحمد ان ھذه الورشة جاءت للتعرف
على آراء المستفيدين حول البرامج المھنية المقدمة لھم وتوافقھا مع متطلبات سوق العمل وقدرتھا
على التحفيز للتعليم المھني.
وخالل الورشة استمعت جاللتھا الى موجز حول آراء الجھات الداعمة للصندوق ،وقدم عدد من
الطلبة نبذة عن مدى استفادتھم وكيف انعكس على بناء شخصياتھم وتحديد مسار حياتھم المھنية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة لومينوس ابراھيم الصفدي ،ان مخرجات الورشة سيتم االستفادة منھا
في تعزيز ورفد برامج الكلية والطرق الجديدة التي تعتمدھا لتوفير فرص بديلة للشباب من أجل العمل
في مجاالت جديدة.
وتجولت جاللتھا في عدد من الغرف الصفية ،وتبادلت الحديث مع الطلبة حول النھج النظري في
التعليم وأھمية تعزيزه بالجانب التطبيقي مع التركيز على التخطيط الجيد لبناء االفكار والمشاريع
وطرق النجاح.
واطلعت جاللتھا على مختبر الصحة والسالمة المھنية مستمعة الى شرح عن المھارات التي يتم
التدريب عليھا عمليا وربط ھذه المھارات في مختلف المھن على أرض الواقع لتوفير السالمة المھنية
للعاملين.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وكان صندوق االمان الذي تأسس بمبادرة من جاللة الملكة رانيا العبدﷲ عام  ،٢٠٠٦قد وقع اتفاقية
تعاون مع كلية القدس في شباط ُ ،٢٠١٣منح بموجبھا خصما بنسبة  ٣٠بالمئة على الرسوم الدراسية،
ومنحة تعليمية في تخصص )صناعة االفالم( من كلية االعالم االسترالية التي تندرج تحت مظلة كلية
القدس ولمدة سنة دراسية.
وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من الصندوق الذين التحقوا في البرامج الدراسية لكلية القدس  ٢٥٤طالبا
وطالبة ،منھم  ١٣٠طالبا وطالبة التحقوا خالل حملة »تعلم مھنة بتصير بإيدك ذھب« في تخصصات
التدريب المھني المختلفة.
ويغطي صندوق االمان الرسوم الدراسية للمستفيدين في الجامعات الحكومية أو كليات المجتمع أو
مراكز التدريب المھني وكذلك رسوم الدورات التدريبية كالحاسوب واللغة اإلنجليزية ومھارات
االتصال وغيرھا.
ووصل عدد المستفيدين التراكمي من الصندوق حتى شباط الماضي  ٢٣٠٤طالب وطالبات ،على
المستويات التعليمية الثالثة :الجامعية والدبلوم والتدريب المھني .وبلغ عدد الخريجين ١٢٦٣
خريجا ً.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

 ٣٥٠٠طالب في اوكرانيا مع الوزير محمود
خطط وزير التعليم العالي الدكتور
أمين محمود جيدا لرحلة "أبوية" إلى
أوكرانيا ،تبدأ وتنتھي عند ھدف واحد
وواضح ،ھو التواصل مع الطالب
األردنيين ،الذين يزيد عددھم في ذلك
البلد على  ٣٥٠٠طالب ،وصفھم
محمود نفسه بأنھم من خيرة شباب
الوطن.
تجنب الدكتور محمود ترتيب لقاءات
رسمية ،واقتصر على زيارات
للجامعات واستقبال الطلبة وممثليھم
وممثلي الجالية فقط في الفندق ،وخطط
لزيارة "القرم" ايضا ،حيث يوجد نحو  ١٠٠٠طالب أردني ھناك ،لكن النصيحة جاءت من وزارة
الخارجية بإلغاء حجز الطيران إلى جزيرة القرم ليس بسبب األوضاع األمنية التي وصفھا محمود
أصال بانھا "مستقرة" ولكن تجنبا إلثارة حساسيات ذات طابع سياسي.
لذلك إستعاض محمود عن زيارة القرم بإتصاالت مكثفة عبر "سكايب" مع الطلبة األردنيين ھناك،
الذين اشتكوا من مسألة واحدة فقط ھي "اإلضطراب الذي يثيره بينھم وفي صفوفھم قلق األھالي في
األردن".
الطلبة أنفسھم حسب محمود يطالبون أھلھم في الوطن بعدم القلق ،فاألوضاع األمنية مستقرة وليست
مرشحة للتفاقم ،والطلبة األردنيون في القرم تحديدا بأمن وخير ،ويتم التعامل معھم في مجمعاتھم
السكنية بإحترام ،والجامعات في القرم تواصل الدراسة والعمل ،وال يوجد أحوال طوارئ تستدعي
القلق.
على ھذا األساس زار الوزير محمود الجامعات في مدينتين ھما كييف ودايتس حيث يوجد المئات من
الطلبة األردنيين الذين التقى ألفا منھم دفعة واحدة في إحدى القاعات بحضور رؤساء الجامعات التي
زارھا.
األوضاع العامة غير مقلقة وطلبتنا بخير… قال محمود وھو يضع "العرب اليوم" بصورة ما حصل
في كواليس زيارته األخيرة الوكرانيا ،وھي زيارة تقررت تحت إلحاح اإلتصاالت التي تلقتھا وزارة
التعليم العالي من األھالي قلقا على ابنائھم في اوكرانيا .
المحور الرئيسي لما طرحه الطلبة في ھذه الزيارة التي اتخذت طابعا أبويا ھو اإلستفسار عن الموقف
في حال تطورت األوضاع في اوكرانيا وعادوا لألردن… ھنا كان جواب محمود :أنتم اوالدنا
والدولة لن تترككم وسنقف معكم ،ولكل حادث حديث ،وما يھم اآلن االطمئنان على سالمتكم
ودراستكم وايصال رسائل لالطمئنان عليكم الھلكم.
محمود اعجبته شخصيات الطلبة األردنيين ،ونصحھم بإكمال دراسات التخصص خصوصا في
الطب حيث يدرس ما ال يقل عن  % ٩٠من األردنيين ھناك في علوم الطب.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

جلسة للتعليم العالي مطلع األسبوع القادم ..اقرار نسب الموازي في البلقاء ومؤته
علمت طلبة نيوز بأن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة مھمة مطلع األسبوع القادم وذلك لبحث نتائج
زيارة الوزير أمين محمود الى أوكرانيا كما وأن عددا من القضايا على جدول اعمل الجلسة من بينھا
إقرار نسب الموازي التي نسبت بھا جامعات البلقاء التطبيقية ومؤته .
وبحسب مصادر فإن الجلسة القادمة للمجلس قد تتزامن مع قرارات حكومية لدعم الجامعات ماليا
وقرارات تنفيذية فيما يتعلق بالتعليم التقني واإلبتعاث .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الرأي ص  -٨الدستور ص أولى -الديار ص أولى٧/

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

البلقاء التطبيقية" تفصل  ٧من طلبتھا
قررت جامعة البلقاء التطبيقية فصل سبعة من طلبتھا الذين ثبت تورطھم في المشاجرة األخيرة خارج
أسوارھا نھاية الفصل األول الماضي ،وذلك بعد انتھاء تحقيقات اللجان المشكلة لھذه الغاية.
وأكدت إدارة الجامعة أنھا اتخذت ھذه القرارات بأقصى درجات الموضوعية والعدالة والحياد ،مشيرة
إلى أنھا لن تتھاون مع أي طالب يخالف قواعد السلوك الجامعي ويرتكب أي مخالفة تسيء الى
الجامعة للحفاظ على جو اكاديمي صحي وبيئة علمية خالية من العنف.

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

26

الرأي ص ٢

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

قوائم المستفيدين من منح وقروض التعليم العالي األحد أو االثنين
حاتم العبادي -علمت »الرأي« ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعلن قوائم الطلبة المرشحين
لالستفادة من منح وقروض صناديق الدعم الجامعي االحد او االثنين المقبلين ،في حين كانت تنوي
نشرھا نھاية االسبوع الحالي ،بحسب ما اكدته مصادر في الوزارة.
واوضحت المصادر ان الوزارة ستعلن القوائم بعد عودة وزير التعليم العالي من السعودية حيث
يشارك في اعمال مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب.
وتشمل منح وقروض صناديق دعم الطالب الجامعي :صندوق دعم الطالب )منح وقروض( ومنح
الديوان الملكي الھاشمي العامر ومنح صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية وصندوق االميرة منى لدعم
التمريض وبرنامج منح الملكية االردنية.
وقدرت مصادر ان يصل عدد المستفيدين من تلك القروض والمنح بحوالي ) (٣٠الف طالب وطالبة،
من اصل ) (٤٤٧٠٠طالب وطالبة تقدموا بطلبات ،بزيادة مقدارھا ) (٨االف طلب عن العام
الماضي.
وذكرت المصادر ان الوزارة ستفتح باب االعتراض على القائمة االولية ،التي تنشرھا على موقعھا
االلكتروني ،لمدة شھر ،ومن ثم دراسة جميع االعتراض ليصار اعالن القائمة بشكل نھائي.
ويتنافس الطلبة للحصول على منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعيمن خالل معايير بـ :دخل
الفرد الشھري وعدد االخوة في الجامعات وكليات المجتمع والمعونات التي يتلقاھا الفرد او االسرة
وجيوب الفقر ومكان االقامة ،وان ال يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق او السنة السابقة
عن نقطتين او عن ) ،(%٦٠ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي االول من
دراسته.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

إعالن أسماء المستفيدين من صناديق دعم الطالب الجامعي الخميس
امان السائح -علمت »الدستور« من مصادر مطلعة ان اسماء الطلبة المستفيدين من صناديق دعم
الطالب الجامعي ستعلن الخميس نھاية األسبوع الحالي حيث سيعقد األمين العام لوزاره التعليم العالي
والبحث العلمي مؤتمر صحفيا لإلعالن عن اسماء الطلبة وكيفية توزيعھم على المنح والقروض حيث
أشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور« ان عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض
سيصل الى حوالي  ٣٠الف طالب موزعين على المنح والقروض.
وأشارت ذات المصادر ان الطلبة الحاصلين على المنح سيكون حوالي  ١٦ألف طالب وطالبة والباقي
قروض وتشمل الصناديق :صندوق دعم الطالب )منح وقروض( ومنح الديوان الملكي الھاشمي
العامر ومنح صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية وصندوق االميرة منى لدعم التمريض وبرنامج منح
الملكية االردنية.
يذكر أن المعايير التي تسمح للطالب المتقدمين الى الصندوق لالستفادة من الصندوق ھي :دخل الفرد
الشھري وعدد االخوة في الجامعات وكليات المجتمع والمعونات التي يتلقاھا الفرد او االسرة وجيوب
الفقر ومكان االقامة ،وأال يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق او السنة السابقة عن نقطتين
او عن ) ،(%٦٠ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي االول من دراسته.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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بترا -الرأي ص ٤

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

وزير الصحة يدعو العادة توجيه الطلبة نحو تخصصات مطلوبة
دعا وزير الصحة الدكتور علي حياصات الى اعادة توجيه الطلبة نحو التخصصات الصحية
المطلوبة في سوق العمل.
وقال خالل حفل اداء القسم القانوني لصيادلة جدد ،ان الوزارة مھما قامت بتشغيل صيادلة فانھا
التستطيع تعيين سوى عدد قليل منھم واصفا االرقام التي تتحدث عن وجود نحو  ٢٩الف صيدالني
في المملكة)ممارس وعلى مقاعد الدراسة(بانه رقم مخيف.
واشاد الوزير حياصات بدور النقابة في االرتقاء بالمھنة ،وامتدح الصيادلة لدورھم في العملية
العالجية وترشيد استھالك الدواء وتوفير العالج الالزم للمرضى.
من جانبه طالب نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة في كلمة في الحفل الذي حضره وزير البيئة
الدكتور طاھر الشخشير باستيعاب اعداد اكبر من الصيادلة في وزارة الصحة مشيرا الى ان عددھم
في الوزارة ال يتجاوز ال ٤٥٠صيدالنيا وصيدالنية.
واكد عبابنة ان نسبة الصيدليات في المملكة الى عدد المواطنين من اعلى النسب عالميا ،حيث ان
النسبه العالمية ھي صيدلية لكل  ٨االف شخص ،في حين تقدر محليا بصيدلية لكل الف مواطن وفي
حال تم استثناء المؤمنين تصل الى صيدلية لكل  ٥٠٠مواطن.
وطالب نقيب الصيادلة وزارة الصحة بتعيين صيادلة قانونيين في المراكز الصحية الشاملة واالولية
مقدرا عددھا بنحو  ٧٥٠مركزا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الرأي ص  – ٨الديار ص ٤

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

فتح باب الترشح النتخابات طلبة )التكنولوجيا(
بسام السلمان -فتحت جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية ،باب الترشح لعضوية مجلس الطلبة للدورة
الثانية والعشرين.
واوضح عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة العليا النتخابات اتحاد الطلبة الدكتور احمد العالونة ،ان
االقتراع سيكون يوم الخميس الموافق للعشرين من الشھر المقبل بحسب التعليمات الناظمة لالتحاد.
واشار العالونة ،أن الجامعة تعتمد تقديم خدمة الترشح الكترونيا عبر موقعھا حرصا ً منھا على توفير
الوقت والتسھيل على الطلبة ،الفتا الى امكانية مطالعة شروط الترشح واالرشادات الخاصة
باالنتخابات.
وقال العالونة » سيتم االعالن عن قوائم اسماء المرشحين النھائية بعد انتھاء فترة االنسحاب واللجان
االنتخابية وعدد المقاعد واسماء طلبة الجامعة على الموقع االلكتروني » ،مؤكدا أن الجامعة اتخذت
كل االجراءات الالزمة النجاح العملية الديمقراطية.
ونوه العالونة ،ان ادارة الجامعة شكلت لجنة عليا لالنتخابات تضم ثالثة من الطلبة تم التنسيب بھم
من قبل االتحاد السابق تأكيدا لمبدأ الشفافية التي تنتھجھا الجامعة وانسجاما مع الرؤى الملكية السامية
في منح الطلبة الفرصة الكاملة للمشاركة في صنع القرار ،داعيا الطلبة االلتزام التام باالنظمة
والتعليمات واالبتعاد عن المظاھر السلبية واظھار الصورة الطيبة المشرقة للجامعة.
وقال العالونة ،ان ادارة الجامعة تأمل من الطلبة اختيار ممثليھم بما يلبي احتياجاتھم ويحمل ھمومھم
ويھتم بقضاياھم بكل مسؤولية واالبتعاد عن االختيار العشوائي للوصول الى اتحاد طلبة بحجم
الطموح المطلوب.

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

30

الرأي ص ١٢

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

ال تجاوزات جوھرية في انتخابات )الھاشمية(
رصد فريق من المركز الوطني لحقوق اإلنسان والمكون من رياض الصبح رئيسا وعضوية كل من
راكان الخرابشة وانس الفقھاء ورشا نكاي انتخابات االندية الطالبية في الجامعة الھاشمية.
ووفق بيان المركز لم يتم رصد اية تجاوزات جوھرية مست العملية االنتخابية من حيث نزاھتھا
وسالمتھا إال ان ھنالك بعض المالحظات التي ذكرناھا ذاتصلة بإجراءات تنظيمية ،وان ادارة
االنتخابات قد يسرت للفريق القيام بمھمته.
وقام الفريق برصد االنتخابات داخل قاعة االقتراع باإلضافة الى مقابلة الطلبة في حرم الجامعة.
وتاليا ملخص المالحظات :نسبة كبيرة من الطلبة ال يوجد لديھم فكرة عن انتخابات األندية حيث
لوحظ حالة ضعف االقبال على المشاركة في االندية الطالبية اذ بلغ عدد المنتسبين له ) (٥٥٠٠طالب
من مجموع العدد الكلي للطالب في الجامعة البالغ  ٢٩.٨٠٠طالب مما يدل على ضعف الوعي
بأھمية االندية الطالبية.
وقال الفريق انه اثر اختيار التوقيت غير المالئم في المشاركة باالنتخابات ،حيث تزامن وقت
انتخابات االندية الطالبية مع وقت االمتحانات مما اضعف اقبال الطلبة على التصويت وعلى قدرة
المرشحين على عمل دعاية انتخابية قوية.
ورصد الفريق شكوى من الطلبة بتأخر فتح صناديق االقتراع اذ بدأت بحوالي الساعة ٩:٢٠
والمفترض ان ييتم فتحھا في تمام الساعة .٩:٠٠
وأشار إلى أنه كان ھناك تواجد امني ملحوظ ألمن الجامعة مما حال دون وقوع اي مشاجرات او
حاالت عنف ،ولم يسھم ذلك في التأثير سلبا على نزاھة العملية اإلنتخابية.
ولم يسجل الفريق شكوى من الطلبة تتعلق بأي تدخل او اجراءات تعسفية او قمعية من قبل ادارة
الجامعة في العملية االنتخابية لألندية الطالبية.
وبالرغم من ان االنتساب للنادي متاح الكترونيا مما يعد فرصه تيسيريه لبعض الطلبة لالنتسابا ال انه
فترة االنتساب كانت ليست كافية مما قلل من فرص االنتساب اليھا.
والحظ فريق الرصد عدم مالءمة قاعة اإلنتخابات ،حيث تم وضع جميع صناديق االقتراع )وعددھا
 ،٣صندوق واحد لكل نادي( في قاعة واحدة مما ادى الى حالة مناالكتظاظشكل صعوبة لدى الطلبة
في اإلدالء بأصواتھم خاصة طلبة نادي الھندسة والذي وصل عدد منتسبيه الى اكثر من ٢٠٠٠
منتسب ،حيث ان مجموع المسجلين لألندية الثالث اكثر من  ٤٠٠٠منتسب.
وقد اوصى فريق المركز بان يوضع صندوق ثاني لنادي الھندسة لتخفيف الضغط وقد استجابت ادارة
االنتخابات لذلك.
ورصد ان أغلب المندوبين لدى المرشحين كانوا قريبون من الناخبين ويحاولون التأثير عليھم داخل
قاعة االقتراع وھذا يحد من حرية الناخبين.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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»الوطني لحقوق االنسان« :اقبال ضعيف على انتخابات االندية الطالبية في
»الھاشمية«
قال المركز الوطني لحقوق االنسان ان انتخابات االندية الطالبية في الجامعة الھاشمية شھدت اقباال
ضعيفا بسبب وجود نسبة كبيرة من الطلبة ليس لديھم فكرة عن تلك االنتخابات وھو ما يثبته وجود
 ٥٥٠٠طالب منتسبين لالندية من اصل العدد الكلي للطالب في الجامعة والبالغ  ٢٩٨٠٠طالب مما
يدل على ضعف الوعي بأھمية االندية الطالبية.
وقال المركز ان اختيار التوقيت الجراء االنتخابات كان غير مالئم حيث تزامن وقت االنتخابات مع
االمتحانات مما اضعف اقبال الطلبة على التصويت وعلى قدرة المرشحين على عمل دعاية انتخابية
قوية.
ورصد فريق المركز الذي تابع االنتخابات تأخر فتح صناديق االقتراع وتواجدا امنيا ملحوظا ألمن
الجامعة مما حال دون وقوع اي مشاجرات او حاالت عنف ،ولم يسھم ذلك في التأثير سلبا على
نزاھة العملية اإلنتخابية.
ولم يسجل الفريق شكوى من الطلبة تتعلق بأي تدخل او اجراءات تعسفية او قمعية من قبل ادارة
الجامعة في العملية االنتخابية لألندية الطالبية مسجالل ان فترة االنتساب لالندية كانت ليست كافية
مما قلل من فرص االنتساب اليھا.
وقال الفريق ان قاعة االنتخاب لم تكن مالئمة ،حيث تم وضع جميع صناديق االقتراع في قاعة واحدة
مما ادى الى حالة من االكتظاظ شكل صعوبة لدى الطلبة في اإلدالء بأصواتھم.
وسجل الفريق تواجد أغلب مندوبي المرشحين بالقرب من الناخبين مما اتاح التأثير عليھم داخل قاعة
االقتراع وھو يحد من حرية الناخبين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السفير البريطاني ﱢ
يحذر من خطورة اختفاء الحريات الصحفية المجتمعية
صھيب التل -قال السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت ان وسائل اإلعالم أصبحت المحرك
الرئيس للمواقف الشعبية ،نظرا ألھميتھا في إيجاد الديمقراطيات الناشئة وتطويرھا .
وأضاف في بعنوان« دور الصحافة واإلعالم في المجتمعات الديمقراطية« نظمتھا كلية اإلعالم في
جامعة اليرموك ان العالقة بين الصحافة والدبلوماسيين تتطور بتطور وسائل اإلعالم ،حيث أصبح
من الضروري أن يتفاعل الدبلوماسيون بشكل أسرع ودقيق مع األحداث الراھنة تزامنا مع تطور
اإلعالم في سرعة نقل الخبر.
وأشار إلى أن اإلعالم لعب دورا رئيسا في التحوالت السياسية التي شھدتھا دول المنطقة ،حيث أن
شبكات التواصل االجتماعي استطاعت ترجمة المواقف الشعبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،و
شكلت مجموعات متجانسة ساھمت بإيجاد رأي عام نوعي ،ساھم بإعادة إنتاج الفكر الثقافي
للمجتمعات وتشكيل الرأي العام وصوال لحالة اإلعالم التنموي.
وتطرق ميليت لموضوع الحريات وأھميتھا في ترسيخ مبادئ المجتمعات الديمقراطية ،الفتا إلى إن
كتابات العديد من المفكرين أسھمت بتطوير مفھوم حرية الرأي و التعبير مما انعكس إيجابا على
حرية الصحافة وصوال إلى إكسابھا لقب السلطة الرابعة.
و حول المخاطر التي تواجه الصحافة الحديثة أشار لمسألة الصحافة األخالقية ومدى غيابھا عن
العديد من المؤسسات اإلعالمية ،مؤكدا أن الحاجة لديھا تكمن في إعداد كوادر صحفية تعمل وفق
مبادئ الشفافية والموضوعية في نقل الحدث ،وذلك نظرا ألھمية دور اإلعالم في تحفيز النقاشات
التي تسھم في نھاية المطاف إلى تطوير األنظمة الديمقراطية ،مبينا ضرورة تشجيع الصحافة
األخالقية والمھنية وتطوير نظم المساءلة القانونية إليجاد ظروف تسمح للصحفيين بالعمل بفعالية و
حياد.
و حذر ميليت من خطورة اختفاء الحريات الصحفية المجتمعية لما لھا من عواقب وخيمة تعود
بالضرر على المجتمعات ،حيث أن اختفاء حرية الصحافة تنذر باختفاء غالبية المساءلة السياسية
لكيان الدولة ،وأنه ال يمكننا التحدث عن مفاھيم كالديمقراطية والشفافية والتعددية في ظل غياب حرية
اإلعالم ،فالعالقة بينھم تقوم على مبدأ التكاملية ،وكالھما يشكل مؤشرا ومعيارا لوجود األخر ،ومن
غير الممكن وجود إصالح ديمقراطي شامل وحقيقي في المجتمع دون وجود حرية للرأي والتعبير
يكون عمادھا اإلعالم المتحرر .
وحول قوانين المطبوعات والنشر ومستوى الرقابة التي تفرضه على وسائل اإلعالم أوضح ميليت
أن الحريات في كافة بلدان العالم تخضع للتطوير بشكل مستمر ،وھنا يكمن دور الصحفيين والمجتمع
المدني في تشكيل قوى ضاغطة باتجاه صناع القرار لتطوير الحريات وإعطائھا مجاال أوسع .
وفيما يتعلق بال«إسالموفوبيا » ومدى تشبع الصحافة الغربية بشكل عام بأفكارھا ،أكد أن الصحافة
البريطانية غير موجھة ضد اإلسالم ،رغم وجود بعض الكتاب الذين يكتبون ضد اإلسالم ،لكن أغلبية
المجتمع البريطاني ليس لديه عداء تجاه اإلسالم والمسلمين .
وفي محور أخالقيات العمل الصحفي في بريطانيا ،ومدى تطبيقھا ،قال انه يوجد عدد من الصحفيين
البريطانيين ال يتبعون أخالقيات العمل الصحفي ،مما يعتبره المجتمع البريطاني مشكلة كبيرة تخيم
على المنظومة اإلعالمية في البالد و يجب إيقافھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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جائزة الحسن للشباب تعرض فلسفتھا في جامعة الشرق االوسط
نظمت جائزة الحسن للشباب في جامعة الشرق االوسط دورة تدريبية لمنسقي الجائزة ومشرفي
الخدمات في محافظة مأدبا.
وھدفت الدورة ،التي تأتي ضمن خطط الجائزة السنوية للعام  ٢٠١٤وبمناسبة مرور  ٣٠عاما على
تأسيسه ،إلى تعريف الشباب بفسلفتھا وأھدافھا ودورھا في ترسيخ مفاھيم المواطنة والديمقراطية.
وقالت مديرة الجائزة سمر كلداني إن« الجائزة تستقي من شعارھا االنماء واالنتماء أھدافا تتمثل في
تنمية شخصية االنسان االردني وتطوير الشباب كمواطنين فاعلين وصالحين لھم دور في عملية
التنمية ،وال تقتصر على االفراد بل تمتد إلى المؤسسات«.
وأضافت إن فلسفة الجائزة« تسعى لتنمية شخصية الشباب االردني في جوانب عديدة منھا االنساني
واالجتماعي حتى يكمل الجانب االكاديمي« .من جھته قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الشرق
االوسط الدكتور سليم شريف إن الشباب مطالب باالندماج في المبادرات التي تحفزھم في عملية
المشاركة بكافة أشكالھا ،والجامعة تسخر برامجھا الكثيرة في ھذا الصدد لصقل شخصية الطالب
الجامعي« ،مشيرا إلى مستوى طالب جامعة الشرق االوسط المتميز مقارنة مع نظرائه.
ولفت إلى أن ھذا التميز ساھم في حصول الجامعة على اعتراف بخلوھا من العنف الجامعي »جعلھا
تفتخر بھذا االنجاز وتصمم على االستمرار فيه«.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تخـريج مشاركين في دورة صيانة الحاسوب بـ»اليرموك«
رعى نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور احمد العجلوني حفل تخريج المشاركين في دورة صيانة
أجھزة الحاسوب ) (+Aلموظفي الجامعة ،والتي نظمھا مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة
المجتمع ،وشارك فيھا  ٥٠موظفا وموظفة من مختلف كليات والوحدات اإلدارية بالجامعة.وأكد
الدكتور العجلوني على أھمية عقد ھذه الدورة لمختلف موظفي الجامعة ،وذلك تجسيدا لنھج الجامعة
في تنمية خبرات العاملين فيھا وإدامة جاھزيتھم وكفاءتھم لرفع مستوى األداء واالستجابة لعمليات
التطوير والتحديث المؤسسي في مختلف المجاالت بما يكفل استمرارية العمل في حال حدوث أي
خلل في أجھزة الحاسوب السيما وان الجامعة تعتمد وبشكل أساسي النظام االلكتروني تماشيا مع
تطورات ھذا العصر.مدير المركز الدكتور أحمد العمري أشار إلى أن انعقاد ھذه الدورة يؤكد فلسفة
اليرموك الھادفة إلى تنمية مواردھا البشرية كونھا الوسيلة األنجع في رفع مستوى األداء الفردي
والمؤسسي الذي يتمثل في تدريب وتنمية تلك الموارد ورفدھا بالمعارف والمھارات الفنية الحديثة.
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الثالثاء

حملة توعوية بالمشروع الريادي للسالمة على الطرق بجامعة الزرقاء
نظمت جامعة الزرقاء بالتعاون مع وزارة النقل والمعھد المروري األردني اليوم حملة توعوية
للمشروع الريادي للسالمة على الطرق  ،بعنوان " تدريب السائقين المتمرسين على القيادة الدفاعية"
وبين مندوب المعھد المروري النقيب حازم الملكاوي  ،ان الحملة تأتي ضمن مشروع السالمة على
الطرق ،و ايضاح اسباب مشكالت وحوداث المرور ،ومخاطر السرعة على الطرق ،مؤكداً ان
حوادث المرور تقع كل اربع دقائق ،وكل  ١١ساعة يوجد حالة وفاه بسبب حوادث المرور.
واشار الى ان مسببات الحوادث كالسرعة الزائدة ،وتغير المسرب بشكل مفاجئ ،وعدم السيطرة على
المركبة ،باالضافة لظروف الطريق والطقس ،مبينا ّ بعض السلوكيات التي يقوم بھا السائقين داخل
سياراتھم ،ومشيرا الى مھارات تطبيق القيادة الوقائية ،وأبرز العوامل التى يجب تطبيقھا في القيادة
الدفاعية.
وتأتي ھذه الحملة ضمن نشاطات مشروع النقل األورومتوسطي الممول من االتحاد االوروبي
بتطبيق مشروع السالمة على الطرق ،بھدف زيادة السالمة على الطرق ،وتقليل االصابات ،ووفيات
حوادث الطرق في منطقة جنوب البحر االبيض المتوسط.
وفي نھاية الحملة وزعت نائبة رئيس الجامعة الدكتورة نانسي ھاكوز الدروع التقديرية على القائمين
على الحملة.
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الثالثاء

صدور كتاب حول مقياس الحريات األكـاديمـيـة فـي الـجـامعـات العـربية
صدر حديثا عن مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان الكتاب الرابع حول الحريات األكاديمية
»مقياس الحريات األكاديمية في الجامعات العربية« باللغتين العربية واالنجليزية.
والكتاب عبارة عن دراسة استقصائية عن وضع الحريات األكاديمية في الجامعات العربية ،وأوراق
عمل قدمت خالل مؤتمر الحريات األكاديمية في الجامعات العربية الذي عقد في عمان نھاية العام
.٢٠١٣
ويركز الكتاب على اھمية نشر وعرض أھم حالة الحريات األكاديمية والحراك فيھا ،وتوفير فھم
أعمق وأدق بھذه القضية التي تلقى اھتماما كبيرا في األوساط األكاديمية العربية والعالمية.
وتضمن الكتاب أربعة فصول وخمسة مالحق ،ركز الفصل األول على مناقشة مفھوم مقياس
الحريات األكاديمية ،في حين يوثق الفصل الثاني لتجارب ومحاوالت دولية حول قياس الحريات
األكاديمية ،وخصص الثالث لواقع الحريات في الجامعات العربية في بعض الجامعات العربية ،فيما
تضمن الفصل الرابع تحليال لوضع الحريات األكاديمية في الجامعات الخاصة.

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

37

بترا -الدستور ص ٣١

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

ندوة في »العلوم والتكنولوجيا« حول تعديالت قانون الضمان
نظمت وحدة الموارد البشرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا امس بالتعاون مع اللجنة االعالمية في
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /فرع اليرموك ندوة عن اھم التعديالت في قانون الضمان
االجتماعي الجديد الذي يخص اعضاء الھيئتين التدريسية واالدارية في الجامعة.
وقال مدير الفرع سامي ابو العباس ان ھذه الندوة تاتي لتعريف المؤمن عليھم في الجامعة
بالمستجدات والقرارات التي تخص جمھور المؤمن عليھم وتوضيحھا لھم ،وكذلك حقوق والتزامات
المشتركين بموجب قانون الضمان االجتماعي الجديد لما لذلك من أثر كبير في نشر التوعية التأمينية
حول ھذا القانون وتعليماته.
واستعرض عضو لجنة التوعية التأمينية بالفرع محمد الجراح أبرز مالمح ومزايا تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة ،موضحا ً أھمية ھذا التأمين ،والحماية التي يوفرھا للقوى العاملة والرواتب التقاعدية
والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقھا.
وتطرق إلى أسس صرف تعويضات الدفعة الواحدة وآليات شمول المنشآت واألفراد بالضمان،
والحماية التي يوفرھا تأميني االمومة والتعطل عن العمل .
وبين رئيس فريق المشتركين زيد علوه  ،و طارق النادر من اللجنة االعالمية الشروط الواجب
توفرھا لغايات احتساب راتب التقاعد وكيفية احتساب الراتب التقاعدي في مراحله المختلفة من تقاعد
مبكر ،او ناجم عن العجز او الوفاة.
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٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

»تمويل مشاريع التخرج« ..تطوير التنافسية بين الطلبة

غدير السعدي  -جاء برنامج
تمويل مشاريع التخرج لطلبة
الجامعات الحكومية والخاصة
الذي اطلقه صندوق الملك عبد ﷲ
الثاني للتنمية منذ عام ٢٠٠٤
تنفيذاً لتوجيھات جاللة الملك
عبدﷲ الثاني بضرورة دعم
المبدعين والمتميزين من طلبة
الجامعات األردنية بالتعاون مع
مركز الملك عبدﷲ الثاني
بصفة
والتطوير،
للتصميم
استشارية والمساعدة في االشراف
والمتابعة للمشاريع البحثية
الممولة.
وقال مدير الصندوق قيس القطامين يھدف البرنامج الى تطوير مبدأ التنافسية بين الطلبة في كافة
الجامعات لتطوير مھاراتھم العلمية والتعليمية ،ودعم مسيرة التنمية المستدامة في االردن من خالل
االسھام في رفع مستوى الموارد البشرية االردنية و تطوير التعليم العالي ليصبح معتمدا على
المشاريع االبداعية بدالً من التلقين ،تھيئة الظروف والبيئة المالئمة للطلبة لبناء المجتمع المعرفي
واإلبداعي واللذان ھما عماد التقدم واالزدھار للشعوب.
واضاف ان شروط االستفادة من البرنامج ان يكون المشروع مخصصا ً لغايات التخرج في الجامعة
وذو طبيعة إبداعية تطبيقية ،ان ال يتجاوز التمويل الالزم للمشروع اكثر من خمسة آالف دينار
أردني ،ان ال يقل عدد الطلبة المشاركين في تنفيذ المشروع عن أثنين في مرحلة البكالوريوس ،وان
تكون معدالت الطلبة جيد فما فوق ،وأن ال تقل مدة العمل بالمشروع عن ستة شھور كحد أدنى.
ويشير القطامين الى آلية عمل البرنامج بأن يتم تعبئة النموذج المخصص لغايات دعم المشروع
وتسليمه لدائرة االبحاث التطبيقية التابعة لمركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير-مكتب
الجامعة االردنية ،حيث يتولى الصندوق بالتعاون مع مركز الملك عبد ﷲ الثاني للتصميم و التطوير
مھمة دراسة واختيار المشاريع وحضور إيجاز يقدمه الطالب مع وجود مشرفي المشروع ،ويقوم
بتقديم التمويل الالزم للمشاريع التي يتم إختيارھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ويرتكز برنامج دعم مشاريع التخرج على اربعة محاور ھي المشاريع الحرة وھي التي يقررھا
األساتذة باالتفاق مع طالبھم ،والمقترحة من قبل صندوق الملك عبد ﷲ الثاني للتنمية ،والمقترحة من
قبل مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير ،وأولويات البحث العلمي في األردن.
مشاريع
ويلفت إلى أنه تم تسجيل براءتي اختراع في مجالي الغواصات غير المأھولة وقراءات عدادات
الكھرباء عن بعد ،تأسيس شركات في مجالي الطاقة المتجددة والھندسة الطبية ،حاز طالب على منحه
لدراسة الماجستير في مجال الطاقة النووية من الصين ،وطالب اخر في مجال الھندسة االلكترونية
من جامعة باث في المملكة المتحدة ،قام الصندوق بدعم  ٥مشاريع بحثية تطبيقية ،وحصل العديد من
ھذه المشاريع على جوائز اقليمية وعربية ودولية ،ومنھا:
جائزة أفضل مشروع تخرج من جامعة باث البريطانية لمشروع Intelligent Vision Camera
 System for Surveillance Applicationجامعة العلوم والتكنولوجيا ،جائزة المركز األول
في مسابقة »صنع في الوطن العربي لمشاريع التخرج« في القاھرة لمشروع نظام شمسي مدمج
لتدفئة وتبريد المباني السكنية في الجامعة االردنية ،جائزة المركز الثالث لجمعية المھندسين
الكھربائيين البريطانيين من جامعة فيالدلفيا عن مشروع Design ,Construct &Operation of
.IR/UV Water-Base Dryer
الجوائز المحلية
الجائزة األولى في المھرجان الوطني السادس لمشروع
Investigation into ZN Extraction from EAF Dust by thermal treatment with
PVC
من جامعة العلوم و التكنولوجيا ،جوائز المھرجان التكنولوجي الوطني السادس  ٢٠١٣لمشروع
Effect of Glass-material wastes on the Asphalt-concrete mix in Jordan
Effect of Glass-material wastes on the concrete mix design in Jordan
عن جامعة فيالدلفيا .الجائزة األولى في المھرجان الوطني الخامس  ٢٠١١حصل عليھا مشروع
Vehicles Classification Based On Acoustic Signals Using Wireless Sensor
من جامعة الطفيلة التقنية .الجائزة األولى في المھرجان الوطني الرابع )محور الروبوت( كانت
لمشروع الجامعة األردنيةLaser Guided Autonomous Vehicle .
الجائزة األولى في المھرجان الوطني الرابع )محور الصناعة( كانت من نصيب جامعة البلقاء
التطبيقية عن مشروع  ،Series hybrid cartوحصل مشروع  Abu Al Oreifمن جامعة البترا
على جائزة معرض أعمال الطلبة  ITSAF 2013والذي أقيم على ھامش مؤتمر تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات في تطوير الطاقة المتجددة  IT-DREPS 2013في فندق الميريديان)المركز االول( .
الجائزة األولى  /نقابة المھندسين الجامعة االردنية عن مشروع Automotive Smart Box with
 ،Remote Status Logging and Monitoring Using GPS/GPRSالجائزة الثانية  /نقابة
المھندسين على شعبة الميكانيك للجامعة االلمانية عن مشروع Design and implementing a
 ،web-based warehouse management systemالجائزة الثانية  /نقابة المھندسين جامعة
فيالدلفيا عن مشروع .Multipurpose Tethered Aerial Monitoring Unit
الجائزة الثالثة  /نقابة المھندسين للجامعة األردنية Intelligent Autonomous Unmanned
 ،( Ground Vehicle: Implementing Remote( Wireless Controlالجائزة الثالثة  /نقابة
المھندسين الجامعة الھاشمية عن مشروع ،Building a General Wireless Ad Hoc LAN
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الجائزة الثالثة  /نقابة المھندسين الھندسة الكھربائية عن مشروع Video Auto Tracking
 Systemلجامعة اليرموك ،الجائزة الثالثة  /شركة ارامكس ل الجامعة األردنية عن مشروع
.Developing Key Performance Indicators for ARAMEX Calling Center
مسابقة الروبوتات الجامعية
المركز األول مسابقة الروبوتات الجامعية مناصفة بين مشروعي Obstacle Avoidance in
 Autonomous Airborne Monitoring Systemمن جامعة العلوم والتكنولوجيا ،و المركز
األول مسابقة الروبوتات الجامعية مناصفة Unmanned Vertical Auto Taking-Off and
 Landing (UVTOL) Quad-Copter Controller Systemل جامعة اليرموك.
كما وقام الصندوق بدعم  ٢١٠مشروع ،استفاد منھا  ٧٠٨طالب وطالبات من مختلف الجامعات
وبكلفة اجمالية مليون دينار دينار اردني ،كما تم انشاء مختبرات في الجامعات )اثنين في الجامعة
االردنية ( )اثنين في جامعة العلوم والتكنولوجيا( من اجل التطوير على المشاريع التي تم دعمھا،
كما قام الصندوق بدعم خمسة مشاريع لألبحاث التطبيقية في مختلف التخصصات.
ً
وقام المركز بتوظيف عدد من الطالب المتميزين الذين استفادوا من البرنامج ،وتبني عددا من
المشاريع للمشاركة في معرض ســــــــــــــــــــــــوفكس لعام ٢٠١٤وعددھا )  ( ٥مشاريع والتي تم
دعمھا عام  ٢٠١٣باإلضافة الى مشروع .Formula Car
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٢ جوردان تايمز ص

Queen Rania stresses need to change society's mindset towards
vocational jobs
Her Majesty Queen Rania on Monday joined students from Al Aman Fund
for the Future of Orphans in a vocational training workshop at Al Quds
.College
Participants at the workshop, held in cooperation with the college, discussed
the outcomes of the campaign that was launched last year through the
partnership of both organisations to promote vocational training amongst
.young Jordanians, according to a statement from Her Majesty's office
During the event, Queen Rania praised this partnership and stressed the
.importance of changing society's mindset towards vocational jobs
She also highlighted the important role that the private sector plays in
encouraging young people to participate in vocational training as well as
partnering with training centres to ensure that graduates' skill match the
.current demands of the job market
Al Aman Fund Deputy Director Ibrahim Al Ahmad explained that the
purpose of the workshop was to collect feedback from participants and
assess whether these vocational training programmes provided trainees with
.the set of skills required by the job market
Participants, who included Al Aman Fund students and graduates of Al
Quds College’s vocational programme as well as donors, also discussed
.whether the programme helped young graduates start their own businesses
Luminus Group CEO Ibrahim Safad presented a brief about Al Quds
College Education for Employment programme and outlined future
.improvements that would incorporate outcomes of the workshop
Safad also highlighted the programme's new approaches that aim to create
.job opportunities for young people in different fields, the statement said
After attending the workshop, Her Majesty toured the college and dropped
.in on a few classes
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In 2013, Al Aman Fund and Al Quds College signed an agreement under
which the college would grant the fund a 30 per cent discount on tuition
fees. In addition, a one-year fully paid scholarship was offered to Al Aman
.Fund beneficiaries to study filmmaking at the School of Audio Engineering
To date, 254 Al Aman Fund beneficiaries have studied at Al Quds College,
130 of whom joined through the vocational training campaign that was
.launched last year
An independent NGO founded by Her Majesty Queen Rania in 2006, Al
Aman Fund for the Future of Orphans is registered under the Ministry of
.Social Development to support the neediest orphans in the country
To date, 2,304 orphans from 12 governorates have benefited from the fund
— 543 of these beneficiaries are from poverty pocket areas, while 706 are
students. The number of graduates who benefited from the fund has reached
.1,263
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٣ جوردان تايمز ص

Balqa university expels seven students over brawl

by Khetam Malkawi
A citizen journalism image
provided by Omar Zorba to
khaberni.com reportedly shows
masked students involved in a
tribal brawl on November 19
outside the main campus of
Balqa Applied University in
Salt, some 35km northwest of
(Amman (File photo
AMMAN — Balqa Applied
University on Monday decided
to expel seven of its students who were involved in a brawl that took place
.last November in Salt, where the university’s main campus is located
In a statement sent to The Jordan Times, the university’s administration said
the decision to expel the students was taken following investigations that
.proved their involvement in the brawl
A fight between students from two different tribes erupted near the
university’s western gate last November, leading the administration to
.suspend classes for several days
Four students and one university employee were injured in the incident,
.during which gunshots were fired
Fifteen men, including students who allegedly took part in the brawl, have
been charged by the State Security Court with carrying out “terrorist acts”
.and face life imprisonment if convicted
The decision by the court to detain those involved in the brawl, led to chaos
in Salt, which has a population of around 150,000 and lies some 35km
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northwest of Amman, with relatives of the detainees calling on the
.government to intervene and release them
According to study published recently by the Jordanian Political Science
Association, on campus fights registered from 2010 to 2013 involved 3,999
.students
Most of the students involved in the fights (89 per cent) were enrolled in
faculties of humanities, noted the study, which was conducted by researcher
.Mahmoud Jundi
Figures he presented indicated that only 1 per cent of those involved in the
.fights in the period in question, were female students
Campus violence over the past four years resulted in 31 severe, 57 moderate
and 155 slight injuries, in addition to property damage, according to the
study
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إلى متى؟
د مصطفى عيروط
المقصود ھنا ما يجري في تعليمنا العالي)ما نتحدث عنه ال
يعني التقليل من افتخارنا به(
 (١ال بد ان اشيد بسفر وزير التعليم العالي الى اوكرانيا لتفقد
ابناؤنا ھناك ومتابعتھم وعددھم يزيد عن  ٣٠٠٠طالبا وطالبه
يدرس معظمھم الطب والھندسة النھم لم يقبلون في الجامعات
االردنيه وھؤالء سيعودون ويلتحقون بالعمل ھنا او الخارج
علما بوجود  ١٣الف يدرسون الطب خارج االردن كما
علمت
السؤال ھل قامت وزراة التعليم العالي بتقييم خريجي اوكرانيا
بالتعاون مع وزارة الصحه والخدمات الطبيه والقطاع الخاص ؟ وھل قامت بتقييم خريجي الھندسة
بالتعاون مع مختلف الجھات؟ وكذلك تخصصات اخرى وعينوا في جامعات؟
 (٢قررت ھيئة االعتماد بناء على عمل لجان محايده بقرارات من مجلس ھيئة االعتماد وال بد من
التوضيح الموضوعي
أ( الھيئه تشكل لجان محايده لدراسة او متابعة امور ما في الجامعات والكليات وكل عضو في اللجنه
يوقع على ورقه بعدم وجود مصلحه في الجامعه او الكليه ليكون حياديا بالمطلق
ب( تدرس اللجان التي تخرج للجامعه او الكليه كل االمور المطلوب منھا بشكل حيادي وعلنا
وبوجود مندوبين من الجامعه
ج( ترفع اللجنه قرارھا المدعوم بالوثائق وكأن ذلك مرافعه قانونيه وتتخذ الھيئه قرارھا بناء على
عمل اللجان وبشكل موثق ودقيق وال مجال فيه للخطأ
السؤال الموجه لجامعات وكليات لماذا تقيمون الدنيا والواسطات والضغوط ومحاولة التشويش ؟ ھل
ينفعكم وضع ھذه الشخصيه او تلك مستشارا او معينا او عضو مجلس امناء او رئيس مجلس امناء؟
وھل ينفعكم اللجوء الى البعض في االعالم النه مرتبط مع البعض في اعالن او منفعه؟ اليس االجدر
بجامعات او كليات ان ال تخالف وتعمل بوضوح وتحت الشمس ويكفيھا ارباح من عشره الى خمسة
عشر بالمئه وتعكس الباقي على الجامعه واسرتھا؟ الم يطالب جاللة الملك عبد ﷲ الثاني بتعزيز
منظومة النزاھه ؟
 (٣قرر مجلس صندوق البحث العلمي مطالبة جامعات حكومية وخاصة باموال لم تنفق على البحث
العلمي واالبتعاث وتقدر االموال بحوالي اربعة ماليين دينار وكل ما قام به الصندوق تفعيل القانون
وتطبيقه كما ھي ھيئة االعتماد
وللقارىء اقول ال تتصورون كم الضغوط التي مورست على ادارة ومجلس الصندوق؟ فھل يعقل ان
من يطبق القانون ويحصل اموال للدوله ويساھم بالحفاظ على سمعة التعليم العالي نحبطه ونجلطه ؟
وللحقيقه اقول بان وزير التعليم العالي الحالي يدعم الصح وتطبيق القانون ولم يرضخ نھائيا للضغوط
ومعه رئيس ھيئة االعتماد ومدير صندوق البحث العلمي واالمين العام وكل ما ينشر عن القرارات
ھو نشاط اعالمي وضمن الحريه والمكاشفه التي نعتز بھا وواثق الخطوتين ال يخاف اال من ﷲ
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 (٤ارجو من وزير التعليم العالي والمسؤؤلين ان يذھبوا يوم سبت لكلية جامعيه ويجدون طابقا
مشغول لجامعة اوھايو( ضمن اتفاقيه وقعتھا الجامعه وجامعات اخرى بواسطة)مكتب خدمات
جامعي( علما با ن المكتب ياخذ %٧٥؟ والجامعه%٢٥؟ وھنا ابين ما يلي
أ( الجامعه تقدم المبنى والمكاتب لجامعة اوھايو؟ وكيف قبلت جامعه بذلك؟
ب( الطلبه الملتحقون ببرامج اوھايو وغيرھا يقوم بتدريسھم في الماجستير او الدبلوم ھم نفس اساتذة
القسم او الجامعه مقابل مكافاءات ؟ وھناك لجنه عليا تشرف تتقاضى مكافأت ايضا؟ وال اعرف
بموافقة ديوان المحاسبه ام ال؟ والاعرف التغطيه القانونيه لھا؟
ج( السؤال اين ھي اوھايو؟ ولماذا تخرج الشھاده من الجامعه االردنيه؟ ولعلم القارىء التدريس
بالعربي؟ والماجستير بالعربي؟ وكل شٮىء بالعربي؟
د( اين مكافحة الفساد للمتابعه دون اتھام الحد؟ واين الجھات الرقابيه وفي مقدمة ذلك ديوان
المحاسبه؟ ولعلم ھذة الجھات اتخذ قرار من قبل مجلس التعليم العالي زمن الوزير السابق د وجيه
عويس بوقف ھذة االتفاقيات ؟ ويمكنكم سؤاله عن االتفاقيات ايضا مع وزارة التربيه والتعليم؟
ه( ھل ھذه ايضا تحتاج الى)سلو داون( ؟ ام نحن بحاجة الى قرار جرىء ونحن نتحدث عن جودة
التعليم العالي؟ ام ان كل من يسجل ھنا وخاصة من غير االردنيين سينجح؟ بغض النظر عن رسالته
او امتحانه؟ والى متى ستبقى الواسطات او الضغوط على من يقول الصح او يكشف خلال ما؟
وللحديث بقيه تابعونا؟
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الحكومة لألحزاب  :تع وال تجي
المھندس مصطفى الواكد
في  ٢٠١٤/١/٢٣كان ھنالك لقاء تحضيري في الجامعة األردنية ،حضره األمناء العامون وممثلو
االحزاب السياسية تحدث فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس الجامعة بكالم طيب أبھج
الحضور ،حول فتح أبواب الجامعات التي طالما أوصدت بغير حق أمام األحزاب السياسية األردنية،
وتم يومھا تحديد الرابع من شھر آذار  ٢٠١٤موعدا للملتقى الوطني األول لألحزاب في الجامعات
األردنية وأن تكون اإلنطالقة من الجامعة األردنية  ،حيث تم اإلتفاق على شقين متوازيين للملتقى،
األول يتمثل في االفتتاح الرسمي وإطالق فعاليات الملتقى برعاية الوزير ورئيس الجامعة ليتاح بعدھا
المجال لممثل كل حزب بالتحدث لمدة دقيقتين بخطاب مقتضب يعطي فيه لمحة موجزة عن حزبه
ويدعو جمھور الحضور لزيارة جناح الحزب  ،أما الشق الثاني فھو إقامة أجنحة لألحزاب يتعرف
الطلبة من خاللھا على برامج الحزب ومبادئه ويدخلون في حوار مباشر مع ممثلي الحزب المعني
المتواجدين في الجناح.
لقد وجدت غالبية األحزاب في تلك المبادرة ما يستحق الثناء على أصحابھا ،وزير الشؤون السياسية
والبرلمانية الدكتور خالد الكاللده ورئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة والشكر لمكتب
المعھد الجمھوري األمريكي مموال من وكالة التنمية الدولية الذي تحمل تكاليف المبادرة .إال أن
ھنالك بعض المالحظات التي ال بد من ذكرھا  ،ليس عتبا أو لوما لجھة بعينھا بقدر ما ھو تنبيه
لتجنبھا في بقية الجامعات  ،فقد كان لمغادرة الوزير ورئيس الجامعة فور اإلنتھاء من كلماتھم أثر
سيء على مجريات الشق الخطابي من الملتقى وقد أبدت غالبية األحزاب المشاركة استيائھا من ذلك
 ،فقد غادر العدد األكبر من الحضور وجلھم من جمھور الطلبة المستھدف تيمنا بالمغادران ،ناھيك
عن مغادرة كاميرات ومايكروفونات التلفزيون الرسمي وكأنھا أتت فقط لتسجيل كلمة الوزير ،
واألغرب من ذلك أن يغادر إعالميو الفضائيات األردنية الخاصة وأجھزتھم مع مغادرة التلفزيون
الرسمي .
األحزاب ليست لإلستعراض أمام الكاميرات لكنھا بحاجة إلى مساندة اإلعالم الخاص لترويج أفكارھا
ولھا حق على اإلعالم الرسمي في ذلك فھي جزء من مؤسسات الدولة الوطنية ال تقل أھمية عن
المؤسسات األخرى بل إن مسؤولية اإلعالم تتضاعف في ظروف التحول الديموقراطي والتعددية
المطلوبة فكان على التلفزيون الرسمي رصد ونقل كل وقائع الملتقى ليتمكن المواطن أيضا خارج
الجامعة من التعرف على أحزاب لم يسمع عنھا سوى تعليقات باھتة تكرر إطالقھا ممن ال يعرفون
قيمة العمل الجماعي وال ھم لھم سوى الحفاظ على مواقعھم المتنفذه ،خروج الوزير والرئيس مدان
ليس فقط لقبح العذر بارتباطھم بموعد آخر  ،بعد مدة تحضير وإعداد للملتقى أكثر من كافية  ،بل
أيضا لعدم مراعاة طبيعتنا المجتمعية التي أدت لخروج الجمھور واإلعالم حال خروج أصحاب
المواقع الرسمية.
أما في ما يخص الجامعة فلم تكن حملتھا اإلعالمية داخل الحرم الجامعي بالقدر المطلوب إذ تبين أن
عددا قليال جدا من الطلبة علم عن الملتقى وجاء لمكانه متقصدا زيارته  ،وما كان ليضير الجامعة لو
أوقفت محاضراتھا لمدة ساعتين أو ثالثة وفسحت مجاال أكبر لطلبتھا للحضور والمشاركة سيما وأن
كل جامعاتنا سبق وأوقفت الدراسة فيھا ربما لعدة أيام بسبب حالة جوية أو طوشة جامعية .
خالصة القول أننا أمام احتمالين إما أنه سوء إدارة في اإلعداد والتحضير ،واالحتمال األخطر أن
يكون وراء ما تم في الملتقى تخطيط حكومي ال يرضي الشعب وال القيادة .
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تعليمات الفصول اإلستثنائية والفصل األكاديمي  ":فشل تشريعي واستبداد في استخدام
التشريع (
علي العزام
في لقاء لوزير التعليم العالي األسبق الدكتور وليد المعاني قال فيه " يدرس في الجامعات أساتذة ال
يستحقون أن يدخلوا من أبوابھا " قد يتبادر للذھن أوال أن ما كان يقصد به المعاني من ھذه المقولة ھو
أن مستوى أولئك األساتذة الضعيف أو أنھم خريجي جامعات غير مرموقة في أمريكا وبريطانيا
واستراليا .
ولكن ال بد من اإلقرار بأن ھذه المقولة صحيحة وأن قد تصف فئات من األكاديميين ممن يتبجحون
بأنھم خريجو أعرق الجامعات في العالم وأنھم ممن لھم تاريخ في البحث العلمي ومشھود لھم بالكفاءة
في التدريس .
إن البعض من األكاديميين ال يفھمون الرسالة األكاديمية ويعتقدون أن تكون أستاذا جامعيا أنه في
برج عاجي وأنه ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه وأنه ظل ﷲ في األرض وأن البعض تأخذه
العزة باإلثم فيظن أن األكاديميا ھي فرض العضالت على الطلبة واتخاذ التقييم والعالمات سالح
إلذالل الشباب بطرق ما أنزل ﷲ بھا من سلطان .
واألنكى من ذلك أن يكون في الجامعة إداريون أشبه ما يكونوا كتب تعليمات وأنظمة متحركة فھم
يعتقدون أن السمعة األكاديمية ھي في تلك التقاليد البالية وبعض التعليمات العمياء التي وضعھا
مشرعون يجھلون فلسفة التشريع .
في العام  ٢٠٠٥صدرت في الجامعة األردنية تعليمات بأن الجامعة تمنح الطالب عددا من الفصول
الدراسية اإلستثنائية في حال تقصيره األكاديمي وفي حال استنفاذھا فإن الطالب يفصل من الجامعة
وھذا أمر جيد لضبط الجودة ولكن عندما يتعلق بطلبة أنھوا كافة متطلبات التخرج وأخفقوا في
تحصيل بعض العالمات في مادة في آخر فصل دراسي مع استنفاذھم لتلك الفصول اإلستثنائية فمثال
طالب أنھى  ١٣٠ساعة ھي خطته الدراسة واخفق في رفع معدله إلى  ٢يتم فصله أكاديميا ويكون
الزما عليه مغادرة الجامعة ھل ھذه ھي األكاديميا ؟؟؟
ھل يعني ضبط الجودة أن نحول قلوبنا )حجارة أو اشد قسوة ( ھل يعني أن متشددا في الشأن
األكاديمي ھو أن تقھر طلبة بذلوا جھودا إال أن إخفاقھم في متطلب جامعة أو متطلب كلية خارج مواد
التخصص ال يعني أنه طالب فاشل أكاديميا .
إن ھذه المأساة ليست مأساة طالب أو طالب بل مأساة مجتمع يعتقد أن داخل أسوار الجامعات علماء
وعندما يرى بعض القيادات من عمداء ونواب رئيس وغيرھم يظن أنه ينظر إلى نخب بكل ما تعني
الكلمة من معنى وال يتبادر لذھنه أن البعض منھم )رجال وال رجال ...عقول أطفال وربات الحجال (
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إن تحويل الشباب الى فاشلين بسبب تعليمات وضعھا فاشلون في التشريع ويطبقھا قيادات أصموا
آذانھم عن صوت الرحمة بخلق ﷲ ما ھو إال جريمة بحق الطلبة فما ھو ذنب طالب أنفق ماله وجھده
وعند الفصل اآلخير يقال له نأسف اذھب الى جامعة أخرى لتستكمل متطلبات النجاح مما يعني فقدان
أكثر من  ٨٠ساعة في أحسن األحول و ٣سنوات من عمر الطالب من أجل  ١٠عالمات في مادة ھي
متطلب وليست مادة تخصص .
وال أدل على ھذه الحالة األخالقية من قوله تعالى ) ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك (
فھل األكاديما تعني أن نضبط الجودة على حساب تلك الفئات من الطلبة فإن كانت كذلك فتبا لتلك
الجودة وتبا لضابطيھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اعالنات
الرأي ص  -٢٠الغد ص ٣٠

الثالثاء
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٢٠١٤/٣/١١
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

الثالثاء -١١آذار٢٠١٤-
نھاراً:
ترتفع قليالً درجات الحرارة مع بقائھا دون ُمعدالتھا الطبيعية بالنسبة لھذا الوقت من العام بقليل.
ويكون الطقس بارداً نسبيا ً وخاصة في الجبال ،مع ظھور كميات من ال ُسحب على ارتفاعات ُمختلفة.
و يُحتمل ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في ع ّدة مناطق مع ساعات العصر والمساء.
وتكون الرياح جنوبية غربية ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة:
الرياح :شمالية ُمعتدلة السرعة - .حالة البحر :ھادىء. ارتفاع األمواج ٣٠-١٠ :سم درجة حرارة سطح مياه البحر ٢١ :درجة مئويةليالً:
تتأثر المملكة ب ُمقدمة منخفض جوي يتزايد تاثيره األربعاء يكون الطقس بارداً و غالبا ً غائم ،مع
ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء ُمختلفة من المملكة ،قد تكون غزيرة أحيانا ً و
تترافق مع حدوث الرعد و تساقط زخات من البَ َرد .الرياح تكون غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة،
تُصحب بھبات قوية فوق ال ُمرتفعات فجراً.

األربعاء -١٢آذار٢٠١٤-
تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قُبرص مصحوب ب ُكتلة ھوائية باردة و
رطبة
نھاراً:
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،و تُصبح بذلك دون ُمعدالتھا لمثل لمثل ھذا الوقت
من العام بحوالي  ٧-٥درجات مئوية .و يكون الطقس بارداً و عاصفا ً و ُمتقلبا ً ما بين غائم جزئي و
غائم .و تھطل األمطار بمشيئة ﷲ على فترات في مناطق واسعة من المملكة ،تكون رعدية غزيرة
أحيانا ً خاصة مع ساعات العصر والمساء و تترافق مع تساقط لزخات البَ َرد .الرياح تكون غربية
نشطة السرعة ،مع ھبات قوية على فترات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفي خليج العقبة:
 الرياح :شمالية ُمعتدلة السرعة. حالة البحر :ھادىء. ارتفاع األمواج ٣٠-١٠ :سم درجة حرارة سطح مياه البحر ٢١ :درجة مئويةليالً:
يكون الطقس غائما ً وبارداً في أغلب المناطق ،وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية خاصة
الجنوبية .ويُتوقع ھطول األمطار بمشيئة ﷲ في شمال ووسط المملكة إضافة للمرتفعات الجبلية
الجنوبية ،تكون رعدية وغزيرة على فترات ،ويصحبھا زخات البَ َرد أحياناً ،التي رُبما تكون غزيرة
أحيانا ً فوق ال ُمرتفعات .و تكون الھطوالت ممزوجة بالثلوج أحيانا ً فوق قِمم ِجبال عجلون وجرش .و
تتھيأ الفرصة تدريجيا ً لتساقط الثلوج فوق ال ُمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ال سيما جبال الشراه.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة ُمعظم األوقات ،مع ھبات قوية أحيانا ً.
يُ ّ
حذر يوم األربعاء من:
 -١خطر ش ّدة سرعة الرياح والتي قد تتجاوز في بعض ھباتھا حاجز الـ٨٠كم/ساعة.
 -٢خطر توقع تش ّكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة.
 -٣خطر االنزالقات على طرق جبال الشراه ليالً بفعل توقع تساقط الثلوج.
 -٤خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الضباب والغيوم المالمسة لسطح األرض في
المرتفعات الجبلية عموما ً.
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الوفيات
الثالثاء

الرأي

٢٠١٤/٣/١١

 خديجة فياض طالب  -معان عبدالرحمن حسين فرج العمري  -ام قيس رضوان عبدالغفار ابو سنينة  -مرج الحمام عارف اسعد محمود القرم  -اربد خليل حرب القريوتي  -جبل الزھور عيشة احمد يعقوب  -طريق ياجوز سليمة محمد عبدﷲ التميمي  -الزرقاء ملك يوسف الزبده  -الشميساني شفيقة رشاد السيوف  -عنجرة صالح قدر فيصل المجالي  -قاعة دليوان المجالي بيان محمد الحاج علي ابو رمان  -ام جوزة علي حسن حمدان قنديل  -جبل الزھور زكي عودة القروم  -الثنية محمد خالد محمد قدوره  -جبل عمان سعدي احمد ابراھيم سعدالدين  -عبدون ابراھيم خليل اندراوس اندراوس  -الصويفية -حنة زايد عيسى حتر  -الفحيص
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

• ائتالف »المبادرة النيابية« يعقد يوم غد مؤتمرا صحافيا للحديث عن رؤيته في قضايا عدة
والبرامج العملية التي أعدھا.
• تجمع لجان المرأة الوطني األردني ابلغ منتسباته كافة في المحافظات عن تأجيل االنتخابات
الى إشعار اخر دون إيضاح األسباب.
• علمت »عين الرأي« ان بلدية المفرق الكبرى حولت قضايا تتعلق بتجاوزات مالية في
مديرية المسقفات الى وزارة البلديات إلجراء تحقيق موسع فيھا ..القضايا وفق مصادر
مطلعة حدثت في وقت سابق .
• جامعة حكومية أعادت بيع أراضي تم شراؤھا قبل سنوات من أموال منحة وقفية بشكل
مخالف لشروط المنحة ..األراضي التي بلغت قيمتھا ) (١.٧مليون دينار تم بيعھا عام
 ٢٠١٢الى صناديق داخلية في الجامعة.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعثت رسائل نصية الى ارباب االسر الذين قاموا بتعبئة
معلومات خاطئة عن عدد السيارات التي يملكونھا في طلبات الدعم النقدي تطالبھم
بتصحيحھا لضمان حصولھم على الدعم.
• الفتوى التي اصدرتھا دائرة االفتاء بتحريم استالم الدعم النقدي دون وجه جق ادت بالبعض
الى التراجع في تقديم طلبات الحصول على الدعم من خالل تعديل بياناتھم ووضع االرقام
الحقيقية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور

٢٠١٤/٣/١١

الثالثاء

• وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة يلقي في السادسة من مساء اليوم الثالثاء
محاضرة في جمعية الشؤون الدولية تحت عنوان »الدبلوماسية االردنية في ظل التحديات
الراھنة«.
• قالت مصادر سياسية ودبلوماسية ان الحكومة التركية رشحت رئيس غرفة تجارة االردن
نائل الكباريتي ليكون قنصال فخريا للحكومة التركية في مدينة العقبة.
• بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين التفاقية حقوق الطفل تقيم سفارة كندا ،وبالشراكة مع
اليونيسيف والھيئة الطبية الدولية معرضا ً فنيا ً لفنانين سوريين من أطفال مخيم الزعتري
لالجئين في مبنى السفارة يوم بعد غد الخميس ..وستكون أبواب السفارة مفتوحة للجمھور من
الساعة  ٢:٠٠بعد الظھر ولغاية الساعة  ٦:٠٠مسا ًء.
• تداول عدد من طلبة المدارس منشورا مسيئا جدا للتعليم وفيه اھانة للمدرسين من خالل
تحريف قصيدة الشاعر احمد شوقي »قم للمعلم« بصورة مسيئة جدا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء

كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٣/١١

• السفير األردني في روسيا زياد المجالي لم يشارك باستقبال أو المساھمة في استقبال ورعاية
الزيارة التي قام بھا مؤخرا الوكرانيا الرجل الثاني في الحكومة الدكتور أمين محمود.
• المبادرة البرلمانية تعقد األربعاء مؤتمرا صحافيا ھو األول من نوعه تعلق خالله على مجمل
النقاشات والمالحظات التي ثارت مؤخرا حول المبادرة ويتم إعالن منجزات وتقارير
وأعمال المبادرة.
• رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة يشرف شخصيا على متابعة كل صغيرة
وكبيرة لھا عالقة باالستعداد لالنتخابات الطالبية.
• البرنامج الذي تم التوافق عليه مؤخرا بين أقطاب سياسيين ضمن الملتقى الوطني لمواجھة
خطة كيري يتمثل في العبارة التالية "نعم للمواطنة وال للتوطين".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء

زواريب الغد

٢٠١٤/٣/١١

• يتوقف المحامون األردنيون صباح اليوم عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة ،لمدة ساعة،
احتجاجا على مقتل القاضي رائد زعيتر على يد جنود صھاينة صباح امس .أعلن ذلك نقيب
المحامين سمير خرفان ،بعد اجتماع مجلس النقابة أمس.
• يعقد ائتالف مبادرة النيابية ) ٢٩نائبا( ،عند الواحدة من ظھر غد االربعاء مؤتمرا صحفيا في
مجلس النواب ،يقدم خالله رئيس المبادرة النائب سعد ھايل السرور ،وعدد من أعضاء
المبادرة ،لإلعالم والرأي العام أبرز محاور رؤية المبادرة ،ووجھات نظره في قضايا ملحة،
كالنقل والطاقة والتعليم والسياسة.
• طالب النائب خميس عطية بطرد السفير االسرائيلي من عمان ،على خلفية قيام قوات
االحتالل الصھيوني بقتل القاضي االردني رائد زعيتر على جسر الملك حسين .وقال عطية
امس ان "الصھاينة اعتدوا على المسجد االقصى ،وھاھم يقتلون قاضيا اردنيا" ،مضيفا أن
االدانة واالستنكار "ال تكفيان ،لذلك حتى نكون اوفياء لكل مواطن ،ولدم الشھيد القاضي،
الذي قتل غدرا ،فيجب طرد سفير الصھاينة من االردن وسحب سفيرنا من تل ابيب".
• توافقت أعضاء ملتقى البرلمانيات االردنيات امس على اختيار اعضاء المكتب التنفيذي
للملتقى ،بعد انتھاء مدة المكتب السابق ،حيث تم اختيار النواب تمام الرياطي منسقة عامة
للملتقى ،آمنة الغراغير مقررة ،فاطمة ابو عبطة ناطقة اعالمية.
• بمناسبة الذكرى الثالثة لكارثة مفاعل "فوكوشيما" الياباني ،ينفذ حراك "عمرة أموي ..مش
نووي" المعارض إلقامة المفاعل النووي السلمي االردني ،عصر اليوم وقفة احتجاجية امام
مجلس النواب ،وذلك للتعبير عن رفض إقامة مشروع المفاعل النووي االردني في منطقة
قصير عمرة.
• نفذ العشرات من العمال في إحدى الشركات امس وقفة احتجاجية امام وزارة العمل ،احتجاجا
على انھاء خدماتھم من الشركة .وابلغ العمال المحتجون "زواريب" انھم بصدد تنفيذ برنامج
تصعيدي ،واالعتصام امام رئاسة الوزراء ،ومجلس النواب ،نظرا لـ"تقصير وزارة العمل
بالدفاع عن حقوقھم والغياب النقابي الواضح عن قضيتھم".
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•

الملكة رانيا :التعليم المھني يحتاج لثقافة مجتمعية تركزعلى المھارة
األردن يستنكر قتل القاضي زعيتر ويطالب تل أبيب بتحقيق فوري
إرجاء حظر تقديم األرجيلة في المطاعم والمقاھي
الذنيبات :بدء الدروس االضافية لطلبة التوجيھي مطلع نيسان
الحلواني :اإلعفاءات تحتاج إلى إطالع وزير المالية قبل
إحالة عدد من كبار ضباط األمن العام إلى التقاعد
 ٥٧٢مرشحا ً لمركزية نقابة المعلمين
ارتفاع التداول إلى  ١٠.٣مليون دينار

•
•
•
•
•
•
•
•

»السياحة النيابية« تـرجئ البت بقـرار منع األراجيل في المطاعم
خطة لمعالجات االزدحامات المـروريـة فـي العـاصمـة
الضمان االجتماعي ٢٠ :ألف مشترك اختياري يحصلون على رواتب تقاعدية
المنصر :تونس تحتاج إلى ١٠سنوات لالستقرار وھـذه القصة الحقيقيّة للبوعزيزي
جيوب إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستـقبلية
»العفو الدولية«» :النظام« ارتكب جـرائـم حـرب فـي مخيـم اليرمـوك
أمطـار وتـوقـع ثـلـوج على المرتفعات فجـر الخميس
منتخب الواعدات الكروي يواصل تحضيراته للبطولة اإلقليمية
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•
•
•
•
•
•
•

زمالء زعيتر :مثال في األخالق وأداء الواجب
تفاصيل استشھاد زعيتر برواية شاھد عيان
استشھاد زعيتر يفجر غضبا أردنيا
دعم الحكومة للقمح والشعير ينخفض % ٢٧
افتتاح مخيم األزرق نھاية الشھر المقبل
األمطار األخيرة تبشر بموسم زراعي جيد
ذات راس ينشد الفوز من لقاء السويق العُماني

•
•
•
•
•
•
•

مجلس التعاون الخليجي لالردن :التلكؤ من جانبكم.
ثالثة وزراء رفضوا الحقوق المدنية ألبناء االردنيات.
خالفات القاعدة تنتقل الى األردن
زعيتر..غضب لكرامته فأرداه اإلسرائيلي بدم بارد.
 ٣٥٠٠طالب في اوكرانيا مع الوزير محمود.
الملكة رانيا :التعليم المھني يحتاج لثقافة مجتمعية.
تطويـر العــقبة« تبحث عن حلـول لســداد قــرض قيــمته  ١٢٥ملــيون ديــنار
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