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أخبار الجامعة
أخبار الجامعة األلكتروني

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

مھرجان لالستقالل في األردنية غداً

تحتفل الجامعة األردنية غدا بعيد استقالل المملكة األردنية
الھاشمية ،ضمن " مھرجان اإلستقالل األول " الذي تنظمه
عمادة شؤون الطلبة برعاية رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعه ان ھذا
االحتفال سيتضمن مھرجان للغناء الوطني ستشارك فيه فرقة
كورال كل من جامعة اليرموك والھاشمية ومؤتة ،إضافة
للجامعة األردنية بأوبريت " وباسمك دوما نتغنى".
وأضاف الشرعة انه سيكون ھناك معرض للفن التشكيلي
ستشارك فيه جامعات اليرموك ومؤتة وإربد األھلية والزرقاء
األھلية والھاشمية والبلقاء التطبيقية وفيالدلفيا والعلوم التطبيقية
والعلوم والتكنولوجيا والكلية العربية وكلية غرناطة ،إضافة للجامعة األردنية.
وأشار الى انه سيتم خالل المھرجان اإلعالن عن فتح باب الترشيح لمسابقة االستقالل األولى للعام
 ٢٠١٣في مجال الشعر الوطني )الفصيح( لكافة الجامعات األردنية ،إضافة الى افتتاح مكتب
للمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب وشريكتھا الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة /
تمويلكم في حرم الجامعة.
وأكد الشرعه ان ھذه المناسبة ھي تذكير لألجيال بمعنى االستقالل والتضحية ألجل الوطن وااللتفاف
حول قائده وتجديد البيعة له ،الى جانب التذكير بمؤسس المملكة الملك الشھيد عبدﷲ األول رحمه
ﷲ ،ودور أبناء الشعب األردني الذين تحقق على أيديھم االستقالل ،منوھا ان المھرجان بمثابة دعوة
ألبنائنا الطلبة أن يكملوا المسيرة باالعمار واالضطالع بالدور المنشود للشباب.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار الجامعة االلكتروني+الديارص٥
+االنباط ص+٥الدستور ص٩

الثالثاء

٢٠١٣/٦/١١

فوز "األردنية" بمسابقة مشاريع تخرج طلبة تكنولوجيا المعلومات
حاز مشروع تخرج " نظام حماية االسماك "
المقدم من الطالبتين لينا قاسم و لنا سمحه من كلية
الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات في
الجامعة األردنية على المركز الثاني في فئة
مشاريع الطاقة المتجددة والروبوت.
جاء ذلك خالل المسابقة الطالبية التاسعة لمشاريع
تخرج طلبة تكنولوجيا المعلومات ) (ITSAFالتي
أقامتھا جامعة البترا على ھامش مؤتمرھا المعنون
"تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تطوير أنظمة
وعمليات الطاقة المتجددة" .
وھدف المشروع الفائز وفق مساعد العميد لشؤون التطوير في الكلية الدكتور معن العساف الى
معالجة مشكلة أحواض و مزارع األسماك المتمثلة باستخدام الطريقة اليدوية للتحكم بالعناصر
األساسية الموجودة فيھا ومشكلة االستھالك الكبير للطاقة ،من خالل ابتكار طريقة آلية للتحكم بھذه
العناصر عن طريق الھاتف النقال وتوفير الطاقة المستھلكة باتباع استراتيجية خاصة.
وجاءت مشاركة الجامعة االردنية في المسابقة التي تقام بدعم من اتحاد الجامعات العربية من بين
"" ٤٩مشروعا تنافست خالله " "١٧جامعة حكومية وخاصة في محاور الطاقة المتجددة و
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
يشار إلى أن المسابقة فعالية سنوية تجمع مشاريع التخرج المتميزة من الجامعات األردنية ،وتقوم
لجنة تحكيمية متخصصة من الجامعات األردنية بتقييم المشاريع المقدمة واختيار االفضل للتنافس
على المركزين األول والثاني.
وتھدف المسابقة الى تجسير الفجوة بين القطاع األكاديمي وسوق العمل ،حيث وجھت المشاريع
الطالبية لھذا العام نحو البيئة الخضراء والطاقة المتجددة ،ومشاريع الحاسوب المختلفة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار الجامعة اإللكتروني+العرب اليوم ص٨

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

حوار عن العنف الجامعي بنادي الفحيص االرثوذكسي
اقامت شبيبة نادي الفحيص االرثوذكسي
ندوة بعنوان العنف الجامعي والتي
تحدث بھا االستاذ الدكتور اخليف
الطراونه رئيس الجامعة االردنية
والدكتور موسى شتيوي مدير مركز
الدراسات االستراتيجية في الجامعة
االردنية.
وذلك مساء يوم االحد الموافق
 ٢٠١٣\٠٦\٠٩بحضور محافظ البلقاء
حسن العساف ومتصرف لواء ماحص
والفحيص كامل عطيات وعدد من
اساتذت الجامعات  ،و موسسات المجتمع المدني في الفحيص وجمع غفير من طلبة الجامعه االردنيه
واھالي الفحيص .
حيث اعتبر رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة أن أحداث العنف األخيرة ،التي شھدھا
عدد من الجامعات كانت نتيجة “تخطيط مسبق دبّر ولم تكن عفوية” ،الفتا إلى أن ھناك من نفذ داخل
الحرم الجامعي مخططات وأدخل أسلحة ،مستغال أن الجامعات خارج السيطرة األمنية ولفت رئيس
الجامعة االردنية الى خطورة ظاھرة العنف الجامعي ،مشيرا انه “وضع الخطط الناجعة والالزمة
في الجامعة االردنية لمواجھة ھذه الظاھرة”.
من جھته مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية الدكتور موسى شتيوي قال ان
ظاھرة العنف الجامعي مظھر من مظاھر ازمة التعليم العالي في المملكة ،مشيرا إلى أنھا جاءت
نتيجة لعوامل كثيرة مترسخة بمؤسسات التعليم العالي من بينھا ان الخلفيات التعليميه للطلبة
وتحصيلھم العلمي وتركزھم في الكليات االنسانية التي ال يرغبھا الطالب ،من العوامل المؤدية للعنف
الجامعي.
ومن العوامل االخرى المؤدية للعنف الجامعي موضوع الفراغ المنھجي الذي يعانيه الطالب في
الجامعة ،ومن ھنا يبرز دور عمادة شؤون الطلبة في مساعدة الطلبة على االنخراط بانشطة وبرامج
تشغل وقت فراغھم ،اضافة لممارسة دور تنويري لالساتذة الجامعيين .
وقد دار حوار بين رئيس الجامعه والدكتور شتيوي والطلبه والضيوف حول الموضوع .وفي نھاية
المحاضر تم تقديم دروع تقديريه للضيوف .
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الدستور ص٨

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

األميـر رعد يـزور مستشفى »األردنية« ويؤكد ضـرورة رفع مستوى الخدمات الصحية
زار سمو األمير رعد بن زيد كبير أمناء جاللة الملك المعظم ،مستشفى الجامعة األردنية ،وكان في
استقبال سموه مدير عام المستشفى الدكتور احمد التميمي ،وعدد من المسؤولين في المستشفى.
وتأتي زيارة سموه إلى المستشفى بھدف االجتماع بأعضاء الھيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء بنك
العيون األردني الذي يتخذ من المستشفى مقراً له .وجال سموه في أقسام ومرافق المستشفى مصافحا ً
المرضى والمراجعين واطمأن على أحوالھم الصحية واحتياجاتھم ،مؤكداً توجيھات صاحب الجاللة
الملك عبدﷲ الثاني في مجال رفع سوية الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن األردني
وتحسينھا على الدوام .واستمع سموه إلى إيجاز من مدير المستشفى عن مسيرة المستشفى وانجازاته
وطموحاته وأبرز المشاريع التي يعتزم المستشفى تنفيذھا لرفع مستوى الخدمات الطبية والعالجية
والخدمية المقدمة للمرضى كمؤسسة طبيّة وتعليمية وبحثية.
وشكر الدكتور التميمي سمو األمير رعد بن زيد على رعايته الخيرية السامية لكثير من األنشطة
والفعاليات والمؤسسات ،ومن ضمنھا مستشفى الجامعة األردنية وبنك العيون األردني والجھود التي
يبذلھا في سبيل دعم المؤسسات الصحيّة التي تعنى بنشر ثقافة التبرع بالقرنيات واالھتمام بالفئات
ذات االحتياجات الخاصة.
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السبيل ص١٥

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

الطراونة  :صوت الشباب الواعي سيصنع التغيير االيجابي
دعا رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة الشباب إلى استخدام أساليب الحوار والنقد
البناء كوسيلة للتطور وبناء المستقبل .
واضاف خالل اطالقه اليوم البرنامج االول "لنموذج ھيئة األمم المتحدة" في كلية الھندسة
والتكنولوجيا أن صوت الشباب الواعي ھو الذي سيصنع التغيير اإليجابي في مستقبلنا.
واشاد الطراونة بجھود طلبة الجامعة االردنية في محاولتھم لالنخراط في الحياة العامة قائال "ان
انطالق ھذا البرنامج العالمي الوطني االردني من درة الجامعات االردنية له دالالت ومضامين
تربوية لتحفيز الشباب على كيفية المحاورة العقلية الرامية الى االنفتاح نحو العالمية ،واالنسانية
لتعريف الطلبة على القضايا العالمية".
ويھدف تنظيم البرنامج إلى تحسين مھارات الطلبة في االتصال وتوسيع آفاقھم بالقضايا االقتصادية
والسياسية ،فضالً عن تطوير مھارات النقاش لديھم ،والتفكير من منظور اآلخرين.
ويساھم برنامج "نموذج األمم المتحدة" في تحفيز الطلبة على المشاركة في النشاطات اإلنسانية
والتعامل مع القضايا بشكل مباشر ،إلى جانب ترسيخ قيم األمم المتحدة لديھم من خالل تمثيل أدوار
السفراء والمندوبين وأعضاء الدول لمختلف البلدان خالل جلسات النموذج.
بدوره استعرض احد منظمي البرنامج الطالب محمد الخصانة ماھية "نموذج األمم المتحدة" الذي
يمثل ملتقا ً تعليميا ً يتيح للطلبة فرصة لزيادة الوعي والتثقف في شؤون العالم والنزاعات الدولية.
وقال الخصاونة ان فعاليات البرنامج تتضمن عقد اجتماعات على شكل مناظرات بين الطلبة بھدف
مناقشة وحل المشاكل والقضايا المختلفة العالمية والعربية والمحلية ،مشيرا الى ان المناظرات التي
ستُعقد تعتبر خطوة الختبار مھارات الطلبة في االتصال ،فھي تصنع منھم جيالً شابا ً ومسؤوالً وواعيا ً
بالقضايا الوطنيه والعالمية.
وبدأت فعاليات البرنامج التي تستمر يومين بجلسة اولى تضمنت لقاءاٍ تواصليا ً بين الطلبة لمناقشة
مواضيع سياسية تتعلق "بحصار غزة ،ونزع السالح النووي االيراني"،فيما تركز جلسة يوم غ ٍد
الثانية على مواضيع حول" الالجئين في االردن ،والحرب االلكترونية" .
يذكر أن مبادرة نموذج االمم المتحدة ھي فكرة ثمانية طالب من كليات الھندسة والزراعة والصيدلة
في الجامعة وھم الطالب فارس المحسن ،وآية عبد الھادي ،وفرح البخاري ،ودينا الخطيب ،وآية
كيالي ،ومحمد الخصانة ،وربيع صيام ،ومحمد العوران.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الغد ص+٨العرب اليوم ص+٤االنباط ص٢
+السبيل ص+٨جوردان تايمز ص+١الدستور ص+٥
الديار ص١

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

الملكة رانيا :جودة التعليم مسؤولية مشتركة
جاللتھا في لقاء مع التربويين
بحثت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ امس االثنين مع
مجموعة من التربويين ابرز التوصيات التي خلصت
اليھا مناقشات المؤتمر السنوي الثالث للمعلمين والذي
نظمته اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين السبت
الماضي ،تحت عنوان »مؤ ّشرات االرتقاء بجودة
التعليم«.
وشارك في المؤتمر نحو  ٥٠٠معلم ومدير باإلضافة
الى  ٥٠تربوي من القطاع الخاص والعام وراسمي
السياسات التربوية.
وفي بداية جلسة نقاشية بحضور وزير التربية والتعليم
الدكتور محمد الوحش ،ورئيس اللجنة الملكية لتطوير التعليم الدكتور مروان كمال ،استعرض رئيس
مجلس ادارة اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور تيسير النعيمي المحاور التي تطرق لھا
مؤتمر المعلمين الثالث من حيث دراسة وتحليل نتائج اختبارات الدراسة الدولية والوطنية للعلوم
والرياضيات واختبارات مھارات القراءة باللغة العربية والحساب للصفوف االساسية والتي اظھرت
تراجعا ملحوظا لتحصيل الطلبة في تلك المباحث.
وقالت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ نحتاج إلى عملية مراجعة وتطوير وتأھيل مستمرة الن ما كان
يناسب االمس بالتأكيد لم يعد يناسب متطلبات التعليم وسوق العمل اليوم ،وھناك الكثير من قصص
النجاح التي تزخر بھا مدارسنا ويمكن تعميمھا واالستفادة منھا في الوصول لألفضل.
وقالت جاللتھا اننا في االردن نفتخر بتميزنا في الكثير من المجاالت ونھجنا المتمثل بمراجعة انفسنا
وسياساتنا وتحليلھا لتصحيحھا عندما يتطلب االمر ذلك ونعمل على تدارك أي مشكلة قبل تفاقمھا
ووصولھا الى مراحل يصعب حلھا.
واشادت جاللتھا بما تقوم به وزارة التربية والتعليم بالرغم مما تواجھه من ضغوطات ،مشيرة الى
ان جودة التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الوقوف الى جانب الوزارة.
وقالت جاللتھا نحن بحاجة الى اتخاذ قرارات جريئة في تغيير المفاھيم واالساليب في التعليم ،مؤكدة
ان جميع االردنيين يريدون ان يكون من يدخل صفوف التدريس مؤھال لتعليم اوالدنا ،مؤكدة انه ال
يجوز ان ننتظر سنوات طويلة حتى نستطيع تقديم التعليم النوعي ،وال احد يقبل ضياع جيل كامل
نتيجة لما نواجھه من نقص في الموارد واالمكانيات.
واستعرض الرئيس التنفيذي ألكاديمية الملكة رانيا العبدﷲ لتدريب المعلمين المھندس ھيف بنيان
ابرز ما تم طرحه في مؤتمر المعلمين مثل تبني نظام تقييم وطني ھدفه تحسين أداء المدارس وتطوير
السياسات التربوية المنشودة ،ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتفعيل دوره في رفع وتطوير التعليم
ضمن خطط وبرامج طويلة األمد.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش ان الوزارة تعمل على تطبيق خطة االصالح
التربوي التي تم اقرارھا وتأخذ بعين االعتبار سياسات تعيين المعلمين والتدريب قبل دخول الخدمة
واثنائھا.
واستعرض امين عام وزارة التربية والتعليم صطام عواد اھمية التدريب ما قبل الخدمة في التعليم،
وقال ان خطة الوزارة تشمل تدريب المعلمين قبل االلتحاق بالعمل مدة اربعة شھور منھا شھران
عمليان.
وناقش الحضور ضرورة اعطاء وزارة التربية والتعليم الدور الرئيسي في عملية انتقاء وتعيين
المعلمين ،ووضع إطار عام سياسي وتربوي لمأسسة برامج إعداد المعلمين ،بما في ذلك السياسات
المتعلقة برخصة التعليم من خالل إعادة النظر في رخصة ممارسة المھنة بحيث تأخذ باالعتبار
التدريب المھني قبل الخدمة ،وتضمين برامج اإلعداد التربوي والتدريب العملي في متطلبات الشھادة
الجامعية األولى للتخصصات غير التربوية ،ومراجعة برامج تھيئة المعلمين ومعايير تقييم األداء.
وكما جرى مناقشة كيفية ادماج نتائج دراسة التحديات التي يواجھھا النظام التعليمي والمعلمين
وتحصيل الطلبة في االختبارات الوطنية والدولية في برامج اعداد المعلمين والتطوير التربوي
وتطوير السياسات بشكل مستمر بطريق نظامية ومؤسسية.
وحضر الجلسة كل من مدير عام المدرسة األھلية للبنات العين ھيفاء النجار ،ورئيس الجامعة
االردنية اخليف الطراونة ،ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدﷲ العبابنة
وعضو اللجنة الملكية للتعليم عبلة زريقات ،ومدير ادارة التدريب التربوي محمد الزعبي ،ومديرة
وحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية فريال عقل ،ومسؤولة البرامج التنموية وكالة االنماء
االمريكية سوزان اياري ،والباحث التربوي الدكتور خطاب ابو لبدة ،ومديرة مدرسة الشفاء بنت
عوف منال قدورة ،والمستشار األكاديمي في  RTIأرنوط برومباخر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الغد ص+٨الدستور ص١١

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

وزير التعليم العالي يدعو القامة مشروعات ومراكز تميز عربية مشتركة
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود أمس في مبنى الوزارة المستشارين
والملحقين الثقافيين في سفارات الدول العربية لدى المملكة حيث جرى بحث سبل تطوير وتوثيق
التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي بين االردن والدول الشقيقة.
ودعا الوزير الى اقامة مشروعات علمية واكاديمية ومراكز تميز عربية مشتركة ضمن جھد موحد
يھدف الى تطوير وتحسين مخرجات التعليم لتتبوأ المؤسسات التعليمية العربية موقعھا الذي تستحقه
بين دول العالم.
وتحدث عن موضوع العنف الجامعي مبينا انه ال يقتصر على دول بذاتھا فھو موجود حتى في الدول
المتقدمة ،وفي االردن فان ھذا الموضوع يحتل اولوية لدى الجميع ومعالجته تتطلب جھودا مستمرة
وبخطط عمل واضحة وھو ما نعمل عليه وبشكل حثيث ومجھود مشترك.
ودعا الوزير الى تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة العرب في مختلف الجامعات العربية في
سبيل الحصول على تعليم بجودة عالية ومتميزة وذلك من خالل تشكيل وحدة او لجنة تنسيق عربية
مشتركة تعنى بذلك.
وعرض رئيس المكتب الثقافي في دولة الكويت الشقيقة رئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين
العرب الدكتور عطية الشمري لموضوعات تتعلق بالطلبة العرب الدارسين في المملكة ،من بينھا
أسس التقييم والمعادلة واالعتماد ومتطلبات الحصول على الشھادات العليا والتجسير ومناقشة رسائل
الماجستير والدكتوراه.
ويبلغ عدد الطلبة غير االردنيين الذين يدرسون في الجامعات االردنية نحو  ٣٠الف طالب وطالبة
يشكلون ما نسبته  ١٢بالمئة من عدد الطلبة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص+٩الغد ص+١
الديار ص٧

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

األميرة بسمة تؤكد اھمية الشراكة بين الجميع لتعزيز العمل الخيري والتطوعي
اطلق الصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية وشركة بيبسيكو بحضور سمو االميرة بسمة بنت
طالل رئيسة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان المرحلة السابعة من برنامج طموح الھادف إلى دعم
الطلبة المتفوقين الذين يواجھون تحديات مالية تمنعھم من استكمال دراستھم في الجامعات الحكومية.
واكدت سموھا اھمية الشراكة بين الجميع من اجل تعزيز العمل الخيري والتطوعي ،مشيرة الى ان
الشراكة بين الصندوق وشركة بيبسيكو حققت نجاحات كبيرة منذ انطالقھا قبل ست سنوات واستفاد
منھا الكثير من الطلبة.
وقالت سموھا ان نجاح الطلبة المستفيدين من البرنامج وتفوقھم في دراستھم يعني نجاح البرنامج في
تحقيق اھدافه ،داعية الطلبة الى استغالل ھذه الفرصة واستكمال دراستھم الجامعية للمساھمة بفاعلية
في بناء مستقبلھم ومستقبل الوطن.
وعبرت سموھا بحضور المديرة التنفيذية للصندوق االردني الھاشمي للتنمية البشرية فرح
الداغستاني عن شكرھا وتقديرھا لشركة بيبسيكو على تعاونھا المستمر مع حملة البر واالحسان
ودعمھا لبرنامج طموح الذي حقق نجاحات كبيرة انعكست ايجابا على المجتمع ووفرت فرصة التعليم
للكثيرين من ابناء الوطن ممن ھم بحاجة الى المساعدة.
وتقدم الشركة ضمن برنامج طموح منحا دراسية لحوالي  ١٨٠طالبا ً وطالبة للعام الجامعي
 ٢٠١٤/٢٠١٣تختارھم حملة البر واإلحسان في الصندوق األردني الھاشمي ،من الطلبة الذين
يدرسون في الجامعات الحكومية من خالل مراكز الصندوق المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة
وعددھا  ٥٠مركزاً.
من جھته أكد مدير عام الموارد البشرية لشركة »بيبسيكو« لشرق المتوسط وأفريقيا ،سفيان السلمان
التزام الشركة بتمكين الشباب في المنطقة.
وأعرب عن تقديره لسمو األميرة بسمة بنت طالل وفريق عمل حملة البر واإلحسان على دعمھم القيم
لبرنامج »طموح« للمنح الدراسية ،مؤكداً أھمية دورھم المحوري في مساندة »بيبسيكو« لدعم
الشباب في المملكة.
واوضح السلمان انه ومنذ انطالق البرنامج في العام  ،٢٠٠٧حصل أكثر من  ١٠٥٠طالبا ً وطالبة
على الدعم الالزم لبناء مستقبلھم بشكل أفضل ،تخرج منھم  ١٧٠طالبا وطالبة ممن درسوا في
الجامعات الرسمية في مختلف التخصصات ،ومساعدة ما يزيد على ستة آالف طالب وطالبة على
المستوى اإلقليمي في ھذا المجال.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بدورھا قالت نائبة المديرة التنفيذية للصندوق االردني الھاشمي للتنمية البشرية ريم الزبن ان حملة
البر واالحسان عملت مع شركة بيبسيكو من خالل اتفاقية سنوية على تطوير برنامج طموح ليصل
منذ اطالقه عام  ٢٠٠٧وحتى اآلن الى حوالي  ١٧٠طالبا وطالبة سنويا.
وقدم طلبة استفادوا من المنح الدراسية التي قدمھا برنامج طموح تجربتھم في الحصول على المنح
وما تحقق لھم من ھذا البرنامج خالل دراستھم الجامعية ،مؤكدين ان البرنامج وفر لھم فرصة
استكمال دراستھم الجامعية واعطائھم الفرصة في المساھمة في بناء الوطن وبناء مجتمعاتھم المحلية.
ويعد برنامج طموح في األردن جزءاً من برنامج تنفذه »بيبسيكو« على المستوى االقليمي منذ عام
 ٢٠٠٥بھدف توفير منح دراسية للطلبة الذين يواجھون تحديات اقتصادية في دول الشرق األوسط.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص+١١الغد ص١٢

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

محمود  :يؤكد اھمية دور التعليم في العملية الديمقـراطية والتحوالت السياسية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ان العالم العربي ككل ،وليس االردن
وحده يعيش ازمة في التعليم العالي.
وقال محمود خالل افتتاحه امس مندوبا عن رئيس الوزراء مؤتمر التحوالت والتغيرات في الوطن
العربي »الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي« ،الذي تنظمه جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون
مع الجمعية االردنية للعلوم السياسية» ،إن ھناك أمما كانت متخلفة قياسا باألمة العربية اال انھا
تقدمت علينا في مختلف المجاالت« ،مشيرا الى ان الصين لديھا من بين  ٣آالف جامعة  ٥جامعات
من بين أفضل  ٥٠جامعة على مستوى العالم.

واشار الى انه ال يمكن ألي تقدم او تحول في المسار السياسي ان يتحقق بمعزل عن المسارات
االقتصادية واالجتماعية واالكاديمية.
واضاف محمود بحضور عدد من المسؤولين والنواب واالعيان ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة
ھيثم أبو خديجة وعدد من المفكرين والسياسيين» ،إن أي عملية تحول ال تنفصل ابعادھا عن بعضھا
البعض« ،مشددا على اھمية دور التعليم في العملية الديمقراطية ،والتحوالت السياسية ،وتربية النشء
على التحليل النقدي الموضوعي ،ألن ان الديمقراطية عملية تنشئة تبدأ منذ الصغر.
من جھته اكد القائم بأعمال رئيس الجامعة شفيق حداد ما تقدمه االوراق النقاشية الملكية من تعبير عن
رغبة حقيقية وطموح لدى جاللة الملك في االصالح الشامل المنسجم مع روح العصر ،مشيرا الى ان
تلك االوراق تشكل نھج عمل للمرحلة المقبلة ورؤية استراتيجية عميقة تعكس الحالة االردنية بدقة مع
التعبير عن ارادة حقيقية في التغلب على المصاعب والعقبات وتجديد الحياة السياسية واحتضان
الديمقراطية.
من جھته قال رئيس الجمعية االردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد الشرعة ان المؤتمر الذي يعقد
في خضم ظروف عصيبة يشھدھا الوطن العربي ،يعد بمثابة قراءة للتحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وانعكاساتھا المستقبلية على الوطن العربي.
يذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء من كل من العراق ،السودان ،الجزائر ،المغرب يناقش على
مدى يومين عبر عدة جلسات عدة محاور يقدم خاللھا خبراء من االردن والدول المشاركة أوراق
عمل تتمحور حول االسالم السياسي والربيع العربي ،وجذور الربيع العربي.
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الرأي ص٨

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

تقرير يدعو إلعادة النظر بسياسة القبول في تخصصات الصيدلة وإقرار امتحان المزاولة
كشف تقرير تقييم برامج الصيدلة في الجامعات عن مواضع الخلل في تلك البرامج والتي ابرزھا
وجود نقص في عدد أعضاء ھيئة التدريس في بعض تخصصات الصيدلة الرئيسية.
الى جانب أن بعض أعضاء ھيئة التدريس يقومون بتدريس مواد ال تقع ضمن تخصصاتھم الدقيقة.
وان بعض الكليات تعتمد وبشكل رئيسي على حملة الماجستير في تدريس المساقات التخصصية.
ويبلغ عدد خريجي تخصص الصيدلة في األردن ) (١٥ألف خريج نسبة اإلناث منھم في أخر سنتين
 %٨٢علما ً بأنه ما نسبته  ١٥إلى  %٢٠حصلنا على فرصة العمل كما صرح بأن ھنالك )(٩٨٠٠
طالب وطالبة في تخصص الصيدلة على مقاعد الدراسة حالياً ،بحسب نقيب الصيادلة.
وعقدت ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي امس االول اجتماعا ً لمناقشة نتائج التقرير برئاسة
الدكتور بشير الزعبي رئيس الھيئة وحضور أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم برامج
الصيدلة ونقيب الصيادلة األردنيين ومدير التزويد الطبي ومدير الصيدلة والدواء في الخدمات الطبية
الملكية وعمداء كليات الصيدلة في الجامعات األردنية ومدراء الصيدلية في كل من مستشفى الجامعة
األردنية ومستشفى الملك عبدﷲ المؤسس والمستشفي التخصصي.
واستمعوا الى شرح قدمه الدكتور طالل ابو ارجيع رئيس اللجنة عن واقع برامج الصيدلة في
الجامعات ،بحسب معطيات التقرير.
ودعا االجتماع في التوصيات التي خرج بھا الى ضرورة إعادة النظر في التشريعات من أنظمة
وتعليمات وسياسات القبول والتعيين وتعديلھا لترقى بالتعليم الصيدلي لمواكبة احتياجات الرعاية
ولزيادة وجودة برامج الصيدلة وكفاءة خريجي ھذه البرامج
واوصى المجتمعون بأن يكون ھناك امتحان مزاولة مھنة لخرجي كليات الصيدلة قبل التعيين
والتركيز على التدريب الميداني الفعلي والمراقب لخرجي كليات الصيدلة.
الى جانب إعادة النظر في معايير اعتماد تخصص برامج الصيدلة والتركيز على الجودة لتضمن
مخرجات ذات جودة عالي ،مؤكدا ضرورة عدم التوسع في برامج البكالوريوس ،والتوسع في برامج
الدراسات العليا في التخصصات غير المتوفرة وذلك بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية.
وأكدوا ضرورة التخطيط المستقبلي لمستقبل التعليم الصيدالني في األردن وإجراء الدراسات المعمقة
لموائمة التعليم لالحتياجات الوطنية ،بحيث توضع إستراتيجية خاصة بالتعليم الصيدلي من قبل لجان
مختصة.
ودعوا الى السماح للتميز في برامج الصيدلة من حيث التركيز والفلسفة واالستجابة لالحتياجات
الوطنية لزيادة كفاءة خريجي ھذه البرامج والتركيز على برامج بناء قدرات التدريب ألعضاء الھيئة
التدريسية ،وكذلك االبتعاث في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية التي لديھا نقص في أعضاء
الھيئة التدريسية
وشددوا على اھمية تعزيز األمان الوظيفي لدى أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات الخاصة من
جھة وزيادة ثقافة البحث العلمي في الجامعات الخاصة من جھة ثانية من خالل بتوفير الدعم المالي
وتطبيق تعليمات البحث العلمي كأسس للترقية والتثبيت في الخدمة كون ھذه الجامعات تعاني من
النقص الحاد في الرتب األكاديمية.
ولفتوا الى ضرورة تشجيع البحوث المشتركة بين والتركيز على جودة مخرجات كليات المجتمع
المتوسطة في تخصص مساعد صيدلي وكذلك مخرجات التجسير في التخصص في الجامعات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص +٨االنباط ص٥

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

مؤتمر يوصي باعتماد الحوار وسيلة لحل الخالفات

أوص ى المش اركون ف ي الم ؤتمر ال وطن ّي األول لثقاف ة الس لوك الم دني ب إيالء الثقاف ة المدني ة اھتمام ا ً
أوس ع م ن قب ل وزارة التعل يم الع الي وإدخ ال من اھج مختص ة بعل م ال نفس االجتم اعي ف ي الم دارس
والجامعات تُعنى بھذه الثقافة.
واكدوا في اختتام اعمالھم امس االحد في المركز الثقافي الملكي ضرورة تط وير ونش ر ثقاف ة الس لوك
الم دني وتطبيقاتھ ا الت ي تخ دم المص الح الوطني ة وتخص يص ج ائزة س نوية بعن وان )ج ائزة األردن
لبح وث الثقاف ة المدني ة( خاص ة بطلب ة الجامع ات بحي ث ت دعمھا وزارة الثقاف ة وأمان ة ع ّم ان الكب رى
ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
كما أكدوا على رفض ك ّل أشكال العنف الج امعي ووض ع ح ّد حاس م لح االت العن ف م ن خ الل وض ع
اآلليّات المناسبة لوقف ھذه الظاھرة الغريبة على مجتمعنا ودعوة الجميع إلى الحوار كوسيلة لح ّل ك ّل
ھذه الخالفات.
وح ول أھمي ة الس لوك الم دني أك د المش اركون م ن خ الل توص ياتھم عل ى طباع ة أع داد كبي رة م ن
منظومة السلوك المدني وتوزيعھا على الجامعات األردنية واعتم اد نظ ام التف ّوق الس لوكي واألخالق ي
للطلبة ف ي الم دارس والجامع ات واحتس اب عالم ات لھ ذا التف وق وللعم ل التط ّوعي ،وتحوي ل م ؤتمر
ثقافة الس لوك الم دني ال ى م ؤتمر س نوي تش ارك في ه جمي ع الفعالي ات االجتماعي ة والسياس ية والثقافي ة
ات.
مة والمحافظ
ي العاص
دني ف
ع الم
ات المجتم
ومؤسس
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الغد ص+١٠السبيل ص٣
+الديار ص+١الرأي ص٤

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

"مؤتة" توجه إنذارات نھائية وغرامة مائة دينار لـ ٣٤طالبا شاركوا بمشاجرات
قررت لجان التحقيق األولية في جامعة مؤتة توجية عقوبة اإلنذار النھائي لزھاء  ٣٤طالبا من طلبة
الجامعة وتغريمھم مبلغ مائة دينار ،على خلفية مشاركتھم في مشاجرات طالبية جماعية سابقة ،وفقا
لعميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور علي الضمور.
وأشار الدكتور الضمور إلى أن لجان التحقيق األولية فرغت من عملية التحقيق مع الطلبة ،الفتا إلى
أن تنسيبات اللجان األولية سيتم رفعھا للمجلس التأديبي للطلبة والذي سينظر فيھا وسيصدر قراره
النھائي بشأنھا.
وبين الدكتور الضمور أنه يحق لكل طالب من الطلبة الذين ستصدر بحقھم القرارات النھائية من
المجلس التأديبي االستئناف رسميا خالل  ١٥يوما من تاريخ صدور القرار.
وأشار إلى أن الجامعة تتعامل مع الطلبة بشكل حيادي أثناء عملية التحقيق وتستمع لشھادات الشھود
وأقوال الطلبة.
وأكد مصدر رسمي بالجامعة أنه سيتم إبالغ الطلبة بالقرارات الرسمية الصادرة بحقھم ،مشيرا إلى
أنه سيتم إبالغ أھالي الطلبة ايضا .ولفت إلى أن األجھزة المعنية بالجامعة ستقوم بتغريم الطلبة مبلغ
مائة دينار لقاء مشاركتھم بأعمال التخريب والتدمير التي لحقت ببعض المرافق الجامعية اثناء
المشاجرات الطالبية .وأشار إلى أن لجان التحقيق والمجلس التأديبي مستمرون في عملھم لحين
االنتھاء من كافة القضايا التي حولت لھا على خلفية المشاجرات الطالبية األخيرة.
يذكر أن جامعة مؤتة حولت أكثر من مائة طالب إلى لجان التحقيق الطالبية بالجامعة للتحقيق معھم
في مشاركتھم بالمشاجرات الطالبية العشائرية التي وقعت بالجامعة أثناء الفصل الدراسي الثاني،
وشھدت آخرھا تعطيل الدراسة بالجامعة لعدة أيام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

ھيئة االعتماد تناقش تقرير تقييم برامج الصيدلة في الجامعات األردنية
عقدت ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يوم األحد الموافق  ٢٠١٣/٦/٩اجتماعا ً لمناقشة تقرير
تقييم برامج الصيدلة في الجامعات األردنية برئاسة األستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس الھيئة
وحضور أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم برامج الصيدلة ونقيب الصيادلة األردنيين
ومدير التزويد الطبي ومدير الصيدلة والدواء في الخدمات الطبية الملكية وعمداء كليات الصيدلة في
الجامعات األردنية ومدراء الصيدلية في كل من مستشفى الجامعة األردنية ومستشفى الملك عبدﷲ
المؤسس والمستشفي التخصصي.
وفي بداية االجتماع رحب عطوفة رئيس الھيئة بالحضور الكرام واستمع الحضور إلى شرح قدمه
األستاذ الدكتور طالل ابو ارجيع رئيس اللجنة عن واقع برامج الصيدلة في الجامعات األردنية تم من
خالله تحديد نقاط القوة والضعف في ھذه البرامج منھا تتعلق بأعضاء ھيئة التدريس والخطة
الدراسية والمختبرات والتدريب الميداني وعملية التجسير ،وقد جرى العديد من المداخالت القيمة من
الحضور التي أثرت الحوار حيث صرح نقيب الصيادلة أن عدد خريجي تخصص الصيدلة في
األردن بلغ ) (١٥ألف خريج نسبة اإلناث منھم في أخر سنتين  %٨٢علما ً بأنه ما نسبته  ١٥إلى
 %٢٠حصلنا على فرصة العمل كما صرح بأن ھنالك ) (٩٨٠٠طالب وطالبة في تخصص الصيدلة
على مقاعد الدراسة حالياً ،وقد أسفر االجتماع عن مجموعة من التوصيات التي من شأنھا رفع سوية
أداء برامج الصيدلة في الجامعات األردنية وتحسين مخرجاتھا ومن أھم ھذه التوصيات :
 إعادة النظر في التشريعات من أنظمة وتعليمات وسياسات القبول والتعيين وتعديلھا لترقى بالتعليمالصيدلي لمواكبة احتياجات الرعاية ولزيادة وجودة برامج الصيدلة وكفاءة خريجي ھذه البرامج .
 إعادة النظر في معايير اعتماد تخصص برامج الصيدلة والتركيز على الجودة لتضمن مخرجاتذات جودة عالية.
 التخطيط المستقبلي لمستقبل التعليم الصيدالني في األردن وإجراء الدراسات المعمقة لموائمة التعليملالحتياجات الوطنية ،بحيث توضع إستراتيجية خاصة بالتعليم الصيدلي من قبل لجان مختصة.
 عدم التوسع في برامج البكالوريوس ،والتوسع في برامج الدراسات العليا في التخصصات غيرالمتوفرة وذلك بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية.
 السماح للتميز في برامج الصيدلة من حيث التركيز والفلسفة واالستجابة لالحتياجات الوطنية لزيادةكفاءة خريجي ھذه البرامج.
 التركيز على برامج بناء قدرات التدريب ألعضاء الھيئة التدريسية. التركيز على االبتعاث في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية التي لديھا نقص في أعضاءالھيئة التدريسية.
 العمل على زيادة األمان الوظيفي لدى أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات الخاصة. زيادة ثقافة البحث العلمي في الجامعات الخاصة بتوفير الدعم المالي وتطبيق تعليمات البحثالعلمي كأسس للترقية والتثبيت في الخدمة كون ھذه الجامعات تعاني من النقص الحاد في الرتب
األكاديمية.
 تشجيع البحوث المشتركة بين الجامعات األردنية. التأكيد على أن يكون ھناك امتحان مزاولة مھنة لخرجي كليات الصيدلة قبل التعيين. التركيز على التدريب الميداني الفعلي والمراقب لخرجي كليات الصيدلة. التركيز على جودة مخرجات كليات المجتمع المتوسطة في تخصص مساعد صيدلي وكذلكمخرجات التجسير في التخصص في الجامعات األر
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

ھل تؤثر الجامعة بالمجتمع أم المجتمع ھو الذي يؤثر بالجامعة؟
أ.د نضال يونس
ك ّل الجامعات العريقة تتأثر وتؤثر في المجتمع الذي يحيط بھا،تتقدم،تتراجع في عالم متبدل تغيّره
األحداث والمتغيرات،لكن التحوالت قد تكون وفق نظرية "التحدي واالستجابة" الرنولد توينبي،سلبية
عندما تقف الجامعات في مكانھا وتتمسك بواقعھا وانجازاتھا الوھمية وتعزل نفسھا عن
المجتمع،وتكون ايجابيه عندما تعترف بالمشاكل والتحديات التي يواجھھا المجتمع،ثم تحاول التغلب
عليھا ،ولذلك خرجت الجامعات األمريكية واأللمانية على سبيل المثال بعد الحروب لتكون أشھر
الجامعات في العالم،والسر أن البنية األساسية وكل ما تبعھا ،تأثرت بالحرب وما صاحبھا من دمار
وفوضى ،وبقي الرأسمال األكبر وھو اإلنسان الواعي ،المستعد للتغيير ،الذي خرج من تحديات القوة
العسكرية إلى عالم ما بعد الحروب..
اليابان وكوريا الجنوبية،وماليزيا كلھا أدركت قيمة التعليم من المرحلة األساسية إلى الجامعية ،وكيف
يمكن من خالل التعليم الصحيح االرتقاء بسلوك الطلبة وإكسابھم القدرة على ممارسة التفكير الناقد
والعادات والمھارات االيجابية التى تنعكس على أدائھم بعد التخرج ودخولھم ميدان العمل ،فتحولت
ھذه الدول إلى مراكز ثقل في االقتصاد العالمي،وأصبحت تسابق الدول المتقدمة بمنجزات غاية في
اإلتقان والدقة،والسر أن ھذه الدول فتحت اتجاھا ً في التنمية البشرية الذي يركز على اإلنسان المبدع
والمنتج حتى أصبح منجز الفرد يتفوق على األوروبي واألمريكي معا ً.
الجامعات والمعاھد الصينية بالمقابل كانت إلى وقت قريب معزولة وغير قادرة على التفاعل مع
المجتمع ،لكنھا لمجرد التركيز على"االقتصاد المعرفي" و"االقتصاد الجماعي" ،وحتى في ظل بقاء
النظام السياسي ،استطاعت بعد عدة عقود أن تدفع بمجتمعھا الصيني ليكون الدولة الثانية في قوة
االقتصاد بعد أمريكا،ال بل ربما تتقدم على أمريكا في المستقبل القريب ،وأصبح المجتمع الصيني
قدوة ومثال لكل الدول في العالم ،ليس فقط في إنتاج السلع  ،المقلدة أو ذات الجودة العالية ،لكن
بمراكز األبحاث والتطوير في المعاھد والجامعات الصينية التي بدأت تسابق الزمن بابتكارات
عصرية غير مسبوقة،في حينما تزال جامعاتنا تعيش في عزلة عن قضايا المجتمع وعن المشاكل
والتحديات التي تواجھه ،وتواصل التركيز على الكم الھائل من المناھج والمساقات النظرية التي تفتقد
التدريب العملي الذي يرسخ الفكرة في العقل ويھيئ الطالب لتقبلھا وممارستھا في حياته الخاصة
والعامة.
يأتي الطالب إلى جامعاتنا وكله طموح وأمل الن يتعلم شيئا جديدا وحب شديد للبحث واالكتشاف لكننا
نجتھد في وأد أحالمه وتطلعاته بدءاً من المحاضرات المملة والنظرية ،وانتھاء باالمتحانات التي ال
تقيس قدراته العقلية بقدر ما تقيس قدراته على الحفظ والتلقين ،ناھيك عن الكثير من الممارسات
الخاطئة التي أخذت طريقھا من المجتمع والشارع ووجدت لھا "حواضن" داخل الحرم
الجامعي،كالعنف وغياب الوعي واالفتقار إلى أدب الحوار وقبول اآلخر،والتي كان من الممكن
تعديلھا في الجامعات لوال أنھا صارت ھي التي تتأثر بسلوك الشارع وما فيه من عادات سلبية من
تحزب وتعصب للقبيلة والمذھب وتأصيل للنظرة األحادية واحتقار اآلخر!!
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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اإلصالح الحقيقي والتطور يحتاج إلى جامعات مؤثرة في المجتمع ،وھذا ما نفتقده في جامعاتنا
العربية ،التي راحت تعيش في أوھام الماضي وجعلته محورا لعملھا فبقيت مجتمعاتنا جزءا من العالم
القديم الذي يعيش ماضيه منفصالً عن حاضره ،ومن يشاھد ما يحدث في جامعاتنا اليوم من عنف
وتراجع وسلوكيات خاطئة،ال يشعر إال باليأس واإلحباط ألمة ال تزال خلف التاريخ وضد التطور،
وھي قضية فصلتنا عن العقل إلى العواطف التي أصبحت المحرّك لما يدور في المجتمع ،تشعل
النزعات االقليمية والعشائرية و الطائفية في حروب بدأت ولن تنتھي...

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

جريدة الدستور

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

الثالثاء ٢٠١٣/٦/١١
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر
بعض السحب المتوسطة والعالية ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في
جنوب وشرق المملكة.
االربعاء ٢٠١٣/٦/١٢
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية
معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٦/١٣
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا
الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة
السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٦/١٤
يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات ،وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
السبت ٢٠١٣/٦/١٥
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة
واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة
للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

جريدة الرأي

الثالثاء

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

٢٠١٣/٦/١١

الحاجة زھا بركات احمد المجالي – بلدة القصر  -الكرك /
الحاجة حليمة علي الالمي الجزازي  -السلط /
نھله عارف العتيبي  -طبربور /
فاتنه طاھر عبده القماز  -السلط /
سميره جميل مصاروة – ام السماق /
الحاجة عدلة خليل حسن الخليلي -السلط /
الحاجة سالمة مفلح المصالحة الشوابكة – ضاحية الياسمين /
الحاجة ندى طحيمر طالب الفقير – ماركا الشمالية /
الحاجة فتحية جبر زيد الكيالني  -الزرقاء /
المھندس نضال ابراھيم سامي النمري  -الحصن /
يوسف سابا سنداحة  -دابوق /
فروسينا ابراھيم باشا شرايحة – جمعية النبر /
الحاجة لطيفة حسن حسين – شارع االردن /
علي فواز ماھر برمامت  -صويلح /
الحاجة رقية مصطفى الباشا – ضاحية الرشيد /
الحاجة ھيجر زغلول – ضاحية النخيل /

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف
•
عين الرأي

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

• علمت » عين الرأي« ان احدى الشركات الكبرى التي شغلت الرأي العام استدانت
رواتب موظفيھا للشھر الماضي من بنك محلي .

• أكد القنصل الفخري االردني في ھنجاريا »المجر« أن األردنيين في الجمھورية
جميعا ً بخير ولم يصبھم أذىً جراء فيضانات نھر الدانوب

• مدينة الحسين للشباب طالبت األمن العام بتوفير »محطة أمنية« داخل المدينة
لضبط التجاوزات والحفاظ على األمن خصوصا أيام العطل التي يصل عدد
زوارھا الى خمسة االف زائر  ..المدينة طلبت أيضا من أمانة عمان دعمھا بعمال
نظافة .

• رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبد الحليم الكيالني سيجرى مناقالت وتعيينات
في دوائر األمانة أبرزھا تعيين مدير تنفيذي لالتصال.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

• ابلغ مصدر مطلع »صنارة الدستور« امس بان قائمة من التنقالت الواسعة في صفوف
الدبلوماسيين ستصدر بعد عطلة العيد مباشرة ،باالضافة الى مناقالت متعددة على مستوى
مدراء الدوائر في وزارة الخارجية.

• قرر مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات مروان القطيشات إجراء مناوبات للدائرة
خالل أيام عيد األضحى المبارك حيث فتحت الدائرة امس ابوابھا )فقط مكتب جوازات
عمان الغربية( امام المراجعين وكذلك يوم غد االثنين ثاني أيام عيد األضحى المبارك
لغايات التسھيل على المواطنين.

• نفذت الھيئة األردنية لنصرة الشعب السوري امس اعتصاما امام السفارة السورية في عمان
تحت شعار »معكم بدعائنا« حيث تمت اقامة افطار للصائمين يوم عرفة وأدى المشاركون
صالة المغرب ،متضرعين الى ﷲ أن يحمي الشعب السوري.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/١١

الثالثاء

• علمت "الغد" أن الخطاب الشامل المرتقب لجاللة الملك عبدﷲ الثاني سيلقيه جاللته يوم
األحد المقبل ،خالل تخريجه لطلبة جامعة مؤتة -الجناح العسكري.

• يتوقع مغادرة رئيس الوزراء عبدﷲ النسور الخميس المقبل إلى جنيف ليحل ضيف شرف
على مؤتمر العمل الدولي ،بعد تلقيه دعوة من منظمة العمل الدولية ،ليلقي كلمة امام الدول
المشاركة في المؤتمر اثناء زيارة تستغرق اسبوعا .يشار الى ان وزير العمل ووزير النقل
نضال القطامين ،يرأس اعمال المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في جنيف ،وتنتھي اعماله في
الحادي والعشرين من الشھر الحالي.

• رفض مسؤولو وزارة التربية والتعليم االدالء لـ"الغد" بمعلومات حول شكل امتحان الثانوية
العامة "التوجيھي" المقرر انطالقه في دورته الصيفية غدا ،وفق اعتماد الوزارة لنماذج
األسئلة ،للحد من حدوث أي تجاوزات في األعوام السابقة ،موضحين ان ھذا االمر ليس من
اختصاص الصحافة وانما ھو اختصاص الوزارة فقط .وفي اتصاالت ھاتفية وردت للجريدة،
تساءل االھالي عن تفاصيل النماذج ،تحسبا لحدوث حالة إرباك في قاعة االمتحان.

• من المتوقع أن تعلن وزارة المالية قريبا ،عن حملة تستھدف عمليات التھرب الضريبي على
المنشآت واالفراد ،وفقا لمصدر حكومي قال لـ "زواريب" ان "االجراءات الحكومية
الجديدة ،ستكون صارمة ومكثفة ،لجمع ايرادات مالية للخزينة ،وتحقيقا للعدالة".

• يعقدائتالف العشائر االردنية مؤتمرا صحفيا في الساعة  ٥٫٣٠مساء اليوم في مقره بأم
العمد ،للحديث عن تفاصيل الفعالية المركزية يوم الجمعة المقبل والمشاركين فيھا وما
ستوجھه من رسائل.

• يقيم السفير الروسي في عمان الكسندر كالوجين ،حفل استقبال مساء اليوم ،بمناسبة العيد
الوطني لجمھورية روسيا االتحادية ،الذي يصادف يوم غد.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

-

القائد األعلى يرعى احتفال القوات المسلحة بذكرى الثورة العربية ويوم
الجيش
الملك :األردن سيواصل دوره في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية
الملكة رانيا :جودة التعليم مسؤولية مشتركة
النسور :الرقابة التقليدية غير قادرة على معالجة بعض اختالالت أداء
اإلدارة العامة
النسور يبحث مع النواب أسعار الكھرباء..اليوم
إرادة ملكية بترفيع الشوبكي والطوالبة لرتبة فريق أول
142ألف طالب يتوجھون غداً المتحان »التوجيھي»
(الجمارك( ترفع جاھزيتھا في المراكز الحدودية
7%التضخم لنھاية أيار
النشامى في مواجھة منتظرة أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم  ..اليوم
»السياحة البيئية« تدخل البترا بافتتاح أول ثالثة مخيمات «!

الملك  :األردن سيواصل دوره في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
«مالية النواب« توصي بدراسة بدائل تجنبا لرفع الكھرباء
لمجالي  :االردن ال يستطيع تحمل أعباء الالجئين السوريين دون مساعدة المجتمع الدولي
تدھور صحة األسرى األردنيين في سجون االحتالل
20قتيال بتفجير »مفخخات« شمال بغداد
39سوقا توقفت عن العمل من اصل  ٧٠سوقا جراء االضراب
«النيابية المشتركة«  :إقرار الھيكل التنظيمي لـ »الضمان« وإلحاق وحدة االستثمار بالرئيس
التنفيذي للمؤسسـة
مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس
نظام معدل يحدد العمر التشغيلي لسيارات التأجير بـ ٧سنوات
الصرايرة  (٥٠):شخصا من متقاعدي »البوتاس« ھاجموا مصانع الشركة والعاملين فيھا
مسببين أضرارا بالغة
الجمارك ترفع جاھزيتھا استعدادا لموسم االصطياف
ارتفاع طفيف في كميات االنتاج الصناعي وتراجع خفيف في األسعار
األمير علي  :منتخب النشامى استمد قوته من عاطفة الشعب األردني
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-

الملك :األردن يسعى لترسيخ سيادة القانون والشفافية
الملك :ندعم تصدي أھل القدس لكل اإلجراءات اإلسرائيلية
إرادة ملكية بترفيع الشوبكي والطوالبة لرتبة فريق أول
بدء امتحانات "التوجيھي" غدا
األردن وأستراليا" :نكون أو ال نكون"
"راصد" %١٥ :من الناخبين ال تتطابق أماكن إقامتھم
 ٥٨١سوريا يلجأون إلى المملكة
"الجمارك" تطالب شركات ومؤسسات وأفرادا بـ ٨١مليون دينار خالل ٢٠١١
األمير علي" :الراحل" الجوھري عمل بكل إخالص وحمد يفھم عقلية الالعبين
"نشميات" منتخب الكرة النسوي يحققن اإلنجاز ويعدن باألفضل

-

الملك :االستيطان يقوّض إطالق المفاوضات
الحكومة تناقش "رفع الكھرباء" في "مسرح المجلس" بعيدا عن اإلعالم
وقف بث  ٩فضائيات لحين تصويب أوضاعھا
ترفيع الشوبكي والطوالبة الى رتبة فريق اول
وزير الداخلية يبحث مع السفيرة النمساوية سبل تعزيز آفاق التعاون
نقابة المعلمين :سمعة امتحان الثانوية العامة ومصداقيته مسؤولية وطنية
المعاني نقيبا ً لتجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية
وزير الخارجية االميركي يرجئ جولته للمنطقة
 ٧%ارتفاع معدل التضخم في خمسة أشھر
 ٩٤ألف زائر لمادبا خالل  ٥أشھر من العام الحالي
النشامى في مھمة تاريخية أمام استراليا اليوم
االرجنتين تخشى االكوادور بحثا عن التوغل في الصدارة
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