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أخبار الجامعة

الرأي ص ٧

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

الطراونة :ال عودة عن قرارات الفصل األكاديمي في »األردنية«
حاتم العبادي  -أكد رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة انه لن يتم إعادة اي طالب ممن
صدرت بحقھم مؤخرا قرارات فصل السباب أكاديمية.
وقال في تصريح الى »الرأي« ان جميع الطلبة الذين صدرت بحقھم قرارات فصل ،دون تحديد
عددھم ،استنفدوا جميع الفرص التي تمنحھم إمكانية رفع معدالتھم ،حسب ما تنص عليه التعليمات.
واضاف أن الجامعة حريصة على االرتقاء بمستواھا االكاديمي وتحقيق العدالة بين الطلبة ،مشيرا
الى أن خطتھا االستراتيجيه تسعى اليجاد نفسھا على خارطة التصنيف العالمي للجامعات والتي
تركز في معاييرھا على العدالة والشفافية.
ولفت الى أن تعليمات منح درجة البكالوريس تنص على أن الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن
)٢نقطة( في أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي ،يوجه له انذار ،و عليه أن
يلٌغي مفعول االنذار برفع معدله التراكمي إلى ) ٢نقطة( فما فوق ،وذلك في مدة أقصاھا فصالن
دراسيان من تاريخ اإلنذار )بدون الفصل الصيفي الذي يقع ضمن مھلة اإلنذار(.
وقال أن الطالب يعتبر مفصوال ً من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصلين
الدراسيين ،ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح ) (٩٩ساعة معتمدة فأكثر بما فيھا المواد التي
تمت معادلتھا له في الجامعة من مؤسسة تعليمية أخرى من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية.
كما يستمر الطالب تحت مفعول اإلنذار إذا حصل على معدل تراكمي )٩٥ر٩٩-١ر ١نقطة(  ،وال
يفصل بسبب ذلك.
وبحسب التعليمات ،يحول للدراسة الخاصة الطالب المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله
التراكمي عن الحد األدنى المقبول ) ٢نقطة( ،وفي ھذه الحالة يعطى الطالب فصال ً دراسيا ً عاديا ً
واحداً لرفع ھذا المعدل إلى الحد األدنى المقبول ) ٢نقطة( ،وإذا أخفق يعتبر مفصوال ً من الجامعة،
إال إذا تمكن من رفع معدله التراكمي بعد ھذا الفصل إلى )٧٥ر (١نقطة فما فوق فيعطى عندھا
فصال ً دراسيا ً عاديا ً ثانيا ً لرفع معدله إلى ) (٢نقطة فما فوق ،وإذا أخفق يعتبر مفصوال ً من الجامعة،
إال إذا تمكن من رفع معدله التراكمي إلى )٩٠ر (١نقطة فما فوق فيعطى عندھا فصال ً دراسيا ً عاديا ً
ثالثا ً  ،وإذا أخفق يعتبر مفصوال ً من الجامعة.
وتنص التعليمات على انه يسمح للطلبة المفصولين من الجامعة فصالً نھائيا ً ألسباب أكاديمية ،
بدراسة الفصل الصيفي واعتباره امتداداً للفصل الدراسي الثاني ،شريطة أن يكون قد أنھى )(٩٩
ساعة معتمدة بنجاح فما فـوق و يكون من الممكن من الناحية النظرية في حال دراسة الطالب للفصل
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الصيفي تصويب وضعه األكاديمي  ،وفي حال عدم تمكنه من رفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى
المطلوب  ،يعتبر مفصوالً من الدراسة.
كما سمحت التعليمات للطالب الذي أنھى جميع متطلبات التخرج بنجاح وفق خطته الدراسية ،
وبمعدل ال يقل عن ) ، (١٫٩٥بدراسة فصل دراسي استثنائي واحد لرفع معدله التراكمي  ،شريطة
أن ال يكون قد أوقع عليه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه  ،ويعتبر الفصل الصيفي فصالً
دراسيا.
الى ذلك اوضح الطراونة ان الطالب يعتبر مفصوالً من التخصص الذي يحصل على أقل من )نقطة
واحدة( في المعدل التراكمي عند نھاية أي فصل عادي من فصول السنة بعد الفصل األول من التحاقه
بالجامعة .وفي حال حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل وكان تحت طائلة
الفصل لتدني معدله التراكمي ،فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال عالمات مواد ذلك الفصل
الدراسي ،ويكون فصله من نھاية الفصل إذا لم يرتفع معدله التراكمي فيه إلى الحد المطلوب.كما
يسمح للطالب بالتسجيل لدراسة مواد أخرى خالل الفصل الدراسي التالي ،فإذا تم فصل الطالب بعد
اكتمال عالمات المواد التي درسھا في الفصل السابق ،تحسب المواد التي درسھا تاليا ً لذلك ،كمواد
دراسة خاصة ،وذلك وفق أسس الدراسة الخاصة .وتنص التعلميات على انه ال يجوز أعادة قبول
الطالب المفصول من تخصص ما ألي سبب من األسباب بالتخصص نفسه مرة أخرى.
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وكالة جلعاد

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

الطراونة :انخفاض العنف في الجامعة األردنية
قال رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة ان
حالة العنف الجامعي انخفضت في الجامعة بشكل كبير
وملموس منذ نھاية العام الماضي ،وأن عدد حاالت العنف
التي حدثت في حرم الجامعة منذ تشرين اول الماضي بلغت
ثالث حاالت فقط ،ما يؤشر إلى تفھم طلبة الجامعة
ورفضھم لھذه الظاھرة وتعاونھم المستمر وااليجابي مع
ادارة الجامعة لتجفيف منابعھا.
واضاف خالل ندوة عقدت في نادي الفحيص االرثوذكسي
اليوم الثالثاء بعنوان "العنف الجامعي" ان ھذه المشاجرات الثالث كانت فردية وليست جماعية
واتخذت بحق المشاركين فيھا عقوبات تراوحت بين الفصل النھائي والفصل من الجامعة لمدة ٤
فصول دراسية.
واشار الى نجاح الخطة االستراتيجية التي وضعتھا الجامعة؛ للتخلص من ظاھرة العنف الجامعي
بالتنسيق مع مديرية االمن العام والتي تحتوي عدة اشكال وقائية وعالجية وعقابية ،وزيادة عدد افراد
االمن الجامعي وتقسيمھم الى مجموعات ثابتة واخرى متحركة ،وتصويب بعض حاالت االسوار
واالسالك الشائكة حول الجامعة والطلب من اعضاء مجلس العمداء بالطلب من االقسام االكاديمية
واالساتذة بضرورة التواصل مع الطلبة.
وأكد بأنه تم الطلب من عمادة شؤون الطلبة بتكثيف نشاطاتھا االجتماعية والمجتمعية واستحداث اندية
طالبية خاصة بادبيات الحوار وتأسيس ناد الدارة االزمات ورفع سقف الحرية للطلبة في ادارة
وممارسة انشطتھم السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وفتح اآلفاق لمؤسسات المجتمع المدني من
احزاب وجمعيات ونقابات مھنية وعمالية للتحاور في رحاب الجامعة فضال عن خروج رئيس
الجامعة ونوابه والعمداء لاللتقاء بمؤسسات المجتمع المحلي وفي طليعتھا المدارس لتوعية الطلبة
بخطورة العنف المجتمعي.وقال مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى
شتيوي انه شارك مع نخبة من الخبراء واالكاديميين في دراسة العنف الجامعي ،مشيراً الى ان
المشاجرة عندما تتحول من شخصين الى جماعة وتستخدم فيھا األسلحة واالدوات الحادة وتنتج عنھا
اصابات ووفيات فانھا تصبح مقلقة  ،ومن اسباب العنف بروز ظواھر غير حميدة مثل الھويات
الفرعية وتراجع ھيبة سيادة القانون إضافة الى التوسع غير المدروس في التعليم العالي خصوصا
بروز جامعات مناطقية وأزمات في القبول.
وأكد محافظ البلقاء حسن عساف أھمية االستراتيجية التي وضعتھا الجامعة األردنية لمكافحة العنف
الجامعي ،وأبدى رغبته االستفادة من ھذه الخطة لعمل اللجنة المشكلة في المحافظة لمواجھة العنف
المجتمعي والجامعي.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الخميس

أخبار األردنية

٢٠١٣/٦/١٣

اعالم األردنية يطلق موقعه االخباري االلكتروني بحلته الجديدة

أطلقت وحدة االعالم والعالقات العامة في الجامعة اليوم موقع " أخبار األردنية" بحلته الجديدة

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الغد ص  -٦الديار ص  -٤أخبار األردنية

الخميس

٢٠١٣/٦/١٣

مراقبة متبقيات المبيدات" تعاون بيئي مشترك بين "األردنية" و"البيئة"
أبرمت الجامعة األردنية
ووزارة البيئة و ممثلة بمركز
المياه والطاقة والبيئة اتفاقية
تعاون بيئي مشترك لمراقبة
متبقيات المبيدات في " التربة
الزراعية ".
وتھدف اإلتفاقية إلى تقييم
تلوث التربة الزراعية
بالمبيدات الكربونية المكلورة
في المناطق الوسطى وتشمل
محافظات العاصمة والبلقاء
والزرقاء ومادبا من خالل
ربط ذلك بالنمط الزراعي
المستخدم في كل المنطقة.
ووفقا لالتفاقية تقوم الجامعة بجمع وتحليل مائة عينة من التربة الزراعية تؤخذ من المناطق المتفق
عليھا مع مراعاة النمط الزراعي فيھا.
وقسمت االتفاقية آلية العمل إلى ثالث مراحل؛ األولى تتضمن شراء المواد الالزمة واإلعداد
للتحاليل ،فيما ستتضمن المرحلة الثانية جمع عينات التربة من المواقع المتفق عليھا وإجراء التحاليل
الالزمة ،أما المرحلة الثالثة واألخيرة تقديم التقرير النھائي والنتائج على شكل تقارير.
ويشرف على المشروع حسب االتفاقية لجنة فنية ُمشكلة تتألف من مندوبي كل من وزارات البيئة،
الزراعة ،الصحة ،والجمعية العلمية الملكية إضافة للجامعة األردنية .
يشار إلى أن عينات التربة التي ستجري عليھا الدراسة ستكون على النحو اآلتي  :خمس عشرة عينة
من منطقة عمان ،وخمس واربعون عينة من البلقاء  ،وعشرون عينة من الزرقاء وبالمثل من منطقة
مادبا .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص -٣١الدستور ص  -٢٢الغد :سوق ومال ص ٧
الخميس
السبيل -الديار ص  - ٦أخبار األردنية

٢٠١٣/٦/١٣

خبراء دوليون يبحثون في عمان موضوع أمن الطاقة في االقليم
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية
مالك الكباريتي أن تداعيات الربيع
العربي كان من العوامل المؤثرة على
االردن فيما يتعلق بإمدادته بالطاقة.
وبين الكباريتي خالل افتتاحه في
الجامعة االردنية صباح اليوم االربعاء
المؤتمر الدولي المن الطاقة في الشرق
االوسط " االبعاد الجيوساسية
واستمرارية التزويد" أن توريد الغاز
المصري إنخفض الدنى مستوى
ولفترات طويلة إمتدت من العام
 ٢٠١١بسبب اعمال تخريبية استھدفت
خط الغاز في منطقة سيناء.
وبين أن االحداث المرافقة للربيع العربي قد تثير مخاوف الشركات االستثمارية وتدفعھا لوقف او
تأجيل استثماراتھا في قطاع الطاقة بخاصة القطاعات المتعلقة باالنتاج والتكرير ،مسببة الحد من
قدرة الدول المنتجة على مواجھة كامل الطلب مستقبال.
وقال الكباريتي ان امن الطاقة يرتبط بالعديد من القضايا المتشابكة واالبعاد المتداخلة  ،موضحا ان
لھذا الموضوع أبعادا استراتيجية وسياسية وامنية ،بعضھا داخلي أي خاص بالدولة المصدرة أو
المستھلكة ،واخرى لھا عالقة باالمن االقليمي ،واخرى ذات ابعاد اقتصادية وتمويلية وبيئية ، ،مشيرا
الى ان معالجة تلك االبعاد تتطالب تعاون الجميع للتغلب عليھا.
ومن التأثيرات المؤثرة للربيع العربي على مشھد الطاقة العالمي بين الكباريتي ،بعض تلك االثار
ومن بينھا تأثر االنتاج الليبي من النفط وتراجعه  ،باالضافة الى التخوفات من حدوث صراع
عسكري مع إيران ،وتخوفات الدول المستھلكة عالميا للطاقة من احتمالية انقطاع مستورداتھا النفطية
من مناطق الربيع العري.
ويعقد مؤتمر أمن الطاقة بالتعاون ما بين مركز دراسات االمن والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا
ومؤسسة كونراد اديناور االلمانية والمعھد االميركي الكوري للبحوث والمجموعة االستشارية الدولية
ومقرھا دبي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقال مدير مركز دراسات االمن عضو اللجنة التنظيمية الدكتور أيمن خليل أن المؤتمر يأتي في إطار
تدعيم أمن الطاقة الوطني ،لما للموضوع من أھمية ولما يشكله من أزمة اقتصادية لألردن.
وأضاف خليل أن األردن سيطرح خالل المؤتمر كل الخيارات الممكنة في موضوع الطاقة ومن بينھا
الطاقة النووية والطاقة المتجددة والطاقة البديلة ،ويستفيد من كل الخبرات المشاركة في المؤتمر
والذين يمثلون سبعين دولة.
بدوره أكد ممثل المجموعة االستشارية رودري ريتشارد على وجود تحديات جمة تواجه منطقة
الشرق األوسط في موضوع الطاقة ،الفتا إلى ضرورة إداركھا ومواجھتھا.
من جھتھا قالت ممثلة المعھد األمريكي الكوري للدراسات الدولية جيني تاون أن ھناك تزعزع في
اقليم الشرق األوسط وشيوع ما يسمى بـ"اإلرھاب" في عدد من مناطقه ،ما يجعل من أخذ موضوع
الطاقة باألھمية الكبرى وبعين االعتبار.
وأضافت أن حادثة فوكوشيما في اليابان جعلت من الخبراء والمتخصصين في العالم يفكرون مليا في
موضوع الطاقة وبالمعايير الالزمة لتكون آمنة ومستدامة.
من جانبھا قالت ممثلة مؤسسة كونراد أديناور األلمانية سيمونة ھوزر أن مؤسستھا تركز على
اإلنسان والتنمية وتعزيز مشاركة الفرد لتأثيره في تحقيق أمن الطاقة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاوررئيسية تتناول اثرالربيع العربي على امدادات الطاقة ،وسبل
تعزيز األمن النووي واالشعاعي ،وأثر التطورات السياسية في منطقة الخليج على منظومة الطاقة
الدولية ،فضال عن األبعاد االمنية والبيئية والقانونية والتشريعية.
كما يناقش مسائل التزويد والخيارات المتاحة لالردن ،وجدلية الطاقة النووية وسبل استفادة االردن
منھا وفق الضوابط البيئية الدولية ،واالوضاع التي تشھدھا منطقة الخليج العربي بالنظر إلى احتمالية
التصعيد العسكري ،وغيرھا من المواضيع ذات الصلة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص ١٧

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

الكباريتي :ال إتفاق مع النواب حول توقيت زيادة الكھرباء
أنس ضمرة  -قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إن
الحكومة لم تتفق مع مجلس النواب حتى تاريخه،
حول توقيت رفع اسعار الكھرباء والشرائح
المستھدفة وتلك المستثناة من الزيادة.
وأكد الكباريتي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"
أن الحكومة عرضت على أعضاء مجلس النواب
الحقائق واألرقام وتكلفة دعم الحكومة للكھرباء
ونتائج استمرار ھذا الدعم على المدى البعيد.
وشبه الوزير ديون شركة الكھرباء الوطنية
بـ"المرض" الذي يزيد ويستفحل في الجسم ،مشيراً إلى أن عملية رفع أسعار الكھرباء اشبه بعملية
استئصال المرض المؤلم.
ولفت الكباريتي إلى أن االجراءات التي تقوم بھا الحكومة ھي لضمان امن الطاقة في المملكة و
الحفاظ على استمرار التزويد على المدى البعيد.
وقال الكباريتي إن الوزارة درست استيراد الطاقة من الخارج وكلفتھا ،لتوفير الطاقة بأقل االسعار
للمواطنين ،مشيرا إلى أن ديون شركة الكھرباء الوطنية المتراكمة ال تستطيع دول كبرى تحملھا.
واكد الكباريتي أن الحكومة األردنية لم تتأخر في إقرار رفع أسعار الكھرباء وفقا التفاقاتھا مع
صندوق النقد الدولي ،نافيا أن تكون الحكومة تعتزم زيادة نسبة رفع أسعار الكھرباء لتعويض خسائر
تأخر القرار.
وتواجه الحكومة أزمة في أروقة مجلس النواب ،حيث رفض النواب تحميلھم وزر رفع أسعار
الكھرباء وتوظيف المجلس بمھمة "واقي الصدمات" ،بحيث يضع مجلس النواب في مواجھة
الشارع ،وإظھاره بأنه ھو من منح الحكومة الموافقة على قرارھا برفع أسعار الكھرباء ،في وقت
ستختبئ فيه الحكومة خلف المجلس ،لتتركه في مواجھة مفتوحة مع الناس في الشارع.
وطالب  ٧٨نائبا ً من رئاسة مجلس النواب أن يتم التصويت على قرار رفع أسعار الكھرباء قبل
الشروع في مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة.
وجاء مبرر النواب في المذكرة التي تبنتھا النائبة رولى الحروب بالتصويت على عدم رفع اسعار
الكھرباء "لما لموضوع لرفع أسعار الكھرباء من حساسية وانعكاسات خطيرة على االقتصاد األردني
وحياة المواطنين".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقال رئيس الوزراء د .عبد ﷲ النسور في تصريحات عقب اجتماع مع عدد من النواب ،إن الحكومة
لن ترفع أسعار الكھرباء على كل من يستھلك أقل من  ٥٠دينارا في الشھر ،وإن رفع التعرفة على
المنازل ستبدأ في مطلع العام المقبل ،مشددا على أن من يستھلك بقيمة  ٦٠دينارا في الشھر فإن قيمة
الزيادة ستصل فقط إلى دينار ونصف الدينار ،ومن يستھلك بـ  ١٥٠دينارا فإن قيمة الزيادة ستصل
فقط إلى  ١٥دينارا.
الى ذلك قال وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي ان تداعيات الربيع العربي كانت من
العوامل المؤثرة على االردن فيما يتعلق بالتزود بالطاقة.
وبين الكباريتي خالل افتتاحه المؤتمر الدولي المن الطاقة في الشرق االوسط في الجامعة االردنية
أمس ،أن كميات الغاز المصري الموردة للمملكة انخفضت ألدنى مستوى ولفترات طويلة إمتدت من
عام  ٢٠١١بسبب التفجيرات المتتالية التي استھدفت خط الغاز في منطقة سيناء وحتى اليوم ،حيث
يبلغ معدل التوريد اليومي من الغاز الطبيعي من مصر حوالي  ١٠٠قدم مكعب يوميا.
وبين أن االحداث المرافقة للربيع العربي اثرت في االستثمارات في قطاع الطاقة وخصوصا قطاعي
االنتاج والتكرير ،بسبب مخاوف الشركات من االستثمار في ظل وجود التوترات في المنطقة.
وقال الكباريتي ان امن الطاقة يرتبط بالعديد من القضايا المتشابكة واالبعاد المتداخلة،موضحا ان لھذا
الموضوع أبعادا استراتيجية وسياسية وامنية ،بعضھا داخلي أي خاص بالدولة المصدرة أو
المستھلكة ،واخرى لھا عالقة باالمن االقليمي ،واخرى ذات ابعاد اقتصادية وتمويلية وبيئية ، ،مشيرا
الى ان معالجة تلك االبعاد تتطلب تعاون الجميع للتغلب عليھا.
وعن تأثيرات الربيع العربي قال الكباريتي ان إنتاج النفط الليبي تراجع بشكل ملحوظ ،اضافة الى
التخوفات من حدوث صراع عسكري مع إيران ،إضافة إلى تخوفات الدول المستھلكة للنفط من
احتمالية انقطاع مستورداتھا النفطية  ،بسبب حالة عدم االستقرار في بعض الدول المنتجة للنفط.
وقال الكباريتي في تصريحات عقب المؤتمر ان األردن وضع استراتيجية للطاقة قبل اعوام وانه يتم
تنفيذھا بما يتوفر من امكانات مالية واقتصادية.
وقال ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية والحكومة درستا استيراد الطاقة من الخارج بما يوفرھا
باسعار مناسبة وبيعھا للمواطنين.
ويعقد مؤتمر أمن الطاقة بالتعاون بين مركز دراسات االمن والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا
ومؤسسة كونراد اديناور االلمانية والمعھد االميركي الكوري للبحوث والمجموعة االستشارية
الدولية ومقرھا دبي.
وقال مدير مركز دراسات االمن عضو اللجنة التنظيمية الدكتور أيمن خليل ان المؤتمر يأتي في
إطار تدعيم أمن الطاقة الوطني ،لما للموضوع من أھمية وما يشكل من أزمة اقتصادية لألردن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األنباط ص  -٥الوقائع االخبارية

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

األردنية تحتفل بعيد االستقالل
احتفلت الجامعة األردنية أمس بعيد استقالل
المملكة األردنية الھاشمية ،ضمن "مھرجان
اإلستقالل األول" الذي نظمته عمادة شؤون
الطلبة برعاية رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة.
وافتتح الطراونة خالل الحفل معرضا للفن
التشكيلي شاركت فيه جامعات اليرموك
ومؤتة وإربد األھلية والزرقاء الخاصة
والھاشمية والبلقاء التطبيقية وفيالدلفيا
والعلوم التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا
والكلية العربية وكلية غرناطة ،إضافة
للجامعة األردنية.
ورعى الطراونة خالل الحفل افتتاح مكتب للمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب فرع األردن
وشريكتھا الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة  /تمويلكم  ،أطلقا خالله برنامج )تمويل التعليم(
تحت شعار "حقي أتعلم" ،الذي يھدف الى مساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين على إكمال تعليمھم
بكرامة.
واعتبر الطراونة أن ھذا البرنامج من البرامج الرائدة في الوطن العربي ،حيث وجُد لمساعدة الطلبة
الجامعيين غير المقتدرين على دفع الرسوم الجامعية ،بھدف تخفيف األعباء المالية على الطلبة
وذويھم".
واختتم المھرجان وفقا لعميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعه بأوبريت للغناء الوطني بعنوان
"وباسمك دوما نتغنى" شارك فيه فرقة كورال الجامعة األردنية وفرق من جامعات اليرموك
والھاشمية ومؤتة.
وأعلن الشرعة في ختام األوبريت عن فتح باب الترشيح لمسابقة االستقالل األولى للعام  ٢٠١٣في
مجال الشعر الوطني )الفصيح( لكافة الجامعات األردنية.
وأكد الشرعه ان اإلحتفال بھذه المناسبة يعد تذكيرا لألجيال بمعنى االستقالل والتضحية ألجل الوطن
وااللتفاف حول قائده وتجديد البيعة له ،الى جانب التذكير بمؤسس المملكة الملك الشھيد عبدﷲ األول
ابن الحسين رحمه ﷲ ،ودور أبناء الشعب األردني الذين تحقق على أيديھم االستقالل ،منوھا إلى ان
المھرجان يعتبر دعوة ألبنائنا الطلبة أن يكملوا المسيرة باالعمار واالضطالع بالدور المنشود
للشباب.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية
الرأي ص ٨

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

تواصل االحتفاالت باألعياد الوطنية
تتواصل االحتفاالت باالعياد الوطنية وأقامت السفارة األردنية في أنقرة يوم أمس االول حفل استقبال
بمناسبة عيد االستقالل وعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش ،شارك فيه
عدد كبير من أبناء الجالية األردنية ،وممثلون عن الحكومة التركية .
وكان السفير أمجد العضايلة وأركان السفارة في استقبال المھنئين يتقدمھم وزير الصحة التركي محمد
مؤذن اوغلو وكبير مستشاري الرئيس التركي الدكتور ارشد ھرموزلو .
كما شارك في االحتفال ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والفاعليات االقتصادية والثقافية
واإلعالمية والفنية في تركيا باإلضافة إلى جمع كبير من أبناء الجالية األردنية في تركيا.
واشار السفير العضايلة خالل الحفل الى عمق الروابط التاريخية التي تربط األردن بتركيا ،وعرض
لإلصالحات السياسية التي شھدتھا المملكة بقيادة جاللة الملك عبدﷲ الثاني .
وجرى خالل الحفل عرض أفالم وثائقية تبرز مسيرة اإلنجاز األردنية وتظھر مالمح من تراثه
الثقافي وإمكاناته السياحية .
كما جرى توزيع بعض الكتيبات والمنشورات السياحية وأفالم الفيديو التي تروج لألردن سياحيا ً.
واحتفلت السفارة االردنية في أبوظبي مساء الثالثاء بأالعياد .
وأكد السفير نايف الزيدان على معاني االستقالل والنھضة التي شھدھا االردن على مدى العقود
الماضية حتى غدت المملكة في عھد جاللة الملك عبدﷲ الثاني واحة من االمن واالستقرار.
واكد المصري ،ان منجزات ومكاسب االستقالل تستحق من الجميع االستمرار بالتضحية واإلعداد
للمستقبل بأداء الواجبات والتفاني من اجل الوطن .واكد الوزير والبرلماني االسبق نادر ظھيرات،
اھمية ومعاني االستقالل واستذكار اصحاب الفضل من ابناء الوطن الذين ضحوا بدمائھم للوصول
الى االستقالل.
واحتفلت الجامعة األردنية أمس بعيد االستقالل  ،ضمن »مھرجان اإلستقالل األول« الذي نظمته
عمادة شؤون الطلبة.
وافتتح رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة خالل الحفل معرضا للفن التشكيلي شاركت فيه
جامعات اليرموك ومؤتة وإربد األھلية والزرقاء الخاصة والھاشمية والبلقاء التطبيقية وفيالدلفيا
والعلوم التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا والكلية العربية وكلية غرناطة ،إضافة للجامعة األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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كما افتتح مكتب للمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب فرع األردن وشريكتھا الشركة األردنية
لتمويل المشاريع الصغيرة  /تمويلكم  ،أطلقا خالله برنامج )تمويل التعليم( تحت شعار »حقي
أتعلم« ،الذي يھدف الى مساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين على إكمال تعليمھم بكرامة.
ومندوبا عن رئيس الوزراء الدكتورعبدﷲ النسور رعى وزير الدولة لشؤون االعالم ووزير
الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني االحتفال الذي اقامه حزب االتحاد الوطني
بمناسبة عيد االستقالل ويوم الجيش امس االول في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان الكبرى.
وقال رئيس الحزب النائب محمد الخشمان خالل الحفل »ان االردنيين كانوا على الدوام دعاة حرية
وانعتاق وبصمة تضحية وعطاء ھاشمي منذور للوطن واالمة« ،مؤكدا ان االردنيين من اكثر شعوب
االرض تقديرا لدور ملوكھم وتعلقا بھم وھذا يتطلب منا مواصلة المحافظة على االستقالل عبر
وحدتنا الوطنية ووعينا الشامل للمتغيرات التي تعصف بالمنطقة والتي ال يسلم من اثارھا اال من قدم
المصلحة العامة للوطن والشعب على المصالح الشخصية وتعامل بروح المسؤولية العالية.
واشتمل الحفل على فقرات موسيقية لموسيقى القوات المسلحة واناشيد وطنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الخميس

بترا -الدستور ص  -٥الديار ص -٣

»البحث العلمي« يقر مدونة السلوك االخالقي للباحثين

أقر مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي مدونة السلوك االخالقي ،و االمانة العلمية للباحثين
الحاصلين على الدعم لمشروعاتھم البحثية من صندوق دعم البحث العلمي.
وقرر الصندوق تقديم منح لطلبة الدراسات العليا حيث تم منح  ١٤طالبا ً من المتقدمين على الفصل
الدراسي الثاني للعام الجامعي ، ٢٠١٣-٢٠١٢وتقديم المنح الى ١٨طالبا ً من الطلبة الذين تقدموا على
الفصل الدراسي االول بدالً من الطلبة المنسحبين أو الذين اخفقوا في المحافظة على تميزھم بعد
صدور نتائج الفصل الدراسي االول والثاني .
وبحسب بيان صحافي صدر أمس االربعاء عن الصندوق فانه سيتم استدعاء الطلبة الستكمال
اوراقھم خالل االيام القلية القادمة .
وقال مدير عام الصندوق الدكتور عبدﷲ الزعبي إن ھذه المدونة تھدف الى ارساء قواعد اخالقيات
البحث العلمي على أسس من االمانة العلمية والعمل اإليجابي،وعدم االضرار باآلخرين والتزام
الباحثين بالتقيد بقواعد واساسيات وشروط البحث العلمي الجاد والمنتج،والتزام جميع الباحثين باتباع
االسس والتعليمات تنفيذاً للنظام،مضيفا أن مسؤولية التقيد بأخالقيات البحث العلمي تقع على جميع
المشاركين في البحث والمؤسسات التي ينتمي اليھا الباحثون .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الخميس

طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١٣

صدور اإلرادة الملكية بالموافقة على نظام رواتب العاملين في البلقاء بتوحيدھا
أكد مصدر حكومي ل طلبة نيوز بأن تعديل نظام رواتب العاملين في جامعة البلقاء التطبيفية قد توشح
بالتوقيع السامي لجاللة الملك وصدرت اإلرادة الملكية بإنفاذه من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية
حيث سيصدر في عدد الجريدة الصادر في . ٢٠١٣/٦/١٦
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل النظام بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي ومجلس أمناء
الجامعة حيث تقضي التعديالت الجديدة بتوحيد العالوات بين العاملين في مركز الجامعة والعاملين
في كليات الجامعة خارج المركز .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

طلبة كلية الھندسة التكنولوجية يقومون بحملة )كتبك ال تمزعھا احنا بنوزعھا (
في بادرة تطوعية نوعية يقوم بھا طلبة كلية الھندسة التكنولوجية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية
لدعم الطالب و توفير احتياجاته من الكتب الجامعية المتوفرة لدى زمالئھم و ال يحتاجونھا بعد انتھاء
الفصل الدراسي بحملة شاملة تحت عنوان ) كتبك ال تمزعھا احنا بنوزعھا ( و يقوم الطلبة من
مختلف االندية الطالبية و االتحادات و الفرق العمل التطوعي المنظمة كل فصل بداية العام الجامعي
باجراء ترتيبات خاصة لضمان نجاح الحملة بكل المستويات و تتكون فكرة الحملة باخذ الكتب التي ال
يحتاجھا الطالب من خالل استخدام موقع الكتروني خاص بادخال البيانات وتوثيقھا " ارشيف
محوسب" و يتم دراسة احتياجات الطلبة بناء على طلبات لھم ايضا من خالل الموقع و التي يقومون
بحجزھا مسبقا و بعد انتھاء فترة جمع الكتب يقوم الفرق المشاركة بتوزيعھا حسب االولويات و
الحاجة للطالب و ضمن ترتيب خاص بذلك .
و من ضمن نجاحات الحملة منذ بتاسيسھا تم جمع و توزيع ما يقارب  ٨٠٠٠كتاب و مرجع و استفاد
منه غالبية الطلبة مما كان له بالغ االثر في التخفيف عنھم العبئ المادي و ايضا ترسيخ القيم االخالقية
و التكافل االجتماعي و زيادة االلفة بين الطلبة و ايضا تعزيز دور الطلبة من ناحية الجانب البيئي من
خالل اعادة تدوير الورق دون السماح لرميھا في النفايات و تعتبر الحملة نواة لتأسيس بنك الكتب في
كلية الھندسة التكنولوجية و تعميمھا على كافة الجامعات االردنية .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

البلقاء التطبيقية تنــتج الطــاقة الكھربائية
تسعى عمادة البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية الى تبني المشاريع العلمية التي من الممكن
تسخير االستفادة من نتائجھا اقتصاديا ً و اجتماعيا ً  ،و قد تبنت جامعة البلقاء من خالل عمادة البحث
العملي مشروع انتاج الطاقة الكھربائية عبر تنفيذ وحدات ال مركزية النتاج الطاقة الكھربائية من
الطاقة الشمسية .
الدكتور باسم عباسي عميد البحث العلمي في الجامعة  ،أوضح بأن ھذا المشروع سيتم فيه استخدام
تقنيات مختلفة مثل مولدات ستيرلنغ و بدائل الزجاج و رقائق الخاليا الشمسية  ،و أن ھذا المشروع
سيتفذ بالتعاون مع جامعة برشلونة في اسبانيا و بدعم من االتحـاد األوروبي  ،و سيتم فيه انشاء
وحدات الطاقة النتاج ما يقارب مئة ألف كيلو واط  /الساعة سنويا ً .
الدكتور عباسي قال ان ھذا المشروع الذي ينفرد عن غيره من المشاريع البحثية في الطاقة المتجددة
باألردن سيعتمد على تكنولوجيات متطورة لھــا أبعاد تطبيقية في أماكن يصعب فيھا تنفيذ الخاليا
الشمسية التقليدية و أنه سيغطي أكثر من  % ١٥من قيمة االستھالك السنوي للجامعة من الكھرباء و
المتوقع أن يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع خالل العام القــادم .
و أشار عباسي الى أن المراحل المبدئية للمشروع تمثلت باختيار بعض المباني الموجودة في مركز
الجامعة النشـاء الوحدات عليھـا و أن العمل جار لتقييمھا و اختيار المناسب منھا  ،مع األخذ بعين
االعتبار االستھالك الكھربائي للمباني و اتجاھاتھا و كمية االشعاع اليومي و الفصلي و السنوي و
غيره من المحددات .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٣

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

عطلة في »مؤتة« االحد المقبل
ليالي ايوب  -اعلنت ادارة جامعة مؤتة عن تعطيل طلبتھا وكوادرھا التدريسية واالدارية ليوم االحد
المقبل وذلك احتفاال منھا بتخريج الجناح العسكري للجامعة ضمن الفوج السادس والعشرين.
وبينت مصادر األعالم في جامعة مؤتة ان ادارة الجامعة قد اتخذت صباح امس قرارھا بتعطيل
الطلبة والھيئات التدريسية واإلدارية في السادس عشر من الشھر الحالي وذلك احتفاال منھا بتخريج
فوج جديد من طلبة الجناح العسكري للجامعة.
ولفتت المصادر الى ان قرار التعطيل يستثني من تقتضي طبيعة عمله التواجد للمساھمة في ھذه
المناسبة الوطنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

بترا -الدستور ص ٨

٢٠١٣/٦/١٣

اختيار الدكتور الحلحولي من »األلمانية األردنية« عضوا بأكاديمية الشباب العالمية

اختير الدكتور عالء الدين الحلحولي من قسم ھندسة الميكاترونيكس في الجامعة األلمانية األردنية
عضوا في أكاديمية الشباب العالمية ،خالل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لألكاديمية ،والتي
أقيمت في األكاديمية األلمانية الوطنية للعلوم بمدينة ھالي في ألمانيا.
وبحسب بيان صحافي صدر أمس االربعاء عن الجامعة فان األكاديمية التي تعتبر صوت العلماء
الشباب حول العالم تھدف إلى تمكين العلماء الشباب وحشدھم للمشاركة في معالجة مجموعة من
القضايا ذات الصلة بالمستقبل الوظيفي واألكاديمي والعلمي في مختلف دول العالم.
وتفتح األكاديمية باب االنتساب لعضويتھا للعلماء والباحثين الذين يعملون بجد ،ويستطيعون إثبات
جدارتھم وانضباطھم في خدمة مجتمعھم ومجاالت عملھم ،والتي تشمل مجاالت البحث في العلوم
الطبيعية والطبية والھندسة والعلوم االجتماعية والفنون والعلوم اإلنسانية.
يُشار إلى أن األكاديمية تضم حاليا حوالي  ١٥٥عضوا أكاديميا و  ٦٣خريجا يمثلون  ٦١دولة حول
العالم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

الدستور ص ٢٢

٢٠١٣/٦/١٣

»الضمان« تجدّد حملتھا لتوعوية خريجي الجامعات بحقوقھم التأمينية
أطلقت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي أمس االربعاء للعام الثاني على التوالي مبادرة موجھة
لخريجي الجامعات الرسمية والخاصة ومؤسسة التدريب المھني لتوعيتھم بحقوقھم التأمينية في سوق
العمل تحت عنوان« نبارك تخرجك ،أسأل عن ضمانك ..فضمانك مستقبلك«.
وقامت المؤسسة بتوزيع نشرة توعوية تثقيفية بالضمان على الطلبة الخريجين ضمن حفالت
التخريج ،ومنھا الطلبة الخريجون من مؤسسة التدريب المھني.
وبحسب المؤسسة فإن المبادرة تھدف إلى حث الخريجين المتجھين إلى سوق العمل للسؤال عن حقھم
بالضمان االجتماعي ،والتحقق من شمولھم بمظلته عند التحاقھم بالعمل ،وتأكيد أھمية اشتراكھم على
أساس أجورھم الحقيقية وتعريفھم بالمنافع والمزايا التأمينية المقدمة لھم ،باإلضافة إلى تعريفھم
بقنوات االتصال بالمؤسسة عبر نافذتھا الھاتفية أو موقعھا االلكتروني أو صفحتھا على موقع
التواصل االجتماعي الفيس بوك.
وتأتي ھذه المبادرة ترجمة لبنود الخطة االستراتيجية للمؤسسة وحمالتھا اإلعالمية الھادفة إلى الحد
من ظاھرة التھرب التأميني ومد مظلة الضمان االجتماعي لجميع القوى العاملة ،باإلضافة إلى نشر
الثقافة والتوعية التأمينية في المجتمع .ويشار في السياق ،الى أن المؤسسة اطلقت ھذه المبادرة العام
الماضي  ،٢٠١٢في عدد من الجامعات الرسمية ،وھي :الجامعة األردنية ،وجامعة مؤتة ،وجامعة آل
البيت ،وجامعة الحسين بن طالل ،وجامعة الطفيلة التقنية ،والقت استحسانا ً وتجاوبا ً من الجامعات
والطلبة الخريجين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الغد ص ١١-١

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

حرمان  ٢٨١طالبا من "التوجيھي"

نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته
وسائل اعالمية حول تسريب اسئلة
االمتحان األول لمبحث الثقافة االسالمية
في صيفية الثانوية العامة للعام ٢٠١٣
باستخدام الھواتف الخلوية وبرامج
التواصل االجتماعي.
كما نفت وزارة التربية على لسان
المستشار االعالمي الناطق الرسمي باسم
الوزارة ايمن بركات ،تعدد نماذج امتحان
الثانوية العامة مؤكدا ان االمتحان قدم
للطلبة بنموذج واحد.
وقال بركات ان قاعات امتحان الثانوية العامة في كافة مناطق المملكة تخضع لرقابة مشددة من قبل
لجان االمتحان والمراقبة ،فيما يخضع الطلبة الجراءات تفتيش دقيقة قبل دخول القاعات.
وسجلت لجان االمتحان بالوزارة بحسب بركات ،خالل اليوم االول لالمتحان ١٧٥ :حالة حرمان
لدورة كاملة و ٩٦حالة حرمان لمبحث واحد و ١٠حاالت حرمان لدورتين مع االحالة للقضاء
باالضافة الى توجيه  ٢٠انذارا بحق مشاركين النظمة وتعليمات االمتحان.
وبين ان  ٦٤٧٥٣مشاركا ومشاركة تقدموا لالمتحان في يومه األول بواقع  ١٨٢٢١في الفرع االدبي
و ٨٨٠٧في الفرع العلمي و ٢٢٠٨١في فرع االدارة المعلوماتية فيما توزع بقية المشاركين على بقية
الفروع.
وأكد طلبة لـ"الغد" أمس أن أسئلة االمتحان كانت من ضمن المنھاج المقرر ،وال يوجد فيھا أي
غموض ،الفتين الى انه تم توزيع نموذج موحد لجميع الطلبة.
وأضافوا أن االمتحان كان "سھال ومناسبا" لقدراتھم ،وأن األجواء كانت مريحة داخل قاعات
االمتحان ،والمدة الزمنية كافية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وبينت الطالبة مرام علي من طلبة الفرع العلمي في عمان ،أن أسئلة االمتحان لم تكن صعبة ،ومدة
االمتحان كافية بالنسبة لھا ،مؤكدة أن االسئلة تتناسب مع قدرات الطلبة وأشارت إلى أن جميع
صديقاتھا من مختلف الفروع ،خرجن من قاعات االمتحان وعالمات السعادة تبدو على وجوھھن.
وقال أحد طلبة فرع اإلدارة المعلوماتية سامر العامري ،إن األسئلة جاءت "مريحة بشكل عام ومن
المنھاج والكتاب المدرسي ومناسبة لجميع المستويات والقدرات" ،مشيرا إلى أن المدة الزمنية
المقررة لجلسة االمتحان مناسبة لطبيعة ومستوى االسئلة.
وبسبب لجوء طلبة إلى الغش قرر مدير تربية منطقة السلط المھندس ھايل الطرمان حرمان  ١١طالبا
من طلبة الثانوية العامة.
وقال مصدر في تربية السلط إنه تم حرمان عشرة طالب لمدة دورة كاملة ،وترسيب طالب في مبحث
الثقافة اإلسالمية.
وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ،أن الطلبة الـ ١١لجأوا إلى الغش بواسطة قصاصات
ورقية وأجھزة خلوية مربوطة بسماعات ،مشددا على أن مديرية التربية لن تتوانى عن إيقاع
العقوبات الرادعة بحق أي طالب يلجأ إلى الغش والتأثير على سير االمتحانات.
يذكر أن عدد المشتركين في االمتحانات للدورة الصيفية في تربية منطقة السلط في مختلف فروع
التعليم يبلغ  ٤١٩٣طالبا وطالبة ،منھم  ١٠٤٠على نظام الدراسة الخاصة ،موزعين على  ٤٠قاعة
في مختلف مناطق المديرية منھا قاعة واحدة في مركز إصالح وتأھيل البلقاء وھناك عدد من
القاعات مجھزة لذوي االحتياجات الخاصة ويشرف عليھا  ٥٥٠رئيس قاعة ومراقبا ومستخدما.
كما حرمت مديرية تربية لواء الغور الشمالي في اليوم األول طالبا واحدا من تقديم مبحث الثقافة
اإلسالمية ،وفق مدير تربية اللواء الدكتور منذر صالح.
وأبدى طلبة في لواء الغور الشمالي ارتياحھم لمستوى األسئلة وأسلوب المراقبين في التعامل مع
الطلبة ومراعاة وضعھم النفسي.
وأكدت الطالبة أسيل علي ،أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة في اللواء والتي تصل في بعض األحيان
الى  ٤٠درجة مئوية ،إال أن مديرية التربية والتعليم وفرت جميع احتياجات الطلبة من المراوح
والمكيفات والماء البارد.
وقال صالح إن أعداد المتقدمين المتحان الدورة الصيفية في اللواء بلغت  ٢١٢٤طالبا وطالبة ،منھم
 ١٣٥٤طالبا وطالبة على الدراسة النظامية ،و ٧٧٠طالبا وطالبة دراسة خاصة.
وأشار الدكتور منذر صالح إلى أن االمتحانات أجريت في  ٢٧قاعة تم اختيارھا بعناية لتكون قريبة
من أماكن سكن الطلبة ومن المواصالت للتسھيل عليھم.
إلى ذلك تفقد محافظ جرش علي نزال صباح أمس قاعات الثانوية العامة في جرش وأطلع على سير
االمتحان وتوفير األجواء المريحة والھادئة للطالب.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وأوعز نزال بضرورة الحفاظ على األمن وتسيير أمور الطلبة في تقديم اإلمتحان وتوفير المراوح
ومياه الشرب وكافة اإلحتياجات الضرورية للطالب.
وقال مدير تربية جرش الدكتور صالح بني خلف إنه قد تم تجھيز  ٦٠قاعة منھا  ٢٩قاعة إناث و٣١
قاعة ذكور موزعة على مختلف مناطق وقرى محافظة جرش وتغطي حاجة  ٤٤٥٤طالبا وطالبة.
وأوضح أنه قد تم استحداث قاعة جديدة في ھذه الدورة في بلدة نحلة ،مراعاة لظروف الطالبات
وللتسھيل عليھن في تقديم االمتحانات) - .بترا -موسى خليفات(

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

الخميس  ١٣حزيران ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة و تعود لتُصبح أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية .و يكون الطقس ُمشمسا ً و صيفيا ً عاديا ً بوج ٍه عام في ُمختلف
مناطق المملكة .و تظھر بعض الغيوم ال ُمنخفضة خاصة فوق ال ُمرتفعات .الرياح تكون غربية إلى
شمالية غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق
البالد .في خليج العقبة ،يُتوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة السرعة و ُمثيرة للغبار ھناك و البحر
ھادئ.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في ُمختلف المناطق ،و ُمعتدالً في مناطق األغوار و البحرالميت و العقبة.
ويتحول الطقس ليُصبح مائالً للبرودة في ساعات ما بعد ُمنتصف الليل في مناطق السھول الشرقية و
ال ُمرتفعات الجبلية .وترتفع نسب الرطوبة بشكل محلوظ و تظھر كميات من السُحب ال ُمنخفضة
خاصة فوق ال ُمرتفعات ،حيث يكون الطقس َرطبا ً بوج ٍه عام .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة ،تنشط على فترات خاصة فوق ال ُمرتفعات.

الجمعة  ١٤حزيران ٢٠١٣

نھاراً:

تكون درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية .ويكون
الطقس ُمشمسا ً و صيفيا ً عاديا ً بوج ٍه عام في ُمختلف مناطق المملكة .و تظھر بعض الغيوم ال ُمنخفضة
خاصة فوق ال ُمرتفعات .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط تدريجيا ً و تكون ُمثيرة
للغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق البالد .في خليج العقبة ،يُتوقع أن تكون الرياح
شمالية نشطة السرعة و ُمثيرة للغبار ھناك و البحر ھادئ.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في ُمختلف المناطق ،و ُمعتدالً في مناطق األغوار و البحرالميت و العقبة .و
يتحول الطقس ليُصبح مائالً للبرودة في ساعات ما بعد ُمنتصف الليل في مناطق السھول الشرقية و
ال ُمرتفعات الجبلية .وترتفع نسب الرطوبة بشكل محلوظ و تظھر كميات من السُحب ال ُمنخفضة
خاصة فوق ال ُمرتفعات ،حيث يكون الطقس َرطبا ً بوج ٍه عام .الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة ،قد تنشط على فترات فوق بعض ال ُمرتفعات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف
الخميس

عين الرأي

٢٠١٣/٦/١٣

• علمت » عين الرأي » ان » ابن » قيادي من الصف األول في جماعة االخوان المسلمين
القي القبض عليه أمس األول حال عودته من السعودية على خلفية قضية » إيذاء » وتم
تحويله الى مركز امن الشميساني .
• وزير االعالم األسبق صالح ابو زيد يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الخالدي.
• أمام وخطيب المسجد األقصى د .علي العباسي يلقي يوم غد خطبة وصالة الجمعة في مسجد
معان الكبير بدعوة من وزير الثقافة د .بركات عوجان .
• التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين يعقد لقاء في الجزائر على ھامش مؤتمر إعالن تأسيس
حركة البناء الوطني الجزائرية ) واجھة اإلخوان ھناك ( ..مصدر اخواني مطلع قال انه تم
دعوة عدد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين في األردن لحضور اللقاء التنظيم الدولي
لإلخوان .وأضاف » اللقاء يبدو انه يرتبط بمتابعة ملف الخالفات بين جماعة االخوان في
األردن خصوصا ان قيادتھا طلبت أكثر من مرة عقد اجتماع مع قيادة التنظيم الدولي
لإلخوان وذلك إلطالعھم على آخر تطورات الخالفات داخلھا والدفع باتجاه الحصول على
موافقة التنظيم التخاذ إجراءات تنظيمية تصل إلى حد الفصل من الجماعة وخصوصا بحق
القائمين على مبادرة زمزم .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الخميس

صنارة الدستور

٢٠١٣/٦/١٣

• لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المھنية تقيم حفل تكريم لبعض
الھيئات والشخصيات الذين كانت لھم مواقف وطنية مشرفة في مقاومة التطبيع مع العدو
الصھيوني وذلك الساعة السابعة مساء يوم االحد المقبل على مسبح النقابات المھنية.
• أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين عن مشاركتھا في الفعالية المركزية في وسط البلد التي
ستقام يوم غد الجمعة من قبل ائتالف العشائر االردنية .ودعت الجماعة للحشد والمشاركة في
ھذه الفعالية.
• علمت »صنارة الدستور« أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد جمعة الوحش قدم شكوى
رسمية بحق النائب محمد البرايسة نتيجة لإلھانات والشتائم التي قال إنه وجھھا له في
الوزارة وفي مكتب االمين العام وبحضور شھود.
• علمت »صنارة الدستور« أن رئيس اللجنة المحلية ألمانة عمان المھندس عبدالحليم الكيالني
اتخذ أمس قرارات إدارية بحق عدد من المدراء في االمانة .وبحسب مصادر فان الكيالني
جرّد مديرين اثنين من صالحياتھما االدارية.
•  ٧٥ألف ورقة ھي مجموع الوثائق التي تم جمعھا المكانية أن تكون العقبة مكانا مالئما
للمفاعل النووي السلمي االردني المنوي إقامته خالل سنوات.
• ثالثة أحزاب يسارية أردنية شاركت في مؤتمر اللقاء اليساري العربي الذي عقد في بيروت
مؤخرا :الحزب الشيوعي االردني ،وحزب الشعب الديمقراطي االردني /حشد ،وحزب
الوحدة الشعبية.
• نفذ ما يقارب  ٢٠٠سائق سرفيس عامل على خط ماركا الشمالية حي البطاريات اعتصاما
أمام محكمة شرق عمان يوم أمس األربعاء احتجاجا ً على تجاوز سائقي باصات خط
الرصيفة »الجبل الشمالي« على الطريق المقرر لھم بنقل الركاب.
• قرر رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة تعطيل الدوام في الجامعة للطلبة والعاملين
يوم األحد المقبل السادس عشر من الشھر الحالي وذلك بمناسبة تخريج فوج ضباط مؤتة
السادس والعشرين برعاية جاللة الملك عبدﷲ الثاني ،مستثنيا ً من القرار الموظفين الذين
تقتضي طبيعة عملھم االستمرار في الدوام.
• عيادة األسنان في مركز صحي الثنية االولي في الكرك مغلقة بشكل دائم رغم كثرة
المراجعين لھا حيث الكثافة السكانية المتزايدة في المنطقة ،ما يضطر المرضى إلى مراجعة
المراكز المجاورة في مناطق المنشية والمرج والغوير التي ال تستقبلھم بسبب انتفاعھم من
مركز الثنية فقط وال يسمح لھم بالعالج في أي مركز آخر.
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٣/٦/١٣

الخميس

• سجل وزير التربية والتعليم محمد الوحش شكوى قضائية أمس أمام مدعي عام عمان بحق
النائب محمد البرايسة
• طلب وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني من دائرة الجمارك ومؤسستي "الغذاء
والدواء" و"المواصفات والمقاييس" اإلسراع في انجاز المعامالت للمواد الغذائية ،وإعطاء
األولوية للمستوردين استعداداً لشھر رمضان للمساعدة في تخفيف الكلف اإلضافية عليھم،
وتوفير المواد للمستھلكين ،والمحافظة على استقرار أسعارھا.
• وجه ديوان المحاسبة  ٥كتب رسمية إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس لجنة أمانة ع ّمان،
لالستفسار عن المشاكل الفنية والمالية التي حالت دون تنفيذ مشروع الباص السريع ،إال أن
الجھات المعنية لم تجب عن استفسارات الجھات الرقابية.
• سجل عدد المركبات العمومية العاملة على خطوط المملكة حسب ھيئة تنظيم قطاع النقل
العام نحو  ١٤٫٦ألف مركبة ،تشتمل على مركبة صغيرة عمومية ،مركبة متوسطة عمومية،
حافلة عمومية ،تكسي مكتب ،تكسي مكتب مميز.
• سجل الفائض في ميزانية إحدى المؤسسات الحكومية  ١٣٫٢مليون دينار بداية العام ،٢٠١٢
علما ً بأن مجموع موازنتھا بلغ  ٥٠مليون دينار.
• تعــطـل دائرة السير اليوم احتفاالً باألعياد الوطنية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
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•
•
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•

•
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•
•
•
•
•

ولي العھد يرعى حفل إطالق معسكرات الحسين للعمل والبناء
مجلس الوزراء يقر األسباب الموجبة لمشروع قانون معدل )األحوال(
تشكيل الھيئة التنسيقية العليا لـ»زمزم«
»النواب« يناقش القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٣
طوقان  :العقبة أفضل خيار للمحطة النووية بشراكة مع السعودية
خطة شاملة لمراقبة األسواق في رمضان وتوقعات باستقرار االسعار
»اإلفتاء« تحرم الغش في االمتحانات
 ٨٫١مليون دينار التداول في البورصة
رفع االستطاعة التوليدية لمحطة شرق عمان
 ٥٨ألف طن صادرات الخضار والفواكه خالل أيار
توجه لزيادة عدد الدول في دوري أبطال آسيا
قويدر والداود يوقعان رسميا ً لـ )كرة بلعما(

الملكة رانيا تدعو الى البناء على قدرات األفراد واألسر لتعزيز الريادة وتحقيق التنمية المستدامة
ولي العھد يرعى حفل إطالق معسكرات الحسين للعمل والبناء
دعوات نيابية إلقامة مشاريع استثمارية تحد من الفقر والبطالة
استثناء أبناء وأزواج شھداء الجيش واألجھزة األمنية من وقف التعيين
السرور يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه األردن لتخفيف أعباء استضافة الالجئين
السوريين
القوات النظامية تتقدم في وسط حمص
المومني يرعى احتفال حزب االتحاد الوطني بعيد االستقالل ويوم الجيش
»االسالمية-المسيحية« تحذر من حفريات باب المغاربة في »االقصى«
 ٢٨١حالة حرمان في اليوم األول لـ »التوجيھي«
تراجع عدد السيارات المخلص عليھا محليا بنسبة %٣٦
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الملكة رانيا تؤكد أھمية البناء على إمكانات وقدرات األفراد واألسر في المجتمعات المحلية
ولي العھد يرعى حفل إطالق معسكرات الحسين للعمل والبناء
مجلس الوزراء يقر "معدل األحوال المدنية"
"األونروا" توزع المساعدات عبر مكاتب البريد
النواب يشرعون بمناقشة "الموازنة العامة"
حرمان  ٢٨١طالبا من "التوجيھي"
تسليح المعارضة السورية على طاولة أوباما
وزير خارجية أفغانستان يزور المملكة السبت
مصدر :وزير التربية يقاضي نائبا بتھمة الشتم والقذف
انخفاض درجات الحرارة اليوم
منتخب الكرة يعود من استراليا استعدادا لمواجھة ُعمان

 ولي العھد يرعى حفل إطالق معسكرات الحسين للعمل والبناء مجلس الوزراء يستثني أبناء وأزواج الشھداء من قرارات وقف التعيين مناقشات نيابية ّتحذر من "رفع الكھرباء"
 ٣٠١مخالفة وتراجع حاالت التجمھر امام القاعات طوقان :المحطة النووية في العقبة لن تقام إال بالشراكة مع السعودية أعمال جديدة لدائرة الشھيد وصفي التل بكلفة  ١٤٠الف دينار األمانة تصدر دليل إسكان لموظفيھا نقابة المعلمين ترفض االساءة للمعلم والتربوي والعملية التربوية الكباريتي :ال إتفاق مع النواب حول توقيت زيادة الكھرباء النشامى اضاعوا الفرصة الذھبية ..والمشاق تنتظرنا في الملحق ! -ايطاليا تكتفي بالتعادل مع ھايتي واسبانيا تتخطى ايرلندا
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