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أخبار الجامعة
موقع اخبار الجامعة االردنية +الرأي ص+٣٤ :الدستور ص+٢٧ :األنباط ص+٥ :الديار ص +٥ :بترا +جلف ميديا+وجه االردن+آي نيوز+كشرتنا
االخباري+شو اخبارك
٢٠١٣/٥/٢٣
الخميس

على ھامش ازاحتھا الستار عن تمثال الفنان حسين الماضي
األميرة وجدان تشھد النتاج األول لطلبة التصميم الداخلي في "األردنية"
شھدت سمو األميرة وجدان
الھاشمي اليوم النتاج األول لطلبة
التصميم الداخلي في كلية الفنون
والتصميم في الجامعة األردنية،
على ھامش إزاحتھا الستار عن
الثمثال الذي أھداه الفنان اللبناني
حسين الماضي للكلية.
وعبرت سموھا عن تميز األعمال
المعروضة ،مبشرة بإمكانية
رؤيتھا مستقبال في معارض على
مستويات أوسع مما يسھم في
رفعتھا ورفع ذائقة الفنان األردني في مجاالت الفنون المختلفة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ان الجامعة تحرص منذ تأسيسھا لكلية الفنون
والتصميم على تخريج جيل من الطلبة مزودين بالمھارات والمعلومات ،ومؤھلين للمنافسة في حقول
الفن المتنوعة على مستوى متقدم ،منوھا الى طموحھا بأن تكون عند حسن ظن كل طالب التحق فيھا،
بتحقيق أھدافه المرجوة من خالل البرامج المدروسة التي تصقل قدرات الطلبة الشخصية والفنية
وتنميھا ،وتكسبھم طرق التفكير النقدي ،وتربطھم بالبعد التاريخي للفنون.
بدوره أشار عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور كرام النمري الى ان الكلية تسعى الى إحياء الفنون،
وخلق بيئة تتميز بالتنوع واإلبداع ،وتحفيز العملية اإلبداعية ،التي تعد عامالً مكمالً للحياة الفكرية
والثقافية في األردن ،موضحا ان عروض اليوم شملت مجاالت الرسم والتخطيط الى جانب العرض
األول لطلبة التصميم الداخلي.
وتحدثت مدرسة التصميم الداخلي شيرين طبلت عن المعرض األول لنتاج طلبتھا الذي اشتمل على
مجسمات ھندسية لمباني سكنية وأثاث منزلي ،وأخرى مستوحاة من الطبيعة ومرسومة على
الكرتون.
وأبدى منسق معرض التصميم الداخلي معتصم الكرابلية افتخاره بحجم النتاج الذي قدمه طلبة قسم
الفنون البصرية ،مشيرا الى اھتمام الكلية بإنجاز الطلبة والسعي دوما الى ابرازه امام الجھات المعنية
في المجتمع المحلي وادارة الجامعة.
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"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع اخبار الجامعة االردنية

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

"األردنية "و"الب ارسالن" التركية تبحثان التعاون
بحث نائب رئيس الجامعة األردنية
لشؤون الكليات االنسانية الدكتور ھاني
الضمور في مكتبه اليوم مع وفد جامعة
"الب ارسالن" التركية برئاسة عميد
كلية اإلآلھيات الدكتور فتحي بوالن
أوجه التعاون العلمية والبحثية بين
الجامعتين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في
مجال الدراسات االسالمية ودعم جھود
الطالبي واعضاء الھيئة التدريسية
ضمن برنامج "موالنا" الذي استحدثته
الحكومة التركية مؤخرا لدعم تبادل الزماالت الدراسية مع الدول االسالمية في الشرق االوسط
وشمال افريقيا.
واستعرض الضمور للوفد الضيف البرامج االكاديمية التي تطرحھا الجامعة والمراكز العلمية
والبحثية فيھا والمشاريع والخطط التي تسعى الى تحقيقھا ضمن استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية
ورحب الضمور في اقامة عالقات مشتركة مع الجانب التركي انطالقا ً من سعي الجامعة لالنفتاح
على الجامعات العالمية واالقليمية من خالل التأكيد على زيادة التبادل الثقافي والعلمي إلنجاح الدور
الريادي الذي تضطلع به الجامعة االردنية ،مشيدا بالعالقات الوطيدة التي تربط الجانبين االردني
والتركي.
واشار الضمور الى ان "األردنية" ترتبط بعالقات وطيدة مع الجانب التركي ووقعت عدة اتفاقيات مع
مختلف الجامعات التركية مؤخرا مشير الى ان الجامعة تعمل على استحداث مركز لتدريس اللغة
العربية في تركيا بالتعاون مع جامعة مرمرة.
من جانبه أكد الوفد اھتمام بالده بإقامة عالقات تعاون علمية وبحثية مع الجامعة االردنية مشيدا
بالمستوى المرموق الذي وصلت اليه على خريطة الجامعات المتقدمة والحديثة مؤكدا دورھا في دعم
المسيرة العلمية والتعلمية في االردن.
حضر االجتماع عميد كلية الشريعة الدكتور أمين القضاه و مدير المركز الثقافي االسالمي الدكتور
احمد شكري و مدير وحدة االعالم والعالقات العامة الدكتور زياد الرواضية ومدير مكتب العالقات
الدولية الدكتور رامي العلي ومساعدته الدكتورة سناريا جبار.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع اخبار الجامعة االردنية

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

"األردنية" تحصد ثالث جوائز بالمھرجان التكنولوجي الوطني السادس
حازت ثالث مشاريع تخرج في الجامعة
األردنية على المرتبة الثانية خالل مشاركتھا
في المھرجان التكنولوجي الوطني السادس
الذي احتضنته جامعة مؤتة مؤخراً تحت شعار
"الصناعة والجامعات إبداع لتحديات الغد" .
ففي محور االنظمة فازت الصناعية الطالبات
تسنيم وھدان وعالية صيام وآالء عواد من قسم
ھندسة الحاسوب وبإشراف من الدكتور غيث
عبنده عن مشروعھم " أتمتة عمليات فحص إطارات السيارات في أماكن تصنيعھا " ،ويھدف
المشروع إلى كيفية التعرف على أنواع إطارات السيارات واكتشاف العيوب المصنعية فيھا.
كما فاز عن محور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الطالبات بيان جعفر ودينا الشوبكي وھند
كتاوي وسجى عبيدات من قسم الھندسة الكھربائية وبإشراف من الدكتور غازي السكر عن
مشروعھم "السلكي لترجمة إشارات الصم إلى نصوص" ،وھو يمكن ذوي اإلعاقة النطقية من
التواصل مع اقرانھم من خالل ھذا الجھاز بترجمة لغة اإلشارة إلى كالم.
في حين فازت الطالبتين وريف المناصير ومرام مرجي من قسم علم الحاسوب وبإشراف من الدكتور
معن العساف عن محور الصحة والتطبيقات الطبية بمشروعھما "نظام أتمتة عمليات المستشفيات"،
وھو يعالج مشكلة سرعة وصول الطاقم الطبي الى جميع المعلومات المتعلقة بالمريض من خالل
توفيرھا كتطبيق يتم تحميله على الھواتف الذكية .
وجاءت مشاركة الجامعة األردنية في المھرجان بدورته السادسة والذي يقام بدعم من ھيئة األمم
المتحدة للمرأة ومركز الملكة رانيا للريادة بأربعة مشاريع من بين " "٥٠مشروعا ً تنافست على
جوائز المھرجان في محاور ) الطاقة المتجددة والمياه  ،التعليم االلكتروني ،الروبوتات  ،الصحة
والتطبيقات الطبية ،البيئة الخضراء وتكنولوجيا البناء  ،األنظمة الذكية ،االنظمة الصناعية،
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،االلعاب االلكترونية  ،تطبيقات الھواتف الذكية ( .
وأعلن المھرجان في نسخته السادسة التي تميزت بالمشاركة النوعية واالفكار الريادية عن طرح
مسابقة امام المشاركين بعنوان الربط بين الصناعة والجامعات تحت إشراف مركز الملكة رانيا
للريادة ،حيث ستعلن نتائجھا في شھر تشرين األول المقبل .
يشار إلى أن المھرجان الوطني التكنولوجي ھو فعالية سنوية تجمع مشاريع التخرج المتميزة من
الجامعات األردنية في قطاعي التكنولوجيا والھندسة ،وتقوم لجنة تحكيمية متخصصة من الجامعات
األردنية بتقييم المشاريع المتقدمة واختيار االفضل للتنافس على المركزين األول والثاني .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األميرة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

"األردنية" تخصص وقت إضافي المتحانات الطلبة ذوي االعاقة
قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة زيادة الوقت المخصص المتحانات الطلبة
ذوي االعاقة وتحديدا اإلعاقات البصرية والسمعية بمعدل نصف ساعة إضافية لالمتحانات المكتوبة،
وإعطاء  % ٥٠على الوقت األصلي لالمتحانات المحوسبة .
وجاء القرار استجابة لجملة من المطالب التي تقدم بھا ممثلي حملة )صار وقتھا( التي انطلقت في
رحاب الجامعة األردنية في ديسمبر  ٢٠١٢بھدف تطبيق حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم على
أساس تكافؤ الفرص والمساواة دون أي تمييز ،و تھيئة البيئة التعليمية المناسبة لھم وتزويدھا بكافة
المتطلبات التيسيرية.
وكان رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة قد أعلن في وقت مسبق عن دعم الجامعة
المطلق لمطالب الحملة باعتبارھا حق مشروع بموجب المواثيق الدولية ،داعيا إلى تنفيذ القرار الذي
تزامن وموعد االمتحانات الفصلية للطلبة على الفور على أن يترك للعميد دراسة الحاالت األخرى
التي تتطلب وقتا إضافيا .
من جانبھا أعربت الناطق الرسمي بإسم الحملة الطالبة ھديل أبو صوفة عن شكرھا واعتزازھا
بالجھود التي تبذلھا الجامعة في تحقيق مطالب الحملة ،األمر الذي أدخل في نفوسھم الفرح
واالطمئنان من جھة ،ودلل على مدى التزام الجامعة ممثلة برئيسھا بالوعود التي قطعتھا في تنفيذ
مطالب الحملة من جھة أخرى.
وقال منسق "فريق المطالب" الطالب صھيب صالح إن الجامعة تستجيب بشكل جدي لمطالب الحملة
بھدف تھيئة البيئة المناسبة لطلبة ذوي اإلعاقة ،بما يسھل انتقالھم من مكان آلخر ،ويسھم في مواصلة
تعليمھم الجامعي بسھولة ويسر من خالل تنفيذ الكثير من المطالب كان آخرھا القرار الذي أصدره
رئيس الجامعة بخصوص زيادة الوقت المخصص لالمتحانات ،معربا عن أمله في تلبية باقي مطالب
الحملة.
وكانت الجامعة قد استجابت مؤخرا لعدد من مطالب الحملة ،مثل تھيئة دورتي مياه للذكور واإلناث،
وتنفيذ عدد من المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة ،وتعين مترجمة إشارة ،وتوفير االدوات
المساندة لذوي اإلعاقة البصرية من المواد الدراسية وقوائم طعام للطلبة المكفوفين.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

مناقشات "حبر" إلنقاذ التعليم العالي
مناقشات "حبر" إلنقاذ التعليم العالي"...ھدوء" في التقديم و"توتر" في األسئلة ...والجامعات تؤكد
"كل شيء موجود"...والجمھور "غاضب"
لوال اإلدارة الھادئة والواعية للمقدمة لينا عجيالت من مبادرة "حبر" لمناقشة التعليم العالي في
"منتدى شومان" لكن "التوتر" أعلى في طرح "األسئلة" و"المداخالت" ،ولزادت "عصبية"
المتداخلين حتى من األستاذة الجامعية التي تدعو "لنشر ثقافة الحوار" لكنھا ال تعترف بحق اآلخرين
في الكالم و"ال تريد أن تتوقف" ،حتى أن ضيف الشرف طالب الناس بالھدوء وتسأل عن سبب
"العصبية" ،إذن ھذا ما يحتاجه التعليم الجامعي المزيد من الحوار الذي يتساوى في وقت اإلنصات
مع وقت الحديث.
لكنھا مبادرة "حبر" تستحق االقتداء والتعميم في الجامعات ،جلوس بدون أوراق معدة مسبقة وقيلت
سابقا ،وتوزيع متساوي للوقت المحدد بغض النظر عن الرتبة الوظيفية ،والمنصة "الدافسوية" تعني
أن الحوار األكثر قربا ودفئا ،وزاد المبادرة تفاعالً تدفق مشاركة "التويتريون" ،فھنا تجتمع وسائل
االتصال وتتكامل :الوجاھية )الشخصية( ،والتلفزيونية ،واإللكترونية.
وإدارة عجيالت ھذه "التفاعلية الحوارية" بطرح األفكار ،وتقبل المداخالت ،وتنظيم الوقت.
نعود إلى مربع النقاش "كيف ننقذ التعليم العالي؟" من ماذا ننقذه؟ وكيف؟ ومتى؟ .المشاركون
الدكتور إخليف الطروانة رئيس الجامعة األردنية ،والدكتورة حنان ملكاوي نائب رئيس جامعة
اليرموك معنية بالبحث العلمي والعالقات الدولية ،والطالب عمرو منصور رئيس اتحاد طلبة
الجامعة األردنية.
والحضور شباب ،وناشطون ،وأكاديميون ،وشيوخ تربويين ،وأولياء أمور.
الدكتور الطراونة بدأ مشاركته باستعراض تحديات التعليم العالي" :القبول الھائل" "ربع مليون
طالب جامعي" ،والتشريعات ،واألشخاص ،وغياب الدعم المالي الحكومي ،والسياسات التي تقوم
على االسترضاء ألصحاب المعالي والعطوفة والسعادة على حساب مصلحة "الوطن" .ويتابع :من
أبرز أسباب معاناة الجامعات" :مجامالت القبول حيث أن ) (%٧٧من الطلبة يقبلوا استثنا ًء"
وليس تنافسيا.
وحذر الدكتور الطراونة من اكتظاظ الجامعات بالطلبة" :األردنية يمكن أن تستوعب حوالي )(٢٥
ألف طالب ولكنھا اآلن تضم ) (٣٨٫٥ألف طالب" و"تضم ) (١٥٠٠أكاديميا ،ويستغرب:
"استيراد خبراء أجانب" بالرغم من وجود ) (٣٠جامعة فيھا ) (٧آالف أستاذ ،وربع مليون طالب.
ولكنه يؤكد "لدينا الرؤية ،واإلستراتيجية "قد أثمرت وخففت من العنف" كما أنھا تسعى تلك
االستراتيجية للوصول بالجامعة إلى العالمية ،ويؤكد "كل شيء موجود في الجامعات" الخطط
واالستراتيجيات والحلول والمراكز العلمية ومراكز اإلرشاد النفسي واألكاديمي ،وكل اقتراح
للتطوير يطرحه الحضور كان موجودا في الجامعات إذن أين المشكلة!!!.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ودعا إلى "االستقاللية التامة للجامعات" بالرغم أن الجامعات في قوانينھا مستقلة ،وإلغاء وزارة
التعليم العالي ،وتعديل التشريعات ،وتمكين األساتذة من مھارات التدريس الفعال ،وعقد المؤتمر
الوطني العام.
ويشكو رئيس األردنية -الرئيس السابق لھيئة االعتماد -من تدخالت وزارة التعليم في الجامعة،
بالرغم أن ھيئة االعتماد فرضت على الجامعات شكل الخطط وعدد الساعات ونوع البرامج.
والدكتور الطراونة تنقل من رئاسة ھيئة االعتماد إلى البلقاء إلى األردنية ،والسبب حسب ما يقول
"عدم خضوعه لالبتزاز" الرسمي واإلعالمي ،و"عدم رضا جھات" لم يحددھا .لكنه لم يجب على
سؤال "كيف توجد مؤسسية ،والمسؤولون يتنقلون من مؤسسة إلى أخرى ومن منصب إلى آخر
بدون معيار محدد أو رؤية واضحة؟".
ويقر الدكتور الطراونة تعرضه البتزاز من بعض المسؤولين الحاليين ،ووزراء التعليم العالي
السابقين لكنه "يقاوم" من يحاول أن يخرب التعليم العالي" محددا وزيرا سابقا ،ويضيف:
"المخابرات ال تتدخل في الجامعات" و"أخطاء مسؤول ضعيف بأن يتبع أوامر رقيب مخابرات" ال
تعني أن الدائرة تتدخل.
وحول العنف الجامعي يقول الدكتور الطراونة "لوال األحدث األخيرة في بعض الجامعات" "ال
يوجد عنف" بل ھي "سلوكات طائشة" ويضيف أجريت دراسة سابقا أظھرت أن ) (٧٠٠طالب
فقط من أصل ) (١٠آالف طالب عينة الدراسة "شاركوا في العنف" خالل سنة ونصف بين عامي
) ،(٢٠١٢-٢٠١٠ردا على مداخلة الدكتورة صفاء شويحات التي قالت أنھا أجرت دراسة على
) (٢٠٠٠طالب كشفت أن الطلبة "ليس لديھم نية مبيتة" للعنف بل ضعفا في "المھارات
الشخصية" "ومھارات الحوار".
وحول مھارات الحوار والتواصل يقول الدكتور الطراونة أنه "يعمل من الساعة ) ،(٨-٨ويتواصل
مع الطلبة واقعيا ،وعبر الفيسبوك بعد الساعة ) (١٢ليالً ويتمنى أن يتضاعف الوقت" لمزيد من
التواصل مع الطلبة.
الدكتورة حنان ملكاوي نائبة رئيس الجامعة اليرموك لشؤون البحث العلمي تحفظت على عنوان
الحوار "أن اإلنقاذ يتم لشخص غريق" لكن ھل وصل التعليم العالي لحالة "الغرق" ،لكن حاضرين
علقا" :الناس ماتت في الجامعات".
وتحدثت عن البحث العلمي وضرورة ربطه بالقطاع الخاص ،وأضافت الحكومات تركت الجامعات
بدون دعم وأقرت مبدأ "دبر حالك" ،وتسألت أين دور مجلس األمناء الذين من مھامھم البحث عن
مصادر دخل إضافية للجامعة.
وتحدثت عن "الغيرة" بين الجامعات بتكرار البرامج و"نسخ ولصق" األفكار لتصل إلى عناوين
األبحاث والدراسات ،مؤكدة "غياب التعاون والتنسيق" بين الجامعات ،مشيرة إلى مشروعين ناجحين
للتعاون بين الجامعات :محطة العقبة البحرية )تعاون األردنية واليرموك( ،وتعاون في شبكة التميز
بين ) (١٠مكتبات جامعات رسمية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقالت أن الجامعة أقرت مساق "أدبيات الحياة الجامعية" في اليرموك يشارك في تدريسه رئيس
الجامعة ونوابه ،وتضيف في القاعة ) (٣٠٠طالب )أليس عدد كبيراً!( ولكنھا تستغرب "عدم
مشاغبتھم" وحُسن استماعھم.
وقالت نائبة رئيس جامعة اليرموك المعنية بالبحث العلمي والعالقات الدولية" "رسائل الماجستير "ال
تحاكي الواقع" يجب التركيز على قضايا محددة :إنتاج دواء ُمحدد ،والمياه ،والطاقة ،والطاقة
عال".
الشمسية .مؤكدة أن الجامعات األردنية تضم "طلبة عباقرة" و"أساتذة وباحثين على مستوى ٍ
وشككت في المعايير الدولية لتصنيف الجامعات قائلة أن" :كثير منھا غير منطقية" ،في مدخلة
موازية لتأكيد الدكتور الطراونة عن سعي الجامعة األردنية لتحسين تصنيف األردنية ضمن أول
) (٥٠٠جامعة .بالرغم أنھا استدركت أن اليرموك تعمل على زيادة نشر اإلنتاج العلمي ألساتذتھا في
المجالت العالمية ونشرھا على موقع الجامعة اإللكتروني .لكنھا أضافت مالحظة في غاية األھمية
تقول الدكتورة ملكاوي" :كان ترتيب كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية في اليرموك) (٢٨في بداية
الثمانينيات على المستوى العالمي" .ونسأل لماذا لم تتقدم أكثر ،لكن نخشى أن نسأل أين ھي اآلن؟
بالرغم من إقرارنا أنھا مازالت جيدة.
واستشھدت باليرموك كثيرا ،دعم مالي خالل خمس سنوات بمقدار ) (٧مليون دينار لحوالي )(٦٠
مشروعا بعد نشر ثقافة البحث العلمي والتعاون الدولي بين األساتذة.
وقال الطالب عمرو منصور رئيس اتحاد األردنية أن أسبابا تراجع التعليم العالي" :نقص المعرفة،
وغياب الحرية ،وعدم تمكين المرأة" .من أسباب التراجع العام في المجتمعات العربية الذي انسحب
على الجامعات العربية واألردنية.
طالبة ماجستير خريجة األردنية دبت الصوت وقالت أن السبب :إن "بعض األساتذة لديھم منظومة
غير صالحة" ،بعضھم لديه فساد اقتصادي بإجبار الطلبة بشراء كتبھم ودوسياتھم ،والبعض اآلخر
لديه فساد اجتماعي بتقسم المجتمع األردني إلى فئات وأصول وجغرافيات ،لكل واحدة منھا تسعيرة
عالمات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الرأي ص٣٢/١ :

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

تربية النواب تبدأ بمناقشة قانون الجامعات
محمد الزيود  -باشرت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعھا الذي عقدته امس برئاسة
النائب بسام البطوش مناقشة قانون معدل لقانون الجامعات االردنية رقم ) (١٦لسنة  ٢٠١٠وقانون
التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم ) (١٧لسنة  ٢٠١٠وقانون التعليم العالي والبحث العلمي
المؤقت رقم ) (٢٤لسنة .٢٠٠٩
وقال النائب البطوش ان تلك القوانين تمثل منظومة متكاملة للتشريعات المتعلقة بقطاع حيوي وھو
قطاع التعليم العالي والجامعات مؤكدا ان اللجنة حريصة كل الحرص على االخذ بكافة االراء
ووجھات النظر حول تلك الحزمة من القوانين مبينا ان اللجنة وضعت باعتبارھا لقاء وزير التعليم
العالي الحالي ووزراء سابقين ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وخبراء اكاديميين بھذا الشان
وصوال لصيغة مناسبة من شأنھا تعزيز قطاع التعليم العالي .
كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعھا الذي عقدته امس برئاسة
النائب عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي ناديا الروابدة وممثلين عن
القوات المسلحة مناقشة قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ) (٧لسنة .٢٠١٠
وقال النائب العجارمة ان اللجنة أقرت في اجتماعاتھا الفصل الثامن من القانون المؤقت المتعلق
بتأمين القطاع العام مبينا أن اللجنة ستواصل خالل اجتماعھا المقبل مواصلة تدارس وإقرار ما تبقى
من فصول من خالل لقائھا كافة المعنيين والمختصين وأصحاب العالقة بھذا الشـأن.
كذلك عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب االول لرئيس مجلس
النواب المھندس خليل عطية انتخبت خالله بالتزكية النائب عبد ﷲ عبيدات رئيسا ً لھا خلفا للنائب
محمد العشا والنائب عاطف قعوار مقرراً خلفا للنائب باسل الملكاوي بعد تقديم استقالته كمقرر.
من جھة أخرى رفعت عضو اللجنة المالية واالقتصادية النيابية النائب ردينة العطي مذكرة الى رئيس
مجلس النواب المھندس سعد ھايل السرور سجلت خاللھا اعتراضھا على زيارة اللجنة الى رئاسة
ھيئة االركان المشتركة لاللتقاء برئيسھا ومساعديه اليوم الخميس .
ووفق العطي فان تلك الزيارة تاتي مخالفة للمادة ) (٥٨من النظام الداخلي لمجلس النواب التي اعطت
بموجبھا للجنة طلب استدعاء الوزير المعني للمجلس موضحة بالوقت نفسه ان على رئيس الوزراء
ووزير الدفاع القدوم بنفسه للمجلس لالجتماع مع اللجنة النيابية بدالً من ذھابھا اليه.
واضافت ان قرارھا ياتي انطالقا ً من تأكيدھا على أھمية احترام ھيبة مجلس النواب مشيرة الى ان
العادة درجت بقدوم كافة المعنيين من الوزارات والمؤسسات والممثلين عن القطاعات االخرى
لمجلس النواب بيت الشعب.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وعلى صعيد األسئلة النيابية وجه النائب خميس عطية سؤاال الى وزير المالية الدكتور امية طوقان
طالبه بإيضاح عدد من التساؤالت منھا ايضاح حجم االنفاق الفعلي من العام  ٢٠١٣لتاريخه وحجم
الوفر المالي الذي حققته الحكومة نتيجة ضبط االنفاق باعادة توجيه الدعم التي تم العمل على ضبطھا
وما ھي المشاريع الرأسمالية المنفذة وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ ونسبة انجاز كل مشروع ال سيما
المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية وبيان نسبة انجاز المشاريع التي تم تحقيقھا مقارنة
بالمستھدفة مطالبا بالوقت نفسه الوزارة تزويده بحجم الدعم الحكومي المقدر والفعلي المتوقع حتى
تاريخه على السلع والخدمات والكھرباء واثر ذلك على الموازنة .
كذلك طالب عطيه تزويده بكافه البيانات التي توضح خاللھا الكلفة الحقيقية لالجئين السوريين وما
تحملته الخزينة االردنية بشكل مباشر او غير مباشر والمساعدات التي حصل عليھا االردن لدعم
الخزينة لھذه الغاية وبيان الخطط االستراتيجية التي اعتمدتھا الوزارة لمواجھة الكلف المترتبة تبعا
الستضافة الالجئين السوريين على المدى البعيد.
كما وجه عطيه سؤاال اخر الى وزير الطاقة والثروة المعدنية المھندس مالك الكباريتي وطالبه
بايضاح عدد من االستفسارات منھا معدل سعر بيع الطاقة الكھربائية من قبل شركات التوزيع وآلية
تحديد معدل سعر شراء الطاقة الكھربائية من شركة الكھرباء الوطنية من قبل شركات التوزيع
متسائال بالوقت نفسه ھل يحدد بسعر ثابت ام يتغير صعودا وھبوطا بھدف االبقاء على ھامش واضح
لشركات التوزيع وايضاح آليات تحديد اسعار شراء الطاقه الكھربائية من شركات التوليد لشركة
الكھرباء الوطنية و بيان ھامش ربح شركات التوليد وارباحھا للسنوات السابقة .
وطالب عطية الكباريتي بايضاح نسبة الفاقد الكھربائي في كل شركات التوليد وحجم الفاقد الكھربائي
بالميجاوات لكل شركة توزيع وحجم الفاقد لكل مدينة او بلدية ان امكن ونسبة الفاقد غير التقني من
مجمل الفاقد بكل بلدية مستفسرا بذات الوقت لماذا الفارق بنسبة الفاقد الكلية في عمان واربد تشكل
اكثر من ضعفي الفاقد في بريطانيا مثال متسائال حول قيمة استثمارات شركات التوزيع السنوية في
شبكاتھا بھدف تقليل الفاقد الفني .
كذلك وجه النائب الدكتور محمد القطاطشة سؤاال الى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين
المجالي وطالب بايضاح االسباب العملية والفنية التي ادت الى تعليق الدوام في جامعة الحسين بن
طالل لمدة ثالثة اسابيع متتالية .
كما طالب القطاطشة خالل سؤاله الذي وجھه الى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة
بايضاح االجراءات العملية التي اتخذتھا الوزارة فيما يختص بالمغتربين االردنيين بعد اضافة ذلك
لمھامھا .
أما على صعيد عدد األسئلة النيابية التي وجھھا النواب للحكومة فبلغت أكثر من  ٥٤٥سؤاال ،أجابت
الحكومة على  ٤٢٤سؤاال ،في حين بلغ عدد المذكرات النيابية  ٥٠مذكرة من انطالق اعمال
المجلس.
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خبرني

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

مخالفة قانون اللغة العربية بـ ١٠٠٠دينار
** مسودة مشروع القانون:
•اللغة العربية لغة المفاوضات والمخاطبات والخطابات والعقود والمعاھدات
•إلزام الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بتدريس كافة المناھج باللغة العربية
•اإلعالنات وبيانات المنتجات األردنية تكتب باللغة العريبة
•على الشركات األجنبية إضافة اسم عربي ألسمائھا التجارية
محمود مغربي  -تفرض مسودة لمشروع قانون "اللغة العربية" ،غرامة تتراوح بين  – ٥٠٠ألف
دينار ،على كل من يخالف أحكامه المتعلقة باستخدام اللغة العربية في األردن.
وتلزم المسودة التي ال زالت قيد الدراسة على الصعيد الحكومي " ،الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ،ووسائل اإلعالم :المرئية والمسموعة والمقروءة،
والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم ،والبلديات" ،بـ"استخدام اللغة
العربية في التدريس وفي جميع ما يصدر عنھا من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعامالت
ومخاطبات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعالنات".
ووفقا ً لمسودة مشروع القانون " ،تلتزم منظمات المجتمع المدني كافة باستخدام اللغة العربية في
جميع ما يصدر عنھا من مخاطبات ووثائق وعقود ومنشورات وإعالنات" ،وھو ما ينطبق أيضا ً على
"االحزاب والمجموعات السياسية".
وتقول المسودة التي ربما تتعرض لتعديالت في ديوان التشريع والرأي قبل عرضھا على مجلس
الوزراء "تصاغ القوانين واألنظمة والتعليمات باللغة العربية".
وفيما يتعلق باألسماء والعالمات التجارية ،نصت مسودة القانون التي اطلعت عليھا "خبرني" ،على
أن "تسمى بأسماء عربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيھية والمصنوعات
والمنتوجات األردنية".
لكنھا أشارت إلى أنه "يجوز للشركات العالمية التي أصبحت باسماءھا أو أسماء منتجاتھا أو مرافقھا
شھرة عالمية أن تحتفظ باالسم األجنبي بعد إضافته إلى اسم عربي".
في سياق مشابه " ،تعتمد اللغة العربية في كتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات
والمنتوجات األردنية ،ويجوز أن يرفق بھا ترجمة بلغة أجنبية" ،وفقا ً لنص المسودة.
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على الصعيد الرسمي ،تلزم المسودة الجھات الرسمية بأن "تعتمد اللغة العربية بكتابة العقود
والمعاھدات واالتفاقيات التي تعقد بين المملكة األردنية الھاشمية والدول والمنظمات األخرى" ،و
"يجوز اعتماد لغة أجنبية ،وفي ھذه الحال يجب ان ترفق بھا ترجمة موثقة ومعتمدة باللغة العربية".
تأتي ھذه النقطة ،لتعيد إلى األذھان اتفاقية كازينو البحر الميت الشھيرة ،التي عرضت على مجلس
الوزراء وأقرّت وھي مكتوبة باللغة اإلنجليزية.
إلى ذلك ،تقول المسودة التي ستصبح أحكامھا ملزمة حال إقرار قانونھا برلمانيا ً ونشره في الجريدة
الرسمية إن "اللغة العربية ھي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسالت التي تتم مع
الحكومات االخرى والمؤسسات والمنظمات والھيئات الدولية ،وھي لغة الخطابات التي تلقى في
االجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية".
وتقول كذلك "تكتب الفتات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ورؤوس أوراقھا ومطبوعاتھا باللغة
العربية".
وتحتم المسودة كتابة "العالمات التجارية واألسماء التجارية وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع
والميداليات باللغة العربية ،ويجوز كتابة ما يقابلھا بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية ابرز
مكانا ً".
و"تعتمد المؤسسات الرسمية والخاصة كافة المصطلحات العلمية والفنية التي يتعمدھا مجمع اللغة
العربية األردني" ،بحسب المسودة.
على الصعيد التعليمي ،يلزم القانون المرتقب "الجامعات األردنية العامة والخاصة ومؤسسات التعليم
العالي كافة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف".
وھذا االمر ربما يفتح الباب امام مشاكل في مناھج التعليم التي أقرتھا جامعات أردنية رسمية
وخاصة ،باللغة اإلنجليزية.
وتؤكد المسودة في ختامھا ضرورة أن "تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية
وتعزيز دورھا في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي كافة
النشاطات العلمية والثقافية".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغـد ص+٥ :العرب اليوم ص١٢:

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

النجار :العملية التعليمية تحتاج إلى إصالح جذري ينصف المعلم
قالت العين ھيفاء النجار إن العملية التعليمية تحتاج إلى إصالح جذري ينصف المعلم ،ويمنحه القدرة
على تعلّم الجديد في الحياة والتفكير االنتقادي والبحث العلمي.
وأضافت في محاضرة بمنتدى الفحيص الثقافي أمس األربعاء بعنوان )التعليم رحلة وخبرات( إن
مجلس األعيان يقوم بجھود كبيرة لتطوير العملية التعليمية وأن التربويين مكلّفون بحماية القيم النبيلة
للعالم وتأصيلھا في نفوس الطالب كي ينطلقوا إلى فضاءات ال حدود لھا.
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السبيل ص٢ :

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

استئناف دوام جامعة الحسين األحد المقبل
براء صالح  -أكدت مصادر مطلعة لـ"السبيل" أن الدوام في جامعة الحسين سيُستأنف األحد القادم.
وأضافت المصادر أن اجتماعا ً أمنيا ً ُعقد مع عشيرة الحويطات مساء االثنين ،تمخض عنه القرار
باستئناف الدوام.
وكان العشرات من أبناء معان اعتصموا ظھر يوم االثنين في ساحة مبنى محافظة معان ،مطالبين
بإقالة وزير الداخلية المجالي احتجاجا على تأخر إعالن التحقيقات في أحداث جامعة الحسين.
ويذكر انه تم تعليق دوام جامعة الحسين ألكثر من ثالثة اسابيع على خلفية مشاجرة راح ضحيتھا
اربعة اشخاص ووقعت على إثرھا احداث شغب واسعة واغالق طرق حول مدينة معان.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

الرأي ص١٧ :

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

بعض أسباب العنف الجامعي
علي القيسي
إن ظاھرة العنف الجامعي في األردن ،ظاھرة جديدة وغريبة على مجتمعنا األردني ،وقد أخذت ھذه
الظاھرة في السنوات األخيرة منحى مختلفا ً وغدت تطفو على السطح وتشغل بال الناس جميعا ً
وخاصة القوى االجتماعية والعشائرية والتعليمية والسياسية إضافة إلى البعد األمني الذي تقع عليه
مسؤولية وتداعيات المشكلة برمتھا ..ولعل انعكاس ھذه المشكلة الظاھرة على السلم االجتماعي ھو ما
يقلق الجميع ،في ظل تزايد ھذه االحتقانات الطالبية ونزوعھا إلى العنف والتھديد واستخدام السالح
في تنفيذ نوبات العصبية والغضب اتجاه اآلخرين ..؟! وذلك من خالل إطالق النار المباشر أثناء
المشاجرات دون مراعاة وحساب للنتائج المترتبة على ھذا السلوك اإلجرامي الذي عادة ما يخلّف
وراءه القتل والموت المجاني ألبرياء لم يرتكبوا ذنبا ً أو جرما ً حقيقيا ً كي يعاقبوا عليه بالموت الفوري
والبشع ..؟! إن ھذا السلوك اإلجرامي الذي بدأ منذ سنوات في جامعتنا األردنية الرسمية وغير
الرسمية يشير إلى خلل خطير في النظام التربوي في مدارسنا وجامعاتنا وغدت األمور في ھذا
السياق مختلطة وملتبسة على الفھم واالستيعاب وتطرح أكثر من ألف سؤال وسؤال حول ھذه
الظاھرة الخطيرة ،ترى من المسؤول عن ھذه المشكلة التي بدأت تفرز ما تفرزه من األحقاد
والثأرات بين المجتمع األردني ؟ لماذا تستعمل األسلحة النارية وأيضا ً األسلحة البيضاء؟! لماذا يحتكم
ھؤالء الطالب الجامعيون في حل مشاكلھم التافھة إلى السالح الناري؟! أليس ھناك وسيلة أخرى
للتعبير عن الغضب والتشنج غير المبرر؟ وأيضا ً لماذا يدخل السالح إلى حرم الجامعات وإلى داخل
القاعات الدراسية؟ كيف يجرؤ طالب العلم الجامعي على استعمال السالح الناري ضد زميله الطالب
الجامعي دون وازع من خلق أو دين أو ضمير وكأنه عدوه اللدود ..؟! لماذا تلك المشاجرات الطالبية
الفارغة من مضمونھا والتي تأخذ طابع العشائرية والفزعة في كثير من حاالتھا ..؟! وما ھي
األسباب الحقيقية التي تقف وراءھا ومن ھي الجھات المستفيدة من ھذا العنف االجتماعي الجامعي
ولماذا أصبحت تزداد ھذه المشكلة في جامعاتنا يوما ً بعد يوم..؟!
نحن نعلم أن الجامعة ھي منارة للعلم وتنمية للفكر والعقل وصياغة للشخصية وتطويرھا والطالب
الجامعي يعتبر في مجتمعنا قدوة حسنة لآلخرين ونموذجا ً حسنا ً يحتذى به في الوعي واإلدراك
والمسؤولية ،إال أنه ولألسف باتت سمعة الجامعة والجامعيين ھذه األيام على المحك وھنا ال أعمم
فھناك طالب محترمون ومتميزون في العلم والخلق ويأتون للجامعة من أجل التعلم وخدمة مجتمعھم
والوطن ،بقي القول أن ھناك أسبابا ً كثيرة ومتعددة تقف وراء ما يسمى العنف الجامعي وھذه األسباب
ربما تكون حقيقية وربما تكون غير ذلك وھي:
 اإلحباط لدى بعض الطالب الجامعيين في عدم جدوى التعليم الجامعي طالما ال يوجد وظائفحكومية أو خاصة جاھزة لھم عند التخرج.
 الحالة المعيشية واالقتصادية للطالب الجامعي حيث الكثير من الطالب ال يستطيعون تغطيةمصاريف الجامعة من رسوم وكتب والمترتبة على ذويھم.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 المصاريف الخاصة للطالب الجامعي وھي المصاريف اليومية من مواصالت ومأكل ومشربوتدخين ولباس حيث الكثير من الطالب ال يوجد لديھم ما يكفي لتغطية ھذه الحاجات الضرورية أسوة
بزمالئھم الميسورين.
 الفراغ الذي كثيراً ما يواجه الطالب بعد المحاضرات أو قبلھا وفي سحابة النھار وھذا ربما يدفعهإلى االلتحاق برفقاء السوء وربما االنحراف والبعد عن المطالعة والقراءة وربما مقاطعة التعليم.
 وذلك ھو العامل األخطر حيث يقوم الطالب بالتعرف على طالب من نفس المستوى والنوعية فياإلھمال والالمباالة والالجدوى وااللتحاق بھم ومصاحبتھم والسير بسلوكھم وأخالقھم ثم تشكيل فريق
أو شلة فيما بينھم وذلك لخلق المشاكل بين الطالب وإثارة النعرات والفتن ومعاكسة الطالبات وھذا ما
يجعل المشاكل تحدث في األوساط الطالبية األخرى نتيجة لذلك.
وفي الختام على الجھات المسؤولة كافة دون استثناء الحكومية واألھلية والتعليمية والسياسية أخذ ھذه
المشكلة بعين الجد والموضوعية واالھتمام ومحاولة معالجتھا من خالل ھذه النقاط اآلنفة الذكر في
سبيل حل ھذه المشكلة والظاھرة الخطيرة التي بدأت تغزو مجتمعنا وجامعاتنا األردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الخميس

الرأي ص٢٦ :

٢٠١٣/٥/٢٣

قضية تستحق المعالجة
د  .نزار شموط
يلتحق ما يزيد على  % ٨٥من الحاصلين على الثانوية العامة سنويا ً بالجامعات الرسمية والخاصة،
وھذه النسبة المرتفعة تدلل على ثقافة المجتمع األردني  ،الذي يعتبر الدراسة الجامعية للشباب اولوية
مقدمة على كل شيء  ،برغم الظروف المادية القاھره للكثير من األباء  ،فقد بات من العيب على
األب ان ال يدرّس ابنه حتى لو كان معدله متدني  ،واصبح تدريس األبناء في الجامعات قضية مباھاة
وتفاخر بين األسر  ،مما رتب تبعات مادية انعكست سلبا ً على ترتيب األولويات للمتطلبات األساسية
لھذه األسر واضطرارھا لألستدانة لھذه الغاية  ،على امل ان يتخرج األبن ويحصل على فرصة عمل
ليسدد ما ترتب على اھله من ديون  ،وھذا بالمحصلة ادى الى طرح اعداد كبيرة من الخريجين
وبكفاءة متدنية يلھثون للحصول على فرصة عمل  ،رغم شح فرص التوظيف  ،وخاصة في القطاع
العام الذي يتكالب عليه الخريجين  ،مما زاد في حجم البطالة سنة فسنه  ،وبات األمر يستدعي حقيقةً
ان يصار لوضع سياسات عالجية ووقائيه لھذة القضية التي تمس كل بيت في اردننا العزيز  ،وفي
مقدمة ھذه السياسات العمل على ايجاد تخصصات فنية وتقنية ومھنية في الجامعات وكليات المجتع
تستوعب الطلبة الراغبين في اكمال دراستھم العليا بما يتناسب مع قدراتھم وامكاناتھم العلمية
والمعرفيه والفنية  ،وان توضع لھذه التخصصات خططا ً دراسية تواكب المستجدات التقنيه والفنيه
الحديثة التي يحتاجھا سوق العمل ويُراعى في مخرجاتھا ان تؤ ِھل لدخول سوق العمل بقوة  ،بحيث
تنافس التخصصات األكاديميه أألخرى التي ينكب عليھا الطلبة والتي زاد فيھا اعداد الخريجين
العاطلين عن العمل  ،وبذلك نساھم في تحقيق المعادلة بأن نفتح المجال للجميع للدراسة العليا ولكن
بطريقة موجھة ومدروسة بما يخدم المصلحة العامه .
وھذا يتطلب بالمقابل ان يصار لوضع معايير جديدة لقبول الطلبة في التخصصات األخرى التي
تتطلب مھارات وقدرات علمية ومعرفية مرتفعة  ،مثل الطب والھندسة وغيرھا من التخصصات
العلمية المماثلة  ،بحيث يكون ھناك امتحانات قبول في الجامعات تقيس ھذه القدرات والمھارات التي
يتطلبھا التخصص الذي يرغبة الطالب مع مراعاة معدله في الثانوية العامة  ،الذي يعتبر حاليا ً
المعيار الوحيد للقبول  ،دون األخذ بالحسبان ھل قدرات الطالب المھارية والمعرفية وميوله
واستعداداته تؤھله لدراسة التخصص الذي ربما ارغم علية نتيجة لمعدله في الثانوية  ،وما يرغب
بدراسته فعليا ً تخصص مختلف  ،وھذا في نظري سيوجه الطلبة بشكل افضل نحو تخصصات تتوائم
مع قدراتھم وامكاناتھم وميولھم  ،وسيقلل من اعداد الطلبة الذين يُقحمون في تخصصات فرضت
عليھم بسبب معدل الثانوية العامة  ،والذي ال يعتبرالمعيارالوحيد لكفاءة الطالب لدراسة بعض
التخصصات ،كما سيوفر الكثير من الھدر الذي ينتج عن اقحام الطلبة في تخصصات ال يملكون
القدرة العلمية والفنية وال الرغبة لدراستھا  ،فينعكس ذلك سلبا ً على نتائجھم ويتخرجوا بمعدالت
متدنية نتيجة لذلك  ،كما وينعكس سلبا ً على اداءاتھم في العمل مستقبالً وعلى الرضا الوظيفي لديھم .
فالمطلوب التركيز على النوع ال على الكم  ،والتركيز على احتياجات السوق الداخلي والخارجي ،
وان ال نعمل على توريط ابناءنا بدراسة تخصصات تزيد من بطالتھم وتتسبب في ھدر في المال
والوقت  ،وأن نضعھم على الطريق الصحيح  ،وان يكون على قمة اولوياتنا توجيه طاقات شبابنا
التوجيه األمثل ليساھموا بأقتدار في بناء األردن الحديث القليل في موارده الغني بأنسانه.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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السوسنة

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس

العنف الجامعي مقترحات للحل
حمزة الجازي
مما الشك فيه ان العنف الجامعي امتداد للعنف المجتمعي الذي اصبح ظاھرة في وطننا الحبيب ،
حيث اننا في كل صباح نقرأ في صحفنا االلكترونية حصول مشكلة في جنوب االردن ونمسي على
اخرى في شماله  ،حتى اصبحت ھذه المشجارات عاده لمجتمعاتنا  ،واصبح شعورنا بحدوثھا كأي
حدث عابر ال نلقي له باال  ،وال يحرك في مشاعرنا الكثير وال نتحسس بمضاعفات ھذه الظاھره ،
التي اصبحت كورم سرطاني خبيث  ،ينخر انسجه التواصل والمودة بين ابناء الشعب الواحد.
ان المتتبعين الحداث العنف الجامعي في جميع الجامعات الحكومية والخاصة  ،ال يختلفون باالسباب
المؤدية لھذه المشاجرات  ،حيث ال تتعدى ھذه االسباب الخالفات العشائرية والمناطقية حول
انتخابات اتحادات الطلبة والتي تكون امتدادا لفلسفة االنتخابات النيبابية وافرازاتھا السلبية  ،ايضا
النظام االنتخابي الذي يرتكز على مبدأ الصوت الواحد  ،ھذه من جھه  ،ومن جھه اخرى من ھذه
االسباب ايضا وبكل صراحة االختالط  ،والذي ال يستطيع بعض من طلبة الجامعات التكيف معه
وبالتالي يكون ھناللك معارك طاحنة بسبب بعض الممارسات من كال الجنسين  ،ھنا تجدر االشارة
الى قول البعض من المثقفين والمتعلمين الذي درسوا سابقا بأن االختالط كان منذ بداية نشأت
الجامعات االردنية  ،ولم يكن ابدا مسببا من مسبباب العنف الجامعي  ،ايضا كانت للطلبة الجامعيين
دور قوي في الحياة السياسية واالنتماء لالحزاب كال حسب مذھبه الفكري واالفكار التي يؤمن بھا ،
حيث كان التوزيع فكري ال عشائري ومناطقي كما نراه االن .
ان قطاع التعليم العالي يمر بفترة تدني ملحوظ في مخرجات الخرجين وھذا امتداد لضعف مخرجات
الثانوية العامة ايضا  ،ايضا ھنالك خلل في المنظومة الفكرية واالخالقية لدى المجتمع ككل بداية من
االسرة والمدرسة والجامعة والسوق  .....الخ  ،وھذا كله ادى الى تراكمات سلوكية سلبية لدى افراد
المجتمع باختالف اعمارھم وجنسھم  ،ومن ھنا فأنني ارى بعضا من المقترحات التي يجب النظر بھا
من اجل القضاء التام على ظاھرة العنف الجامعي والتي اصبحت ظاھرة سلبية زادت عن حدھا كثيرا
وال سيما االحداث االخيرة في جامعة الحسين بن طالل التي ذھب بھا اربعة ابرياء ال ذنب لھم  ،ومن
ھذه الحلول :
اوال :فصل اي طالب يحدث اي مظھر من مظاھر العنف داخل الحرم الجامعي من الجامعات
الحكومية نھائيا  ،وال تقبل به اي وساطه ،ويمنع من الدراسة في الجامعات الخاصة لمدة ال تقل عن
عامين .
ثانيا  :ان يكون دوام الجامعات  ٦ايام باالسبوع ثالثة للذكور وثالثة لالناث .
ثالثا  :اعادة النظر بانتخابات اتحادات الطلبة  ،مثل رفع معدل الطالب المترشح لالنتخابات الى جيد
جدا او امتياز .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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رابعا  :تشكيل قوة امنية تلحق بكل جامعة من االمن العام او الدرك تسمى الشرطة الجامعية بلباس
خاص وتسيطر على كل مداخل ومخارج الجامعة  ،بحيث يكون افرادھا من خارج اقليم الجامعة .
خامسا  :اعادة النظر في آليات قبول الطلبة وان يكونوا موزعين على جامعات من خارج محافظتھم .
قد اكون متشددا في بعض ھذه الحلول  ،لكن صدقا ومن خالل عملنا بالجامعات  ،يجب ان نضع
حلوال جذرية قوية  ،حتى لو كانت لفترة معينة من الزمن حتى تتغير الفكرة لدى الطلبة  ،وتتشكل في
اذھانھم قدسية للدراسة بالجامعات  ،وحتى يھتموا اكثر بدراستھم  ،من االھتمام من امور اخرى .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٢٣

المجالي يكتب مذكراته في )رحلة العمر ..من بيت الشعر إلى سدة الحكم(
ھديل الخريشا  -كتب رئيس الوزراء األردني السابق د .عبد السالم المجالي مذكرات حياته التي
توالت بحسبه على ثالث مراحل ،في كتاب حمل عنوان» :رحلة العمر ..من بيت الشعر إلى سدة
الحكم« حيث بدأت فصولھا قبل أكثر من عشرين عاما ،عندما «:كان يواجھني األصدقاء بين الحين
والحين بالسؤال نفسه :متى ستكتب مذكراتك؟«.
قال د .المجالي في كتابه الصادر حديثا عن دار اليازوري للنشر والتوزيع» :لقد أكسبتني المھمات
والتجارب خبرة في شتى نواحي الحياة ،وقد أردت لخبرتي ھذه أن تكون في خدمة الوطن ،ولعل من
يقرأ ھذه السيرة يعتبر من تجاربي ،حيث حرصت أن أضعھا في أسلوب بسيط مقنع بما فيه من
حقائق ،وما يكتنفه من صدق«.
أشار د .المجالي إلى أن ھذا» :شريط ذكرياتي والذاكرة ال تكذب ،ولكن لھا طريقتھا الخاصة في
االحتفاظ بأشياء وتفصيالت ،وطرح أشياء وتفصيالت أخرى في زاوية النسيان ،إن الذاكرة كثيرا ما
تكون انتقائية بسبب طبيعتھا نفسھا ،لكنني اعتقد أن ذاكرتي كان يغلب عليھا االختزان والحفظ ،رغم
أنني حاولت أن أخضعھا بعض الشيء للفرز واالختيار«.
وزع د .المجالي مذكراته على نحو ثالثين فصال كل منھا تتحدث عن مرحلة من مراحل حياته،
ابتداء من »عطا ﷲ المجالي يتزوج ثانية زواجا مشروطا« ،و«الھجرة إلى الشمال إلى السلط«،
و«الوظيفة واالستقالة وأول احتكاك مع الوالد« ،و«أول طبيب كركي مسلم«» ،رجولة التوتنجي
واالختالف مع كلوب واحراز التخصص الطبي بلندن« ،و«الشريف ناصر ورطني مرتين وزواج
عبد السالم وقيادة المستشفى العسكري« ،و«وزارة الصحة والمؤسسة الطبية العالجية«» ،في رئاسة
الجامعة األردنية«» ،حرب  ،«١٩٧٣و«وزارة التربية والتعليم«» ،تشكيل حكومتي األولى«،
»اتفاق وادي عربة«» ،جكومتي الثانية«» ،مجلس الحكماء« وأخيرا »األمور بخواتمھا«.
وعن »المثاق الوطني األردني« كتب» :من إيمان جاللة الملك الحسين بأن الحياة البرلمانية
الدستورية الديمقراطيةھي خيار القيادة الھاشمية والشعب معا ،وأن ھذا النھج الديمقراطي أصبح
يشكل توجھا ال رجعة عنه ،ومن حرص جاللته على إتاحة المجال لمشاركة مختلف التيارات
واالتجاھات السياسية والفكرية والدينية والبرلمانية والثقافية والمھنية في صياغة ميثاق وطني يستظل
بالدستور ويحرص على تفھم الرأي والرأي االخر ،تشرفت في أن أكون عضوا في لجنة الميثاق
الوطني ،التي ضمت  ٦٠شخصية أردنية برئاسة أحمد عبيدات ،توليت أنا فيھا لجنة صياغة ورقة
التربية والتعليم والثقافة ،عام .«١٩٩٠
حول تشكيل حكومته األولى كتب» :قبل أن أغادر عمان إلى واشنطن بصفتي رئيسا للوفد األردني
في المفاوضات في  ،١٩٩٣اتصل بي الديوان الملكي وأبلغني أن جاللة الملك الحسين-الموجود في
بريطانيا -يريد أن يجتمع بي قبل الجولة ،فنزلت في لندن ،فاستقبلني جاللته كعادته برحابة وبشاشة
في مقره بالريف البريطاني ،وتحدثنا في موضوع المفاوضات ،ولكني شعرت أن جاللته يلمح إلى
شيء ما لم أتمكن من فك رموزه ومراميه ،وعدت إلى الفندق بلندن وفي خاطري أحاسيس متشابكة،
وعندما وصلت إلى واشنطن ،التقيت بزميلي في الوفد وصديقي جواد العناني ،وأبلغته بمشاعري وما
حدث معي في لقاء جاللته ،فقال إنه سمع من مصادر متعددة بنية الملك التوجه نحو تكليفي برئاسة
الحكومة الجديدة«.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوفيات

الخميس

جريدة الرأي

•

‐فطوم ابراھيم رشيد ناصر  /بيادر وادي السير

•

-نزار خالد عبدﷲ المجالي  /الياروت

•

-سليم سالم نمر الطوال  /اربد

•

-بالنش جاد يوسف ابو منّه  /الصويفية

•

-ميليا عودة موسى معلم  /عبدون

•

-خالد محمد علي ابو شرخ  /عبدون

•

-منى مصطفى البلقاوي الفاعوري  /السرو

•

-انزيلة سعود رزق ا

•

-يوسف محمد علي عيسى الجوارنة  /اربد

•

-امين ابراھيم محمد البس  /الوحدات

•

-محمد عارف االشرم  /ديوان اھالي برقا

•

-جميل محمد صالح الدرادكة  /السلط

•

-حسن عبدالحفيظ نھار العطار  /ماركا الشمالية

•

-عزيزة حسن محمد ناصر  /الزرقاء

•

-بدريه سعيد محمد عصفور  /العقبة

•

-نوفة عباس محمد الدراوشة  /حي الحسين

•

-سعاد محي الدين نعمه  /الرابية

٢٠١٣/٥/٢٣

حداد  /اربد
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حالة الطقس
الخميس

جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٢٣

الخميس ٢٠١٣/٥/٢٣
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر بعض السحب
المتفرقة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٥/٢٤
يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية
معتدلة السرعة.
السبت ٢٠١٣/٥/٢٥
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية
معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
االحد ٢٠١٣/٥/٢٦
يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا معتدال ومشمسا فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
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زوايا الصحف
الخميس

عين الرأي

٢٠١٣/5/٢٣

• سمو االمير الحسن بن طالل التقى امس في مكتبه رؤساء تحرير الصحف اليومية حيث
استعرض نشاط منتدى غرب اسيا وشمال افريقيا الذي يعقد في عمان في العاشر من الشھر
المقبل.
• رئيس مجلس النواب المھندس سعد ھايل السرور حرص على ابالغ النواب خالل جلسة
أمس بالجھود التي قام بھا النواب في إنھاء إضراب موظفي المحاكم ووزارة العدل
واالستجابة لمبادرة المجلس التي تتضمن مطالب العاملين  ...النواب أشادوا بإدارة السرور
لجلسات المجلس وقدرته على حفظ التوازن تحت القبة .
• شركة » مياھنا » تنظم اليوم بمناسبة عيد االستقالل يوما مفتوحا للمواطنين تقدم خالله قطع
توفير المياه كھدايا مجانية لمسددي فواتير المياه في مكتب خدمات الزبائن /مبنى الشركة
الرئيسي في جبل الحسين ..الشركة ستعرف المواطنين بأھمية االلتزام بسلوكيات المحافظة
على المياه في المنازل وخصوصا في مجاالت صيانة الخزانات والعوامات وشبكات المياه
الداخلية واستعراض األدوات المستخدمة لضمان المحافظة على المياه وعدم وجود ھدر لھا .
• القائمون على مبادرة » أم حماط« للحد من ظاھرة العنف المجتمعي والجامعي يعقدون األحد
المقبل اجتماعا في المدينة الرياضية لوضع آلية لتعميم ھذه المبادرة على محافظات الوسط
والشمال بالتعاون مع نواب واعيان ووجھاء ھذه المناطق .
• موظفون في مؤسسة حكومية يعتزمون رفع شكوى بحق مديرھم العام للوزير المسؤول عن
المؤسسة ..الشكوى تتعلق بتصرفات غير قانونية للمدير كان أخرھا تشكيل لجنة استجواب
لموظف غادر الدوام ساعتين بإذن رسمي من رئيسه المباشر.
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الخميس

صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/٢٣

■ يمتاز »المنتدى االقتصادي العالمي لدول الشرق االوسط وشمال افريقيا« للعام الحالي والذي
تنطلق اعماله بعد غد السبت بمشاركة اكثر من  ٦٠من القيادات العالمية الشابة ويشارك من االردن
عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعات االردنية وطلبة من »الكنغز اكاديمي« واكثر من  ١٢٠سيدة
من الرائدات في مجالھن.
■ موقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق االنسان شاغر منذ تسلم رئيسه السابق طاھر
حكمت مھام عمله رئيسا للمحكمة الدستورية حيث يشغل الموقع باالنابة حاليا ابراھيم عزالدين.
■ نفى مدير االعالم في وزارة الزراعة د.نمر حدادين لـ»صنارة الدستور« امس ان تكون الوزارة
قد اتخذت اي قرار يقضي بخصم ايام االضراب من عمال المياومة والفئة الثالثة الذين اضربوا عن
العمل في مديرية زراعة الكرك ..مشيرا الى ان الوزارة قامت باجراء مخاطبات رسمية بھدف
تثبيتھم.
■ يعاني سكان منطقة طبربور وخاصة المنطقة المقابلة لـ«تايم مول« من انقطاع المياه وعدم
وصولھا الى السكان منذ ما يقارب الشھر ،االمر الذي يجبر االھالي على شراء الماء بواسطة
الصھاريج وھو ما يشكل عبئا ماليا اضافيا على كاھل السكان.
■ تقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة
اليوم بعقد اجتماع إقليمي تحضيري تحت عنوان »التحديات المستمرة حول االزدھار المستدام في
المنطقة العربية« وذلك في فندق المريديان بعمان.
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

الملك :االعتداءات اإلسرائيلية عقبة أمام السالم
اجتماع عمان يؤيد حالً سياسيا ً في سوريا
مدارس تبيع طالبھا أغذية فاسدة
النواب يؤجل مناقشة »المالكين والمستأجرين«
البلديات تنھي مسودة تعليمات مراقبي البلديات
تربية النواب تبدأ بمناقشة قانون الجامعات
اعتداء على طبيب في البشير

-

»عمان الوزاري« يشدد على الحل السياسي لألزمة السورية دون نظام األسد
خالف دستوري يؤجل مناقشة النواب لـ »المالكين والمستأجرين«
جودة  :ھدف »اجتماع عمان الوزاري« وقف العنف والدمار وسيل الدماء في
سوريا
الغرايبة  :الدولة لنا جميعا ً ويجب أن تبقى قوية آمنة مستقرة
وزير المالية  :العام الحالي سيكون صعبا على األردن
الصرايرة لـ»الدستور«  :تفويض جمرك حرة الزرقاء بشطب السيارات القديمة
األسبوع المقبل
المعارضة السورية تدعو كامل كتائب »الحر« لنجدة »القصير«
اسرائيل تواصل توسعة البناء االستيطاني في سلفيت
تحرير الجنود المصريين المختطفين واستمرار العملية االمنية في سيناء

-
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-

-

الملك :األردن يدعم حال سياسيا انتقاليا شامال لألزمة السورية
جودة" :أصدقاء سورية" يحقن الدماء وينعش طموحات السوريين بالحرية
البنك الدولي :سنمول األردن لمواجھة أزمة الالجئين السوريين
جودة :ال اتفاق مع أميركا لنشر صواريخ باتريوت واالحتمال قائم إذا ھدد أمن
األردن
جدل نيابي حول دستورية "المالكين والمستأجرين"
الفايز يدعو إلى ميثاق شرف عشائري
تمديد دوام المحاكم ساعة إلنجاز معامالت المواطنين
دراسة :القطاع الزراعي يحتاج  ٨٠ألف عامل سنويا

الملك لـ كيري وھيج :نؤيد حال سياسيا انتقاليا لألزمة السورية
تفاھم "األصدقاء" وضغط على المعارضة للمشاركة في جنيف ٢
الرواشدة :لست شاھد زور واستقالتي غير مستبعدة
"النواب" يؤجل بحث "المالكين والمستأجرين " لحسم "الشك الدستوري"
ارتفاع عدد القتلى في شمال لبنان إلى  ١١في ثالثة أيام
وزير المالية ٨٠٠ :مليون دينار سنويا ً التھرب الضريبي
البراري :تسليم تقرير ديوان المحاسبة لعام  ٢٠١٢للنواب األحد
"جي بي مورغان" :تخفيض تصنيف األردن االئتماني يعكس نظرة تشاؤمية مبالغا
فيھا
زيباري في عمان قريبا لتوضيح الموقف العراقي
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