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أخبار الجامعة

بترا -أخبار الجامعة االلكتروني -الدستور ص  -٤الديار ص -٥األنباط ص  -٤المدينة نيوز -جلف ميديا
٢٠١٣/٤/٢٥
الخميس

طلبة حقوق "األردنية" يتابعون جلسة الثقة بالحكومة
زار وفد طالبي من كلية الحقوق في الجامعة
األردنية أمس مجلس النواب األردني وذلك
لمتابعة جلسة الثقة بالحكومة التي عقدت
بتنسيق مسبق مع مكتب رئيس مجلس.
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور طارق
الحموري أن الكلية تسعى بشتى السبل
لالرتقاء بمستوى خريجيھا ليكونوا مأھلين
بالمعرفة والمھارات الالزمة لسوق العمل،
وذلك بتعزيز الجانب العملي والنشاطات
الالمنھجية وزيادة تفاعلھم مع القضايا الوطنية
الراھنة.
وتأتي الزيارة التي شارك فيھا ) (١٥٠طالبا ً وطالبةً ضمن نشاطات الكلية الرامية إلى ربط النظرية
بالممارسة كون التصويت على الثقة بالحكومة ھو احد اھم الممارسات واالستحقاقات الدستورية التي
يدرسھا طلبة الحقوق ضمن مساقات الكلية.
وكان اھتمام الطلبة بحضور الجلسة و ھدوئھم وانضباطھم خاللھا الفتا للنظر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

3

أخبار الجامعة اإللكتروني

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

نموذجية "األردنية" تطلق حملة "نحو بيئة أفضل"
أطلق طلبة المدرسة النموذجية في الجامعة
األردنية أمس حملة بعنوان "نحو بيئة أفضل"
لنشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع ،
بإشراف المعلمتين جمانة حجازين ونعمة
الشجراوي.
وتھدف الحملة التي نظمتھا اللجنة البيئية في
المدرسة بمناسبة يوم األرض  -وفقا لحجازين
 الى حماية البيئة المحيطة من التلوث عنطريق نشر الوعي بالمخاطر التلوث الناجمة
عن القمامة والتدخين واالسراف في المياه
والكھرباء وقطع االشجار واشعال النيران
وغيرھا من العادات السيئة لإلنسان.
واشتملت الحملة على جولة لمجموعة من طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع والمعلمتين حجازين
والشجراوي ،في رحاب الجامعة وداخل عدد من محاضرات مجمع القاعات العلمية ،تخللھا توزيع
بروشورات وزراعة أشتال وحوارات مع الطلبة حول مدى حرصھم على نظافة البيئة.
وحمل الطلبة خالل جولتھم جدارية لشجرة تخلو من االوراق ،تم الصاق األوراق الخضراء عليھا
وتوقيعھا من قبل رئيس الجامعة وعدد من أعضاء ھيئة التدريس ،وعدد كبير من طلبة الجامعة الذين
استجابوا ألھداف الحملة وتعھدوا بحمايتھا والحفاظ عليھا.
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الغد ص  -٢الديار ص  -٥الوقائع االخبارية -المدينة نيوز -أخبار األردنية
٢٠١٣/٤/٢٥
الخميس

محاضرة حول الضمان االجتماعي واشتراكاته في "أردنية" العقبة
بين مدير مديرية المنتفعين ورئيس اللجنة
االعالمية في المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي زعل أبو قديري بنود وفقرات قانون
الضمان االجتماعي المطبق حاليا وأھم
نصوصه ،و ما سيطرأ عليھا من تعديالت وفق
القانون الجديد المعروض على مجلس النواب
الحالي.
وقال أبو قديري في المحاضرة التي نظمتھا كلية
االداره والتمويل في الجامعة االردنية  /فرع العقبة إن الضمان االجتماعي صمام أمان واستقرار
لكافة أبناء المجتمع األردني ،وركنا ً ال يتجزأ من أركان األمان االجتماعي.
وأضاف في معرض حديثه عن نشأة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ورسالتھا والفئات التي
تستھدفھا ،أن المحافظة على قوة المؤسسة واستمراريتھا يتطلب مسؤولية يتحملھا كافة الشركاء
االجتماعيين ومؤسسات الوطن من جھة ،والتفكير االستراتيجي يضمن تطبيق توجھاتھا وديمومتھا
من جھة أخرى.
وتھدف المحاضرة التي جاءت بعنوان" اشتراكات الضمان االجتماعي" إلى زيادة الوعي لدى طلبة
الجامعة وموظفيھا ،وتعريفھم بأھمية الضمان االجتماعي وآلية اإلنضمام تحت مظلته ،ومايترتب
عليھم من حقوق و مكتسبات .
ولفت أبو قديري إلى أنواع التأمينات التي تقع تحت مظلة الضمان االجتماعي مثل اصابات العمل
والشيخوخه والعجر والوفاة وتأمين األمومة وتأمين التعطل عن العمل والتامين الصحي ،والجھات
المستفيده منھا.
وتخللت المحاضرة عرضا لنماذج متعددة استفادت من انواع التامينات ،وكيفية احتساب الراتب
التقاعدي في مراحله المختلفة من تقاعد مبكر او ناجم عن العجز او الوفاه اضافة الى الحاالت
االخرى .
وفي نھاية اللقاء دار حوار موسع بين المحاضر والحضور من طلبة وموظفي الجامعة ،تم خالله
اإلجابة على العديد من التساؤالت التي طرحوھا.
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الدستور ص  -٧الوقائع اإلخبارية -أخبار األردنية

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

يوم رياضي لكلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في "األردنية"
نظّم اتحاد كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية اليوم الرياضي للكلية برعاية
عميدھا الدكتور زيد عيادات ،والتي كانت
من ابرز انشطتھا بطولة السياسة االولى
لصاعقة كرة القدم و شارك في البطولة ٧
فرق من طلبة الكلية.
والتقى في نھائي البطولة كل من فريق
النصر مع فريق مكافحة الفساد والتي
انتھت بفوز مستحق لفريق النصر بـواقع
 ٦أھداف مقابل  ٣أھداف لفريق مكافحة
الفساد .
وكانت النتائج على الشكل التالي المركز األول فريق النصر المركز الثاني فريق مكافحة الفساد،
وحصل على لقب ھ ّداف بطولة كرة القدم الطالب قدر الزبن ،فيما حصل على لقب الالعب المثالي
الطالب اسالم الحنيطي.
وفي ختام اليوم الرياضي للكلية قام رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور محمد خير بتوزيع الجوائز
على مستحقيھا وتوزيع الجوائز النقدية على المركزين االول والثاني وتكريم داعم البطولة السيد
سطام مجحم الفايز .
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الرأي ص٣٠ :

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

عليان يحاضر في معرض أبو ظبي للكتاب
رفعت العالن  -يلقي إستاذ علم المكتبات والمعلومات في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية د.
ربحي مصطفى عليان محاضرة بعنوان »الكتاب األكاديمي في الوطن العربي :األردن نموذجا ً« ،في
معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.
تتناول المحاضرة مقدمة عامة عن الكتاب من حيث مفھومه وأھميته وأنواعه المختلفة ومعايير
تقييمه ،وحركة نشر الكتب في العالم بشكل عام وفي األردن بشكل خاص.
كما تتناول المحاضرة الكتاب األكاديمي من وجه نظر أساتذة وطلبة الجامعات األردنية ،وتجربة
د.عليان في تأليف الكتاب الجامعي في األردن.
وتتناول المحاضرة كذلك الكتاب االلكتروني من حيث مفھومه وخصائصه وميزاته ومتطلباته
ومشكالته.ويحضر الدكتور عليان على ھامش المعرض مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة لدول
الخليج العربي.
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شؤون جامعية
العرب اليوم ص ٨

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

خالل فعاليات اليوم العلمي في "التطبيقية"

البخيت :طلبة الدراسات العليا يعانون من ضعف الثقافة
معاذ عصفور  -أكد رئيس مجلس أمناء جامعة
البلقاء التطبيقية د .محمد البخيت أن طالب
الدراسات العليا في الجامعات األردنية عموما ً
يعانون من غياب الثقافة والفكر والتقاليد
المنھجية ،إضافة إلى ضعفھم البائن في اللغات
والذي يمكن تجاوزه بالتمكن من اللغات وعلى
رأسھا العربية وإتقان المنھجية العلمية.
وقال خالل رعايته فعاليات اليوم العلمي الثاني
لكلية الدراسات العليا الذي عقدته جامعة البلقاء
التطبيقية تحت عنوان » نحو تطوير مخرجات الرسائل الجامعية« يجب تحويل الدعم في مجال
البحث العلمي إلى طلبة الدراسات العليا بدال من األساتذة وإعادة النظر في متطلبات الجامعة والكليات
لتدني مستوى البرامج التي يقبل عليھا الطلبة لتحصيل العالمات.
وقال البخيت "آن األوان أن تعد الجامعات األردنية الرسمية والخاصة وثيقة بأسماء التخصصات
الدقيقة التي من الممكن أن تدرس في العشرين سنة القادمة ،وأن يتم اإلبتعاث على ضوئھا وأن
تعرض ھذه الوثيقة على مجلس التعليم العالي والبحث العلمي لترفع إلى رئاسة الوزراء ،لتعتمد عند
االتفاق مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتوفير القبول والتمويل.
واستعرض مدير عام صندوق البحث العلمي د .عبدﷲ الزعبي أھداف الصندوق ومنھا دعم البحوث
العلمية المقدمة من الباحثين األردنيين من المؤسسات العامة والخاصة وتشجيع المشاركة العلمية
والبحثية في مؤسسات التعليم العالي وتوجيه الباحثين نحو البحوث العلمية األكثر فائدة لتلبية حاجات
المجتمع األردني وتقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي.
وبين الزعبي أن عدد البحوث المدعومة خالل السنوات الخمس الماضية بلغ ) (١٩٥بحثا في ٩
حقول بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي  ١٣٫٥مليون دينار وكذلك تم دعم  ٦مشاريع وما زال ھناك
 ١٩مشروعا قيد الدراسة منوھا الى انه قد تم تقديم  ٤٨٢ألف دينار لدعم بث حول الخاليا الجذعية
بالجامعة األردنية.
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الدستور ص ٢٢

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

وفد طالبي من جامعة اإلسراء يزور الضمان االجتماعي

اطلع وفد يمثل طالب كلية الحقوق في
جامعة اإلسراء على تجربة مؤسسة الضمان
االجتماعي فيما يتعلق بإقرار حقوق المؤمن
عليھم التأمينية وآليات عمل لجان تسوية
الحقوق المعنية بھذا األمر.
وأكد مدير المركز اإلعالمي في المؤسسة
موسى الصبيحي خالل لقائه الوفد استعداد
المؤسسة إلطالع مؤسسات المجتمع بشكل عام والجامعات بوجه خاص على مختلف قضايا الضمان
ونشاطاته وآليات عمل المؤسسة ،بصفتھا مؤسسة عريقة وكبيرة تقدم غدت تُق ّدم منافع تأمينية
لشريحة واسعة من المجتمع ،وتنھض بدور ريادي على المستوى االقتصادي واالجتماعي ،مثمنا ً
دور المؤسسات التعليمية لتعريف طلبتھا وإطالعھم على تطبيقات القوانين والتشريعات الوطنية على
أرض الواقع.
واستعرض رئيس لجنة تسوية الحقوق المركزية في المؤسسة زھير الطوالبة آلية وطبيعة عمل اللجنة
وطرق اتخاذ القرارات فيھا ،وطرق التبليغ القانونية لقراراتھا ،مبينا ً أن مھام اللجنة تتركز في البت
في اإلعتراضات على قرارات لجان التسوية الفرعية وقرارات مدير إدارة التقاعد ومديري فروع
المؤسسة ،والبت في أجور المؤمن عليھم ومقدار الراتب وقيمته ،مشيراً إلى أن اللجنة تتش ّكل من
خمسة أعضاء من ذوي الخبرة الطويلة في المجالين القانوني والتأميني على أن يكون من بينھم
طبيب .وقدم عضو اللجنة خالد القصير بعض األمثلة العملية حول عمل اللجنة والتسلسل الزمني
للجان التسوية في المؤسسة ،مبينا ً بان قرارات اللجنة قابلة لإلعتراض أمام لجنة شؤون الضمان التي
يُعتبر قرا ُرھا قراراً إداريا ً نھائيا ً قابالً للطعن أمام محكمة العدل العليا خالل  ٦٠يوما ً من تاريخ تبلّغه.
وخالل اللقاء قدمت مقررة اللجنة لينا الخشاني عرضا ً تفصيليا ً لألسس واإلجراءات الخاصة بعمل
لجنة تسوية الحقوق المركزية ،وتخلل اللقاء اإلجابة على أسئلة الطلبة والتحاور معھم في مختلف
القضايا المطروحة.
وثمن رئيس الوفد الدكتور مالك أبو نصير أستاذ القانون الخاص بالجامعة الجھود التي تبذلھا
المؤسسة وتعاونھا مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ،بھدف إطالعھم على تجربتھا الريادية
الرامية لضمان مستقبل آمن لكافة منتسبيھا ،كما شكر المؤسسة على االستضافة ،وتم في نھاية اللقاء
تبادل الدروع التذكارية بين المؤسسة والجامعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٧

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

حملة المليون لخدمة الشباب
نسرين الضمور -اطلقت جمعية »الشباب الواعد« الخيرية حملة لجمع التبرعات لصالح اقامة
مشروعات تخدم القطاع الشبابي وتوفير فرص العمل لھم لتحسين ظروفھم المعاشية اضافة الى
تطوير مرافق البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة ،خصوصا في محافظة الكرك وفق ماذكره
رئيس الجمعية صفوت المجالي.
وقال المجالي ،ان الحملة التي حصلت على الموافقات الرسمية من قبل وزارة التنمية االجتماعية
والجھات المعنية االخرى تھدف للوصول الى مليون شخص ليتبرع كل واحد منھم بمبلغ عشرة
دنانير لتكون الحصيلة الكلية بعد انتھاء المدة المقررة لسير الحملة التي بدات في االول من الشھر
الحالي وتستمر لمطلع شھر آب المقبل عشرة ماليين دينار.
واوضح ان المشاريع التي ستنفذ من خالل المبلغ المالي المتحصل ستوجه لخدمة احتياجات المناطق
النائية التنموية ومن ثم اقامة المشاريع التي تنبع من الحاجة الفعلية لتلك المناطق ومن ابرز المشاريع
المطروحه للتداول في الجمعية انشاء مجمعات سياحية متكامله واندية رياضية متعددة الخدمات
وقاعات عامة متعددة االغراض اضافة الى انشاء مطبخ انتاجي لمساعدة االسر الريفية في تصنيع
وتسويق منتجاتھا الزراعية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ٧

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

مؤتمر يناقش قضايا العنف في الجامعات
محمد الشوابكة -قال مدير تربية لواء ناعور المھندس محمد خريسات أمس ،ان موضوع العنف
داخل المؤسسات التربوية له عدة أسباب خارجية ومن أبرزھا التنشئة األسرية غير السليمة داخل
البيت .واشار خالل رعايته مؤتمر النھوض الوطني األول »لنتقدم« ضمن فعاليات البرلمان الطالبي
في مدرسة البيات للذكور أھمية التوعية المجتمعية ودور الحوار والتمسك باإليجابيات الموروثة ونبذ
التقليد األعمى للعادات السيئة الدخيلة.
واشار مدير المدرسة عاكف العفيشات أسباب العنف ترجع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية  -وھذا
ھو األغلب  -وأحيانا عوامل أكاديمية مستبعدا العامل السياسي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

امتحان الكفاءة الجامعية كمصدر للطاقة
د .أسمھان الطاھر
إن دخول االمتحان غالبا ما يكون أشبھه بدخول ساحة قتال ،حيث يستجمع المرء معلوماته مبادئه
واھدافة وحركته النشطة ويضع نفسه في تحد مع نفسه.قد يكون االمتحان تحديا للفرد مع نفسه،
وغالبا ما يحتاج إلى شجاعة وجسارة وسرعه توجه نحو الھدف،كما قد يكون االمتحان مصدر الطاقة
التي يخرج من خاللھا المرء قدراته.
ورغم ذلك تؤكد بعض الدراسات الحديثة أن االمتحان قد يظھر ثلث قدرات المرء فقط الحقيقية ،وال
ادري لماذا نحن مصرون أن نجعل الحياة العلمية لطالبنا مكتظة باالمتحانات ،ھل ألننا نريد تعليمھم
كيفية إخراج طاقاتھم الكامنة وتحقيق إرادتھم وطموحھم ،وخلق روح التحدي فيھم آو أن ھناك أھدافا
أخرى؛ فمثال من أھداف مستوى الكفايات العامة في امتحان الكفاءة الجامعية المقرر عقده ھذه السنة،
قياس مھارات البحث والتحليل ،مھارات التفكير الناقد واإلبداعي .مھارات المعالجة العقلية اللفظية
والمنطقية والرياضية .مھارات التواصل المكتوب والشفوي ،مھارات التعامل مع المعلومات
والحصول عليھا ومعالجتھا.كل تلك أھداف سامية عالية المستوي أال أن قياسھا يحتاج عدم االنتظار
حتى يتم تخريج الطالب من الجامعة فاألجدر قياسھا قبل دخول الطالب إلى الجامعات لمعرفة الفجوة
وردمھا بالعلم والمعرفة الالزمة من اجل تقوية كل المھارات السابقة.
والسؤال األكثر إلحاحا الذي يدور بذھني ھل امتحانات الكفاءة التي تم أعدادھا للتجربة علي عينة
 %٣٠من الطالب قادرة فعال علي قياس كل تلك المھارات بكفاءة ،أم ھي مجرد تجربة جديدة
لزعزعة ثقة الطالب بمستواھم العلمي واألكاديمي ..وللقصف علي التعليم في األردن الذي بدون
التكنولوجيا والنھضة التعليمية كان عبر الزمن مضرب المثل في كفاءة التعليم ،فلماذا نعود لخوض
تجربة كان لنا فيھا مخزون خبراتي قديم لم يثمر أي جدوى تذكر .علما أن الكثير من التخصصات
العلمية لھا امتحانات نقابة ومزاولة وال داعي لكل الجھد غير المبرر ...من وجھة نظري نحن ال
نحتاج مزيد من االمتحانات نحن نحتاج إلى أعادة النظر في أساليب التدريس المتبعة ،نحتاج إلى دعم
وتشجيع طالبنا على امتالك اإلرادة وصقل المعرفة التي تعتبر عملية مستمرة طالما أنت تتنفس على
األرض ،اخذين بعين االعتبار أن العلم والمعرفة لن تتوقف او تنتھي بمجرد انتھاء المرحلة
الجامعية ..فالجامعة تضع الطالب على أول الطريق ويبقي عليه دور االستمرار وتحقيق الذات.
واسمحوا لي ان استعير كلمات المفكر الياباني شو واين أن الفرد »يحتاج العزيمة ،المعرفة ،والروح،
والسلوك واإلحساس ،والشفافية« معا لصبح رائدا في مجاله العلمي« ..فارحموا طالبنا من كثرة
االمتحانات ودعونا نبحث عن طرق تعليم تنمي فلسفة العمل الذي يشجع الطالب ،يحفزھم ينمي
معرفتھم وسلوكھم ويضمن نجاحھم في حياتھم العملية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص ٢٠

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

خطوة من أجل العربية
د .رحيّل غرايبة
لقد تم اإلعالن عن نشاط ھادف في رحاب الجامعة األردنية تحت
عنوان "خطوة من أجل العربية" بإشراف نادي "فجر العربية" ،يھدف
إلى تعزيز اللغة العربية في المجتمع الشبابي ،بوصفھا لغة القرآن
الكريم ولغة الثقافة والتاريخ والحضارة.
كما يھدف المشروع إلى توعية الشباب بأھمية اللغة العربية ،وتنمية
روح االعتزاز بھا وإتقانھا ،في ظل طغيان اللغات األجنبية والھجينة،
والنزوع إلى اللغات العاميّة والضعف الكبير باللغة العربية واعوجاج
األلسنة وتغير مخارج الحروف والفقر الشديد بالمصطلحات وركاكة
األلفاظ وسوء النطق.
من خالل االستماع إلى كلمات النواب في حديثھم وخطاباتھم في موضوع طرح الثقة بالحكومة،
يصاب المرء باإلحباط وتغشاه سحابة ثقيلة من الحزن والكآبة ،نتيجة الضعف المستشري باللغة
العربية وتحطيم قواعد النحو ،إذ ال تكاد تخلو جملة واحدة من حديث األغلبية الساحقة من مجموعة
أخطاء فاحشة تؤذي األذن ،وتھز الوجدان والمشاعر بقسوة ،وترغم المستمع إلى االبتعاد عن
المتابعة ،ويذھب إلى االستشفاء والترويح ،حيث يتم نصب الفاعل وجر المفعول به ،ورفع المجرور،
مما يذھب بالمعنى ويحط من مستوى المضمون ويطيح بالمقاصد.
الضعف الشديد باللغة العربية الذي يعاني منه األجيال يدعو إلى القلق الكبير حول مستقبل ھوية األمة
الثقافية وبنيتھا الحضارية ،ألن اللغة تمثل أداة التفكير والوعاء الحضاري لألمة ووسيلة االتصال
والتعارف اإلنساني ،باإلضافة إلى أنھا تشكل عامالً مھما ً من عوامل بناء الذات وصياغة الشخصية
وتنمية العقل وأداة التعبير عن الھوية الحضارية المتميزة لألمة.
تكمن المصيبة الكبرى في عدم إدراك كثير من أصحاب القرار ،وأصحاب المراكز العليا في
المسؤولية أھمية اللغة األصلية لألجيال ،بل إن أغلبھم مصاب بالھزيمة النفسية والمعنوية التي
تجعلھم يعتقدون أن اللغات األجنبية ھي لغة العلم والحضارة ،وال مجال للتعلم الحقيقي وااللتحاق
بركب الحضارة العالمية إالّ بإتقان اللغة االنجليزية أو لغة غربية أخرى ،مما أدى إلى إھمال اللغة
العربية وعدم االھتمام بھا وعدم إتقانھا ،وجعلھا لغة ثانوية مھملة ،ونتج عن ذلك تخريج أجيال ال
تتقن اللغة األجنبية وال تتقن اللغة العربية في الوقت نفسه ،وبتنا نسمع لغات ھجينة ،ال تمت للعلم
بصلة.
نحن ال نقلل من أھمية تعلم اللغات األجنبية ،وال مجال إلنكار أن اللغة االنجليزية لھا أھمية في
الوصول إلى العلوم الحديثة ،ولكن ما يجب التأكيد عليه بقوة أنه ال يجوز بأي حال من األحوال إھمال
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اللغة العربية وعدم الحرص على إتقانھا لدى األجيال تحت ھذه الذريعة ،فال تعارض من حيث المبدأ،
باإلضافة إلى وجوب إطالق مشروع تعريب العلوم الحديثة ،والعناية بالترجمة على أوسع نطاق.
نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بمناھج اللغة العربية وآدابھا وفنونھا والعناية بأساتذتھا ،ورفع
كفاءة المعلم بطريقة منھجية مدروسة ،كما يجب إطالق برامج توعية على طريقة نادي "فجر
العربية" من أجل إعادة االھتمام باللغة العربية على جميع المستويات االجتماعية ،ويجب أن يشترك
في ذلك األسرة والروضة والمدرسة والجامعة ،والمؤسسات الثقافية والمنتديات العلمية ،وتوسيع
رقعة التطوع في تعليم الناشئة قواعد اللغة والبيان ،كما يجب إطالق المسابقات بغزارة في مجال
الشعر والقصة والرواية والخطابة.
إن إھمال اللغة العربية طريق إلھمال الذات وعامل من عوامل ضياع الھوية ،ويزيد من منسوب
الھزيمة النفسية لدى األجيال ،ويبقي على التبعية الثقافية ،ويعزز مسار االغتراب واالستالب الثقافي
ويوھن االعتزاز بالھوية الثقافية لألمة ،ويضعف معاني االنتماء والوالء لمشروع األمة الحضاري
الكبير.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

الخميس  ٢٥نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
تواصل درجات الحرارة إرتفاعھا بحيث تتجاوز ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي ٤-٢
درجات مئوية .ويكون الطقس غالبا ً ُمشمس وربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،وربيعيا ً دافئا ً في باقي
المناطق .أما في مناطق األغوار والبحر الميت والعقبة فتكون األجواء فيھا حارة نسبيا ً .وتكون
الرياح شرقية الى شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .أما في منطقة خليج العقبة فتھب رياح
شمالية نشطة السرعة على فترات بحيث تعمل على إثارة الغبار واألتربة أحيانا ً.
ليالً:
تتحول األجواء تدريجيا ً الى صافية ومائلة للبرودة في العديد من المناطق وخاصة في السھول
الشرقية .وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.

الجمعة  ٢٦نيسان ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية.
ويستمر الطقس ُمشمسا ً وربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،وربيعيا ً دافئا ً في باقي المناطق .في حين يكون
حاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة للمناطق الصحراوية .وتكون الرياح جنوبية
شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً بما فيھا منطقة خليج العقبة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في
العديد من المناطق.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية أحيانا ً وخاصة في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار
واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يتحول الطقس الى لطيف في كافة المناطق ،ويستمر دافئا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون
الرياح شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبت  ٢٧نيسان ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ إرتفاع جديد على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٧-٤درجات مئوية .وتتحول األجواء تدريجيا ً الى مائلة للحرارة و ُمغبرة في مناطق واسعة
من المملكة ،في حين تكون حارة نسبيا ً الى حارة في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر عصراً
السُحب على إرتفاعات ُمختلفة في جنوب المملكة ،مع توقعات بھطول زخات محلية من المطر
بمشيئة ﷲ في أجزاء من تلك المناطق .وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية
أحيانا ً .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في مناطق واسعة من المملكة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في مناطق واسعة من المملكة ،نتيجة األتربة والغبار ال ُمثار
وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
تكون األجواء أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وتبقى ُمغبرة بشكل متفاوت .وتكون الرياح شرقية
نشطة السرعة.

األحد  ٢٨نيسان ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٧-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة و ُمغبراً في مناطق عديدة من المملكة ،وحاراً نسبيا ً الى حار في األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتظھر ُمجدداً مع ساعات العصر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة
في جنوب المملكة ،ويُحتمل ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء من تلك المناطق.
وتستمر الرياح جنوبية شرقية الى شرقية نشطة السرعة مع ھبات قوية أحياناً ،و ُمثيرة للغبار
واألتربة في العديد من المناطق.
ليالً:
تكون األجواء أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وتبقى ُمغبرة في بعض المناطق .وتكون الرياح
شرقية ُمعتدلة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الرأي ص٤٦ :

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٤/٢٥

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
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زوايا الصحف

عين الرأي

الخميس

•
•
•
•

٢٠١٣/٤/٢٥

سلطة المياه دعت نحو )  ( ٧٣من أصحاب اآلبار االرتوازية الى تسوية اشتراكات اآلبار
الخاصة بھم تجنبا للقيام باستكمال اإلجراءات القانونية .وتقدر قيمة االشتراكات باالف
الدنانير .
لجنة الصحة النيابية غادرت أمس الى العقبة لإلطالع على شحنة القمح التي أثارت جدال
واسعا في األوساط النيابية والحكومية  ..اللجنة ستعد تقريرا مفصال عن ھذه الشحنة لرفعه
الى مجلس النواب.
النائب سليمان الزبن يقوم بوساطة بين النائب زكريا الشيخ والنائبين محمد البرايسه وطالل
الشريف إلنھاء الخالف الذي نشب بينھم تحت القبة على خلفية الثقة بالحكومة .
أجزاء واسعة من حي عاصم في وادي موسى بال إنارة منذ شھر بسبب تداخل صالحيات
اإلنارة بين سلطة الكھرباء وإقليم البترا التنموي السياحي..مواطنون أكدوا الى » »عين
الرأي« أن كل جھة تلقي المسؤولية على األخرى.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

اعلن المعھد الملكي للدراسات الدينية انه وبالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات
اإلسالمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من االتحاد األوروبي عن مشروع
رسمي لترويج »رسالة عمان« لمدة سنتين.
نظر المجلس القضائي في ما ورد في التقرير السنوي المع ّد من قبل رئيس المجلس عن
أوضاع المحاكم وسير العمل فيھا خالل السنة السابقة واالنجازات التي تمت خالل عام
 ..٢٠١٢وإعماالً لنص المادة ) (٨من قانون استقالل القضاء رقم ) (١٥لسنة ٢٠٠١
وتعديالته ،قرر المجلس إقراره ورفعه إلى جاللة الملك.
استعرض المجلس القضائي مشروع قانون استقالل القضاء الذي تم إعداده على ضوء
التعديالت الدستورية لسنة  ..٢٠١١وبعد المداولة قرر المجلس اعتماده وتفويض رئيس
المجلس القضائي برفعه لمجلس الوزراء وذلك للسير باإلجراءات القانونية الالزمه إلصداره
حسب األصول الدستورية.
يصل الى عمان اليوم في زيارة عمل الوزير البريطاني لشؤون الشرق االوسط اليستار
بيرت ليلتقي عددا من الصحفيين في الواحدة من بعد ظھر اليوم في مقر السفير البريطاني في
عمان.
قال مسؤولون في تطوير القطاع العام ان عدد موظفي الفئة العليا في رئاسة الوزراء
والدوائر الحكومية من المجموعة االولى والمجموعة الثانية في جھاز الخدمة المدنية وصل
الى  ١٤٣موظفا.
تبحث الجبھة الوطنية لالصالح في اجتماعھا الدوري الذي تعقده االحد المقبل ترتيباتھا لعقد
ملتقى وطني لبلورة موقف شعبي الرافض للوجود االميركي في االردن ..ويھدف الملتقى
الذي يعقد في النقابات المھنية الى التحذير من توريط االردن باالزمة السورية.
يقوم وفد من نقباء النقابات المھنية صباح بعد غد السبت بزيارة الى الجندي احمد الدقامسة
في سجن ام اللولو في المفرق.
يطلق مركز حماية وحرية الصحفيين وللعام الحادي عشر على التوالي تقرير حالة الحريات
االعالمية في االردن لعام  ٢٠١٢في السادس من ايار المقبل ..ويتضمن التقرير لھذا العام
نتائج استطالع رأي الصحفيين لحالة الحريات والتي شارك فيھا  ١٤٨١صحفيا وصحفية.
قامت امانة عمان بالتعاون مع االمن العام ظھر يوم امس االربعاء بحملة واسعة الزالة
البسطات والعشوائيات من شارع فيصل بوسط البلد وتبين ان معظم البسطات تعود الى
وافدين.
قال اتحاد مصدري الخضار والفواكه ان اجرة استيراد وتصدير الخضار والفواكه من والى
سوريا ارتفعت عشرة أضعاف عن األجور السابقة ذلك لكون طريق الشحن البديل عبر
السويداء بات يتطلب في بعض األحيان نحو اسبوعين حتى تصل الشحنة إلى مدينة دمشق ما
يتسبب بخسائر كبيرة للتجار وعزوف الكثيرين عن تكرار ھذه التجربة والمعاناة.
بحسب ما اعلنه البنك المركزي فقد بلغت االحتياطيات االلزامية ليوم امس االربعاء ما
مقداره ) (١،١١٨مليون دينار ،في حين بلغت االحتياطيات الفائضة ما مقداره )(٢،٨٨٩
مليون دينار بما فيھا االموال المودعة لليلة واحدة في نافذة االيداع ..وأكد المركزي انه لم يتم
عقد اتفاقيات اعادة شراء لليلة واحدة معه بتاريخ امس االول.
من المتوقع ان يشھد االسبوع المقبل ازدحاما شديدا باجتماعات الھيئات العامة العادية وغير
العادية لكثير من الشركات الكبرى المساھمة العامة والبنوك التي حددت مواعيد اجتماعاتھا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

• تصادف وجود جاللة الملك عبدﷲ الثاني وسمو األمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
في العاصمة األميركية واشنطن في الفترة نفسھا ،والفندق نفسه ،ولكن ال يعرف إذا ما التقى
الزعيمان أم ال؟
• تجاوز عدد األشخاص الذين أرسلوا سيرتھم الذاتية إلى الديوان الملكي على أمل الفوز بمقعد
في مجلس األعيان  ٤آالف شخص ،حسبما أكد مصدر مطلع في الديوان الملكي
لـ"زواريب".
• قال رئيس مجلس األعيان طاھر المصري إنه ال يوجد في أدراج مجلس االعيان اي قانون
حاليا ،وان المجلس يدرس مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب أوال بأول.
• رجحت مصادر مطلعة أن تعقد الجبھة الوطنية لإلصالح ،التي يرأسھا رئيس الوزراء
األسبق أحمد عبيدات ،الملتقى الوطني ،الذي تحدثت عنه مواقع إخبارية أمس ،لبلورة موقف
شعبي ضد التواجد األميركي على األراضي األردنية ،في األول من أيار )مايو( المقبل.
المصادر أوضحت لـ"زواريب" أن الملتقى ،الذي سينعقد بصورة طارئة في مجمع النقابات
المھنية ،سيدفع بتأجيل عقد المؤتمر الوطني الشعبي العام ،الذي كانت شكلت لجنة داخلية في
الجبھة لالعداد له سابقا.
• يتحدث رئيس الوزراء األسبق احمد عبيدات صباح اليوم في ندوة حوارية في المركز الثقافي
الملكي تحت عنوان "نحو ميثاق أخالقيات وطني :أخالقيات المعارضة والتعبير" ،وھي ندوة
تنظمھا الجمعية األردنية لميثاق األخالقيات الوطني.
• يقوم وفد من النقباء المھنيين صباح غد بزيارة تضامنية للجندي األردني أحمد الدقامسة،
المسجون في سجن أم اللولو في المفرق.
• رفعت محكمة جنايات عمان ،برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي ،أمس جلسة النظر
بقضية "الفوسفات" ،المتھم فيھا رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وليد الكردي ،إلى يوم
األربعاء المقبل ،نظراً لغياب الشھود ،حيث اعتذر الشاھدان ،المدرجان على جلسة أمس،
عن عدم حضور الجلسة" ،بسبب مشاكل في الطريق".
• تعقد نقابة المھندسين الزراعيين مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت في مجمع النقابات المھنية
للحديث حول إنجازات مجلس النقابة الحالي ،وذلك بعد مضي عام على انتخابه ،وبحضور
أعضاء مجلس النقابة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٤/٢٥

الخميس

• علمت "كواليس" ان احدى المؤسسات الدولية المختصة في قطاع الطاقة اوصت في تقرير
تقييمي الداء قطاع الكھرباء االردني بضرورة تبني خطة لمراجعة وتعديل تعرفة الكھرباء
كل سنتين.
• عطلت بعض الدوائر الحكومية خدماتھا امس لفترات متقطعة بذريعة انقطاع خدمات
االنترنت عنھا.
• دعت دائرة اإلحصاءات العامة أمس الى ضرورة أن يتحقق المواطنون من ھوية الباحث
اإلحصائي عند استقبالھم وقبل اإلدالء بأية بيانات أو معلومات .وذكرت ان باحثي الدائرة
يحملون بطاقة باحث ميداني تظھر الصورة الشخصية وموسومة بختم الدائرة وتوقيع المدير
العام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

الملك :نسعى لنموذج إصالحي يلبي تطلعات األردنيين في غد أفضل
نائب الملك يزور مديرية األمن العام
النسور يوعز بتفريغ تعھدات الحكومة للنواب لتنفيذھا
حاجبو الثقة يبحثون تشكيل ائتالف نيابي جديد األحد
االستئناف تؤيد قرار الحكم الصادر بحق الذھبي
 ٥٥ألف طالب سوري في المدارس األردنية
فسخ قرار شمول تھم مھيار والبشير بالعفو العام
)اإلفتاء( :مھر الزوجة ملك لھا تتصرف به دون وصاية
طقس معتدل حتى السبت
)الغذاء والدواء( :اعتراضنا ليس على الصالحية
تراجع في نسبة السيارات الخارجة من )الحرة(
اتحاد كرة القدم يُطلق رسميا ً حملة )فزعتنا للنشامى(
ستاد الحسن لن يجھز قبل منتصف آب القادم

الملك يدعو لحل سياسي انتقالي يوقف سفك الدماء في سوريا
نائب الملك يزور مديرية األمن العام
النسور يوعز باالسراع بتنفيذ تعھدات الحكومة في بيانھا الوزاري
»المستقلة«  :تعديالت مقترحة على قانون االنتخاب
القوات النظامية تستعيد السيطرة على مطار منغ شمال سوريا
تعليمات وأسس جديدة لتصاريح دخول المطار
"العمل االسالمي"  :العبث بالوحدة الوطنية خط أحمر
 ٥١٫٢مليون دينار ارباح »االسالمي االردني« العام الماضي
مشروع قانون اسرائيلي يمنح »رخصة القتل« للمستوطنين
الرئيس األميركي وأمير قطر يبحثان وقف »المذبحة« في سوريا
»حرس الحدود« تستقبل  ١٤٧٨الجئا سوريا خالل  ٢٤ساعة
مدير عام الضريبة  :القانون الجديد يمنح الحوافز للملتزمين و يزيد العقوبات على التھرب
الضريبي
الحسين يالقي العربي وكفرسوم يستضيف ع ّمان
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الملك :الوضع في سورية يتعقد بدرجة كبيرة يوما بعد يوم
نائب الملك يزور مديرية األمن العام
مصدر :األردن يطلب من اليابان قرضا بقيمة  ١٥٠مليون دوالر
اتفاقية قانونية أردنية بريطانية لترحيل أبو قتادة
 ١٠٩٧سوريا يلجأون إلى المملكة
البنتاغون :األردن أحد أھم شركاء الواليات المتحدة في المنطقة
"استئناف عمان" تؤيد قرار إدانة الذھبي والحكم بسجنه  ١٤عاما
طقس معتدل لثالثة أيام
 ٦٥مليون دينار مشتريات الذھب في  ٤أشھر
"أورانج" تعلن عودة خدمات اإلنترنت الى مستواھا الطبيعي رسميا
الفيصلي بحاجة إلى نقطة والرمثا يتمسك بـ"خيط" المنافسة

الملك :الوضع السوري يتعقد يوما بعد يوم
•نائب الملك يزور األمن العام
النسور يوعز بتفريغ ما تعھدت الحكومة بتنفيذه في بيانھا الوزري
وزارة العدل لم تبت في طلب إعادة المحاكمة في قضية الشيك
اتفاقية أردنية بريطانية تضمن ترحيل أبو قتادة وإعادة محاكمته
االمم المتحدة :ازمة الديون لم تعد ازمة البلدان الفقيرة
"استئناف عمان" تؤيد الحكم على الذھبي
" "١٤٧٨الجئا سوريا عبروا الحدود خالل الـ  ٢٤ساعة
زلزال بقوة  ٦،٢درجات يضرب افغانستان وباكستان
 ٨٢قتيال على االقل في انھيار مبنى ببنغالدش
حشرات في مرتديال بنابلس من إنتاج المستوطنات االسرائيلية
اقتصاديون :تطبيق "البطاقة اإللكترونية" لتقديم الخبز للمواطنين لن ينجح
الفيصلي على مشارف التأھل والرمثا بحاجة لحسبة معقدة
"ماكينات" بايرن ميونخ تقسو على برشلونة وتضع قدما في ويمبلي
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