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أخبار الجامعة

أخبار الجامعة اإللكتروني +الدستور ص+١٢ :األنباط ص+٣ :الديار ص + ٥بانيت+وجه األردن +جلف ميديا+آي نيوز عربية
٢٠١٣/٥/٣٠
الخميس

اتفاقية تعاون بين "األردنية " وسيبر الشرق األوسط

وقعت الجامعة األردنية وشركة سيبر الشرق األوسط للسفر اتفاقية تعاون لتدريب طلبة تخصص
السياحة على برنامج متطورفي حجوزات الطيران والفنادق والمنشآت السياحية بشكل عام.
وقع اإلتفاقية عن الجامعة رئيسھا بالوكالة الدكتور شتيوي العبدﷲ وعن الشركة مديرھا التنفيذي
دارين ويكھام.
وتنص اإلتفاقية التي تعد األولى التي تبرمھا الشركة مع الجامعات األردنية على تزويد الطلبة بأحدث
المھارات وأكثرھا تطورا في نظام الحجوزات التي تتعامل به مكاتب السياحة والسفر المحلية
والعالمية )ضمن برنامجھم التدريبي العملي في الكلية( طيلة فصل دراسي كامل بھدف تنمية وتطوير
قدراتھم في مجال السفر وزيادة معرفتھم بالتقنيات الجديدة وكيفية إستخدامھا لتحسين أداءھم وتھيئتھم
لخوض سوق العمل بشكل محترف.
وخالل توقيع اإلتفاقية ،عبر العبد ﷲ عن اعتزازه وسعادته إلبرام االتفاقية التي انفردت بھا الجامعة
األردنية بين نظيراتھا من الجامعات في المملكة ،والتي من شأنھا إعداد خريجين أكفياء مزودين
بأحدث المھارات التي تمكنھم من المنافسة في سوق العمل بجدارة وحرفية عالية.
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وأكد العبد ﷲ حرص الجامعة الدائم ضمن خطتھا االستيراتيجية على تطوير برامجھا العملية
والتعليمية من خالل فتح آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص بما يسھم في االرتقاء بمسيرتھا
وتصنيفھا العالمي بين الجامعات العربية والعالمية.
بدوره أشار ويكھام إلى أھمية االتفاقية التي تكمن في التأسيس لشراكة طويلة المدى تجمع بين
الخبرة العملية والمعرفة العلمية لضمان نجاح قطاع التعليم وإعداد خريجين قادرين على مجابھة
التطورات التي قد تطرأ في قطاع السياحة.
حضر توقيع االتفاقية عميد كلية السياحة واآلثار الدكتور نزار الطرشان ومدير وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية الدكتور زياد الرواضية والمدير اإلقليمي لمكتب الشركة في األردن وائل
أبو عرقوب.
يشار إلى أن سيبر الشرق األوسط للسفر المزود األول لحلول السفر في العالم ،ومقرھا الرئيس مملكة
البحرين ،وتستخدم وكاالت السفر في جميع أنحاء الشرق األوسط منتجات وخدمات سيبر الكثيرة
كأدوات لزيادة وتحسين عروضھا وخدماتھا لزبائنھا وتحصل ھذه الوكاالت على خدمات من ١٦
مكتبا ً لسيبر في  ١١بلداً في الشرق األوسط وبالد الشام.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الخميس

أخبار الجامعة اإللكتروني +الديار ص+ ٥ :األميرة نيوز +المدينة نيوز

٢٠١٣/٥/٣٠

"العالج التقويمي لألسنان" ورشة عمل في "األردنية"

بدأت في مركز تنمية القوى البشرية في الجامعة األردنية اليوم ورشة عمل حول "العالج التقويمي:
التداخالت المجربّة و اإلبداعية والغير المثالية لألسنان".
وقال رئيس قسم طب أسنان األطفال والتقويم في كلية طب األسنان الدكتور زيد البيطار "ان الورشة
تھدف إلى تعريف المشاركين من اختصاصيي تقويم األسنان والفكين وطلبة الدراسات العليا
والمقيمين في تخصص تقويم األسنان والفكين وعددھم ) (٣٠على طرق معالجة مشاكل ضمور الفك
السفلي وبروز األسنان العلوية وآخر ما توصلت إليه األبحاث العلمية في ھذا المجال.
وتناقش الورشة التي تستمر يوما واحدا ويديرھا رئيس قسم تقويم األسنان والفكين في الجامعة
األمريكية في بيروت الدكتور جوزيف غـَفَري أحدث التطورات التكنولوجية لعالج األسنان،
والتقنيات الحديثة في زراعتھا ،ومستجدات تقويم األسنان.
وأكد المشاركون خالل الورشة أھمية تنظيم مثل ھذه الورش واالھتمام باألبحاث وممارستھا عمليا ً
والعمل على التشخيص السليم لمشاكل تقويم األسنان ليتم اختيار العالج المناسب لھا .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الغــد ص٨ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

"نقابة الفنانين" تكرم ھايل العجلوني إلبداعاته الفنية واألدبية
كرمت نقابة الفنانين األردنيين وفرقة )رؤى( المسرحية للثقافة والفنون الفنان األردني والمبدع ھايل
العجلوني ،ليلة أول من أمس ،على خشبة مسرح ھاني صنوبر بالمركز الثقافي الملكي تحت شعار
"نصف قرن من التمني واالنتظار".
واحتفت النقابة بكلمة قدمھا نقيب الفنانين حسين الخطيب ،التي أكد فيھا نضال الفنان المبدع الذي جاء
من القاع والجبال ،ليحاول ويسعى ليشكل حب األردن واإلنسان ،مؤكدا أن العجلوني قدم الكثير
لألردن.
ونوه الخطيب إلى أھمية الدور الذي تحاول تقديمه النقابة رغم ضآلته في محاولة مساندة الفنان
األردني المعطاء ،موضحا أن حضور العجلوني "اليوم" لھذه المناسبة ھو التكريم لكافة الفنانين
والحضور.
ثم طلبت مقدمة الحفل وعضو فرقة رؤى المسرحية الفنانة نادرة عمران ،من عميد كلية الفنون
بالجامعة األردنية ،كرام النمري ،تكريم العجلوني ،والذي اعتبر أن مسيرة الفنان ارتقت لتغيير
نظرة المجتمع للفن بأشكاله كافة منذ السبعينيات ،وم ّر بالعقبات التي واجھھا ببسالة شاكرا جھوده
وتفانيه بالعمل الفني.
ثم قامت عمران بقراءة بطاقات التھنئة التي قدمھا الفنانون والمنتجون والمخرجون وزمالء العجلوني
من مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة ،والتي حملت مشاعر الشكر واالمتنان إليه.
في حين شكر العجلوني بوقفته الشامخة كل من كرمه بالكلمات الرائعة والمعبرة ،مبينا أنه وقف على
ھذا المسرح كثيرا وكان مھندس الديكور والمشارك بالمحافل الفنية األردنية.
ورغم ظروف العجلوني الصحية التي بدت واضحة وھو واقف يحدث الجمھور ،إال أنه أبى الجلوس
قبل أن يؤكد أنه يقف على ھذه الخشبة ألول مرة بعد أن سميت القاعة باسم زميله "ھاني صنوبر"
والتي ال يجوز أن يقدم من عليھا كلمته إال وھو واقف.
واستكمل العجلوني حديثه جالسا بعد أن حياه الجمھور على إخالصه وتفانيه لصديق دربه الفنان
الراحل أبو المسرح األردني ھاني صنوبر ،وتطرق للحديث عن الحقبة التي مر بھا ،متأمال أن يحمل
الجيل الجديد شعلة الفن ويحترم الخشبة التي بناھا عباقرة الفن األردني.
وتمتد تجربة العجلوني بين عدة محافل من بينھا اإلخراج ،وكتابة الشعر وھندسة الديكور ،وأھم ما
اشتھر به العجلوني عربيا ،بوصفه مشرفا فنيا ومصمم ديكور ،واحدة من أھم مسرحيات الرحابنة،
وھي مسرحية "بترا" ،بطولة المبدعة فيروز ،وإخراج منصور الرحباني ،كذلك ديكور مسرحية
"غربة" للمبدع السوري دريد لحام.
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والعجلوني المولود في عمان في آذار )مارس( في العام  ،١٩٤٤أنھى دراسته الثانوية في القاھرة
العام  ١٩٦١ثم درس في جامعة اإلسكندرية )كلية الحقوق( سنة أولى فقط  .١٩٦٢التحق بجامعة
مدريد )كلية الفنون الجميلة( وحصل على درجة الماجستير في ھندسة الديكور في العام ،١٩٦٧
التحق بالتلفزيون األردني بفترة التأسيس وعمل فيه مھندسا ً للديكور في العام  .١٩٦٧أوفد في بعثة
دراسية إلى إنجلترا وتخصص في اإلنتاج السمعي البصري واإلخراج السينمائي وتخرج في العام
 .١٩٦٩أوفد في بعثة تبادلية إلى الصين الوطنية تايوان وعمل ھناك في مجال اإلخراج واإلنتاج في
العام .١٩٧٣
تدرج في التلفزيون األردني؛ حيث عمل مھندس ديكور منذ  ١٩٦٧ولغاية  .١٩٧٠ترأس قسم
الديكور منذ  ١٩٧٠ولغاية  .١٩٧٥كان مدير الدائرة الفنية منذ  ١٩٧٥ولغاية  ،١٩٨٢ومستشاراً فنيا ً
منذ  ١٩٨٢ولغاية .١٩٨٦
أسھم في عدد كبير من األعمال الدرامية العربية كمھندس للديكور وكاتب للنص والسيناريو ومخرج.
من أھم أعماله فيلم "الزھرة البرية" و"دانا والبحر".
من أعماله المطبوعة والمنشورة :الرحيل ،ديوان شعر  .١٩٦٠أول مرة ،ديوان شعر .١٩٧٥
صلوات العشق المحظور ،ديوان شعر  .١٩٨٠كما له :الثالث طوفان النار ،مسرحية شعرية .أدركنا
الوقت ،مسرحية شعرية .من نزف شريان جديد ،ديوان شعر .عشرون قصيدة إلى عيون حبيبتي،
ديوان شعر .إمبراطورية الفحم ،حوارية شعرية.
شارك في العديد من األنشطة الثقافية في األردن والوطن العربي وھو عضو في أكثر من رابطة
للكتاب والفنانين.
أسس العجلوني مؤسسته الخاصة "دروب لإلنتاج الفني" في العام  ١٩٩٠وأنتج عدداً من األفالم
الوثائقية أھمھا؛ فيلم "يد المستقبل" لحساب التلفزيون اإليطالي في العام .١٩٩٢
وحاز مسلسل األطفال "دانا والبحر" الجائزة الذھبية ألفضل دراما أطفال والجائزة الذھبية لإلبداع
وأفضل إنتاج في مھرجان القاھرة لإلذاعة والتلفزيون في العام  ،١٩٩٦وقام بإخراج الجزء األول
المؤسس للموسوعة العربية )فضاؤنا الكبير( والمك ّون من ثالثين حلقة للطفل.
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الديار ص٥ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

دكتور شطناوي يحصل على جائزة علي منكو للباحث المتميز
حصل الدكتور محمد عوض شطناوي من جامعة البلقاء التطبيقية على جائزة علي منكو للباحث
المتميز و ذلك مناصفةً مع الدكتور محمد أحمد النمر من جامعة العلوم و التكنولوجيا و ذلك عن
مجموعة من األبحاث العلمية المتميزة في موضوع التقنيات الحيوية في النبات
ھذا و يذكر أن الشطناوي يعمل عضو ھيئة تدريس في قسم التقنيات الحيوية في كلية الرزاعة
التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية  ،و قد حصل على ھذه الجائزة و التي تقدم من مركز حمدي
منكو للبحوث العلمية في الجامعة األردنية و تخصص ألفضل أداء في البحث العلمي في المجاالت
العلمية و الصحية .
ھذا و يذكر أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل رسمي في الجامعة األردنية يوم الخميس الموافق
٢٠١٣ /٦/٦برعاية رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الرأي ص٢/١ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

نتائج متدنيه في امتحان الكفاءة الجامعية
خالد الخواجا  -كشف التقرير األولي لنتائج امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الثاني عن نتائج متدنية
في مخرجات التعليم حيث بلغت نسبة تحقق أو إتقان الكفايات ونتاجات التعلم العامة التي قيست
بامتحان الكفاءة في المستوى العام . %٣٩،٧٥
وبين رئيس ھيئة مجلس االعتماد للتعليم العالي الدكتور بشير الزعبي خالل مؤتمر صحفي عقد امس
في مقر الھيئة أن نسبة اإلتقان أو التحقق للكفايات والمھارات والنتاجات المتوقع من الطالب امتالكھا
في عائلة البرامج التربوية تبلغ ) (%٣٠،٩٩من مجموع نتاجات التعلم الخاصة بالبرامج التربوية.
وتحفظ الزعبي عن نشر النتائج المفصلة لكل جامعة على حده او تبيان مستوى النتائج بين الجامعات
الحكومية والخاصة متعذرا بتجنب التشھير بھذه الجامعات.
واضاف الزعبي أن نسبة اإلتقان أو التحقق للكفايات والمھارات والنتاجات المتوقع من الطالب
امتالكھا في عائلة البرامج اإلدارية واألعمال تبلغ )  (%٣٧،٠٠من مجموع نتاجات التعلم الخاصة
بالبرامج اإلدارية واألعمال بينما نسبة اإلتقان أو التحقق للكفايات والمھارات والنتاجات المتوقع من
الطالب امتالكھا في عائلة البرامج الھندسية تبلغ ) (%٤٤،٦٤من مجموع نتاجات التعلم الخاصة
بالبرامج الھندسية.
وبين الزعبي انه تقدم لالمتحان في المستوى العام ما مجموعه ) (٨٢٠٩طالبا ً وطالبة يمثلون ما
نسبته ) (%٢٦٫٩من الطلبة والذي يبلغ عددھم الكلي لھذا العام ) (٣٠٥١٥طالبا ً وطالبة وأن
االمتحان مبني على أساس قياس الكفايات أكثر من كونه اختباراً تحصيليا ً يقيس معارف وحقائق
ونظريات تم تعلمھا من قبل الطالب.
وبين الزعبي ان نسبة النجاح في اتقان أو تحقق الكفايات والمھارات نتاجات التعلم الخاصة بالثقافة
المعلوماتية ) (%٣٤،٢٢إذ تراوحت نسب تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجات الفرعية في ھذا
المجال ،والبالغ عددھا ثالثة نتاجات فرعية ما بين ) %٣١،٥٠لمھارات استخدام قواعد المعلومات(،
و) %٤٧،٥٠لمھارات توظيف وتقييم مصادر المعلومات(.
اما مھارات التفكير الناقد واإلبداعي فقد بلغت نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات
للتفكير الناقد واإلبداعي ) (%٤٠،٤٧إذ تراوحت نسب تحقق ھذه الكفايات والنتاجات الفرعية،
والبالغ عددھا خمسة نتاجات فرعية ما بين ) %٢٩،٣٣لمھارات التفسير( ،و %٦٨،٥٠لمھارة
التمييز بين الحقائق واآلراء.
اما نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات المتصلة بالقواعد األخالقية ونتاجاتھا ) %٣٨،٣٣اما
نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجات الفرعية المندرجة أسفلھا والبالغ عددھا ثالث كفايات
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ونتاجات فرعية ما بين ) %٣٥،٠٠لمھارة تمييز السلوكيات المتسقة مع قواعد األخالق(،
و) %٤٠،٥٠لمھارات توظيف المصادر الخاصة بالحكم على السلوك األخالقي(.
اما المعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص فبلغت نسبة
المعرفة بالحقوق المدنية واالنخراط بالمجتمع المحلي واإلقليمي لبيئة التخصص ) (%٤٢،٧٥حيث
أشارت النتائج ان نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات المتصلة بالمسؤولية قد بلغت
) (%٢٦،٦٢اما النسب المئوية لتحقق أو إتقان النتاجات الفرعية التي تندرج تحت المسؤولية والبالغ
عددھا ثالثة نتاجات فرعية ما بين ) %٢٣،٥٤لمھارات التعرف بأھمية المسؤولية ونواتجھا(،
و) %٢٧،٧٤لمھارات التعرف بمفھوم المسؤولية في مواقف معطاة(.
وبين الزعبي ان نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات المتصلة بمفھوم الحرية
وتطبيقاتھا ) (%٣٨،٧٢وقد تراوحت النسب المئوية لتحقق أو إتقان الكفايات الفرعية التي تندرج
تحت الحرية ،والبالغ عددھا ثالثة نتاجات ما بين ) %٢٧،٥١لمھارات التعرف بأھمية الحرية
ونواتجھا( ،و) %٤٨،٠٣لمھارات تقييم المواقف التي ترتبط بالحرية(.
واضاف ان نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات المتصلة بمفھوم السلطة )(%٥٠،٦٠
حيث تراوحت النسب المئوية والبالغ عددھا ثالثة نتاجات ما بين ) %١٧،٨٧لمھارات تقييم
السلوكيات المتسقة مع السلطة( ،و) %٧٢،٢٦لمھارات التعرف بمفھوم السلطة(.
اما نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات ونتاجات التعلم المتصلة بمفھوم العدالة )(%٣٩،١٥
حيث تراوحت النسب المئوية لتحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات الفرعية التي تندرج
ضمن العدالة ،والبالغ عددھا ثالثة نتاجات ما بين ) %٢٦،٦٩لمھارات تقييم المواقف المتسقة مع
مفھوم العدالة( ،و) %٥٢،٩٢لمھارات التعرف بأھمية العدالة ونواتجھا(.
اما نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجات والمھارات المتصلة بمفھوم المواطنة ومھامھا وتطبيقاتھا
) (%٤٥،٨٣حيث تراوحت النسب المئوية والبالغ عددھا ثالثة نتاجات ما بين ) %٢٥،٤٦لمھارات
تقييم المواقف المتسقة مع مفھوم المواطنة( ،و) %٧٤،٨٢لمھارات التعرف إلى ممارسات المواطنة
والتزاماتھا والمھمات المرتبطة بھا(.
اما مھارات البحث والتحليل فبلغت نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات ونتاجات التعلم الخاصة
بالبحث والتحليل ) (%٤٧،٦٣حيث تراوحت النسب المئوية لتحقق أو إتقان نتاجات التعلم الفرعية
التي تندرج ضمن البحث والتحليل ،والبالغ عددھا أربعة نتاجات ما بين ) %٢٤،٠٠لمھارات استنتاج
وتحليل نتائج البحوث والتوصل إلى استنتاجات( ،و ) %٦٠،٦٧لمھارات التعرف بالمشكالت
وتحديدھا في مواقف معطاة(.
اما مھارات المعالجة العقلية اللفظية والمنطقية والرياضية فقد أشارت النتائج ان نسبة تحقق أو إتقان
المھارات والكفايات ونتاجات التعلم المتصلة بالمعالجة الرياضية ) (%٣٧،٢٧حيث تراوحت النسب
المئوية والبالغ عددھا ستة نتاجات ما بين ) %٣٣،٠٠لكل من مھارات االستنتاج و مھارات توظيف
األعداد وتطبيقاتھا( ،و) %٥٠،٥٠لمھارة التحليل والتفسير لبيانات جدولية(.
اما نسبة تحقق أو إتقان المھارات والكفايات ونتاجات التعلم المتصلة بالمعالجة اللفظية )(%٤٣،٥٦
إذ تراوحت النسب المئوية البالغ عددھا أربعة نتاجات ما بين ) %٣٠،٢٥لمھارات التمييز اللفظي
وإدراك أوجه الشبه واالختالف( ،و) %٥٠،٢٥لمھارات القياس وإدراك العالقات اللفظية(.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اما نسبة تحقق المھارات والكفايات ونتاجات التعلم المتصلة بالمعالجة المنطقية ) (%٢٨،٤٣إذ
تراوحت النسب المئوية والبالغ عددھا خمسة نتاجات فرعية ما بين ) %٢٦،٤٧لمھارة المعالجة
المنطقية التحليلية لتحديد االفتراضات واألسباب واالدعاءات( ،و) %٣٤،٢٤لمھارات فحص
التفاعالت بين المعلومات(.
اما نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات المتصلة بمھارات حل المشكالت
) (%٣١،١٢إذ تراوحت النسب المئوية والبالغ عددھا خمسة نتاجات والمتصلة بحل المشكالت ما
بين ) %٢٤،٦٤لمھارات توليد البدائل للتعامل مع المشكالت( ،و) %٦١،٩٨لمھارات التعرف
بخطوات وإجراءات حل المشكلة(.
اما نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والنتاجات المتصلة بمھارات العمل في فريق ) (%٤١،٣٠إذ
تراوحت النسب المئوية والبالغ عددھا أربعة نتاجات والخاصة بالعمل مع الفريق ما بين %٢٣،٠٤
)لمھارات حل الصراعات( ،و) %٤٨،٤٦لمھارات تشكيل الفريق ونجاح عمله(.
اما مھارات التواصل المكتوب والشفوي فبلغت نسبة تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات
المتصلة بمھارات التواصل الشفوي والمكتوب ) (%٢٦،٠٠إذ تراوحت النسب المئوية ما بين
) %٢٥،٣٣لمھارات االستنتاج المبني على رسائل مكتوبة( ،و) %٢٩،٥٠لمھارات استيعاب
النصوص المكتوبة والتعرف بمضامينھا(.
اما على المستوى المتوسط وفيما يتعلق بالبرامج التربوية فتشير نتائج ھذه الدورة أن نسب تحقق أو
إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات الرئيسية الخاصة بعائلة البرامج التربوية تراوحت ما بين
) %١٨،٥٦للكفايات والمھارات ونتاجات التعلم الخاصة باستراتيجيات التدريس( ،و %٥١،٨٩
)للكفايات والمھارات والنتاجات الخاصة بتوفر فرص التعلم(.
اما البرامج الھندسية فتشير نتائج ھذه الدورة أن نسب تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات والنتاجات
الرئيسية الخاصة بعائلة البرامج الھندسية تراوحت ما بين ) %٢٣،١٦للكفايات والمھارات ونتاجات
التعلم الخاصة باالتصال( ،و ) %٦٨،٨٦للكفايات والمھارات والنتاجات الخاصة بمعارف
الرياضيات والعلوم والھندسة(.
اما البرامج اإلدارية واألعمال فتشير نتائج ھذه الدورة أن نسب تحقق أو إتقان الكفايات والمھارات
والنتاجات الرئيسية الخاصة بعائلة البرامج اإلدارية واألعمال تراوحت ما بين ) %١٨،٦٥للكفايات
والمھارات ونتاجات التعلم الخاصة بمھارات األعمال الرئيسية( ،و ) %٣٦،٣٤للكفايات والمھارات
والنتاجات الخاصة بالمفاھيم اإلدارية(.
واضاف الزعبي انه روعي في اختيارھم تمثيلھا للتخصصات التي تقدمھا كل جامعة ،وكذلك شمولھا
لمتغير جنس الطالب ) %٤١ذكور ،و %٥٩إناث( وكذلك توزيعھا على الشرائح المختلفة للمعدل
التراكمي ) (%٢٣،٨مقبول ،و) (%٥٠،٧جيد ،و) (%٢٥،٥جيد جداً وممتاز( ،وكذلك اشتملت عينة
الدراسة على ) (٤٨٨٦طالبا ً وطالبة من الجامعات الحكومية ويشكلون ما نسبته ) (%٦٠من أفراد
عينة الدراسة ،و) (٣٣٢٣طالبا ً وطالبة من الجامعات الخاصة ويشكلون ما نسبته ) (%٤٠من أفراد
عينة الدراسة،
وفي نھاية المؤتمر تحدث الحضور والمشاركون في االمتحان عن نقاط عديدة فيما بين المھندس عبد
الرحمن الزبيدي بان ھذه االمتحان االلكتروني سجل نجاحا وھو االول على مستوى المنطقة ولم
يكلف قرشا واحدا وبحھود وطنية اردنية منھا المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات وشركة اورانج
وتعاون الجامعات الخاصة والحكومية والفرق الفنية .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٦/١ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

وزير التربية  :اعادة النظر بالمنھاج والمسارات التعليمية واالمتحانات
موسى خليفات  -قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش خالل لقائه امس االربعاء اسرة
وكالة االنباء االردنية )بترا( ان الوزارة وضمن خطتھا االصالحية الشاملة للعملية التربوية تتطلع
الى اعادة النظر في وقت قريب بالمناھج الدراسية والمسارات التعليمية.
واكد الدكتور الوحش ان المنھاج يجب ان يتطور بالتوازي مع تطور المجتمع والفكر االنساني ،مبينا
في ھذا االطار ان الوزارة تسعى كذلك الى اعادة تأھيل المعلمين اكاديميا وتربويا.
وكشف عن تصورات وخيارات متعددة لتعيين المعلمين الجدد لدى الوزارة تراعي خصوصية
العملية التعليمية كقضية مجتمعية بالدرجة االولى ،وتتضمن خيارات الوازرة في التعيينات الجديدة
مراعاة الدور لدى ديوان الخدمة المدنية ،مع التركيز على البرامج التدريبية للمعلمين قبل التعيين لمدة
زمنية محددة ،واخرى تتضمن دورات تجريبية وتدريبية لمدة زمنية قد تصل الى اربعة اشھر بعد
التعيين ،اضافة الى حوافز مادية وادارية للمعلمين.
وفيما يتعلق باالمتحانات ،اكد الدكتور الوحش ان الوزارة بصدد اعادة النظر في الكثير من السياسات
المتعلقة باالمتحانات من الصفوف االساسية الى امتحان الثانوية العامة من حيث اھداف وغايات
االمتحانات وقدرتھا على قياس المھارات الحقيقة للطلبة والتفكير االبداعي لديھم ومھاراتھم
ومستوياتھم ،مشيرا الى انه تم االيعاز للمسؤولين والجھات المعنية في الوزارة للعمل على ھذه
المسألة لتطوير نسق االسئلة ،بما يحقق الغايات المرجوة منھا.
وبين ان ما يزيد عن  ١٠االف طالب حصلوا في الدورة الشتوية للثانوية العامة على معدالت تفوق
 ٩٠بالمئة ،ما يدعو الى اعادة النظر في طبيعة االسئلة واھدافھا.
وقال ان الوزارة لن تقدم على اتخاذ اي خطوات جديدة تتعلق بالثانوية العامة تحديدا قبل الحصول
على توافق وطني ،وعرض جميع المقترحات على مكونات الشعب االردني ومؤسساته البرلمانية
والتربوية واالعالمية.
وبين الدكتور الوحش ان الوزارة بصدد اجراء تعديالت جديدة على المسارات الدراسية تركز على
المسار االكاديمي الذي يشمل االدبي والعلمي واالدارة المعلوماتية ،وآخر تقني مھني يركز على
النواحي التقنية والتكنولوجية والصناعية.
ولم يخف الدكتور الوحش وجود اساليب تقنية يعمل بعض الطلبة على اتباعھا لتسريب االسئلة خارج
القاعات بالتعاون مع من وصفھم بالسماسرة الذين يحاولون االساءة الى االمتحان وعرقلة مجرياته.
وقال :ان قانون التربية والتعليم يحتم على الوزارة ايجاد مدرسة في كل تجمع سكاني ،ما اوجد زيادة
عددية في اعداد المعلمين لدى الوزارة بواقع  ١٩الف معلم ومعلمة ،غير انه اكد ان لدى الوزارة
نقصا فنيا في المعلمين ما بين  ٧-٦االف معلم في بعض التخصصات بشكل يدعو الى تغطيتھا من
خالل التعليم االضافي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واكد حرص الوزارة على تحقيق االنضباط المدرسي واعادة ھيبة المعلم من خالل جملة من
التعليمات واالجراءات الواضحة التي تضمن الحفاظ على سالمة الطالب وحفظ ھيبة المعلم ،فيما جدد
اھتمام الوزارة بالحفاظ على الھوية الوطنية واالنتماء باعتباره سلوكا وليس شعارات.
وحول عالقة الوزارة بنقابة المعلمين ،اكد الوزير ان الوزارة تتطلع الى ھذه العالقة على اساس من
التشاركية خدمة للمعلم والمھنة والمجتمع والوطن ،فيما قال ان النقابة مكسب كبير جدا للمعلمين
والعملية التربوية.
ونفى الدكتور الوحش فقدان اية مبالغ مالية من صندوق ضمان التربية ،مؤكدا ان مدخوالت
الصندوق موثقة جميعھا لدى الوزارة.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة ،جدد وزير التربية والتعليم ثقته بالكثير من ھذه المدارس والخدمات
التعليمية التي تقدمھا ،غير انه اكد ان الوزارة ال تستطيع ان تتدخل في امور المدارس الخاصة من
ناحية رواتب موظفيھا معتبرا ان ھذا االمر يحكمه قانون العمل والعمال.
وقال ان االزمة السورية ادت الى ضغط على قطاع التربية والتعليم في المملكة وبخاصة في
محافظات الشمال ،مبينا ان عدد الطلبة السوريين في مدارس المملكة بلغ  ٥٠الف طالب وطالبة
تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة على توفير االحتياجات التعليمية
الالزمة لھم.
واوضح ان الوزارة تعمل كذلك بالتعاون مع الديوان الملكي الھاشمي ،ومنظمات دولية اخرى لتوفير
متطلبات العملية التربوية في المملكة ،كالمدارس والمرافق التربوية الالزمة ،غير انھا ما زالت
بحاجة الى المزيد من المدارس والغرف الصفية الجديدة ،في وقت توفر فيه الوزارة سنويا ما يقارب
من  ٣٥٠٠بعثة دراسية للطلبة في الجامعات االردنية الرسمية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

قانون معدل لـ »التعليم العالي« في لمساته األخيرة
محمد الزيود  -كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود عن مشروع قانون جديد معدل
لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت لسنة  ٢٠١٠يتم وضع اللمسات األخيرة عليه في ديوان
التشريع.
ولفت محمود خالل إجتماع عقدته لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية أمس برئاسة النائب الدكتور
بسام البطوش وبحضور أمين عام الوزراة الدكتور مصطفى العدوان تدارست خالله القوانين الموقته
رقم  ١٧لسنة  ٢٠١٠والقانون رقم  ٢٤لسنة  ٢٠٠٩قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي
إلى أن مشروع القانون قدمته الوزارة إلى ديوان التشريع في عھد الوزير السابق بتاريخ
).(٢٠١٣/٢/٤
من جھتھم فضل رئيس اللجنة النائب البطوش وأعضاء اللجنة عدم إحضار مشروع القانون الجديد،
واإلكتفاء بتعديل مواد القانون المؤقت رقم  ١٧لسنة  ،٢٠١٠مؤكدين أن الھدف من تعديل قانون
التعليم العالي ھو تعديل المادة  ٤منه بإضافة بعض البنود عليھا.
وأضافوا أن من أھم البنود التي طالبوا بتعديلھا ،ھي إعادة تمثيل رؤساء الجامعات الحكومية
والخاصة في مجلس التعليم العالي كما كان سابقا ،إضافة إلى بعض التعديالت التي تتعلق بصندوق
البحث العلمي.
من جھته أكد وزير التعليم العالي أنه ليس ضد فكرة تعديل المادة المتعلقة بأعضاء مجلس التعليم
العالي ،كما أنه ال يعارض مشاركة روؤساء الجامعات في عضوية مجلس التعليم العالي.
بدوره انتقد أمين عام الوزارة العدوان إعادة عضوية روؤساء الجامعات ضمن أعضاء مجلس التعليم
العالي ،مبررا وجھة نظره أنه ال يجوز أن يكون روؤساء الجامعة في مجلس يراقب على الجامعات
ويرسم السياسات العامة للتعليم العالي.
وأضاف العدوان أن وجود روؤساء الجامعات ضمن مجلس التعليم العالي ينعكس سلبا على التعليم
العالي ،ألن رئيس الجامعة عضو مجلس التعليم العالي لن يمرر بوجوده أي مخالفة أو عقوبة بحق
جامعته إن وجدت مخالفات معينة ،مؤكدا أنه ليس من المنطق أن يجمع رئيس الجامعة بين الرقابة
على نفسه وبين رقابة مجلس التعليم العالي.
واقترح أن يكون إختيار أعضاء مجلس التعليم العالي ضمن شروط محددة ،على أن يضم أيا من
روؤساء الجامعات الخاصة أو الحكومية.
وأكد العدوان أن التعليم العالي بحاجة لوقفة حقيقية ،حتى أنه بحاجة لجراحة لتصحيح األخطاء التي
تراكمت في سنوات سابقة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وعاد الوزير محمود تأكيده أنه مع تفعبل مجالس األمناء للجامعات ،وأن ال تبقى معطلة ،مشيرا إلى
أن بعض مجالس األمناء عبارة عن ديكور.
وحول إختيار روؤساء الجامعات قال محمود «:نسعى لتشكيل ھيئة استشارية على غرار تلك التي
شكلت إلختيار رئيس الجامعة األلمانية ،إلختيار روؤساء الجامعات ،من خالل إشراك أعضاء مجلس
امناء الجامعة ومجلس التعليم العالي وشخصية من الخبراء في التعليم العالي«.
واجمع الحضور على ضرورة تطوير قانون التعليم العالي ،بما يضمن تطوير التعليم العالي ومجلس
التعليم العالي ودعم الجامعات.
وقال النائب البطوش أن اللجنة استمعت الى شرح من وزير التعليم العالي حول مواد القانونين مشددا
على ضرورة التجسير بين التعليم العام والتعليم العالي بمنح وزارة التربية المشاركة في مجلس
التعليم العالي ،إضافة إلى السعي للفصل بين اختصاصات مجلس التعليم العالي وھيئة اعتماد التعليم
العالي.
وستلتقي اللجنة خالل اجتماعاتھا المكثفة أصحاب الخبرة واالختصاص المعنيين بالشأن التعليمي
لالستماع الى وجھات نظرھم حول مواد القوانين.
من جانبھا أقرت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين برئاسة النائب المھندس عدنان
العجارمة وحضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ومدير عام مؤسسة الضمان
االجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات واالتحادات العمالية ما تبقى من مواد قانون
الضمان االجتماعي المؤقت رقم  ٧لسنة  ،٢٠١٠إضافة إلى مناقشة الفصل الثاني المتعلق بالھيكل
التنظيمي لمؤسسة الضمان.
يشار إلى أن القانون مكون من  ١٠٩مواد ،إال أن اللجنة أجلت مناقشة الھيكل التنظيمي للمؤسسة
للجلسات األخيرة.
وكانت اللجنة أقرت بعض المواد الجدلية المتعلقة بتقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر والجمع بين راتب
التقاعد المبكر والوظيفة الجديدة التي يعمل بھا بعد التقاعد.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٥ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

المصري :اختالل مخرجات التعليم الھندسي بسبب كثرة الجامعات
طارق الحميدي  -اكد وزير االشغال العامة واالسكان المھندس وليد المصري على ضرورة العمل
مع نقابة المھندسين من اجل االرتقاء بالقطاع الھندسي في المملكة وتحقيق الجودة المطلوبة منه
،مشيرا الى ان المنتج الھندسي في المملكة بحاجة الى تطوير للوصول الى مستوى الجودة المرجوة،
في ظل اختالل مخرجات التعليم الھندسي من جراء كثرة الجامعات..
وشدد المصري على ضرورة الوصول الى الزامية تطبيق نظام التأھيل واالعتماد المھني الذي بدأت
نقابة المھندسين تطبيقه بھدف رفع سوية المھنة وتطوير منتسبيھا.
واكد الوزير المصري خالل زيارته للنقابة امس ولقاءه نقيب المھندسين م.عبدﷲ عبيدات واعضاء
مجلس النقابة بحضور امين عام الوزارة ومدير العطاءات الحكومية وامين سر مجلس البناء الوطني
اعتزازه بنقابة المھندسين وبدورھا المھني والوطني ،مشيرا الى ان الدور المھني والوطني يكمالن
بعضھما البعض.
واكد على االھمية االقتصادية لقطاع االنشاءات والذي يعد من اھم القطاعات الداعمة لالقتصاد
الوطني.
ومن جانبه اكد نقيب المھندسين استعداد النقابة الكامل للتعاون مع وزارة االشغال من اجل االرتقاء
بالقطاع الھندسي ورفع مستوى المھندسين وايجاد فرص عمل وتدريب لھم.
واشار عبيدات الى ان النقابة تقدمت بمقترح للحكومة اليجاد صندوق وطني لتدريب وتشغيل
المھندسين ،معربا عن امله بان يلقى ھذا المقترح االھتمام الالزم نظرا للتزايد الكبير ف اعداد
المھندسين االردنيين والذي وصل تعدادھم الى  ١٠٦االف مھندسا ومھندسة.
وقدم مساعد االمين العام للشؤون العلمية وادارة التدريب المھندس محمد ابوعفيفة شرحا عن الدور
العلمي والمھني للنقابة ودورھا في تطوير المھنة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

»البحث العلمي« يقر دعم خمسة مشاريع بـ» «٤٤٦ألف دينار
أقر مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي دعم خمسة مشاريع بحثية بقيمة مالية مقدارھا  ٤٤٦ألفا ً
و ٢٧٠ديناراً في كل من الجامعة االردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمركز الوطني للبحث
واإلرشاد الزراعي ،حيث ستتم المباشرة بالمشاريع خالل الشھر المقبل بعد استكمال االجراءات
الخاصة بتوقيع االتفاقيات.
وقال مدير عام صندوق دعم البحث العلمي د .عبد ﷲ الزعبي إن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق
عقد أمس أقر خالله المشاريع البحثية الخمسة حيث وزعت ثالثة مشاريع منھا على الجامعة األردنية
ومشروع لجامعة العلوم والتكنولوجيا ومشروع للمركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي.
وأضاف أن الموضوعات اشتملت على المجاالت الطبية والھندسية والزراعية ،مؤكدا أنه تم إيقاف
مشروعين نظرا لتعثر القيام بتنفيذھما واالخالل بشروط االتفافية بين الصندوق والجامعة ،فيما تم
استكمال مشروع آخر في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أن أنھى القائمون عليه كافة االعمال الفنية
بحسب األصول.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

الدستور ص٢٠ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

جامعتنا األردنية وحق الحصول على المعلومات!
حلمي األسمر
للجامعة األردنية مكانة خاصة في قلبي ،فقد تخرّجت فيھا ،وضمتني في حرمھا أربع سنوات كاملة،
فضال عن أنھا تحمل رمزية خاصة تجعلھا قدوة للجامعات ،فھي أقدم جامعات األردن ،وخ ّرجت
اآلالف ليس من ابناء ھذا البلد ،بل من مختلف بلدان العالم ،ولذا نرى أنھا كانت ولم تزل تتمتع بمكانة
رفيعة في قلوبنا جميعا ،وال يسرنا ابدا أن يرتبط بھا أي مثلبة حتى ولو كانت صغيرة!
تابعت في اآلونة األخيرة ما بدا أنه موقف غريب ارتبط بجامعتي الحبيبة ،ويخص عملنا الصحفي
تحديدا ،فقد قام الزميل مصعب الشوابكة بمحاولة تقصي مدى فاعلية مجالس التأديب الخاصة
بأعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية وتجاوبھا مع الشكاوى المقدمة لھا ،ومقدار تنفيذ
قرارات تلك المجالس ،وفق ما ورد في مداخلة للزميل داود كتاب ،الذي يشرح ما حدث ،كون ھذا
البحث خاصا بوحدة التحقيقات االستقصائية في راديو البلد ،وكي يكون بحثه علميا ونتائجه مقنعة
تواصل الزميل الشوابكة مع عشر جامعات أردنية )رسمية وخاصة( طالبا معلومات إحصائية عن
عدد الشكاوى التي وصلت ھذه المجالس والقرارات والعقوبات الصادرة عنھا حيث تجاوبت ست
جامعات أردنية مع الطلبات الرسمية ،المقدمة استنادا لقانون ضمان حق الحصول المعلومات؛ ولكن
الجامعة األردنية رفضت الطلب ولمدة أربعة أشھر تقريبا ألن تلك المعلومات »سرية« .الزميل
الشوابكة تظلم لمجلس المعلومات ،والذي قبل الطلب شكال ومضمونا ،وأصدر قراره برئاسة وزير
الثقافة وأعضاء من لجنته المؤلفة من مسؤولين حكوميين ،بأن المعلومات المطلوبة »ليست سرية«
وعلى الجامعة توفيرھا وبأسرع وقت ،.إال ان الجامعة رفضت االمتثال لھذا الطلب ،وثمة تفاصيل
في ھذه المسألة شرحھا الزميل كتاب ،في مداخلته التوضيحية المنشورة في موقع عمان نت،
وخالصتھا أن المستشار القانوني للجامعة طلب أن تقوم اإلذاعة الحاضنة لوحدة التحقيقات
االستقصائية ،باالعتذار للجامعة األردنية ،مبررا طلبه بأن كتاب الوحدة الملوح باللجوء للقضاء لعدم
حصولھا على المعلومات ،قد أھان الجامعة ورمزيتھا!
والحقيقة التي ال مراء فيھا أن احترام جامعتنا الحبيبة من أوجب الواجبات ،لكننا نرى أن قرارھا بھذا
الشأن جانبه الصواب ،ونعتقد ان عدم تنفيذھا للقانون ،وقرار مجلس المعلومات يعد سابقة غير
محمودة ،وغير مستساغة ،خاصة وأنھا تصدر من منارة علمية نعتز بھا ،ونفخر بانتمائنا لھا ،وما
أقول ھذا إال حرصا وغيرة على مؤسستنا التي لھا دين في أعناقنا ال ينقضي بانقضاء الزمان.
لقد كان قانون حق الحصول على المعلومات منجزا وطنيا كبيرا ،رغم أنه لم يأت على النحو الذي
نريده ،ولم يلب كل طموحاتنا ،خاصة بوجود قانون أسرار الدولية ،وھو قانون مؤقت منذ السبعينيات
)!( ولكن قانون حق الحصول على المعلومات على أي حال واحد من أھم قوانين الحريات
اإلعالمية ،التي انفرد األردن وبضع بلدان عربية فقط بسنه ،واحترامه جزء من احترام حرية
اإلعالم ،الذي ھو ضمانة من ضمانات المجتمع الحر ،المنفتح ،الخالي من العنف الجامعي
والمجتمعي!
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٨ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

الجريمة وعالقتھا بالبطالة والفقر بين الشباب
طاھر العدوان
قصص يظھر الجديد منھا كل يوم حول سرقة السيارات ،مقاالت كتبت حول الموضوع منذ شھور
لكن بدون سماع أجوبة شافية عليھا من االمن العام وال رؤية إجراءات على االرض توحي بان ھذا
الخلل األمني في طريقه للمعالجة .سرقة السيارة بحد ذاتھا ليست القصة التى يرفع الناس حواجبھم
دھشة عند سماعھا .إنما ،ان يتصل السارق بالمواطن الذي سرقت سيارته طالبا منه دفع مبلغ معين )
قيمته حسب موديل السيارة ( كفدية من اجل ان يستردھا وان يذھب المواطن الى المركز األمني فال
يجد إجراء لمواجھة الموقف مع ان السارق يحدد مكان وزمان تبادل السيارة والفدية !!
خطورة ھذه القصص أنھا تتردد على السنة الناس كل يوم وال تسمع من يرويھا وھو يقول ) سمعت
انه صار في المحل الفالني ( ..إنما من يقول سرقت سيارتي او سيارة أخي او جاري ،ثم تسرد
الحادثة بشكل نمطي ،اتصال ،طلب فدية ،تحديد مكان التبادل ،إبالغ االمن دون أي نتيجة ،والخاتمة
لقاء على الطريق في الظالم تشعل فيه األضواء ويتم التسلم والتسليم.
ال احد يريد ان تھتز صورة االمن في البالد ،وھو االمن األردني الذي عرف بيقظته وذكائه
ونجاحاته في مالحقة الجريمة وترفعه عن الرشوات والفساد الذي رأيناه في دول أخرى .ومثلما
اكتسب االمن السمعة الطيبة وھو يتعامل بحضارة وانضباط مع المسيرات واالحتجاجات السلمية
ألكثر من عامين فان األردنيين يتوقون إلى ان ينعم كل مواطن باألمان وان ينام قرير العين آمنا على
بيته من السرقة وعلى سيارته أيضا ً .ومن اغرب التحليالت في تفسير ھذه القصص تلك التي تقول
بان الدولة تتجنب مداھمة المناطق التي يتواجد فيھا سارقو السيارات الن ذلك قد يثير الحراك الشعبي
ضدھا ويغضب من تريد الدولة استمرار سكوتھم !.
ال اعتقد بان ھذه سياسة معتمدة الن ذلك يعنى تشجيع عمليات الخروج على القانون وتحدي السلطة،
وتحطيم لھيبتھا التي ھي ضرورية وأساسية من اجل ان تقوم الحكومة واألجھزة بواجباتھا في اإلدارة
والعمل واإلنتاج .غير أني في المحصلة لست من أنصار الحل األمني فقط ) مع انه اصبح مطلبا
شعبيا ملحا ( لمواجھة الجريمة بكل أشكالھا ،فالمشكلة متشعبة وتستحق البحث عن جذورھا.
كثير من الجرائم مستجدة على البيئات االجتماعية التي تتكاثر فيھا وھو ما يفرض تناولھا تحت
عنوان )الجريمة وعالقتھا بالفقر والبطالة بين الشباب( .فعندما يجد االف الشباب ان كل ما حصلوا
عليه من شھادات وتعليم لم يخلق أمامھم فرصا ً للعمل ولم يخلصھم من حياة أسرية واجتماعية راكدة
ومملة ،فانھم يجدون انفسھم غارقين في حاالت ذھنية تقودھم إلى االنحراف تحت ضغط مشاعر
اإلحباط واليأس .فالشباب ال يولدون لصوصا ً إنما الفقر والبطالة تجعلھم كذلك وسط اتساع رقعة
اإلحساس باالھمال وبالالمساوة االجتماعية واالقتصادية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الجريمة ھي وليدة المستويات العليا من البطالة التي قادت إلى التفكك األسري والعنف وظھور
العصابات .وعالجھا ليس أمنيا فقط ،على أھميته القصوى ،إنما بإيالء العناية المتزايدة من قبل
الحكومة بالمناطق الشعبية والريفية التي تحتضن الجريمة برصد الموازنات لحل مشاكل البطالة
وإيجاد فرص العمل للشباب ولو بتخصيص مئات الماليين من أموال المنح الخليجية ،ومثل ھذا
البرنامج اھم من اإلنفاق على بناء المدارس ،وھو اھم النه يخفف من أعباء االمن وتكاليفه أمام
ظاھرة تنامي حاالت الخروج على القانون.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

تدشين الجامعة األميركية في مأدبا :ملتقى التفاھم والحوار
األب رفعـت بدر
من المنتظر أن يتم عصر ھذا اليوم الخميس حفل تدشين الجامعة األميركية في مادبا ،برعاية ملكية
سامية تدل على االنتباه الكبير الذي توليه القيادة الھاشمية لتطوير العملية التربوية ،كما على التقدير
الذي تكنّه للبطريركية الالتينية ،مالكة الجامعة .وبحضور الكاردينال ليوناردو ساندري ،رئيس
المجمع البابوي المختص بكنائس الشرق في حاضرة الفاتيكان ،ممثال شخصيا باسم البابا فرنسيس،
والبطريرك فؤاد الطوال ،بطريرك القدس لالتين ،وحشد كبير من المدع ّوين .ويعيدنا حفل التدشين
إلى حفل ارساء حجر األساس قبل أربع سنوات ،والذي جرى بمباركة البابا السابق بندكتس السادس
عشر في زيارة الحج التي قام بھا إلى األرض المقدسة مبتدئا ً من األردن.
ت والدة الجامعة األميركية من الفراغ ،بل ھي امتداد لإلسھام الحضاري والتربوي الذي تق ّدمه
لم تأ ِ
المسيحية العربية بشكل عام ،والبطريركية الالتينية بشكل خاص ،بدون انقطاع منذ مئة وستين عاماً،
حيث بنيت أول مدرسة في مدينة بيت جاال الفلسطينية عام  ،١٨٥٤كما كانت أول مدرسة في األردن
في السلط عام  ،١٨٦٦وإلى اليوم تمتلك البطريركية  ٤٥مدرسة في مختلف محافظات األردن
وفلسطين ،وفيھا أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة ،لذلك جاء التفكير في السنوات الماضية،
لتطوير الخدمة التربوية ،من المدارس إلى الجامعة ،التي ابتدأت الدراسة فيھا قبل عامين ،وتم
اعتمادھا من وزارة التعليم العالي ،وكذلك من الجھات األميركية المختصة بسلسلة الجامعات
األميركية في العالم .وھي بالطبع مفتوحة األبواب للجميع ،وال تستثني من محبتھا شخصا ،وال تميّز
بين غني وفقير ،أو بين إنسان وآخر ال على أساس قومي وال ديني وال طائفي.
ولع ّل في العودة إلى خطاب البابا السابق في الجامعة عام  ،٢٠٠٩تأكيدا على أصالة الھوية األردنية
وكذلك على إسھام الكنيسة واالنفتاح العالمي ،لذلك وصف البابا الجامعة التي كانت تأخذ اسم جامعة
مادبا آنذاك ،بأنھا »ليست منصة لترسيخ التماسك بالحقيقة وبقيم ثقافة معينة فحسب ،وانما ھي أيضا ً
ملتقى التفاھم والحوار« ،لذلك لم يعد التميّز فقط بنوعية المواد التي يتعلمھا الطالب والمساقات التي
يسجل فيھا ،وإنّما ھي خبرة إنسانية وثقافية يعيشھا الطالب ،في داخل حرم الجامعة ،ويغتني من
خاللھا بوجھات نظر أخرى ،تسمح له باإلطاللة على »التفاھم والمسامحة والسالم«.
وفي يوم التدشين ،من الجيد أن نتذكر ثالثة أھداف ھامة ،وصف بھا البابا الجامعة ،وھي تصلح
للتبني من قبل جامعات الوطن جميعھا ،وھي:
أوالً :إنماء المواھب والميول النبيلة لألجيال الالحقة من الطلبة وتھيئتھم لخدمة جماعة أكبر وتحسين
مستوى حياتھا.
وثانيا ً :نقل المعرفة وغرس محبة الحقيقة في قلوب الطلبة م ّما ينمي تمسكھم بالقيم السامية وبحريّتھم
الشخصية.
وثالثا ً :إنّھا تھيئة فكرية تصقل مواھبھم وتزيل الجھل واألحكام المسبقة وتعاونھم على كسر قيود
االيديولوجيات القديمة والجديدة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وھكذا ..وفي غمرة االحتفال باالستقالل العزيز ،تتشكل اليوم لوحة فسيفسائية جديدة في مدينة
الفسيفساء مادبا ،في حرم جامعة جديدة تحمل اسم الجامعة األميركية وشعارھا :العلم والحكمة،
برعاية ملكية سامية تدل على أصالة الجامعة ،وعلى كونھا شاھدة حيّة على تط ّور العملية التربوية
في وطننا الرائد تحت مظلة قيادته الحكيمة ،وبحضور ممثل عن »بابا األنفتاح والتواضع« فرنسيس،
وكذلك بحضور أسرة بطريركية القدس المالكة للجامعة ،ومعھا أصدقاؤھا من الشخصيات المحلية
والعربية واألجنبية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

العنف المجتمعي  ..وجھة نظر
نزيه القسوس
ال يختلف اثنان على أن العنف المجتمعي ما زال مستمرا في بلدنا ويتجلى ھذا العنف في أبشع صوره
في الجامعات األردنية فال تمر عدة أيام إال ونسمع عن اشتباك بين عدد من الطلبة في إحدى
الجامعات وعن سقوط عدد من الجرحى وقد تجلى ھذا العنف بأبشع صوره في جامعة الحسين بمدينة
معان عندما سقط أربعة قتلى وعدد من الجرحى وما نتج عن ذلك من تداعيات انعكست سلبا على
النظام العام.
في جلسة حوارية مع السيد عبد الرؤوف الروابده رئيس الوزراء االسبق بدعوة كريمة من األستاذ
محمد حسن التل رئيس التحرير قال عندما سئل عن سبب استمرار العنف المجتمعي بأن السبب
الرئيسي ھو ضعف الدولة أو بشكل آخر عندما تضعف سلطة القانون في أي دولة في العالم يزداد
العنف المجتمعي كما أن القيادات المجتمعية ھمشت في بلدنا وصارت بديال عنھا القيادات الوظيفية..
وأفضل مثل على ما نقول أن معظم المواطنين ال يكلفون أحد أقاربھم الكبار أو مختارھم ليترأس
جاھات األفراح بل يكلفون أحد رؤساء الوزارات السابقين وأحيانا يكون أكثر من رئيس وزراء
أحدھم يطلب يد العروس واآلخر يرد عليه وعندما يدعوك أحد األصدقاء أو األقارب لحضور جاھة
ابنه أو ابنته يقول لك بان رئيس الوزراء الفالني ھو الذي سيطلب أو يعطي العروس كما سيحضر
)شوية وزراء( وبعض المسؤولين الكبار.
عندما سئل السيد الروابده عن تصوره للحل من أجل تخفيف العنف المجتمعي أو القضاء عليه كان
الجواب ھو في تقوية الحياة الحزبية الوطنية وليس األحزاب األيديولوجية ألن األيديولوجيا ال تقبل
اآلخر وھي ضد الديمقراطية.
ھذا الذي يقوله السيد الروابده صحيح مئة بالمئة ونحن مع وجھة النظر ھذه ولدينا تجارب عديدة في
عدد من دول العالم وأفضل مثل على ما نقول الحكم الشيوعي في روسيا وفي تشيكسلوفاكيا وبولندا
والمانيا الشرقية والصين وكوريا الشمالية وحكم البعث في العراق فأي حزب يستطيع الوصول للحكم
يرفض أن يشاركه أي حزب آخر في الحكم بعكس ما يجري تماما في الغرب فالحزب الذي يحكم
يأتي إلى الحكم عن طريق صناديق اإلقتراع واألحزاب التي ال تحصل على مقاعد تؤھلھا إلستالم
الحكم تجلس في صفوف المعارضة وكل حزب يحترم الحزب اآلخر وإذا ما انتقدت أحزاب
المعارضة الحزب الحاكم فإنھا تنتقد أداءه والبرامج التي يطبقھا وتقدم البديل لھذه البرامج بعكس ما
يحدث في بلداننا تماما فالنخبة الموجودة خارج الحكم تنتقد الحكومات بعنف وبشدة لكنھا ال تملك
البديل وليس لديھا برامج إقتصادية أو سياسية وحتى إجتماعية.
على كل حال فالحوار مع السيد عبد الرؤف الروابده حوار ممتع وثري وإذا ما تحدث في أي
موضوع فھو يتحدث عن خبرة وعن دراية ومعرفة ويشعرك دائما أنه ليس رئيس وزراء سابق بل
رجل دولة من الطراز األول.
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الوفيات
جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس

• آمنة موسى حسين العربيات  /العيزرية
• ميشيل سليمان شقارق  /الصويفية
• منال محمد عارف زرقية  /الجبيھة
• مصطفى احمد حسين فارس  /الزرقاء الجديدة
• راتب شاھر احمد الحسن ابو رمان  /ام جوزة
• مرسيل انطون خليل حنا  /الصويفية
• مريم عبدربه خلف عناقرة  /بلدة النعيمة
• محمد حسني حمودة  /جبل الحسين
• ريما عيسى ميخائيل مسلم  /بعد عودة االھل من الضفة الغربية
• النا عوني برھم المشيني  /تالع العلي
• ممدوح احمد الشاھد  /جبل اللويبدة
• اسعد يعقوب اسعد الطويل  /مادبا
• انتصار ابراھيم نافع الحمران  /الزرقاء
• الحاجة فرحة ابو دلو  /ايدون
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حالة الطقس
الخميس

جريدة الدستور

٢٠١٣/٥/٣٠

الخميس ٢٠١٣/٥/٣٠
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر بعض السحب المتفرقة،
وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
الجمعه ٢٠١٣/٥/٣١
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر
بعض السحب المتفرقة والعالية ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق
المملكة.
السبت ٢٠١٣/٦/١
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات
الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
االحد ٢٠١٣/٦/٢
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق الجبلية
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة
السرعة.
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زوايا الصحف

الخميس

صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/٣٠

• جمعية يوم القدس تقيم حوارا مفتوحا مع استاذ االداب والحضارات الحديثة في جامعة
ريتشموند الدكتور وليد حمارنة مساء يوم بعد غد السبت حول »حقائق ومعلومات عن
النشاط العربي والصھيوني في امريكا«.
• شكا اھالي طلبة التوجيھي في منطقة طارق من قيام مدرسة باحتجاز بطاقات الجلوس بحجة
تسديد كامل االقساط المدرسية.
• قرر مشرفو وموظفو دور تربية االحداث ودور رعاية االطفال ودور رعاية الفتيات التابعة
لمديرية الدفاع االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل
داخل الدور االيوائية ودور االحداث يوم االثنين المقبل احتجاجا على عدم االستجابة
لمطالبھم.
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك :االستيطان واالعتداءات على المقدسات عقبة أمام السالم
مجلس الوزراء يوافق على إقامة مدينة صناعية في الزرقاء
السرور :البرلمان له اليد العليا في صنع السياسة وفق سلطاته الدستورية
وزير التربية  :اعادة النظر بالمنھاج والمسارات التعليمية واالمتحانات
قيادي إخواني يشتري أراضي لـ»حماس«
قانون معدل لـ »التعليم العالي« في لمساته األخيرة
توافر فرص عمل لألردنيين في الخليج
احباط محاولة احتيال بـ  ١٫٢مليون دوالر
اجراءات جديدة للحصول على تأشيرات السعودية
األردن والبوسنة يبحثان تفعيل االتفاقيات
ارتفاع عدد المسافرين بين البحرين واألردن %٢١٦
)الجمارك( تحبط تھريب سجائر
ستاد الكرك يغلق أبوابه للصيانة
)اآلسيوي( ينذر الفيصلي ويغرم الرمثا

الملك يحذر من تبعات استمرار األزمة السورية
إقامة مدينة صناعية في الزرقاء
المومني  :تعديل أسعار الكھرباء قيد الدراسة
مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين ويوسعون بؤرة استيطانية قرب رام ﷲ
واشنطن تلوح بحظر جوي فوق سوريا وتطالب حزب اللـه بسحب مقاتليه فورا
حشود بوذية تھاجم وتحرق منازل ومتاجر المسلمين في ميانمار
»مصدري الخضار والفواكه«  ٢٢٠ :ألف دينار خسائر يومية في القطاع بسبب نقص البرادات
تمديد استالم دعم المحروقات لنھاية الشھر المقبل
شبكات كھرباء تتسبب بحرائق خطيرة وسط البلد
استقالة مدير مستشفى الملك المؤسس ونائبه على خلفية اعتصام العاملين
طالب سعودي يتخرج من الجامعة بعد تجاوزه السبعين عاما
موظفو اورانج يعتصمون لتحقيق مطالبھم
تعديل أسعار المحروقات ليلة الجمعة  /السبت وترجيح ثباتھا
النشامى الى معسكر نيوزيلندا غداً
اتحاد الكرة يحدد مواعيد قرعة بطولتي الدوري والكأس
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يدعو لحل سياسي انتقالي شامل يحافظ على وحدة سورية أرضا وشعبا
الحكومة تطالب المواطنين بتسليم األسلحة األتوماتيكية
األسرى األردنيون بسجون االحتالل يقاطعون األدوية والعالجات
حزب ﷲ لـ "الغد" :نؤيد حال سياسيا في سورية
غدا آخر موعد للتسجيل األولي اإللكتروني للحج
 ١٣٢٣سوريا يلجأون إلى المملكة
الحكومة تقر إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء
الفايز يتوقع تثبيت أسعار المحروقات للشھر المقبل
تراجع القدرات الشرائية يدفع مواطنين لالدخار استعداد لشھر رمضان
األردن يترشح رسميا الستضافة مونديال الناشئات العام ٢٠١٦
شباب األردن وذات راس يخوضان كأس الكؤوس في  ١٢تموز

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يشدد على تكثيف الجھود الدولية الستئناف مفاوضات السالم
الحكومة تدرس تحديد مواقع إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة"
الصحة" :ال إصابات جديدة بـ "الكورونا"
"السياحة" ّ
تحذر من إدخال مجموعات سياحية من طائفة البھرة الشيعية
نصف مليون يورو منحة فرنسية لدعم كفاءة الطاقة في المملكة
ارتفاع عدد المسافرين بين االردن والبحرين بنسبة% ٢١٦
"األمن العام" يضبط معدات مھربة ومزورة
الزراعة تحجر على االبقار المصابة بالجدري
مؤشر البورصة يفتتح على انخفاض
الحكومة توقف إجراءات طرح سندات أردنية غير مكفولة بالخارج
حمد :منتخبنا جاھز وقادر على تحقيق المطلوب في استراليا
مانشستر يونايتد يغازل فابريغاس وفياليني والكانترا
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