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أخبار الجامعة

أخبار الجامعة األلكتروني+الدستور ص+٢ :الغــد ص+ ٨ :األنباط ص+٥ :الديار ص+ ٢ :بترا +المدينة نيوز
٢٠١٣/٦/٦
الخميس

الطراونة  :إنشاء نادي التمكين الديمقراطي في "األردنية "

أعلن رئيس الجامعة األردنية الدكتور إخليف الطراونة إن الجامعة أنشئت مؤخراً نادي التمكين
الديمقراطي الذي يھدف إلى بناء منظومة متكاملة وشاملة للثقافة الديمقراطية.
وقال الطراونة أن النادي الطالبي سيؤسس لمرحلة جديدة وواعدة تركز على إعداد القيادات الشبابية
والنشطاء من طلبة الجامعة لتوظيف إمكاناتھم في ترسيخ المواطنة الفاعلة التي تقود إلى اإلصالح
وتعزيز قيم الحوار وفھم األخر.
وأضاف في حديث إذاعي أجراه مدير إذاعة الجامعة محمد واصف وبث عبر برنامج )ضمة ورد(
الصباحي اليوم إن الجامعة تعمل بصمت وتواصل منذ أن أعلن جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في خطابه
التاريخي الذي ألقاه في رحاب الجامعة في العاشر من كانون أول الماضي عن مبادرة التنمية
الديمقراطية التي تعزز قيم الحوار وتشجيع المشاركة المدنية لتحقيق التنمية السياسية المستدامة.
وأكد رئيس الجامعة أن النادي فضاء رحب وأن الجامعة تعمل بعد أن أرست قواعد وأسس النادي
لتنفيذ مضامين رؤية جاللة الملك االصالحية واالستثمار في اإلنسان األردني ومواكبة متطلبات
العصر و الثبات على المواقف الوطنية.
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وتحدث الطراونة عن إنجازات الجامعة في األونة اآلخيرة خصوصا ً التوقيع على إتفاقية تعاون مع
جامعة مرمرة التركية لتأسيس المركز الثقافي العربي في تركيا مشيراً إلى أن المركز سوف يتولى
تعليم الغة العربية للناطقين بغيرھا ونشر رسالة عمان لألوروبيين فضالً عن إبراز الحضارة العربية
اإلسالمية.
وأشار الطراونة في حديثه إلى المشروع الذي أطلقه مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة حول
سينايوھات األردن  ٢٠٣٠آلفتا ً إلى أن المشروع مبادرة من الجامعة ومساھمة منھا في تحمل
مسؤولياتھا للبحث عن الحلول والبدائل للتحديات التي تواجة األردن في ظل االنفجار السكاني وبروز
قضايا عالمية ملحة ولوضعھا أمام صانعي القرار لتمكينھم من اتخاذ قراراتھم بمنھجية علمية.
ولفت الطراونة إلى التغير الجوھري الذي استحدثته الجامعة في إصدار )الشھادات( الورقية التي
تمنح لخريجي الجامعة ،مؤكداً أن ھذا التغيير قد جاء لحماية الشھادة من التزوير والتلف.
وأكد أنه تم أستخدام أدوات حديثة إلصدار وتصميم الشھادات بشكل أنيق وبكلفة مالية معقولة وجودة
عالية وسرعة مناسبة.
وتناول الطراونة في حديثه إنجازات الجامعة في دعم مسيرة فرع الجامعة في العقبة خصوصا ً
تخفيض العجز المالي للفرع إلى نصف مليون دينار عام  ٢٠١٢بعد أن واجه عجزاً ماليا ً في العام
 ٢٠١١بلغ نحو مليون ونصف دينار.

وأكد أن الجامعة ماضية في تطوير برامج الفرع لالسھام في أحداث تنمية ونھضة تعليمية في العقبة
التي تحتاج إلى مزيد من الجھود التي تساند مشاريعھا االقتصادية واالستثمارية والسياحية والتعليمية
المختلفة.

المادة من إعداد إعالم
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أخبار الجامعة الغلكتروني

الخميس

٢٠١٣/٦/٦

أخبار األردنية" تعيد نشر خالصة ندوة كلية العلوم حول مياه الديسي
تعيد "أخبار الجامعة األردنية" نشر خالصة ندوة
كلية العلوم في الجامعة األردنية التي أقيمت في
كانون أول الماضي حول نسب االشعاع في مياه
الديسي بعد تزايد الحديث حول ھذا الموضوع
واالشاعات التي تم تداولھا مؤخرا باحتواء مياه
الديسي على نسب اشعاعية مرتفعة.
شارك في الندوة التي اقيمت بمبادرة من عميد
كلية العلوم في الجامعة الدكتور نجيب ابو كركي
وضمن جھود الكلية وأدائھا لدورھا في خدمة
المجتمع وتعميم المعرفة كل من الدكتور طالب
ابو شرار من كلية الزراعة والدكتور جمال
شرف والدكتور مصطفى القيسي من كلية العلوم
كما وحضرھا حشد غفير من اعضاء ھيئة
التدريس والطلبة والمھتمين وشارك في النقاش
كل من الدكتور علي نايفه والدكتور محمود
الدويري وزير الزراعة االسبق اضافة لكل من الدكتور سائد دبابنه و الدكتور ضيف ﷲ البدارنه
والدكتور طارق الحسين و الدكتور باسم جابر والدكتورة امل عابودي من كلية العلوم .كما وتمت
مناقشة جوانب جيولوجية للموضوع الحقا مع كل من الدكتور عبد القادر عابد و الدكتور الياس
سالمة والدكتور غازي سفاريني من قسم الجيولوجيا البيئية والتطبيقية بكلية العلوم في الجامعة.
 .١يمكن بتظافر الجھود وعلى مستوى الجامعة االردنية وبامكانياتھا البحثية وباحثيھا المعنيين توفير
اجابات علمية موثوقة تستطيع خدمة صناع القرار في مجال االستغالل االمن للثروة المائية في
االردن.
 .٢ان المياه الجوفية المتواجدة ضمن خزانات جوفية من الصخور الرملية تحوي وتقريبا دون استثاء
في كافة انحاء العالم نسبا متفاوتة طبيعية من االشعاع ال تشكل في الغالبية العظمى من الحاالت عائقا
امام االستفادة من تلك المصادر المائية وعلى نطاق واسع سيما وان تمت معالجتھا باساليب علمية
واقتصادية مدروسة.
 .٣تم تناول ما نشر بمصادر اجنبية حول احتواء عينات من مياه ابار بمنطقة الديسي على نسب عالية
من االشعاع بالتحليل العلمي النقدي المسؤول والمتابعة الميدانية المتأنية والبحث العلمي الوطني
المستقل وتبين بان المنھجية المستخدمة لما عكسته تلك المصادر مؤخرا وظروف الحصول على
عينات الدراسة وظروف النشر تشكوا من غموض يلقي ظالال كثيفة من الريبة والشك المبرر حول
تلك النسب وتفسيراتھا وما تم توظيفھا من اجله عن قصد او غير قصد وقد اثبتت التحاليل الوطنية
االستقصائية الجادة لنسب االشعاع في التربة المروية لفترة طويلة بمياه الديسي ما ينفي بطريقة
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مباشرة ما اشيع عن فداحة الوضع بالنسبة لتلك المياه ويبدو التالعب بمعاني االرقام ضمن احد
االبحاث الخالفية التي اثارت قلقا وضجة واسعةغير مبرر على االطالق.
 .٤يوجد من نتائج البحوث الجارية في الجامعة االردنية حتى االن ما يكفي لدحض االدعاءات التي
تضمنھا تفسير بيانات مجزوءة وغير موثوقة نشرت على مستوى دولي ودون تمحيص كاف.
 .٥يتضح جليا وجوب العناية ببناء الخبرات الوطنية لالستناد عليھا في المواضيع االستراتيجية حيث
ال يمكن الوثوق بنتائج االستشارات والدراسات المبنية على خبرات أجنبية والتي تجرى على عجل
في عالم باتت االعتبارات السياسية واالقتصادية تفرض به نفسھا وتلقي بظاللھا الثقيلة فوق كل
االعتبارات االخالقية واالنسانية.
 .٦ان االشعاع الطبيعي في الصخور وما قد ينجم عنه من تأثير على المباه يعالح ويتم الحد من اثاره
السلبية بتعميق اشراك الخبرات الجيولوجية وخبراء علوم التربة والبيئة في اختيار اماكن حفر االبار
المزمع انتاجھا للمياه حيث ثبت ومن اكثر من مصدر جاد ان الظاھرة موضعية ومرتبطة بتكاوين
جيولوجية معينة يمكن التعامل العلمي معھا بما يضمن تجنب اثارھا السلبية.
 .٧جدير بالتنويه ان مياه الديسي تستغل من فترة طويلة بلغت عشرات السنين من قبل السعودية
بشكل رئيس واالردن ايضا.
لسنا وحدنا انما بالد الخبراء ايضا تشكو ومن اشعاعية من صنع االنسان لمن يريد التعمق أكثر
التعليقات
وخصوصا
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2011/04/09/radiation-detected...in
وقد تم التنويه في الختام الى ضرورة االستمرار على نھج تعميق ونشر المعرفة بمزيد من الندوات
التوعوية الھادفة والعمل على نشر نتائج البحوث الموثقة وتوفير نتائجھا لصانعي القرار خدمة للوطن
والمواطن.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار الجامعة اإللكتروني+الدستور ص١٩ :الغــد ص+٦ :المدينة نيوز

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

تأھيل "األردنية" تكرم أستاذة زائرة من بيتسبيرغ األمريكية
أقامت ُكليّة علوم التأھيل
في الجامعة األُردنيّة حفل
تكريم للدكتورة مارغو
ھولم أُستاذة الشرف في
جامعة بيتسبيرغ في
الواليات ال ُمتح ّدة األمريكيّة
في ختام الزيارة العلميّة
التي قامت بھا لل ُكليّة
واستمرّت ثالثة أسابيع.
وتأتي ھذه الزيارة في إطار
حرص الجامعة األُردنيّة
و ُكليّة علوم التأھيل على
تعزيز تبا ُدل أعضاء ھيئة
التدريس مع مختلف
الجامعات العالمية المرموقة ،بما ينعكس ايجابا على تطوير البحث العلمي في ال ُكليّة والجامعة.
وتعد ھذه الزيارة الثالثة للدكتورة ھولم لل ُكليّة خالل األعوام الثالثة الماضية حيث قامت بتقديم
استشارات بحثية ألعضاء الھيئة التدريسية في ال ُكليّة كما ساھمت في تجھيز بعض ُمختبرات ال ُكليّة
وتزويد قسم العالج الوظيفي ببعض أدوات التقييم ال ُمستخدمة لديھم وتقديم استشارات لبعض المراكز
التأھيليّة وبالتنسيق مع ال ُكليّة .
ويُذكر ّ
أن بروفيسور ھولم ھي أُستاذة شرف في العالج الوظيفي في جامعة بيتسبيرغ األمريكية ولھا
حوالي  ١٧٠بحث منشور في تخصصات علوم التأھيل المتنوعة في مجّالت علميّة ُمح ّكمة ولھا خبرة
عمليّة في التدريس ما يزيد عن  ٣٠عاما ً .
خبر ذو عالقه :األردنية  :افتتاح برنامج ماجستير علوم التأھيل العام الجامعي المقبل
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الرأي ص٢٣ :

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

بطولة خماسي الكرة للجامعة األردنية
تعادل فريقا االمن العام والخدمات بثالثة اھداف لكل منھما في مباراة خماسي كرة القدم لموظفي
الجامعة االردنية والتي اقيمت على مالعب االردنية.
وحسب نايف ابو دلبوح مدير النشاط الرياضي في االردنية ،تعادل فريقا المستشفى والخدمات بثالثة
اھداف ،فيما التقى امس فريقا المستشفى واالمن.
يذكر ان  ١٣فريقا شاركوا في تصفيات الدور االول.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الخميس

الغــد ص٨ :

٢٠١٣/٦/٦

الحروب :إنشاء نقابة لألساتذة الجامعيين ضرورة وطنية ملحة
طالب رئيس التجمع الوطني لتأسيس نقابة االساتذة الجامعيين عايش الحروب رسميا؛ بإنشاء نقابة
لألساتذة الجامعيين ،مشددا على أن "النقابة أصبحت حاجة وطنية ملحة ،ال تقبل التسويف والتأخير".
جاء ذلك خالل اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود أول من أمس في مكتبه مع
وفد التجمع الوطني ،الذي ضم الدكاترة :غسان كنعان ،نضال يوسف ،ياسر الخمايسة ،أيمن ابو
الرب ،باالضافة الى الحروب.
وبين الحروب في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه أمس أن "التجمع قدم رؤيته لحاجة
األساتذة الجامعيين للنقابة ،مدعما ً بوثائق قانونية ،ومقترح مشروع قانون النقابة" ،الفتا الى ان
التجمع عرض المقترح على مجلس النواب مؤخرا ،وبدوره أحاله الى لجنة التربية والشباب لدراسته
ومناقشته.
وقال الحروب إن "وزير التعليم العالي رحب بفكرة دعم األستاذ الجامعي واحترام مھنة التعليم
الجامعي بكل الوسائل ومنھا العمل النقابي".
وأضاف أن "الوزير اكد ضرورة التعاون بين الوزارة والتجمع في ھذا المجال ،وخصوصا ً مشكلة
العنف الجامعي" ،مبديا استعداد التجمع بالمساعدة في تطبيق أي توصيات واقتراحات للحد من العنف
الجامعي عبر انتشار التجمع الواسع في الجامعات األردنية .وأوضح ان الوزير طلب إيضاحات
لتدعيم فكرة تأسيس النقابة ،وقدم التجمع بعضھا مكتوباً ،مؤكدا انه سيواصل تقديم كل ما ھو مطلوب
لتأطير الفكرة ونضوجھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

الغــد ص١٢ :

٢٠١٣/٦/٦

البلقاء :منتدى نبذ العنف المجتمعي والجامعي يناشد أھالي معان تغليب لغة العقل
أصدر المنتدى األردني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي بيانا ناشد فيه أھالي معان تغليب لغة العقل
وتفويت الفرصة على المتربصين بھذا الوطن ،لتكون المصلحة العليا للوطن ذات أولوية قصوى لكل
األردنيين في ظل الظروف الخطيرة جدا التي تحيط باألردن.
ودان المنتدى محاولة البعض اإلساءة الى العشائر األردنية بوصفھا حاضنة للعنف ومدافعة عنه ،فما
كانت العشائر على مدى تاريخ ھذا الوطن إال أن تقف بوجه الباطل ومساندة الحق.
وجاء في البيان" إننا نتطلع بكل أمل وثقة للعقالء والوجھاء إلى تجنيب ھذا الوطن ما ال يحتمل ،وما
علمنا منكم اال االنحياز للوطن وقضاياه والمحبة والتسامح والكرم العربي األصيل في كظم الغيظ
واالستعالء على األلم في سبيل حاضر ومستقبل ھذا الوطن".
وناشد البيان أصحاب الضمير وااليمان أن يدفعوا الشر ،وأن يئدوا الفتنة في مكانھا ،قبل أن تمتد
األيادي الخفية بين األھل واالحبة ،ألن الخاسر الوحيد ھو الوطن حيث سيفرح المتربصون
والشامتون.
وأكد أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واألھلية ھي ملك لكل األردنيين ،وال يجوز االعتداء
عليھا بأي شكل من األشكال ،وأن ھناك من أصحاب السوابق من أساء لھذه المؤسسات بحرقھا أو
تكسيرھا ،داعيا العقالء للتصدي لمن يسيء للوطن ومساندة األجھزة االمنية في الكشف عن
المعتدين.
وجاء في البيان "إن أجدادكم وآباءكم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حماية استقالله ووحدة اراضيه،
وكانوا مدارس عز وفخار في تعزيز القيم العربية األصيلة ،وكانوا أھل الصفح والتسامح وأصحاب
األيادي البيضاء الناصعة ،التي ال تمتد إال بالخير ولم نعرف منھم يوما من خان الوطن".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص١ :

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

"التربية" تعتمد  ٤نماذج جديدة ألسئلة التوجيھي
قال المستشار االعالمي الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم ايمن البركات ،ان الوزارة اعتمدت
نماذج محددة ألسئلة امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام  ،٢٠١٣فيما اكدت
مصادر تربوية مطلعة ل العرب اليوم ان النية تتجه لتوزيع  ٤نماذج من االسئلة للمادة الواحدة  ،في
القاعة وفي مناطق محددة بغية منع الغش.
واكد البركات في تصريح صحافي امس ان اعتماد ھذه النماذج يأتي في اطار االجراءات الجديدة
التي اتخذتھا الوزارة للحد من بعض التجاوزات التي حدثت في الدورات االمتحانية السابقة وكذلك
منع اي نوع من انواع الغش اثناء االمتحان.
وبين ان الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق كافة االنظمة والتعليمات الخاصة باالمتحانات وكذلك
تحقيق المساواة بين الطلبة في كافة قاعات االمتحان بالمملكة ،معتبرا ان النماذج الجديدة تھدف كذلك
الى تحقيق العدالة بين جميع ابنائنا الطلبة اثناء انعقاد االمتحان.
وبين ان النماذج الجديدة لالسئلة وضعت جميعھا من داخل المنھاج والكتاب المدرسي ،وتقيس
مستويات المعرفة لدى الطلبة وقدراتھم العقلية والذھنية فيما تراعي الفروق الفردية بينھم.
واكد البركات حرص الوزارة على اجراء امتحان الثانوية العامة في اجواء من الراحة والطمأنينة
لدى الطلبة وتوفير كافة متطلبات االمتحان وبما يضمن سيره بكل يسر وسھولة.
وجدد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة آمنة في جميع قاعات امتحان شھادة الدراسة
الثانوية العامة وبما يساعد الطلبة على تقديم االمتحان في اجواء نفسية مريحة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

توحيد عالوات موظفي البلقاء نھاية الشھر الحالي
علم المحرر المتجول بأن الحكومة رفعت الى الديوان الملكي تعديل نظام الرواتب والعالوات لجامعة
البلقاء التطبيقية والذي يقضي بتوحيد العالوات بين العاملين في مركز الجامعه والعاملين في الكليات
خارج المركز .
وقالت مصادر ل طلبة نيوز أن النظام سيتم نشره في الجريدة الرسمية خالل الشھر الحالي بعد
توشيحه بالتوقيع السامي لجاللة الملك وأن تنفيذ النظام وصرف العالوات الواردة فيه سيكون نھاية
الشھر الحالي مؤكدة أن األمر ال يعدو أن يكون عملية إجرائية .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

الجامعة الھاشمية تستنجد بسيد البالد
وجه عدد من الموظفين في الجامعة الھاشمية رسالة الى الملك لرفع الظلم عنھم وعن رئيس
الجامعة .:ھذا نصھا :
سيدي صاحب الجاللة الھاشمية أدام ﷲ ملكه وحفضه ورعاه وسدد على درب الخير خطاه
سيدي نحن مجموعة من الموظفين في الجامعة الھاشمية نناشدكم العدل ونرجو عطفكم وحلمكم بما
كابر من آل ھاشم أالطھار
عرفناه عنكم من الحكمة وسداد الرأي اللذان ورثتموھما كابرا عن
ٍ
سيدي نحن مجموعة من موظفين الجامعة جمعنا حب الوطن واألخالص لمليكنا المفدى حفظه ﷲ
ورعاه وعاھدنا ﷲ ان نبقى الجند األوفياء كما كان آبائنا وأجدادنا اردنيو الوالء ھاشميو االنتماء
اليھمنا ان نكون من شمال الوطن او جنوبه او من وسطه اوشرقه أو غربه اليھمنا إال اننا أردنيون
أوالً وآخراً.
نناشدكم سيدي ان ترفعوا الظلم عن الجامعة الھاشمية صاحبة أغلى االسماء وعن رئيسھا االستاذ
الدكتور كمال الدين بني ھاني الذي عرفناه من أكفأ رجاالت ھذا الوطن المخلصين
سيدي ھناك فئة قليلة ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة تحاول ان تزرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد
وتحاول ان تسيء إلنجازات مؤسستنا ومقدراتھا وتحاول ان تغتال شخصية العاملين في الجامعة
وإدارتھا من خالل أألقاويل واإلشاعات الكاذبة والمغرضة مستغلين ما يسمى بالربيع العربي
والديمقراطية على مفھومھم ھم فوجدوا في بعض المواقع اإللكترونية التي ال تتحرى الصدق بيئة
خصبة لبث إشاعاتھم والتھجم على كل من يعمل مخلصا في ھذه المؤسسة ،ليحصلوا على بعض
المكاسب الشخصية لھم وبدعم من بعض المتنفذين وألن رئيس الجامعة من الكاظمين الغيض ولسعة
صدره وحلمه وعمق معرفته فأنه يتغاضى عن إسآتھم وظلمھم له درءا للفتنة فھم يحاولون ان ينفثوا
سمومھم بين الموظفين فھذا من الشمال وذاك من الجنوب وتلك من الغرب.
لذلك رأينا انه ومن واجبنا كأردنيين اوفياء عدم السكوت عن الظلم ھذا ألننا تربينا على الوحدة
الوطنية وتعلمناھا من أألب القائد طيب ﷲ ثراه ورسخھا األبن القائد ادام ﷲ ملكه.
ودمتم سيدي النور الذي يضيء جنبات ھذا الوطن الغالي الطھور

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

طلبة الماجستير بكلية االعالم في جامعة اليرموك  ...سنلجأ للقضاء ان لم تنصفنا الجامعة
كشف عدد من طلبة ماجستير االعالم في جامعة اليرموك جملة من التجاوزات والمخالفات التي
مارستھا الكلية والتي تتعارض مع تعليمات الماجستير في الجامعة وخاصة نص المادة  ،٢٢كما بين
الطلبة في مذكرة خطية ذيلت بتواقيع  ١٧طالبا وطالبة قدمت لرئيس الجامعة الدكتور عبدﷲ الموسى
ولرئيس مجلس االمناء الدكتور فايز الخصاونة .
ودعا الطلبة اصحاب القرار في الجامعة تحمل مسؤولياتھم تجاه ھذه الكلية التي انشات كاول كلية
اعالم حكومية في المملكة ،لتصويب الخلل واعادة ھيكلتھا اداريا وفنيا بما يتوائم مع مخرجات التعليم
العالي ،حيث كانت ثمرة من ثمار االرتقاء بمستوى االعالم الذي نادى به جاللة الملك عبدﷲ الثاني.
واشار البيان الى احد المساقات التي كانت تدرس في الكلية )بحوث اتصال في قضايا االعالم
المعاصر( حيث رسب في المساق  ١٧طالبا وطالبة ،فيما حصل  ١٥على عالمة النجاح وھي )(٧٠
وعدد ضئيل تراوح عالماتھم بين ) (٩١ – ٨٠العتبارات اخرى.
وبين الطلبة ان مدرس المساق خالف نص المادة  ٢٢من تعليمات الماجستير والتي تنص  ":تقسيم
العالمات يكون وفقا المتحانين اول وثان ،وتكون مجموع عالماته  % ٦٠واالمتحان النھائي % ٤٠
"  .اال ان المدرس المشار اليه لم يعلن للطلبة عن اية عالمة لكنه وضع العالمة النھائية على
حساباتھم بالنتائج اعاله ،علما بان ثالثة من الطلبة حرموا من البرنامج كونھم رسبوا في المادة مرتان
على التوالي ،في حين ان ھؤالء الطلبة المفصولين لو علموا بنتائجھم االولية لما وقعوا بفخ الحرمان.
اشار البيان الى ان الطلبة شعروا باالحباط واالستياء من تعامل الكلية معھم بھذه الطريقة ،حيث ان
الرسوب في مادة بھذا الكم غير مسبوق خاصة وان المادة حسب الطلبة مساق شبه عملي وبسيط،
وھذا ما دفع الطلبة الى مراجعة مدرس المساق الذي قيل بانه سافر خارج المملكة.
كما نفى الطلبة ما جاء على لسان رئيس قسم االعالم في الكلية من ان مدرس المساق تعرض للتھديد،
واعتبروا ان اتھامھم بھذه الصيغة فيه تشوية لسمعتھم كما ھو تشويه متعمد لسمعة الجامعة ويبعث
على اذكاء الفتنة.
واستنكر الطلبة ما اورده مدرس المساق على حسابه في فيس بوك من عبارات فيھا اھانة مباشرة
للطلبة ،واتھام صريح بانھم سرقوا استبانات بحوث علمية ،علما بان البحوث المشار اليھا كانت واجبا
عمليا ليس عليه تقييم في العالمات.
وذكر الطلبة ان عمادة الكلية لم تستجب العتراضات الطلبة بل حاولت سحب عدد من مذكرات
االعتراض الرسمية التي قدمت عبر وسطاء ،كما شعر الطلبة ان الكلية اخفقت في ادارة الكلية ،وقد
حدثت مشاكل ادارية وفنية بين العميد ورئيس القسم لتجاوز االخير بالتوقيع بھدف تحويل طالب من
مسار الشامل الى الرسالة خالل فترة غياب العميد خارج الوطن.
وتناقل الطلبة معلومات مفادھا ان ثمة خالفات بين اعضاء ھيئة التدريس وان تبادل االتھامات بين
عدد منھم بات واضحا للعيان ،وھذا له انعكاسات كبيرة على الطلبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ولفت البيان الى ان الطلبة كانوا امام خيارين ال ثالث لھما اما تقديم خدمات لبعض اعضاء ھيئة
التدريس منھا :الھدايا وتعين االقارب والمحاسيب والعزايم في مطاعم مشھورة او في البيوت ،واما
ان تكون عالمتھم متدنية او ال يحظوا باية مساعدة.
ومن المخالفات التي وقعت فيھا الجامعة انھا قبلت اعدادا كبيرة من طلبة الماجستير دون النظر
للنقص الكبير في اعضاء ھيئة التدريس حيث تجاوز عدد الطلبة المقبولين حتى االن  ٢٠٠طالبا.
وامام ھذا الكم الكبير من المقبولين لجأت الكلية لتوقيع الطلبة على تعھد بدراسة مسار الشامل ،لكنھم
قاموا بتحويل العديد من الطلبة الى مسار الرسالة وفقا العتبارات شخصية ،ومعايير فصلت للبعض
تخالف التعليمات ،التي تنص  ":يجوز للطالب التحويل من مسار الشامل الى مسار الرسالة اذا كان
معدله فوق  % ٧٥والعكس صحيح".
ومن المخالفات الواضحة التي ترتكبھا الكلية ان عدد الطلبة يتجاوز احيانا  ٤٥طالبا وطالبا ،في حين
ان معايير التعليم العالي ال تسمح بان يستوعب المساق الواحد ما يزيد على  ١٥طالبا.
ويناشد الطلبة اصحاب القرار بضرورة اعادة النظر بالمعايير التي عملت شرخا كبيرا بين الطلبة
واعضاء ھيئة التدريس وتوفير مشرفين على رسائل الماجستير ،حيث غادر الكلية العميد السابق
وعدد من اعضاء ھيئة التدريس للعمل خارج البالد ،مما دفع الكلية البحث عن مشرفين واعضاء
ھيئة تدريس غير اردنيين.
وكان الطلبة نظموا وقفة احتجاجية امام كلية االعالم ،وقاموا بمقابلة الرئيس ووضعه بحيثيات
االمور ،كما ارسلوا مذكرة الى رئيس مجلس االمناء ،وتم تحول الشكوى لعمادة البحث العلمي
للتحقق من المطالب.
وقال الناطق االعالمي باسم لجنة الطلبة محمد الربيع اننا ننتظر قرار الرئاسة بتصويب االوضاع
واعادة النظر بمادة بحوث االتصال التي ظلم فيھا العديد من الزمالء والزميالت ،وخاصة الذين
اخفقوا في المساق مرتين وحرموا من البرنامج.
كما ندعوھم الى تصويب االوضاع بالكلية ،وفتح ملف القبول وتوفير مشرفين واعادة ھيكلة الكلية
اداريا وفنيا ،ووقف االعمال التي من شأنھا اذكاء الفتنة سواء بين اعضاء ھيئة التدريس انفسھم او
الطلبة.
واشار الى ان الطلبة سيلجأون الى القضاء إلنصافھم ولمكافحة الفساد حال اخفقت الجامعة في حل
مشاكلھم العالقة ،مؤكدا ان الطلبة يحترمون الجامعة ويكنون لجميع اعضاء ھيئة التدريس االحترام
والتقدير وھم ليسوا على خالف مع احد ،وانما مطالبھم مطالب عادلة كفلھا الدستور والقانون.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

جريدة الدستور

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

الخميس ٢٠١٣/٦/٦
يكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق
المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة
للغبار في جنوب وشرق المملكة.
الجمعه ٢٠١٣/٦/٧
يبقى الجو حارا ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق الجبلية وحارا نسبيا في المناطق
المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار
في المناطق الصحراوية.
السبت ٢٠١٣/٦/٨
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واألغوار
والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
االحد٢٠١٣/٦/٩
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح جنوبية غربية
معتدلة السرعة.
االثنين ٢٠١٣/٦/١٠
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

جريدة الرأي

الخميس

•

-الحاجة آمنة اسماعيل أبو شرار  -الزرقاء /

•

-أمل شمس الدين أحمد الخطيب – ضاحية الرشيد /

•

-عبدالجبار محمود صالح العوضات – قاعة مسجد ابو غويلة /

•

-عثمان مدحت علي الفارس – الشميساني /

•

-الحاج معد شاكر عبدالسالم العاني – الرابية /

•

-الحاج غازي مناور العواملة – الصوانية /

•

-فريزة محمد سعيد الصباغ – عبدون /

•

-الحاجة حنيفة عبدالنبي النھار – تالع العلي /

•

-الحاجة عائشة سليمان الرطروط – بعد عودة االھل /

•

-عدنان خليل أبو نمرة – دابوق /

•

-الحاجة ھيام راغب عبدالغني البشتاوي – الجبيھة /

•

-الحاج رأفت يوسف النحاس – جبل الحسين /

•

-الحاج مراد طاھر رضوان سعدون – سمر الكفارات /

•

-ناجيه إلياس سابا حجازي – الفحيص /

•

-متري عطية سليمان حمارنة – جمعية االزھار التعاونية /

•

-الحاجة فاطمة مفلح محمد الخريسات – السلط /

•

-الحاجة فھمية يوسف أحمد العرب – الھاشمي الشمالي /

•

-صبحي »عبدﷲ« نمر جابر – الھاشمي الشمالي /

•

-الحاج فتحي رضا منيب جردانه – عبدون /

•

-ابراھيم خضر عبد دراغمة – عرجان /

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٦/٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

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

-الحاجة نھى محمد حسين المشاط – بيروت / -

•

الحاجة صبحا عودة ﷲ القضاه – الكرك /

•

-الحاجة فريدة زكي السفاريني – تالع العلي /

•

-عزيه محمد علي الزبيدي – اربد /

•

-ريمون نايف ابراھيم دبابنه – ديوان آل حداد /

•

-أمجد محمد يوسف طالفحة – جحفية /

•

-الحاج علي سليمان محمود الفقھاء – الزرقاء /

•

-اسامة جھاد غازي ابو ھنطش – االشرفية /

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

عين الرأي

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

•

رئيس الديوان الملكي د .فايز الطراونه التقى أمس األول بحضور مدير مكتب جاللة الملك عماد
فاخوري ومدير الدائرة السياسية منار الدباس وزمالء من إدارة اإلعالم في الديوان الملكي
رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددا من كتاب األعمدة في نادي الملك حسين ..الطراونه أجاب
على أسئلة واستفسارات الزمالء حول قضايا محلية وعربية مختلفة.

•

رئاسة الوزراء عممت على الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بعدم مخاطبة الجامعة
العربية وھيئاتھا والمؤسسات التابعة لھا إال من خالل وزارة الخارجية.

•

جمعية خبراء الضرائب أنضمت الى غرفة تجارة األردن بالمطالبة باعفاء جميع مكلفي ضريبتي
الدخل والمبيعات من الغرامات.

•

بنك اإلسكان أوقف أيام السبت وبعد ساعات الدوام الرسمي تسليم دعم المحروقات حسب االتفاق
مع األجھزة الحكومية المعنية من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الثالثة بعد الظھر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

 رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور يرعى في التاسعة والنصف منصباح االثنين المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الذي تقيمه جامعة العلوم
التطبيقية تحت عنوان التحوالت والتغيرات في الوطن العربي.

 يقوم وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر بجولة تفقديةبعد غد السبت تشمل مواقع االنتاج الزراعي في االغوار.

 اكد محامي األسرى األردنيين فواز الشلودي لفريق دعم االسرى االعالمينقل األسير عبدﷲ البرغوثي إلى مستشفى العفولة بعد تردي وضعه
الصحي.

 قرر مدير عام الجمارك منح شركات التخليص التي لم تقم بتجديدترخيصھا لعام  ٢٠١٣مھلة اخيرة تنتھي بتاريخ  ..٢٠١٣/٦/٣٠ويأتي ھذا
القرار تماشيا ً مع سياسة دائرة الجمارك بالتسھيل المستمر على كافة
المتعاملين معھا.

 22ألف عامل وافد تم تسفيرھم من المملكة منذ بداية العام الحاليلمخالفتھم لقانوني العمل واالقامة ..أغلبية العمال المسفرين من جنسيات
عربية .

 تعقد ھيئة األوراق المالية األسبوع المقبل مؤتمرا حول الصكوك االسالميةبحضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

 اعلن البنك المركزي عن طرح االصدار السابع والخمسين من سنداتسلطة المياه الجل خمس سنوات بقيمة ) (١٥مليون دينار ليصدر بتاريخ
اليوم الخميس.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٦/٦

الخميس

• جاللة الملكة رانيا العبدﷲ زارت أمس بيت عزاء آل الخطيب بفقيدھم وزير اإلعالم األسبق
المرحوم محمد الخطيب ،وقدمت جاللتھا واجب العزاء آلله وذويه.

• صدرت اإلرادة الملكية السامية أمس بترفيع سبعة ضباط كبار في األمن العام إلى رتبة لواء،
وھم األلوية :عايد العجرمي ،محمد الزعبي ،فريد السلوادي ،عبدالمھدي الضمور وفاضل
الحمود وحسين مھيدات وعدنان فريج.

• اقتصرت ردود الفعل الرسمية على خبر تھديد شركة المعبر اإلماراتية أمس بإعادة النظر
بمستقبل ومصير استثماراتھا في المملكة ،على اتصاالت رسمية من الديوان الملكي فقط،
فيما غابت ردود الفعل من الحكومة ووزارة المالية .إدارة "المعبر" تعقد الثالثاء المقبل،
بحضور رئيس مفوضية العقبة الخاصة خالد محادين ،مؤتمرا صحفيا في العقبة" ،للرد على
كل اإلساءات" الموجھة للشركة.

• دعا رئيس مجلس النواب باإلنابة خليل عطية رؤساء اللجان النيابية الى الشفافية مع
الصحفيين ،وتمكينھم من حضور لقاءات اللجان أثناء مناقشات المواضيع المھمة .جاء ذلك
على خلفية طرد صحفيين من حضور اجتماع لجنة الطاقة والمالية مع رئيس الوزراء عبدﷲ
النسور أول من أمس ،لبحث موضوع تسعيرة الكھرباء .وقدم عطية اعتذاره لألسرة
الصحفية عما حصل في االجتماع.

• وجه النائب عبدالھادي المحارمة سؤاال إلى رئيس الوزراء ،طالب خالله تزويده بأسماء
موظفيمركز سحاب الثقافي التابع ألمانة عمان الكبرى ومسمياتھم الوظيفية ،وما يشغلونه من
مراكز حاليا ،وحاجة المركز الفعلية من الموظفين والعدد الزائد على الكادر.

• النائب محمد القطاطشة وجه سؤاال إلى رئيس الوزراء؛ طالب خالله بايضاح مساحة
األراضي المؤجرة إلى عدد من اإلسرائيليين وغيرھا وفق اتفاقية وادي عربة ،ومقدار
التأجير وموعد انتھائه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

األردن يشارك األمتين العربية واإلسالمية االحتفال بذكرى اإلسراء
والمعراج
النسور  :ال رفع ألسعار الكھرباء إال بعد االستماع لحلول واقتراحات
النواب
إقرار مشروعي قانوني مؤسسة ضمان الودائع والمجلس الصحي العالي
الحكم على الكردي باألشغال الشاقة  ٣٧٫٥عام وتغريمه  ٢٨٥مليون دينار
تحويل  ٧أشخاص للمدعي العام إثر ظھورھم في فيديو الراشدية
47%من قيمة األوراق المالية في أيار يحوزھا االستثمار غير األردني
مذكرة منع التدخين تحت )القبة( بانتظار التنفيذ
لجنة تحقيق في حادث وفاة مواطنين في الطرة
تنصيب فيلومينوس مخامرة مطرانا ً ووكيالً بطريركيا ً
عودة المعابر الحدودية السورية الستقبال المنتوجات الزراعية األردنية
وزير الخارجية األميركي في عمان األسبوع المقبل
(اإلقراض الزراعي( تعتمد خطتھا الجديدة بقيمة  ١٣٤مليون دينار
»النشامى« يتقدم للمركز  .. ٧٥والبرازيل بعد الـ »العشرين«!

-

مقتل  ٦وجرح  ١٣بانھيار مبنى بفيالدلفيا االميركية
النسور  :اجراءات لترشيد االستھالك الكھربائي واالعتماد على مشاريع
الطاقة البديلة
«النواب« يلغي »المطبوعات« و»المرئي والمسموع« ويلحقھما بھيئة
اإلعالم
األمتان العربية واإلسالمية تحتفالن بذكرى اإلسراء والمعراج اليوم
جودة  :قضية األردنيين في السجون االسرائيلية في قمة أولويات
»الخارجية»
«العليا إلعمار غزة« تجمع  ٧٥ألف دينار إلكمال بناء مستشفى أطفال في
دير البلح
الموازنة العامة تسجل عجزا مقداره  ١٧٦٫٤مليون دينار
الجيش السوري يبسط سيطرته على القصير
االسرى في سجون االحتالل يبدأون خطوات إلعالن »العصيان«

-

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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-

 ٣٦مليار دقيقة اتصال في األردن
أعلن التيار السلفي الجھادي في األردن مقتل أحد أعضاء التيار من أبناء معان أنس
عميشان عوجان خالل "القتال ضد النظام السوري في دمشق"
ألغى مجلس النواب دائرة المطبوعات والنشر وألحقھا بھيئة اإلعالم المستحدث ،بعد
تغيير اسم ھيئة اإلعالم المرئي والمسموع لتصبح “ھيئة اإلعالم”
أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يتھاون مع أي إساءة ألي زميل يقوم بتأدية رسالته
الصحفية ،رافضا ً "تعرض الزمالء لإلساءة
المصادقة على االتفاقية األردنية البريطانية تمھد لتسلم الكردي
إحالة  ٧أشخاص ظھروا بـ"فيديو الراشدية" للمدعي العام
األردن يشارك العالم اإلسالمي االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج
عودة الھدوء إلى الطرة بعد تشكيل لجنة للتحقيق بوفاة شابين
النسور :الدوائر الحكومية والعسكرية ستخضع لزيادة أسعار الكھرباء
"المواقع اإللكترونية" تعتصم أمام "النواب" وتطالبه بالحل

-

"النواب" يلغي  ٨مؤسسات رسمية مستقلة
"التربية" تعتمد  ٤نماذج جديدة ألسئلة التوجيھي
الحكم على الكردي بـ  ٣٧٫٥سنة غيـابيـا في قـضيتيـن منفصـلتيـن
مختصون :الحكومة لم تفكر بحلول قـبـل الـلجـوء إلـى رفـع أسعـار الكھـربـاء
الجيش السوري يسيطر على القصير
ديوان المحاسبة :وزارة المالية تخالف نصوص القـانـون في بيانات الدين العام
ھدوء حذر في معان و ٧أشخاص للمدعي العام ظھروا بمقطع فيديو حول جثماني
مطلـوبين
ارتفاع نسبة انتشار الخلوي واإلنترنت في الربع األول من ٢٠١٣
لجنة للتحقيق بمقتل  ٢إثر مالحقة من الجمارك
زيـادة سـاعـات ضـخ الـمـيــاه فــي عــمـــان

-

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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