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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة األردنية+الدستور ص+١٣ :الديار ص+٣ :األنباط ص+٤ :السوسنة
٢٠١٣/٣/٧

الخميس

 ٨٠٠ألف دينار الدعم الحكومي "لألردنية" العام الماضي
أكد رئيس الجامعة
األردنية الدكتور إخليف
الطراونة أن قيمة الدعم
الحكومي للجامعة العام
الماضي بلغ) (٨٠٠ألف
دينار.
وأضاف الطراونة أن
لدى الجامعة أدواتھا
لمواجھة األعباء المالية
خصوصا ً إعادة ترتيب
االستثمار ودعم جھود
أعضاء ھيئة التدريس
والباحثين للحصول على
دعم مالي من خارج
الجامعة لتمكينھم من
القيام بإعداد بحوث ودراسات علمية متخصصة تساند التنمية الوطنية.
وأشار الطراونة خالل لقاء إذاعي أجراه مدير إذاعة الجامعة األردنية محمد واصف و بث عبر أثير
اإلذاعة اليوم أن من العوامل التي أثرت على ميزانية الجامعة رفع مستويات رواتب العاملين وزيادة
أسعار المياه والكھرباء والطاقة وارتفاع كلفة المستلزمات والتجھيزات والوسائل التعليمية.
تحدث رئيس الجامعة حول قضايا تھم قطاع التعليم العالي مشيراً في ھذا السياق إلى ضرورة إعادة
النظر بوجود وزارة التعليم العالي وتشكيل مجلسا ً للتعليم العالي يكون موسعا ً ويضم قيادات وكفاءات
أكاديمية تمتلك الخبرة الطويلة ورؤساء جامعات أردنية يكون مرتبطا ً برئيس الوزراء.
ولفت الطراونة إلى أن تعاقب  ١٢وزيراً خالل الخمس السنوات الماضية ،أدى إلى تراجع أداء
الوزارة التي أنشئت عام  ،١٩٨٥ما أحدث تخبط في قطاع التعليم العالي وتدني مستوى استقاللية
الجامعات.
كشف الطراونه عن توجه الجامعة إلقامة مراكز ثقافية في عدد من عواصم دول العالم اإلسالمي
لتعليم اللغة العربية ونشر الحضارة اإلسالمية على غرار المراكز الثقافية األجنبية المنتشرة في عمان
مشيراً إلى أن الجامعة لديھا خبرة تراكمية في تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
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وحذر الطراونه من استمرار التشوھات التي رافقت امتحانات الثانوية العامة )التوجيھي( السيما
عملية تسرب األسئلة واتساع نطاق ظاھرة الغش ومساعدة األھل في تنمية ھذه الظاھرة مؤكداَ في
ھذا الصدد أن امتحانات التوجيھي عالمة تجارية بامتياز.
وأيد رئيس الجامعة إلغاء الدورة الشتوية لالمتحان داعيا إلى مزيد من تكاثف الجھات المعنية لحماية
عمليات إجراء االمتحانات للمحافظة على القيم والمبادئ الراسخة.
وأكد الطراونة استمرار نھج الجامعة في التواصل مع المجتمع المحلي ومجتمع طلبة الجامعة الفتا
إلى لقاءاته مع الطلبة ضمن برنامج )إفطار مع الرئيس( لتبادل اآلراء والمعلومات حول الخطط
والبرامج التطويرية للعملية التعليمية في الجامعة.
ورحب الطراونة بتوجه اإلذاعة ببث البرنامج اإلذاعي الجديد )صوت الطلبة( خالل الدورة
البرامجية الجديدة والذي يدعم فكرة مشاركة ) (٣٨ألف طالب وطالبة في إبراز نشاطاتھم وميولھم
ومسيرتھم الجامعية والوقوف على أبرز العقبات التي تواجھھم فضال عن رسم مالمح األردن
المزدھر والحديث.
وأجاب الطراونه على أسئلة ومداخالت عدد من المستمعين من داخل الجامعة وخارجھا حول رؤية
الجامعة وخططھا وبرامجھا المستقبلية في جميع المجاالت.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص+ ٩ :بترا

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

ساسة وأكاديميون  :التدرج في الحكومات البرلمانية مرتبط بمأسسة الكتل واألحزاب
صالح الدعجة  -قال ساسة واكاديميون وحقوقيون ،ان التدرج في تطبيق نھج الحكومات البرلمانية
مرتبط بتطور الكتل البرلمانية ومأسسة عملھا جنبا الى جنب مع تطوير االحزاب وتقدمھا.
ورأى ھؤالء ان »توزير النواب« في المرحلة الراھنة يمكن ان يحدث ارباكا للحكومة والبرلمان
على اعتبار ان ذلك سيعطي سلطة اضافية لنواب ويحرم منھا آخرون طالما انھم ال ينتمون الى كتل
صلبة ذات برامج مستقبلية.
واشار آخرون الى ضرورة »توزير النواب« بشكل مرحلي وضمن وزارات غير خدمية كخطوة
تؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية التي يشكلھا االئتالف االكبر في البرلمان.
ويجمع ھؤالء على ضرورة البدء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومواءمته مع الدستور والبدء
بحوار وطني لقانون انتخاب يعزز الحياة السياسية والتطور الديمقراطي في المملكة.
واعتبر ھؤالء ،في حديث مع وكالة االنباء االردنية )بترا( ضمن النقاشات التي بدأتھا )بترا( مع
مختلف اطياف المجتمع االردني حول ما ورد في الورقة النقاشية الثالثة لجاللة الملك عبدﷲ الثاني،
»ان طرح جاللته يمثل مرتكزا اساسيا للجميع من اجل النظر في االدوار المطلوبة لتفعيل الحياة
السياسية وتطوير االردن على مختلف الصعد«.
الشريف :من المبكر الجمع بين النيابة والوزارة
وقال وزير االعالم االسبق الدكتور نبيل الشريف ان أھم ما في الورقة النقاشية لجاللة الملك ھو
تحديد مفھوم الحكومات البرلمانية الذي يقوم على التدرج ويضع على جميع االطراف في العملية
السياسية مسؤوليات محددة.
واشار الى ضرورة ان يطور مجلس النواب اداءه ونظامه الداخلي والتوافق على مدونة سلوك
تحكم عمله ،مؤكدا ان االحزاب مطالبة بإعداد برامج محددة لمعالجة مختلف القضايا الوطنية
واالنتقال من مرحلة الشعارات الى حقبة العمل البرامجي المحدد.
ويرى الشريف ان التصور الذي يطرحه جاللة الملك ھو ائتالف من االحزاب يشكل الحكومة في
المستقبل وستكون ھناك احزاب اخرى تشكل حكومة ظل ولألخيرة دور مھم محدد ،اذ انھا قد تتسلم
موقع السلطة التنفيذية في اية لحظة.
وربط الشريف تطور الحكومة البرلمانية بتطور الجھاز الحكومي وضرورة ابتعاده عن التسيس،
وھو امر يتطلب عمال دؤوبا من اليوم بحيث يتم تعزيز الكادر الحكومي واعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة
خصوصا في مواقع االمناء العامين في الوزارات وال سيما وأن الوزير من اآلن فصاعدا سيكون
على االرجح سياسيا ولن يكون فنيا.
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واضاف »يجب ان يكون ھناك كادر حكومي مستقر ومھني قادر على اداء المسؤوليات بغض
النظر عن الوزير السياسي الذي قد يأتي في أي قوت حتى ال تتعرض الوزارات والمؤسسات إلرباك
في ادائھا«.
وحول مشاركة النواب في الحكومة قال »إن الورقة النقاشية تحدثت حول ھذا الموضوع ،فھناك
اشارة واضحة الى ان الدستور ال يمنع ذلك وان كانت التقاليد واالعراف السياسية في الفترة الماضية
حالت دون ذلك.
ورأى ان من المبكر الحديث عن الجمع بين النيابة والوزارة ،غير انه رأى ان تطبيق ھذه الفكرة
تتطلب امرين االول تأطير العمل النيابي وإصالح النظام الداخلي ومأسسة الكتل داخل المجلس
بالتزامن مع تطوير الجھاز الحكومي.
وقال الشريف »مالم يحدث ذلك فإن مشاركة النواب في الحكومة ستشكل ارباكا لعمل الحكومة
والبرلمان في آن واحد«.
العايد  :وضع ضوابط آللية الجمع بين الوزارة والنيابة
واعتبر وزير االعالم االسبق رئيس مجلس ادارة الرأي علي العايد ،ان جاللة الملك وضع الجميع
امام مسؤولياتھم لتطوير االردن ،وحدد دور الحكومة واالحزاب والمواطنين ودور الملكية في تجذير
ثقافة الديمقراطية وصوال الى تعزيز قيم التعددية والتسامح والفصل بين السلطات.
وبين ان الورقة النقاشية اشارت الى موضوع الحكومات البرلمانية التي يجب ان تستند حسب رأيه
الى تقدم العمل الحزبي والبرلماني ،الفتا الى متطلبات ضرورية يجب ان تؤخذ بالحسبان آللية الجمع
بين الوزارة والنيابة ،ووضع ضوابط لمبادئ الفصل بين السلطات ما يؤكد ضرورة التدرج حتى
تتكون الكتل وتتشكل بطريقة فاعلة وناضجة.
واشار العايد الى ان المواطن ھو عماد محطات االصالح ،فھو الذي ينتخب ويختار الحزب الذي
يريد وعليه دور مھم في مراقبة اداء مجلس النواب ،وھو امر ركز عليه جاللة الملك في الوثيقة ما
يعطي رسائل لكل السلطات بضرورة التواصل مع المواطن ومعرفة افكاره واحتياجاته التي يجب
على مؤسساته الدستورية العمل على تحقيق اقصى ما يمكن منھا.
ولفت الى انه وفي ظل عدم نضوج تجربة االحزاب في االردن ،فإن آلية التشاور مع النواب التي
طرحھا جاللة الملك تلقي مسؤولية كبيرة على النواب لتشكيل كتل نيابية فاعلة ذات برامج محددة.
ورأى ان تطوير مجلس النواب وتفعيل أدائه يتطلب بالضرورة وضع مدونة سلوك للمجلس تسھم
في االرتقاء بعمله وكذلك تطوير النظام الداخلي بما يسھم في مأسسة عمل الكتل ،الفتا الى ضرورة
ان يكون ھناك تحديد لعدد الكتل وعدد اعضائھا ومعالجة موضوع االنسحابات والتحالفات وغيرھا.
وقال »إن الجميع في االردن عليه مسؤولية لتجذير ثقافة الديمقراطية والحزبية وسيادة القانون«.
وبين العايد ان الفصل بين السلطات ووضع ضوابط لذلك يعتبر خطوة اساسية من اجل االنجاز
والقيام باألدوار المنوطة بكل سلطة ،مشددا على ضرورة ان ال تكون المعارضة والموافقة بالمطلق
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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فالرابط االساس يجب ان يكون مدى تحقيق المصلحة العامة .القاضي القالب  :الحكومات البرلمانية
تتطلب برامج حزبية.
القالب  :االبتعاد عن المصالح اآلنية في تشكيل الكتل
وقال القاضي السابق والمحاضر في الدستور االردني الدكتور سليمان القالب ان نھج الحكومات
البرلمانية يتطلب وجود احزاب توصل النواب بناء على برامج والذين يشكلون بدورھم اغلبية
بائتالف او حزب لتشكيل الحكومة.
واعتبر انه من المبكر الحديث عن »توزير النواب« ألن ذلك ال يصب في المصلحة العامة طالما ان
النواب ال ينتمون الى كتل حقيقية واحزاب فاعلة ذات برامج حقيقية.
وتساءل القالب »ھل يعقل ان يكون ھناك نائب صاحب سلطة تنفيذية وآخر ال يملكھا ،ان حصل ذلك
فإنه سيقوي نائب على آخر وسيكون اآلخر مناكفا لھذه العملية«.
واعتبر ان الورقة النقاشية االخيرة التي طرحھا جاللة الملك تشكل خارطة طريق لنھج الحكومات
البرلمانية التي تحتاج لتطبيقھا ثالث دورات مقبلة كي تنضج الفكرة والكتل.
وعلى النواب ،كما يقول القالب ،ان يدركوا اھمية تشكيل الكتل الصلبة ذات البرامج والتخلص من
مرحلة الكتل الھالمية التي تجمعھا مصالح آنية ،مؤكدا ان التدرج للوصول الى حكومات برلمانية
مرتبط بالضرورة بتطور الحياة البرلمانية والحزبية.
وقال ان المرحلة الحالية من التشاور الذي كرسه جاللة الملك ھو عرف دستوري جديد منح فيه
جاللة الملك جزءا من صالحياته في تشكيل الحكومات للنواب.
واكد القالب ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تكون الكتل فيه مؤطرة قانونيا وان
ال يكون الدخول والخرج منھا ضمن »حرد سياسي« ويجب ان تكون مسجلة في مجلس النواب
ضمن تعديل النظام الداخلي الذي ال يعترف حاليا بالكتل لكنھا عرف داخلي.
المعاني  :نريد أحزابا ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن
من جھته ،اعتبر الوزير السابق موسى المعاني ان الورقة النقاشية التي حدد جاللة الملك فيھا
مسؤولياته الملكية تجاه وطنه وشعبه ،رسمت خارطة طريق للمسؤوليات واالدوار السياسية للحكومة
واالحزاب وللمجلس النيابي.
ورأى المعاني ان التحدي االكبر يكمن في تجذير الثقافة الديمقراطية عند الجميع ،وھو يتطلب تحويل
االفكار الى خطط عمل وبرامج لخدمة الوطن والمواطن.
وقال ان الحكومات البرلمانية ال يمكن ان تتطور اال باستكمال النظام النيابي من خالل وجود احزاب
فاعلة وبمدى تقدم العمل الحزبي والبرلماني ،وكذلك تطور ادوار الحكومات واالحزاب والمواطنين
في رسم خارطة طريق متكاملة من اجل السير الى االمام نحو عملية االصالح والديمقراطية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقال ان الوصول الى ذلك يتحقق بوجود احزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن ،وھو نھج
مرتبط باألساس بمدى النجاح في تقدم العمل في االحزاب البرامجية.
واكد المعاني ضرورة ان يخضع مجلس النواب لمراقبة الموطنين ما دامت الحكومة خاضعة
لمساءلته ،مؤكدا أھمية ان تقوم الحكومة بإعداد وتنفيذ برامج عمل شاملة تنفذ ضمن خطط على مدى
اربع سنوات لتحقق االزدھار والنماء والتنمية وان يتم محاسبتھا على مدى تنفيذھا للبرنامج.
ورأى المعاني ان المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من االنفتاح والشفافية والمبادرة في تعامل رئيس
الوزراء ومجلس الوزراء مع المجلس النيابي ومع المواطنين حتى تكون العملية تكاملية إلنجاح
»ديمقراطيتنا« على ارض الواقع.
وبين ان االردن يحتاج الى وقت من اجل تطوير األحزاب السياسية بالحجم واالمتداد الوطني ليتطور
دورھا في النھوض ولتكون قادرة على تشكيل الحكومات المقبلة.
الطراونة :مأسسة الكتل البرلمانية نواة ألحزاب
وقال رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة ان تطوير مفھوم الحكومات البرلمانية
يتطلب من الكتل البرلمانية العمل ضمن برامج تتفق عليھا بدل من ان تكون كتال ضمن مجموعة
من االفراد ضمن رؤى مختلفة ،وان يتم تطوير برامج يتفق عليھا الجميع.
وبين الدكتور الطراونة ان من المناسب ان تبدأ تلك الكتل برسم خطوط عريضة لبرامج يتفق
عليھا جميع افراد الكتلة بحيث تحقق استقرارا في قرار الكتلة وتوجھاتھا ورأيھا في الحكومة
والبرامج المطروحة.
واقترح الطراونة ان تتوجه تلك الكتل نحو العمل الحزبي »وكأنھا نواة لمشاريع احزاب« ،وأن
يفتح لھا مكاتب خارج اروقة البرلمان لتتواصل من خاللھا من الناخبين بحيث يتشكل راي عام
اردني »كتلوي« حول برنامجھا وتصورتھا للعمل الحزبي المؤسسي.
وبين ان ذلك يشكل خطوة اولى لبروز احزاب قادرة على الساحة االردنية لتحل مكان الكتل
البرلمانية.
ودعا الى اعادة قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب ،وازالة كل التشوھات الموجودة فيه بما في
ذلك التي تتعارض مع الدستور االردني واضافة ما يمكن ان يحقق للكتل حالة من االستقرار.
ومن مثل تلك الشروط ،يرى الطراونة ،ان من يلتحق بالكتلة ال يجوز له االنسحاب قبل مضي فترة
 ٦شھور على انضمامه وال يقبل في غيرھا اال بعد عام على االقل ،وان تعطى اولوية الحديث تحت
القبة للكتل وأن يشجع العمل الجماعي.
وفيما يتعلق بموضوع »توزير النواب« قال الطراونة ان الدستور االردني ال يمانع في ذلك وقد
ورد حديث مفصل عن ھذا الشأن في الورقة النقاشية لجاللة الملك ،وحتى يعطى البرلمان فرصة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حقيقية لتشكيل الحكومة فإنه ال بد من ان تتاح له ايضا فرصة الدخول في الحكومات الحالية لحين
انضاج فكرة الحكومة البرلمانية االردنية على ان يكون ھذا التوزير في وزارات ليست خدمية حتى
ال تستغل من قبل الوزير النائب لغايات انتخابية.
وبين انه من الممكن ان يصار الى اختيار نائب لرئيس الوزراء من النواب واخرين وزراء للشؤون
البرلمانية والتنمية السياسية بحيث يعملون على تنشيط فكرة الحكومة البرلمانية من داخل الجسم
الوزاري.
الدباس  :آليات حقيقية لحماية حقوق اإلنسان
واكد مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق االنسان الدكتور علي الدباس أن ما
تضمنته الورقة النقاشية من رؤى يمثل آليات حقيقية من اجل حقوق االنسان االردني ،مؤكدا ان
تطبيقھا يشكل نقلة نوعية في احترام حقوق المواطن.
وبين الدباس ان جاللة الملك اشار في ورقته النقاشية الى اھمية الوصول الى حكومات برلمانية فعالة
وھو ھدف في غاية االھمية وفي حال تحقيقه فإنه يسھم في تفعيل حق المواطنين في المشاركة في
ادارة الشأن العام.
وبين ان جاللته حدد االدوار المطلوبة من جميع الجھات بما فيھا دور البرلمان في المساھمة الفاعلة
في تجذير الديمقراطية وتعزيز قيم التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبدأ الفصل والتوازن
بين السلطات.
واشار الى ضرورة مساھمة المجلس الفاعلة والحقيقية لحماية الحقوق والحريات الراسخة لجميع
المواطنين ،والعمل على تطوير قانون انتخاب وصوال الى نظام انتخابي اكثر عدالة وتمثيال يحمي
التعددية ويغنيھا ويوفر فرصا عادلة للتنافس الحر.
وأشار الى ضرورة تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ،وبلورة مدونة سلوك ملزمة تجسد الدور
الفاعل للبرلمان في عملية وافراز حكومة تحظى بالرضا والتوافق من كافة االطياف السياسية قوامھا
الكفاءة والقدرة على تحقيق االزدھار واالمن لكافة ابناء الوطن من خالل برنامج عملي لمدة اربع
سنوات تتم مراقبته من مجلس النواب.
واكد الدباس اننا ننظر بعين االمل الى ان يتم تطبيق ما ورد في الوثيقة وان تؤخذ على محمل الجد
من الجميع ألنھا تتضمن بنودا تعزز من ثقافة احترام حقوق االنسان وآليات لحماية حقوق المواطن
في صناعة القرار والمشاركة فيه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع أخبار الجامعة األردنية+الدستور ص١٩ :

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

"األردنية" ترحب بتعليم طلبة ھنغاريين اللغة العربية
رحب رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة باستقبال طلبة
من ھنغاريا لتعلم اللغة
العربية في الجامعة.
جاء ذلك خالل لقائه في
مكتبه اليوم رئيس معھد
ابن سينا للدراسات الشرق
أوسطية نائب رئيس
العلمية
األكاديمية
الھنغارية الدكتور "
ميكلوش ماروث" الذي
استضافته الجامعة اللقاء
محاضرة حول أبحاث المستشرقين الھنغاريين في الشرق األوسط.
وتبادل الجانبان وجھات النظر حول امكانية فتح أبواب التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة
واألكاديمية من خالل إبرام اتفاقيات تؤسس لخدمة الشعبين الصديقين األردني والھنغاري.
وأكد الطراونة استعداد الجامعة الستقبال طلبة ھنغاريين لتعلم اللغة العربية ودراسة الحضارة
اإلسالمية والدراسات االنسانية إلى جانب إيفاد طلبة أردنيين لدراسة العلوم التقنية والطبيعية في
الجامعات الھنغارية.
من جانبه أشاد ماروث بالمستوى العلمي الذي حققته الجامعة األردنية وانفتاحھا على العالم الخارجي
ودورھا في دعم عالقات األردن مع المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل أشار الضيف في المحاضرة التي ألقاھا بكلية اآلداب إلى أسباب االستشراق
وبدايات الترجمة األوروبية للحضارة العربية االسالمية خصوصا القرآن الكريم وعلوم الطب
وغيرھا من العلوم اإلنسانية.
ولفت المحاضر خالل المحاضرة التي أدارھا رئيس قسم التاريخ في الجامعة الدكتور يوسف بني
ھاني إلى أھم الدراسات الھنغارية االستشراقية وبداياتھا وجھود الجامعات بھدف التعرف على كنوز
الحضارة العربية واإلسالمية خالل حقب تاريخية مختلفة .
واستمع إلى المحاضرة عميد كلية اآلداب الدكتور كايد أبو صبحة وعدد من أعضاء ھيئة التدريس
وجمع من طلبة الجامعة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع أخبار الجامعة األردنية +الدستور ص+٨ :الديار ص +٣ :السوسنة

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

بحث التعاون بين »األردنية« ونظيرتھا مرمرة التركية
بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة لدى لقائه وفدا من جامعة مرمرة التركية
اوجه التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.
وناقش الجانبان امكانية استقبال الطلبة األتراك لدراسة الشريعة اإلسالمية واللغة العربية في الجامعة
األردنية نظرا لإلقبال المتزايد من كليات في الجامعات التركية على دراسة ھذه التخصصات.
وتحدث الطراونة عن لقاءه مؤخرا عددا من رؤساء الجامعات التركية الذي تم االتفاق خالله على
انشاء برامج اكاديمية مشتركة بين البلدين وتسھيل آلية تبادل اعضاء ھيئة التدريس الى جانب دعم
التبادل الطالبي.
وقدم الطراونة للوفد الضيف ايجازا حول البرامج التي تطرحھا الجامعة وتطلعاتھا ،مؤكدا ان
الجامعة ستشجع طلبتھا على اختيار فصل دراسي في تركيا من خالل إطالعھم على أبرز التسھيالت
الدراسية في الجامعات التركية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١ :

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

رئيس »األردنية« يدعو إلعادة النظر بوجود وزارة التعليم العالي
امان السائح  -أكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور إخليف الطراونة أن قيمة الدعم الحكومي للجامعة العام الماضي
بلغ ) (٨٠٠ألف دينار ،مشيرا ان لدى الجامعة أدواتھا لمواجھة األعباء المالية خصوصا ً إعادة ترتيب االستثمار
ودعم جھود أعضاء ھيئة التدريس والباحثين للحصول على دعم مالي من خارج الجامعة لتمكينھم من القيام بإعداد
بحوث ودراسات علمية متخصصة تساند التنمية الوطنية.
وأشار الطراونة خالل لقاء إذاعي أجراه مدير إذاعة الجامعة األردنية محمد واصف وبث عبر أثير اإلذاعة امس أن
من العوامل التي أثرت على ميزانية الجامعة رفع مستويات رواتب العاملين وزيادة أسعار المياه والكھرباء والطاقة
وارتفاع كلفة المستلزمات والتجھيزات والوسائل التعليمية.
وتحدث رئيس الجامعة حول قضايا تھم قطاع التعليم العالي مشيراً في ھذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر بوجود
وزارة التعليم العالي وتشكيل مجلس للتعليم العالي يكون موسعا ً ويضم قيادات وكفاءات أكاديمية تمتلك الخبرة
الطويلة ورؤساء جامعات أردنية يكون مرتبطا ً برئيس الوزراء مشيرا في حديثه إلى أن تعاقب  ١٢وزيراً خالل
الخمس السنوات الماضية ،أدى إلى تراجع أداء الوزارة التي أنشئت عام  ،١٩٨٥ما أحدث تخبطا في قطاع التعليم
العالي وتدني مستوى استقاللية الجامعات.
وحذر الطراونه من استمرار التشوھات التي رافقت امتحانات الثانوية العامة )التوجيھي( ال سيما عملية تسرب
األسئلة واتساع نطاق ظاھرة الغش ومساعدة األھل في تنمية ھذه الظاھرة مؤكداَ في ھذا الصدد أن امتحانات
التوجيھي عالمة تجارية بامتياز،مؤيدا بالوقت ذاته قرار إلغاء الدورة الشتوية لالمتحان داعيا إلى مزيد من تكاثف
الجھات المعنية لحماية عمليات إجراء االمتحانات للمحافظة على القيم والمبادئ الراسخة.
وكشف الطراونة عن توجه الجامعة إلقامة مراكز ثقافية في عدد من عواصم دول العالم اإلسالمي لتعليم اللغة
العربية ونشر الحضارة اإلسالمية على غرار المراكز الثقافية األجنبية المنتشرة في عمان مشيراً إلى أن الجامعة
لديھا خبرة تراكمية في تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
وأكد الطراونة استمرار نھج الجامعة في التواصل مع المجتمع المحلي ومجتمع طلبة الجامعة الفتا إلى لقاءاته مع
الطلبة ضمن برنامج )إفطار مع الرئيس( لتبادل اآلراء والمعلومات حول الخطط والبرامج التطويرية للعملية
التعليمية في الجامعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

الجامعة االردنية تقرر تعديل موعد دوام الفصل الصيفي
قرر مجلس العمداء في الجامعة االردنية تعديل موعد دوام الفصل الصيفي  ٢٠١٣-٢٠١٢ليصبح
الدوام بتاريخ  ٢٠١٣-٦-٩بدال من  ٢٠١٣-٦-٢٣ويأتي ھذا التغيير حتى يتمكن الطلبة من تقديم
االمتحانات قبل عيد الفطر السعيد خاصة الطلبة المغتربين .
وحسب التقويم الجامعي الجديد سينتھي الفصل الصيفي بتاريخ  ٢٠١٣-٨-١اي قبل عيد الفطر
بأسبوع والذي من المتوقع ان يصادف بتاريخ ٢٠١٣-٨-٨

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

انطالق بطولة الجامعات للروبوت
مندوبا عن سمو األمير حمزة بن الحسين افتتح رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة في
السابع والثامن والعشرين من الشھرالماضي ،بطولة الجامعات للروبوت بمشاركة  ٦٥فريقا من ١٣
جامعة.
البطولة استمرت يومين نظمتھا الجامعة األردنية بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت )(IEEE
ومركز الملك عبد ﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي« ،وتعد الحدث األبرز في مجال الروبوت
والذكاء االصطناعي على المستوى الجامعي في الوطن العربي.
وقال الطراونة في كلمة ألقاھا خالل حفل االفتتاح» :إن البطولة تأتي ضمن سعي الجامعة للتحول
نحو العالمية من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي كأداة من أدوات التحول ،اضافة إلى تعميق
االحساس بالمسؤولية واإلبداع إلحداث التغيير االيجابي الذي ينشده االردنيون جميعھم ،وفي مقدمتھم
حادي مسيرة العلم جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين«
وأضاف الطراونة» :إن الجامعة تضع نصب أعينھا التوجيھات الملكية لالستثمار في مجال المعرفة
والتكنولوجيا ورعاية الموھبة واالبتكار لبناء مجتمع المعرفة ،مشيرا الى أن بطولة الروبوت أنموذج
حي لتفعيل العالقة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي والتعليم وتوثيق عراھا«.
وفي ذات السياق كشف الطراونة أن الجامعة تعكف على تبني فكرة قبول طلبة الثانوية العامة
المتفوقين في مجال البحث العلمي واإلبداع واإلنتاج العلمي ،على غرار التفوق الرياضي والفني،
إيمانا بأھمية ھذا المجال وأحقيته بالرعاية واالھتمام والدعم.
وسلم الطراونة الى جانبه رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور موسى األخرس الدروع التكريمية على
ممثلي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ،الداعمة لفعاليات البطولة وألعضاء لجنة التحكيم كما
تسلم من االخرس درع الجمعية.
من جانبه أكد مدير مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي« شادي المجالي على دور
المركز في نقل وتمكين التكنولوجيا ،من خالل تشجيع الطلبة على االبداع ،مشيرا الى ان المركز
يضع كل امكاناته الفنية والتقنية لدعم مشروعات الطلبة ،لبناء القدرة العلمية وتحقيق الكفاءة المعرفية
وضمان استمرارية مسيرة االبداع واالبتكار.
رئيس اللجنة التنظيمية أستاذ انظمة المعلومات الحاسوبية في كلية الملك عبدﷲ لتكنولوجيا
المعلومات في الجامعة الدكتور موسى األخرس قال :إن البطولة تھدف الى نشر ثقافة وعلوم
الروبوت والذكاء االصطناعي ،ودعم االبداع الطالبي وتشجيع روح االبتكار .الفتا الى أن مجال
الروبوت بات يشكل عصب ونواة الصناعة العالمية في مختلف الميادين ،ال سيما الطبية والعسكرية
منھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وبين األخرس أن البطولة تنقسم إلى أربع فئات رئيسية ھي :جمع الكرات ومصارعة السومو والحرة
والمعارض ،ويقوم على تحكيم المشروعات فيھا لجنة متخصصة تضم نخبة من المحكمين والخبراء
من الجمعية العلمية الملكية ومركز الملك عبد ﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي« ومركز اليوبيل
للتميز التربوي.
فئة جمع الكرات
ويطلب من الروبوت في ھذه الفئة جمع اكبر عدد من الكرات في منطقة ووقت محددين؛ بغية اختيار
الروبوت االكثر دقة وتقانة ومرونة.
فئة مصارعة السوم
مستوحاة من مصارعة السومو الحقيقية ،حيث تتنافس فيھا الفرق المشاركة بقصد اختيار الروبوت
ذي المحرك األقوى واألكثر قدرة على اكتشاف األجسام المحيطة ،وتحديد الزاوية األمثل للھجوم.
الفئة الحرة
وتضم ھذه الفئة مجموعة من المشاريع الطالبية غير محددة الحقل المعرفي؛ سعيا الى إفساح المجال
أمام الطلبة لإلبداع ،وإطالق العنان لمخيلتھم دون تقييدھم في حقل معرفي معين.
فئة المعرض
وتضم نتاج المشاريع التي عرضت في البطوالت السابقة وبعض المشروعات التي أعدھا أعضاء
ھيئة التدريس .
شارك في البطولة كل من الجامعات  :األردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك والھاشمية ،وآل البيت
و مؤتة والبلقاء التطبيقية ،وفيالدلفيا واألميرة سمية واأللمانية األردنية والزيتونة والبتراء ،إضافة إلى
جامعة الطائف من المملكة العربية السعودية.
حضر حفل االفتتاح نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء ھيئة التدريس وعدد من ممثلي
المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية في المجاالت ذات العالقة ،وجمع من طلبة الجامعات
المشاركة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية
طلبة نيوز

٢٠١٣/٣/٧

الخميس

التكنولوجيا تتجه لصرف الزيادات المقرة مؤخرا من دون خصمھا من الموازي
علم المحرر المتجول بأن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدﷲ ملكاوي يتجه الى صرف
الزيادات المقرة في أنظمة الرواتب الجديدة والتي من المتوقع صدورھا خالل األسبوعين القادمين من
دون تحويل قيمتھا من بند حوافز الموازي الى سلم الرواتب .
وقال مصدر مسؤول في التكنولوجيا للمحرر المتجول بأنه سيتم اإلستمرار في صرف حوافز
الموازي كما ھي كما سيتم صرف الزيادات على الرواتب األساسية ومضاعفة عالوة النقل بشكل
منفصل عما يتقاضاه الموظفين حاليا من حوافز موازي .
وبحسب المصادر فإن الملكاوي يرى أن تميز جامعة العلوم والتكنولوجيا أكاديميا وبحثيا يعطي
العاملين فيھا إمتيازات تنافسيه وأن ادارة الجامعة ستحافظ على تميز كادرھا الوظيفي لتبقى الجامعة
في طليعة الجامعات في األردن والمنطقة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

طلبة نيوز

٢٠١٣/٣/٧

البلقاء تصرف مكافأة تعادل عالوة المركز لموظفي الكليات الى حين توحيد العالوات
اجتمعت اللجنه التنسيقيه لكليات جامعه البلقاء التطبيقيه الخارجيه مع رئيس الجامعه الدكتور نبيل
الشواقفه في مكتبه يوم الثالثاء  ٢٠١٣/٣/٥للتباحث في توحيد العالوات بين مركز الجامعه والكليات
الخارجيه حيث بين عطوفه الرئيس الخطوات التي تم عملھا من قبل اداره الجامعه ومخاطبه الجھات
الرسميه بخصوص اقرار نظام التوحيد للعالوات وتحدث مندوبي الكليات موضحين مطالبھم
بضروره التوحيد في العالوات وازاله االختالالت في نظام الرواتب وعدم التمييز بين موظفي
الجامعه في العالوات وفي النھايه تم االتفاق على ان يقوم عطوفه الرئيس بصرف مكافاه ماليه تعادل
قيمه الفرق بين المركز والكليات اعتبارا من  ٢٠١٣/٤/١ولغايه اقرار نظام التوحيد من مجلس
الوزراء وقد شكر مندوبي الكليات عطوفه الرئيس والساده نواب الرئيس على تفھمھم لمطالب
الموظفين وتقديم الحلول المناسبه لھا

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص+٣١ :الغــد ص+٢٠ :الديار ص+٦ :السبيل ص٤ :
٢٠١٣/٣/٧
الخميس

انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في »اليرموك« اليوم
تجرى في جامعة اليرموك اليوم الخميس انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لدورته الثانية والعشرين .
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد ھزاع البطاينه ان العمادة أنجزت كافة االستعدادات الالزمة
إلجراء ھذه االنتخابات التي تحرص الجامعة على أن تسير بروح الديمقراطية والشفافية من خالل
توفير بيئة مالئمة للترشيح واالقتراع وتشكيل اللجان المشرفة على االقتراع والفرز وإعالن النتائج،
الفتا إلى أن الجامعة تعول على جميع طلبتھا مرشحين وناخبين ليكونوا على قدر عال في تحمل
المسؤولية بالمشاركة الفاعلة في ھذه االنتخابات .
ولفت الى أن عدد المرشحين النتخابات ھذه الدورة بلغ)  ( ٣٧٤مرشحا ً من بينھم)  ( ١٤طالبة
يمثلون مختلف كليات الجامعة الذين يحق لھم الترشح وفقا ً لألنظمة والتعليمات المعمول بھا لھذه
الغاية ،يتنافسون على ) ( ٦٦مقعداً ،مشيراً إلى انه وبعد إجراء عملية التدقيق على الطلبة المرشحين
انطبقت الشروط على)  ( ٣٤١طالبا ً وطالبة .
وقال انه ونتيجة لزيادة أعداد الطلبة في بعض أقسام كليات الجامعة فقد تم تشكيل أكثر من لجنة
انتخاب وذلك لتسھيل عمليتي االقتراع والفرز ،علما ً بان عدد صناديق االقتراع قد بلغت )(٥٦
صندوقا ً موزعة على األقسام األكاديمية في كليات الجامعة.
وأضاف البطاينة أن ممثلي خمسة أقسام فازوا بالتزكية وھم قسم اللغة العربية ،وقسم اللغة االنجليزية
وقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية ،وقسم الرياضيات ،وقسم األنثروبولوجيا ،مشيراً إلى أن
عدد المقاعد لھذه الدورة زادت عن العام الماضي بمقعدين ،وذلك بسبب استحداث قسم الھندسة
المدنية في كلية الحجاوي وزيادة عدد طلبة قسم التصميم في كلية الفنون الجميلة.
ودعا البطاينة الطلبة إلى التقيد بتعليمات انتخابات مجلس الطلبة وااللتزام بكافة إجراءات العملية
االنتخابية وإحضار الھوية الجامعية واالبتعاد عن كل ما من شأنه تعكير سير عملية االنتخابات،
مؤكدا أن العمادة لن تتھاون في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص+٣١ :الغد ص+٢٠ :العرب اليوم ص١٠ :
٢٠١٣/٣/٧
الخميس

 ٤٠١مرشح النتخابات اتحاد طلبة جامعة مؤتة
بلغ عدد المرشحين النتخابات اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة  -الجناح المدني بدورته العشرين ،زھاء
 ٤٠١طالب وطالبة من مختلف التخصصات والكليات الجامعية وفقا لعميد شؤون الطلبة الدكتور
علي الضمور.
وبين الدكتور الضمور أن عدد الطلبة المترشحين عن األقسام والكليات بلغ  ٣٥١طالبا وطالبة ،في
حين بلغ عدد الطلبة المترشحين عن مقاعد القوائم  ٥١طالبا وطالبة.
ولفت إلى أن عدد الطلبة الذكور المترشحين بلغ  ٣٧٠طالبا في حين بلغ عدد الطالبات المترشحات
 ٣١طالبة ،منوھا إلى ارتفاع أعداد الطالبات المترشحات للعام الحالي عن األعوام السابقة بدورات
االتحاد.
وأكد أن عدد القوائم التي تقدمت للمنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الطالبية بلغ  ٢٣قائمة
طالبية.
وبين الضمور أن عدد مقاعد مجلس االتحاد في ھذه الدورة سيبلغ  ٧٦مقعدا ،بعد إضافة مقاعد جديدة
لكوتا الطالبات ومقاعد للطلبة الوافدين والدراسات العليا".
وقال الدكتور الضمور إن "االنتخابات التي ستجرى يوم  ٢٧من الشھر الحالي ،ستشمل تخصيص
كوتا للطالبات في الجامعة من خالل تحديد ستة مقاعد تشمل ثالثة مقاعد للكليات اإلنسانية ،وثالثة
مقاعد للكليات العلمية يجري التنافس عليھا على أساس الحصول على أعلى األصوات ،وفق نسبة
عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية للطلبة التي تضم أقسام التخصصات األكاديمية".
وأشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة انتھت من جميع اإلجراءات الالزمة إلجراء
االنتخابات في وقتھا المحدد ،مبينا أن عمادة شؤون الطلبة تجري االنتخابات كل عام بطريقة االقتراع
المباشر ،بمشاركة جميع طلبة الجامعة المسجلين في الفصل الدراسي الذي تجرى فيه االنتخابات".
ولفت أن عدد الطلبة في الھيئة العامة لالتحاد يبلغ حوالي  ١٩ألف طالب وطالبة وھم الذين
يستطيعون ممارسة حقھم في االنتخابات".
وأشار إلى أن تعليمات المجلس اشترطت في الطالب المترشح للعضوية أن ال يقل معدله التراكمي
عن  ٦٠بالمائة ،و يكون مسجال في الجامعة في الفصل الذي تجري فيه االنتخابات بعدد من الساعات
المعتمدة ال تقل عن الحد األدنى من العدد المسموح ،وأن ال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية.
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اعتبارجامعة البترا وثمان جامعات رسمية اردنية من الجامعات الرصينة للدراسة
تم اعتماد جامعة البترا الوحيدة من الجامعات الخاصة ،وثمان جامعات رسمية اردنية مؤخرا من
الجامعات االردنية وفقا لدليل الجامعات الرصينة العربية واألجنبية المعتمدة من قبل دائرة البعثات
والعالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمھورية العراقية ،لغرض تحديد
الجامعات المسموح بھا للطلبة الدارسين ضمن البرامج الممولة من قبل الدولة العراقية )جزئيا ً أو كليا
( واعتباراً من العام الدراسي .٢٠١٤/٢٠١٣
جاء ذلك على موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية في ذكرالجامعات الرصينة من قبل اللجنة
العلمية المختصة في البت في مدى رصانة الجامعات وإمكانية الدراسة فيھا حسب أسس وتعليمات
معادلة الشھادات النافذ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ،حيث جاء ذلك ،نتيجة
لتقييمات دورية للبرامج التي تقدمھا الجامعات العربية وتحقيقھا لمتطلبات نظام الجودة ومعاييره،
واعتمادا على المعلومات والتقارير المتوفرة حولھا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العراقية.
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الخميس

»معھد اإلعالم« يعرض نتائج مشروع رصد وتحليل قضايا النوع االجتماعي بوسائل اإلعالم
المحلية
تزامنا ً مع يوم المرأة العالمي ،والذي يصادف يوم غد الجمعة  ٨اذار ،أقام معھد اإلعالم األردني
مؤخرا سلسلة ورشات عمل الستعراض نتائج ومخرجات السنة األولى من مشروع رصد وتحليل
قضايا النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم المحلية ،والتي رصد فيھا عدد من طلبة وخريجين
وخريجات معھد اإلعالم األردني المواد المنشورة لعدد من المؤسسات اإلعالمية األردنية من صحف
يومية ومواقع الكترونية وإذاعات خالل العام .٢٠١٢
وخالل ورشات العمل األخيرة ،والتي شارك فيھا العديد من مؤسسات المجتمع المدني وصحافيين
وصحافيات وعدد من طلبة الصحافة في الجامعات األردنية ،استعرض فريق عمل معھد اإلعالم
األردني النتائج والتحليالت التي تم استخالصھا وجمعھا في كتيب للمشروع يتضمن قائمة باسماء
المواقع التي تم تغطيتھا وطبيعة الموضوعات المتعلقة بالنوع االجتماعي وكيفية تغطيتھا ،باإلضافة
الى توصيات محددة ومقترح لعدد من المصطلحات والتعبيرات الواجب تجنبھا في التغطيات
الصحافية المتعلقة بالنوع االجتماعي ،والتي سيستفيد منھا الصحافيون والباحثون ومنظمات المجتمع
المدني على حد سواء.
وفي ھذا الصدد قالت سمو األميرة ريم علي مؤسس معھد اإلعالم األردني »يحدوني األمل ان يكون
لھذه الجھود تاثير ايجابي ،اذ ارجو ان يتم اعتماد ھذه النتائج كخطوة أولى تجاه تحديد افضل
الممارسات واألساليب المرجو اتباعھا عند الحديث والكتابة عن المرأة وقضايا النوع االجتماعي«
وتشير نتائج السنة األولى من المشروع بأن الصحف ووسائل اإلعالم األخرى محل الدراسة تناولت
موضوعات متعددة مرتبطة بقضايا المرأة منذ انطالقة المشروع ،وتبين أن التغطية اإلعالمية في
معظمھا إيجابية أو محايدة ،ومع ذلك فقد اتسمت بعض الموضوعات المنشورة بالسلبية أو عززت
الصورة النمطية السائدة عن المرأة .ور ّكزت معظم الموضوعات المطروحة في الصحف على
االنتخابات البرلمانية ،والكوتا النسائية ،وتأسيس وزارة المرأة ،والحجاب ،والتحرش الجنسي،
والتزام الحكومة برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(،
وحق المرأة في الميراث .ولوحظ خالل المشروع تجنب اإلعالم لبعض الموضوعات المتعلقة بالمرأة
كاالجھاض وعمليات استئصال أرحام الفتيات ذوات االحتياجات الخاصة )إعاقات عقلية( ،وعمليات
فحص العذرية ،والمشاكل االجتماعية المترتبة على مثل ھذه العمليات كما كان الحال في السنوات
 ٢٠٠٩و.٢٠١٠
كما لوحظ لجوء بعض كتاب األعمدة وخصوصا ً الكاتبات ،إلى التحذير من نفوذ »الحركات
اإلسالمية« وانعكاسات الربيع العربي على حقوق المرأة في حال عدم قيام نساء العالم العربي باتخاذ
خطوات جدية وحقيقية للحفاظ على مكتسباتھن .وتشابھت الموضوعات المطروحة عبر اإلذاعات في
غالبيتھا مع تلك المنشورة في وسائل االعالم األخرى ،فيما تناولت بعض البرامج موضوعات
التحرش الجنسي ،وقانون الجنسية ،وجوازات السفر واألحوال المدنية ،ودور األمھات الذي تم
التطرق إليه بمناسبة يوم المرأة العالمي ،وقضايا الزواج المبكر ،والتمييز ضد المرأة في المنزل
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والعمل ،واالنتخابات النيابية ،وسياسات مؤسسة الضمان االجتماعي المستقبلية ،وظروف السجينات
خالل مدة المحكومية.
وقد تم انشاء موقع إلكتروني خاص لنشر األمثلة المختارة من قبل فريق العمل ،من طلبة وخريجين
وخريجات معھد اإلعالم األردني ،ويتضمن ھذا الموقع تقارير شھرية باللغتين العربية واإلنجليزية
لعرض الحاالت واألمثلة التي تم رصدھا ،ويمكن للمھتمين اإلطالع على رابط المشروع اإللكتروني
.www.jmigendermonitoring.jo
ويمكن للصحفيين والصحافيات والباحثين والباحثات المھتمين في ھذا المشروع ونتائجه الدخول
مباشرة الى الموقع او اإلتصال بمعھد اإلعالم األردني للحصول على نسخة من الكتيب الذي سيصدر
خالل األيام المقبلة.
يذكر ان المشروع اطلق في بداية عام  ٢٠١٢بشراكة مع سفارة مملكة ھولندا في عمان ويستمر على
مدى عامين لمراقبة وتحليل قضايا النوع االجتماعي في الصحافة المحلية.
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مقاالت
الدستور
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الخميس

مواد أساسية ومواد ثانوية
نزيه القسوس

في التخصصات الجامعية المختلفة ھنالك مواد أساسية يجب أن يقرأھا الطالب ألنھا من صلب
تخصصه وھنالك مواد ثانوية وال عالقة لھا على اإلطالق بالتخصص الذي يدرسه الطالب فعلى
سبيل المثال الطالب الذين يدرسون الطب يدرسون المواد الخاصة بھذا التخصص لكن أيضا يجب أن
يدرسوا بعض المواد األخرى مثل اللغة العربية أو الثقافة العامة أو مواد أخرى ال عالقة لھا
بتخصص الطب.
طالب الطب خصوصا الذين يدرسون على نظام الموازي يدفعون مبلغ مائة وخمسين دينارا عن كل
ساعة دراسية وھذا المبلغ يعتبر كبيرا جدا لكن أھل الطالب يتحملونه ألن ابنھم يريد أن يدرس ھذا
التخصص لكن ھنالك ظلم مجحف يقع على ذوي ھذا الطالب عندما يدفعون نفس ھذا المبلغ على
المواد غير األساسية التي يسمونھا متطلبات فنجد طالب الطب يدرس مادة اللغة العربية مع الطالب
الذين يدرسون اللغة العربية ويدفع ھؤالء الطالب عشرين دينارا على الساعة بينما يدفع طالب الطب
مائة وخمسين دينارا لنفس المادة وھذا ظلم كبير يقع على ھؤالء الطالب وذويھم فمن غير المعقول
أن يدرس طالبان نفس المادة فيدفع أحدھما عشرين دينارا ويدفع اآلخر مائة وخمسين دينارا.
وما ينطبق على طالب كلية الطب ينطبق أيضا على طالب كلية الھندسة وكلية الصيدلة وكلية طب
األسنان وجميع الكليات العلمية بدون إستثناء ألن جميع طالب ھذه الكليات يجب أن يدرسوا مواد
ثانوية كمتطلبات ال عالقة لھا بالتخصصات التي يدرسونھا لكنھم مجبرون على دفع بدل الساعة
الدراسية لھذه المواد كساعة التخصص الذي يدرسونه.
الجامعات األردنية رفعت أسعار الساعات الدراسية منذ فترة وھذا الرفع لم يكن منطقيا في بعض
الكليات والحجة أن تكلفة التعليم أصبحت مرتفعة وأن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية أصبح غير
كاف لكن في المقابل فإن ھناك بذخا في جامعاتنا الحكومية غير مبرر وغير معقول سواء من شراء
السيارات الفارھة أو األثاث الفخم أو الحفالت واإلستقباالت والضيافات المنطقية وغير المنطقية وھذا
البذخ تريد إدارات الجامعات أن تعوضه من رفع رسوم الساعات الدراسية وكل ذلك ينعكس على
الطالب وعلى ذويھم وأنا شخصيا أعرف أكثر من مواطن رھن بيته أو باع سيارته حتى يستطيع أن
يوفر إلبنه المال من أجل إكمال دراسته.
من حق الجامعات أن تتقاضى رسوما جامعية من الطالب الذين يدرسون فيھا ألن بلدنا بلد فقير
وليست لديه موارد ويعاني بشكل مستمر من ضائقة مالية واقتصادية لكن ھذه الرسوم يجب أن تكون
منطقية وغير مبالغ فيھا وأن يكون ھناك نوع من العدالة بين الطالب فمن غير المعقول أن يدرس
طالبان نفس المادة فيدفع أحدھما عشرين دينارا بدل الساعة الدراسية ويدفع اآلخر مائة وخمسين
دينارا ألنه يدرس في كلية الطب.
ھذه المسألة المھمة نضعھا بين يدي مجلس التعليم العالي وبين يدي رؤساء الجامعات متمنين أن
تدرس وأن تعالج بشكل منطقي ألن فيھا كثيرا من الظلم للعديد من أبنائنا الطلبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس

طقس األردن
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الوضع العام للحالة الجوية

سحب العالية ورياح جنوبية شرقية تعمل
* الخميس :أجواء باردة في أغلب المناطق مع ظھور لل ُ
على زيادة اإلحساس بالبرودة

* الجمعة :إرتفاع ملموس على درجات الحرارة وھبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ُمثيرة
للغبار في العديد من المناطق
الخميس  ٠٧آذار ٢٠١٣
نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً شديد البرودة في أغلب المناطق .ثم يتحول ليصبح بارداً في الجبال ،وبارداً
نسبيا ً في باقي المناطق.

سحب المتوسطة والعالية.
وتظھر تدريجيا ً كميات من ال ُ

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.

ليالً:
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق .وشديد البرودة في أجزاء من البادية الشرقية.

سحب المتوسطة والعالية .ويُحتمل ھطول زخات محلية من
وتغطي السماء كميات كبيرة من ال ُ
المطر بمشيئة ﷲ في الساعات ال ُمتأخرة من الليل في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة
بشكل إضافي.

الجمعة  ٠٨آذار ٢٠١٣
نھاراً:

ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٦-٤درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً بارداً ،ثم يتحول تدريجيا ً ليصبح ُمغبراً على فترات ودافئا ً خاصة في األغوار
والبحر الميت والعقبة.

سحب على إرتفاعات متوسطة وعالية ،مع إحتمالية لھطول زخات
وتظھر كميات ُمتفاوتة من ال ُ
محلية خفيفة من المطر في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ًُ .مثيرة للغبار واألتربة في
العديد من المناطق.

يُ ّ
حذر من:
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية ،نتيجة الغبار ال ُمثار
بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس مائالً للبرودة في العديد من المناطق ،في حين يكون دافئا ً في األغوار والعقبة.
سحب المتوسطة والعالية.
وتغطي السماء كميات ُمتفاوتة من ال ُ
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وخاصة في شرق البالد.

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

27

زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٣/٧

• علمت »عين الرأي« ان ھناك تحركا نيابيا للضغط باتجاه تشكيل لجنة لمراقبة السلوك
النيابي بالسرعة القصوى بعد الفوضى التي حصلت تحت قبة البرلمان أمس .
• جاھة نيابية برئاسة رئيس مجلس النواب السابق النائب عبد الكريم الدغمي طوت صفحة
الخالف بين النائبين نضال الحياري وخالد الحياري على خلفية اعتداء مرافقي الثاني على
األول ..الجاھة زارت منزل النائب نضال الحياري في مدنية السلط وقدمت االعتذار عما
حصل في البرلمان .
• أمانة عمان ستصرف رواتب الشھر الحالي لموظفيھا من فئة المصنفين والمقطوع حسب
الھيلكة الجديدة وبأثر رجعي من تشرين الثاني الماضي وصرف زياداتھم السنوية المستحقة
إضافة الى صرف العمل اإلضافي وفق نظام الخدمة المدنية .
• ناشطون بيئيون سلموا رسالة احتجاجية الى لجنة الطاقة النيابية تطالب مجلس النواب
بالتحرك من أجل العمل على وقف مشروع المفاعل النووي.
• النائب طارق خوري طالب رئاسة مجلس النواب أمس بإصدار مذكرة تعزية ومواساة
والوقوف دقيقة حداد على روح الرئيس الفنزويلي ھوغو شافيز الذي توفي اسم األول
بمرض السرطان .
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/٧

• ابلغ النائب محمد العمرو »صنارة الدستور« ان كتلة نيابية جديدة سيتم تشكيلھا سيطلق عليھا
اسم »التغيير« موضحا ان الكتلة تضم نحو  ١٠نواب من بينھم النواب محمد الظھراوي
وقصي الدميسي اضافة الى محمد شديفات ومحمد ھديب .من جھة اخرى نفى النائب خليل
عطية أن يكون عضوا مؤسسا في تلك الكتلة واكد ان ال علم له بھا وال عالقة تربطه
بتأسيسھا .في السياق ،يتوقع ان تتعرض كتل نيابية النسحاب نواب من عضويتھا.
• انسحب نقيب أطباء األسنان الدكتور عازم القدومي من سباق الترشح النتخابات النقابة التي
ستجري في حزيران المقبل السباب خاصة .فيما من المقرر ان تعلن القائمة النقابية الموحدة
في النقابة )قوميين ويساريين( قبل منتصف الشھر الحالي اسم مرشحھا باإلجماع لخوض
انتخابات النقابة المنوي اقامتھا في شھر حزيران المقبل .وتنحصر المنافسة داخل القائمة بين
الدكتور ابراھيم الطراونة ونائب النقيب الحالي الدكتور سمير القضاة.
• ينظم معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في األردن ورشة
عمل ليوم واحد ھو يوم الثالثاء المقبل وتضم صحفيين ومدونين لوضع االولويات التنموية
لإلعالم في األردن لما بعد  ..٢٠١٥تھدف الورشة إلى مناقشة أولويات أجندة التنمية
وتقديمھا في تقرير يشتمل على توصيات المشاركين ليتم رفعه الى اللجنة رفيعة المستوى
لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد .٢٠١٥
• معلمات في احد فروع مدرسة خاصة كبرى في الجبيھة يتعاملن مع التالميذ الصغار بالفاظ
نابية وبسلوك جارح في معظم االحيان.
• حزب الخضر االردني »قيد التأسيس« دعا احزابا سياسية وحراكات ومواطنين لالعتصام
الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم االربعاء امام مجلس النواب ضد المشروع النووي
االردني.
• حراك أحرار حي الطفايلة يقيم بمشاركة معظم الحراكات الشعبية والعديد من القوى السياسية
من أحزاب وتجمعات سياسية بعد صالة بعد غد الجمعة فعالية تحمل عنوان محكمة شعبية
للفاسدين.
• جھة رقابية رسمية أبرقت الى أمانة عمان الكبرى تستفسر بصفة االستعجال عن عطاء
لشراء كميات من القھوة بعد ورود شكوى من تجار يحتجون على االلية القانونية التي احيل
العطاء من خاللھا.
• وقعت أمس مشاجرة استمرت الكثر من ساعتين بين عمال نظافة في جامعة خاصة تقع على
طريق المطار ،واستعمل المتشاجرون أسلحة بيضاء وعصيا .وحال تدخل قوات االمن العام
دون استمرار وتطور المشاجرة.
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• نقص كبير في العالجات في الصيدلية الرئيسية لمستشفى الكرك الحكومي وصيدلية العيادات
الخارجية التابعة للمستشفى بسبب الطلب الكبير عليھا من قبل المراجعين وخاصة المھجرين
السوريين الذين يقطنون في مختلف مناطق المحافظة.
• اعتدى مجھولون على لوازم ودربزين وادراج مسار راسون السياحي الذي قامت وزارة
السياحة بانجازه قبل اربعة اعوام لخدمة السياحة في المنطقة وتقديم الخدمات للزوار.
• فضاء للفن التشكيلي في »األردنية«  //احتفاء بيوم المرأة العالمي تقيم وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية فضاء مفتوحا ً للفنانتين خلود أبو حجلة وھبة عبد الرحمن
تعرضان فيه لوحاتھما الجديدة ،في ساحة برج صباح اليوم // .مرصد ثقافة
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الملك واردوغان :حريصون على وحدة واستقرار سوريا
سوء إدارة جلسة النواب ينشر الفوضى تحت القبة
الفايز لـ الرأي  :توزير النواب مرتبط باألغلبية البرلمانية وأفضل فصل السلطات
نتائج السحب على جوائز اشتراكات »الرأي« و»الجوردن تايمز«
 ٢٢ألف قضية بين مالكين ومستأجرين تتعلق ببدل المثل
بطالن انتخابات سادسة الكرك وإسقاط عضوية النائبين الليمون والحمايدة
البلديات والمالية تنسقان لصرف عالوات إضافية لموظفين
ال جراد صحراويا ً في المملكة
القطامين :سوق العمل يواجه تحديات صعبة ويشوبه فساد ودفع خاوات
 ٧٠مليون دوالر قرض من البنك الدولي لألردن دعما ً للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة
تحويل سجن سلحوب إلى منتجع ريفي وناد لألمن العام

-

الملك  :حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
النسور  :أتحدى اتھامي بالفساد ولو بثمن طابع
رئيس »األردنية« يدعو إلعادة النظر بوجود وزارة التعليم العالي
صرف رواتب موظفي األمانة الشھر الحالي وفقا للھيكلة الجديدة
قانونية النواب تؤجل التصويت على »معدل المالكين والمستأجرين«
افتتاح منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للشرق االوسط وشمال افريقيا
٢٠١٣
القطامين  :سفارات عربية تطلب التعاقد مع عمالة أردنية مدربة
االمم المتحدة  :سوريا دخلت دوامة الكارثة المطلقة
منظمة التحرير  :ال أفكار أو مقترحات الستئناف المفاوضات مع إسرائيل
ھاربر  :مليون الجئ سوري في دول المنطقة واألردن يحتضن النسبة األكبر

-

-
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-

الملك وأردوغان يؤكدان أھمية وحدة واستقرار سورية وحقن دماء أبنائھا
ھاربر :أعداد الالجئين السوريين في دول الجوار تخطت المليون الجئ
القضاء يبطل عضوية نائبين عن الكرك في سابقة تاريخية
شجارات واعتداءات جسدية ولفظية ساخنة تحول دون استمرار جلسة "النواب"
"الزعتري" :الجئون سوريون يقتادون أردنيا ويسلبون أمواله
مشكلة تؤرق منظمات اإلغاثة :الجئون سوريون في "الزعتري" يبيعون مواد
المساعدات
تشافيز يرحل :حلم البؤساء على مفترق طرق

-

الملك وأردوغان يدعوان لحل شامل لألزمة السورية
"االستئناف" تبطل نيابة الليمون وترد دعوى أبو علبة
"نقابة التاكسي" تطالب الحكومة برفع األجور
تشافيز تحدى أمريكا وھزمه السرطان
"األمريكية للتنمية" تدعم مشروعا أردنيا لـ"تنافسية االتصاالت" بـ  ٥٠مليون
دوالر
القضاء المصري يوقف انتخابات مجلس النواب

-

-
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