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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  ینتخبون ممثلیھم لمجلس االتحاد" طلبة األردنیة"

  ١١  انتخابات االتحاد محطة مضیئة في مسیرة العمل الطالبي: طلبة األردنیة

 ١٢  نسبة االقتراع في أردنیة العقبة% ٣٧٫٣

 ١٣  تصدر احصائیة النتخابات مجلس اتحاد طلبتھا" األردنیة"

یبثون روح الفكر التنویري في شعاراتھم االنتخابیة " األردنیة" طلبة
  ویتجاوزون بھا االنتماءات الفرعیة

١٤ 

 ١٥  "االردنیة" محافظة یتفقد مراكز اقتراع انتخابات اتحاد طلبة 

 ١٧  "األردنیة"فتح صنادیق االقتراع النتخابات اتحاد طلبة 

نزیھة (ویعتبرونھا  راضون عن انتخابات االتحاد) االردنیة(طلبة 
  )وشفافة

١٨ 

للسیطرة على ‘‘ النشامى‘‘الطریق ممھدة أمام .. ‘‘انتخابات األردنیة‘‘
  ‘‘التنفیذیة‘‘

١٩ 

 ٢٠  "األردنیة"تحالف النشامى یحصد غالبیة مقاعد اتحاد طلبة 

 ٢٢  ھدوء ونظام یعكسان وعي الطلبة وثقافتھم.. »األردنیة«انتخابات 

 ٢٣  نسبة االقتراع%  ٥٤٫٧أجواء ھادئة و ..انتخابات األردنیة

 ٢٥  مختبرات سامسونج الطبیة تعقد دورة في الجامعة األردنیة

 ٢٦  تفوز بـ سلة الجامعات للطالب) األردنیة(

   شؤون جامعیة

 ٢٧  أكادیمیون یحذرون من البحوث العلمیة المزورة

عالم دار نشر مزورة وعشرات المجالت العلمیة الوھمیة حول ال ١١٠٠
  للتغریر بالباحثین

٢٨ 

ً لباحث اردني في تدویر النفایات  االتحاد االوروبي یدعم مشروعا
  االلكترونیة

٢٩ 

   مقاالت

 ٣١  جمیل النمري/المجتمع واالنتخابات واإلصالح

 ٣٣  ورج طریفج.د/المؤتمر الدولي العاشر لتاریخ بالد الشام

 ٣٤  وفیات

  ٣٦-٣٥  زوایا الصحف

ر الصحفي محتویات التقری

 الیومي
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  وسط أجواء دیمقراطیة وھادئة بامتیاز
  ینتخبون ممثلیھم لمجلس االتحاد" طلبة األردنیة"

  
  األردنیة تنجح في عرسھا الدیمقراطي

   
   
   

أعلن رئیس اللجنة العلیا  -زكریا الغول 
لالنتخابات في الجامعة األردنیة نائب 

یس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر الرئ
كفاوین نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة 

  .للعام الجامعي الحالي
   

) ٨٧(إن عدد المقاعد بلغ : "وقال كفاوین
مقعدا، بحیث اعتبر كل قسم أكادیمي یمنح 
درجة البكالوریوس دائرة انتخابیة واحدة، ال 
 یقل تمثیلھا عن مقعد واحد، وكل كلیة ال

ً أكادیمیة دائرة انتخابیة واحدة، وال یقل تمثیلھا عن ثالثة مقاعد إضافة إلى دائرة ". تحتوي أقساما
  .وأخرى على مستوى الكلیة الواحدة) للقوائم االنتخابیة(انتخابیة عامة على مستوى الجامعة 

   
   

قعد واحد بعدد المقاعد وأشار كفاوین إلى إنشاء دوائر فرعیة في كل دائرة انتخابیة تحتوي أكثر من م
طالب أو  ٣٠٠طالب في الدائرة االنتخابیة بعضو واحد، ویُقرب كل ما یساوي  ٦٠٠بحیث یُمثل كل 

  ).٤٠٩٩٦(یزید على ذلك بتمثیلھ بعضو آخر فیما بلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم التصویت 
   
   

لثالث حول عضویة االتحاد من الفصل ا) ٨(وبموجب التعلیمات الجدیدة والتي من أبرزھا المادة 
یكون على مستوى الدائرة : وتكوینھ التي نصت على أن تكون االنتخابات على مستویین، األول

  .االنتخابیة ویكون لكل عضو من أعضاء الھیئة العامة أصوات بعدد مقاعد الدائرة
   
   

القائمة النسبیة مقعدا، وتجري على أساس ) ١٥(والمستوى الثاني یكون على مستوى الجامعة بعدد 
كلیات على األقل، ویكون لكل  ٦مرشحین في حد أدنى من طلبة  ٩المغلقة بحیث تشكل كل قائمة من 

  .عضو من أعضاء الھیئة العامة صوت واحد إلحدى القوائم
   
   

 أخبار الجامعة

  /خبرني/المدینة نیوز/ عمون/جراسا/سرایا/رم/٢٤جو /أخبار األردنیة
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وتسعى التعدیالت إلى زیادة األنشطة والفعالیات الھادفة ودعم الریادة واالبتكار والمبادرات الطالبیة 
وسیع قاعدة المشاركة وتوفیر بیئة حاضنة وجامعة إلدماج الطلبة وتعزیز روح التعاون فیما بینھم وت

  .لنبذ النعرات الجھویة والطائفیة والعنصریة
   
   

ووسعت التعدیالت الجدیدة من مھام وصالحیات مجلس اتحاد الطلبة ولجانھ وعملت على تنسیق 
كن من أداء مھمتھ في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي األمور المالیة وآلیات صرف مخصصاتھ، لیتم

  .ودعم المسیرة األكادیمیة والعمل الجماعي والتطوعي
   
   
مرونة في إجراء االنتخابات في أي من الفصلین األول أو ) ز(ومنحت تعدیالت المادة نفسھا للفقرة  

امعي، فیما منح تعدیل الفقرة الثاني من كل عام جامعي بدال من تحدیدھا بالفصل األول من العام الج
  .إمكانیة تمدید مدة المجلس في حالة الضرورة) ط(
   
   

وانسجاما مع معظم التشریعات المتعلقة باالنتخابات والتي عادة ما تحدد األسس لحل المجالس 
من الدستور األردني التي تجیز حل ) ٣(الفقرة ) ٣٤(المنتخبة في حاالت معینة، ومن أمثلتھا المادة 

لتنظم الحاالت التي یجوز فیھا حل مجلس ) ٨(على المادة ) ي(جلس النواب فقد تم إضافة  الفقرة م
  .االتحاد

   
   

وتعزیزا للشفافیة فقد منحت صالحیة حل مجلس االتحاد في حاالت خاصة یقدرھا  مجلس العمداء 
دة فصل دراسي واحد ولیس رئیس الجامعة، وفي ھذه الحالة فال بد من إجراء انتخابات جدیدة خالل م

ّ یكون ذلك خالل الفصل الصیفي   .على أال
   
   

وبلغ عدد المرشحین على مستوى األقسام والكلیات %)  ٥٤،٧(وقال إن النسبة العامة لالقتراع بلغت 
مرشح ومرشحة، فیما ) ١١٠(طالبة، في حین انسحب )١٣٦(طالبا وطالبة بینھم ) ٤٦٦(والقائم 

  %).٣٧٫٣(ع الجامعة في العقبة قاربت نسبة االقتراع في فر
   
   

وأشار كفاوین إلى أن االنتخابات جرت بصورة متمیزة عكست الوعي الدیمقراطي الحقیقي الذي 
یتمتع بھ طلبة الجامعة ولم تسجل لغایة اللحظة أیة اعتراضات رسمیة من قبل الطلبة الذین لم یحالفھم 

األردنیة جاء نتیجة لتوجیھات إدارة الجامعة  الحظ، منوھا إلى أن ھذا النجاح الذي سجل للجامعة
الواضحة بضرورة أن تسیر االنتخابات بكل شفافیة وإتاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن تطلعاتھم، 
ً تقدیم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجلس االتحاد الجدید التي تصب في خدمة طلبة  مؤكدا

  .الجامعة
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ر عزمي محافظة خالل جولتھ على مراكز االقتراع أن الجامعة ماضیة وأكد رئیس الجامعة الدكتو
بقوة في تعزیز المسیرة الدیمقراطیة وتوسیع قاعدة المشاركة الطالبیة باعتبار الطلبة ھم قادة 

  .المستقبل و القادرون على إحداث التغییر اإلیجابي الذي یرقى بمسیرة الوطن 
   
   

، كنوع من "خدمة مجتمع"المشاركین في االنتخابات نقاط مادة  وأكد أن الجامعة قررت منح الطلبة
التشجیع والتحفیز على التصویت النتخاب ممثلھم الشرعي، ما یسھم في استقطاب أكبر عدد ممكن 
من الطلبة للمشاركة في العملیة االنتخابیة، لتنمیة الحس الدیمقراطي والوعي بضرورة المشاركة في 

  .علیمیة لالستمرار في أداء دورھا المعرفي والتنویريصنع مستقبل مؤسساتنا الت
   
   

وأكد محافظة في تصریحات صحفیة سابقة أنھ تم اعتماد الحبر السري في االنتخابات على غرار ما 
اعتمد في االنتخابات النیابیة، األمر الذي یعمل على إرساء دعائم العملیة االنتخابیة وضمان سیرھا 

یة وبالشكل المطلوب، مؤكدا أن ھذا اإلجراء ھو األول من نوعھ الذي یطبق بمنتھى النزاھة والشفاف
  .على مستوى الجامعات األردنیة

   
   

وأبدى محافظة  ارتیاحھ لإلقبال الكبیر والالفت للمشاركة في االنتخابات مؤكدا أن طلبة الجامعة 
لة من المشاركة في قدموا أنموذجا متقدما في المشاركة الدیمقراطیة التي تؤسس لمراحل مقب

  .االنتخابات، خصوصا وأن الدولة األردنیة مقبلة على إجراء انتخابات البلدیات والالمركزیة 
   
   

وخالل الجولة تبادل محافظة الحدیث مع أعداد كبیرة من طالب وطالبات الجامعة حول سیر العملیة 
  .النتخاباتاالنتخابیة التي سارت كما خطط لھا من قبل اللجان المشرفة على ا

   
   

وأعرب عدد كبیر من طالب وطالبات الجامعة عن سعادتھم بمشاركتھم بھذه االنتخابات وارتیاحھم 
لإلجراءات التي اتخذتھا اللجان المشرفة على االنتخابات لتمكینھم من ممارسة حقھم االنتخابي بیسر 

  .وسھولة
   

  :وكانت نتائج االنتخابات كاألتي 
   

  كلیة اآلداب
  لعربیة وآدابھا  مریم حسان عبد الحمید الصفدي   اللغة ا

  الفلسفة  رنین غسان سلیم ابو علي
  التاریخ         ھدیل عماد احمد الیوسف

  علم االجتماع   ایمن موسى محمد الشعار
  الجغرافیا  احمد ھاني فلیح الوخیان

  علم النفس   رامي ابراھیم خلیل العصیفات العمرو
  وائل عبد المنان برھمالعمل االجتماعي  بنان 
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  كلیة األعمال
  ادارة االعمال  عبدهللا باجس عبدالحمید الحساسنة

  خیر فیصل خمیس عاشور/ المحاسبة  محمد عزام محمد النوري
  التمویل  اسامھ زید محمد شموط
  التسویق  انور رائد انور الشبول

  العرواني/ محمد رافع/نظم المعلومات االداري   حسن عبد العزیز 
  االدارة العامة راكان محمد فھد العدوان

  اقتصاد األعمال  محمد باسم عبد الرحیم الناطور
   

  كلیة العلوم
  الریاضیات فاطمھ محمود عبد المعطي خضیر

  الفیزیاء یزن وائل علي محمد
  الكیمیاء خلیل امجد خلیل الصوالحھ

  العلوم الحیاتیة عزم احمد ملوح القفعان
  أسید محمود عواد العربیات العلوم الطبیة المخبریة 

  علوم البیئة وإدارتھا     منصور خالد منصور اللبابدة/ الجیولوجیا والمعادن 
   

  كلیة الشریعة
  سلمى حامد شحاده خطاب/  أصول الدین   عمار علي حسین عالونھ  

  الفقھ وأصولھ والفقھ والتشریع  عال عبد السالم یحیى مرعي
  اإلسالمیة  حمزة عصام موسى الخطیبالمصارف اإلسالمیة والدراسات 

   
  كلیة الزراعة

  االنتاج الحیواني  مروان عبد القادر محمد دخان
  التغذیة والتصنیع الغذائي ملھم ھاشم عوض المومني

  االقتصاد الزراعي وإدارة االعمال الزراعیة سامر ابراھیم علیان التراكیھ
  الوقایة النباتیة مزن غیث سالمھ الحمد

  لمحاصیل  محمود عبد الكریم محمد قوقزهالبستنة وا
  االراضي والمیاه والبیئة عاصم خالد احمد الخریبات

   
  كلیة العلوم التربویة

  أحمد فایز شحادة الصوالحة// المناھج والتدریس  اسراء ماجد ولید قلعاوى  
  قصي أنور جرید جبور// االرشاد والتربیة الخاصة غازي نائل غازى مطھر 

  اإلدارة التربویة واألصول  / علم النفس التربوي / والمعلومات علم المكتبات
  عبد هللا عمر محمد صالح   
  
  كلیة الھندسة   

  عاصم عادل محمد الزبون/ الھندسة المدنیة   یزن ولید زكي شنك
  ھندسة العمارة   عمر أحمد عبد الحمید دودین

  مي الھندسة الكھربائیة              محمد رشاد إسماعیل قدو
  الھندسة المیكانیكیة   عدنان أحمد حمدان خریسات
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  الھندسة الكیمیائیة   حارث خالد عبد القادر الختالین
  الھندسة الصناعیة   محمد أنور سالمة الطراونة

  ھندسة الحاسوب                   عبدهللا أحمد إبراھیم العجلوني
  ین الشیابھندسة المیكاترونكس              یاسین ابراھیم یاس

   
  كلیة الصیدلة 

  القوائم
  علي حسن علي سالمھ

  میس موسى مصطفى الحوباني
  منیب أحمد الداالتي

  وسیم كریم اللصاصمة
   
   
   
  

  كلیة علوم التاھیل 
  العالج الطبیعي   محمد شعیب یعقوب غازى

  العالج الوظیفي   مرح عبد الناصر عوني مرعي 
  ة  حسام طھ محمد نشواناالطراف االصطناعیة واالجھزة المساعد

  علوم السمع والنطق واضطراباتھا  حال ناصر علي الضمور
   

  كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات 
  علم الحاسوب  یسرى عبدالرزاق خلیل عابدین

  أنظمة المعلومات الحاسوبیة   سیف الدین محمود رشید بدران
  ت الفریجاتأنظمة معلومات األعمال   عامر مراد جود

  
  كلیة الفنون

  الفنون البصریة   عالء حسام الدین محمد ابو غزالھ
  الفنون المسرحیة   كرم محمد أحمد الزواھره

  رافع نزال) شكري(الموسیقى  أحمد شریف 
  
  كلیة اللغات    

  اللغة االنجلیزیة وآدابھا   ایھ عاید محمد عبید
  اللغة الفرنسیة    بنان محمد محمد علي

  ورد نبیل عبد الرحیم العالن/األوروبیة المشتركة   ھیا محمد حمدان الحنیطي اللغات
  اللغات االسیویة المشتركة  النا خالد علي شاھین

  اللغویات  لیان مازن سعید عشا
  
  كلیة اآلثار والسیاحة   

  ادارة المصادر التراثیة وصیانتھا   عدي محمد علي الغلیالت
  سلیمان فالح العبادلھ اآلثار                  محمد
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  اإلدارة السیاحیة    بھاء ابراھیم احمد جوارنة
   
   
  

  كلیة الطب
  قائمة قول وفعل

  علي زیاد عبد هللا العناسوه
  قائمة شغف

  اشرف حمود سالم الدبعي 
  قائمة شفاء

  عمر ابراھیم محمد ابو ریش 
  یوسف جمال خالد عید احمد عید

  
  كلیة التمریض

  قائمة تشارك
  مد عثمان مالح عباده مح

ً أقوى   قائمة معا
  معاذ احمد عواد الزعبي 

  قائمة الشھامة
  مھند مفلح عبد الخرابشھ

   
   

  كلیة الحقوق
  قائمة الحق

  احمد حمد عیاده الرقاد 
  بھاء الدین نبیل محمود ابو عرقوب 

  قائمة العدالة
  محمد فایز محمد الخرابشھ

  كلیة التربیة الریاضیة
  قائمة األخوة

  د احمد الزغول عباده محم
  قائمة النھضة

  انس صبحي خلیل العوراني 
  قائمة المستقلة

  عز الدین احمد عبد هللا رشید
  

  كلیة طب األسنان
  قائمة النھضة

  فارس محمد بایر القزق 
  قائمة التشارك

  االء محمد یوسف حبھ 
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  قصي سلطان مدهللا الطراونھ
  

  كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني
  یبادرقائمة قادر 

  مھند احمد حمدان الحدید 
  قائمة نشامى السیاسة

  فراس فالح محمد الدھامشھ
  قائمة القادة

  انس یوسف عبدالكریم العدوان
  

  القوائم على مستوى الجامعة 
  قائمة النشامى

  الھندسة  احمد سلیمان ھارون الطوره 
  التربیة الریاضیة  محمود تیسیر علي الرواشدة 

  دان الخالیلة الھندسة  رامي یوسف حم
  الصیدلة  احمد خالد عبد الھادى خلیفات 

  الفنون والتصمیم  فراس عاطف محمد كردش 
  الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات  سیف زید عبد الرحمن الحنیطي

   
  قائمة أھل الھمة

  جھاد علي صالح أبوسكر 
  اریج یاسین عبد العزیز عمرو 

  مالك عماد احمد ابو اصبع 
  د سلیم محمد عاشور رون

  حیدر محمد سلمان الحبابسھ 
  عبدهللا أحمد عبدالوھاب عربیات

  
  قائمة العودة

  عصام احمد توفیق حكیم 
  یزن عمران عبد الحفیظ قفیشھ

  قائمة التجدید
  محمد احمد كمال عبید الضمور

   
  

  :وأما نتائج فرع الجامعة األردنیة في العقبة فجاءت على النحو التالي
  أحمد علي البطوش    : نجلیزیة وآدابھااللغة اال

  عبد هللا نمر حنون                                 تزكیة: اللغة العربیة وآدابھا
  عبیر نضال زیتون   :  اللغة الفرنسیة وآدابھا

  صالح سید أبو العز                                          تزكیة: المحاسبة
  العزیز إبراھیم الشناوي                         تزكیةعبد :  إدارة األعمال

  أحمد عارف أبو عروق                    تزكیة: إدارة المخاطر والتأمین
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  مالك محمد علوة   تزكیة: إدارة الفنادق
  أمجد صدقي محمد                            تزكیة: إدارة السیاحة والسفر

  عاطف المعایطة                      تزكیة رنیم:  إدارة الطعام والشراب
  شھد سامي أبو زر                      تزكیة: أنظمة معلومات حاسوبیة

  عمر راتب المعایطة   : تكنولوجیا معلومات األعمال
  عوض سامر ابراھیم                            قرعة : األحیاء البحریة
  طالب عامر سلیمان أبو : العلوم الحیاتیة
  نداء مھند الشراري                              تزكیة: البیئة الساحلیة 

  : قوائم انتخابیة
  نبال نعیمات /   ھمام أبو معیتق: قائمة نشامى الوطن
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  من قلب الحدث
  انتخابات االتحاد محطة مضیئة في مسیرة العمل الطالبي: طلبة األردنیة

  
من وصف عدد كبیر  -محمد المبیضین 

طلبة الجامعة األردنیة انتخابات اتحاد 
الطلبة لھذا العام بأنھا عالمة فارقة ومحطة 

  .مضیئة في مسیرة العمل الطالبي 
   
   

وسارع  ناخبون من كلیات الحقوق 
واألعمال والشریعة التي عادة ما تشھد 
تنافسات قویة إلى اإلعالن عن نجاح العملیة 

لترشح االنتخابیة منذ بدء مراحل عملیة ا
مرورا بالدعایة االنتخابیة وصوال لیوم 

  .االنتخاب الذي شھد زخما وإقباال من الطلبة لإلدالء بأصواتھم 
   
   

إلى عوامل نجاح االنتخابات ) ألخبار الجامعة األردنیة االلكترونیة(وأشار الطلبة في تصریحات 
لسماح للتدخالت الخارجیة بالتأثیر أبرزھا زیادة وتیرة الوعي الطالبي بالمشاركة الدیمقراطیة وعدم ا

على مجریات العملیة االنتخابیة، وحرص إدارة الجامعة على دعم االنتخابات بتوفیر وتسخیر 
  .إمكاناتھا لیتمكن الطلبة من ممارسة حقوقھم الطبیعیة االنتخابیة في مناخ دیمقراطي صحي وسلیم

   
   
دني بكافة فئاتھ وأطیافھ ینظر ویتابع الیوم ولفت الطالب معتصم العواملة إلى أن المجتمع األر 

باھتمام بالغ انتخابات اتحاد الطلبة األمر الذي یحّمل الجسم الطالبي مسؤولیات كبیرة بإعطاء صورة 
  .مشرقة حول المشاركة الطالبیة في االنتخابات

   
   

ة، وتقترح انتخاب وتؤكد الطالبة نھى السفاریني ضرورة إعادة النظر في نظام انتخابات اتحاد الطلب
رئیس االتحاد من قبل جمیع طلبة الجامعة ولیس انتخابھ من قبل أعضاء مجلس االتحاد كما ھو 

  .معمول بھ حالیا
   
   

وتمنى الطالب أیمن زریقات أن تشھد االنتخابات المقبلة حراكا نشطا في الدعایة االنتخابیة، 
ویقدمون فیھا برامجھم االنتخابیة على أن خصوصا إقامة منابر للمناظرات یشارك فیھا المترشحون 

  .تشمل حوارات معمقة حول قضایا التعلیم العالي والتحدیات التي تواجھ القطاع الشبابي
   

بید أن الطالب سائد عبد الرحمن الذي یقاطع االنتخابات یشیر إلى أن االتحاد لم یحقق طموحات 
تعلق بالفكر واألدب والثقافة والفنون، الطلبة خصوصا في إقامة منتدیات ومؤتمرات طالبیة  ت

  .   وبحسب نظرتھ لمسیرة االتحاد فإن المصالح الشخصیة تطغى على المصالح العلیا للجسم الطالبي 

  /أخبار األردنیة
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  نسبة االقتراع في أردنیة العقبة% ٣٧٫٣
  

اتسمت انتخابات مجلس اتحاد طلبة  - سناء الصمادي
محبة الجامعة األردنیة فرع العقبة الیوم بجو من ال

  .والود في ھذا العرس الدیمقراطي الطالبي
  

وقال رئیس اللجنھ العلیا لالنتخابات الدكتور موسى 
مقعدا بالتزكیة في ) ١١(اللوزي إن اللجنة أعلنت فوز 

اإلدارة والتمویل، السیاحة والفندقة، ونظم : اقسام
وادارة المخاطر والتأمین،  المعلومات الحاسوبیة، واللغة العربیة وادابھا، وقسم الطعام والشراب،

ً بالتزكیة   .وقسم البیئة الساحلیة، والمحاسبة،  بما فیھا مقعدان لقائمة نشامى الوطن وفازت ایضا
  

:  لألقسام التي ما زالت تخضع لالقتراع، وھي% ٣٧٫٣واضاف اللوزي ان نسبة االقتراع وصلت 
ء البحریة، والعلوم الحیاتیة، واللغة الفرنسیة اللغة االنجلیزیة وادابھا، وتكنولوجیا المعلومات، واالحیا

  .وآدابھا
  
طالبا وطالبة وبلغ العدد االجمالي للطلبة المسجلین الذین حق ) ١١(وبذلك یبلغ عدد الفائزین بالتزكیة  

  . طالب وطالبة) ٤٢٧( لھم االقتراع في المقاعد التي یوجد فیھا منافسة ھو
  .تسودھا روح التسامح بین الطلبة ووصف اللوزي االنتخابات باالیجابیة و

   

  /أخبار األردنیة
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  تصدر احصائیة النتخابات مجلس اتحاد طلبتھا" األردنیة"
  

أصدرت وحدة القبول والتسجیل في  -ھبة الكاید 
الجامعة األردنیة في ضوء العرس الدیمقراطي 
الذي تشھده الیوم انتخابات مجلس اتحاد الطلبة 

ام إحصائیة بأعداد الطلبة للفصل الثاني للع
المعتمدة للقوائم النھائیة  ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

لالنتخابات موزعة حسب الكلیة والقسم األكادیمي 
  .والدرجة والجنس

   
   

وقال رئیس اللجنة العلیا النتخابات مجلس اتحاد 
طلبة الجامعة الدكتور عمر الكفاوین إن مجموع الطلبة في الجامعة من مرحلة البكالوریوس بلغ 

ذكور، فیما وصل عدد المسجلین في مرحلة الماجستیر إلى  ١١٤٢٧إناث و ٢٣٩٣٢طالبا  ٣٥٣٥٩
 ١٠٦٧طالبا  ٢٠٥٣ذكور، والمسجلین من مرحلة الدكتوراه  ١٣١٨إناث و  ٢٢٦٦طالبا  ٣٥٨٤
  .ذكور ٩٨٦إناث و

   
   

با طال ٤٠٩٩٦وأكد الكفاوین أن مجموع الطلبة الكلي المعتمد للقوائم النھائیة لالنتخابات وصل إلى 
  .وطالبة، األمر الذي یؤشر إلى أن تشھد الجامعة مشاركة واسعة وناجحة بإذن هللا

   
   

النشامى، وأھل الھمة، والعودة، والتجدید، وجیل : قوائم على مستوى الجامعة ھي) ٦(وقد ترشحت 
 ٢٢قائمة على مستوى الكلیات انسحبت اثنتان لتبقى في السباق  ٢٤النھضة، والشھامة، فیما ترشحت 

  .طالبا) ٣٢٥(قائمة، وبلغغ عدد الطلبة المرشحین على مستوى األقسام بعد االنسحاب 
   

الموسیقى من كلیة الفنون والتصمیم، : ، وأقسام)٤(وفازت بالتزكیة مقاعد كلیة الصیدلة وعددھا 
 والفلسفة والعمل االجتماعي من كلیة اآلداب، والجیولوجیا والمعادن من كلیة العلوم، والھندسة

الكھربائیة وھندسة المیكاترونكس من كلیة الھندسة، والعالج الوظیفي من كلیة علوم التأھیل، واللغة 
  .الفرنسیة وآدابھا من كلیة اللغات األجنبیة

  /أخبار األردنیة
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یبثون روح الفكر التنویري في شعاراتھم االنتخابیة ویتجاوزون بھا االنتماءات " األردنیة"طلبة 

  الفرعیة
  

رة على شعارات في نظ –ھبة الكاید 
ازدانت بھا باحات الجامعة األردنیة؛ 
سرعان ما تستوقفك تلك الدینامیكیة 
وذلك اإلقدام وتلك الشعلة من الحماس 
والتجدید التي تتجاوز في مضمونھا ما 
یسمى بالوالءات الفرعیة واالنتماءات 
الثانویة التي تخلق النعرات والفتن بین 

  .المتنافسین
   

كما عودونا " ردنیةاأل"لقد تمكن طلبة 
من تجاوز كل التحدیات التي كانت تعیق 

طموحاتھم في المشاركة االنتخابیة بوعیھم وتحقیقھم لرؤى وتطلعات قائد الوطن وفخر األمة جاللة 
الملك عبدهللا الثاني ومثلوا تلك الرؤى خیر تمثیل بمشاركة انتخابیة منشودة تخللھا شعارات واضحة 

بمقومات الدولة المدنیة التي تقوم على التعددیة واحترام الرأي وقبول اختالف وكأنھا حواریة تنادي 
  .اآلخر

   
شعارات تعكس مدى وعي الطلبة بضرورة العمل ضمن قاعدة فكریة واضحة تحتكم إلى مرتكزات 
تحقق العدالة والمساواة وتصون المنجزات، وتأخذك في منحنى آخر نحو خلق مواطن صالح واع 

  .ى صناعة قرار ھادف إلى بناء وطن تنموي مقدام شاملمنتم قادر عل
   

خیر تمثیل یعكسھ طلبة الجامعة األردنیة ھذا العام بأھمیة االنخراط في العملیة التنویریة واالصالحیة 
الشاملة بمشاركتھم الواسعة والدیمقراطیة؛ والتي تغمرھا روح المحبة واأللفة والوفاء كل لزمیلھ 

  ومنافسھ

  /أخبار األردنیة
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  "االردنیة" تفقد مراكز اقتراع انتخابات اتحاد طلبة حافظة یم

  
تفقد رئیس الجامعة  - محمد المبیضین

االردنیة الدكتور عزمي محافظة صباح 
الیوم الخمیس في جولتھ األولى مراكز  
اقتراع انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة 

  .في الكلیات االنسانیة
   
   

تي واطلع رئیس الجامعة على االجراءات ال
اتخذتھا اللجان المشرفة على االنتخابات 
لضمان سیر العملیة االنتخابیة كما خطط لھا 

  .من نواحي التنظیم واالمن والدعایة االنتخابیة  
   
   

وخالل الجولة التي شملت مراكز االقتراع في كلیات االداب واللغات االجنبیة واالعمال والحقوق 
ة المئات من الطلبة الناخبین الى التوجھ لصنادیق االقتراع والشریعة والعلوم التربویة دعا محافظ

النتخاب ممثلیھم من الطلبة، مؤكدا ان الشباب الجامعي ھم المستقبل االردني وعلیھم تقع  مسؤولیات 
  .كبیرة في استكمال بناء االردن الحدیث والمزدھر 

   
   

االنتخابات مؤكدا ان طلبة الجامعة وابدى محافظة  ارتیاحھ لالقبال الكبیر والالفت للمشاركة في 
قدموا انموذجا متقدما في المشاركة الدیمقراطیة التي تؤسس لمراحل مقبلة من المشاركة في 

  .االنتخابات خصوصا وان الدولة االردنیة مقبلة على اجراء انتخابات البلدیات والالمركزیة 
   
   

وسائل االعالم المختلفة وأدلى وعلى صعید ذي صلة التقى رئیس الجامعة عددا من مندوبي 
بتصریحات صحفیة حول نظام انتخابات االتحاد الذي اجري علیھ تعدیالت جدیدة أبرزھا توسیع 

  .القوائم النسبیة لتشجیع الطلبة على بناء جسور التعاون في ممارسة العملیة الدیمقراطیة 
   
   

عة الدكتور عماد صالح والدكتور احمد واكد محافظة خالل الجولة التي رافقھ فیھا نائبا رئیس الجام
مجدوبة ومدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة الدكتور سلیمان الفرجات  ان الجامعة 
تقف على مسافة واحدة من جمیع الطلبة المترشحین معربا عن املھ في ان تفرز االنتخابات مجلس 

ر جودة العملیة التعلیمیة ورفع مستویات الخدمات اتحاد قوي یدافع عن حقوق الطلبة ویساھم في تطوی
  .المقدمة لجمیع طلبة الجامعة 

   
   

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"فتح صنادیق االقتراع النتخابات اتحاد طلبة 
  

افتتحت عند الساعة التاسعة من صباح الیوم الخمیس صنادیق االقتراع في  جمیع  -محمد المبیضین 
مجلس جدید التحاد طلبة الجامعة وسط  اجواء یسودھا االمل  كلیات الجامعة االردنیة النتخاب

  .والتفاؤل في إنجاحھا من قبل األسرة الجامعیة
   

فیما شھد محیط الجامعة ازمات ، ویشھد الحرم الجامعي منذ ساعات الصباح الباكر حركة نشطة 
المروریة في  مروریة تولت كوادر من ادارة السیر المركزیة ایجاد طرق بدیلة لتسھیل الحركة

  .الشوارع المحیطة بالجامعة
   

إلى ذلك بدأ مندبو وسائل اإلعالم المختلفة بالتوافد إلى المركز اإلعالمي الذي أقامتھ دائرة اإلعالم 
والعالقات العامة في بھو مبنى إدارة الجامعة للتسھیل علیھم في الحصول على المعلومات حول سیر 

  . العملیة االنتخابیة أوال بأول

  /أخبار األردنیة
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  )نزیھة وشفافة(راضون عن انتخابات االتحاد ویعتبرونھا ) االردنیة(طلبة 

  
عن رضاھم عن االجراءات ) منھم% ٨٨(أبدى غالبیة طلبة الجامعة االردنیة  - حاتم العبادي

  .من الطلبة عدم رضاھم% ١٢االنتخابیة التحاد الطلبة التي جرت الخمیس الماضي، فیما أبدى 
  

بأنھا غیر % ١٨طلبة أن االنتخابات الحالیة حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد من ال% ٨٢و یعتقد 
» الرأي«نزیھة، وفقا لنتائج استطالع نفذه مركز الدراسات االستراتیجیة یوم االقتراع، وحصلت 

  .على نسخة من النتائج
  

ین قاموا من الذ) ذكور% ٣٤٫٧إناث و % ٦٥٫٣(طالبا وطالبة  ١٩٥٨وبلغ حجم العینة المستطلعة 
كلیة في الجامعة، حیث صممت العینة لتكون موزعة على الكلیات حسب حجم  ١٧باالنتخاب، من 

  ).عدد الطالب(الكلیة 
  

من الطلبة سبب اختیارھم لمرشح القائمة في كلیتھم ألنھ یقدم المساعدات ویخدم % ٥١وارجع 
روا المرشحین بسبب اختا% ١١ان السبب ھو المعرفة الشخصیة، و% ١٢الطلبة، فیما أفاد 

  .لقدرة المرشح على الخطابة واإلقناع% ٩برنامجھم االنتخابي، فیما أفاد 
  

% ١٠سبب اختیار القائمة للبرنامج االنتخابي ، فیما عزا %) ٦٢(بینما عزا نصف المستجیبین 
اسیة ان السبب ھو التوجھات السی% ٧السبب إلى وجود مرشح في القائمة من قسمھم او كلیتھم، وأفاد 

  .یكمن في وجود أحد االقارب في القائمة% ٥للقائمة، و
  

% ١٩بدرجة كبیرة ومتوسطة، فیما أفاد » مھمة«من الطلبة ان انتخابات مجلس الطلبة % ٨١واعتبر
  .بانھا مھمة الى درجة قلیلة وغیر مھمة على اإلطالق

  
رشحین لالنتخابات في من نوعیة الم) لدرجة كبیرة ومتوسطة(من الطلبة عن رضاھم %) ٩٠(وعبر 

عن ) راض لدرجة قلیلة وغیر راض على اإلطالق(بأنھم غیر راضیین %) ١٠(قسمھم، في ما أفاد 
  .نوعیة المرشحین في قسمھم

  
أفادوا % ١٨من الطالب بأنھم راضون عن قانون انتخاب مجلس الطلبة الحالي، مقابل % ٨٢وأفاد 

  .بأنھم غیر راضین عن قانون االنتخاب الحالي
من الطالب بأن قانون االنتخاب الحالي قادر على فرز مجلس اتحاد ممثل للجسم % ٨١ویعتقد 

  ).بدرجة كبیرة وغیر قادر على اإلطالق(أفادوا بأنھ غیر قادر % ١٩الطالبي، مقابل 
من الطلبة بأنھم قرروا منح صوتھم لمرشح القائمة على مستوى الكلیة الذي انتخبوه %) ٨٦(وأفاد 

%) ٨٥(بأنھم قرروا ذلك في یوم االقتراع و % ١٤بوع الذي سبق یوم االقتراع، فیما أفاد خالل األس
بأنھم قرروا منح صوتھم للقائمة التي انتخبوھا على مستوى الجامعة خالل األسبوع الذي سبق یوم 

وا انھم لم یتعرض%) ٨٧(بأنھم قرروا ذلك في یوم االقتراع، بینما افاد % ١٥االقتراع، فیما أفاد 
  .أنھم تعرضوا لضغوط%) ١٣(لضغوط للتصویت لمرشح او قائمة معینة، بینما افاد 

  
من الطلبة الذین یحق لھم التصویت البالغ عددھم %) ٥٤٫٧١(وبلغت نسبة التصویت العامة 

  .طالب وطالبة) ٤٠٩٩٦(

  ١٠:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــة یـــــالجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

19 

  
  ‘‘ةالتنفیذی‘‘للسیطرة على ‘‘ النشامى‘‘الطریق ممھدة أمام .. ‘‘انتخابات األردنیة‘‘

  
طالب وطالبة  فازوا بانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة التي جرت الخمیس  ١٠٢یؤدي 

الماضي القسم امام رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة خالل االسبوع الحالي، فیما یعقدوا 
 ١٠كونة من اجتماعا خالل اسبوع من تاریخ اداء القسم ینتخبون فیھ الھیئة التنفیذیة لالتحاد والم

  .أعضاء
وبموجب التعلیمات على مجلس االتحاد ان یعقد اول اجتماعاتھ خالل اسبوع من تاریخ تأدیة القسم 
ینتخب فیھ الھیئة التنفیذیة لالتحاد المكونة من رئیس لھ ونائب للرئیس وأمین السر وأمین الصندوق 

  .ورؤساء لجانھ الست باالقتراع السري
یؤدي أعضاء المجلس "من تعلیمات االتحاد على أن  ٩أ من المادة من الفقرة  ١وینص البند 

  ".المنتخبون القسم التالي امام الرئیس او من یفوضھم خالل اسبوع من تاریخ اعالن النتائج
المالیة، العمل التطوعي وخدمة المجتمع، النشاطات الطالبیة، قضایا الطلبة، : واللجان الست ھي

  .، البحث العلمي والشؤون االكادیمیةالعالقات العامة والخارجیة
مقعدا توزعت على  ٦٥ومن خالل قراءة نتائج االنتخابات التي اسفرت عن فوز المستقلین بنحو 

فیما لم یتمكن االتجاه االسالمي الممثل بقائمة اھل ) مقاعد ١٠(وعودة ) مقعدا ٥٥(قوائم النشامى 
جاه الیسار بمقعدین ضمن قائمة التجدید، ولم مقعدا واكتفى ات ٣٥الھمة من الحصول على أكثر من 

  .تتمكن قائمتا الشھامة والنھضة من الحصول على اي مقعد
وتجعل ھذه النتائج الطریق ممھدة امام قائمة النشامى للسیطرة على الھیئة التنفیذیة لالتحاد منفردة او 

  .من خالل التحالف مع قائمة عودة
وة التصویتیة لالتجاه االسالمي على مستوى القائمة اذ انخفض واظھرت النتائج تراجعا كبیرا في الق

عدد االصوات التي حصلت علیھا قائمة اھل الھمة ھذا العام بمقدار الثلث مقارنة باألصوات التي 
  .نالتھا في االنتخابات التي جرت قبل نحو عامین

في األعوام السابقة  إلى جانب خسارة مرشحي االتجاه االسالمي في كلیات كانت تشكل معاقل لھم
مقاعد فقط، فیما حصدوا في االنتخابات التي جرت قبل  ٣مثل كلیة العلوم التي حصلوا فیھا على 

  .عامین سبعة مقاعد
 ٣في حین لم یتمكن مرشحو االتجاه االسالمي من الحصول على اي مقعد في كلیة الزراعة مقابل 

  .مقاعد حصلوا علیھا في االتحاد السابق
  سبة العامة لالقتراعوبلغت الن

  %. ٤٢، فیما لم تتجاوز النسبة في انتخابات القوائم % ٥٤٫٧١ 
 ٦مقعدا حصلت قائمة النشامى على  ١٥وفي نتائج القوائم على مستوى الجامعة والمخصص لھا 

  .مقاعد ومثلھا لقائمة أھل الھمة، فیما حصلت قائمة عودة على مقعدین والتجدید على مقعد واحد
  

  ٩/٤/٢٠١٧              االحد                                                                                           ٧:الغد ص
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  نسبة االقتراع%  ٥٤٫٧أجواء ھادئة و.. بات األردنیةانتخا

  
فازت قائمة النشامى بغالبیة مقاعد مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة التي جرت الخمیس بحصولھا 

في المرتبة ) االتجاه االسالمي ( مقعد فیما حلت قائمة أھل الھمة  ١٠٢مقعدا من أصل  ٥٥على 
مقاعد ثم قائمة التجدید بمقعدین فیما لم  ١٠ة عودة بحصولھا على مقعدا تلتھا قائم ٣٥الثانیة  ب 

  .تتمكن قائمتا الشھامة والنھضة من الحصول على أي مقعد
وبلغت النسبة العامة لالقتراع وفق ما أعلنھ رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات نائب رئیس الجامعة 

  % . ٥٤٫٧لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین 
 ٦مقعدا حصلت قائمة النشامى على  ١٥في نتائج القوائم على مستوى الجامعة والمخصص لھا و

  . مقاعد ومثلھا لقائمة أھل الھمة فیما حصلت قائمة عودة على مقعدین والتجدید على مقعد واحد
مقعدا، بحیث اعتبر كل قسم ) ٨٧(إن عدد المقاعد بلغ "وقال كفاوین، في مؤتمر صحفي الخمیس، 

دیمي یمنح درجة البكالوریوس دائرة انتخابیة واحدة، ال یقل تمثیلھا عن مقعد واحد، وكل كلیة ال أكا
ً أكادیمیة دائرة انتخابیة واحدة، وال یقل تمثیلھا عن ثالثة مقاعد إضافة إلى دائرة ". تحتوي أقساما

  .لیة الواحدةوأخرى على مستوى الك) للقوائم االنتخابیة(انتخابیة عامة على مستوى الجامعة 
وأشار كفاوین إلى إنشاء دوائر فرعیة في كل دائرة انتخابیة تحتوي أكثر من مقعد واحد بعدد المقاعد 

طالب أو  ٣٠٠طالب في الدائرة االنتخابیة بعضو واحد، ویُقرب كل ما یساوي  ٦٠٠بحیث یُمثل كل 
  ).٤٠٩٩٦(التصویت  یزید على ذلك بتمثیلھ بعضو آخر فیما بلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم

وبلغ عدد المرشحین على مستوى األقسام % ٥٤٫٧وقال كفاوین إن النسبة العامة لالقتراع بلغت 
مرشحین، فیما ) ١١٠(طالبة، في حین انسحب ) ١٣٦(طالبا وطالبة بینھم ) ٤٦٦(والكلیات والقائم 

  %). ٣٧٫٣(قاربت نسبة االقتراع في فرع الجامعة في العقبة 
باستثناء احتكاكات وعملیات تدافع شھدتھا كلیتا " اتحاد االردنیة"غلب على انتخابات  وكان الھدوء

تكنولوجیا المعلومات والتربیة فیما شھدت بوابات الجامعة تواجدا من قبل رجال االجھزة االمنیة 
  .تحوطا لحدوث مشاكل 

الرابعة عصرا دون  واغلقت صنادیق االقتراع، التي فتحت ابوابھا في التاسعة صباحا، في تمام
  .تمدید

، ارتیاحھ لسیر العملیة االنتخابیة بسالم "الغد"وابدى رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، لـ 
  .وسالسة وھدوء، والتي استعمل فیھا الحبر الخاص

النشامى، وأھل الھمة، والعودة، والتجدید، وجیل : قوائم على مستوى الجامعة ھي ٦وترشحت 
 ٢٢قائمة على مستوى الكلیات انسحبت اثنتان لتبقى في السباق  ٢٤ة، فیما ترشحت النھضة، والشھام

  .طالبا ٣٢٥قائمة، وبلغ عدد الطلبة المرشحین على مستوى األقسام بعد االنسحاب 
الموسیقى من كلیة الفنون والتصمیم، : ، وأقسام٤وفازت بالتزكیة مقاعد كلیة الصیدلة وعددھا 

اعي من كلیة اآلداب، والجیولوجیا والمعادن من كلیة العلوم، والھندسة والفلسفة والعمل االجتم
الكھربائیة وھندسة المیكاترونكس من كلیة الھندسة، والعالج الوظیفي من كلیة علوم التأھیل، واللغة 

  .الفرنسیة وآدابھا من كلیة اللغات األجنبیة
الكلیات التي یوجد بھا أقسام : یة ھيونظمت  االنتخابات على ثالثة مستویات من الدوائر االنتخاب

أكادیمیة حیث تم تحدید القسم كدائرة انتخابیة واحدة ویقوم الطلبة بانتخاب ممثلیھم ُمباشرة على 
  .مستوى األقسام بھذه الكلیات

اآلداب، األعمال، العلوم، الشریعة، الزراعة، العلوم التربویة، الھندسة، : وتشمل ھذه الفئة كلیات
وتضم . یل، تكنولوجیا المعلومات، الفنون والتصمیم، اللغات األجنبیة، واآلثار والسیاحةعلوم التأھ

  ٧/٤/٢٠١٧الجمعة                                                                                     ٥:الدستور ص/ ٤:الغد ص
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ً  ٦١ھذه الكلیات  ، یتنافس علیھا  ٦٤بواقع ) دائرة انتخابیة(قسما ً ً وطالبة بواقع  ٤٢١مقعدا طالبا
  .ذكور% ٧٠إناث و% ٣٠

بار الكلیة كدائرة انتخابیة واحدة والمستوى الثاني ھو  الكلیات التي ال یوجد بھا أقسام، حیث تم اعت
وتضم كل دائرة عددا من المقاعد یتناسب مع حجم الطلبة بالكلیة، وقام الطلبة بانتخاب ممثلیھم بالكلیة 

  .من خالل القوائم النسبیة المغلقة على مستوى الكلیة
ً، وقد حسمت مقاعد كلیة الصیدلة بالتزكیة  ٢٣ویوجد بھذه الكلیات  ً  ١٩ي بقي ، وبالتال٤مقعدا مقعدا

  .قائمة ٢١تتنافس القوائم علیھا مستوى الكلیة بواقع 
ً یتنافس علیھا الطلبة على  ١٥والمستوى الثالث ھو الجامعة كدائرة انتخابیة، حیث تم تخصیص  مقعدا

  .مستوى الجامعة من خالل نظام القائمة النسبیة المغلقة
  .ھل الھمة، جیل النھضة، النشامى والشھامة والتجدیدالعودة، أ: وقد بلغ عدد القوائم المتنافسة ستة ھي

ً ومرشحة،  ٧٥وتضم ھذه القوائم    .إناث% ٣٠منھم ذكور و%  ٧٠مرشحا
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  "األردنیة"تحالف النشامى یحصد غالبیة مقاعد اتحاد طلبة 

  
مقعدا في انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة، بمجموع  ٥٥نحو ” النشامى“حصدت قائمة 

مقاعد، والتجدید  ١٠بــ” عودة”مقعدا، و ٣٥بـ ” االتجاه اإلسالمي“لمقاعد الفردیة والقوائم، فیما فاز ا
  .مقاعد، وفقا للنتائج شبھ النھائیة ٣

مقاعد والعودة بـ ) ٦(مقاعد وأھل الھمة بـ ) ٦(وعلى مستوى القوائم؛ فازت قائمة النشامى بـ 
  ).مقعد واحد(والتجدید بـ ) مقعدان(

لن رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات في الجامعة األردنیة عمر الكفاوین مساء الخمیس أن نسبة وأع
  %. ٥٤٫٧االقتراع بلغت 

طالبا وطالبة في الجامعة األردنیة صباح الیوم الخمیس إلى صنادیق االقتراع  ٤٠٩٨٤وتوجھ نحو 
مقعدا من أصل  ٩٦ن على مرشحا یتنافسو ٤٨١النتخاب ممثلیھم في مجلس اتحاد الطلبة من بین 

  .مقاعد بالتزكیة ٦، بعد أن حسمت ١٠٢
قوائم على مستوى الجامعة ھي النشامى، أھل الھمة، العودة، التجدید، جیل  ٦وخاضت االنتخابات 

 ٢٢قائمة على مستوى الكلیات انسحبت اثنتان لیستقر العدد على  ٢٤النھضة، الشھامة، فیما ترشحت 
لیستقر العدد حتى مساء أول من  ٤٦طالبا انسحب منھم  ٤٣٥ام ترشح قائمة، وعلى مستوى األقس

  .مرشحا ٣٨٩امس على 
  .، ومقعدا قسمي الموسیقى والفنون، والفلسفة بالتزكیة)٤(وكانت حسمت مقاعد كلیة الصیدلة 

التي بدأت فترة الدعایة االنتخابیة لھا الخمیس الماضي ) المقاعد الفردیة(وبلغ عدد مرشحي األقسام 
 ٦مرشحا، فیما استقر عدد القوائم المرشحة على مستوى الجامعة عند  ٣٨٩وتنتھي یوم االقتراع، 

  .طالبا ٧٠قوائم بلغ عدد مرشحیھا 
، وقائمتان عن )فازت بالتزكیة(كلیة الصیدلة  قوائم عن كلیة الطب، وقائمة واحدة عن ٤وترشحت 

مقاعد، كلیة  ٣قوائم تتنافس على  ٣كلیة طب األسنان وخصص لھا ثالثة مقاعد، وفي كلیة التمریض 
مقاعد، ومثلھا في كلیة  ٤قوائم تتنافس على  ٤مقاعد، كلیة الریاضة  ٤قوائم تتنافس على  ٤الحقوق 

  .دراسات الدولیةاألمیر الحسین بن عبدهللا الثاني لل
طالبة وطالبا، وستكون آلیة االنتخابات بالتصویت  ٤٠٩٨٤ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم االقتراع 

  .الورقي، ووفقا للدوائر والقوائم النسبیة المغلقة
وكانت ساحات وأروقة ومباني كلیات الجامعة اتشحت منذ أیام بیافطات وصور الطلبة المرشحین 

  .ضخمة، تزایدت في الیومین األخیرین مع بدء العد التنازلي لموعد االقتراع وسط حمالت دعائیة
وبدت مظاھر الدعایة االنتخابیة واضحة من خالل تشكیلة واسعة من صور المرشحین وبأشكال 
وأجحام وألوان مختلفة، عجت بشعارات مثالیة نادت بالحریة والمساواة والعدالة والتغییر 

  .وق الطالبوالدیمقراطیة وإنصاف حق
وأولت كلیات الجامعة ممثلة بعمدائھا وھیئاتھا التدریسیة اھتماما بدعم مرشحیھا في سبیل إیصال 
رسالتھم ورؤیتھم االنتخابیة ألكبر عدد ممكن من الناخبین، دون تحیز أو تعصب، كما أكد عدد كبیر 

یار ممثلھم الشرعي في من الطلبة من مختلف كلیات الجامعة عزمھم المشاركة في االنتخابات الخت
المجلس، الفتین الى أن اإلدالء بأصواتھم یعد ممارسة دیمقراطیة لضمان حقوقھم وصون مصالحھم، 

  .وجزءا ال یتجزأ من العملیة اإلصالحیة

  ٧/٤/٢٠١٧الجمعة                                                                                                        ٥:الرأي ص
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  ھدوء ونظام یعكسان وعي الطلبة وثقافتھم.. »األردنیة«انتخابات 
  

جم مسؤولیاتھم ووعیھم وثقافتھم تجاه  حتى ساعات بعد ظھر امس ابدى طلبة الجامعة االردنیة
العملیة االنتخابیة على ارض الجامعة، في حالة ھادئة ومنطقیة واجواء منظمة، لم تدفع بالطلبة الى 
تجاوز المنطق وقراءة المشھد االنتخابي بطریقة سلبیة تدعو للتوتر او قلب الصورة الدیمقراطیة الى 

  ..وجھ اخر
لجامعة تنوعت في مضامینھا بین الفكر الطالبي الداعي للعدالة وتحقیقھا الشعارات االنتخابیة داخل ا

بین صفوف الطلبة، وتلك التي تدعو الى الحریة الطالبیة والدیمقراطیة، وتساوي الفرص بین الطلبة، 
والدعوة الى انشطة طالبیة تحاكي الفكر وتوزع االدوار بعدالة بین الطلبة وتنظم العالقة بین االدارة 

  .طلبة والھیئة التدریسیة ایضا وال
وازدانت شوارع الجامعة بكافة كلیاتھا امس بصور كبیرة وملونة تعكس الوجھ الحضاري وتعكس 
ایضا حجم المصاریف التي تم دفعھا لغایات الدعایة االنتخابیة التي تمثلت بالالفتات الكبیرة وااللوان 

  .الكلیات الجامعیة بكل تفاصیلھا  التي فرزت بطریقة دقیقة واعتالء تلك الصور واجھات
وحادت شعارات اخرى لبعض المرشحین عن غایة الالفتات االنتخابیة وقوانینھا، حیث اقتصرت 
بعضھا على فرز الروح العشائریة والمناطقیة، في حین اعتبرھا البعض مخالفة للتعلیمات التي اقرتھا 

  ..مل ایة ابعاد اخرى اللجنة العلیا لالنتخابات ورآھا البعض عادیة وال تح
االجواء االنتخابیة داخل الجامعة وحتى ساعات ما بعد الظھر اتسمت بالھدوء النسبي وخلت من ایة 
مشادات او مشاجرات اال من تدافع بسیط في بعض الكلیات لبعض انصار الطلبة المرشحین، وھو 

تدخل في اطار االستفزاز  االمر الذي اعتبره المراقبون عادیا وال تحمل ابعاده امورا اخرى بل
  .ومحاولة ارباك مرشحي االطراف االخرى 

عزمي محافظة الكلیات بالجامعة لالطالع على االجواء . من جھة ثانیة جاب  رئیس الجامعة د 
االنتخابیة وتقییم االجراءات التي اتخذتھا اللجان المشرفة على االنتخابات لضمان سیر العملیة 

  .من نواحي التنظیم واالمن والدعایة االنتخابیة  االنتخابیة كما خطط لھا
وخالل الجولة التي شملت مراكز االقتراع في كلیات االداب واللغات االجنبیة واالعمال والحقوق 
والشریعة والعلوم التربویة قال محافظة ان الجامعة تقف على مسافة واحدة من جمیع الطلبة 

نتخابات مجلس اتحاد قویا یدافع عن حقوق الطلبة ویساھم المترشحین معربا عن املھ في ان تفرز اال
  .في تطویر جودة العملیة التعلیمیة ورفع مستویات الخدمات المقدمة لجمیع طلبة الجامعة 

ودعا محافظة المئات من الطلبة الناخبین الى التوجھ لصنادیق االقتراع النتخاب ممثلیھم من الطلبة، 
مستقبل االردني وعلیھم تقع مسؤولیات كبیرة في استكمال بناء مؤكدا ان الشباب الجامعي ھم ال

  .االردن الحدیث والمزدھر 
وابدى محافظة ارتیاحھ لالقبال الكبیر والالفت للمشاركة في االنتخابات، مؤكدا ان طلبة الجامعة 
قدموا انموذجا متقدما في المشاركة الدیمقراطیة التي تؤسس لمراحل مقبلة من المشاركة في 

  .النتخابات خصوصا وان الدولة االردنیة مقبلة على اجراء انتخابات البلدیات والالمركزیة ا
وقال رئیس اللجنة العلیا النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الدكتور عمر الكفاوین إن مجموع 

ذكور،  ١١٤٢٧إناث و ٢٣٩٣٢طالبا منھم  ٣٥٣٥٩الطلبة في الجامعة من مرحلة البكالوریوس بلغ 
ذكور،  ١٣١٨إناث و  ٢٢٦٦طالبا منھم  ٣٥٨٤فیما وصل عدد المسجلین في مرحلة الماجستیر إلى 

  .ذكور ٩٨٦إناث و ١٠٦٧طالبا منھم ٢٠٥٣والمسجلین من مرحلة الدكتوراه 
طالبا  ٤٠٩٩٦وأكد الكفاوین أن مجموع الطلبة الكلي المعتمد للقوائم النھائیة لالنتخابات وصل إلى 

  .لذي یؤشر إلى أن تشھد الجامعة مشاركة واسعة وناجحة بإذن هللاوطالبة، األمر ا

  ٧/٤/٢٠١٧الجمعة                                                                                                      ٥:الدستور ص
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النشامى، وأھل الھمة، والعودة، والتجدید، وجیل : قوائم على مستوى الجامعة ھي) ٦(وقد ترشحت 
 ٢٢قائمة على مستوى الكلیات انسحبت اثنتان لتبقى في السباق  ٢٤النھضة، والشھامة، فیما ترشحت 

  .طالبا) ٣٢٥(بة المرشحین على مستوى األقسام بعد االنسحاب قائمة، وبلغ عدد الطل
الموسیقى من كلیة الفنون والتصمیم، : ، وأقسام)٤(وفازت بالتزكیة مقاعد كلیة الصیدلة وعددھا 

والفلسفة والعمل االجتماعي من كلیة اآلداب، والجیولوجیا والمعادن من كلیة العلوم، والھندسة 
ترونكس من كلیة الھندسة، والعالج الوظیفي من كلیة علوم التأھیل، واللغة الكھربائیة وھندسة المیكا

  .الفرنسیة وآدابھا من كلیة اللغات األجنبیة
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  مختبرات سامسونج الطبیة تعقد دورة في الجامعة األردنیة
  
  

  مختبرات سامسونج الطبیة لاللتراساوند في الجامعة األردنیة تواصل عقد دوراتھا الطبیة
  

سامسونج الكترونیكس المشرق العربي عقد الدوارت الطبیة لألطباء في مختبرات تواصل 
  .األلتراساوند الطبیة المقامة في كلیة الطب في الجامعة األردنیة

  
في مجال ) التصویر بالموجات فوق الصوتیة(دورة االلتراساوند «وأقیمت الدورة تحت عنوان 

ً من ذوي االختصاصوالتي شارك بھا ستة عش» النسائیة والتولید   .ر طبیبا
  

وتعمل سامسونج الكترونیكس المشرق العربي من خالل شراكتھا مع الجامعة األردنیة بتوفیر 
التدریب العملي لألطباء والعاملین في مجال االلتراساوند، إذ ُدشنت أكادیمیة سامسونج ومختبرات 

دف، من خالل توفیر أحدث األجھزة لتحقق ھذا الھ ٢٠١٤االلتراساوند الطبي في كانون أول من عام 
  .الطبیة الخاصة باألشعة لخلق فرصة التدریب العملي للطالب

  
ً على دور مختبرات سامسونج الكترونیكس الطبیة لاللتراساوند، صرح السید فادي أبو شمط،  وتعلیقا

تضطلع «: رئیس قسم المبیعات والعالمة التجاریة في سامسونج الكترونیكس المشرق العربي قائالً 
سامسونج الكترونیكس المشرق العربي بدورھا الریادي الداعم للدور األكادیمي والتدریب العملي، إذ 
نؤمن بأھمیة تكامل القطاعین العام والخاص لتطویر مخرجات التعلیم، ومنح الطالب والعاملین 

  .»التقنیات لیواكبوا التوجھات الحدیثة

  ٩/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                     ٣٤:الرأي ص
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  للطالب تفوز بـ سلة الجامعات) األردنیة(
  
  

فاز فریق الجامعة االردنیة بلقب بطولة كرة السلة لطالب الجامعات بعد ان تغلب على نظیره جامعة 
  .في المباراة النھائیة التي اقیمت امس األول في قاعة جامعة العلوم التطبیقیة ٦٨/٤٩االمیرة سمیة 

  
قرر لجنة البطولة، حل فریقا علي الخطیب مدیر النشاطات الریاضیة في جامعة فیالدلفیا م. وحسب د

  .العلوم التطبیقیة والعلوم والتكنولوجیا بالمركزین الثالث والثالث مكرر
  

مشھور الرفاعي رئیس اتحاد الجامعات االردنیة رئیس جامعة االمیرة سمیة بتسلیم . وفي الختام قام د
جامعات التي احتلت المركز كأس البطولة لكابتن الجامعة االردنیة والمیدالیات التقدیریة لالعبي ال

  .الثالثة االوائل
  

  .ومن جانب آخر، تبدأ في قاعة جامعة فیالدلفیا صباح غد بطولة كرة الید لطالبات الجامعات االردنیة
  

  تستأثر بلقب بطولة الجامعات للتایكواندو« األردنیة»
  
  

یكواندو التي اقیمت في قاعة استأثرت الجامعة االردنیة بلقبي بطولة الجامعات للطالب والطالبات للتا
  .جامعة الزیتونة امس االول

  
فضیات في مسابقة الطالب، وجاءت جامعة العلوم التطبیقیة ثانیا  ٣وجمعت االردنیة ثالث ذھبیات و

بذھبیتین وبرونزیتین، وحلت االردنیة بالمركز االول للطالبات برصید ثالث ذھبیات وفضیتین 
  .یا بثالث ذھبیاتوبرونزیة، وجامعة الزیتونة ثان

  
  :وجاءت نتائج منافسات الطالبات على النحو االتي

  
الزیتونة، وزن / نادي ھندوقة/ كغم٤٩الزیتونة، وزن / كغم حلت كریستین طمیزة٤٦وزن ت -

االردنیة، وزن / لونا ابو عیشة/ كغم٥٧العلوم والتكنولوجیا، وزن ت/ ایمان العضایلة/ كغم٥٣ت
ضحى / كغم٧٣االردنیة، وزن ت/ شھد الطرمان/ كغم٦٧ة، وزن تاالردنی/ رھف محمد/ كغم٦٢ت

  .الزیتونة/ العساف

  ٩/٤/٢٠١٧االحد                                                                                                       الرأي الكتروني
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.  
  
  

  
  

  ندوة تؤكد أن ھذه البحوث تقض مضاجع المؤسسات األكادیمیة والمراكز البحثیة
  أكادیمیون یحذرون من البحوث العلمیة المزورة

  
قواعد "ل من أمس بعنوان حذرت ندوة متخصصة نظمتھا الجمعیة األردنیة للبحث العلمي مساء أو

من االنتشار الواسع " البیانات وأدوات اختیار المجالت العلمیة لنشر مخرجات البحث العلمي
البحوث العلمیة المزیفة التي تزداد باستمرار ومن دور نشر مزیفة تصطاد الباحثین الذین یقعون "لـ

  ".ضحایا لھا
نزار حداد؛ .التحاد النوعي للنحالین األردنیین، دوقال الباحث في الشؤون الزراعیة والبیئیة رئیس ا

دار نشر مزیفة  ١١٠٠ھناك ما یفوق "أنور البطیخي، ان .خالل الندوة التي أدارھا رئیس الجمعیة د
منتشرة حول العالم، إضافة إلى آالف المجالت العلمیة الوھمیة ما یعرض الباحثین في الوقوع في 

  ".قابل النشر في مثل ھذه المجالتحبائل مصیدة تكبدھم أعباء مالیة م
تفقد وزنھا العلمي وتأثیرھا في حقول المعرفة، "وأشار الى ان البحوث المنشورة في ھكذا مجالت 

كما یخسر الباحث المعلومات العلمیة باإلفصاح عنھا في مجالت ال تتمتع بالسمعة العلمیة المرموقة 
اد ألھم قواعد البیانات واألنشطة المتاحة على وعرض حد". وال تحفظ حقوق الملكیة الفكریة علیھا

الشبكة العنكبوتیة ومیزات كل منھا والخدمات التي تقدمھا وفائدتھا للباحثین، كما عرض خالل الندوة 
التي انعقدت بمشاركة باحثین واساتذة جامعات ومتخصصین، لمجموعة من قواعد البیانات التي تنشر 

بھدف حمایة الباحثین األردنیین من الوقوع في "والمجالت المزیفة قوائم بأسماء دور النشر المزیفة 
  ".شرك خدیعتھا وابتزازھا

وتحدث عن آلیات قیاس معامل التأثیر للمجالت العلمیة المحكمة والباحثین واألوراق العلمیة 
ثین فیھا المحكمة، وأھمیة ھذه المؤشرات في تقییم المؤسسات األكادیمیة والبحثیة واألكادیمیین والباح

  .على السواء
وتم خالل الندوة مناقشة أھم أدوات اتخاذ القرار في تحدید المجلة العلمیة المستھدفة، وتضمنت ایضا 
ً لقواعد البیانات العالمیة المساعدة في عملیات انتخاب المجالت للنشر، إضافة إلى عملیات  استعراضا

احة؛ ما یسھل على الباحث اتخاذ قراره في تحدید اختیار المجالت بالطرق التقلیدیة واإللكترونیة المت
  .المجلة المستھدفة للنشر

وناقشت الندوة مؤشرات قیاس الجدوى المالیة للنشر في المجالت العلمیة مدفوعة الثمن، وآلیة تقییم 
ً مالیة لقاء نشر البحوث العلمیة   .ھذه الجدوى مقارنة بالمجالت المختلفة التي تتقاضى أجورا

أكد العین رضا الخوالدة اھمیة توعیة الباحثین وتزویدھم بالمعلومات القیمة التي تضمنتھا من جانبھ 
دور النشر المزیفة أصبحت تقض مضاجع المؤسسات األكادیمیة والجامعات "الندوة، مشیرا الى ان 

  ".والمراكز البحثیة، حیث أثبتت التجارب وقوع العدید من الباحثین في ھذا الفخ
أنور البطیخي أن الجمعیة ستسترشد بالمعطیات المھمة .عیة البحث العلمي األردنیة دوعقب رئیس جم

التي تم طرحھا خالل الندوة، مؤكدا أن الجمعیة ستركز على توعیة الباحثین األردنیین وأساتذة 
  .الجامعات لحمایتھم من ھذه المخاطر

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٨/٤/٢٠١٧السبت                                                                                                      ٤:الغد ص
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  الم للتغریر بالباحثیندار نشر مزورة وعشرات المجالت العلمیة الوھمیة حول الع ١١٠٠
  

قواعد "حذرت ندوة متخصصة نظمتھا الجمعیة األردنیة للبحث العلمي مساء أول من أمس بعنوان 
من االنتشار الواسع " البیانات وأدوات اختیار المجالت العلمیة لنشر مخرجات البحث العلمي

تصطاد الباحثین الذین یقعون البحوث العلمیة المزیفة التي تزداد باستمرار ومن دور نشر مزیفة "لـ
  ".ضحایا لھا

نزار حداد؛ .وقال الباحث في الشؤون الزراعیة والبیئیة رئیس االتحاد النوعي للنحالین األردنیین، د
دار نشر مزیفة  ١١٠٠ھناك ما یفوق "أنور البطیخي، ان .خالل الندوة التي أدارھا رئیس الجمعیة د
لمجالت العلمیة الوھمیة ما یعرض الباحثین في الوقوع في منتشرة حول العالم، إضافة إلى آالف ا

  ".حبائل مصیدة تكبدھم أعباء مالیة مقابل النشر في مثل ھذه المجالت
تفقد وزنھا العلمي وتأثیرھا في حقول المعرفة، "وأشار الى ان البحوث المنشورة في ھكذا مجالت 

مجالت ال تتمتع بالسمعة العلمیة المرموقة كما یخسر الباحث المعلومات العلمیة باإلفصاح عنھا في 
وعرض حداد ألھم قواعد البیانات واألنشطة المتاحة على ". وال تحفظ حقوق الملكیة الفكریة علیھا

الشبكة العنكبوتیة ومیزات كل منھا والخدمات التي تقدمھا وفائدتھا للباحثین، كما عرض خالل الندوة 
جامعات ومتخصصین، لمجموعة من قواعد البیانات التي تنشر  التي انعقدت بمشاركة باحثین واساتذة

بھدف حمایة الباحثین األردنیین من الوقوع في "قوائم بأسماء دور النشر المزیفة والمجالت المزیفة 
  ".شرك خدیعتھا وابتزازھا

وتحدث عن آلیات قیاس معامل التأثیر للمجالت العلمیة المحكمة والباحثین واألوراق العلمیة 
لمحكمة، وأھمیة ھذه المؤشرات في تقییم المؤسسات األكادیمیة والبحثیة واألكادیمیین والباحثین فیھا ا

  .على السواء
وتم خالل الندوة مناقشة أھم أدوات اتخاذ القرار في تحدید المجلة العلمیة المستھدفة، وتضمنت ایضا 

ً لقواعد البیانات العالمیة المساعدة في عملیات انت خاب المجالت للنشر، إضافة إلى عملیات استعراضا
اختیار المجالت بالطرق التقلیدیة واإللكترونیة المتاحة؛ ما یسھل على الباحث اتخاذ قراره في تحدید 

  .المجلة المستھدفة للنشر
وناقشت الندوة مؤشرات قیاس الجدوى المالیة للنشر في المجالت العلمیة مدفوعة الثمن، وآلیة تقییم 

ً مالیة لقاء نشر البحوث العلمیة ھذه الجدوى   .مقارنة بالمجالت المختلفة التي تتقاضى أجورا
من جانبھ أكد العین رضا الخوالدة اھمیة توعیة الباحثین وتزویدھم بالمعلومات القیمة التي تضمنتھا 

دور النشر المزیفة أصبحت تقض مضاجع المؤسسات األكادیمیة والجامعات "الندوة، مشیرا الى ان 
  ".المراكز البحثیة، حیث أثبتت التجارب وقوع العدید من الباحثین في ھذا الفخو

أنور البطیخي أن الجمعیة ستسترشد بالمعطیات المھمة .وعقب رئیس جمعیة البحث العلمي األردنیة د
التي تم طرحھا خالل الندوة، مؤكدا أن الجمعیة ستركز على توعیة الباحثین األردنیین وأساتذة 

  -.ت لحمایتھم من ھذه المخاطرالجامعا

  ٩/٤/٢٠١٧طلبة نیوز                                                              األحد                                            
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  التحاد االوروبي یدعم مشروعاً لباحث اردني في تدویر النفایات االلكترونیةا
  

تدویر « وافق االتحاد االوروبي اخیرا على دعم مشروع الباحث االردني صدقي صبیح حول اعادة 
ع للباحثین الشباب من كافة لیدخل في التنافس على عدد من المشاری« النفایات االلكترونیة في االردن 

  .انحاء العالم
  

وكان مشروع البحث قدم الى وزارة البیئة وتلقى دعما من معھد االستھالك واالنتاج المستدام وفق 
الذي یشغل حالیا وظیفة مساعد رئیس قسم احصاءات البیئة والطاقة المتجددة وخبیر » صبیح«معده 

  .في المشاریع الریادیة الخضراء
  

ح ان االردن یستورد العدید من المواد الخام التي تدخل في العدید من الصناعات ومن وبین صبی
  .خالل ھذا المشروع سوف نعمل على توفیر العدید من المواد الخام

  
ملیون دینار سنویا من الممكن من ) ٧٠٠(وكشف ان كلف استیراد ھذه المواد من الخارج تقدر بنحو 

النصف اذا تم استغالل المواد الخام والمعادن الموجودة فیھا مثل خالل ھذا المشروع تخفیضھا الى 
  .الذھب والفضة والنحاس ومواد اخرى اذا تم تدویرھا

  
تكونت فكرة مشروع اعادة تدویر النفایات االلكترونیة من » الراي«وقال الباحث صبیح في لقاء مع 

ال وبدعم من المركز االقلیمي خالل الدورة التدریبیة المعدة من قبل مركز تطویر رجال االعم
الستدامة االستھالك واالنتاج حیث تم تأھیل عدد من رواد االعمال الخضراء ومن ثم تم تبني فكرة 

الكھربائیة «المشروع بدعم من وزارة البیئة االردنیة وكانت الفكرة مبنیة على تحسین ادارة النفایات 
ریادي الدارة ومراقبة النفایات االلكترونیة حیث سیتم العمل على انشاء مشروع » وااللكترونیة

  .بھدف حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة وخاصة وانھا مصنفة عالمیا بالنفایات الخطرة
  

بین صبیح انھ جاء « اعادة تدویر النفایات االلكترونیة في االردن «وحول اختیار موضوع البحث 
من النفایات الخطرة وعدم وجود طرق امنة لتجمیع لعدم توفرمكبات خاصة للتخلص من ھذا النوع 

ھذه االلكترونیات واالستھالك المرتفع لالجھزة من قبل المواطنین وتكدسھا سنویا باالطنان وعدم 
  .تقدیر مدى ضررھا على االنسان والبیئة

  
الف ) ٢٥٠(وقدر صبیح كلفة انشاء مصنع للتخلص واعادة تدویر النفایات االلكترونیة باالردن بنحو 

  دینار بما فیھا ماكنات فصل المواد االلكترونیة عن بعضھا البعض
  

واشار صبیح الى ان النفایات االلكترونیة تحتوي على مواد سامة تضر باالنسان والبیئة وعند 
االجھزة بشكل عشوائي تتسرب مكوناتھا من العناصر السامة الى الموارد / التخلص من ھذه النفایات 

ء وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائیة او بطرق االستنشاق الى االنسان و یزداد حجم الطبیعیة من ما
االلكترونیات القدیمة او النفایات االلكترونیة مثل الحواسیب والھواتف بانواعھا واجھزة التلفاز على 

  .نحو كبیر في كل عام وتتراكم ویصعب التخلص منھا بطرق امنة
  

دان، اضحت معدالت النفایات االلكترونیة االسرع واالكثر نموا حیث ویقول صبیح ان الكثیر من البل
ان االسعار الرخیصة لتلك المنتجات جعلت المستھلكین امام واقع مفاده ان استبدال االلكترونیات بات 

  ٨/٤/٢٠١٧السبت                                                                                                         ٢:الرأي ص
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افضل اقتصادیا من تصلیحھا، وفي المقابل فان انخفاض اسعار تلك االلكترونیات یعني بالضرورة 
  .جودة وبالتالي انحسار مدة صالحیتھاانخفاض مستوى ال

  
ووفق صبیح یقصد بالنفایات االلكترونیة كل ما انتھت صالحیتھ من اجھزة الكمبیوتر وكافة 
مستلزماتھ واجھزة المحمول، واجھزة االستقبال واالرسال، والكامیرات وماكینات التصویر ومعدات 

  .ال تحصىالطباعة ولمبات الفلوروسنت والبطاریات وانواع عدیده 
  

وقال ومن خالل ھذا المشروع الریادي سیتم توزیع حاویات بالستیكیة وصنادیق خشبیة على مختلف 
محافطات المملكة لتجمیع النفایات االلكترونیة والعمل على تجمیع العدد االكبر الموجود في القطاع 

ت من خالل المسح المالي والتأمین والقطاع الصناعي و الجامعات و قطاع تكنولوجیا المعلوما
  .السنوي التي تقوم بھ دائرة االحصاءات العامة لمختلف القطاعات االقتصادیة

  
وكشف صبیح ان التدویر بقصد معالجة ھذه النفایات یأتي من اجل انتاج سلعة جدیدة وتوفیر مواد 

اعد في خام بدال من رمي المواد غیر المرغوب ویمكن اعادة تدویرھا لتصنیع سلعة جدیدة مفیدة تس
تقلیل كمیة النفایات التي تتجمع في مكب النفایات، وبالتالي تساعد في تقلیل كمیة المواد الكیمیائیة 
السامة التي یتم طرحھا في العراء او یتم دفنھا داخل االرض ومن ھذه المواد القابلة للتدویر 

یستخرج بعض المعادن ( والبطاریات الجافة ) یستخرج المنیوم،زجاج،زئبق (المصابیح الفلورسنتیة 
) الكادمیوم، النیكل والحدید والفضھ ( وتلفون النقال، جوال وبطاریات یعاد شحنھا ) مثل النیكل 

غرام  ١تحتوي كل شاشة على ( وجھاز الحاسوب ) یعاد استعمال الزجاج والرصاص ( وتلفزیون 
  ).ات كبیرة من النحاس تحتوي على كمی( ولوحات االلكترونیة ) من الذھب ، والزجاج والرصاص 

  
وقال ان النفایات االلكترونیة التي یجب جمعھا من خالل ھذا المشروع الحواسیب وكافة مستلزماتھا 

  .والھواتف الخلویة البطاریات الجافة اللمبات بكافة أنواعھا نفایات كھربائیة أخرى مھما كان نوعھا
  

االلكترونیة قال صبیح ھناك العدید من المواد  وحول االثار البیئیة الناجمة عن سوء أدارة المخلفات
السامة في ھذه المخلفات ولغیاب شروط السالمة والوقایة الضرویة أثناء التعامل معھا ، یشكل خطرا 

  .على الصحة والموارد الطبیعیة خاصة التربة والمیاه
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  المجتمع واالنتخابات واإلصالح
  

  جمیل النمري
  

كنت قد توصلت إلى نتیجة ما یزال یتوجب تمحیصھا وإنضاج الرأي بشأنھا، وملخصھا أن قضیة 
اإلصالح السیاسي في األردن قد استھلكت، ولم یعد في الجعبة أي طرح نقدمھ بشأنھا، ما یستوجب 

  كیف نتقدم بالمجتمع والدولة؟: التفكیر بمقاربة مختلفة تجیب عن السؤال
وأثناء . ح السیاسي التي تم إنجازھا لم تنجح في امتحان االنتخابات النیابیةمنظومة قوانین اإلصال

الربیع العربي اعتمدت الدولة رسمیا مشروع اإلصالح السیاسي، ووضعت األوراق الملكیة النقاشیة 
خریطة طریق مفصلة لھذا المسار، وتم  اعتماد رزمة قوانین تمثل منظومة اإلصالح السیاسي، وأیا 

وأنا كان لي رأي . نتقادات فالقوانین ال یمكن أن تطابق حرفیا وجھة نظر ھذا الطرف أو ذاككانت اال
لت فعال نقلة نوعیة، خصوصا قانون  ّ آخر في تفاصیل كثیرة، لكن ھذا ال ینفي حقیقة أن القوانین مث

یغة وما یمكن استنتاجھ موضوعیا وبنزاھة وموضوعیة أن القوانین، حتى لو جاءت بالص. االنتخاب
التي أرغبھا أنا أو غیري، فما كان سیتغیر في الواقع شيء، وكنا سنحصد نفس نمط االنتخابات 

والحال نفسھ بالنسبة لقانون األحزاب وأي قوانین أخرى أردناھا لتحقیق مشروع . ومخرجاتھا
  .اإلصالح السیاسي، وأعتقد أن األمر نفسھ ینطبق على التعدیالت الدستوریة

القوانین تأخر كثیرا حتى لم تعد مجدیة في إصالح الخراب والتدھور الذي لحق لعل التغییر في 
لكن ھناك وجھة نظر قدیمة تقول إن القوانین ذاتھا ال تصنع الجدید، فلن . بالثقافة والسلوك االجتماعي

تصنع أحزابا برلمانیة كبرى وال انتخابات متطورة تقوم على أساس سیاسي برامجي، وإن التغییر ھو 
وعلى كل حال، فالواقع أننا أنجزنا، بصورة أو بأخرى، . ضیة تاریخیة تتصل بتطور المجتمع نفسھق

المقبل، لكن ) أغسطس(القوانین المنشودة ومنھا قانون الالمركزیة التي ستجري انتخاباتھا في آب 
ع سنوات مطلع شیئا لم یتغیر في الواقع، والدلیل أن ھدف الحكومة البرلمانیة الذي بدأنا بھ قبل أرب

البرلمان السابع عشر نحیناه جانبا لعدم واقعیتھ مع البرلمان الثامن عشر ولبقیة عمره الذي قد یمتد 
  .أربع سنوات

یجب اإلقرار بھذه الحقیقة التي أعود ألقول إنھا ما تزال بحاجة للتمحیص أكثر لنصل إلى استنتاج 
یع التقدم ومواجھة التحدیات الراھنة بكفاءة بوجوب توجیھ األشرعة باتجاه الریاح المواتیة لتسر

  .أعلى
مناسبة المقدمة أعاله ھي انتخابات الجامعة األردنیة التي جرت أمس، وكانت قد انتشرت على مواقع 

للمرشحین على أساس العصبیة الجھویة " تنتخي"التواصل صور الیافطات العشائریة التي 
  .موم الطلبة، بل ألبناء عشائر أو مناطق بعینھاوالعشائریة، ومن الواضح أنھا غیر موجھة لع

قرأت أن لجنة االنتخابات وجھت عمداء الكلیات إلزالة أي یافطات من ھذا النوع، وقد تكون قد تمت 
إزالتھا، لكن مجرد وضعھا یعكس أن ھذا النمط من التفكیر ال یعتبر نشازا بل جزء من الممارسة 

وال یمكن لوم الناس اآلن على ذلك في ظل . ة لجلب األصواتالسائدة، وھو األكثر جدوى في التعبئ
الفراغ السیاسي والفكري، فباستثناء التیار اإلسالمي، ال یوجد أساس لدعوة الناس النتخاب ھذا دون 
ذاك، والصیغة الوحیدة للتعبئة واستنھاض الناخبین لدعم المرشحین ھو الوالء واالنتماء الجھوي 

ات األخرى العدیدة التي تتحدث عن حقوق الطلبة ومصالحھم، فھذه یرفعھا والعشائري، ورغم الشعار
  .الجمیع وال تعني شیئا

 مقاالت

  ٧/٤/٢٠١٧الجمعة                                                                                                        ٢٤:الغد ص
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فھي تقوم على نظام انتخابي للقوائم على . انتخابات الجامعة االردنیة التي جرت أمس كانت مختلفة
زاھة مستوى كل الجامعة إلى جانب التمثیل الفردي لألقسام، وھناك ترتیبات قویة لضمان الن

. والشفافیة بما في ذلك استخدام الحبر لألصابع، وقد ضمنت إدارة الجامعة المنافسة الحرة والحقیقیة
  !ومنذ سنوات ونحن نطالب بھذا التغییر، فھل سیحقق نتیجة مختلفة؟ لننتظر ونرَ 
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  المؤتمر الدولي العاشر لتاریخ بالد الشام
  جورج طریف.د

ني والثالث من نیسان الجاري المؤتمر العاشر لتاریخ بالد الشام احتضنت الجامعة األردنیة في الثا
تحت عنوان التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتھا في بالد الشام ابان القرن التاسع عشر بمشاركة اربعین 

  .عالما ومؤرخا من مصر ولبنان والعراق وفلسطین باالضافة الى األردن
  

ظة قال في كلمة لھ في افتتاح المؤتمر إن موضوع رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محاف
التنظیمات العثمانیة شكل أحد أھم مالمح التاریخ العربي، إذ فتحت المنطقة العربیة أمام أفق جدید من 
مؤثرات وتأثیرات عربیة بدت آنذاك كالعاصفة التي تھب على كومة قش، في زمن شھدت فیھ الدولة 

  .تراجعا كبیرا وصراعا بین النخب
  

ودعا الى النھوض من واقعنا الراھن واإلفادة من تجارب الماضي، الفتا إلى أن دعوات اإلصالح 
ھبت على المنطقة منذ عقد ونیف، وكان الجدل فیھا مشابھا لما كان في الدولة العثمانیة زمن التجربة 

بین القول م وما لحق بھ، فبین دعاة التغریب والفكر اللیبرالي و١٨٧٦الدستوریة األولى عام 
  .باإلصالح وكان الجدل ینتھي بإعالنات ودساتیر ومواثیق وطنیة

  
مدیر مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامعة األردنیة الدكتور محمد عدنان البخیت أكد 
اننا نسعى الى دراسة تاریخ منطقة بالد الشام مع مراعاة أن الوالء في بالد الشام ھو للھویة والثقافة 

عربیة مع االحترام للتعددیة والتنوع في الثقافات الفرعیة، باعتبار أن بالد الشام تعد خالصة تاریخ ال
العالم حیث قدرھا أن تكون حلقة التواصل الثقافي والتجاري والبشري ،مشیرا إلى أن دراسة إقلیم 

شكل واٍف بالد الشام ال تسعى إلى انتزاعھ عن لحمتھ العربیة بل التركیز علیھ ودراستھ ب
  .وموضوعي

  
المشاركون في المؤتمر أكدوا أنھ آن األوان لدراسة كیف یكتب المؤرخون العرب تاریخ أمتھم منذ 
ً علیھم وطالبوا  مطلع القرن العشرین بموضوعیة وشمولیة وتحلیل عمیق حتى ال یكون تاریخھم عبئا

ناطق الصراع، التي تشھد ببذل جھود مؤسسیة دولیة لحمایة اآلثار والوثائق والمخطوطات في م
  .تدمیرا وبیعا للتراث التي تشكل موارد التنظیمات اإلرھابیة المتطرفة

  
وتناول العلماء والباحثون في ثماني جلسات على مدار یومین التنظیمات العثمانیة في سبعة محاور 

بحاث، وأثر المصادر األساسیة العربیة واألجنبیة المخطوط منھا والمطبوع إلعداد األ: توزعت على
التنظیمات على التقسیمات اإلداریة والعمران لبالد الشام، والجھاز القضائي، والحرف والمھن 

  .والصناعات الزراعیة، إلى جانب التجارة، والمؤسسات التعلیمیة والحیاة الثقافیة في بالد الشام
  

دیمیة على مستوى العالم إذ بقي أن نشیر الى أن المؤتمر یعد تقلیدا راسخا وأحد أبرز األحداث األكا
مازال یعقد منذ ما یزید عن أربعین عاما ینظمھ ویقوم علیھ مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام 

نیسان عام  ٢٠في الجامعة األردنیة بالتعاون مع جامعتي الیرموك ودمشق، أطلق أول مرة في 
  . ثراهم برعایة المغفور لھ جاللة الملك الحسین بن طالل طیب هللا١٩٧٤

  ٨/٤/٢٠١٧                        السبت                                                                                     ٧:الرأي ص
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  أبوعلندا -خمیس محمود المصري  -
  
  الصویفیة -ھشام ھاشم عبدالرزاق العناني  -
  
  السلط -صالح الدین رامز قرقش  -
  
  شارع المدینة المنورة -فاطمة عادل ناصر الدین  -
  
  الفحیص -نعمة مخائیل بشارة  -
  
  الدوار الرابع - فایزة یاسین الشامي  -
  
  جمعیة سلواد الخیریة - لیل عیاد جادهللا ابراھیم خ -
  

 وفیات

 الرأي 
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رغم قرار مجلس الوزراء بمنع استخدام السیارات الحكومیة خارج اوقات الدوام الرسمي اال ان ھناك 
  .سیارات عدة تستعمل في غیر االغراض واالھداف المخصصة لھا

  
ومواقف  اغلق تمھیدا القامة مشروع تجاري» سقف السیل«موقف السیارات في شارع قریش 

  .وتمتلكھا االوقاف» الجورة«للسیارات على القطعة التي تسمى 
  

نقص الكادر الوظیفي في صیدلیة مستشفى الملكة رانیا بلواء البترا أدى إلى إغالقھا في وقت مبكر 
 - بحسب مصدر مطلع-نقص الكادر .. وعدم قدرة الكادر الوظیفي المتبقي على القیام بكافة واجباتھ

موظفین إلى مناطق أخرى وعدم تعبئة شواغرھم بالرغم من طلب إدارة المستشفى عدم  یعود الى نقل
  .نقلھم او منحھم إجازات اال بتوفر بدیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یعقد مجلس النواب مساء الیوم جلسة تشریعیة، یستكمل فیھا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون 
ً من المادة  كما یناقش . روع قانون الحمایة من العنف األسري، ومش)٨(الطیران المدني، اعتبارا

المجلس في قراءة أولى مشروعي قانونین معدلین للبلدیات، والجمارك، المحالین للمجلس من 
  .الحكومة

  
، الذي قررتھ الحكومة عطلة رسمیة "أحد الشعانین"تحتفل الكنائس المسیحیة في األردن الیوم بعید 

  .للمواطنین المسیحیین
  

یر التربیة والتعلیم عمر الرزاز الیوم افتتاح الدورة التدریبیة الخاصة بادماج مھارات یرعى وز
الدورة تقام ضمن التعاون بین المدارس الخاصة ووزارة . التفكیر واالبداع في العملیة التدریسیة
  .التربیة وتقام في مدرسة عمان الوطنیة

  
التعذیب وسوء "المقبل جلسة نقاشیة حول  تنظم الخمیس" صحافیون من أجل حقوق اإلنسان"منظمة 
مدیرة مجموعة میزان من أجل حقوق اإلنسان إیفا أبو : في األردن، یتحدث فیھا كل من" المعاملة

حالوة، ومن المركز الوطني لحقوق اإلنسان نسرین زریقات، عضو الفریق الحكومي لحقوق 
  .العمري، ویدیرھا الزمیل محمد شما اإلنسان محمد النسور ومن مركز عدالة لحقوق اإلنسان حسین

  
وقعت النقابة العامة للعاملین في الخدمات العامة والمھن الحرة اتفاق عمل جماعیا مع شركة الشایع 

  .عامال ١٣٠یستفید من االتفاقیة نحو . الدولیة، تضمن مكاسب للعاملین بالشركة
  
  
  
 

  زواریب الغد


