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 " األردنیة"وفد أكادیمي أمریكي یزور 
   

  
عرض مدیر مكتب 
العالقات الدولیة في 
الجامعة األردنیة 
الدكتور رامي علي 
خالل لقائھ الیوم وفد 
أكادیمي أمریكي 
التحوالت التي شھدتھا 
الجامعة خالل األعوام 

 .الماضیة
  

وشرح علي للوفد 
) ٢٦(الضیف الذي ضم 

و ھیئة تدریس عض
لكلیتي لیك كاونتي وجولیت جونیور التوسع الذي شھدتھ الجامعة خصوصا في إنشاء الكلیات 

 .واستحداث التخصصات والبرامج العلمیة التي رافقت عملیة التنمیة الوطنیة 
  

 بھدف وأشار علي إلى اھتمام الجامعة البالغ بفتح آفاق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات العالمیة
تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة العلمیة من خالل إبرام اتفاقیات ومذكرات تعاون تركز على 

 تبادل زیارات أعضاء ھیئة التدریس والطلبة وإجراء البحوث العلمیة ذات االھتمام المشترك
  

 الصدد أن  مؤكدا في ھذا٢٠١٨وتناول علي في حدیثھ تطلعات الجامعة نحو العالمیة بحلول العام 
الجامعة وضعت خطة إستراتیجیة لتحقیق أھدافھا وأجاب علي على استفسارات الوفد الزائر التي 
تناولت في مجملھا األنشطة الطالبیة وعالقة الجامعة بالمجتمع المحلي ودورھا في دعم مسیرة التعلیم 

 .العالي في األردن والبلدان العربیة
  

 الجامعة لطلبة من جنسیات عالمیة لتعلم اللغة العربیة ودراسة وأشار في معرض حدیثھ إلى استقبال
 . الحضارة اإلسالمیة

  
وأبدى أعضاء الوفد إعجابھم بمسیرة الجامعة األردنیة وانفتاحھا على العالم الخارجي وتحقیقھا 

  .مستویات علمیة متقدمة

  ٢٠١٣-٤-١                 یة                        اإلثنینموقع أخبار الجامعة األردن

 الجامعة أخبار 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  تطلق حملة توعویة للوقایة من مرض السكري" األردنیة"

 
   

 طلبة كلیة علوم التأھیل في أطلق
الجامعة االردنیة الیوم من قاعة 
المعارض في عمادة شؤون الطلبة 
حملة توعویة للوقایة من مرض 

 .السكري
  

وتھدف الحملة التي تستمر حتى 
نھایة شھر نیسان وتستھدف عددا 
من محافظات المملكة من مختلف 
الشرائح والفئات العمریة، الى 

ي وأسبابھ التوعیة بمرض السكر
 .وكیفیة الوقایة من اإلصابة بھ

  
  

إن الجامعة ماضیة :"وقال رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة لدى افتتاحھ حفل اطالق الحملة 
في تعزیز نشاطاتھا التي تستھدف المجتمع المحلي كإحدى الوظائف الرئیسیة للجامعة وأحد أھم 

 ".عالمیةمحاور خطتھا االستراتیجیة للتحول نحو ال
  

وأكد الطراونة أن الجامعة تولي االنسجام بین برامجھا وحاجات المجتمع األردني وخططھ التنمویة 
المختلفة والمجتمع العربي واإلقلیمي أھمیة خاصة، منطلقة من حرصھا على توفیر إمكانیة استفادة 

 .المجتمع من حراكھا العلمي والثقافي والتربوي
  

إن : "یس لشؤون الكلیات الصحیة والمستشفى الدكتورة لمیس درویش رجببدورھا قالت نائب الرئ
الحملة تسعى الى تسلیط الضوء على مخاطر مرض السكري واالمراض المرافقھ لھ مثل ارتفاع 

 ".التوتر الشریاني واختالط الدھون وزیادة الوزن والسمنة وكیفیة تجنب االصابھ بھ
  

اد الحوامدة اشار الى أن الحملة تأتي في  إطار سلسلة حمالت عمید كلیة علوم التأھیل الدكتور زی
التوعیة وحمالت التثقیف الصحى التي دأبت الكلیة على تنظیمھا بشكل دوري انطالقا من مسؤولیتھا 

 .تجاه المجتمع
  

وعقب حفل االفتتاح استمع الطلبة المشاركون الى محاضرة ركزت في مضامینھا على التعریف 
ماھّیتھ وأشكالھ، وطرق الوقایة منھ، واألمراض المصاحبة لھ، اضافة الى النظم بمرض السكري و

الغذائیة الواجب اتباعھا للتعایش معھ او تجنبھ واإلرشادات الموصى بإتباعھا لتحسین نمط الحیاة 
  .الیومي لعالج وضبط السكري

   

  ٢٠١٣-٤-١                 نیة                        اإلثنینموقع أخبار الجامعة األرد

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"محاضرة في " معاییر التمیز في المیدان التربوي"
 

   
استضافت كلیة العلوم التربویة 
في الجامعة األردنیة الیوم 
المدیرة الفنیة لجمعیة جائزة 
الملكة رانیا العبد اهللا للتمیز 
التربوي أمل ناصر للحدیث 
حول المعاییر التي تؤدي إلى 
طریق التمیز في المیدان 

 التربوي
 

وقالت ناصر أن الھدف من 
اللقاء تحفیز الطلبة المقبلین على 

 .الدخول الى قطاع التعلیم بالبدء بمعاییر تمیز علمیة تربویة تتناسب مع المیدان التربوي
 

" آفاق متجددة للتمیز التربوي لبناء جیل المستقبل" وتحدثت ناصر عن رؤیة جمعیة الجائزة 
ي إنتاج ورسالتھا في تقدیر التربویین وتحفیز المتمیزین منھم ونشر ثقافة التمیز واإلبداع والمساھمة ف

 .المعرفة
 

وركزت ناصر خالل تناولھا لمعاییر الجائزة على معیار الفلسفة الشخصیة لتوضیح دوره في تحدید 
الخطوط العریضة لكافة المعاییر وكیفیة التخطیط للعمل ضمن إجراءات المعاییر األخرى من معیار 

سعة التي تنتھي بمعیار االنجازات، فاعلیة التعلیم وإدارة الموارد وغیرھا من معاییر جائزة المعلم الت
 .وأھمیتھا في بناء جیل منتج ومفكر ومنتمي بوعي

 
 وتحدثت كل من المعلمات الحاصالت على الجائزة رندة عبد العزیز وھدى الرابي وسحر فیاض عن 

 .تجربتھن في المیدان التربوي وأثر فوزھن بالجائزة على حیاتھن العملیة والعلمیة
 

ب عمید كلیة العلوم التربویة لشؤون الطلبة الدكتور حمزة العمري وعدد من أعضاء  حضر اللقاء نائ
 .ھیئة التدریس في الكلیة وجمع من الطلبة والمھتمین

 
 وفي ختام اللقاء الذي القى تفاعال ملحوظا مع الحضور أجابت الناصر على اسئلة واستفسارات 

 .الطلبة حول الموضوع
   

  ٢٠١٣-٤-١موقع أخبار الجامعة األردنیة                        اإلثنین                 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 ال مدیر مستشفى الجامعةالتمیمي قائمًا بأعم
   

باشر األستاذ الدكتور احمد التمیمي القیام بأعمال مدیر 
عام مستشفى الجامعة األردنیة اعتبارًا من األحد 

والدكتور التمیمي یمتلك سیرة أكادیمیة  . ٣١/٣/٢٠١٣
وعلمیة متمیزة بما قدمھ من خبرات علمیة وطبیة 

سسات للعدید من مؤسسات التعلیم العالي والمؤ
األكادیمیة والطبیة على المستویین الوطني والعربي 
والعالمي وھو حاصل على الشھادة الجامعیة األولى في 

ودرجة الماجستیر في ) ١٩٧٧(الطب و الجراحة 
والدكتوراه في ) ١٩٨٠(جراحة الدماغ واألعصاب 

جراحة الدماغ واألعصاب مع / الطب و الجراحة
لتخصص في وشھادة ا) ١٩٨٢(مرتبھ شرف سنة 

جراح الدماغ واألعصاب وجمیعھا من اسبانیا 
ویتخصص في مجاالت جراحة األورام الدماغیة 

وللدكتور التمیمي مجموعة من الخبرات . والصرع
األكادیمیة من أھمھا عملھ أستاذًا في الجامعة أألردنیة 

، وأستاذًا في جامعة مؤتة خالل ٢٠٠٠خالل العام 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤في جامعة العلوم و التكنولوجیا أألردنیة خالل الفترة  وأستاذًا ٢٠٠٧- ٢٠٠٥الفترة 

 وأستاذ مساعدًا في الجامعة أألردنیة خالل الفترة ١٩٩٩- ١٩٩٤وأستاذًا مشاركًا في الجامعة أألردنیة 
 في األعوام Las Palmas University, Spain وأستاذًا سریریًا في جامعة ١٩٩٣-١٩٩٠
 ,Oviedo University في جامعة ١٩٨٤-١٩٨٣ خالل الفترة  وأستاذًا سریریًا١٩٨٩-١٩٨٨
Spain . ھذا ویتمتع الدكتور التمیمي بمجموعة من الخبرات اإلداریة الھاّمة حیث شغل منصب عمید

 ٢٠٠٠، ورئیسًا لقسم جراحھ الدماغ واألعصاب في العام ٢٠٠٧- ٢٠٠٥كلیھ الطب في جامعة مؤتة 
 وعضوًا في مجلس عمداء جامعة مؤتة ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ مؤتة ورئیسًا لمجلس كلیة الطب في جامعة

 وعضو مجلس أمناء المركز الوطني للسكري واألمراض الوراثیة ٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل األعوام 
 وعضو اللجنة ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ورئیس اللجنة الطبیة في مستشفى الجامعة أألردنیة ٢٠٠٥/٢٠٠٧

 البحث العلمي في كلیة الطب في  وعضو لجنة٢٠٠٥-٢٠٠٠الطبیة الوطنیة للعالج في الخارج 
كلیة الطب في الجامعة أألردنیة /، وعضو لجنة البحث العلمي٢٠٠٢- ١٩٩٣الجامعة أألردنیة 

كما وعمل الدكتور التمیمي نائبًا لرئیس اللجنة العلمیة في جراحة الدماغ واألعصاب في . ٢٠٠٧
ي العربي للتخصصات  وعضو المجلس الطب٢٠١١-١٩٩٣المجلس الطبي أألردني في االعوام 

 وعضو اللجنة الوطنیة للطب ٢٠٠٧-٢٠٠٥، وعضو الھیئة الوطنیة للغذاء و الدواء ٢٠١٠الطبیة 
 ورئیسًا لوحدة ١٩٩٧ ورئیسًا لقسم الجراحة الخاصة في الجامعة أألردنیة ١٩٩٧- ١٩٩٢الریاضي 

جلس ، وعضو مLas Palmas de GC, Spain في والیة ١٩٨٩- ١٩٨٦البحث العلمي الطبي 
من جانب آخر للدكتور التمیمي دور بارز على . ١٩٩٢/١٩٩٣كلیة الطب في الجامعة أألردنیة 

بحثًا علمیًا ) ٥٠(الصعید الوطني واإلقلیمي في مجال البحث العلمي والطبي یتركز في نشر اكثر من 
رات عالمیة و ورقھ علمیة في مؤتم) ٦٩(في المجالت العلمیة العالمیة واإلقلیمیة المحكمة وأكثر من 

مؤتمر علمي ) ١٠٠(إقلیمیة في حقل جراحة الدماغ واألعصاب و التعلیم الطبي وشارك في حوالي 
تجدر اإلشارة إلى أن للدكتور التمیمي اھتمامات كبیرة في مجاالت تنظیم . في مختلف دول العالم

ستسقاء ورش العمل والندوات المتخصصة في مجاالت جراحة الدماغ واألعصاب ومواضیع اال
  الدماغي وأمراض الصرع من أبرزھا
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 في اسبانیا ورئیس أول ١٩٩٠ رئاستھ ألول ندوه طبیة متخصصة حول أورام الغدة النخامیة عام 
 ورئاسة اول مؤتمر ١٩٩٢ندوة متخصصة في جراحة الدماغ و أألعصاب حول أالستسقاء الدماغي 

 طالل طیب اهللا ثراه في المركز الثقافي طبي أردني اسباني تحت رعایة الملك الراحل الحسین بن
 ١٩٩٨ وھو عضو ھیئة تنظیم المؤتمر الطبي أألردني أألسباني أألردني الثاني عام ١٩٩٦الملكي 

 وعضو ٢٠٠١عضو في الھیئة المنظمة للمؤتمر الطبي أألسباني أأللماني أألردني في عمان عام 
 ورئیس الھیئة المنظمة لمؤتمر البحث ٢٠٠١ الھیئة المنظمة للمؤتمر ألردني للعلوم العصبیة عام

 ، ورئیس الھیئة المنظمة للنوة أألردنیة أألولى حول العالج ٢٠٠٣العلمي أألردني األول عام 
 رئیس الھیئة المنظمة للمؤتمر أألردني الثاني حول البحث العلمي عام ٢٠٠٣الجراحي للصرع عام 

 ٢٠٠٧ عام – الكرك - جامعة مؤتة- الطب أألردنیة ، ورئیس المؤتمر أألردني الثالث لكلیات ٢٠٠٦
ورئیس ورشھ العمل األردنیة لتدریب الجراحین حول مھارات الجراحة تحت المجھر الجراحي 

  .  ٢٠١١ و٢٠١٠الجامعة أألردنیة عام 
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 أبو كركي یتحدث حول مخاطر انھیارات البحر المیت في مؤتمر عالمي
   

  
م الزالزل عمید كلیة العلوم في الجامعة األردنیة الدكتور نجیب أبو كركي ألقى أستاذ الجیوفیزیاء وعل

سلسلة من المحاضرات حول  الظواھر المرتبطة بانخفاض مستوى سطح  البحر المیت، و مركبات 
 .نظام االنذار المبكر  المقترح ضد مخاطر االنھیارات الخسفیة الناجمة عن تلك الظواھر

 
 المؤتمر العلمي العالمي الذي نظمتھ كلیة الھندسة في جامعة  أولو في جاء ذلك خالل مشاركتھ في

شمال فنلندا  منتصف الشھر الجاري ضمن أسبوع التبادل العلمي الذي یعقد سنویا بھدف تطویر 
 .الطلبة وتنمیة معارفھم

 
المیت وقال  أبو كركي إن نظام االنذار المبكر الذي اقترحھ قد تبلور بعد دراسات لبیئة البحر 

  و الدكتور ١٩٩٦استمرت عقدین من الزمن بالتعاون مع الدكتور دامیان كلوسون من بلجیكا منذ 
 .٢٠٠٧باولو باسكوالي من سویسرا منذ عام 

 
وأضاف أن مثل ھذا النظام سیسھم بشكل فاعل في حمایة االستثمارات البلیونیة على شواطئ البحر 

الخطرة والمناطق االقل خطورة او غیر الخطرة الصالحة المیت من خالل التحدید الدقیق للمناطق 
 .لالستثمار األمن
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وركز أبو كركي في المؤتمر الذي شارك فیھ عدد كبیر من الجامعات األوروبیة من ضمنھا جامعات 
بلجیكیة وبریطانیة وأسبانیة وبولندیة وفرنسیة وتشیكیة وبرتغالیة باإلضافة إلى الجامعة األردنیة على 

 المتابعة الحثیثة لما یحصل من ظواھر في منطقة البحر المیت وھو ما یفعلھ منذ عشرین عاما، أھمیة
الفتا إلى إصداره لجملة من التحذیرات حول خطورة بعض مناطق شواطئ البحر المیت منذ عام 

، تحذیرات لم یتم األخذ بھا األمر الذي ترتب علیھ خسائر مادیة كبیرة واحتماالت خسائر ١٩٩٧
 تقبلیة اكبر لتفاقم تلك الظواھرمس
 
 

من الجدیر ذكره ان عقبات تمویلیة  ما زالت تحول دون تنفیذ النظام المقترح الذي بدات جھات 
أخرى خارجیة تتمتع بقدرات تمویلیة ضخمة تتحدث عنھ تمھیدا لوضع ما یمكنھا من مكوناتھ موضع 

 .التنفیذ
   

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 ي الختصاص جراحة الفم والوجھ والفكینالبقاعین نائبا لرئیس المجلس العلم
   
 

انتخب المجلس الطبي العلمي الختصاص جراحة الفم والوجھ 
والفكین للمجلس العربي لالختصاصات الصحیة الدكتور زید 
البقاعین من كلیة طب األسنان في الجامعة األردنیة نائبًا لرئیس 

 . المجلس العلمي
  

مجلس في عمان مؤخرًا، جاء ذلك في االجتماع الذي عقده ال
الختیار اللجنة التنفیذیة وأعضاء اللجان األخرى للدورة القادمة 
ومدتھا أربع سنوات، بوجود ممثلین عن معظم الدول العربیة، 

 .مثل خاللھ البقاعین األردن والجامعة
 

وتتكون اللجنة التنفیذیة المسؤولة عن تنفیذ كافة المھام من رئیس 
الرئیس ومقرر ورئیسي لجنتي المجلس العلمي ونائب 

 . االمتحانات والتوصیف
 

ویذكر ان ھذه المرة األولى التي ینتخب فیھا ممثًال عن األردن في اللجنة التنفیذیة للمجلس العلمي 
كان عضوًا في لجنة االمتحانات في السنوات الخمس األخیرة، " البقاعین"لالختصاص، علمًا بأن 

جنة، وأعطي شھادة تقدیر من الدكتور األمین العام للمجلس العربي وكان لھ دور متمیز في عمل الل
لالختصاصات الصحیة ؛ إلسھامھ الكبیر في رفع مستوى التعلیم والتدریب الصحي في الوطن 

  .  العربي خالل فترة عملھ في اللجنة
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 بدعوة من مشروع واحة ایلھ

  العقبةیعقد اجتماعھ الدوري في "  األردنیة"مجلس عمداء 
 

  
 عقد مجلس عمداء الجامعة األردنیة اجتماعھ الدوري  بدعوة من شركة واحة ایلھ في موقع 
مشروعھا االستثماري بمدینھ العقبة، كما التقى المجلس برئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة 

 .االقتصادیة الخاصة الدكتور كامل محادین
  

إن عقد االجتماع في العقبة "نة خالل ترؤسھ االجتماع وقال رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراو
جاء بناء على دعوة كریمة من قبل القائمین على مشروع واحة ایلة  للتعرف على التطورات 
االقتصادیة التي تشھدھا العقبة وحجم االنجاز الذي وصل في بعض المشروعات ال سیما مشروع 

 ". ستثماریة التي تقام في مدینة العقبة حالیاواحة ایلھ والذي یعتبر من أھم المشروعات اال
  

واطلع على ما تم انجازه من مكونات متنوعة وما ، وجال مجلس عمداء الجامعة على ارض المشروع
 .تحتاجھ الشركة من خبرات مستقبلیة في مختلف التخصصات

  
ن الطلبة بحضور والتقى رئیس الجامعة ونوابھ والعمداء باتحاد طلبة الجامعة في العقبة وعدد م

رئیس الفرع ونائبة وأعضاء ھیئة التدریس حیث استعرض الطلبة القضایا التي تخص الفرع وتبادلوا 
 .الحدیث مع رئیس الجامعة

  
وعلى صعید أخر بحث الطراونة مع رئیس سلطة منطقة الخاصة الدكتور كامل محادین آفاق التعاون 

في العقبة لتحقیق األھداف والغایات المنشودة لكل منھما المشترك بین السلطة وفرع الجامعة األردنیة 
 .وبما ینسجم مع الرؤیة الملكیة السامیة لمشروع المنطقة الخاصة

  
 واستعرض محادین خالل اللقاء الذي حضره رئیس فرع الجامعة األردنیة في العقبة الدكتور رضا 

  المنطقة الخاصة وما حققھ من الخوالدة وأعضاء مجلس عمداء الجامعة األردنیة مسیرة مشروع
 .انجازات كبیرة

   

  تربیة نیوز+ريالعقبة الیوم اإلخبا+الوقائع اإلخباریة+٤: السبیل ص+ ١٤: الغد ص  +موقع أخبار الجامعة األردنیة
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نتطلع إلى إیجاد صرح جامعي متكامل یوفر جمیع التخصصات التي یتطلع إلیھا أبناء "وقال محادین 

الوطن في إقلیم الجنوب ، مؤكدا أھمیة فرع الجامعة في العقبة في صناعة مستقبل المدینة واستثمار 
 .الھائلة للجامعة تؤھلھا لقیادة انطالقة اقتصادیة اجتماعیة في المنطقةإمكانیاتھ لإلفادة من القدرات 

  
بدوره  أكد الطراونة على الدور المحوري التعلیمي والمجتمعي والذي تمثلھ الجامعة من خالل رفد 
مختلف قطاعات العمل في المملكة بخبرات ذات مستوى أكادیمي متمیز، موجھا شكره لكافة 

مؤمال زیادة الدعم المالي واللوجستي لتكون ، الداعمة لفرع الجامعة في العقبةالمؤسسات والشركات 
 .  منارة تسترشد بھا االستثمارات والخدمات التي تولد بشكل طبیعي بجوار الجامعات

  
وأكد الطراونة إن العقبة قد حظیت بتمیز إنشاء فرع للجامعة األردنیة فیھا لما تمثلھ من رؤیة ملكیة 

إلي اعلي مستویات تنوع الخدمات المقدمة جذبا لالستثمار واالنتقال بھا إلى مصاف في الوصول 
 . العواصم السیاحیة واالقتصادیة العالمیة 

  
وبین الطراونة بان قدرات الجامعة األردنیة المالیة  ال تتیح لھا في الظروف الراھنة التوسع في 

حاجة محافظة العقبة إلى دراسة علمیة واقعیة مؤكدا ، المنشئات وفتح مزید من الكلیات والتخصصات
تبین احتیاجاتھا من مؤسسات التعلیم العالي لوضع خطة توحد الجھود في القطاعین الحكومي 
والخاص لتوفیر االحتیاجات دون ازدواجیة تنعكس على مستوى التعلیم وعلى سوق العمل الذي 

 .غص بتخصصات محددة تفیض عن الحاجة
  

مدیر التنفیذي لشركة واحة ایلھ للتطویر المھندس سھل دودین إن شركة واحة ایلھ من جانبھ قال ال
 دعوة لكبرى مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والھیئات العامة ١٠٠وجھت ما یزید عن 

والخاصة والبنوك الوطنیة لعقد اجتماعاتھا في مشروع واحة ایلھ إیمانا من الشركة بضرورة تعزیز 
ي بین الجانبین وخلق شراكات ایجابیة بین مختلف مؤسسات المجتمع االقتصادي التفاعل االیجاب

 .والمدني مع مشاریع العقبة الناجحة  و إلظھار اإلنجازات المتحققة على أرض الواقع
 

وأضاف دودین بان الجامعة األردنیة تعد رافدًا مھمًا للمشروع من خالل الخریجین في مختلف 
 على استمراریة التنسیق ما بین الشركة والجامعة لضمان الوصول إلى مؤكدا، التخصصات مستقبال

 .مخرجات تعلیمیة وتخصصات توافق سوق العمل السیاحي في العقبة
  

وحول مراحل انجاز المشروع أكد دودین أن األشھر المقبلة ستشھد والدة جدیدة للمشروع تتمثل 
 شقة بمساحات ٢٠٠ غرفة وسوق ایلھ، ونحو ٣٠٠بالمباشرة بأعمال إنشاء فندق حیاة ریجنسي بسعة 

  .ومواصفات مختلفة، وكذلك استكمال تنفیذ أول ملعب غولف بمواصفات عالمیة
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  استثمارات للجامعة وفرعھا في العقبة یكبدھا خسائر بالمالیین: رئیس الجامعة األردنیة
  

راھیم الشحاحدة قانون اإلتحاد نتقد رئیس لجنة الزراعة في مجلس النواب النائب ابا -محمد الزیود 
العام للمزارعین، مؤكدا ان القانون المعمول بھ حالیا ال یلبي طموح وآمال المعنیین بالقطاع 

  .الزراعي
  

ولفت الشحاحدة خالل لقاء اللجنة ، الذي حضره أمس نقیب المھندسین الزراعیین المھندس محمود 
 الرواشدة، وعدد من ممثلي اإلتحاد في المحافظات أبو غنیمة ورئیس اإلتحاد العام للمزارعین عودة

ومممثلین عن جمعیة اإلتحاد التعاونیة لمصدري المنتوجات الزراعیة، وممثلین عن جمعیة منتجي 
  . ومصدري الخضار والفواكھ إلى أن مع إزالة التشوھات الموجودة في القانون

  
 لإلتحاد، وتامین موارد مالیة لھ، إضافة وبین أن القانون یحتاج إلى تطویر بحیث یضمن اإلستقاللیة

  .إلى إلزامیة العضویة
  

من جانبھ أكد رئیس إتحاد المزارعین الرواشدة أن مجلس إدارة اإلتحاد العام للمزارعین یرفض 
إنشاء غرفة زراعة األردن، مشیرا إلى أن اإلتحاد خاطب وزارة الزراعة بقراره برفض قانون 

  .لغرفة الزراعة
  

شدة أن إیجاد غرفة للزراعة سیؤدي إلى التغول على المزارعین، من خالل فرض وبین الروا
  .سیاسات تخدم التجار على حساب المزارعین

  
وأثنت جمعیة اإلتحاد التعاونیة لمصدري المنتوجات الزراعیة على قرار اإلتحاد العام للمزارعین 

  .سیرة القطاع الزراعيالرافض لغرفة زراعة األردن، معتبرة أن وجودھا سیثقل ویعیق م
  

من جانبھا استمعت لجنة التربیة والشباب في مجلس النواب أمس برئاسة النائب بسام البطوش إلى 
  .رئیس الجامعة األردنیة اخلیف الطراونة حول اوضاع الجامعة ومستشفاھا

  
ي، األسھم، وكشف الطراونة للجنة النیابیة عن خسارة الجامعة في العدید من إستثماراتھا في األراض

  .والعمالت االجنبیة الجامعة، بسبب الظروف المالیة العالمیة والظروف المحلیة المالیة الصعبة
ملیون دینار، موضحا أن سبب الخسائر ) ٦(وأضاف أن استثمارات الجامعة التي تتعلق بالعملة بلغت 

  .االت أخرى، ما سبب حرمان الجامعة من اإلستثمار في مج%)١(وضع فائدة علیھا أقل من 
  

ملیون دینار من برنامجي الموازي ) ٦٠) (٢٠١٢(وبین الطراونة ان إیرادات الجامعة بلغت في عام 
  .ملیون دینار من إستثمارات الجامعة المختلفة) ٨(والعادي، إضافة إلى 

  
ملیون دینار، في حین بلغت النفقات الجاریة ) ٧٣(ولفت إلى أن تكلفة الرواتب في الجامعة بلغت 

  .من إیرادات مستشفى الجامعة تذھب للنفاقات الجاریة%) ٩٥(ملیون دینار، مضیفا أن ) ٩٣(
سنوات ) ٤(وأوضح الطراونة أن خسائر الجامعة األردنیة جراء فتحھا فرعا لھا في العقبة بلغت في 

ملیون دینار سنویا، مؤكد انھ تم خفض الخسائر حالیا لنصف ) ١.٥(ملیون دینار، أي بمعدل ) ٦(
  .ملیون دینار سنویا

  ٢٠١٣-٤-١                                                      اإلثنین                                               ٨: الرأي ص
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ألف متر مكعب من األبنیة، ) ١٨(دونم في العقبة مقام علیھا ) ٤٢٠(وأضاف أن الجامعة المقامة 
  .طالبة وطالبة) ١٣٠٠(وتضم 

  
من ناحیتھا قررت لجنة الصحة والبیئة النیابیة في اجتماعھا الذي عقدتھ امس برئاسة النائب الدكتورة 

صناعة والتجارة حاتم الحلواني تشكیل لجنھ مشتركھ من مجلس فلك الجمعاني وحضور وزیر ال
  .النواب ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء تعنى بموضوع شحنة القمح

  
وقالت النائب الجمعاني أن اللجنة كانت قد تابعت واطلعت على حیثیات موضوع الشحنة مبینھ انھ 

ستھا وصوال إلجابات أكثر وضوحا مؤكدة بالوقت نفسھ أن سیلقى على عاتق اللجنة أخذ عینات لدرا
  . اللجنة ستكون جھة محایدة لحین اتخاذ القرار المناسب

  
وعقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنیة اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتور محمد عشا الدوایمھ 

اصحاب محطات وحضور مدیر عام سلطة المصادر الطبیعیة الدكتور موسى الزیود وعدد من 
  .الوقود

وقال النائب الدوایمة ان اللجنة استمعت خالل اجتماعھا الى المشاكل والعقبات التي یواجھھا اصحاب 
محطات الوقود مبینا ان اللجنة جادة في التعامل معھا عبر دعوتھا لكافة المعنیین في اجتماعاتھا 

  .األطرافالمقبلة للتداول معھم بھذا الشأن وصوال لحلول ترضي جمیع 
وأضاف الدوایمة ان اللجنة اطلعت كذلك على اتفاقیة توقیع إنشاء مقر للھیئة العربیة للطاقة المتجددة 
مع الحكومة بحضور المدیر التنفیذي للجمعیة األردنیة للطاقة المتجددة المھندس محمد الطعاني الذي 

للھیئة العربیة للطاقة المتجددة أوضح بدوره ان الجمعیة األردنیة للطاقة المتجددة ھي التي أسست 
نتیجة تكاتف جھود العدید من الدول العربیة عبر جامعاتھا ومراكز البحث والتطویر لدیھا على ان 

  .تكون األردن دولة المقر
  

كما طالب رئیس واعضاء الجمعیة من اللجنة النیابیة ضرورة تنظیم وضبط سوق الطاقة المتجددة ال 
ن المشاكل والمعیقات منھا عدم تصنیف الشركات العاملة في قطاع الطاقة سیما انھ یواجھ العدید م

وتأھیل كوادر بشریة متخصصة لھذا السوق وتوفیر ضوابط وتعلیمات تعنى بتسجیل شركات الطاقة 
المتجددة منوھا بالوقت نفسھ الشفافیة في ایضاح حجم المساعدات الدولیة المتعلقة بالطاقة المتجددة 

  .لدعم للطبقة الفقیرة بھذا الشأنوضرورة وصول ا
 كما واصلت اللجنة القانونیة النیابیة في اجتماعھا الذي عقدتھ امس برئاسة النائب مصطفى یاغي 
وحضور عدد من المعنیین والمختصین بالشأن الشرعي مناقشة مشروع قانون التنفیذ الشرعي لسنة 

٢٠١٣.  
  

د مشروع القانون بعد ان أجرت التعدیالت المناسبة وقال النائب یاغي ان اللجنة اقرت عددا من موا
  .على مواده مبینا ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعھا المقبل

كذلك واصلت اللجنة المشتركة من المالیة والعمل النیابیتین في اجتماعھا الذي عقدتھ امس برئاسة 
مقررھا الدكتور نصار القیسي ومدیر عام مؤسسة النائب المھندس عدنان العجارمة وحضور 

الضمان االجتماعي نادیا الروابدة وممثلي النقابات واالتحادات العمالیة مناقشة قانون الضمان 
   .٢٠١٠ لسنة ٧االجتماعي المؤقت رقم 
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كما واصلت اللجنة اإلداریة في اجتماعھا الذي عقدتھ امس برئاسة النائب احمد الھمیسات وحضور 
رات والمؤسسات الحكومیة عدد من رؤساء الھیئات مناقشة مشروع قانون إعادة ھیكلة الوزا

  .المستقلة
  

وقال النائب الھمیسات أن اللجنة استمعت خالل اجتماعھا إلى الحضور حول آلیات عمل الھیئات 
  .وموازناتھا وأسباب رفض بعضھم لمسألة الدمج

  
  .  القانون قبل البدء بمناقشتھ وإقرارهوأضاف أن اللجنة ستواصل تدارسھا لمشروع

  
من جھة اخرى رفع النائب أمجد المسلماني عبر رئاسة مجلس النواب مذكرة وجھھا الى رئیس 
الوزراء استفسر خاللھا حول اّاللیات التي وضعتھا الحكومة عبر أجھزتھا األمنیة المعنیة لحمایة 

وما زالت تتعرض لھا من بعض السكان مركبات النقل السیاحي من االنتھاكات التي تعرضت 
المحلیین في عدد من المناطق السیاحة مبینًا ان العدید من الشكاوي الواردة من قبل أصحاب النقل 
السیاحي ووكالء السیاحة تشیر الى تعرض مركباتھم ومجموعاتھم السیاحیة لرشق الحجارة او اي 

  . على القطاع السیاحي واالقتصاديانتھاكات اخرى افتعلت األمر الذي یؤثر بدوره سلبًا
  

وبحسب عضو لجنة السیاحة النیابیة النائب المسلماني أنھ كان قد التقى بدار مجلس النواب امس 
المدیر العام لشركة الفا للنقل السیاحي شفیق الحایك الذي عرض امامھ عددا من الصور لبعض 

  .ولین في عدد من المناطق السیاحیةالمركبات السیاحیة التي تعرضت لرشق الحجارة من قبل مجھ
  

واوضح المسلماني ان تلك السلوكیات السلبیة بحق المركبات السیاحیة من شأنھا المس بالقطاع 
السیاحي سلبًا األمر الذي ینعكس على اقتصاد الوطن مؤكدًا بالوقت نفسھ ضرورة وضع آلیات عاجلة 

  . وناجعة بھذا الشأن
 لجنة السیاحة واّالثار النیابیة تداول الموضوع بشكل معمق مع وأضاف أنھ بصدد الطلب من رئیس

كافة الجھات المعنیة مقترحًا بذات الوقت عقد اجتماع مشترك یجمع لجنة السیاحة والتوجیھ الوطني 
  .النیابیتین للتباحث بھذا الشأن وصوًال لحلول تدعم وتحمي قطاع النقل السیاحي

  
اسة مجلس النواب سؤاال إلى رئیس الوزراء طالب خاللھ ووجھ النائب بسام المناصیر عبر رئ

إیضاح حجم المساعدات األجنبیة والعربیة والمحلیة التي تم التبرع بھا لالجئین السوریین العینیة 
  .والنقدیة مع المقارنة بحجم المبالغ الحقیقیة التي یحتاجھا األردن الستیعاب الالجئین السوریین

  
إلى وزیر الداخلیة ووزیر الشؤون البلدیة طالب خاللھ إیضاح إذا كان لدى كما وجھ المناصیر سؤاال 

الوزارة أیة خطة طوارئ في حال زیادة إعداد الالجئین السوریین وتجاوزھم إلمكانات استیعابھم 
على كافة الصعد باإلضافة لتزویده برسم بیاني یمثل تطور الجریمة في األردن سلبیا أو ایجابیا 

 بحیث یشمل كافة أنواع الجنح والجرائم ٢٠١٢ الى ٢٠١٠ترة ما بین عامي مقارنة في الف
  .والمشاجرات واإلیذاء والحوادث العامة مع بیان أسباب تراجعھا أو زیادتھا حسب واقع الحال
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 تعریف بالقضیة الفلسطینیة في األردنیة’قضیة أرض
  

ة األسبوع الماضي بجمھوٍر غفیر تھافت عّج مدرج وادي رم بمركز اللغات في الجامعة األردنیة نھای
 ،"قضیة أرض "لحضور فعالیة 

 
حیث اعتاد التجمع، الذي یمثل الجالیة الفلسطینیة . التي نظمھا تجمع الطلبة الفلسطینیین في الجامعة

بجمیع أطیافھا ومختلف أماكن تواجدھا في العالم داخل ھذا الصرح األكادیمي العریق، أن ینظم ھذه 
سنویًا لتمكین الطالب من جنسیات مختلفة التعرف عن كثب على القضیة الفلسطینیة، من الفعالیة 

  .خالل عروض متنوعة ناطقة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة
 

وامتاز الحدث لھذا العام بتسلیط الضوء على آخر التطورات التي شھدتھا القضیة، وأبرزھا المعاناة 
  . ون االسرائیلیةالیومیة التي یواجھھا األسرى في سج

 
سرد الحقائق حول أسالیب التعذیب واالنتھاكات التي یمارسھا العدو "فقد عمد المنظمون للفعالیة إلى 

ضد إخوانھم وأخواتھم في الزنازین، وما یمر بھ األسیر المضرب عن الطعام من آالم وویالت 
التمثیلي بالتقنیات المرئیة السترداد كرامتھ وحریتھ، بأسلوٍب امتزج فیھ المونولوج في األداء 

  ". كما وتخلل الجزء المخصص لقضیة األسرى فقرات غنائیة وشعریة مختلفة. والصوتیة الحدیثة
 

حكایة فلسطین في مراحلھا وأبعادھا المختلفة عن طریق عرض "وروى الجزء الثاني من الفعالیة 
بركة اإلعالمیة والسیاسیة التي مقاطع فیدیو ُتبرز عدالة مطالب أصحاب األرض، وتكشف أسالیب الف

  ". اتبعھا الصھاینة لالستیالء على فلسطین
 

  .وتم اختتام الفعالیة بعرض مسرحي یتمحور حول الحیاة الیومیة ألسرة فلسطینیة بحلوھا ومرھا
 

و یشار إلى أن تفاعل الجمھور الذي ضم طلبة وأكادیمیین، أجانب وعرب على حدٍّ سواء، إضافًة إلى 
فقد كانت انفعاالتھم العفویة التي ارتسمت في . لمدعوین من خارج الجامعة، كان ممیزًاعدد من ا

عیونھم المترقرقة بالدمع تارًة، وتترجمت في أصوات أناتھم التي استنكرت ظلم المحتل تارًة أخرى، 
ون الطلبة تبوح بأن ھذه الفعالیة الطالبیة التي أحاطتھا الجامعة األردنیة برعایتھا من خالل مكتب شؤ

الوافدین في عمادة شؤون الطلبة قد نجحت في إیصال صوت فلسطین إلى الثقافات األخرى بصورًة 
  .ترنو إلى أعماق الضمیر اإلنساني
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  یكرم أبطال وأسر شھداء معركة الكرامة" اتحاد األردنیة
  

نھا المحاربین، تقدیرا كرم اتحاد طلبة الجامعة األردنیة عددا من أسر شھداء معركة الكرامة  وفرسا
  .لتضحیاتھم  واعترافا ببطوالتھم التي قدموھا للدفاع عن الوطن وأرضھ

   
جاء ذلك خالل االحتفال الضخم الذي نظمھ اإلتحاد الیوم بمناسبة ذكرى الكرامة الخالدة، ورعاه 

  .رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة
   

ة أكد فیھا على أن خیر االنتماء للوطن یكون بالعمل وألقى رئیس اإلتحاد الطالب عمرو منصور كلم
  .واالجتھاد لبنائھ والسیر في تطویره

   
وشدد منصور على أھمیة المساھمة في رفعة األوطان من على مقاعد الدراسة، الفتا إلى أن نھضة 

  .ناألمة ال تبدأ إال من سواعد شبابھا ، وأن التقدم العلمي ینبع من عقول أبناء جامعات الوط
   

وعبر منصور عن فخره بالجامعة األردنیة بما تقدمھ من إنجازات تخلیدا لذكرى شھداء معركة 
الكرامة، مشیرا إلى تشیید الجامعة لصرح الكرامة، والفعالیات األسبوعیة والعروض المسرحیة التي 

  .تعبر عن اعتزاز أبناء األردن بأبطالھ وشھدائھ
   

 العربي العمید محمود أبو وندي أبرز األحداث التي حصلت في من جانبھ استذكر أحد فرسان الجیش
معركة الشرف، والمواقف المشرفة التي خاضھا فرسان الجیش العربي وأظھرت شجاعتھم 

  .واستبسالھم الحقیقي حتى نالوا النصر
   

ود وأشاد أبو وندي في حدیثھ بالتكتیك العسكري الذي قام بھ قادة الجیش والتدریبات المكثفة للجن
البواسل التي كانت سببا في وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو تاركین وصمة عار في ملفاتھ 

  .العسكریة
   

وتطرق أبو وندي إلى الدروس والعبرالمستفادة من تلك المعركة التي شھدت وألول مرة في تاریخ 
اءھم األسلحة الجیوش العربیة مطالبة العدو بوقف فوري للنار، و فرار جیوش العدو مخلفین ور

والعتاد والقتلى، إضافة إلى الشجاعة المطلقة التي أبداھا المحاربین البواسل أثناء مالقاتھم لعدوھم، 
داعیا الطلبة إلى  التمسك بالعلم والتسلح بھ لیكون بحد ذاتھ سالح یجابھون بھ أعدائھم من على 

  .مقاعدھم
   

والثقافیة،  كانت البدایة مع العزف المتمیز واشتمل االحتفال على العدید من الفعالیات الفنیة 
لموسیقات القوات المسلحة وھي تجوب شوارع الجامعة وردھاتھا، تالھا الطالبان أحمد نافع ومحمد 
عبد ربھ اللذان تألقا بأبیات من الشعر التي نقلت بنسائمھا الحضور إلى أرض المعركة، وتغنت 

  .كلماتھا باإلخالص للوطن والتضحیة من أجلھ
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جمع في مضامینھ حب الوطن " تراب الوطن" وأدى طلبة مسرح السنابل عرضا مسرحیا بعنوان
  .والمقاومة من أجلھ ومأساة البعد عنھ في بالد الغربة

   
وصدح كل من الطالبان صدام القصراوي ویزید الجیوشي بصوتھم الشجي بأجمل األغاني الوطنیة 

  . وشعبھوالتراثیة  التي تغنت باألردن وقیادتھ
   

وفي نھایة الحفل الذي حضره نائب رئیس الجامعة الدكتور شتیوي العبد اهللا وعدد من أعضاء الھیئة 
التدریسیة ومتقاعدین عسكریین وجمع من الطلبة، سلم الطراونة دروعا تكریمیة ألسر شھداء معركة 

اعد خالد أبو الغنم درعا الكرامة وعدد من العسكریین والمحاربین القدامى ، فیما سلم العقید المتق
  . تذكاریا لرئیس الجامعة بھذه المناسبة الخالدة
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 حول االنحراف العقدي عند الشباب" األردنیة"ندوة لشریعة 
   

طالب أستاذ أصول الدین في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة الدكتور عطاهللا المعایطة بضرورة 
راف عقائدي عند األجیال في مناھج المراحل األولى من التطرق للمواضیع التي ینتج عنھا انح

 .الدراسة
  

عبدة الشیطان "وقال خالل الندوة التي نظمتھا الكلیة بالتعاون مع رابطة علماء األردن بعنوان
ان عملیة التوعیة المبكرة لمثل تلك المواضیع تعد وسیلة آمنة " واالنحراف العقدي عند الشباب

 .ارھا في مراحل حیاتھم القادمةلحمایة ابنائنا من أخط
  

وأوضح المعایطة ان عبادة الشیطان ھي ترك عبادة اهللا عز وجل والتوجھ الى عدو اهللا واالسالم 
وتقدیسھ، الى جانب ازدراءھم جمیع األدیان السماویة وأنكارھم القرآن " الشیطان"واإلنسانیة 

 .والشریعة وحیاتھم مجردة من األخالق والمشاعر
  

 المعایطة عن طقوس عبدة الشیطان المتمثلة بتعظیمھم للنار وقلبھم ألحرف الكالم واھتمامھم وتحدث
بالسحر وارتكاب الفواحش والشذوذ، إضافة ألعیادھم الكثیرة التي یتخللھا الكثیر من األفعال الغریبة 

 .التي ترفضھا النفس البشریة، والى رموزھم الممیزة لھم
  

فسیر في قسم أصول الدین الدكتور أحمد نوفل الى خطورة عبدة الشیطان، من جانبھ تطرق أستاذ الت
محذرا من طرق اصطیادھم لفئة الشباب عن طریق اغرائھم بالشھوات والمال والحیاة الرغیدة 

 .وتوفیر القوة والحمایة لھم
  

ي وأكد نوفل على ما تقدم بھ زمیلھ الدكتور المعایطة بضرورة ایجاد توعیة حول الموضوع ف
مناھجنا الدراسیة لطلبة المدارس قبل وصولھم الى مراحل الثانویة والجامعیة التي قد یكونوا فیھا 

 .عرضة للوقوع بضالل عبدة الشیاطین
  

وزاد في الندوة التي أدارھا الدكتور عبد الكریم وریكات مطالبا مجلس النواب بسن تشریع جدید 
فكري واألخالقي، وان یكون لجھاز األمن العام رصد یضمن الحمایة واألمن الثقافي والعقائدي وال

 .ومتابعة لمثل ھذه األنواع من االنحرافات
  

وفي ختام الندوة التي حضرھا عدد من رؤساء األقسام وأعضاء ھیئة التدریس في كلیة الشریعة 
.  وضوعوجمع من الطلبة والمھتمین أجاب المحاضران عن أسئلة واستفسارات الطلبة فیما یتعلق بالم
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 تعود لإلضراب االثنین المقبل» الممرضین«
 

  
 ومستشفى الجامعةقال نقیب الممرضین محمد الحتاملة أن منتسبي النقابة العاملین في وزارة الصحة 

  .سینفذون إضرابًا عن العمل اإلثنین القادم من أجل تحقیق مطالب منتسبیھا
 

عمل كان قد تم تعلیقھ في وقت سابق من أجل وبین الحتاملة في تصریح صحفي أن التوقف عن ال
  .اعطاء فرصة للحكومة للعمل على حل مشاكل الممرضین العاملین في القطاع العام

 
 وحذر حتاملة من التھاون في النظر بمطالب الممرضین واكد ضرورة ان تغیر الحكومة من نھجھا 

 الجدي بالتعامل معھا، وبما یؤدي الى في التعامل مع مطالب المواطنین والمھنیین والتحول الى النھج
  .االستجابة لتلك المطالب

 
وقال ان الممرضین یناضلون لتحقیق مطالبھم العادلة ورفع الظلم الواقع علیھم، وانھم عقدوا العزم 
على تحقیقھا، الفتًا إلى توقف الممرضین عن العمل سوف یشھد خطوات اضافیة للدفاع عن كرامة 

  .الممرضین
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   یطعن زمیلھ في الجامعة األردنیةطالب
  

  
تعرض أحد طلبة الجامعة األردنیة للطعن على ید زمیلھ إثر خالف فردي وقع صباح الیوم أمام كلیة 

 .الحقوق في الجامعة
 

وصرح مدیر دائرة األمن الجامعي خمیس الزبیدي أنھ وردت معلومات حول وقوع خالف بین 
لة حادة نتج عنھا جروح طفیفة وتم نقلھ على إثرھا إلى طالبین أقدم أحدھما على طعن زمیلھ بآ

  .مستشفى الجامعة وتلقى العالج الالزم وحالتھ الصحیة مطمئنة ومستقره
 

وأضاف الزبیدي انھ تم اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع توسع نطاق الخالف بین أقارب الطرفین من طلبة 
  .الجامعة

 
لة الطالبین إلى الجھات القضائیة المختصة التخاذ وبحسب الزبیدي طالب أقارب الطرفین بإحا

  .اإلجراءات المناسبة
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 الجامعة األردنیة تختتمان الیوم) قدم وطائرة(
  

تشھد قاعة الجامعة االردنیة عند الثانیة عشرة ظھر الیوم ختام بطولة كرة الطائرة لكلیات الجامعة 
  .بلقاء فریقي كلیة الریاضة واالعمال

 
یعقب ذلك المباراة النھائیة لبطولة ، ابودلبوح مدیر النشاط الریاضي في الجامعةوحسب نایف 

  .خماسي كرة القدم بلقاء كلیة الریاضة والصیدلة
 

 .اخلیف الطراونة. وتجري المباراتین برعایة رئیس الجامعة االردنیة د
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Violent acts witnessed in three public universities 
 
 

by Khetam Malkawi  
 
A student stabbed his classmate in the neck at the University of Jordan on 
Sunday, according to Nayel Al Shra’a, the dean of student affairs (JT file 
photo( 

AMMAN — Three of the Kingdom’s universities were scenes of violence 
and clashes on Sunday   

 
A student stabbed his classmate in the neck at the University of Jordan (UJ), 
according to Nayel Al Shra’a, UJ's dean of student affairs 

 
”The injury is not serious,” Shra’a told The Jordan Times, but such an act 

should be prevented 
 
According to Shra’a, both students are freshmen at the law faculty, and they 
are “good friends” as described by their fellow students  

 
”The reason for the altercation is unknown for now, but an investigation 

committee will be formed to look into the incident,” he noted, adding that 
regardless of the reasons that led to it, the stabber will be expelle 

 
In a separate incident, hundreds of students were involved in violent clashes 
in Mutah University in Karak Governorate, ١٤٠km south of the capital,. The 
fight also extended outside campus to reach Karak University College 

 
Although a police source told The Jordan Times that calm was restored in 
the university, the administration suspended classes and one police vehicle 
was burned 

 
Later on Sunday, the university's administration suspended Monday's classes 
as well 

 
Despite several attempts by The Jordan Times to contact the university’s 
president, Abdul Rahim Huneiti, he was not available for comment  

  
The clashes started last week between students belonging to two different 
regions over student union elections, and it was renewed on Sunday 
Some of those involved in the clashes used sharp weapons. 
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Meanwhile, calm was restored to Al al Bayt University in Mafraq, ٨٠km 
northeast of Amman, following a brawl between two students affiliated with 
different tribes, according to the university’s president, Faris Mashaqbeh 

 
Mashaqbeh said the fight between the two students started last week outside 

campus. “It was renewed today [Sunday], but calm was restored.“ 
 
He explained that a probe committee will be formed to interrogate the 
students before taking any action against them 
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 توجھ إلنشاء صندوق للمنح الجامعیة فقط: وزیر التعلیم العالي
  

  كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور أمین محمود عن توجھ الوزارة - حاتم العبادي 
قدم منحا لطلبة الجامعات، مواز لصندوق دعم الطالب الجامعي، الذي یقدم حالیا إلنشاء صندوق ی

  .قروضا ومنحا للطلبة
 

ان الصندوق سیقتصر على تقدیم المنح، وان تمویلھ سیكون من قبل » الراي«وقال في تصریح الى 
، وفق اسس وتعلیمات واضحة تضمن »مشاركة مجتمعیة«القطاع الخاص والمجتمع، من خالل 

  .تقدیم المنحة للطالب الممیز المحتاج
 

  .وأكد أن تحقیق الشفافیة والوضوح سیساھم ویشجع التبرع لصالح الصندوق
 

كما أكد الدكتور أمین ان توجھ الوزارة دعم الجامعات الرسمیة، وان االولویة في المرحلة الحالیة 
  . المرحلة الحالیةستكون لجامعات الجنوب ، باعتبارھا االعوز واالكثر حاجة للدعم في

كما كشف الوزیر عن تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص، وان الشراكة لن تقتصر على القطاع 
الخاص المحلي، إنما ستتجاوزه الى القطاع الخاص االقلیمي، وفق استراتیجیة واضحة تحقق النفع 

ن مشاركة واسعة واالستفادة للطرفین، الفتا الى أن وجود مشاریع واضحة ومتابعة حثیثةن سیضم
  .للقطاع الخاص

 
ولفت الى أن االعتماد على دعم الحكومة وما تقدمھ لن یجدي نفعا، ویجب على الجمیع المساھمة بما 

  .یحقق النفع والفائدة
 

ومن المشاریع التي اقترحھا الدكتور أمین إنشاء كلیات تقنیة بشراكة قطاع خاص تمنح درجة الدبلوم، 
ل والقطاع الخاص المحلي واالقلیمي، موضحا ان معاییر النجاح یجب ان وفقا لمتطلبات سوق العم

  .تستند الى مشروع واضح یسھل دعمھ وتسویقھ ومتابعة حثیثة في التنفیذ
 

وحول العنف الجامعي، شدد الدكتور أمین على ضرورة تعزیز لغة الحوار واستمرار التواصل مع 
  .مي او االداري في جامعاتھمالطلبة واشراكھم في صنع القرار سواء االكادی

 
، منوھا الى ضرورة ان تكون ادارات الجامعات واعضاء الھیئة »سیاسة االبواب المغلقة«وحذر من 

، موضحا الى جمیع تلك العوامل »التجربة المیدانیة«التدریسیة منفتحة على الطلبة، ویجب تعزیز 
  .وتعزیزھاستساھم في توجیھ الطلبة نحو الھدف الصحیح وصقل شخصیتھم 

 
ولفت الى مسؤولیة المجتمع المحلي، ممثال برموزه، خصوصا وان كثیرا من القضایا والمشاكل التي 
تحدث خارج الحرم الجامعي، لھا تداعیات داخل الحرم الجامعي، وبالمقابل، فإن كثیرا ما یحصل في 

  .الحرم الجامعي لھ انعكاساتھ في المجتمع المحلي
  
  
  
 

 شؤون جامعیة 
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یز والتركیز على االنشطة الالمنھجیة لدى الطلبة في مختلف المجاالت، بما وشدد على اھمیة تعز
یخدم قضایا الطلبة ویعود باالستفادة والنفع علیھم، وجعلھم جزءا مشاركة من خالل تلك 

ونوه الى اھمیة التطبیق الواضح والحازم للقوانین واالنظمة والتعلیمات، بما یحقق العادلة .االنشطة
 .للجمیع
إذا كانت العقوبات التي تتضمنھا االنظمة والتعلیمات غیر كافیة، أكد الدكتور امین أن الھدف وفیما 

لیس العقاب، انما توجیھ الطلبة، وھذا یتطلب تطویر وتعزیز االسلوب التربویة وكذلك االرشاد في 
لعقاب، وقال إن التفكیر العقاب، لیس ھو الحل فقط وان الھدف من االصالح لیس ا.مختلف الجوانب

  .الذي یجب ان یكون الخیار االخیر
 

وحول تعلیقھ عما حدث في جامعات ال البیت ومؤتة واالردنیة من مشاجرات أمس، اوضح انھ یتابع 
والبد من االلتقاء مع الجمیع والتحاور معھم » الخیوط«الموضوع، مشیرا الى اھمیة جمع جمیع 

 .يءواالستماع الى مطالبھم والعمل سویا لتحقیق كل ش

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  عامل رئیس لتحول العنف الجامعي لكارثة" التعلیم العالي": "ذبحتونا"
  

ان إدارات الجامعات الرسمیة ما تزال تتعاطى " ذبحتونا"أكدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
، وان خطوات ھذه اإلدارات ال تتعدى "قاعدة ردة الفعل ولیس الفعل"مع ملف العنف الجامعي على 

یتم بعد فترة زمنیة قصیرة إلغاء العقوبة (لیق دوام ھنا أو اتخاذ عقوبات بحق مجموعة طلبة تع
  .، فیما تغیب غیابًا تامًا أیة استراتیجیة حقیقیة لمواجھة ھذه الظاھرة)عنھم

 
في بیان أمس جاء بمناسبة الذكرى السادسة النطالقتھا أن سیاسة وزراء التعلیم " ذبحتونا"وأشارت 

عازیة الحملة أن ذلك كان أحد أھم عوامل تعزیز " سیاسة النعامة"تجاه العنف الجامعي، ھي العالي 
  .وتأجیج ھذه الظاھرة

 
وأضافت الحملة أن مجلس التعلیم العالي بسیاستھ كان عامًال رئیسیًا في تحویل ظاھرة العنف 

غضب الرأي العام الجامعي إلى كارثة العنف الجامعي، موضحة أن أي محاولة حكومیة المتصاص 
فناجین القھوة "مرفوضة ما لم تقرن بخطة متكاملة لمواجھة ظاھرة العنف الجامعي بعیدًا عن 

، كما أن أي مصالحة عشائریة یجب أن تكون بعیدة كل البعد عن العقوبات األكادیمیة "وتبویس اللحى
  .بحق الطلبة

 
وصیات لجان شكلتھا الوزارة للبحث في وأشارت الى إن أدراج مكتب وزیر التعلیم العالي ملیئة بت

  .حلول حول ظاھرة العنف الجامعي، إال انھا بقیت حبیسة مكانھا
 

في بیانھا انھا عقدت ورش عمل ومؤتمرات حول العنف الجامعي شارك فیھا نخبة " ذبحتونا"وقالت 
لظاھرة متمیزة من األكادیمیین والمختصین وخرجت بتوصیات تؤكد على أن أول خطوة لحل ھذه ا

ھو االعتراف الرسمي بوجودھا وخطورتھا إضافة إلى تعزیز الحریات الطالبیة ورفع مستوى 
الوعي الطالبي وإعادة النظر في أسس القبول الجامعي وغیرھا، مؤكدة على مواصلة النضال دفاعًا 

  .عن حقوق الطلبة
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 تحرم االقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي» اإلفتاء«
  

 حرمت دائرة االفتاء العام االقتراض من صندوق دعم الطالب في الجامعات االردنیة - منال القبالوي 
 .معتبرة نظامھ غیر جائز شرعا الشتمالھ على الربا 

 
 .ونصحت القائمین على الصندوق باعتماد صیغة شرعیة للعقد بدل الصیغة الحالیة لھ 

 
ردا على سؤال ورد الدائرة حول حكم اخذ قرض عن ) ٢٠٥٧( وبینت في الفتوى الصادرة عنھا رقم 

) ٥(طریق صندوق دعم الطالب في الجامعات االردنیة والمنشور نظامھ في الجریدة الرسمیة رقم 
انھ بعد االطالع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبین لنا أنھ غیر  «٢٠١١لسنة 

 .»شتمالھ على الرباال، جائز شرعًا، وال یجوز االقتراض منھ
 
تستحق غرامة مالیة على المقترض الذي یتخلف عن سداد «: من النظام على) ١٨(فقد نصت المادة «

وھذا شرط . »من قیمة القرض عن كل عام تأخیر%) ٥(القرض في الحالة السابقة بنسبة ال تتجاوز 
 .»جزائي محرم

 
ینًا ھو من الربا الصریح الذي حرمھ اهللا تعالى، والشرط الجزائي في العقود التي یكون االلتزام فیھا َد

إما أن تربي وإما : (ونص على حرمتھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وھو عین ربا الجاھلیة في قولھم
 ).أن تقضي

 
والغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدین أو دفع قسط من األقساط من ھذا القبیل، فھي 

 . مشروطة في العقد أم المحرمة بالنص، سواء كانت
 

وال یجوز الدخول في عقد یحتوي على مثل ھذا الشرط؛ ألنھ ُمفسد للعقد ابتداًء، وال یجوز الدخول في 
َوَتَعاَوُنوا : (، وقال عز وجل٢٧٥/البقرة) َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا: (أي عقد فاسد، قال اهللا تعالى

  .٢/المائدة) ْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِبَعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ
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 تتواصل الیوم) كرة الجامعات األردنیة(

 
 یشھد ستاد الزرقاء عند الواحدة ظھر الیوم مباراة جامعة العلوم التطبیقیة والجامعة االسالمیة ضمن

  .بطولة الجامعات االردنیة بكرة القدم وذلك ضمن المجموعة االولى
 

وتم تقسیم الفرق المشاركة في البطولة الربع مجموعات ویشرف علیھا عزت الرعود مقرر لجنة 
 .كرة القدم
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  دراسة توصي بالغاء برامج التمریض في كلیات المجتمع
  

، )ي الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصةتقییم وضع برامج التمریض ف( اوصت دراسة بعنوان 
اعدتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بإلغاء برامج التمریض في كلیات المجتمع والتركیز على 

  .برامج البكالوریوس التي تخرج اعدادا كافیة في ھذا التخصص
  

 الھیئة برئاسة رئیسھا    ودعت الدارسة التي نوقشت توصیاتھا في مؤتمر علمي عقد الیوم االحد في
الدكتور بشیر الزعبي الى وقف استحداث برنامج التمریض على مستوى البكالوریوس في الجامعات 

  .الحكومیة والخاصة ووقف برامج التمریض المشارك
  

   وطالبت بالتوسع في الدراسات العلیا في التخصصات غیر المتوافرة حالیا على ان یكون التوسع 
ریریة بعد اجراء دراسات جدوى اقتصادیة والسماح للتمیز في البرامج من حیث في التخصصات الس

  .التركیز والفلسفة واالستجابة لالحتیاجات الوطنیة
  

ودعت الدراسة  الى التركیز على برامج بناء قدرات التدریب ألعضاء الھیئة التدریسیة وخاصة في 
التي لدیھا نقص في اعضاء الھیئة مجال التعلیم السریري وموضوع االبتعاث في الجامعات 

التدریسیة والتعیین المشترك ألعضاء الھیئة التدریسیة في المؤسسات الصحیة لتقلیل الفجوة بین 
  .التعلیم والممارسة وضمان استمراریة ممارسة االكادیمیین 

  
ق تعلیمات كما دعت الى زیادة ثقافة البحث العلمي في الجامعات الخاصة بتوفیر الدعم المالي وتطبی

البحث العلمي كأسس للترقیة، والتثبیت في الخدمة كون ھذه الجامعات تعاني النقص الحاد في الرتب 
االكادیمیة، وتشجیع البحوث المشتركة بین الجامعات والبحوث االكلینیكیة التي تخدم وتحسن نوعیھ 

  .الرعایة
  

لتعلیم التمریضي مما جعلھ یتبوأ وقال الدكتور الزعبي ان االردن حقق تقدما ملحوظا في مجال ا
مركز الریادة بین دول المنطقة  حیث اصبح مرجعیة لقضایا التمریض في اقلیم شرق المتوسط 

  .والعالقات الدولیة التي تربطھ بالدول المتقدمة في ھذا المجال
  

لتعلیمیة وللحفاظ على المكتسبات الوطنیة المتمثلة في كفاءة الخریجین ونوعیة البرامج ا:" واضاف 
اصدرت ھیئة مؤسسات التعلیم العالي معاییر االعتماد الخاص لتخصص التمریض وبالتعاون مع 

على الرغم من تلك االنجازات اال " وتابع ".    جمیع المؤسسات االكادیمیة والمنظمة لمھنة التمریض
خاص، اذ لوحظ ان ھنالك تحدیات بدأت تؤثر على المھنة بشكل عام وعلى التعلیم التمریضي بشكل 

ضعف في مخرجات التعلیم  وزیادة في اعداد الممرضین الذكور على حساب أعداد االناث ونقص 
في اعداد أعضاء الھیئة التدریسیة من حیث الكفاءة والخبرة والتخصصات المختلفة لمواكبة 

  ".المتغیرات التكنولوجیة السریعة في الخدمات الصحیة
  

دة تنظیم ھذا القطاع،  ولتمكینھا من االطالع على وضع برامج تعلیم لھذا قامت الھیئة بإعا" وقال 
التمریض في االردن بشكل دقیق وبمنھجیة علمیة فقد اجرت الھیئة اجراء دراسة تحلیلیة لھذه 
البرامج على المستوى الوطني الستخالص رؤیة مستقبلیة ترتقي بالمھنة وتحافظ على مكتسباتھا 

  ".وتحسن مخرجاتھا
  
  
  
  

  ٢٠١٣-٤-١                               اإلثنین                                                   بترا                                      
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اضاف ان الھیئة شكلت فریقا وطنیا مكونا من عدد من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین من  و

الجامعات الحكومیة والخاصة لدراسة وضع برامج التمریض وتقییمھ في الجامعات األردنیة 
والخروج بتوصیات تكون خریطة طریق للتوجھات المستقبلیة التطویریة لبرامج التعلیم التمریضي 

  .في االردن
  

الدكتورة منتھى غرایبة، والدكتور مؤید احمد، والدكتورة : یشار الى ان الذین اجروا ھذه الدراسة ھم
  .سمیحة جراح، والدكتورة لیلى اخو زھیة، والدكتورة نجمة عطیات 
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 انعكاس لسیاسات تعلیمیة عرجاء.. العنف الجامعّي 
  

  فارس الحباشنة
لیق الدراسة حلقة إضافیة في سلسلة االنعكاسات السلبیة لتنامي یمثل قرار رئاسة جامعة مؤتة تع

ظاھرة العنف الجامعي وانعكاسھا على الواقع التربوي والتعلیمي، فقد سبق أعمال العنف التي شھدتھا 
جامعة مؤتة یوم الخمیس الماضي وامتدت لمطلع االسبوع الجاري انتخابات التحاد الطلبة، تزامنت 

 .»الخراب والدمار«ھا مع تفشٍّ لسلوك العنف الجامعي وثقافة في كل دورات إجرائ
عن ظاھرة العنف الجامعي، وما زالت جامعتنا الحكومیة واالھلیة تتعرض ألفظع » الكالم كثیر«

عملیات العنف الجماعي المنظم، وما زالت تتصدر أخبارھا ما یتناقلھ االعالم عن الجامعات، 
ر وقائیة لمعالجة العنف الطالبي باتت تختفي في أوقات المحن، واالصوات المطالبة باتخاذ تدابی

 .وخطابھا أصبح مادة لالستھالك الموسمي ال غیر
العنف الجامعي، ولو أن إدارات الجامعات » فرم«طالبنا في الجامعات تحولوا الى ضحایا لماكینة 

 الدراسة أو حتى حسمت أمرھا من ممارسي العنف، واتخذت قرارات رادعة بحقھم، وأوقفتھم عن
حرمتھم منھا، لصرف النظر عن ھذا الخیار الذي تحول وسیلة وأداة طالبیة لتفریغ غضب أو 

 .احتجاج غیر مشروع أو ماكینة لضخ كراھیة على أفكار رجعیة ومتخلفة
 عقود لم ٣جامعة مؤتة عندما تم تأسیسھا في عھد الملك الراحل الحسین بن طالل طیب اهللا ثراه قبل 

 عن مشروع إصالحي وتنموي عریض یستھدف الجنوب االردني جغرافیا ودیمغرافیا، تنفصل
وتحولت بفعل قرار رسمي الى جامعة حاضنة ومنتجة ومستودع للمبدعین واالكادیمیین المتمیزین، 
وأصابت حداثتھا وحركاتھا التنویریة بنى المجتمع المحلي من حولھا، وتركت أثرا ملموسا على 

علمي وتطوره ورفدت سوق العمل والتعلیم المحلي بخبرات وكفاءات علمیة مسیرة البحث ال
 .وأكادیمیة في قطاعات مختلفة

 
، والوضع یتفاقم نحو االسوأ، حیث تشیر »مؤتة«حال الجامعات في المملكة ال یختلف عما جرى في 

 الطالبي في أي كل المعطیات الى أن مجرد إجراء انتخابات التحاد الطلبة كفیل باشعال فتیل العنف
لحظة، وھو عنوان أبرز لخالفات وإشكاالت جھویة وفئویة ضیقة االفق، وذات تأثیر عمیق على 

 .وعي الطالب رغم سطحیتھا ووھن مرجعیاتھا
 
یخدم العلم والتنویر والمعرفة واالصالح التدریجي » كیان«في العقل المدني للدولة » الجامعة«

تماعیة السلبیة والرجعیة والمتخلفة، یمثل تراتبیة السقاط قیم العلم للثورة على القیم الثقافیة واالج
والمعرفة على المجتمع بشكل تدریجي وتراكمي، یكسر من ھرمیة السلطات التقلیدیة في المجتمع، 

» كیان«ویؤسس لوعي مجتمعي معرفي مغایر یؤمن بالعلم والدیمقراطیة والسلم االجتماعي، وھي 
 .معیة ویحد من عوامل االنفصال واالختالف في جسم المجتمعیحد من الكراھیة المجت

 
فكلما تدنت مرتبة الجامعات وقیمتھا العلمیة واالكادیمیة في ھذه الھرمیة التي تنحاز للعنف الطالبي 

، زاد إسھامھا في إنتاج طالب غیر أكفاء وغیر مؤھلین علمیا »التدمیر والخراب«والفوضى وثقافة 
لمین یزیدون من االعباء على الوطن بدال من أن یكونوا جنودا أوفیاء مسلحین ومعرفیا، وأشباه متع

  .بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن االردني العظیم

  ٢٠١٣-٤-١                               اإلثنین                                                                         ١٢: الدستور ص
  

 مقاالت



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة جـــــــامعــــة األردنــ       ال
   األردن١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦ (٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦ (٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (٦-٩٦٢) ٥٣٥٥٠٢٨ - ٥٣٥٥٠٠٠ Fax: (٦-٩٦٢) ٥٣٠٠٤٢٦ Amman ١١٩٤٢ Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

٣٣ 

  
  الدكتور والطالب والعنف الجامعي

  نزار قبیالت  . د  
  
م   ل العل دة وتتناق سانیة عدی اط إن ھ أنم اذب فی ذل، تتج ل الب ٌع متكام ة مجتم ع الجامع مجتم

ة؛ أبرز ھذه األطراف ذاك الذي اكتمل نموه و تفكیره ویرنو إلى أن تنقل تجربتھ والمعرف
ي          وه الُخلق صاعد نم ذي یت ب ال ا الطال و ھن ر وھ رف اآلخ ى الط ة إل ة والمعرفی العلمی
ا من       ة ویقطفھ المعرفي في أطوار من النمو والتشكل، إذ یكتسب الطالب صنوف المعرف

ة الجو    بستان الجامعة الوافر، ناھیك عن وج      ود مكونات أخرى متعاونة تشارك في فاعلی
ة،     ھ الیومی یر مجریات یم س الل تنظ ن خ ك م د، وذل ن بع دیره ع ھ وت تحكم فی امعي وت الج
ذه   ة؛ وھ ة األكادیمی ي المعادل ھ لطرف سلیم وتھیئت صحي ال و ال ستلزمات الج وفرًة م م

  .المكونات ھي موظفو الجامعة و كوادرھا اإلداریة المختلفة
إن    ا ف ین       وھن افي ب ع التواصل الك ا النجاح إن انقط سجل لھ ة ال ی ة التعلیمی ة العلمی العملی

األستاذ وطالبھ أو في حال لم یصل اإلداري في الجامعة للرضا الوظیفي المأمول، والذي 
دن االستاذ الجامعي،                ذول من ل ود المب یم ویعزز المجھ وفر طرق التعل یمّكنھ من أداٍء ی

  .ستھدفھا العملیة االكادیمیة وتتطلع ألن تنھض بھ وتنمیھفالطالب ھو الغایة التي ت
ة         غیر أن بعض طرق التعلیم التكنولوجیة الحدیثة زادت في لحظة من اللحظات من حال
ة          ض الطلب د بع انقطاع وعزلة آخذة بالتفاقم بین الطالب و أستاذه، وفجرت ھوة كبیرة عن

فبعض الطلبة ال سیما الطلبة الجدد ال  ما أفقدھم التواصل اإلنساني المباشر مع اساتذتھم،        
دقائق                  ك ال ع أساتذتھم سوى بتل ن التواصل م د م وا بع یعرفون أسماء أساتذتھم ولم یتمكن

  .المعدودة داخل القاعة الصفیة
باإلضافة إلى التعلیمات والقوانین المكتوبة والتي ال تحقق شیئا یذكر من النجاح والضبط      

ن دو    ًة م ت ورقی شودین إذ بقی ب       المن دا الطال د غ ا، فق ة فیھ ب الروحی ل للجوان ن تفعی
ا ال              ق م ع أستاذه، تواصٌل یحق سي المباشر م سي والح الجامعي الیوم فاقدا للتواصل النف
ة          رات الرقمی ضرورة وال بالمؤش د إال بال ا أح ت إلیھ ي ال یلتف ات الت ھ الورقی تحقق

ات( تاذه، ذ ) العالم ب وأس ین الطال ة ب وتر العالق زال ت ي ال ت ة  الت ي أی ل ف ك ألن األص ل
العواطف واالحاسیس التي تبلغ بالطرفین قمة تفاھم واحتواٍء یفقده الطالب : عالقة إنسانیة

الذي غالبا ما یجد نفسھ أمام ابواب مكاتب مغلقة تخص بعض أعضاء ھیئة تدریس الذین 
  .فسھوالكیس من دان ن...  تقف عندھم العملیة التعلیمیة وتنتھي عند حدود زمن المحاضرة

صقھا               ة ول دیم المعلوم د تق ة ال یقف عن ي الجامع لذا یجب االلتفات إلى أن دور األستاذ ف
على السبورة أو في عقل الطالب، بل یتجاوز ذلك لیصل إلى خلق مساحات من االحتكاك 
ب،           ي شخصیة الطال ة ف والتجاذب الالمنھجي بین الطرفین تعمل على إبراز جوانب دفین

ھتمام الذي یحتاجھ، وتقّومھ من خالل تماٍس وتوجیٍھ مباشرین من      وتشعره بالرعایة واال  
ب              وم الطال ي ی قبل قدوتھ و موجھھ األستاذ الجامعي، وعندھا یقتل وقت الفراغ الساكن ف
ن     ا م ي وتقتلعھ ف الطالب شاجر و العن ب الت ي تجل م الت باب التخاص ع أس امعي؛ فتمن الج

  جذورھا

  ٢٠١٣-٤-١اإلثنین                                                   العرب الیوم                                                          
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  ..!أّي أستاذ جامعة
   أبو زینة عالء الدین

 
وفي العادة، ُتنشر . ال توجد دولة تقریبًا ال ُتعنى بتقدیم نفسھا على أنھا تضع التعلیم في أعلى أولویاتھا

اإلحصاءات عن أعداد الخریجین ونسبة الملتحقین بالمدارس للتدلیل على النجاحات في ھذا 
بة األمّیة لدینا، ونسبة وصول شبابنا أنظروا تدني نس.. لقد فعلنا ما علینا: "المضمار، ویقول المعنّیون

وبعد ذلك، نطلق سربًا من األلعاب الناریة احتفاًء بالقضاء على األمّیة "! إلى التعلیم الجامعي
  !المھّمة ُأنجزت، مبروك. وصناعة شعٍب متعلم

 
كیف یفكرون، ویتصرفون، ویفھمون العالم، : في الحیاة الواقعیة" الشعب"ثم تتأمل سوّیة أداء 

واهللا ھذا الشعُب غارق في الجھل والتخلف، متحجر : فتقول.. یصنعون ویبتكرون وینتجون معرفةو
إذا كانوا یقولون إن لدینا شیئا من أعلى نسب التعلیم في العالم، فلماذا نرى ! العقل ومتصلب الفؤاد

  !ستھالك؟ تدبُّ كالنمل في ذیل العالم، وال تكاد تتقّدم إال في اال-ككیانات جمعیة–بلداننا 
 

وال أقلل من أھمیة مرحلة المدرسة . بي میل إلى االعتقاد بأن األمم ُتصنع في قاعات الدرس الجامعیة
إن األستاذ في الصّف . الطویلة التي تھیئ الناس الرتیاد الجامعات، لكّن لذلك صلة تعیدنا إلى الجامعة

كما أّن المرحلة الجامعیة ھي . یعلِّمالمدرسّي ھو صناعة قاعة الجامعة التي ینبغي أن تعّلمھ كیف 
النقطة المفصلّیة التي تلملم شتات الخبرات التي اكتسبھا الطالب في المدرسة والحیاة، وتعید قولبتھا 
في صناعة شخصّیة ناضجة ذات معنى، صاحبة موقف داعم لذاتھ یمكن أن تنطلق منھ لمفاوضة 

  .الحیاة
 

ألة تتعلق بقراءة المساقات وحسب، فإّن سنوات المدرسة كیف تتشكل ھذه الشخصیة؟ إذا كانت المس
وعندئذ، . تھیئ الطالب لیفتح كتاب المساق المقّرر، وُیبسمل، ویقرأ السطور من الغالف إلى الغالف

لكّن ال بد أن لألستاذ وظائف . ال تكون ثمة حاجة لحضور المحاضرات الصفّیة واالستماع إلى أستاذ
  !ولكن. ة إلى ھذه الِحرفةمھّمة ھي التي أملت الحاج

 
یفتحون الكتاب المقرر ویقرأون علیك، أو عنك، : جامعیین یفعلون ما یلي" أساتذة"عرفنا في خبرتنا 

" التلخیص" سنة، ویملون علیك ٢٠وحسب؛ أو یصحبون إلى القاعة دفترًا مھترئًا من استعمالھ نفسھ 
ھؤالء السادة ! عظیم. قاش واألخذ والرّد حتى ال یتعبوا أنفسھم ویتعبوك في الن-خالصة المقرر-
ال یفكرون "... في حقولھم، ھم الذین یصفھم أستاذ اإلنسانیات األمیركي، مایك روز بأنھم " الخبراء"

عادة في الذھاب فیما وراء عرض موضوعاتھم إلى التنمیة الفكریة للطلبة الجامعیین أمامھم، بغیة 
  ".ون معنى للعالمتحسین الطریقة التي یتعلمون بھا ویشكل

 
 كیف یتعّلم طلبتھم كیف یعلِّمون ھم أنفسھم -وھم كثر بالمناسبة–بھذه النوعیة من األساتذة الجامعیین 

 سوى تكرار نموذجھم المّیت الممجوج؟ أال -أو جامعات–عندما یتخرجون ویصبحون أساتذة مدارس 
 أن أقرأ لك وبالنیابة -كأستاذ–ینبغي لي التوجیھ؟ ال : تفتقر العملیة بھذه الكیفیة إلى العنصر األھم

  ".أسرار الصنعة"أن أعلمك كیف تقرأ وحدك، أو ما یسمیھ مایك روز : عنك، وإنما یجب أن أوجھك
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تجعل من معلومات "كیف تقرأ، یعني أن تتعلَّم كیف تحفر على المھّم فیما تقرأ، وتعقلھ، وتستطیع أن 
  . إنك یجب أن تتعّلم كیفیة تأویل موضوعك واستبطانھ. ، بكلمات روز"شخص آخر معلوماتك أنت

  
كیف : وعلى أھمیة معرفة المعلومات المفیدة قطعًا في موضوعك، فإّن األھّم ھو أن تكتسب المنھج

ال على التعیین، –كیف تستعمل ھذه الكیفیة في مقاربة أّي موضوع آخر : ُتقارب نصك؛ واألھم
ج إلى تكوین عقل منظم مِرن قادر على الربط واكتشاف الصالت، إنك تحتا. دراسیًا كان أم حیاتیًا

  .إّن المعلومات كثیرًا ما ُتنسى، لكن المنھج ال تنتھي صالحیتھ. وتعلیم اآلخرین على تعقب الصالت
 

أو -موضوعي، یتعلق بقدراتھ الطبیعیة : أعتقد أن مسألة جودة أداء المعلم الجامعي تتصل بعنصرین
خراج أقصى ما یمكن من مادتھ وعرضھ بطریقة جذابة تجد طریقھا بیسر إلى  على است- المكتسبة

، أي التعامل مع التعلیم ال كفعل آلّي خال من "الشغف"عقول الطلبة؛ وعنصر ذاتي ربما أسمیھ 
العاطفة، وإنما كتوق شخصي غامر إلى تلّمس متعة التفاعل واستدراج تغذیة راجعة إیجابیة من 

  .ھم یستفیدون ویتطورون وُیعملون مخیالتھمالطلبة، والشعور بأن
 

لكننا غیر متعلمین وال نعرف كیف . ولدینا أعداد ھائلة من الخریجین، نعم. لدینا أساتذة جامعیون، نعم
  !نوعیة األستاذ: فلننس إذن أمر األعداد، ولننتبھ لما یجب تطویره. نعلِّم



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة جـــــــامعــــة األردنــ       ال
   األردن١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦ (٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦ (٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (٦-٩٦٢) ٥٣٥٥٠٢٨ - ٥٣٥٥٠٠٠ Fax: (٦-٩٦٢) ٥٣٠٠٤٢٦ Amman ١١٩٤٢ Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

٣٦ 

  
  
  
  
  

  !الشعب یرید وزارة لمكافحة العنف العام
  توبة ماجد 

 
 وزیرا ١٨عبداهللا النسور الثانیة، وتقلیص عدد وزرائھا إلى . رغم تأییدي الشخصي لرشاقة حكومة د

لحقیبة " الشق الثاني"فقط؛ وكذلك فطنة دولتھ بإعادة استحداث وزارة التموین، واستكمال 
إلى ضرورة بإضافة ملف المغتربین السمھا، إال أنني أعتب على الرئیس عدم التفاتھ " الخارجیة"

استحداث وزارة جدیدة، أعتقد أنھا مھمة وملحة، وتحتاجھا المرحلة ربما أكثر من وزارة المیاه، وھي 
  !وزارة لمكافحة العنف المجتمعي والجامعي

 
ففي الوقت الذي انشغل فیھ الدكتور النسور، على مدى أسابیع، بإجراء مشاورات ماراثونیة مع الكتل 

ة والنقابات حول تشكیل الحكومة العتیدة، والتي ُأعلنت أول من أمس رسمیا، النیابیة والقوى السیاسی
كانت مناطق وجامعات عدیدة في ربوع الوطن تشتعل بأحداث عنف جماعیة واسعة، وصلت في 
بعضھا إلى مستوى إطالق النار وقتل رجال أمن وعسكریین، في عودة ساخنة لموجة العنف التي 

  .ل موسم االنتخابات النیابیة األخیرةنسبیة خال" بیات"شھدت فترة 
 

موجة العنف ما تزال تضرب بقوة في غیر مكان ومحافظة وجامعة، وعلى خلفیة أسباب غیر سیاسیة 
وتشعر، . في الغالب؛ كما ھو الحال الیوم في الحسینیة بمحافظة معان، وجامعتي مؤتة والیرموك

ئري واالجتماعي والطالبي، بتعاطف شدید وأنت تتابع اتساع وتشعب موجات وأحداث العنف العشا
مع قوات الدرك التي تحاول إطفاء ھذه الحرائق دون كلل أو ملل، فیما یتوارى السیاسیون في الخلف، 

  !على اعتبار أن ملف العنف ھذا أمني فقط
 

ویكتمل مشھد العنف والفوضى، اجتماعیا وطالبیا، بعودة موجة اإلضرابات واالعتصامات 
 العمالیة والنقابیة والمھنیة، والتي باتت تلف، ھي أیضا، العدید من المؤسسات الرسمیة واالحتجاجات

ھذا فضال، طبعا، عن نشاط القوى السیاسیة المعارضة . واألھلیة، بما فیھا العاملة في قطاعات حیویة
عنف والحراك المطالب باإلصالح، والذي یبدو األقل عنفا وضررا وتوتیرا، مقارنة بما یحیط بال

  .المجتمعي والجامعي واالحتجاج العمالي والنقابي من أضرار وأخطار
 

! فبعد كل ذلك، ألم یكن األمر یستحق من الرئیس النسور استحداث حقیبة وزاریة لمكافحة العنف
فعلى األقل، . ولیس مھما إن كانت وزارة سیادیة أو غیر سیادیة، فقط وزارة یحملھا وزیر وازن مثال

د اعترفنا رسمیا باستفحال ظاھرة العنف المجتمعي والطالبي، وسحبنا رأسنا من نكون حینھا ق
، وتجاوزنا الخطاب المثالي عن مجتمع التراحم والتكافل والترابط، وھو الخطاب "تراب النعامة"

  !الذي لم یعد یغني أو یسمن من جوع
 

اق علیھا؛ إذ یمكن لألردنیین ربما كانت المشكلة الوحیدة في استحداث مثل ھذه الوزارة، لیس اإلنف
إنما المشكلة أن استحداثھا سیعني اعترافا بفشل كل الجھود ! تحمل المزید من الھدر في النفقات العامة

الوطنیة والرسمیة السابقة للتصدي لظاھرة العنف المجتمعي والجامعي، وأن قصة االستراتیجیات 
  "!حصیدةسوالیف "واإلجراءات والسیاسات السابقة كانت كلھا 
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ماذا یھمني إن كان لدینا وزیر أشغال ونقل، : السؤال الذي یؤرقني وأنا أتابع بملل تشكیلة الحكومة ھو

وما حاجتنا ! فیما ُتقطع وُتغلق الطرق الرئیسة والدولیة لیل نھار، عبر موجات العنف التي ال تنتھي؟
ھ من شركات إدارة، كفیل بقطع المیاه إلى وزیر میاه إن كان إضراب موظفي سلطة المیاه، وما فرخت

وما حاجتنا إلى وزیر تعلیم عال بعد أن باتت الجامعات، الرسمیة ! عن مدینة أو أحیاء بكاملھا؟
  !، أماكن تفریخ خطیرة للعنف واالنقسامات؟)ما شاء اهللا(والخاصة 

 
شكیل الحكومي، بأن بصراحة، أتمنى أن یھدي اهللا الدكتور النسور، وأن یسارع إلى تدارك سقطة الت

یجري تعدیال سریعا على حكومتھ الثانیة، یستحدث من خاللھ وزارة لمكافحة العنف العام، بل وأن 
وسنسامحھ، من جھتنا، على الخروج عن . یتسلم شاغل حقیبتھا منصب نائب رئیس الوزراء أیضا

  !شروط الرشاقة والترشید للحكومة
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  المدنیة التربیة ومقرر ... الجامعي العنف

  
  الخوالدة ارحیمة محمد زاید

  
 التنظیر بین الجامعي العنف ( عنوان تحت إلكترونیة صحف عدة في نشر مقاال كتبت قد كنت

 معظم لتطال كبیر بشكل الجامعي العنف ظاھر انتشرت إذ .أشھر بضعة قبل ذلك وكان ) والتحضیر
 التي والممجوجة الغربیة الظاھرة ھذه من نتخلص أن أمل وكنت . األردن في والكلیات الجامعات

  .التعلیم مخرجات على سلبا أثرت بل األردن في العالي التعلیم سمعت شوھت
  

 ( مسمى تحت ، یدرس الجامعات في أجباري مقرر ھناك یكون أن فكرة أطرح ومازالت وكنت
 ثقافي فكر اجإدر نرید ولكننا المرجوة الغایة یحقق ال فضفاض معنى نرید ال ، ) المدنیة التربیة

 للتسلیة مكان الجامعة أن من الطلبة من كثیر ذھن في یعلق ما یغسل خاص واجتماعي ومعرفي
 جھل على القائمة الضیقة والتكتالت األحزاب وتشكیل ... الفرغ وقت وقضاء) الطشات( و واللعب

   .اإلبداعو والحوار والمعرفة والعلم والثقافة الفكر على القائمة األصیلة الجامعیة القیم
  

 مع الفرد تعامل كیفیة في شمولي فكر على یقوم زالت، وما اطرحھ الذي المدنیة التربیة مقرر
 قبول على القائم والثقافي الحضاري بمعناھا ولكن الھالمي بمعناھا لیست المدنیة وفق مجتمعة

 فكرا خراآل واحترام الحوار على یقوم نظام وفق نعیش أن أي . موجود كونھ واحترامھ اآلخر
 األردنیة الجامعة في كنت عندما التسعینیات ففي. إقصاء و وتغیبا تھمیشا ولیس ووجودا وثقافة
 عشر بخدمة یقوم إذ الطویل الفراغ وقت الطالب إلشغال وسیلة بوصفھا المجتمع خدمة فكرة طبقت

 یكون ما لباغا الذي المجموعة رئیس مع األمر ھذا مناقشة ویتم خاص أو عام مكان أي في ساعات
 غالبیة ثم!!  ' مكتبھ بابھ تحت من المختومة الخدمة ورقة بتزریق ' نقوم غائبا تدریس ھئیة عضو
 ھذا . حقیقة خدمة دون عامة منشاة او مكتبة او بلدیة مثل جھة أي من أرواق یختمون كانوا الطلبة

   .بالتجربة الحقیقي واالیمان الرقابة لغیاب ذریعا فشال فشلت التجربة
  

 بمفھومھ ) المدنیة التربیة ( مقرر إلى وبسرعة بحاجة نحن مضى وقت أي من وأكثر الیوم
 في سواء ، وثقافة نظام الدور في فالوقوف ، العام النظام احترام على القائم الحدیث العصري

 ءاالعتدا عدم .. اآلخرین إزعاج دون الشارع في المشي أو حكومیة دائرة أو فالفل مطعم او المخبز
 ،وكما موجود آخر فھناك موجود أنك فكما . اآلخر قبول بمعنى ... المسؤولة اآلخرین حریة على
   .یفرقنا ال یجمعنا نظام وفق كٌل ولكن حیاتھ یمارس من ھناك ، حیاتك تمارس أنك

  ٢٠١٣-٤-١زاد األردن األخباري                                                 اإلثنین                                                   
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   !بلطجي أم جامعي طالب
    

  العیاصرة خالد
  

 بین المناوشات أستمرت لمرافق،ا ُكسرت جامعتي، أرجاء في الرعب أنتشر حار، صیف ذات
 الطرف سیطر فیما الجامعة، على المطلة التلة أعلى أحتل منھم البعض وفر، كر بین ما الطالب،

 السوقیة، والمسبات بالحجارة ذاك یرمي ھذا -  ! أحد غزوة خطة مستخدمین – الساحات على األخر
   ! شرھم من تسلم لم ھورالز حتى االسلوب، بعین علیھ یرد واألخر قذفھ، یمكن ما وكل

  
 الشمال محافظات بین الواصل الدولي الطریق اغالق تم الطرفین، بین المشاجرة تطورات

 الجامعة، باتجاه للدموع، المسیلة القنابل بإطالق وقامت الدرك، قوات تدخلت عمان، والعاصمة
 على یقوى أحد ال المنتصرین، المحررین دخول الجامعة دخلوا التالي الیوم في. الطالب تفرق

   ! سؤالھم
  

 عدنان الدكتور آنذاك الجامعة رئیس أعجز األمر الطالب، بین اإلصابات من عددا خلفت المشاجرة
 كانت االخالقیة الخسائر لكن جدًا، كبیرة كانت المادیة الخسائر المناسب، اإلجراء اتخاذ عن بدران
   ! بكثیر ذلك من أكبر

 الكراعین أحمد للدكتور الیوم ذك أحداث وصفت العبارة بھذه لھا، نظیر ال أمل خیبة بصراحة
  . عمره اهللا أطال الیل أبو أمین والدكتور اهللا، رحمة

  
  ! ؟ الغد في الدولة إدارة بھم منوط علم، طلبة ھؤالء حقا فھل أمل، خیبة نعم،

  
 بفصل الجامعة، یسرئ قام فقد سارة، اخبارا ثنایاه في حمل لكنھ طبیعتھ، إلى الدوام عاد أیام، بعد

  . والخاصة الحكومیة، الجامعات من المشكل، في سببا كانوا طالبا ٣٠من أكثر
  

  . القرار تطبیق دون لحیلولة بھ، واستعانوا اال مسؤوال أو شخصیة أو عباءة یتركوا لم ھؤالء،
  

  . رارالق تنفیذ على بدران عدنان الجامعة رئیس أصرار مع الریاح، أدراج ذھبت جھودھم أن اال
  

 المشاجرة نتیجة وسلوك، سیرة حسن تحصیل على قادر غیر بھ وأذ بأحدھم، التقیت سنوات، بعد
  . الدراسیة مسیرتھ استكمال من تمنعھ وباتت ابطالھا، أحد كان التي

  
 وسیطرة للطلبة، األسریة التربیة غیاب إلى المشاجرات أسباب یعید - التبریر باب من - البعض
 غیاب إلى یتنظرون ال لكنھم األسر، على غضبھم لجام یصبون ھؤالء أفعالھم، ىعل البلطجة عقلیة

  . التصرفات ھذه نشر في ودوره القانون،
  
  
 تفعل ال بحیث ھؤالء، حیال الصمت حق للجامعة یباح فھل الفرضیة، صدقیة جدال افترضنا لو

 إلى یصار ثم من أوال، یعاقبوا أن أولى باب فمن یقولون، كما التربیة قلیلو كانوا إن بحقھم، القوانین
  . واسرة بل طالب صفة یستحقوا حتى وأسرھم، تأھیلھم اعادة
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 واالخالقیة الوطنیة المسؤولیة من كاف قدر على جامعات رؤساء ھناك كان لو ھنا، قولھ، أرید الذي

  . االفعال هبھذ القیام نفسھ لھ تسول من كل بحق واالنظمة القوانین بتفعیل لقاموا والتربویة،
  

 عن تختلف ال التي والثناء، المدح وتالل القھوة، فناجین وأصوات الجاھات، لجحافل الرضوخ دون
  . أنفسھم الجامعات زعران

  
 دون علیھا، یسیطرون التعلیمیة، مؤسساتنا یجوبون الزعران بمالبس علم طلبة رؤیة المعیب من

  . ھؤالء عن وخارجھا الجامعات اخلد الرقابیة الجھات غیاب المعیب من حسیب، أو رقیب
  

 رادع وال یدینھم، قانون فال ھؤالء، شوكة تقویة على عملت التي االسباب أھم أحد طبعا ھذه
  .یمنعھم

  
 وفصل الجامعة، ورئیس العالي التعلیم وزیر الستقال الغرب في ھذه المشاجرات كانت لو: ختاما

 لدینا الجامعات رؤساء أن أم القانون، ینفذ لم أن قعد،ت ولم الدنیا لقامت بل فیھا، یدا لھ كان من كل
   ؟ الفئات ھذه یھابون

  
 سببا وكانت األردنیة، الجامعات في الماضیة الفترة خالل حصلت المشاجرات مئات بل عشرات،

 انعكاس إلى قاد الذي األمر االزم، العقاب مفتعلیھا بحق یؤخذ لم التعلیمیة، العملیة خطى تعطیل في
 أن مسبقا یعلمون فھم لھم، یحلو ما الفتعال الرخصة الفئات ھذه منح بحیث سلبیة بصورة األمر

  . علیھم یطبق لن القانون
  

  !؟ الورق على حبر مجرد ھو أم باألصل، قانون ھناك ھل بل القانون، نحترم فھل
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ة بحیث تعود األجواء لُتصبح إنحسار األجواء الخماسینیة و انخفاض ملموس على درجات الحرار: الثالثاء* 
  ربیعیة ُمعتدلة

  ترتفع درجات الحرارة ُمجددًا ويزداد لیًال تأثیر منخفض جوي خماسیني جديد: األربعاء* 

تتحول الى باردة مساء ولیًال حیث ُيتوقع ھطول .. أجواء عاصفة وُمغبرة حتى الظھر : الخمیس* 
  زخات محلیة من المطر

  الثالثاء 

  :نھارًا

  .خفاض ملموس على درجات الحرارة بحیث تعود لُتصبح حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العاميطرأ ان

  . و يكون الطقس ربیعیًا لطیفًا في أغلب المناطق، و دافئًا في مناطق األغوار و البحر المیت و العقبة

  . و تظھر بعض الُسحب على ارتفاعات ُمختلفة

 ُمعتدلــة إلـى نــشطة الــسرعة، و ُمثیــرة للغبــار فــي المنــاطق  الريـاح تكــون شــمالیة غربیــة إلــى غربیــة 
  .الصحراوية من جنوب و شرق البالد

  :حّذر منُي

  .خطر تدني مدى الرؤية األفقیة في المناطق والطرق الصحراوية من جنوب و شرق البالد نتیجة الُغبار

  :لیًال

  .تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بالُمقارنة مع اللیالي السابقة

يتحول الطقس تدريجیًا لیصبح باردًا نسبیًا في الجبـال والـسھول الـشرقیة، و مـائًال للبـرودة فـي بـاقي                و
  .ويبقى ُمعتدًال في األغوار والعقبة. المناطق

  .الرياح تكون شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة، تخف سرعتھا و تدريجیًا و تتحول الحقًا لُتصبح ھادئة

  األربعاء 

  قدمة منخفض جوي خماسیني جديد، يزداد تأثیره لیًال وخالل الخمیستتأثر المملكة بُم

  :نھارًا

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة بحیث تصبح ُمجددًا أعلى من ُمعـدالتھا لمثـل ھـذا الوقـت مـن           
  . درجات مئوية٧-٥العام بحوالي 

مع ظھـور  . ر والبحر المیت والعقبةويكون الطقس ربیعیًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبیًا في األغوا        
  .بعض الُسحب المتوسطة والعالیة

  .وتكون الرياح جنوبیة شرقیة الى جنوبیة غربیة، خفیفة الى ُمعتدلة السرعة

  :لیًال

 حالة الطقس 
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تسود المملكة تدريجیًا األحوال الحويـة الخماسـینیة، بحیـث يكـون الطقـس دافئـًا فـي أغلـب المنـاطق،           
  . المیت والعقبةوبشكل الفت في األغوار والبحر

  .ويتحول تدريجیًا الى ُمغبر في مناطق واسعة من البالد

  .وتكون الرياح جنوبیة غربیة، ُمعتدلة السرعة، تنشط تدريجیًا

  الخمیس 

يزداد تأثر المملكـة بمـنخفض جـوي خماسـیني يتمركـز صـباحًا شـمال مـصر، وُيتحـرك ُمـسرعًا باإلتجـاه                    
  الشمالي الشرقي

  :نھارًا

 تأثر المملكة باألحوال الجوية الخماسینیة، بحیث تكون األجواء ُمغبرة في كاقة المناطق مـع            يزداد صباحاً 
وتظھر بعض الُسحب علـى إرتفاعـات ُمختلفـة وتتھیـأ الفرصـة      . ھبوب رياح جنوبیة غربیة نشطة السرعة     

  .لھطول زخات محلیة من المطر بمشیئة اهللا في مناطق محدودة

 يطرأ إنخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة وإرتفاع كبیر علـى نـسبة   وإعتبارًا من ساعات الظھیرة،  
  .وتستمر األجواء ُمغبرة في مناطق واسعة من المملكة) عدا الشرقیة منھا(الرطوبة في كافة المناطق 

وخالل ساعات العصر، تتكاثر كمیات من الُسحب على إرتفاعات ُمختلفـة، وتتھیـأ الفرصـة لھطـول زخـات            
  .مطر بمشیئة اهللا في شمال ووسط المملكةمحلیة من ال

وتكون الرياح غربیة نشطة السرعة، تترافق بھبات قوية أحیانًا، ُمثیـرة للغبـار واألتربـة باإلضـافة للعواصـف           
  .الرملیة في المناطق الصحراوية

  :ُيحّذر من

والُمثـار بفعـل    خطر تدني مدى الرؤية األفقیة في مناطق واسعة من المملكة نتیجـة الغبـار المرافـق                -١
  .الرياح النشطة

   خطر إنعدام مدى الرؤية األفقیة في المناطق والطرق الصحراوية نتیجة توقع ھبوب عواصف رملیة-٢

  . خطر حدوث ُمضاعفات لدى مرضى الجھاز التنفسي والعیون نتیجة الغبار-٣

  :لیًال

وغائمـة  . ردة وخاصة في الجبـال يطرأ إنخفاض حاد آخر على درجات الحرارة، بحیث تتحول األجواء الى با         
جزئیًا في شمال ووسط المملكة، وُيتوقع ھطول زخات ُمتفرقة من المطر بمشیئة اهللا في أجزاء من تلك    

  .المناطق

وتكون الرياح غربیة نشطة السرعة، مع ھبات قوية أحیانًا في الجبال والبادية، وتستمر ُمثیرة للغبار فـي              
  .جنوب وشرق المملكة

  :ُيحّذر من

  . خطر التغّیر الُمفاجىء على درجات الحرارة بالمقارنة مع الیومین الماضیین-١

  . خطر تدني مدى الرؤية األفقیة في المناطق والطرق الصحراوية الجنوبیة والشرقیة، نتیجة الغبار-٢



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة جـــــــامعــــة األردنــ       ال
   األردن١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦ (٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦ (٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (٦-٩٦٢) ٥٣٥٥٠٢٨ - ٥٣٥٥٠٠٠ Fax: (٦-٩٦٢) ٥٣٠٠٤٢٦ Amman ١١٩٤٢ Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

٤٤ 

  

  

   

  
  
  

              س بضرورة اتخاذ ب رئاسة المجل اغي طال ة النائب مصطفى ی ة النیابی رئیس اللجنة القانونی
د الحجوج          اإلجراء الالزم بخصوص غیاب عضوي اللجنة النائبین وفاء بني مصطفى ومحم

ي  .. عن اجتماعاتھا منذ فترة طویلة  وكان المجلس رفض استقالة النائبین من عضویة اللجنة ف
  .وقت سابق

  
          ب دیر مكت ب م مالسنة حادة وقعت أمس بین النائبین طارق خوري وعبد اهللا عبیدات في مكت

س النواب على خلفیة موقفھما من أزمة الالجئین السوریین في الجلسة التي عقدت       رئیس مجل 
  .الخمیس الماضي

  
          دى المؤسسات ن إح إحدى السیدات النواب رفضت استقبال عدد من الموظفین المفصولین م

  .السیدة النائب كانت تبنت قضیتھم تحت القبة.. في مكتبھا في مجلس النواب
  

     ھ         مسؤول في الصف األول ف دور حول دأت ت ي االردن، ب ة ف ي إحدى المنظمات المدنیة العامل
ارس              ي تم شبوھة والت رة والم سائیة الكثی ھ الن في اآلونة االخیرة شبھات اخالقیة نتیجة عالقات
ى                 ة ویعمل اآلن عل ذه المنظم یس ھ ح لمنصب رئ زم الترش ان العمل وخارجھ، یعت داخل مك

  !تسجیل أشخاص محسوبین علیھ لضمان الفوز
  

        روة ي والث ي المواش ة مرب ي صحف یومی شر ف ر إعالن ن ي وادي األردن دعا عب مزارع ف
ساحة      ى م زروع عل ان الم ن الباذنج تفادة م ى االس ة ال وادي األردن  ) ٥٠٠(الحیوانی م ب دون

ى       .. لمواشیھم نظرا النعدام السوق والتسویق    ن الدرجة األول اج م ى ان اإلنت المزارع أشار ال
  .وتكالیف القطف علیھ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 
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                 ،وقین شؤون االشخاص المع ى ل س االعل یس المجل د رئ تحت رعایة سمو األمیر رعد بن زی
ن صباح         ة عشرة م تنظم كلیة الھندسة وتكنولوجیا المعلومات في الجامعة االردنیة في الحادی

  .الیوم االثنین لقاء حواریا في مدرج سعید المفتي حول االشخاص المعوقین
  
  

  وم ل ی ة  مث تجوابھ بتھم نید الس د س الي محم ط العم ة الناش ن الدول ة أم ة محكم ام نیاب س أم أم
  .التحریض على تقویض النظام في المملكة، حیث نفى التھمة تماما

  
  

       ذین ات ال ر البكب ولین عب ة المتج اھرة الباع شار ظ ن انت دا م ي وخل الع العل الي ت تكى أھ اش
ى      افة ال ستعمل إض اث الم راء األث ى ش ون عل الل    یعمل ن خ ھ م ضراوات والفواك ة الخ باع

  .مناداتھم عبر سماعات عالیة الصوت منذ الصباح الباكر
  
  

      ي ؤتمرا صحفیا ف یعقد رئیس جمعیة المركز االسالمي الدكتور جمیل الدھیسات ظھر الیوم م
ا             ة بمناسبة مرور خمسین عام سنبلة الذھبی ال بال ات االحتف فندق الفنار بمناسبة انطالق فعالی

  .سیس الجمعیةعلى تأ
  
  

   والي ات ح د المحروق ن عوائ دیات م صة البل غ ح ة  ٧٥تبل صِّل الحكوم ا ُتح ار فیم ون دین  ملی
ف              ٣٢٠مبلغا قدره    د اللطی دس عب رى المھن سلط الكب ة ال ة بلدی رئیس لجن  ملیون دینار، وفقا ل

  .الحدیدي
  
  

      ا ع التی شركة بقط د إدارة ال راءاتھم ض س إج وك أم اه الیرم ركة می صمو ش عد معت ر ص
سي                  اب الرئی ب وإغالق الب ن المكات ة االنترنت ع الكھربائي عن مكاتب الشركة وفصل خدم

دین      » لحام األوكسجین »والباب الخلفي للمبنى بـ    ى، مؤك ى المبن دخول ال ن ال لمنع الموظفین م
  .أنھم ماضون في إجراءاتھم التصعیدیة لحین االستجابة لمطالبھم

  
  

 دوة عن معركة الكرامة في الساعة الخامسة والنصف من تقیم جمعیة ماحص للعلوم والثقافة ن
 .مساء الیوم االثنین یلقیھا الفریق الركن المتقاعد فاضل على فھید

  
  
  
  

  ٣/٢٠١٣/                                              ٣١األحد                                                                 صنارة الدستور         
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     بحسب مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین فان كلفة انشاء مخیمات السوریین خالل العام
ن   ملیون دوالر وھذا الرقم بدون احتساب الخدم٥٠الماضي تجاوزت    ات االساسیة الممولة م

  .الجھات المانحة
  
  

        امج دم البرن ث یق الي حی ي والم دعم الفن رامج ال ن ب ة م ان مجموع ة صناعة عم اطلقت غرف
  .الخدمات والدعم المالي للمصانع التي یمكن لھا تقدیم طلبات لالستفادة من ھذه البرامج

  
  

       راء     یعقد في أبوظبي منتصف الشھر الحالي مؤتمر التمویل االسالم ن الخب دد م ي بحضور ع
  .الدولیین واالقلیمیین وبمشاركة اردنیة متمیزة
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  الملك یؤكد الدعم األردني لألشقاء الفلسطینیین في نیل حقوقھم 
  اتفاق أردني فلسطیني یجدد الوصایة الھاشمیة على القدس

  ت الحكومیةرئیس الوزراء یوعز بوقف األعطیا
  )التموین(المباشرة بوضع آلیات عمل : وزیر الصناعة

  تعدیل وزاري قبل نھایة العام لضم نواب على أساس الكفاءة: النسور
  یقر قانون نقابة األئمة والوعاظ» النواب«

  مدلوالت سیاسیة وأمنیة واقتصادیة» الداخلیة«بـ » الشؤون البلدیة«دمج 
   الغاز المنزليتخفیض أسعار المحروقات وتثبیت

    طقس حار نسبیًا حتى األربعاء 
  

  
  
  
  
  

  الملك یؤكد أھمیة تعزیز العالقات بین االردن وكندا في المجاالت االقتصادیة واالستثماریة 
  مجلس الوزراء یوقف التبرعات واألعطیات الحكومیة 

  عنوان المرحلة لعمل الحكومة النظافة والنزاھة : النسور 
  »الطلبات القضائیة«المسافرین للتأكد من دعوة المعتمرین و

  الحكومـة تخفـض أسعـار المحـروقـات 
  أكثر القوانین أھمیة بالنسبة لنصف االردنیین» المالكین والمستأجرین«

  ارتفاع الرقم القیاسي السعار اسھم بورصة عمان
  حالتا طعن خالل مشاجرات طالبیة في جامعات رسمیة 

  الریاضي یجتاز حاجز الكلیة: ة لكرة السلة دوري اندیة الدرجة الممتاز
  نقص النوم یزید البدانة واإلقبال على تناول الطعام

  
  
  
  
  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة
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  ... الملك یؤكد وقوف األردن إلى جانب الفلسطینیین في سعیھم لتلبیة

  یلوح بحجب الثقة عن حكومة النسور  " الوسط اإلسالمي"
  ة للمعلمین تشكیل لجنة مشتركة لبحث المطالب الصحی

  االنتخابات ومدیونیة البلدیات تتصدران جدول أعمال الحكومة  
   % ٦.٣إلى  % ٤.١تخفیض أسعار المحروقات من 

  مناورات بحریة فرنسیة أردنیة في العقبة 
  حكومة النسور الثانیة تفتقر إلى الشرعیة الشعبیة  ": العمل اإلسالمي"

  فلسطیني غاز أكبر حقل بحري " سرقة"إسرائیل تبدأ 
  طالبة تعتدي على معلمتھا في الكریمة  

  معلمو اإلضافي أولویة للنقابة ": المعلمین"
الفیصلي ینھي مرحلة التحضیر الجاد لمواجة شعب إب الیمني شباب األردن یستعد الحتضان اللقب 

  "   معجزة"والوحدات یحتاج إلى 
  
  
  
  

  مجلس الوزراء یعقد جلستھ األولى 
  حطة نوویة بوالیة اركنساس  جرحى بم٣قتیل و

  مباحثات مصریة مع حماس حول الھدنة مع اسرائیل 
  مشاركون في مؤتمر اعالمي یؤكدون اھمیة حق الحصول على المعلومة 

   نیسان ٨نقابة الممرضین تؤكد تمسكھا باإلضراب عن العمل في 
  ھیئة االوراق المالیة تعتمد اسس تعلیق شركات الخدمات المالیة 

   ٢١٠٠بورصة یخترق الحاجز النفسي مؤشر ال
  تعلیق الدراسة في جامعة مؤتة یوم غد االثنین 

  مشاركون في مؤتمر اعالمي یؤكدون اھمیة حق الحصول على المعلومة 
  موظفو میاه الیرموك المحتجون یقطعون التیار الكھربائي واالنترنت عن مكاتب الشركة 

  یین في سوق العمل شكاوى من مزاحمة الالجئین السوریین لألردن
  نزوح واسع لعائالت من حي یشھد معارك في حلب 

  تحذیر من تبعات رفع أثمان الكھرباء على الصناعة المحلیة 
  إخالء برج إیفل بعد بالغ عن وجود قنبلة 

  تحسن صحة الرئیس العراقي 
  مستوطنون یقتحمون منطقة برك سلیمان في بیت لحم

  
  


