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 "األردنیة"أسیس نادي للتمیز العلمي في 
 

أعلن في الجامعة األردنیة الیوم عن 
ر تأسیس نادي التمیز العلمي الذي تنحص

عضویتھ على المقبولین في كلیات 
 .الجامعة على أساس التفوق العلمي

  
ویھدف النادي الذي ستشرف على إدارتھ 
عمادة شؤون الطلبة بالشراكة مع عمادة 
البحث العلمي ومركز حمدي منكو 
للبحوث العلمیة على دعم وتشجیع طاقات 
الطلبة نشطاء البحث العلمي عند إجرائھم 

یة متخصصة تخدم بحوث ودراسات علم
 .میادین التنمیة في الدولة األردنیة

  
وخالل لقائھ الطلبة المتمیزین في البحث العلمي أكد رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة أن 
الجامعة تضع في سلم أولویاتھا النھوض بقطاع البحث العلمي الذي یعتبر من وظائفھا األساسیة 

عامین الماضیین على دعم مالي من االتحاد األوروبي یقدر مشیرا إلى حصول الجامعة خالل ال
 .بملیوني دوالر وعلى أكبر المشاریع البحثیة من صندوق البحث العلمي

  
إنكم تخوضون تجربة ومرحلة جدیدة في النشاط البحثي "وخاطب رئیس الجامعة الطلبة قائال 

، مؤكدا استعداد الجامعة "ت المدرسةوالمعرفي والتي تختلف في أساسھا ووسائلھا وأنماطھا كما كان
لتوفیر اإلمكانات المادیة والمعنویة والبیئة الخصبة لتنفیذ أھدافھم وتطلعاتھم لتحقیق انجازات بحثیة 

 .متقدمة
  

ودعا الطراونة الطلبة إلى بناء جسور التعاون فیما بینھم واالستفادة من تجربة كبار االساتذة الباحثین 
كتور علي نایفة والدكتور شاھر المومني اللذان حققا شھرة عالمیة وتأثیرا في في الجامعة منھم الد

 .أبحاثھم الصادرة وفقا لتصنیفات عالمیة
  

وأكد كل من عمیدة البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب وعمید شؤون الطلبة حرصھما على تزوید 
دام المختبرات واألطر التنظیمیة الباحثین الشبان بما یحتاجون من أجھزة ومعدات وبرمجیات واستخ

 .إلنجاز مشاریعھم البحثیة على أكمل وجھ
  

وقدم عدد من الطلبة خالل اللقاء الذي حضره نائبا رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة والدكتور 
موسى اللوزي مداخالت حول مسیرتھم الدراسیة والبحثیة مؤكدین التزامھم بتحقیق رؤى وتطلعات 

  .تحقیق المزید من اإلنتاج العلمي الذي یخدم قطاعات التنمیة في األردن الجامعة نحو

 أخبار الجامعة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

  ٣: ،صدى الشعب ص١٣: أخبار األردنیة،الرأي ص
 ١٠/١١/٢٠١٤                                     اإلثنین
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 تكرم الحموري ونصراوین" األردنیة"حقوق 
  

كرمت كلیة الحقوق في 
الجامعة األردنیة الیوم كل 
من عمیدھا السابق 
الدكتور طارق الحموري 
والدكتور لیث نصراوین 
على انجازاتھما 
 وعطائھما المتمیز في دفع

المسیرة األكادیمیة 
  .واإلداریة للكلیة

 
وجاء تكریم الدكتور 
الحموري لتحقیقة العدید 
من االنجازات من أجل 
رفعة الكلیة وتعزیز 

الشراكات مع مختلف الجھات العلمیة العالمیة وإطالق المبادرات الخالقة بین الطلبة، فیما جاء تكریم 
عن حقل العلوم االجتماعیة في  ٢٠١٤تقدیریة لعام الدكتور نصراوین لحصولھ على جائزة الدولة ال

  .مجال القانون الدستوري
 

وقال عمید الكلیة الدكتور ابراھیم الجازي خالل اللقاء التكریمي الذي حضره نائب العمید لشؤون 
الدراسات العلیا الدكتورة محاسن الجاغوب، ومساعد العمید لشؤون الطلبة الدكتورة لینا شبیب، 

قسام في الكلیة إن اإلنجازات األكادیمیة التي تتحقق للكلیة من أي عضو ھیئة تدریس أو ورؤساء األ
إداري تمثل رصیدا إضافیا إلنجازات ونجاحات الجامعة التي تطمح للوصول إلى مصاف الجامعات 

ً في غضون عام    .٢٠١٨المصنفة عالمیا
 

ریس والموظفین على ما لمسھ منھم وشكر الحموري عمید الكلیة ورؤساء األقسام وأعضاء ھیئة التد
من تعاون وإخالص خالل فترة عملھ، مؤكدا أن ما حققتھ الكلیة من انجازات في عھده كانت جھدا 

  .تكاملیا من الجمیع ولیس جھدا فردیا
 

ِحت لھ إلى جانب تسعة علماء ومثقفین ومفكرین وفنانین  بدوره تحدث نصراوین عن الجائزة التي ُمن
ھدى ھذا النجاح للجامعة التي تدعم على الدوام مسیرة العلم، والتي نذرت نفسھا منذ في المملكة، وأ

  .نشأتھا لتواكب مسیرة التمیز والتقدم في المعرفة

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      أخبار األردنیة                                           
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 خبراء یوصون بضرورة تعزیز دور األكادیمیین والباحثین في القطاع الریاضي
 

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي 
" التغییر تحدیات"لعلوم الریاضة 

بضرورة تعزیز دور األكادیمیین 
والباحثین في القطاع الریاضي وتوظیف 
بحوثھم للنھوض بالواقع الریاضي على 
المستوى االردني بشكل خاص والوطن 

 .العربي بشكل عام
وأكدوا في ختام أعمال المؤتمر الذي 
نظمتھ كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة 

ة األلمانیة األردنیة بالتعاون مع الھیئ
ومعھد علوم ) الداد(للتبادل الثقافي 

شخصیة عالمیة وعربیة ) ٥٠(الریاضة في جامعة ماجدیبرج األلمانیة، وبمشاركة أكثر من 
متخصصة، على أھمیة النشاط البدني لكافة الفئات العمریة، لما لھ من فاعلیة  في الوقایة من 

في " كمفھوم"كومیة والمؤسسات التعلیمیة لتبنیھ االمراض المزمنة، داعین إلى إشراك الھیئات الح
 .منھجیتھم وخططھم

  
منھا، لما لھا من " الصحیة"وحث المؤتمرون على ضرورة ممارسة األنشطة الریاضیة خصوصا 

 .دور إیجابي في الوقایة من أمراض العصر المنتشرة في المجتمع على رأسھا أمراض نقص الحركة
  

ورق عمل قدمھا ) ٨٠(ھ التي امتدت على مدار یومین ما یزید على المؤتمر الذي عرض في جلسات
خبراء ومختصین من دول أجنبیة مثل ألمانیا وكرواتیا والنرویج وتایوان، وعربیة مثل مصر 
والعراق وفلسطین والسعودیة والسودان والكویت وتونس والجزائر، تخصصت بشكل رئیسي في 

 .ریاضة الصحیةالریاضة التنافسیة وال: مجالین اثنین 
  

وتطرقت األبحاث المشاركة إلى جملة من المحاور المتنوعة التي غطت مختلف تخصصات علوم 
الریاضة، تناولت فیسیولوجیا الجھد البدني، واإلدارة الریاضیة والصحافة واإلعالم الریاضي، 

یاضي والتعلم والسیاحة الریاضة ومناھج التربیة الریاضیة وطرق أسالیب تدریسھا، والتسویق الر
 .الحركي وفسیولوجیا وعلوم الریاضة لألطفال وغیرھا من المواضیع ذات العالقة بالنشاط البدني

  
انماط الحیاة (وخالل جلسات الیوم الثاني قدم الدكتور ھاشم الكیالني في محاضرة لھ بعنوان  

شرحا وافیا حول ) االیضیةاالساسیة في مرحلة الجنینیة ومرحلة حدیثي الوالدة للمصابین بالمتالزمة 
متالزمة االیض والتي ھى عبارة عن مزیج من االضطرابات الصحیة التي تزید من خطر االصابة 
بامراض القلب والشرایین وداء السكري، والعوامل المتعددة للسمنة والنتائج التفاعلیة بین وراثیة 

الل مرحلة احتضان الجنین وبیئیة، وبعض الحلول للحمایة من تراكم الدھون والتخلص منھا خ
 .والطفولة المبكرة

  

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                      أخبار األردنیة           
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وتحدث البرفسور االلماني اولیفر ستول حول االستطالعات السلوكیة في الفریق الریاضي والتعرف 
على المواھب واالستشارة النفسیة الریاضیة في كرة القدم، فیما تناول الدكتور كمال الحدیدي من 

 .ات الجدیدة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة الجامعة االردنیة جملة من االستراتیجی
  

الدكتورة كرسیتي ویتي من جامعة ماجدبیرج االلمانیة ركزت في ورقتھا على المشي والجري 
والجوانب العلمیة والتكنولوجیة الریاضیة، والمسمیات الحركیة للمشي والحركة وباالخص عند كبار 

بین المشي والجري بھدف بیان تغیر النماذج  السن، وعرضت عدد من الدراسات قارنت فیھا
 .الحركیة، وافضل السبل لتحسین ھاتین الریاضتین

اداء فاعلة للوقایة من –اما الدكتورة مرغیتا دوراكوفیك من كراوتیا تحدثت عن النشاط البدني 
 .االمراض المزمنة ، ودوره في مجابھة مرض السمنة

  
كلیات واقسام التربیة الریاضیة في الوطن العربي جرى  وعقد على ھامش المؤتمر اجتماع لجمعیة

خاللھ استعراض النشاطات التي اقیمت خالل العام الحالي، والتركیز على المؤتمرات التي لھا دور 
 .كبیر في تطویر الریاضة وتفعیل دور الجمعیة بھا

  
ة االردنیة الدكتور ولید وفي حفل الختام قدم رئیس المؤتمر عمید كلیة التربیة الریاضیة في الجامع

الرحاحلة شھادات تقدیریة ودروعا تكریمیة للمشاركین والداعمین وجمیع العاملین في المؤتمر، 
معربا عن أملھ إقامة مؤتمرات قادمة تفضي نتائجھا بمزید من اإلنجازات التي تسھم في النھوض 

  .بالواقع الریاضي

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 نیة بخماسي القدم واألعمال وصیفابطالً لكلیات الجامعة االرد" الریاضة"
  

ظفر فریق كلیة التربیة الریاضیة 
في الجامعة األردنیة ببطولة 
خماسیات كرة القدم التي نظمتھا 
دائرة النشاطات الریاضیة بعمادة 
شؤون الطلبة  برعایة رئیس 
الجامعة  الدكتور اخلیف الطروانة 
وذلك في صالة النشاطات الریاضیة 

حق والشاق  في بعد تغلبھ المست
المباراة النھائیة على فریق كلیة 

، حیث سجل )٤/٣(األعمال بواقع 
ویوسف , للفائز أحمد التمیمي 

السموعي  ، وسجل لألعمال  یزن 
 .قدورة، وعبدهللا مازن ،ویزن طنوس

وفي ختام البطولة قام الدكتور زعبي الزعبي عمید كلیة األعمال  مندوبا عن رئیس الجامعة بتتویج 
لفرق الفائزة وسلم المیدالیات البرونزیة ألصحاب المركز الثالث المكرر كلیة طب األسنان وكلیة ا

 .العلوم  والفضیة لفریق كلیةاألعمال  والمیدالیات الذھبیة وكاس البطولة لفریق كلیة التربیة الریاضیة
  

لة الكلیات الى  الدعم من جانبھ أشار الدكتوراحمد علي العویدي عمید شؤون الطلبة  بعد ختام بطو
الكبیر والموصول من رئاسة الجامعة للنشاطات الریاضیة والنشاطات الالمنھجیة، مؤكدا أن الجامعة 

ً في تكریم الطلبة الذین یحققون االنجازات الریاضیة   .لن تألو جھدا

  تحدي/٣: الغد ص+مالعب/٢: الدستور ص+ریاضة/٣: الرأي ص -أخبار األردنیة
 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 لقاء لتطویر برنامج دكتور صیدلة في الجامعة

 
 

التقت عمیدة كلیة الصیدلة 
لجامعة الدكتورة ُرلى في ا

درویش عمید كلیة الصیدلة 
في جامعة فیرجینیا الدكتور 
جوزیف دیبیرو لمناقشة 
امكانیة التعاون في تطویر 
برنامج دكتور صیدلة في 

 .الجامعة االردنیة
  

جاء ذلك على ھامش 
المؤتمر الدولي السابع 
للخدمات الطبیة الملكیة 
والذي اقیم في قصر 

ر المیت المؤتمرات في البح
 .یوم الخمیس الفائت

  
وقد حضر االجتماع كال من الدكتورة نائلة بوالتوفا رئیس قسم الصیدلة الحیویة والسریریة الدكتور 
المعتصم فھمي مساعد العمید لبرنامج دكتور صیدلة والمستشفى وعدد من اعضاء الھیئة التدریسیة 

في الجامعة بحضور العمید الصیدالني عماد من قسم الصیدلة الحیویة والسریریة في كلیة الصیدلة 
 .النسور مدیر الصیدلة والدواء من الخدمات الطبیة الملكیة

  
یذكر أن البروفسور دیبیرو یعتبر مرجعا مھما في مجال الصیدلة السریریة ولھ مؤلفات كثیرة في ھذا 

  .الجامعة االردنیة/المجال وتدرس للطلبة في كلیة الصیدلة

 ١٠/١١/٢٠١٤إلثنین                                      اأخبار األردنیة                                           
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 تنفي اقتحام طلبة معتصمین مبنى الرئاسة» األردنیة«
 
 
نفذ عشرات من طلبة الجامعة األردنیة اعتصاما، أمس، أمام مبنى رئاسة الجامعة، احتجاجا على  

قرار رفع رسوم الساعات الدراسیة لبرنامجي الموازي والدولي والدراسات العلیا، فیما نفى عمید 
لمبنى الرئاسة الجامعة، من قبل الطلبة » اقتحام«وث شؤون الطلبة الدكتور أحمد علي العویدي حد

  .المعتصمین
 
طالبا وطالبة یمثلون  ١٥٠ونفذ نحو . وقال انھم طلبوا مقابلة رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة 
، اعتصاما أمام مبنى الرئاسة صباح أمس احتجاجا على قرار الجامعة برفع )التجمع الطالبي(

  . مصادر طالبیة في الجامعة الرسوم، حسبما أكدت
 

ً أنھ  طلبنا من الطلبة «وأضاف العویدي إن االعتصام بدأ وانتھى من غیر حدوث أي مشاكل، موضحا
وأعرب عن أملھ من الطلبة . »المعتصمین تحدید مجموعة منھم للتشاور والحوار معھم في مطالبھم

یة التعلیمیة والتدریسیة في الجامعة، التعبیر عن آرائھم ومطالبھم بطریقة ال تؤثر على سیر العمل
ً في الوقت نفسھ حرص الطلبة على الجامعة ومبانیھا ومرافقھا وذكر أن رئیس الجامعة التقى . مؤكدا

قبل نحو أسبوعین مع مجموعة من الطلبة، حیث أطلعھم على كل التفاصیل والمبررات لعملیة رفع 
ً أنھ لم یتم رفع الرسوم على طلبة برنامج البكالوریوس رغم أن الرسوم التي یدفعھا  الرسوم، مبینا

  . »من الكلفة الحقیقة للبرنامج% ٥٠ال تشكل أكثر من «الطالب في ھذا البرنامج 
 

أن رفع الرسوم خاص بطلبة برنامج الموازي والدولي والدراسات العلیا، الذین تم «وقال العویدي 
ً إن طلبة ھذه البرامج تقدموا بطلبات قبول وھم یعلمون أنھ تم  قبولھم العام الدراسي الحالي، مضیفا

  .»رفع الرسوم

  ، ٧: ، السبیل ص١: ، صدى الشعب ص١: نیوز،الدیار صطلبة ،٨: الغد ص،١: ،الدستور ص١٤: الرأي ص
 ١٠/١١/٢٠١٤            اإلثنین                          
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  مشروع لتغذیة المیاه الجوفیة على امتداد نھر الزرقاء

  
أطلق في الجامعة األردنیة، أمس، مشروع دراسة تغذیة المیاه الجوفیة على امتداد نھر الزرقاء 

  .میاه الشرب في المملكة للمساھمة في دعم جھود الحكومة لمواجھة الطلب المتزاید على
  

وقالت الجامعة، في بیان صحفي أمس، إن المشروع، الذي ینفذ بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس 
، یھدف )USAID(الُعمانیة، وجامعة نبراسكا األمیركیة، وبدعم من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة 

  .ي مناطق عمان والزرقاء واألغوارإلى تقلیل الفاقد من میاه األمطار والمیاه السطحیة ف
  

وعرض مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة الدكتور سید خطاري، في ورشة عمل عقدھا 
المركز، الجھود التي یقوم بھا المركز لمواجھة تحدیات شح المیاه من خالل إعداد بحوث ودراسات 

  .متخصصة
  

ان الھطول المطري في األردن غیر منتظم، ویتمیز «وقال مدیر المشروع الدكتور مروان الرقاد 
بقصر مدة الھطول وشدتھ، ما یؤدي إلى زیادة الفاقد من میاه األمطار بشكل جریان سطحي باتجاه 

  .»األحواض الصحراویة ووادي األردن
  

ً لمیاه الشرب في المملكة، كما تغطي  ً أساسیا من % ٧٠واشار أن المیاه الجوفیة تعتبر مصدرا
  .یاجات المائیة التي تستخدم ألغراض الشرب والزراعة والصناعة والنشاط العمرانياالحت

ان المشروع سیعمل على توفیر حلول علمیة لتغذیة المیاه الجوفیة من خالل حمایة «واضاف الرقاد 
  .»میاه األمطار من التبخر والتلوث

  
وفیة التي تواجھ ھبوطا حادا في وحذر من اآلثار السلبیة الناتجة عن الضخ الجائر من المیاه الج

  .مستویاتھا والتي تصل إلى متر سنویا نتیجة زیادة االستھالك على حساب التغذیة والتغیرات المناخیة
ولفت الرقاد إلى أن مشاریع تغذیة المیاه الجوفیة نفذت في ُعمان واسترالیا والوالیات المتحدة 

  .المملكة األمیركیة، مشیرا إلى إمكانیة نجاح المشروع في

 ١٠/١١/٢٠١٤   اإلثنین                                                                         ٥:  الدستور ص+ ٨:الرأي ص+بترا
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 برنامج مشترك لتدریب المعلمین بین مؤتة واألردنیة والتربیة والتعلیم
 

ً ومعلمة  ٤٨وضعت جامعة مؤتة والجامعة األردنیة ووزارة التربیة والتعلیم برنامجا لتدریب  معلما
  .على تطبیق اختبارات الوودكوك جونسون العالمیة للذكاء والتحصیل األكادیمي

 
لتنفیذي للمشروع في الشرق األوسط الدكتور بشیر أبو حّمور في تصریح صحفي الیوم قال المدیر ا

بنسختھا األردنیة العربیة ھي األولى وإن النسخة ” الوودكوك جونسون“االحد إن اختبارات 
لغة أخرى، وسیتم استخدامھا  ١٧األمریكیة منھا قد انتشرت في جمیع ارجاء العالم وتم ترجمتھا الى 

  التعلیم العربي لبناء تقییم فردي دقیق لذكاء الطلبة في المستقبل القریبفي نظام 
 

وأضاف تعتبر اختبارات الوودكوك جونسون أداة قیاس صادقة وثابتة للتعرف على مستوى ذكاء 
  .,الطلبة وتحدید ذوي القدرات الخاصة منھم

 
عاون مع باحثین امیركیین وأشار إلى أن اختبارات الوودكوك جونسون أعدھا باحثون أردنیون بالت

من مؤسسة وودكوك مینوز ومؤسسة ریفیر ساید في الوالیات المتحدة األمریكیة وبمساعدة صندوق 
  .دعم البحث العلمي خالل السنوات األربعة الماضیة

 
 ً ً الستخدامھا النظریة األكثر تطورا وبین أن اختبارات الوودكوك جونسون تعتبر األھم في العالم نظرا

قیاس النفسي والنظریة األحدث في الذكاء والتي تغطي تسع ذكاءات شاملة لمختلف القدرات في ال
  .المعرفیة والتحصیلیة

 
ً في تشخیص الطلبة ذوي الحاجات الخاصة من مثل الموھوبین، وذوي  وھذه االختبارات مفیدة جدا

تربویة المناسبة لھم وإجراء واإلعاقة العقلیة ومن ثم إعداد البرامج ال, وصعوبات التعلم, بطء التعلم
  التعدیالت المناسبة على االختبارات المدرسیة والمناھج لتتالءم مع حاجاتھم الخاصة

 
واشار ان الفریق البحثي الختبارات الوودوكوك جونسون تكون من الباحث الرئیس والمدیر التنفیذي 

لیمیة لمنطقتي الوسط والشمال للمشروع في الشرق األوسط الدكتور بشیر أبو حّمور، والمدیرة اإلق
الدكتورة جیھان مطر من الجامعة األردنیة، والمدیرة اإلقلیمیة لمنطقة الجنوب الدكتورة حنان الحموز 

  .من جامعة مؤتة

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                             ١٠: الغد ص+بترا
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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UJ students protest against hike in tuition fees 

by Suzanna Goussous  

 

University of Jordan (UJ) students staged a sit-in on Sunday near the 
administration building to protest against the hikes in tuition fees for 
the parallel and postgraduate programmes, according to the National 
Campaign for Defending Students’ Rights, “Thabahtoona”. 

Thabahtoona Coordinator Fakher Daas said some students 
attempted to break into the building but were prevented by campus 
security. 

The Jordan News Agency, Petra, quoted UJ Dean of Student Affairs 
Ahmad Owaidi as saying that the sit-in was peaceful and ended with 
no problems.  

Owaidi said UJ President Ekhleif Tarawneh met with a group of 
students around two weeks ago and explained to them the reasons 
behind the increase in tuition fees.  

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                         ٣: الجوردان تایمز ص ،بترا 
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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The dean told Petra that no increase has been imposed on the 
regular undergraduate programme although the fees paid by students 
do not cover 50 per cent of the actual costs incurred by UJ. 

UJ officials have said the 27 per cent deficit in the university’s JD140-
million budget prompted the board of trustees to decide to increase 
tuition fees of postgraduate and parallel programmes for new 
students as of the 2014-2015 academic year. 

Thabahtoona says the increase in fees ranges between 100 and 180 
per cent. 

Under the new prices, one credit hour in a MA programme now costs 
between JD150 and JD230, while one PhD hour costs between 
JD180 and JD250 depending on the specialty. 

Daas said higher education should be accessible to all Jordanians. 

“Our campaign is not to promote violence, it’s a campaign to make 
the students’ voices heard; we emphasise the concept of education, 
universities and higher education are not only for the rich,” he told 
The Jordan Times. “We will organise a protest on Tuesday starting 
from 3pm to 1am; it can go on until the next morning to protest the 
hike in tuition fees,” Daas added. 

Over 30,000 undergraduate students are enrolled at UJ, while there 
are around 4,000 postgraduate students. 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 »البروفسور علي نایفة«إطالق منحة دراسیة تحمل اسم 
  

نظمت أكادیمیة التدریب المحترف مساء السبت في عمان، حفل تكریم للبروفسور األردني الدكتور 
علي نایفة؛ عرفانا من األكادیمیة بجھوده في خدمة البشریة في مجال علوم الھندسة والریاضیات 

امین فرانكلین في الھندسة المیكانیة التي حصل علیھا اینشتاین حتى نال في نیسان الماضي جائزة بنج
 .وأدیسون وغیرھم من مشاھیر العلماء

ویعد البروفسور نایفة اول عالم عربي یحصل على تلك الجائزة العالمیة، كما أن نایفة قد حصل على 
ستانفورد درجة البكالوریوس والماجستیر والدكتوراة في اربع سنوات ونصف السنة من جامعة 

وھو أول من یحصل على تلك الدرجات في وقت قصیر في تاریخ الوالیات المتحدة . االمیركیة
 .االمیركیة

 .وحضر الحفل عدد من اساتذة الھندسة في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة
من جھتھ، رحب مدیر عام أكادیمیة التدریب المحترف یوسف الرفاعي بضیف األردن، وعالمھ 

 .بیر علي نایفة الذي رفع اسم األردن والعرب في المحافل العالمیةالك
وأعلن الرفاعي عن تخصیص منحة دراسیة سنویة للراغبین بدراسة الھندسة المیكانیكیة باسم 

 ".منحة البروفسور علي نایفة"البرفسور علي نایفة 
دموا البشریة، وكانت وأعلن عن تخصیص یوم سنوي للعلماء یتم فیھ تكریم أحد العلماء الذین خ

 ".البروفسور علي نایفة"ھي  ٢٠١٤شخصیة العام 
البروفسور علي نایفة كرمنا قبل ان نكرمھ، فقد قدم للبشریة خدمة عظیمة من "وقال الرفاعي ان 

 ".ابحاث وعلوم وكتب ألفھا للطلبة وتدرس االن في جمیع الجامعات العالمیة
لماء ونحتفي بھم وخصوصا اللذین حازوا أعلى یجب علینا أن نكرم الع: "وأضاف الرفاعي

 ".الدرجات، ولذلك خصصنا یوما سنویا لالحتفاء بالعلماء وتكریمھم وتقدیرھم
وتحدث البروفسور علي نایفة عن حیاتھ العلمیة، وكیف استطاع أن یجتھد ویصل إلى اعلى المراتب 

 .العلمیة
ردنیة والعربیة وذلك إلحداث نھضة وطالب نایف بضرورة دعم البحث العلمي في الجامعات األ

 .علمیة عربیة
وشدد على أھمیة دعم الطالب الممیزین، وتبني مواھبھم، وضرورة أن نكون مستوردین للعقول 
ولیس مصدرین لھا، الفتا إلى ان االردن والعالم العربي یصدرون العقول الممیزة الى اوروبا 

 .وامیركا، حیث یستفید منھا الغرب
لحفل كرم البروفسو نایفھ مجموعة من الطلبة الذین حصلوا على درجة االمتیاز في وفي نھایة ا

  .البكالوریوس والماجستیر والدكتوراة من مختلف الجامعات األردنیة

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                           ٨: السبیل ص
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 توجھ لرفع المعدالت المطلوبة لمعادلة الشھادات األجنبیة
 
 

إلعادة النظر في » توجھ جاد«د عن أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور أمین محمو
معدالت معادلة الشھادات االجنبیة لجھة توحیدھا مع الحدود الدنیا لمعدالت القبول بالجامعات 

 .االردنیة
ورجح محمودان تقرر لجنة المعادلة تعدیل تعلیمات االعتراف بمؤسسات التعلیم العالي غیر االردنیة 

 .ومعادلة شھاداتھا خالل اسبوع
لدراسة %) ٧٠(التعلیمات ان یكون الحد االدنى للمعدل لغایات معادلة الشھادة االجنبیة وتشترط 

 .لباقي التخصصات%) ٦٠(تخصصات الطب وطب االسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة والھندسة و
ورجحت مصادر ان یطرأ التعدیل على التخصصات الطبیة والھندسیة، إذ ان الحد االدنى المطلوب 

 .ت الباقیة یساوي في اغلبھا معدالت القبول بالجامعات الخاصة االردنیةفي التخصصا
 

وبحسب اسس القبول في الجامعات فإن الحد االدنى للقبول في تخصصات كلیات الطب وطب 
وفي كلیات العلوم الطبیة المساندة وعلوم %) ٨٠(وفي كلیات الھندسة والصیدلة %) ٨٥(االسنان 

وفي كلیات الشریعة والتمریض والحقوق والقانون والزراعة %) ٧٥(التأھیل والطب البیطري 
 %).٦٠(وللجامعات الخاصة %) ٦٥(وفي باقي التخصصات %) ٧٠(والصحافة واالعالم 

وتشیر أخر احصائیات وزارة التعلیم العالي المنشوررة على موقعھا االلكتروني، والتي تعود الى 
 .طالبا وطالبة اردنیا یدرسون في الخارج) ٦١٧٢(الى وجود  ٢٠١٣-٢٠١٢العام الجامعي 

لدرجة ) ٤٠١٩(لدرجة الدبلوم التوسط و) ١٧٦(وتوزع ھؤالء الطلبة، حسب الدرجة العلمیة، الى 
لدرجة الماجستیر، ) ٨٢٨(لدرجة الدكتوراه و) ٢٦٣(لدرجة الدبلوم العالي و) ٨٨٦(البكالوریس و

 .یدرسون اختصاص طب) ٩٥(مع االشارة الى ان ھنالك 
وتنحصر ھذه االعداد في االحصائیات التي ارسلھا المستشاریون الثقافیون والملحقون الثقافیون في 
السفارات االردنیة بالخارج، بما یبین عدم دقة ھذه االحصاءات للعدد الفعلي للطلبة االردنیین 

  .الدارسین في الخارج

 شؤون جامعیة

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                   ١٤: ،الرأي صطلبة نیوز 
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  االرھاباألردنیون یستذكرون تفجیرات عمان ویؤكدون رفضھم للتطرف و
 

 ٢٠٠٥لم تكن تفجیرات عمان االرھابیة العام / وعرار الشلول  - ومازن النعیمي - بشرى نیروخ
عقبة امام طموحاتھا واحالمھا، فبالرغم من اثر الصدمة علیھا ودخولھا مرحلة االكتئاب واصابتھا 

ن خیر دواء لمصابھا اال انھا تجاوزت المحنة بالتفاف ابناء الوطن حولھا والذي كا, بالشلل الرباعي 
 ..االلیم

 
 روال العمرو

انني وبكل اعتزاز كفرد من أفراد « اذ قالت الرائد روال العمرو إحدى ضحایا تلك التفجیرات االلیمة 
مضیفة ان دعم جاللة الملك عبدهللا الثاني « االجھزة االمنیة اقدم نفسي وروحي خدمة للوطن الغالي 

ء الوطن لھا كان البلسم الذي اعطاھا المزید من االرادة والعزیمة والقوات المسلحة االردنیة وابنا
 .والنھوض بنفسھا

فكان لھا ما أرادت بدعم , انھ ومنذ ذلك الوقت وجھت مسارھا إلكمال دراستھا الجامعیة : وتابعت
في جاللتھ في اكمال دراسة الماجستیر في جامعة كنج بلندن ، واستعدادھا الحقا لدراسة الدكتوراة ، و

مسارھا العملي فقد تمت ترقیتھا من رتبة مالزم الى ان وصلت الى رتبتھا الحالیة ، مثمنة ما قدمت 
 .لھا قواتنا المسلحة الباسلة من دعم ومساعدة

الى ان اصابتھا بشظیة في تلك التفجیرات اثر على ) بترا ( وأشارت العمرو لوكالة االنباء االردنیة 
االختصاص بذلك المجال، لعالج اولئك المصابین بھدف اعادة روح  نخاعھا الشوكي ما دفعھا الى

وتحمد هللا دوما على نعمة االمن واالمان الذي یتمتع بھ الوطن بجھود األجھزة , االمل في حیاتھم 
 .االمنیة الساھرة في ظل القیادة الھاشمیة الحكیمة

 
 الفایز

یث جاللة الملك عبدهللا الثاني في خطاب رئیس الوزراء األسبق العین فیصل الفایز بین أھمیة حد
ان الدیانات السماویة كافة تدعو إلى التسامح واإلعتدال «العرش السامي في ھذه المرحلة، وقال 

والوسطیة والمحبة، ومن ھنا فان جمیع أصحاب الدیانات السماویة مطالبون اآلن بتفعیل دورھم 
وأضاف الفایز . »ید على قیم التسامح والمحبةوخطابھم للتصدي لألفكار المتطرفة من خالل التأك

ً تفجیرات عمان  الیوم ونحن نعیش ونتذكر تلك التفجیرات الدمویة اإلرھابیة، « ٢٠٠٥مستذكرا
مطالبین أكثر من أي وقت مضى بإعالن الحرب على اإلرھاب وعلى قواه المختلفة والتصدي لھا 

في المنطقة لن یتحقق إال بالقضاء على الفكر وبین الفایز أن األمن واإلستقرار . »والقضاء علیھ
 .المتطرف والتكفیري وأصحابھ

 
 القاضي

ان االردن لم یكن في یوم من األیام بعیدا عن مخاطر « وزیر الداخلیة األسبق نایف القاضي قال 
التطرف واالرھاب، بل كان على الدوام ھدفا لھ، ابتداء من اغتیال المغفور لھ الملك المؤسس عبدهللا 

جیشھ بن الحسین في ساحة المسجد األقصى المبارك وھو بطل معارك القدس، والذي استطاع ب
الشجاع الدفاع عن المدینة المقدسة ومسجدھا واالحتفاظ بالضفة الغربیة، وانتھاء بتفجیرات عمان 
وقتل األبریاء في دور فرحھم، مرورا باغتیال أبناء األردن كما حصل للشھیدین الخالدین ھزاع 

 .»-رحمھما هللا-المجالي ووصفي التل 

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      بترا                                                                     
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شرعیة الدینیة واإلجتماعیة والسیاسیة صمد ونجح في وأشار الى أن األردن وقیادتھ التي تمتلك ال
التصدي لھؤالء الحفنة من المتطرفین وھذه الموجات من االرھاب التي توالت على المنطقة، وانتصر 
بفضل التفاف شعبھ حول قیادتھ والمرونة السیاسیة التي تعامل بھا مع الجمیع في تخطیھ لكل مخاطر 

 .االرھاب والتطرف الذي أحاطت بھ
وبین القاضي أن سیاسات االعتدال والوسطیة التي یتمتع بھا األردن، ھي من كسرت شوكة التطرف 
والمتطرفین، ولم تسمح لھم بالتمدد والتكاثر، باإلضافة الى سیاسات الحجم والقوة التي واجھناھم بھا 

 .منذ البدایة ما حال دون تنامیھم وتوسیع دوائر وجودھم
ن فئات المجتمع والتركیز على الوعظ واإلرشاد المعتدل على قاعدة نشر الوعي بی«وأوضح أن 

 .»الفكر المتنور، ھي الطریق الصحیح لمواجھة ھذه اآلفة التي لم تجد من یأویھا على أرضنا
معركتنا مع االرھاب والتطرف بدأت منذ زمن بعید، استطاع األردن أن ینتصر «وقال القاضي ان 

أجھزتھ األمنیة على التصدي لكل من یحاول المس بأمن واستقرار ھذا علیھا بقدرة قیادتھ وجیشھ و
، مشیدا بوحدة الشعب األردني بكل فئاتھ الذي وقف وال زال أمام ھذه األخطار التي تھدد »الوطن

أمننا واستقرارنا الذي ھو جزء من االمن القومي العربي، والذي نذرنا أنفسنا دوما للدفاع عنھ 
 .والموت في سبیلھ

 
 ابو عودة

رئیس الدیوان الملكي االسبق عدنان أبو عودة قال انھ بالرغم من مرور تسع سنوات على التفجیرات 
, االلیمة إال أنھ الشك كان لدى االردنیین في ذلك الوقت وعي لھذه الحركات االرھابیة والمتطرفة 

 .وزاد الوعي اثر تلك التفجیرات
كثر انتباھا ویقظة في مجال االمن الوقائي، فاالردن لدیھ اصبحنا أ ٢٠٠٥وأشار الى انھ منذ العام 

سمعة أمنیة ممتازة اقلیمیا وعالمیا، ما جعلھ مرجعیة دولیة لمكافحة االرھاب، وقلعة امنیة في وجھ 
 .اي تھدید امني وعسكري

 وبین ابو عودة ان االرھاب ال یفرق بین أحد ، مضیفا ان وجود المخاوف االرھابیة أمام التجمعات
 .البشریة یعمل على توحیدھم أمام ھذا الخطر

وأوضح ان خطاب العرش السامي یوم االحد الماضي فیھ تاكید واضح على اھمیة االمن ومكافحة 
االرھاب، مبینا ان عدم تكرار ھذا الحادث االلیم ھو مصدر اطمئنان وفخر للجمیع بقدرات اجھزتنا 

 .االمنیة
زاد وعزز من  ٢٠٠٥وفیر االمن للناس، وما حدث في العام وقال ان الشرعیة الي دولة أساسھا ت

 .احتیاطاتنا االمنیة الوقائیة
 

 المعایطة
وزیر التنمیة السیاسیة األسبق والعین المھندس موسى المعایطة قال ان جاللة الملك أكد مرارا 

ان اإلرھاب وتكرارا أننا في األردن ضد التطرف واإلرھاب والفكر التكفیري بجمیع أشكالھ، مضیفا 
والتطرف الدیني موجود في شتى بقاع العالم ومختلف المذاھب، ومھمتنا ھي محاربة اإلرھاب الذي 

 .یسيء لإلسالم والذي تنتھجھ تنظیمات إرھابیة باسم الدین واالسالم منھم براء
ل واشار إلى اإلعتداءات على المسجد األقصى من قبل الجماعات الیھودیة المتطرفة كشكل من أشكا

على «اإلرھاب والتطرف الدیني، داعیا المجتمع الدولي الى ضرورة محاربتھ، وقال في ھذا الصدد 
المجتمع الدولي الضغط على الحكومة اإلسرائیلیة لوقف التطرف واإلرھاب من قبل الجماعات 

، فالمسجد األقصى ومقدسات القدس ھي رموز مقدسة لدى المسلمین والمسیحیین في شتى »الیھودیة
 .بقاع األرض، وما یحصل ھو نوع من اإلرھاب الدیني والتطرف
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وقال المعایطة ان رسالة جاللة الملك واضحة بھذا الصدد، حیث بین جاللتھ ان األردن معني 
بمحاربة اإلرھاب لكن على العالم التصدي لإلرھاب في الدیانات والمذاھب األخرى، في إشارة إلى 

مستذكرا خطاب جاللة الملك في مجلس األمن الدولي وتأكیده على أن التطرف واإلرھاب ال دین لھ، 
أن محاربة اإلرھاب والتطرف بشتى المذاھب واألدیان مطلوبة لیكون ھناك شفافیة لدى دول العالم 

 .في محاربتھ
وفي الذكرى االلیمة لتفجیرات عمان أكد أھمیة محاربة اإلرھاب الذي مس األردن في یوم ما، مشیرا 

ألردن الیوم استطاع أن یتجاوز ھذه الحادثة والتصدي لمثیالتھا، بفضل أجھزتنا األمنیة الى أن ا
 .وجیشنا العربي الباسل

واضاف المعایطة اننا في ھذه الذكرى نسترجع ذلك الحدث األلیم الذي ضرب عمان وراح ضحیتھ 
 -ال سمح هللا  - یأتي  أبریاء ، مضیفا أن المعركة ضد األرھاب ھي معركتنا وال یجوز أن ننتظر لحین

 .اإلرھاب إلى بیوتنا
 الخطیب

عمید كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة الدكتور محمد الخطیب قال ان خطاب العرش السامي یقدم 
لنا رؤیة ھامة وواضحة تؤكد أن التطرف واالرھاب ال دین لھ ، مشیرا الى أنھ ال یمكن ألي دین أن 

ؤخذ ھذا الوصف لألشخاص والجماعات التي تتبنى ھذا المنھج یوصف باالرھاب والتطرف، إنما ی
 .واالسلوب

وھي األخالق » الرحمة والعدل والتسامح«واضاف ان جمیع األدیان السماویة وغیرھا، تدعو إلى 
التي أجمعت علیھا البشریة في كل زمان ومكان ، مشیرا في الوقت ذاتھ الى أن المزاعم التي تربط 

جماعات «المقصود بھذا الدین، خاصة في ظل وجود » مبدأ التشویھ«نطلق من اإلسالم باإلرھاب ت
، وأن اإلسالم »تدعي اإلسالم، وتدعي أحقیتھا بالخالفة، وتتبنى منھج القتل والتدمیر وسفك الدماء

 .بريء من ھذه الممارسات
أمامھ لم یسعھ وقال الخطیب انھ عندما دخل الرسول صلى هللا علیھ وسلم إلى مكة ورأى كل أعدائھ 

، مضیفا أن آخر خطبة للرسول علیھ الصالة والسالم تؤكد أن »إذھبوا فأنتم الطلقاء« إال أن یقول 
 .«دماءنا وأموالنا علینا حرام «

ولفت إلى أھمیة مواجھة الفكر المتطرف عبر التأكید على وعي المواطن، والحفاظ على األمن 
 .واالستقرار الذي ینعم بھ ھذا البلد

 
 محیسنال

وقال رئیس مركز المشرق الجدید للدراسات واألبحاث النوعیة الدكتور جھاد محیسن ان تفجیرات 
واوضح ان ھذا , كان ھدفھا ارھابا دینیا ما دفع الى تعزیز الناحیة االمنیة بشكل عام  ٢٠٠٥عمان 

. لوحدة الوطنیةاالرھاب سلوك اجرامي ، ھدفھ ایجاد الفوضى ، ما كان لھ االثر االكبر في تعزیز ا
وبین انھ البد من ادراج التعریف باالرھاب والتوعیة بھ في المناھج ووسائل االعالم، مشیرا الى 
اھمیة دعم االمن وتحصین الجبھة الداخلیة وتعزیز الدیمقراطیة واالنفتاح السیاسي والعدالة 

 .والمساواة
 ٢٠٠٥وي قال ان تفجیرات عمان الناطق االعالمي في مدیریة االمن العام الرائد عامر السرطا

عززت آلیة العمل لدى المدیریة وتطویرھا بما یواكب كافة المستجدات العالمیة واالقلیمیة في 
 .المحافظة على االمن ومكافحة االرھاب

وبین اھمیة دور المواطن في مساھمتھ بتعزیز االمن من خالل تواصلھ مع الجھات االمنیة في التبلیغ 
شأنھا المساعدة بأي تحقیق أمني او منع حدوث الجریمة، باعتبار ان المواطن  عن اي معلومة من

 .شریك ھام في العملیة االمنیة والمحافظة على استقرار وامن الوطن
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واشار الى إصرار المدیریة على تطویر الیات العمل وتأھیل الكوادر البشریة وتعزیز االستراتیجیات 
الوطنیة لمكافحة االرھاب، والشراكة والتنسیق على أعلى مستوى مع االمنیة ، بما فیھا االستراتیجیة 

كافة الجھات االمنیة للعمل في إطار واحد بما یعزز العمل المشترك لصد أي محاولة للعبث بأمن 
  .االردن



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنمع) 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 

20 

  
  
  
  

 مجلة أمریكیة تختار سیدة أردنیة ضمن األكادیمیات المؤثرات عالمیا
 

، الدكتورة لبنى تھتموني من قسم علم International Educator اختارت مجلة - ابراھیم ابو زینھ
األحیاء والتكنولوجیا الحیویة في كلیة العلوم في الجامعة الھاشمیة، ضمن أربع نساء أكادیمیات 
مؤثرات على المستوى العلمي الدولي من خالل مقالة نشرت في المجلة الصادرة عن جمعیة 

جاحھا في دراسة وتدریس العلوم الحیاتیة في الجامعة الھاشمیة التربویین األمریكیة، حول قصة ن
 .وكذلك حول نشاطھا البحثي المتمیز، ودعمھا للطلبة والطالبات بشكل خاص

، وھي منذ ذلك التاریخ ٢٠٠٥ونالت الدكتورة تھتموني شھادة الدكتوراه من جامعة كولورادو العام 
الدكتورة تھتموني على بضع جوائز منھا جائزة كما حازت . تعمل أستاذة في الجامعة الھاشمیة

من جامعة والیة  Distinguished International Alumni Awardالخریج الدولي المتمیز 
وكذلك جائزة معھد الملك الحسین .  Colorado State Universityكولورادو األمریكیة 

سكو للمرأة العربیة في مجال العلوم الیون-، وجائزة مؤسسة لولایر ) ٢٠٠٩(للتكنولوجیا الحیویة عام 
، وجائزة منظمة المرأة في مجال دعم العالمات العربیات في مجال العلوم العام )٢٠١١(الحیاتیة 

)٢٠١١.( 
والدكتورة تھتموني عضو في الجمعیة األمریكیة لبیولوجیا الخلیة، والجمعیة األمریكیة ألبحاث 

یشار الى  أن . العلوم، والجمعیة األردنیة للبحث العلمي السرطان، ومنظمة العالم الثالث للمرأة في
وتختص بالطلبة والمدرسین من خارج الوالیات  ١٩٤٨جمعیة المدرسین الدولیین تأسست في عام 

المتحدة األمریكیة خلق فرص لألمیركیین للدراسة في الخارج، والمشاركة في برامج التبادل العلمیة، 
  .نبیةودراسة المناطق واللغات األج

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      دروب                                                 /١: الدستور ص
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 أین أخفقنا؟.. تفجیرات عمان

 
. شكلت تفجیرات الفنادق في عمان، قبل تسع سنوات، صدمة كبیرة لعموم األردنیین؛ شعبا وحكومة

لكن ذلك حدث، ومعھ . لم یكن أحد یتخیل أن بوسع اإلرھابیین أن یضربوا بھذه القسوة في قلب عمان
ي خوض حرب استخباریة استباقیة مع الجماعات اختط األردن مقاربة أمنیة جدیدة، تمثلت ف

اإلرھابیة في العراق، وغیره من الدول التي تنشط فیھا الجماعات اإلرھابیة، حققت نتائج إیجابیة 
 .وفق تقدیرات رسمیة، بدلیل فشل كل محاوالت اختراق المنظومة األمنیة بعد تفجیرات الفنادق

ي، أخفق األردن في احتواء ظاھرة التطرف داخلیا، لكن في مقابل النجاح االستخباري والعملیات
؛ تنتج رموزا قیادیة للجماعات المتطرفة، ٩/١١/٢٠٠٥وظلت البیئة األردنیة كما كانت قبل تفجیرات 

 .لدول الجوار" الكفاءات"وتصدر 
ُبر مقتل أبو مصعب الزرقاوي بعد عامین على تفجیرات عمان نصرا استخباریا، وقد كان كذلك . اعت

العشرات من عینة الزرقاوي برزوا تباعا في السنوات الالحقة، وجلھم یحتل حالیا مواقع متقدمة  لكن
 ".القاعدة"و" داعش"في تنظیم 

كان اھتمام األردن منصبا على مالحقة األردنیین في الجماعات المتطرفة خارج البالد، بینما في 
 .من المتشددینالداخل تعمل ماكینة التیار المتطرف على تفریخ العشرات 

صحیح أن المؤسسات األمنیة المعنیة تراقب عن كثب نشاط المتطرفین، لكن تجفیف منابع التطرف 
 .كان یتطلب من أجھزة الدولة األخرى أن تقوم بواجبھا، وھذا لم یحصل البتة

یة، ال یمكن، بالطبع، أن نقلل من أثر العوامل الخارجیة؛ احتالل العراق، والحقا التطورات في سور
فمؤسسات الدولة لم تعرف كیف تستثمر حالة اإلجماع . بید أن األساس یبقى في الوضع الداخلي

 .الوطني التي تشكلت بعد تفجیرات عمان ضد األفكار المتطرفة
وزعیمھا في العراق أبو مصعب الزرقاوي، مرتفعة، " القاعدة"قبل تفجیرات عمان، كانت شعبیة 

ذلك أظھرت المسوحات أن شعبیة التنظیم تدھورت بشكل كبیر  لكن بعد. حسب استطالعات للرأي
 .عند األردنیین

وأخواتھا بعد سنوات " القاعدة"الدلیل على فشلنا في استغالل ھذا التدھور، ھو صعود شعبیة 
استطالع الرأي األخیر لمركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة . قلیلة على تفجیرات عمان

 .وضوحاألردنیة أظھر ذلك ب
الحقیقة المؤسفة أن مؤسسات الدولة لم تأخذ موقفا مبدئیا من الفكر المتطرف، ال بل تسامحت معھ في 

لم تتطلع إلى منھاج التعلیم، وال . أكثر من میدان، ونسجت خیوط التحالف مع ممثلیھ في عدید المواقع
قبة العالقة الوثیقة بین الفقر وقبل ھذا وذاك، لم تفھم الحكومات المتعا. الخطاب الدعوي أو اإلعالمي

 .والتطرف
الیوم، وبعد تسع سنوات على تلك األحداث المفجعة، نجد أنفسنا في مواجھة مفتوحة وعالمیة مع 

خاضت الدولة معھا حربا استخباریة امتدت لسنوات، . الجماعات المتطرفة التي ترابط في جوارنا
لكن في الحالتین، ما . ت، وربما أكثر من ذلكوھا ھي الیوم تخوض حربا عسكریة مكشوفة بالطائرا

نزال نتجاھل الوضع الداخلي، وال نقیم وزنا للظروف السیاسیة واالقتصادیة التي تجعل من الشبان 
 .األردنیین مقاتلین في الصفوف األمامیة للجماعات المتطرفة في سوریة والعراق، وحتى الیمن

ى تفجیرات فنادق عمان، یتنامى الشعور بخطر الخالصة المؤسفة ھي أنھ وبعد تسع سنوات عل
  .اإلرھاب أكثر في صفوف األردنیین

 مقاالت

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                          كرمالكم اإلخباریة              
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  دائرة تنفیذ محكمة بدایة عمان أبلغت شركة كانت لھا امتیاز وكاالت سیارات شھیرة قبل ان
تسحب منھا وشقیقین شركاء في مجموعة اقتصادیة تمتلك ھذه الشركة بتسدید 

دائرة التنفیذ .. محلي خالل سبعة أیام بعد حكم قضائيدینار لبنك ) ١٥٤٤٢٠٨٫٧٠٤(
أشارت الى انھ في حال انقضت ھذه المدة ولم تؤدي الدین المذكور أو تعرض التسویة 

  .القانونیة ستقوم بمباشرة المعامالت التنفیذیة الالزمة قانونا بحقھم
  

 ي بن علي الیامي أشاد رئیس لجنة حقوق اإلنسان العربیة التابعة لجامعة الدول العربیة ھاد
بتجربة األردن باستحداث منسق حكومي لحقوق اإلنسان وذلك خالل مؤتمر حول حقوق 

التجربة األردنیة التي أعجبت دوال عدیدة سیتم .. اإلنسان عقد في العاصمة القطریة الدوحة
  .تعمیمھا على دول عربیة من بینھا خلیجیة

  
 مستفیدا من مشروع إسكان  ١٨٤حذرت نحو  المؤسسة العامة لإلسكان والتطویر الحضري

مدینة ابو نصیر بأنھا ستباشر في اتخاذ اإلجراءات القانونیة إللغاء التخصیص والسیر في 
إخالئھم والمطالبة ببدل اجر المثل عن الفترة التي كانوا یشغلون فیھا وحداتھم السكینة في 

المتخلفین عن السداد بمراجعتھا المؤسسة طالبت .. حال عدم سداد اإلقساط المستحقة علیھم
قبل العاشر من كانون األول المقبل لتسویة األمور المالیة على انھ لن یتم قبول أي تسویة بعد 

  .ھذا التاریخ
  

  طالبت مشتركیھا بضرورة تسدید الذمم المترتبة علیھم بالسرعة » میاھنا«شركة میاه األردن
أعلمت المشتركین انھ في حال حجب المیاه فانھ میاھنا .. الممكنة تفادیا لحجب خدمة المیاه

 .یتطلب تسدید كافة الذمم المطلوبة باإلضافة الى رسوم اإلعادة البالغة عشرة دنانیر
  

  في الجامعة األردنیة )عودة مبدع(تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة برنامج ،
الجاري في  ١٢لنصف ظھر األربعاء مع الدكتورة الفنانة مجد القصص في الثانیة عشرة وا

  .كلیة الفنون
  للفنانین ً ً فنیا تقیم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة في الجامعة األردنیة معرضا

في بھو المكتبة الرئیس عند الساعة ) اختالف(مجدي مشارقة وخالد المعازي بعنوان 
  .الجاري ١٣الحادیة عشرة صباح الخمیس 

  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                عین الرأي                                   
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 یس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور بدا متأثرا جدا وھو یتحدث عن تفجیرات عمان التي صادفت یوم رئ
انعقاد المؤتمر الصحفي الذي تحدث فیھ الرئیس النسور عن الفاجعة بألم فیما تحدث عن الغضبة الملكیة 

  .بشأن القدس بكل ثقة وحماس

 لثانیة عشرة من ظھر یوم غد الثالثاء رؤساء تحریر رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور یلتقي في ا
  .وكتاب الشأن االقتصادي في الصحف الیومیة في المدینة الریاضیة بحضور عدد من السادة الوزراء

  تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور تنظم نقابة مقاولي االنشاءات االردنیین، والروائع
وذلك ) ٢٠١٤لمعرض الدولي الثامن للبناء واالنشاء والصناعات الھندسیة ا(العالمیة لتنظیم المعارض 

الشھر الحالي بمشاركة كبرى شركات المقاوالت والشركات االستشاریة  ٢٧وحتى  ٢٤خالل الفترة من 
  .واالستثماریة والھندسیة والصناعیة المحلیة والعربیة والدولیة

 خیرة على قرار مجلس الوزراء بخصوص امتیازات ابناء وزیر الداخلیة حسین المجالي وضع اللمسات اال
االردنیات المتزوجات من غیر االردنیین مع عدد من مسؤولي الوزارة قبل لحظات من مشاركتھ في 

  .المؤتمر الصحفي امس في اقرب نقطة الى مكان انعقاد المؤتمر

 المومني رفض ان یبدأ المؤتمر  وزیر الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد
  .الصحفي قبل ان یھدأ الجمیع دون استثناء خاصة وان القاعة ضاقت بالصحفیین الذین كان عددھم كبیرا

 رئیس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي / یرعى وزیر العمل ووزیر السیاحة واآلثار
دیا الروابدة الیوم االثنین حفال لتكریم المنشآت الدكتور نضال القطامین وبحضور مدیر عام المؤسسة نا

  .(٢٠١٣التمیز في مجال السالمة والصحة المھنیة لعام (واالفراد الفائزین بجائزة 

  تنفذ نقابة الصحفیین الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الثالثاء وقفة احتجاجیة أمام مبناھا وذلك
  .مسجد االقصى ومدینة القدساحتجاجا على االنتھاكات االسرائیلیة ضد ال

 تحت » البلدیات والالمركزیة في األردن«: یعقد مركز القدس للدراسات السیاسیة مائدة مستدیرة بعنوان
  .رعایة ومشاركة وزیر الشؤون البلدیة المھندس ولید المصري، یوم غد الثالثاء في فندق القدس الدولي

 في كلیة الحصن بمحافظة اربد یشارك بھا عدد من مؤسسات  تعقد الیوم الھیئة المستقلة لالنتخاب ورشة عمل
المجتمع المدني والمفوض اسمى خضر وامین عام الھیئة الدكتور علي الدرابكھ والنائب جمیل النمري 

  .لغایات التأكید على اھمیة دور ھذه المؤسسات في العملیة االنتخابیة

 ت المتھمین بتھم االلتحاق ومحاولة االلتحاق تواصل محكمة أمن الدولة صباح الیوم االستماع لشھادا
، واستخدام الشبكة المعلوماتیة للترویج ألفكار ھذه الجماعات )داعش(بجماعات مسلحة وتنظیمات إرھابیة 

  .االرھابیة خارج المملكة

  من سندات الخزینة  ٢٠١٤أعلن البنك المركزي یوم امس عن طرح االصدار الحادي والثمانین لعام
  .١٠/١١/٢٠١٤ملیون دینار لیصدر بتاریخ الیوم الموافق ) ٥٠(الجل سنتین بقیمة االردنیة 

  أزالت بلدیة اربد الكبرى لوحات اعالنیة ضخمة وضعت على مخارج نفق اربد ومخارج اشارة مبنى
المحافظة باربد كونھا تحجب رؤیة السائقین ما یشكل اعاقة وارباكات وحوادث مروریة یومیة وذلك بعد 

  .تحقیقا موسعا عن القضیة» لدستورا«نشر 

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                              صنارة الدستور                               
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  البلدیات “ینظم مركز القدس للدراسات السیاسیة صباح غد، مائدة مستدیرة بعنوان
، وذلك تحت رعایة ومشاركة وزیر الشؤون البلدیة ولید المصري ”والالمركزیة في األردن

 .في فندق القدس الدولي

 رق البستنجي نفى ما تداولتھ وسائل إعالم، رئیس لجنة قضایا المعلمین في نقابة المعلمین طا
من فصل المعلم نور الدین الفقیھ من عملھ، إثر اعتقالھ ثالثة أسابیع، وقال إن اللجنة 
المشتركة مع وزارة التربیة والمعلم ذاتھ أكدا عدم صحة خبر فصلھ، فیما أكدت مدیریة تربیة 

غیر مغطى بحكم قضائي “ھ، ألن غیابھ الطفیلة أن الفقیھ سینال جمیع مستحقاتھ في فترة غیاب
 .”قطعي

  ،تنظم نقابة الصحفیین في العاشرة والنصف من صباح غد، وقفة احتجاجیة أمام مبنى النقابة
تضامنا مع األھل في القدس المحتلة، واحتجاجا على االنتھاكات اإلسرائیلیة للمسجد األقصى 

 .والمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة

 ین أمس، في وقفة داخل قصر العدل، احتجاجا على االنتھاكات شارك عشرات المحام
اإلسرائیلیة بحق المسجد األقصى، داعین إلى إغالق السفارة اإلسرائیلیة في عّمان، وطرد 

وقام المحتجون بإحراق العلم اإلسرائیلي، مطالبین . سفیرھا، وإلغاء معاھدة وادي عربة
كما دعوا إلى الكشف عما وصلت إلیھ . یةالحكومة بموقف صارم تجاه الجرائم الصھیون

 .التحقیقات في قضیة استشھاد القاضي رائد زعیتر من قبل االحتالل اإلسرائیلي

  أنھى مجلس إدارة صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة فترة والیتھ یوم الخامس من الشھر
إلى أن الدكتور عمر  یشار. ویتوقع إعادة تشكیل المجلس في غضون األسابیع المقبلة. الحالي

  .الرزاز ھو رئیس مجلس الصندوق المنتھیة والیتھ

 ١٠/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                   زواریب الغد                               
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  زور ذي ی رئیس اللجنة الوطنیة للمؤتمر االستشاري السیاسي للشعب الصیني یو تشنغ شنغ ال
ن  ٦مرافقا بینھم  ٦٥االردن ھو الرجل الثالث في الصین حضر الى عمان برفقة وفد یضم  م

  .اعضاء مجلس االعیان الصیني
  

  د ة ض ة احتجاجی ى وقف ة ال ة العام ي الھیئ زمیالت ف زمالء وال حفیین ال ة الص ت نقاب دع
ن  ف م رة والنص ي العاش ة ف ر النقاب ام مق ك ام ى، وذل جد االقص رائیلیة للمس ات االس االنتھاك

  .صباح یوم غد الثالثاء
  

 اطعوا بصفة جما ش ق ى تنظیم داع ان عل ة أعضاء التیار السلفي المحسوبون في مدینة مع عی
  .مؤخرا عرس نجل القیادي في التیار السلفي الجھادي أبو سیاف

  
  ادر د یغ الدكتور عمر الرزاز وبعد تأجیل مناسبة تخص صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة ق

  .الصندوق قریبا جدا بعد المنصب الذي حصل علیھ في القطاع الخاص
  

 ي فرقة العاشقین الفنیة الفلسطینیة الشھیرة ستقدم ثال ا ف دة تمام ا الجدی ا وأھازیجھ ثا من أغانیھ
رئیس الفلسطیني یاسر  ل ال اء ذكرى رحی ل إلحی یس المقب ان الخم ي عم یقام ف ذي س الحفل ال

  .عرفات
  

  اره ن اعتب ا یمك دم م ث، ق ر طرف خلیجي ثال تقریر إیراني أمني تم إیصالھ إلى السعودیة عب
  .ذخائر للمقاتلین في داعش داخل العراقأدلة وبراھین على تقدیم الوالیات المتحدة أسلحة و

  
  ك.ھــ
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