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  الیوم ذكرى استقبال الفوج األول من طلبة الجامعة األردنیة
  
  
  

ثنین الذكرى الثانیة تصادف الیوم اال
والخمسین الستقبال الجامعة األردنیة 
الفوج األول من طلبتھا إیذانا بمرحلة 
جدیدة من فتح أول أبواب التعلیم العالي 

  .في الوطن العزیز
   

 ١٩٦٢وفي مثل ھذا الیوم من عام 
ً  و ) ١٤٩(استقبلت الجامعة  ) ١٨(طالبا

طالبة قام بتدریسھم ثمانیة من أعضاء 
التدریس ثالثة منھم متفرغون ھیئة 

ویضمھم حرم جامعي بمبنیین صغیرین، 
في حین تستقبل الجامعة صبیحة الیوم 

  .كلیة) ١٩(ألف طالب وطالبة في ) ٤٤(نحو 
   

واصلت الجامعة األردنیة مسیرتھا المباركة بالرغم من قلة الموارد المالیة والبشریة إذ بلغت 
ألف دینار عند بدء الدوام ) ٥٠(ألف دینار زیدت إلى ) ٢٥(س میزانیتھا المالیة عند مرحلة التأسی

  .ملیون دینار) ١٠٠(الرسمي لطلبة الجامعة في ذلك الحین، فیما تبلغ میزانیتھا للعام الحالي أكثر من 
   

ً على تأسیس الجامعة تطالعنا صورة ناطقة لصرح علمي وتعلیمي بارز تبدو ) ٥٢(وبعد  عاما
ً ب زیادة عدد الكلیات االنسانیة والعلمیة التطبیقیة والطبیة وانتشار المراكز مالمحھا أكثر إشراقا

التعلیمیة والمرافق الخدمیة إلى جانب التوسع في البرامج الدراسیة التي بلغت في مرحلة 
ً و ) ٨٠(البكالوریوس  ً في شھادة ) ١٧(في برامج الدبلوم المھني و ) ٨(تخصصا برنامجا

برنامجا في ) ٣٢(برامج في الماجستیر و ) ١٠٣(وطب األسنان و االختصاص العالي في الطب 
  .الدكتوراة

   
وللجامعة األردنیة تجارب ناجحة في البحث العلمي التطبیقي وفتح األبواب على المجتمعات المحلیة 
حیث یقدم مستشفاھا خدمات عالجیة ووقائیة للمرضى من داخل األردن وخارجھ ولدیھا منظومة 

رامج والمشاریع التي تستھدف قطاعات اقتصادیة واجتماعیة تنمویة في مختلف متكاملة من الب
  .مناطق المملكة

   
ً منھا بأن الطالب ھو  وسعت الجامعة إلى االھتمام بالمكون الثقافي والنھوض باألنشطة الطالبیة إیمانا

الم الخارجي المحرك األساس في العملیة التعلیمیة وركزت جھودھا على فتح آفاق التعاون مع الع

 أخبار الجامعة 

  الوقائع –المدینة نیوز  - ١٠الدستور ص  - الرأي االلكتروني -بترا
                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤أخبار األردنیة                                                        اإلثنین                                 
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جنسیة عالمیة دراستھم في مختلف كلیات ) ٨٦(طالب وطالبة من ) ٤٢٠٠(حیث یتابع حوالي 
  .الجامعة

   
وكانت من أبرز محطات انجازات الجامعة انشاء فرعھا في مدینة العقبة الذي یسعى إلى إحداث 

خطة استراتیجیة نھضة تعلیمیة شاملة إضافة إلى حصولھا على تصنیفات عالمیة، ورسمت الجامعة 
وتستمر  ٢٠١٣وقد بدء العمل بھا عام  ٢٠١٢للوصول إلى العالمیة بعد أن احتفلت بخمسینیتھا عام 

  .وھي بمثابة نقلة نوعیة من حیث الرؤیة واألھداف والوسائل ٢٠١٨حتى عام 
   

ومن أبرز خریجي الجامعة صاحبة السمو الملكي األمیرة عالیة بنت الحسین ورؤساء الوزارات 
السابقین الدكتور عبد الرؤوف الروابدة والدكتور معروف البخیت والدكتور فایز الطراونة، كما 
تخرج منھا أعداد كبیرة من النخب والقیادات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة 

  .والعسكریة واألمنیة
   

ً من الجامعة وزیر خارجیة العراق األسبق ھیشار زیباري، وتعلم اللغة العربیة فیھا  وتخرج أیضا
  .  رئیس الوزراء التركي الحالي أحمد داوود أوغلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  معرض لتوثیق أعمال البعثات اآلثریة األلمانیة في الجامعة األردنیة
  
  

إفتتح في متحف اآلثار في الجامعة 
 ً لتوثیق أعمال " األردنیة الیوم معرضا

  ".لمانیة في األردنالبعثات اآلثریة األ
ویعكس المعرض الذي حضر إفتتاحة 
رئیس الجامعة الدكتور إخلیف 
الطراونة والسفیر األلماني بعمان رالف 

بوسترا، مجاالت ) ٤٠(طراف، وضم 
التعاون المشتركة بین كلیة اآلثار 
والسیاحة في الجامعة والمعھد األلماني 

  .البروتستاني لآلثار في عمان
    

" ض الذي أقیم بعنوان ویسلط المعر
الضوء على تاریخ اإلستكشافات اآلثریة األلمانیة في المملكھ والتي " بالمسطرین والتقنیات الحدیثة

بدأت منذ القرن التاسع عشر وال تزال مستمرة حتى اآلن إضافة إلى تعریف المؤسسات األردنیة 
  .مانیة العاملة في مجال التنقیب عن اآلثاروطلبة العلم في كلیة اآلثار بالمؤسسات والمعاھد البحثیة اإلل

   
ویبرز المعرض الذي یفتح أبوابھ للجمھور لمدة أسبوعین أعمال التنقیب والمسح والتوثیق اآلثریة 
ً عن إبراز تقنیات جدیدة في التنقیب األثري مثل  التي تمت في مختلف مناطق المملكة فضال

  .قصائیة المثلثیھ والردارات وأجھزة المسح الحدیثةاإلستشعار عن أعماق التربة و الدراسات اإلست
    

ویقدم المعرض معلومات وافیة حول مشاریع التعاون المشتركة التي تمت مع الجامعة األردنیة 
السیما في موقع المقص في العقبة ومدینة جرش اآلثریة وفي مواقع عصور ما قبل التاریخ في مواقع 

ومواقع العصر البرونزي في تل زرعا األثري، ومواقع مدن قلبان بني مرة وبعجھ ووادي الیتم 
الدیكابولیس أم قیس ومادبا وجرش إلى جانب مساھمة الفرق اآلثریة األلمانیة في ترمیم القصور 

  .والقالع الصحراویة اإلسالمیة وتوثیق واجھات قصر المشتى
   

والمؤسسات األثریة األلمانیة  یاتي في  السفیر األلماني أكد أن التعاون القائم ما بین الجامعة األردنیة
ً في المیادین التعلیمیة  نطاق العالقات التاریخیة المتمدة بین البلدین في مختلف المجاالت خصوصا

  .والبحثیة
   

وأكد أن الجامعة أرست قواعد مھمة في بناء وتوثیق العالقات العلمیة مع الجامعات والمؤسسات 
ً من   .تقالیدھا الراسخة في فتح آفاق التعاون مع العالم الخارجي العلمیة األلمانیة إنطالقا

   

   ٣صدى الشعب ص  -١٠العرب الیوم ص  – ١٦الرأي ص  -بترا  
                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤ثنین                                        اإل                              أخبار األردنیة –الوقائع  اإلخباریة 
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بدورھا اعربت عمیدة كلیة السیاحة و اآلثار في الجامعة الدكتورة میسون النھار عن تقدیرھا للجانب 
األلماني على ما قدمھ من دعم لجھود الكلیة في التنقیب عن اآلثار مؤكدة إستفادة الكلیة من الخبرات 

  .ي ھذا المجالاأللمانیة ف
   
   

وأشارت النھار إلى أن الكلیة والمؤسسات اآلثریة األلمانیة نفذت مشاریع علمیة آثریة كان لھا اآلثر 
  .   البالغ في الحفاظ على الكنوز اآلثریة في مختلف مناطق المملكة

   
حول مقتنیاتھ إلى ذلك جال السفیر األلماني في متحف التراث الشعبي التابع للكلیة وإستمع إلى شرح 

  .التي تمثل أسلوب حیاة األردنیین في القرى والبادیة خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین
    

وشاھد المعرض نائب رئیس الجامعة الدكتور موسى اللوزي وأركان السفارة األلمانیة في عمان، 
امعة والباحثین في العلوم وعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة وجمھور كبیر من طالب وطالبات الج

  .اآلثریة
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"اختتام بطولة للشطرنج في صیدلة 
  

اختتمت في كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة الیوم البطولة السنویة للشطرنج بحضور نقیب 
  .رویشالصیادلة األردنیین الدكتور أحمد عیسى وعمیدة الكلیة الدكتورة رلى د

  
طالب وطالبة إلى زیادة التواصل والتفاعل بین طلبة الكلیة ) ١٨(وھدفت البطولة التي شارك فیھا 

  .وتنمیة مھاراتھم الذھنیة التي تمكنھم من صقل مواھبھم وقدراتھم العلمیة
  
   

 وأكد نقیب الصیادلة الدكتور أحمد عیسى أھمیة الدور الذي تقوم بھ الكلیة إلعداد صیادلة أكفاء
قادرین على خوض غمار العمل الصیدالني بشتى مجاالتھ خصوصا التصنیعیة، الفتا إلى دعم النقابة 

  .لألنشطة التي تنفذھا الكلیة في المجاالت العلمیة والبحثیة واألنشطة الطالبیة
   

وقالت درویش تكمن أھمیة البطولة في إعداد طالب متكامل ومتمیز مؤكدة ضرورة تعزیز النشاطات 
  .منھجیة التي تحفز الطلبة على المشاركة واإلبداع والتمكین المعرفيالال

  
رئیس اللجنة الریاضیة في الكلیة الدكتور عالء الدین الكیالني سلط الضوء في مداخلتھ على فعالیات 
البطولة التي استمرت أسبوعین، مشیرا إلى رؤیة الكلیة في دعم األنشطة الریاضیة ما یسھم في 

  .ت الذھنیة لدى الطلبةتعزیز المھارا
  

وسلم نقیب الصیادلة وعمیدة الكلیة الجوائز للطلبة الفائزین بالمراكز الثالثة األولى، حیث فاز 
بالمركز األول الطالب أشرف المناصیر، والمركز الثاني الطالبة ھیا الخالیلة، فیما المركز الثالث 

كرمت الكلیة النقیب بھذه المناسبة وسط حصل علیھ مناصفة كل من أحمد بھلول ومراد الشناق، كما 
  .حضور الفت ألعضاء ھیئة التدریس وعدد من الطلبة

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤                           اإلثنین                                                                 أخبار الجامعة األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

8 

  
  

  "األردنیة"افتتاح أكادیمیة سامسونج ومختبرات األلتراساوند في 
  
  

احتفل في الجامعة األردنیة بافتتاح أكادیمیة 
سامسونج في كلیة الملك عبدهللا الثاني 

لمعلومات وافتتاح مختبرات لتكنولوجیا ا
  .األلتراساوند في كلیة الطب في الجامعة

  
وأشاد عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني 
لتكنولوجیا المعلومات الدكتور محمد 
القطاونة خالل الحفل الذي حضره رئیس 
الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة ورئیس 
سامسونج إلكترونیكس في المشرق العربي 

ونغ بالتعاون القائم بین السید بمسوك ھ
الجامعة وسامسونج والذي یستھدف منح 

الطلبة فرص التدریب العملي وتطویر المھارات التقنیة لدیھم لمواجھة متطلبات سوق العمل في 
  .المستقبل

  
بدوره أكد ھونغ أھمیة تكامل وتشاركیة القطاعین الخاص واألكادیمي لتنمیة قدرات الطلبة وتھیئتھم 

مشیرا إلى امكانیة توفر فرص عمل للطلبة خریجي األكادیمیة كفنیین معتمدین للعمل في لسوق العمل 
  .سامسونج وشركائھا في األردن

  
ولفت إلى تجربة سامسونج الناجحة مع الجامعة األردنیة في میادین تدریب الطلبة معربا عن أملھ في 

في تزوید الشیاب الجامعي بمھارات أن تحقق األكادیمیة ومختبرات االلتراساوند الطبیة أھدافھما 
  .وتقنیات علمیة متقدمة

م وتضم  ٤٠٠واطلع رئیس الجامعة على التجھیزات الفنیة والتقنیة لألكادیمیة التي تبلغ مساحتھا 
ثالثة أقسام ھي البحث والتطویر ومركز الخدمات حیث یقدم للمشاركین الغیر ملتحقین بالجامعة 

یة وأجھزة المرئي والمسموع وصالة مخصصة للتدریس واالستراحة دورات الصیانة لألجھزة الخلو
  .بین المحاضرات

  
وتجول الطراونة في مختبرات االلتراساوند الطبیة التي تم تجھیزھا بأحدث األجھزة الطبیة الخاصة 
باألشعة لتوفر لطلبة كلیة الطب فرصة التدریب العملي على ھذه األجھزة التي تخدم أیضا احتیاجات 

  .شفى الجامعة في الحاالت الطارئةمست
  
  

  
  
  

                                        ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                       ٣٢الرأي ص 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  مرصد الرأي
  

ینظم قسم علم االجتماع في الجامعة األردنیة بالتعاون مع البنك األھلي في الثالثة والنصف من 
، ویقدم »الفقر والسیاسات االجتماعیة»الجاري في قاعة البنك حلقة نقاشیة عن ١٦مساء الثالثاء 

, عمر الرزاز، ورئیس قسم علم االجتماع د. جلس إدارة البنك دفي الحلقة ورقة عمل لرئیس م
  .میساء الرواشدة. مجد الدین خمش، والباحثة نورة آل خلیفة، وتدیر الحوار اإلعالمیة د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤ثنین                                               اإل                                                        ٢٢الرأي ص  
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  عبید الدبیسي الجھني بالجامعة االردنیھ
  
   

میة في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة األردنیة أمسیة تقیم دائرة النشاطات الثقافیة والفنیة واالعال
شعریة للشاعر السعودي الكبیر األستاذ عبید الدبیسي الجھني وذلك یوم الثالثاء الموافق 

  .م من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظھر ١٦/١٢/٢٠١٤
  

للوزي الكائن في كلیة ویقام الحفل برعایة رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة في مدرج أحمد ا
  .الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

  
  ..الدعوة عامة للجمیع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                        عمون        



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تنفي إیقاف السعودیة التعامل مع جامعات أردنیة" التعلیم العالي"
  

  
  

تعامل " إیقاف"حول نفت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ما تناقلتھ مواقع إخباریة إلكترونیة 
  .السعودیة مع أربع جامعات أردنیة

  
وبین مصدر رسمي بالوزارة، في تصریح صحفي الیوم األحد، أن وزارة التعلیم العالي والبحث 

أوقفت ابتعاث الطلبة السعودیین لتلك الجامعات ضمن برنامج معین اطلقتھ الوزارة "العلمي السعودیة 
وذلك لفترة معینة بسبب التكدس وزیادة " یفین لالبتعاث الخارجيبرنامج خادم الحرمین الشر"باسم 

  ".اعداد الطلبة المبتعثین على حساب البرنامج عن النسب المقررة
  

إن ھذا االیقاف یطبق بحسب مساعد الملحق الثقافي للسفارة السعودیة في عمان راشد النابت، "وقال 
مج فقط، فیما ال یطبق على الطلبة السعودیین على الطلبة السعودیین المبتعثین على حساب البرنا

  ".الراغبین في الدراسة على حسابھم الخاص أو على أي برامج أخرى
  

 ٤٦وجاء من بین الجامعات التي اوقف االبتعاث الیھا لمدة زمنیة محددة على حساب البرنامج حوالي 
إلى توجیھ " العالي السعودیة التعلیم"جامعة أمیركیة، وذلك في ظل سعي  ٢١جامعة عالمیة من بینھا 

طلبتھا نحو تخصصات بعینھا إلشباع النقص والحد من المشبع منھا بما یلبي حاجات سوق العمل 
  .السعودي

ودعا المصدر الصحفیین الى توخي الدقة والموضوعیة لدى نقل المعلومات والتأكد ما أمكن من 
  .لما فیھ صالح الوطن والمواطن"صحتھا قبل نشرھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة

  العرب الیوم  - ٧الغد ص  -الدستور ص أولى -الرأي ص أولى
  ٢صدى الشعب ص  - ٤األنباط ص  -٤السبیل ص   -الدیار ص أولى

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                      طلبة نیوز                                        
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  تؤكد ارتفاع مشاركة المرأة في تشكیلة مجالس أمناء الجامعات" التعلیم العالي"
  

  بالسابقة ١٦مقابل  ٢٨رفعنا عدد السیدات في التشكیلة الجدیدة لـ: محمود
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور أمین محمود أن تشكیلة مجالس  – تیسیر النعیمات
  .في التشكیلة السابقة ١٦امرأة، مقابل  ٢٨عات ومجلس التعلیم العالي األخیرة تتضمن  أمناء الجام

حول ضعف تمثیل المرأة في "أمس األحد، ردا على انتقادات " الغد"وقال محمود في تصریح لـ 
إن اللجان المختصة الختیار رؤساء الجامعات لم " التشكیلة األخیرة لمجالس أمناء الجامعات الرسمیة

باستثناء طلب واحد لسیدة ال تحمل درجة "تلق أي طلبات مقدمة من قبل العنصر النسوي ت
  ".الدكتوراة

  
وكانت اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة أكدت في بیان صدر عنھا عقب إعالن تشكیلة مجالس األمناء  
  ".ضرورة تمكین المرأة وإزالة التمییز ضدھا"
  

األخیرة للتشریعات الناظمة لقطاع التعلیم العالي والبحث تم خالل المراجعة "وبین محمود، أنھ 
، لتقلیص الفجوة "العلمي تعزیز إدماج النوع االجتماعي ومضاعفة تمثیل المرأة في مجالس األمناء

  .الجندریة، وتعزیز القطاع بصفوة الطاقات والقدرات النسائیة النوعیة
  

على درجة األستاذیة من اإلناث، مقابل  فقط من الحائزات ١٠٠وجود "وأشار بھذا الخصوص إلى 
أن "، الفتا إلى اشتراط القانون لعضویة مجالس األمناء ومجلس التعلیم العالي "من الذكور ١٥٠٠

  ".   یكون العضو حاصال على درجة األستاذیة
  

وأكد سعي الوزارة لتحقیق التوازن الجندري ضمن حاكمیة القطاع واختیار القیادات األكادیمیة 
  .داریة لتعزیز التشاركیة واالندماج االجتماعي ضمن المنظومة التعلیمیة واإلداریة واإلشرافیةواال

أن تشكیلة رؤساء "وكانت اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة اعتبرت في بیان صدر عنھا أخیرا، 
 ،"وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ال تعكس جدیة الحكومة في تمكین المرأة واالعتراف بقدراتھا

  .فقط%  ٢٫٣مشیرة إلى أن مشاركة المرأة في ھذه المجال تشكل 
  

أن تأتي التشكیلة بھذه الطریقة في الوقت الذي یحتفل العالم واألردن في "واستھجنت اللجنة في بیانھا 
، الفتة الى انھ لم یمض شھر على صدور تقریر "الیوم العالمي لمناھضة أشكال العنف ضد المرأة

العالمي وبیان اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة حولھ، الذي أظھر تراجعا الفجوة الجندریة 
واضحا لمكانة األردن عالمیا في مجال تمكین المرأة وإغالق الفجوة بینھا وبین الرجل من المركز 

  .١٣٤إلى المركز  ١١٩
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                         ٧الغد ص 
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  إلى أین تسیر جامعاتنا ؟.. عودة مشاھد العنف الجامعي

  
  

جامعة ال البیت استفافت یوم الخمیس … مشھد العنف الجامعي بدأ یستیقظ من جدید-عرین مشاعلة 
الماضي على مشاجرة عشائریة انتھت بتخریب ممتلكاتھا، واصابة طالب بعیار ناري بكتفھ وفصل 

  .اشخاص من خارج اسوارھا الى الجھات األمنیة ٥طالبا جامعیا، اضافة الى تحویل  ٢٥
  

تأخذ اشكاال متعددة حسب دراسة لمركز الدراسات األمنیة في مدیریة األمن مشاھد العنف الجامعي 
ویعتبر ھذا . االعتداء الجسدي، واالعتداء اللفظي، واتالف الممتلكات أو ما شابھ ذلك: العام مثل

السلوك العدواني من اخطر المشكالت التي تواجھ الوسط الجامعي بمكوناتھ المختلفة، ویلجأ بعضھم 
یعجز العقل عن اإلقناع ویبدأ بعجزه عن االدارك والفھم، وذلك حین یعجز العقل عن  للعنف حین

ممارسة عملھ األساسي اإلحاطة باألشیاء التي حولھ والعالقات بینھا فثمة عجز عن العلم والفھم مما 
 واستعرضت الدراسة عن المنظور التاریخي لھذه. یؤدي إلى انغالقھ وفي انغالق العقل تتكلم الید

المشكلة خصوصا من فترة الستینیات حتى اآلن، وحددت أھم األسباب والعوامل التي تقف وراء 
العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والمتضمنة التعصب القبلي أو : العنف في الجامعات التي تتضمن

وجود وعقلیة الطالب الجامعي التي تتمسك بمجتمعھا العشائري بالطریقة الخاطئة، وعدم . المجتمعي
الروابط القویة بین أفراد األسرة، وعدم اھتمام أولیاء األمور بمتابعة مسیرة أبنائھم، والتنشئة األسریة 
الخاطئة، والبطالة والمواقف الشائكة، ومواقف وحاالت ال یستطیع الطالب معالجتھا أو حلھا، وعدم 

الكبت المستمر، والشعور القدرة على استخدام وسیلة لإلقناع في حصول الطالب على ما یرید، و
بالنقص، وتأثیر اإلعالم المرئي والمقروء، وسوء االندماج والتكیف في المجتمع الجامعي، اضافة 
الى التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة السریعة أوجدت فئات وطبقات اجتماعیة معینة وأضافت 

ثلة باالنتماءات السیاسیة والتعصب اما العوامل السیاسیة والمتم. الثقافة ومنظومة القیم لدى الشباب
لھا، اضافة الى الصراعات على انتخابات مجالس الطلبة واألندیة الطالبیة، وما یزید األمور تعقیدا 

 –اضافة الى العوامل األكادیمیة واإلدارة الجامعیة . تدخل تیارات فكریة وسیاسیة من خارج الجامعة
عوامل اإلحباط لدى الطلبة مما یجعلھم أكثر عرضة  التي یعتبر ضعف التحصیل األكادیمي من أھم

لالنسیاق وراء التصرفات السلبیة، وتدل الدراسات على أن نسبة كبیرة من الطلبة المشاركین في 
  .المشاجرات من ذوي المعدالت المتدنیة

  
بة ووضعت الدراسة حلوال لمعالجة ھذه السلوكات الخاطئة بتوعیة طالب الجامعات بالنتائج المترت

وعمل لقاءات لقادة جھاز األمن العام مع . على حاالت العنف والشغب والتحریض داخل الجامعات
وملء فراغ الطلبة وخاصة في كلیات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتركیز على . القیادات الطالبیة

ألمني داخل وعقد ندوات وورش عمل ھادفة إلى ترسیخ االستقرار ا. الجوانب التطبیقیة والبحثیة
وتفعیل دور الشرطة المجتمعیة داخل الجامعات األردنیة، وتفعیل العمل االستخباري . الجامعات

  .وتوعیة الشباب بضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر. داخل الجامعات
  

وتفعیل األنظمة والتعلیمات الخاصة بالمشاجرات في الجامعات، وتعمیق معاني عالقات المحبة 
ن أبناء الوطن الواحد، فمن ھنا ال بد من ضبط دخول الجامعات بحیث یكون الھدف من والتعاون بی

  .الدخول العمل العلمي الجاد الرصین ضمن اطر وقضایا واضحة
  

                            ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                           ٢ -العرب الیوم ص أولى
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وزیر التعلیم العالي ورئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا االسبق وجیھ عویس اكد ان العقوبات التي 
دیدا السیما اذا كانت غیر مبنیة على العدالة والنزاھة، وان تتخذھا بعض الجامعات قد تولد عنفا ج

مسؤولیة العنف الجامعي ھي مسؤولیة مشتركة یتحملھا المجتمع االردني، اضافة الى مسؤولیة 
الجامعة في ضرورة تخفیف االحتقان الموجود عند الطلبة السیما ان دور وزارة التربیة والتعلیم 

نظومة القیم التي تدرس في المدارس وصقل شخصیتھم، ولذلك یعاني من خلل واضح في توصیل م
ال بد ان تولي وزارة التربیة والتعلیم جل اھتمامھا بوضع منھاج یركز على منظومة القیم وتدریب 

كما ال بد ان تضع الجامعات . المعلمین على كیفیة اكسابھا للطلبة قبل انتقالھم الى المرحلة الجامعیة
ریا متعلقا بالسلوك ومنظومة القیم ویدرس للطلبة الجدد، ودراسة االسباب الكامنة االردنیة مساقا اجبا

ونوه عویس الى تطبیق عقوبة الفصل . للعنف الجامعي بشكل معمق دون التعرض الیھا نظرة سطحیة
للطلبة اذا ثبتت مشاركتھم بعنف جامعي غیر مبرر، وضرورة ان یبنى قرار الفصل على اساس 

  .ن تتمتع بالنزاھة والشفافیة في تطبیق تلك العقوباتالعدالة من لجا
  

وزیر التربیة والتعلیم االسبق وعمید كلیة العلوم التربویة في جامعة العلوم االسالمیة الدكتور فایز 
السعودي طالب الجامعات االردنیة ووزارة التعلیم العالي ومجلس التعلیم العالي في تعلیمات وأسس 

ي بحیث ان تكون معاییر أكادیمیة للتعلیم العالي یتم تطبیقھا میدانیا یشغل الطالب وانظمة التعلیم العال
واوضح السعودي ان العنف ھو نتیجیة عدم التوازن الداخلي في نفسیة الفرد مما یلجأ الى . وقتھ بھا

یة التي تفریغ طاقاتھ الكامنة داخل الجامعة رافضا ھذه البیئات التعلیمیة السیما في الكلیات االنسان
تعتمد على التلقین دون اللجوء الى التطبیق المیداني العملي، ولذلك فان المسؤولیة مشتركة وال بد 
للجھات المعنیة وباالخص الجامعات اكساب الطلبة قیما ایجابیة تجاه المجتمع والطرف االخر 

واشار . الكفایات الیدویةواالعتناء بھذا الجیل وبناء قدراتھ المعرفیة المتوائمة مع قدراتھ وتزویده ب
الى ان القانون من المستحیل ان یضبط سلوكات البشر ولكن القیم واالتجاھات التي یمتلكھا ھي من 

ولذلك نجد بعض الكلیات التي یقتصر . تضبط سلوكھ في ظل اختالل منظومة القیم في الوقت الحالي
ل محافظا على القیم والعادات بسبب طلبتھا على االناث تخلو من العنف الجامعي الن المجتمع مازا

ولذلك فان عقوبة فصل الطلبة من التعلیم ھي حل . طریقة تربیة الفتاه، ولذلك قیمھا واتجاھاتھا ایجابیة
  .احترازي، ولیس جذریا ونحتاج الى معالجة القضیة من جذورھا ولیس المسكنات فقط

  
وك حسن الصباریني اكد ان العنف داخل رئیس قسم االرشاد في عمادة شؤون الطلبة في جامعة الیرم

الجامعات ھو عنف مجتمعي ولیس جامعیا، كما ان العنف موجود في كل مكان وال یقتصر على 
الجامعة فحسب، ولذلك ال نرید ان ننظر الى الجامعة وكأنھا المتھم االول في العنف الجامعي وان ما 

الیھا، ولو نظرنا في اسباب االختالف لم یحصل داخل جامعاتنا ھو من خارج اسوار الجامعة ونقل 
نجد اختالفا على قرار من رئاسة الجامعة او اكادیمي وان حصل فان االعتصام ھو من یمثل ھذا 

  .االختالف ولكن االختالف على اساس اجتماعي وعشائري
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  یبحث احتیاجات الجامعة» أمناء الحسین«

  
اكد رئیس مجلس أمناء جامعة الحسین بن طالل خلدون ابو حسان ، اھمیة   - ھارون ال خطاب 

انشاء مركز لالبداع والتمیز في الجامعة وإقامة كلیة للطب اضافة الى اقامة كلیة او معھد متخصص 
  .بالطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعات التي تمتلك الخبرة والمعرفة في ھذا المجال

  
ر خالل لقائھ بأعضاء مجلس امناء الجامعة في مكتب ارتباط الجامعة في عمان وبحضور رئیس واشا

الجامعة الدكتور طھ الخمیس، الى اھمیة المشاركة الحقیقیة والفاعلة للجامعة مع المجتمع المحلي 
تمع المحلي وتسخیر كل طاقات الجامعة وخبراتھا االكادیمیة والعلمیة والتدریبیة والتأھلیة لخدمة المج

  .ومؤسساتھ المختلفة
  

وشدد ابو حسان على ضرورة بناء عالقات تشاركیة ما بین الجامعة والمجتمع المحلي من خالل 
الدراسات والمسوحات للقضایا التي یعاني منھا المجتمع في المحافظة والبادیة والمساھمة في وضع 

  .الحلول الالزمة لھا وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة
  

على أھمیة التعاون مع الجامعات االردنیة والخارجیة لمواكبة التطورات بما یساھم في دعم  وأكد
  .المسیرة العلمیة للجامعة واالھتمام بالجانب التقني والفني من خالل التخصصات المختلفة

  
وطالب ابو حسان ضرورة وضع مخطط شمولي للجامعة یشتمل على خطتین إستراتیجیتین قصیرة 

رى طویلة المدى لیكون العمل مستقبال مبنیا على الخطط والبرامج الھادفة الى االرتقاء المدى وأخ
  .بإعالء مدامیك البناء في ھذا الصرح العلمي الغالي على قلوبنا جمیعا

  
وتمنى ابو حسان للمجلس الجدید التوفیق لخدمة الجامعة والوطن ، مشیدا بما قدمھ مجلس امناء 

  .الجامعة السابق
  

رئیس الجامعة الدكتور طھ الخمیس التھنئة للمجلس الجدید بالثقة الملكیة بتعیینھم في مجلس وقدم 
واستعرض بعض المحطات من واقع الجامعة والتي تضمنت رؤیة ورسالة وأھداف . أمناء الجامعة

 ً  الجامعة ، وكذلك نبذه عن الجامعة منذ تأسیسھا والمراحل التي مرت بھا في السنوات الماضیة سعیا
  .»نسعى نحو التمیز«لتحقیق شعارھا 

  
ً عن موازنة  ً عن مشاریع الجامعة الحالیة والمستقبلیة والوضع المالي وملخصا وقدم الخمیس تقریرا

  ).٢٠١٥(الجامعة التقدیریة لعام 
  

واقر المجلس االتفاقیة المبرمة مع جامعة عمان العربیة لبرنامج الدكتوراه في كلیة العلوم التربویة، 
ول الدعم المقدم من البنك العربي لغایة بناء مبنى كلیة إدارة األعمال واالقتصاد ، وتم إعادة وقب

تشكیل لجان مجلس األمناء ومنھا اللجنة المالیة واإلداریة، اللجنة األكادیمیة، لجنة التطویر والتنمیة، 
  .لجنة صندوق االستثمار
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  بافتتاح تخصصات جدیدة» یوصي لـ التعلیم العالي» «أمناء آل البیت«
  

قرر مجلس امناء جامعة آل البیت الجدید الموافقة على رفع نسبة الموازي للعاملین في الجامعة من 
بالمئة للھیئة  ٢٧٫٥بالمئة للھیئة اإلداریة و  ١٨٫٥بالمائة موزعة بواقع  ٤٦بالمائة الى  ٣٥

  .ناء على تنسیب الجامعةوذلك ب ٢٠١٥-١-١التدریسیة،و سیتم العمل بالقرار اعتبارا من 
  

كما قرر المجلس خالل اجتماع عقد برئاسة رئیس المجلس الدكتور محمد حمدان وبحضور رئیس 
الجامعة الدكتور ضیاء الدین عرفة واعضاء المجلس التنسیب لمجلس التعلیم العالي بالموافقة على 

علوم األرض والبیئة استحداث قسم علوم األرض في معھد علوم األرض والبیئة وتوطین تخصص 
التطبیقیة فیھ ، والموافقة على استحداث تخصص المحاسبة والتدقیق في كلیة إدارة المال واألعمال ، 

  واستحداث تخصص أمن المعلومات في كلیة األمیر حسین بن عبد هللا لتكنولوجیا المعلومات
  

%  ٤٦الى % ٣٥ة من كما قرر المجلس الموافقة على رفع نسبة الموازي للعاملین في الجامع
للھیئة التدریسیة ویعمل بھذا القرار اعتبارا من %  ٢٧٫٥للھیئة اإلداریة و %  ١٨٫٥موزعة بواقع 

  .وذلك بناء على تنسیب الجامعة.١/١/٢٠١٥
  

ً لرئیس المجلس ، وتشكیل اللجان التالیة : كما قرر المجلس تعیین الدكتور محمود عاید الدویري نائبا
ة برئاسة الدكتور محمود عاید الدویري وعضویة كل من الدكتور ضیاء الدین عرفة اللجنة األكادیمی

رئیس الجامعة و الدكتور عبد الحلیم وریكات و الدكتور علي العضایلة و الدكتور محمد الخالیلة و 
  الدكتور صالح أبو أصبع

  
ضویة كل من الدكتور كما قرر تشكیل اللجنة اإلداریة والمالیة برئاسة الدكتور محمد أبو حمور وع

ضیاء الدین عرفة رئیس الجامعة و الدكتور خالد الوزني والدكتور ماھر المحروق و الدكتور درید 
محاسنة و فارس عورتاني، واللجنة اإلداریة والمالیة لصندوق اإلستثمار برئاسة الدكتور ضیاء الدین 

ندس عمر عبید الخالدي عرفة رئیس الجامعة وعضویة كل من الدكتور ماھر المحروق والمھ
  .وشتیوي العظامات و الدكتور جمال شرایري والدكتورة میساء بیضون وعبد هللا نویفع الشدیفات

  
وقدم الدكتور حمدان التھئنة والمباركة الى اعضاء المجلس الجدید بمناسبة صدور االرادة الملكیة 

العضاء السابقین في المجلس لدورھم السامیة بتعینھم اعضاء في مجلس امناء الجامعة ، مثمنا جھود ا
الممیز في خدمة الجامعة وتطویر مشاریعھا كافة ، مشیرا الى ضرورة العمل كفریق واحد وضمن 

  .رؤیة واضحة لمواصلة مسیرة العمل وبما یعود بالفائدة على الجامعة والطلبة
  

ن الجامعات المتمیزة وأوضح الدكتور عرفة اھمیة الدور المبذول من قبل الجمیع لجعل الجامعة م
على مستوى الوطن والمنطقة، حیث ستشھد الجامعة نقلة نوعیة على مستوى البرامج والخطط 

  .الدراسیة
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  إطالق معاییر االعتماد الخاص للتخصصات السیاحیة
  

  
ألحد أطلقت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بالتعاون مع الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة امس ا

معاییر االعتماد الخاص وأدلة ضمان الجودة لبرامج الدبلوم المتوسط والبكالوریوس لتخصصات 
  .اإلدارة الفندقیة، اإلدارة السیاحیة وإدارة الفعالیات

  
وثمن امین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور الجھود المبذولة من قبل 

تطویر السیاحة المستدامة في األردن إلعداد أدلة معاییر االعتماد وضمان ھیئة االعتماد ومشروع 
الجودة للتخصصات السیاحیة والفندقیة، مشددا على أھمیة تحقیق الجامعات األردنیة وكلیات المجتمع 

ً على مخرجات التعلیم العالي في األردن   .المتوسطة لمعاییر االعتماد وضمان الجودة ما ینعكس إیجابا
  

ن مدیر مشروع تطویر السیاحة المستدامة في األردن والممول من الوكالة االمیركیة للتنمیة وبی
ً للتوظیف حیث تضاعف  الدولیة الدكتور جوزیف رودي ان صناعة السیاحة في األردن توفر فرصا
عدد الذین حصلوا على فرص عمل ثالثة اضعاف خالل السنوات العشر الماضیة، مؤكدا ان ھذه 

الف خریج مؤھل في تخصصات  ٢٥ستحتاج خالل السنوات الخمس القادمة ما یقارب من الصناعة 
  .السیاحة والفندقة

  
وقال رئیس قسم االدارة السیاحیة في جامعة الشرق االوسط ابراھیم بظاظو ان حفل إطالق معاییر 

ً على طریق التطویر الشامل للقوى العاملة  ً مرحلیا في القطاع السیاحي االعتماد الجدیدة یعتبر إنجازا
  .والفندقي والذي یعد مكونا رئیسیا لالقتصاد االردني
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  ٢الفرز األمني في الجامعات 
  دیمة طارق طھبوب. د

  
ات  ا مشكورة بتوجیھ في بادرة طیبة لمزید من الفھم و االستیضاح سمحت لي الجامعة التي أعمل فیھ

د ك ك بع ة و ذل یس الجامع ن رئ اءة م ان الكف ى امتح االطالع عل ال، ب ذا المق ن ھ زء االول م ة الج تاب
ر  ئلة غی ن ورود اس الجامعیة الذي كان محور النقد في المقال األول لشكوى بعض الطلبة و تخوفھم م
اتھم  م و توجھ د ارائھ ي تحدی اھم ف د تس ھم ق ر مواضیع تخصص ي غی فھم و ف د وص ى ح ة عل أكادیمی

ى ر ال تعن و أم یة، و ھ ة و  السیاس ات بحثی دنا مؤسس ي بل فھا ف ى بوص ة االول ات بالدرج ھ الجامع ب
  !اكادیمیة بعیدة عن السیاسة

  
ة  حة و مرتبط یطة و واض یاغتھا بس دت ان ص ة وج ددھا ثمانی ئلة و ع ى االس ي عل د اطالع و بع
ة و  ات المواطن وطني و واجب الح ال ي و االص واطن االردن یة للم ؤولیة الشخص ل المس یع مث بمواض

ذي االنتما ء و الحریات الشخصیة و العامة و ھي ال تستدعي كثیر خوف في اجابتھا لوال الجو العام ال
نعیشھ و التحدیات الداخلیة و االقلیمیة التي جعلت المواطنین، و الطالب جزء منھم، یخافون من ابداء 

ین الشك ألي سؤال یخرج  نص الرأي في أبسط القضایا االجتماعیة و السیاسیة و ینظرون بع ن ال ع
  !المتوقع في امتحان تقییمي لخریجي تخصص بعینھ

  
ر  ا غی ا عموم ات الن طالبن اني اتفھم تحفظ بعض الطلبة على وجود ھكذا اسئلة في مثل ھذه االمتحان
تم صناعتھا  ة ی ذه ثقاف ة فھ ة الفاعل معتادین على حریة الرأي و التعبیر و المشاركة السیاسیة و الحزبی

ی ت حص نوات و لیس ر س ان، و عب ئلة امتح ى اس ة عل ي االجاب ا ف ر معالمھ ردي و ال تظھ د ف لة جھ
ة و  ادات الفكری الوصول لھا عمل تراكمي یبدأ من المدارس لتكون الجامعات مرحلة بروز لبعض القی
السیاسیة الطالبیة المتمیزة غیر أن ھذا ال یسمح بھ في الجامعات مع االسف و یتم التضییق على كثیر 

اطات ال ن النش ة و م یة المحلی ة و السیاس ایا الوطنی وم و القض ي الھم الب ف اج الط ى ادم دف ال ي تھ ت
ھم  الب ببعض تغل الط ة یش ال التطوعی ي االعم ة ف غیل الطلب ة لتش ة فعال اب منظوم ع غی ة و م العربی

  !البعض و ینتشر العنف الجامعي
  

اء ث نحن ابن ا و نعم اتفھم تحفظ بعض الطلبة و تخوفھم حتى لو كان غیر مبرر ف ن خیالن ا م ة تخوفن قاف
  !انھ من خاف سلم و ان الحیطان لھا اذان و لذلك یجب ان نمشي بجانبھا و نسأل هللا الستر

ف  ن مختل و طالب الجامعات و الجامعات لیسوا معزولین عن المجتمع و یعایشون نماذج لمواطنین م
ى صفحة خاصة االعمار و القطاعات یحاسبون حسابا عسیرا من اجل ارائھم و لو كانت  منشورة عل

  !في موقع تواصل اجتماعي
  

ان الخروج من ھذه الحالة ال یتم بامتحان بل ھو ارادة سیاسیة و توجھ عام الطالق الحریات و تمكین 
ات تتحمل  وى ،و الجامع ة المشاریع و تحالف الق وعي و استیعاب المخالف و اقام الشباب و زیادة ال

 مقاالت

                                                                                                  ١٥/١٢/٢٠١٤    اإلثنین                                                                                                      ٢السبیل ص 
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روع ذا المش از ھ ن انج را م زءا كبی امین  ج ذه المض ر، ان ھ رة و تفكی وت خب ا بی وطني باعتبارھ ال
السامیة تحتاج الى حوارات موسعة و ورش عمل و مناھج تدرب و توطن فكر المواطنة و المسؤولیة 

  و الحریة السیاسیة لدى الطالب
ي ھذا ان على الجامعات ان ارادت تضمین مثل ھذه االسئلة في االمتحانات ان تتبع المعاییر العالمیة ف

مھ او  ي استخدام اس دھا ف ة بع دمھا و حری ن ع ة م ي االجاب ة ف تحن حری اء المم ك باعط المنحى و ذل
  اخفائھ و حریة ثالثة في استخدام معلوماتھ و اجاباتھ الي اغراض اخرى بحثیة او غیر ذلك

  
د االستماع ل دي بع ال الصورة عن ة ان الجامعة مشكورة لمبادرتھا باطالعي على االمتحان الكم روای

ة  وعیتھم و ازال ة و ت ن مصلحة الطلب د م الطلبة و ھذا داللة شفافیة و مصداقیة نرجو ان تتعاظم لمزی
  مخاوفھم فالخائف ال یحصل علما و ال یبني وطنا و ال یصنع حضارة

  
أنھم احرار  ان ب یقول طاغور من علمني حررني و من احوج من طالبنا و ھم قادة المستقبل من االیم

  ایضا عن بناء الوطن مھما تعددت أفكارھم و مشاربھم السیاسیةو مسؤولون 
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  ة وات المسلحة االردنی ي الق ة والجیش الشعبي ف رة التعبئ ع / دائ ت جمی ي طالب الجیش العرب
ى بمراجعة شعبھا وأقسامھا ومكاتبھا في مناطق سكناھم للحصول » ذكور« ١٩٩٧موالید  عل

ن  رة م دفتر خدمة العلم لغیر الحاصلین علیھ وذلك لتصویب أوضاعھم وحصرھم خالل الفت
  .الرابع عشر ولغایة الواحد والثالثین من الشھر الحالي

  
  المي ذاء الع امج الغ م ) WFP(برن ھ ت م ان ین یعلمھ واطنین أردنی ى م یة ال ائل نص ل رس أرس

غ  ة بمبل امج األغذی ة برن حن بطاق ا ٤٨ش ً ص ارا رأن دین الي غی ھر الح ر الش ة أخ لحة لغای
ویقدم برنامج الغذاء العالمي . البرنامج اعتذر عن ھذه الرسائل وأشار الى أنھا أرسلت بالخطأ

  .دعما عبر قسائم غذائیة لالجئین السوریین في المملكة
  

  ھ وتحث دوره وأھداف دیوان المظالم نشر إعالنات تثقیفیة في وسائل اإلعالم المختلفة تعرف ب
ل  ن قب دیم شكوى إلنصافھ م ى تق ة ال المواطن الذي یقع علیھ ظلم أو تقصیر من جھة حكومی

  .الدیوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                عین الرأي              
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  اح یرعى رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور في العاشرة من صباح الیوم االثنین حفل افتت
ر الع كان والتعمی س وزراء االس ین لمجل ة والثالث دورة الحادی دق ال ي فن د ف ذي یعق رب ال

ال ى . الروی دعوة ال د وجھ ال دس سامي ھلسة ق ة واالسكان المھن ر االشغال العام ان وزی وك
دول  ة ال ة جامع د تحت مظل ذي ینعق اع ال ذا االجتم ي ھ نظرائھ من الدول العربیة للمشاركة ف

  .العربیة
  

  افي، الساعة ن مساء   ٦٫٣٠یستضیف منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان الثق ین م وم االثن الی
وان. أستاذ العلوم السیاسیة في قطر، د اء محاضرة بعن د المسفر إللق العرب والغرب «: محم

  .ممدوح العبادي. ویرأس الجلسة د»  أسئلة الراھن والمستقبل.. واإلسالم 
  

  اء د الثالث ن صباح غ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة یعقد في التاسعة والنصف م
  .امج التصنیفات االئتمانیة لبلدیات المملكة في فندق حیاة عمانملتقى برن

  
  د ر وسط البل ي المسجد الحسیني الكبی تم أخیرا تركیب شبكة حدیثة لتزوید مرافق الوضوء ف

ر لتركیب مظالت  بالماء الساخن من قبل أحد المتبرعین، فیما ناشد مرتادو المسجد أھل الخی
ي في الساحة الداخلیة للمسجد لیتم  ا ف فرش أرضیاتھا بالسجاد الستیعاب اعداد المصلین یومی

  .ظل األجواء الماطرة
  

  ین ین المتعطل غرفة التجارة في مدینة الزرقاء فتحت مؤخرا نافذة لتوفیر فرص عمل لألردنی
ذة  تعمل » صنارة الدستور»عضو مجلس  إدارة الغرفة زیاد البغال قال لـ.عن العمل إن الناف

ي بشراكة مفتوحة مع  القطاع الخاص في المدینة ، الفتا الى أن مؤشر أعداد فرص العمل  الت
  .وفرت عبر النافذة  لغایة اآلن إیجابي 

  
  ام القضاء المختص  بلغت » صنارة الدستور«علمت درات المنظورة أم أن عدد قضایا المخ

  .آالف قضیة   ١٠ھذا العام نحو 
  

 ع ال ة بمحاذاة المسجد عدد من الوافدین الذین یمتلكون بسطات لبی ة الواقع ي المنطق خضار ف
  .الحسیني الكبیر یقومون بنصب األراجیل في الممرات الضیقة المخصصة للمشاة

  
  ل » صنارة الدستور«رصدت تحول البیوت المھجورة في محیط شارع الشابسوغ واسفل جب

ة القلعة الى مكان لتواجد ارباب السوابق والوافدین حیث تقترف في ارجاء تلك ال ب اآلیل خرائ
  .للسقوط ممارسات منحرفة من ضمنھا تناول الخمور

  
  ل « ھیئة تنظیم النقل البري « ذكر مصدر مسؤول في ان الھیئة ستنتھي في شھر نیسان المقب

ردد السریع « من تجدید طرح عطاء  اص الت د « ب م رص ذي ت ذا المشروع ال ذ ھ دء  بتنفی للب
  . ٢٠١٥المبالغ المطلوبة لتنفیذه في موازنة 

 ١٥/١٢/٢٠١٤اإلثنین                                                           صنارة الدستور                                             
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  دیر عام شركة م م یم"ورد خطأ مطبعي في اس انون والتحك دون للق ي "المتح ، ف
دل و ین وزارة الع اون ب ة تع ع اتفاقی انون"خبر توقی دون للق ة، " المتح وم الجمع ی

ى  ذي اقتض ر ال وب، األم د طھب و احم حیح ھ ورة، والص د الط ب احم ث كت حی
  . التنویھ

  
 بت المقب ر الس فافیة ظھ ة الش نظم جمعی وان ت ة، بعن دوة حواری ي "ل ن فافیة ف الش

یتحدث في الندوة، التي تقام في غرفة تجارة عمان، ". ممارسات المجتمع المدني
ل  ي عامر والزمی دكتور عامر بن ى المعایطة وال دغمي ونھ دالكریم ال ب عب النائ

  . بسام بدارین
  

  وان ل بعن ة عم وم، ورش ر الی د ظھ یة بع ات السیاس دس للدراس ز الق نظم مرك ی
ي األردن" دس "الوضع المائي ف دق الق ي فن ام ف ي تق ي الورشة، الت ، ویشارك ف

ة " كونراد ادیناور"الدولي، وتنظم بالتعاون مع مؤسسة  ي للتربی والمركز األردن
ن  ون ع انیون وممثل دكتور حازم الناصر، وبرلم ري ال اه وال ر المی المدنیة، وزی

  .األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصون
  

  دورة ر  ٣١تفتتح في العاشرة من صباح الیوم ال س وزراء اإلسكان والتعمی لمجل
وزراء . العرب في عمان یس ال ال، رئ ویرعى االفتتاح، الذي یقام في فندق الروی

  .عبدهللا النسور
  

  ام لجماعة اإلخوان المسلمین زكي ب الع لم تحسم ھیئة الدفاع، عن نائب المراق
ة وفي الحرك ید وموق ي ارش ي  بن یة بن ي قض ع ف ن التراف ا م المیة، موقفھ اإلس

ة ورجحت . ارشید، المقررة أولى جلساتھا الخمیس المقبل، في محكمة أمن الدول
ي  د الجلسة، ف ن موع ة، م ل ساعات قلیل ا قب م موقفھ ة أن تحس ي الھیئ مصادر ف

  .الوقت الذي تحتفظ فیھ بكل الدفوع الالزمة للمرافعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٥/١٢/٢٠١٤زواریب الغد                                                            اإلثنین                                               
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 م المتسببون  أثبتت تحقیقات أمنیة ورسمیة بأن بعض األشخاص من خارج جامعة آل البیت ھ
درات داخل  ب مخ باألحداث األخیرة، وأن المسألة تتعلق بافتعال مشكلة الرتكاب جرائم تھری

  .حرم الجامعة
  

  ي مناقشة صفقة دهللا النسور ف دكتور عب وزراء ال سبب الجرعة العاطفیة في خطاب رئیس ال
  .یل لھ قبل الجلسة حول ھویتھ الفكریة كمؤمن بالھویة القومیةالغاز ھو كالم ق

  
 العرب "وزیر الشؤون البرلمانیة والتنمیة السیاسیة الدكتور خالد كاللده أجاب على استفسار لـ

  ".على النار" على ھامش مأدبة عشاء سیاسیة حول مصیر قانون االنتخاب قائال" الیوم
  

 ر الخا ین وزی دا ب وترة ج ة مت اس العالق ع حس ي موق رى ف یة أخ ودة وشخص ر ج ة ناص رجی
  .انضمت لدائرة القرار قریبا، وھذا التوتر بدا ملحوظا في اآلونة األخیرة

  
  وان دوة الشھریة بعن ادي الن دوح العب دكتور مم ي یترأسھا ال تنظم جمعیة الشفافیة االردنیة الت

دني« ع الم ا النائ» الشفافیة في ممارسات مؤسسات المجتم دث فیھ دغمي یتح دالكریم ال ب عب
امر،  ي ع امر بن دكتور ع دارین وال ام ب ل بس ة والزمی ى المعایط ائي نھ اد النس ة االتح ورئیس

  .وذلك یوم السبت المقبل في غرفة تجارة عمان
  

  ذكرة و فرحة بم ة الخضراء عصام اب تقدم عضو مجلس نقابة المھندسین واحد نشطاء القائم
  .قف اربعة تجاوزات في نقابة المھندسینامس الى مجلس النقابة دعاه فیھا الى و

  
  
  
  

  
  

  

 ع .ف
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