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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٤   المرحلةالحكومة قادرة على تحمل مسؤولیات: من العینة % ٥٤

  ٩  تحدید یومي السابع والتاسع من أیار المقبل ألداء امتحان الكفاءة الجامعیة
  ١١  ندوة حول اھمیة البحث العلمي في الوصول الى االصالح الجنائي: األردنیة

  ١٣  "األردنیة"في " فجر العربیة"مشروع یطلقھ فریق" خطوة من أجل العربیة "
  ١٥  "األردنیة"لم للبرامج األكادیمیة ألقسام ورشة عمل لكتابة نتاجات التع

  ١٧  تنظم المسابقة الشعریة الثانیة للغة التركیة» األردنیة«
  ١٨  ینظفون كلیتھم تعبیرا عن نبذ العنف" األردنیة"طلبة في 

  ٢٠  في الجامعة األردنیة» القراءة حیاة«أزبكیة عمان تطلق 
  ٢١  اتبكرة الجامع) األردنیة(فیالدلیفا تفوز على 

  شؤون جامعیة
  ٢٢  ٢٠١٣الورقة التعریفیة بامتحان الكفاءة الجامعیة بصورتھ الجدیدة 

  ٢٥  »مؤتة«تعرض طالب للطعن إثر مشاجرة في 
  ٢٦  مناوشة بسیطة: والخوالدة یؤكد» مؤتة«مشاجرة جدیدة في 

  ٢٧  "مؤتة"بدء التحقیق مع الطلبة المشتبھ بمشاركتھم في مشاجرات 
ًملفا أمنیا«ئري یضرب جامعات األردن واتھام بتحویل التعلیم العنف العشا ً«  ٢٨  

  ٣٠  اعتصام العاملین في كلیة مجتمع الكرك
  ٣١  لم نتراجع عن صرف عالوة المركز لموظفي الكلیات:الشواقفھ 

  ٣٢  غیاب االستراتیجیة التعلیمیة سبب المشاجرات الطالبیة
  ٣٣  " للعنف الجامعيال"مسیرة من الجامعة األردنیة تحت شعار 

  ٣٤  أبو غنیمة یطالب بخطط لتحسین مخرجات التعلیم الزراعي في الجامعات
  ٣٥  تثبیـت الـعـقـوبـات السـلـوكـیـة عـلى كـشـوفــات عـالمـات الطـلـبـة

  ٣٦   فرصة عمل للخریجین في لواء بني كنانة٦٠یوفر ) إرادة(
  ٣٧  تعزیز ثقة الطالب غائبة عن أسالیب التعلیم

  ٣٩   الجاري٣٠ و٢٩بطولة الجامعات أللعاب القوى 
  ٤٠  الجامعات العربیة" سلة"منتخبات تؤكد مشاركتھا بـ" ٤"
  ٤١  تفوز ببطولة ولي العھد للشطرنج) الیرموك(

  مقاالت
  ٤٢  وثیقة إلدانة المشاجرات الجامعیة

  ٤٤  »قنوة«َعندما یصبح العلم 

  

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ٤٥  العنف في الجامعات األردنیة
  ٤٧  »تسكع«ب طلبة الجامعات غیا

  ٤٨  !البلطجة من الجامعات إلى الشارع و بالعكس
  اعالنات

  ٥٠  اعالن طرح عطاء
  ٥١  اعالن امتحان دورة نیسان

  حالة الطقس
  ٥٢  طقس األردن

  زوایا الصحف
  ٥٥  عین الرأي

  ٥٦  صنارة الدستور
  ٥٧  كوالیس العرب الیوم

  ٥٩- ٥٨         عناوین الصحف الیومیة
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  الحكومة قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة: من العینة % ٥٤
  
  

اظھر استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات االستراتیجیة حول حكومة الدكتور عبد هللا النسور 
  .المرحلةالثانیة تراجعا واضحا في قدرة الحكومة بالقیام بمھامھا والقیام بمسؤولیات 

من مستجیبي العینة الوطنیة بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل مسؤولیات  % ٥٤فقد أفاد 
  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٦٠ِالمرحلة المقبلة، مقارنة بـ 

ِبأن الرئیس سیكون قادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة مقارنة بـ  % ٥٩ویعتقد  في  % ٦٠ً
  .٢٠١٢ین األول استطالع تشر
ًسوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات ) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري  % ٥٢في ما یعتقد 

  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٥٣ِالمرحلة المقبلة مقارنھ بـ 
یعتقدون بأن الحكومة سوف تكون قادرة  % ٥١ًوأظھرت نتائج عینة قادرة الرأي بأن النصف تقریبا 

  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٥٧ِتحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، مقارنھ بـ على 
ِبأن الرئیس سوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة مقارنھ بـ  % ٦٠ویعتقد  ً٦٥ % 

  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول 
ًا على تحمل مسؤولیات سوف یكون قادر) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري  % ٤٦ویعتقد 

  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٤٩ِالمرحلة المقبلة، مقارنھ بـ 
  

  سیر األمور في األردن
  

ًتظھر نتائج االستطالع أن ھناك تراجعا واضحا وجوھریا في نسبة من یعتقدون أن األمور تسیر في  ً ً
 المستجیبین أن األمور تسیر في من % ٣٦االتجاه الصحیح مقارنة باالستطالعات السابقة، فقد أفاد 

في استطالع كانون  % ٥٥، ٢٠١٣فبرایر / في استطالع شباط % ٥١ِاالتجاه الصحیح، مقارنھ بـ 
  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٦١، و٢٠١٢دیسمبر / األول

ھذا االنخفاض في نسبة من یعتقدون بأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح، جاء على حساب من 
 % ٥٢دون بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ، فقد ارتفعت نسبة من یعتقـــــدون بذلك إلى یعتق

  . على التوالي٢٠١٢في استطالعي شباط وكانون األول  % ٣٥و % ٤٠ِمقارنة بـ 
من المواطنین أسباب اعتقادھم بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ إلى الوضع  % ٥٧عزا 

السبب إلى وجود الفساد  % ١٥في ما عزا ) ر، وبطالة، وغالء أسعارفق(االقتصادي السـيء 
سیاسیة، (السبب إلى عدم تحقیق اإلصالحات المطلوبة  % ١٠والوساطة والمحسوبیة، وعزا 

  .السبب إلى وجود الالجئین السوریین % ٩، وعزا )اقتصادیة، اجتماعیة
قادھم بسیر اتجاه األمور في األردن، إذ یالحظ تتفق إجابات عینة قادة الرأي مع العینة الوطنیة في اعت

تراجع واضح بنسبة من یعتقدون أن األمور تسیر في االتجاه الصحیح مقــــــارنھ باالستطــــالعات 
في  % ٦٠و % ٥٤ِبأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح مقارنة بـ  % ٤٨السابقة، فقد أفاد 

  .والي على الت٢٠١٢استطالعي شباط وكانون األول 
 % ٣٩ِمقارنة بـ  % ٤٤وارتفعت نسبة من یعتقدون بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ لتصبح 

  .٢٠١٢في استطالعي شباط وكانون األول  % ٣٤و

 أخبار الجامعة 

   ٦ العرب الیوم ص -١/١١  الغد ص -٩الدستور ص  -بترا
  ١٥/٤/٢٠١٣ االثنین                                                              - ٢|١األنباط ص  - ٢ الدیار ص - ٢ السبیل ص 
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سیاسیة، واجتماعیة، (السبب في ھذا االعتقاد إلى عدم تحقیق اإلصالحات المطلوبة  % ٤٧وعزا 
إلى ضعف  % ١٢لـــى الوضع االقتصادي السـيء، والســــبب إ % ١٤، في ما عزا )واقتصادیة

  .الخطط والبرامج السیاسیة واالقتصادیة
ًوعند النظر الى كیفیة سیر األمور حسب األقالیم، نالحظ أن إقلیم الجنوب ھو األقل تفـــاؤال في كیفیة 

 إقلیم في % ٥١أن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ، مقابل  % ٥٧سیر اتجاه األمور، إذ أفاد 
  .في إقلیم الشمال % ٥٢الوسط، و

وعند النظر إلى فئات قادة الرأي، ومقارنة آرائھم حول سیر اتجاه األمور، نالحظ أن عینة المھنیین 
من  % ٥٤ًوأساتذة الجامعات واألحزاب ھي األقل تفاؤال في كیفیة سیر اتجاه األمور، إذ أفاد 

. ن األحزاب بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئم % ٤٦من أساتذة الجامعات و % ٤٧المھنیین و
  .منھم بأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح % ٥٣ًوكانت عینة رجال األعمال األكثر تفاؤال، إذ أفاد 

  
  اھم المشكالت التي تواجھ الرأي العام

  
العینة من أفراد  % ٢٨عند سؤال المستجیبین عن أھم المشكالت التي تواجھ األردن الیوم، أفاد 

الوطنیة بأن ارتفاع األسعار وغالء المعیشة ھي أھم مشكلة، ومن ثم الوضع االقتصادي السـيء 
، وجاءت مشكلة وجود الالجئین السوریین وللمرة  %١٤ومشكلة البطالة  % ١٥بشكل عام بنسبة 

   %.١٣األولى في المرتبة الرابعة بنسبة 
 بأن أھم مشكلة تواجھ األردن ھي الوضع االقتصادي  %٤٦في ما یتعلق بعینة قادة الرأي، فقد أفاد 

   %.٩ومن ثم مشكلة اإلصالح السیاسي  % ١١السـيء بصفة عامة، تلتھا وجود الالجئین السوریین 
من المالحظ أن المشكالت االقتصادیة ما زالت تتصدر أولویة المشكالت التي تواجھ األردن، إذ 

 یعتقدون بأن المشكلة االقتصادیة ھي أھم مشكلة تواجھ من أفراد العینة % ٦٨أظھرت النتائج أن 
  .من أفراد عینة قادرة الرأي بذلك % ٥٩في ما یعتقد . األردن الیوم

  
  قدرة الحكومة على تحمل مسؤولیاتھا

  
من مستجیبي العینة الوطنیة یعتقدون بأن ) المتوسط الحسابي كنسبة مئویة % (٥٤أظھرت النتائج أن 

في استطالع  % ٦٠ِقادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، مقارنة بـ الحكومة سوف تكون 
  .٢٠١٢تشرین األول 

ِبأن الرئیس سیكون قادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة مقارنة بـ  % ٥٩ویعتقد  في  % ٦٠ً
  .٢٠١٢استطالع تشرین األول 

ًوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات س) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري  % ٥٢في ما یعتقد 
  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٥٣ِالمرحلة المقبلة مقارنھ بـ 

یعتقدون بأن الحكومة سوف تكون قادرة  % ٥١ًأظھرت نتائج عینة قادرة الرأي بأن النصف تقریبا 
  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول  % ٥٧ِعلى تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، مقارنھ بـ 

ِبأن الرئیس سوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة مقارنھ بـ  % ٦٠ویعتقد  ً٦٥ % 
  .٢٠١٢في استطالع تشرین األول 

ًسوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات ) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري  % ٤٦ویعتقد 
  .٢٠١٢األول في استطالع تشرین  % ٤٩ِالمرحلة المقبلة، مقارنھ بـ 

ًوعند النظر الى فئات قادة الرأي، یالحظ أن فئة القیادات الحزبیة ھي األقل تفاؤال في قدرة الرئیس 
ًبأن الفریق سیكون قادرا علــــى تحمل مسؤولیات  % ٣٨والحكومة والفریق الوزاري، حیث أفاد 

  .بقدرة الحكومة % ٤٤بقدرة الرئیس، و % ٤٩المرحلة المقبلة، و



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               ــــة یــــ       الجـــــــامعــــة األردنــ
   األردن١١٩٤٢  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 

6 

  
  حمل الحكومة مسؤولیات المرحلةعدم ت

  
تم سؤال المستجیبین عن أسباب اعتقادھم بعدم قدرة الحكومة على اإلطالق على تحمل مسؤولیات 

 ١٧المرحلة المقبلة، وأظھرت نتائج العینة الوطنیة بأن السبب الرئیس ھو الوضع االقتصادي السـيء 
 ١٣ـــــرة فــي ثقة المواطن بالحكومة ، ووجود ثغــ %١٤ومن ثم ضعف الفریق الوزاري بنسبة % 
   %.١٣ووجود الواسطة والمحسوبیة والفساد المالي واإلداري %. 

اختلفت أولویة األسباب التي ذكرھا قادة الرأي حول عدم ثقتھم بقدرة الحكومة على اإلطالق على 
ق الوزاري، بأن السبب الرئیس ھو ضعف الفری % ٣٢تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، إذ أفاد 

  .في ضعف التخطیط واإلدارة % ١٧بعدم جدیة الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، و % ١٧و
في كتاب التكلیف السامي للحكومة، ورد العدید من المواضیع التي یجب على الحكومة معالجتھا، وتم 

  .سؤال المستجیبین حول اعتقادھم بقدرة الحكومة على معالجة ھذه المواضیع
من أفراد عینة قادة الرأي یعتقدون بأن  % ٨٢مــــن أفراد العینة الوطنیة و % ٧٩النتائج أن أظھرت 

من  % ٦٩الحكومة سوف تنجح في تقدیم الدعم والرعایة للقوات المسلحة واألجھزة األمنیة، ویعتقد 
یم كافة من أفراد عینة قادة الرأي بأن الحكومة سوف تنجح في تقد % ٦٨أفراد العینة الوطنیة و 

  .أشكال الدعم للشعب الفلسطیني
ولكن یعتقد اقل من نصف أفراد العینة الوطنیة وعینة قادة الرأي بأن الحكومة سوف تنجح في اتخاذ 

والجدیة في محاربة  %) ٤٢،  %٤٤(إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحمایة المستھلك 
یخ مبادئ الشفافیة والمساءلة والعدالة وتكافؤ ، وترس %)٤٤،  %٤٦(الفساد والواسطة والمحسوبیة 

   %.٤٨الفرص 
من المالحظ أن المتوسط الحسابي لقدرة الحكومة على معالجة وتطبیق المواضیع التي وردت في 

وھذه النسب جاءت  %. ٥٣ولعینة قادة الرأي  % ٥٥كتاب التكلیف السامي للعینة الوطنیة كان 
  .لى القیام بأعمالھا من قبل العینة الوطنیة وعینة قادة الرايًقریبة جدا لتقییم قدرة الحكومة ع

  
  الحقائب الوزاریة

  
من أفراد العینة  % ٧٢عند سؤال المستجیبین عن فكرة أن یتسلم الوزیر أكثر من حقیبة وزاریة، أفاد 

ینة من أفراد الع % ٤٨من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم یرفضون ھذه الفكرة، وعزا  % ٥٢الوطنیة و
من أفراد عینة قادة الرأي سبب رفضھم إلى عدم قدرة الوزیر علـــى تحمل أكثر  % ٥٤الوطنیة و 

من أفراد عینة قادة الرأي السبب  %١٦من أفراد العینة الوطنیة و  % ٢٦من وزارة، في ما عزا 
  .لكي یستطیع الوزیر أن یؤدي مسؤولیاتھ بأمانة وإخالص

ًادھم بأن تضم الحكومة الحالیة عددا من النواب بشغل مناصب وعند سؤال المستجیبین عن اعتق
من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم ال یعتقدون  % ٨٦من أفراد العینة الوطنیة و  % ٥٩وزاریة ، أفاد 

من أفراد العینة الوطنیة  % ٣٠ًبأنھ من األنسب أن تضم الحكومة الحالیة عددا من النواب، فیما أفاد 
ًد عینة قادة الرأي بأنھ كان من األنسب أن تضم الحكومة الحالیة عددا من النواب من أفرا % ١٣و 

  .لیكونوا وزراء
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  قیام مجلس النواب بدوره
  

من  % ٥٠تم سؤال المستجیبین عن قدرة مجلس النواب في القیام ببعض المھام المنوطة بھ، إذ أفاد 
 % ٤٨في مسألة الحكومة و % ٤٩ِّن القوانین، و َأفراد العینة الوطنیة بأن المجلس یقوم بدوره في س

بأن المجلس یتمتع باستقـــاللیة عن السلطة  % ٤٣في اإلشراف على اإلنفاق العام، فیما یعتقد 
  .یقوم بدوره في التواصل مع المواطنین % ٤٢التنفیذیة ، و 

  .فقط % ٤٦ومن المالحظ بأن المتوسط الحسابي لجمیع البنود التي تم السؤال عنھا ھو 
  
  

  المشاجرات في الجامعات
  

من أفراد العینة الوطنیة بأنھم سمعوا، شاھدوا، قرأوا عن المشاجرات التي حدثت في  % ٩٠أفاد 
  .الجامعات

السبب الرئیس إلى مثل ھذه المشاجرات إلى وجود التعصب الجھوي والفئوي، في ما  % ٢٩وعزا 
السبب إلى عدم الوعي  % ٩بین الجنسین، وعزا السبب إلى أسباب متعلقة باالختالف  % ١٦عزا 

السبب على وجود التمییز والواسطة  % ٩ًوالتثقیف وجھل الطالب وطیشھم، وعزا أیضا 
  .والمحسوبیة

 ٢٣وعند السؤال عن الحلول المناسبة لمعالجة ومنع ھذه الشجارات من الحدوث في المستقبل، أفاد 
في ما أفاد . بحق الطالب المتورطین في المشاجراتبأن الحل یكمن في تطبیق قوانین صارمة % 
في إیجاد الحلول  % ١٣إلى أن الحل یكمن في زیادة الوعي واإلرشاد لدى الطالب، و % ١٧

  .للمشاكل المتعلقة في االختالط بین الجنسین
 من أفراد العینة % ٧١ًتم التطرق أیضا إلى األزمة السوریة ووضع الالجئین في األردن، إذ أفاد 

من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم ضد استمرار استقبال الالجئین السوریین، في ما  % ٤٣الوطنیة و
من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم مع استمرار استقبال  % ٥٤من أفراد العینة الوطنیة و % ٢٧أفاد 

  .الالجئین السوریین
من أفراد العینة  % ٤٧ السوریة، أفاد وعند السؤال عن الجھة التي یمیل إلى تأییدھا أكثر في األزمة

 ٣٨في ما أفاد . من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم یمیلون إلى تأیید المعارضة السوریة % ٤١الوطنیة و
. من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم غیر معنیین بھذا الموضوع % ١٧من أفراد العینة الوطنیة و% 

من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم یمیلون إلى تأیید  % ٢١من أفراد العینة الوطنیة و % ١١وأفاد 
  .الحكومة السوریة

تم السؤال عن فكرة إقامة مناطق عازلة داخل األراضي السوریة على الحدود األردنیة، إذ أفاد ما 
من أفراد عینة قادة الرأي بأنھم یؤیدون إقامة  % ٦٨من أفراد العینة الوطنیة و % ٧٥مجموعھ 

 % ٣٨َوعند التفصیل حول تحت إشراف من یؤیدون إقامة ھذه المناطق العازلة، أید . مناطق عازلة
من أفراد عینة قادة الرأي بأن تكون تحت إشراف األمم المتحدة،  % ٤٠من أفراد العینة الوطنیة و

من أفراد عینة قادة الرأي أن تكون تحت إشراف  % ١٦من أفراد العینة الوطنیة و % ٢١وأید 
من أفراد عینة قادة الرأي  % ١٢من أفراد العینة الوطنیة و % ١٦وأید فقط . ل العربیةجامعة الدو

  .أن تكون تحت إشراف األردن
من أفراد عینة قادة الرأي بأن موقف األردن  % ٧٢مـــن أفراد العینة الوطنیة و % ٦٠وصف 

من  % ٦ینة الوطنیة ومن أفراد الع % ٧الحالي من األزمة السوریة ھو موقف محاید، في ما وصفة 
 % ١٢من أفراد العینة الوطنیة و % ٢٣ووصفھ . أفراد عینة قادة الرأي بأنھ مؤید للحكومة السوریة

  .من أفراد عینة قادة الرأي بأنھ مؤید للمعارضھ السوریة
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  تبعات األزمة السوریة
  

بأنھ یوجد  % ٦١فاد من أفراد العینة الوطنیة بأنھ یسكن في حیھم الجئون سوریون، وأ % ٦٧أفاد 
  .مطاعم یعمل بھا ســـــــوریون/ منشآت/ في مناطق سكناھم محال تجاریة

من المستجیبین بأن وجود الالجئین في منطقة سكناھم أدى إلى نقص في الخدمات  % ٥٨وأفاد 
  .العامة المقدمة لھم

  
  
  
  

  عینة االستطالع
  

 % ٥٠ًذكورا و % ٥٠أكثر، وبنسبة  سنة ف١٨ شخص ممن أعمارھم ١٢٠٠: حجم العینة الوطنیة
حجم . ً موقعا تغطي مناطق المملكة األردنیة الھاشمیة كافة١٢٠ًإناثا تم اختیارھم بشكل عشوائي من 

   %.٩٨ شخص من كل فئة، بنسبة استجابة ١٠٠ شخص من سبع فئات بواقع ٧٠٠: عینة قادة الرأي
 ٤٠وقد شارك في تنفیذ ھذا االستطالع . ٩/٤/٢٠١٣ و ٤تم تنفیذ االستطالع في الفترة الواقعة بین 

ًباحثا میدانیا و  فتاة للعمل على عینة قادة الرأي، وكانت نسبة ھامش الخطأ في ١٥ مشرفین و ١٠ً
   %)٩٥.٠(عند مستوى ثقة ) ٢.٥±(العینة الوطنیة 

  
  خلفیة

  
كیلھا بناء على نتائج لقد تشكلت حكومة الدكتور عبدهللا النسور الثانیة بعد تكلیف جاللة الملك لھ بتش
وھي المرة األولى . المشاورات التي قام بھا رئیس الدیوان الملكي مع النواب الختیار رئیس الوزراء

وقد قام الرئیس المكلف . التي یجري فیھا اختیار رئیس الوزراء بتسمیتھ من قبل مجلس النواب
  .مل معھ خالل فترة ترأسھ للحكومةبالتشاور مع النواب أیضا الختیار الفریق الوزاري الذي سوف یع

وھدف االستطالع إلى معرفة توجھات المواطنین األردنیین وتوقعاتھم لقدرة حكومة الدكتور عبدهللا 
النسور الثانیة، على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، والى قیاس توقعات المستجیبین بنجاح 

َّفضال عن ذلك، فقد تم .  التكلیف الساميالحكومة الجدیدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب ً
التعرف على اتجاھات الرأي العام وعینة قادة الرأي لكیفیة سیر اتجاه األمور في األردن، وألھم 

كذلك، ھدف االستطالع للتعرف على مواقف وآراء المواطنین . المشكالت التي تواجھ األردن اآلن
ین حول فكرة تسلم الوزیر ألكثر من حقیبة وزاریة، رأي المستجیب: حول بعض القضایا الراھنة مثل

ودور مجلس النواب في اإلشراف على اإلنفاق العام، ومساءلة الحكومة ومراقبتھا، والتواصل مع 
  .وتم التطرق إلى األزمة السوریة والالجئین السوریین في األردن. المواطنین
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  ألداء امتحان الكفاءة الجامعیةتحدید یومي السابع والتاسع من أیار المقبل 
  
  
  

حددت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
یومي السابع والتاسع من شھر أیار المقبل 

  . إلجراء امتحان الكفاءة الجامعیة
  

ویھدف االمتحان بحسب رئیس الھیئة الدكتور 
بشیر الزعبي إلى الوقوف على جودة 
ا ًمخرجات البرامج األكادیمیة الفتا في ھذ

السیاق إلى أن االمتحان لیس امتحان تحصیلي 
وإنما ھو امتحان لتشخیص مواطن القوة 
والضعف في الخطط الدراسیة والبرامج 

  . األكادیمیة
  

وأضاف الزعبي خالل االجتماع الذي عقدتھ الھیئة صباح األحد في الجامعة األردنیة بحضور رئیس 
تحان تتكون من ثالث مستویات المستوى العام الذي الجامعة الدكتور إخلیف الطراونة أن بنیة االم

یقیس المھارات التي اكتسبھا الطالب الخریج بغض النظر عن تخصصھ خالل سنوات دراستھ 
والمستوى المتوسط الذي یقیس المھارات التي اكتسبھا الطالب أثناء دراستھ  في كلیتھ بغض النظر 

ھو الذي یقیس المعلومات والمھارات التي اكتسبھا عن تخصصھ في الكلیة والمستوى الثالث الدقیق و
  .الطالب أثناء دراستھ في تخصصھ

   
وأشار الزعبي إلى أن االمتحان الذي سیعقد للطلبة المتوقع تخرجھم في الفصل الدراسي الثاني 
سیطبق ھذا العام على المستوى العام حیث تم اختیار ثالث عائالت في المستوى المتوسط وھي 

  ) .األعمال(التكنولوجیا والعلوم التربویة والعلوم اإلداریة الھندسة و
   

ُوكشف الزعبي خالل حدیثھ أنھ سیتم اختیار عینة عشوائیة من الطلبة للتقدم لھذا االمتحان الفتا إلى 
أن امتحان المستوى العام سیعقد یوم الثالثاء السابع من الشھر المقبل والمستوى المتوسط سیعقد یوم 

  .تاسع من الشھر نفسھالخمیس ال
   
   
   

 ودعا الزعبي جمیع الطلبة الذین سیتم اختیارھم  للتقدم لالمتحان التوجھ إلى قاعات ومختبرات 
االمتحان والمشاركة بفاعلیة الن امتحان الكفاءة الجامعیة سیؤدي إلى مساعدة الجامعة في تطویر 

  .برامجھا األكادیمیة
   

  ١٤الغد ص  -١١الدستور ص  -٥الرأي ص  -بترا
  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                             ٥ األنباط ص - ٥ الدیار ص - ٦العرب الیوم ص 
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یكون لقیاس أداء الطلبة بل لقیاس نتاجات التعلیم  وال یوجد فیھ ولفت الزعبي إلى أن االمتحان لن 
ًنجاح ورسوب و ال تأثیر على معدل الطالب الخریج في جامعتھ مؤكدا أنھ ال داعي لقلق الطالب 

  .المتقدمین وذویھم من نتائج ھذا االمتحان
   

  .رس فیھاونوه إلى أن االمتحان محوسب ویقدم كل طالب االمتحان في جامعتھ التي ید
     

وقدم عدد من الحضور مداخالت حول أھمیة وأھداف االمتحان وآلیات تنفیذه مؤكدین تعاون 
الجامعات في إجراء االمتحان الذي سیكون أحد األدوات الھامة لتطویر مدخالت ومخرجات التعلیم 

  .العالي في األردن
   

اء دوائر ضمان الجودة في وحضر االجتماع عدد من رؤساء الجامعات الرسمیة والخاصة ومدر
  .الجامعات األردنیة

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ندوة حول اھمیة البحث العلمي في الوصول الى االصالح الجنائي: األردنیة
  
  
  

العدالة " اوصى مشاركون في الندوة العلمیة 
بأن مكافحة " الجزائیة عبر العلوم واالدلة
 ال یكون اال من العنف والكشف عن الجریمة

خالل نھج تشاركي بین جمیع الجھات المعنیة، 
وان تطویر االصالح الجنائي ال یكون اال 
بتطویر االجھزة المعنیة بالبحث العلمي 

  .واالدلة الجنائیة
   

واشاروا في الندوة التي نظمتھا كلیة الحقوق 
في الجامعة االردنیة بالتعاون مع الجمعیة 

حوث الجنائیة الیوم الى االردنیة للدراسات والب
ضرورة تحدیث االسالیب المتبعة في 

  . التحقیقات الجنائیة من خالل البحث العلمي والعلوم خاصة مع ثورة المعلومات
  

ان فلسفة الجامعة " وقال رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة خالل رعایتھ افتتاح الندوة 
ُك بینھا وبین مجتمع العدالة وكل من یعنى بھا، لتتكامل االردنیة تقوم على ایجاد اطار اكادیمي مشتر

  ".االدوار وبالتالي الوصول الى ارضیة مشتركة یقوم علیھا العمل ویتحقق من خاللھا االنجاز
   

واشار الطراونة الى اھمیة جمعیات العدالة ومنھا  الجمعیة االردنیة للدراسات والبحوث الجنائیة في 
ترسیخ مفھوم االصالح والتاھیل كاطار للفلسفة العقابیة ودورھا في تطویر تحقیق االمن االجتماعي و

  .التشریعات
   

وعّرج الطراونة الى ظاھرة العنف الجامعي والمجتمعي الذي ال بد من معرفة االسباب الحقیقة لھ 
  .وبالتالي السعي لعالجھ من خالل القوانین واالنظمة

   
من الحدیدي ان الندوة تھدف الى تعریف المشاركین باھمیة من جانبھ اكد رئیس الجمعیة الدكتور مؤ

البحث العلمي والعلوم في االصالح الجنائي لیكون االرضیة التي یستند علیھا المنھج النھ ال اصالح 
  .بدون معلومات 

   
وعرض الحدیدي خالل الندوة مھام الجمعیة في جمع كلمة الخبراء وتعزیز دورھم في الوصول الى 

واجراء الدراسات والبحوث المتخصصة التي من شأنھا توضح مدى تأثیر االدلة في االحكام الحقیقة، 
  .القضائیة، ومراجعة التشریعات وتطویرھا

   

  ١٥/٤/٢٠١٣                االثنین                                                ٥ط ص  األنبا- ٥  الدیار ص -٧ الغد ص -  بترا
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وناقشت الندوة مواضیع حول مھارات التحقیق االولي مع االشخاص المشتبھ بھم بارتكاب الجریمة 
یة الفریق بشیر فالح المجالي، فیما تناول للوصول للحقیقة قدمھا عضو اللجنة التوجیھیة في الجمع

رئیس اللجنة التوجیھیة للجمعیة المحامي احمد النجداوي الحدیث عن تقصیر امد التحقیق والتقاضي 
  .في القضایا الجنائیة بین الواقع والطموح 

   
تور واختتمت الندوة التي عقدت في مدرج سمیر شما بكلیة الحقوق بورقة قدمھا رئیس الجمعیة الدك

مؤمن الحدیدي ، اكد فیھاعلى اھمیة البحث العلمي في منظومة االصالح الجنائي ومعالجة العنف 
  . الجامعي واالسري
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  "األردنیة"في " فجر العربیة"مشروع یطلقھ فریق" خطوة من أجل العربیة "
  
  
  

عة في الجام" فجر العربیة"أطلق فریق 
خطوة من أجل " األردنیة الیوم مشروع 

الذي یدعو إلى تعزیز اللغة " العربیة
العربیة في المجتمع الشبابي بوصفھا لغة 

  .القرآن الكریم ولغة الثقافة والتاریخ
   

ویھدف المشروع الذي أطلق برعایة 
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة إلى 
توعیة الشباب بأھمیة اللغة العربیة وتنمیة 

وح االعتزاز بھا واتقانھا بینھم في ظل ر
سیطرة واسعة للغات الھجینة 
والمستحدثة، واستخدام الحروف الالتینیة 

  .بدال من العربیة في الكتابة 
   

ویشتمل على نصوص " الخط العربي" وتتضمن فعالیات المشروع فقرات عدیدة أبرزھا معرض
حیث یعمد الطلبة من " قفا نصحح" ومعرض ونماذج من الخط العربي بمختلف أنواعھ وجمالیاتھ، 

خاللھ إلى تصحیح األخطاء الشائعة نحویا وإمالئیا وصرفیا في العبارات كثیرة االستخدام، باإلضافة 
  .التي تھدف إلى تجسید اللغة العربیة من خالل حروفھا، وأمسیة شعریة " ال تقتل لغتك"إلى مبادرة 

   
الذي یمكن الطلبة من االستفسار عن أیة " ستشارة اللغویةھاتف اال"ویمیز تلك الفعالیات إطالق 

  .َّمعلومة لغویة یحتاجونھا وأي قضیة أشكلت علیھم أثناء الكتابة أو الحدیث
   
  

، استضاف فریق فجر العربیة في لقاء حواري كال من "خطوة من أجل العربیة"وضمن فعالیات 
تور ھمام غصیب، وأستاذ النقد األدبي في جامعة أستاذ الفیزیاء النظریة في الجامعة األردنیة الدك

  .الیرموك وعضو رابطة الكتاب األردنیین الدكتور زیاد الزعبي
   

وناقش المشاركان والطلبة في اللقاء الذي أداره عضو الفریق حسین العدوان بحضور عمید شؤون 
لتي تواجھھا اللغة العربیة الطلبة الدكتور نایل الشرعة وجمع من األساتذة والطلبة، أبرز التحدیات ا

  .واقتراح جملة من الحلول العلمیة لمواجھتھا
   

وأجاب الدكتور غصیب في مداخلتھ عن عالقة اللغة العربیة بالعلوم الطبیعیة مركزا في حدیثھ على 
  .مشروع التعریب ودالالتھ اللغویة

   

  ١٥/٤/٢٠١٣ االثنین                                                                              أخبار األردنیة  –الوقائع اإلخباریة 
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ما بین الثقافتین بأنھ مشروع نھضوي متكامل ال بد منھ للتواصل " التعریب "وعرف غصیب 
اإلنسانیة والعلمیة، واعتباره حلقة الوصل بین األصالة والمعاصرة، مشیرا  إلى أن التعریب لیس  

  .مستحیال ولیس قرارا سیاسیا بقدر ما ھو إرادة سیاسیة
   

في حین تحدث الدكتور الزعبي في مداخلتھ عن ماھیة األدب في اللغة العربیة، ودوره في صقل 
  .ویة لدى الشباب فضال عن كیفیة اإلرتقاء بالذائقة األدبیة وتطویرھاالموھبة اللغ

   
إننا لم نخرج إلى اللغة العربیة بآفاقھا المختلفة، بل بقیت محصورة ضمن مسارات "وقال الزعبي 

، مؤكدا على ضرورة "التي اقتصرت على نصوص معینة لم تتغیر" التدریس"محددة، كما مھنة 
ر الضیق الكتشاف لغة الفلسفة والفكر والتعبیرمن خاللھا للوصول إلى االنصراف عن ھذا المسا

  .الذائقة األدبیة
   

وفي نھایة اللقاء كرم الدكتور الشرعة عدد من األساتذة وأعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة في الجامعة 
ه في وبعض المتطوعین ممن ساھموا في دعم مسیرة فریق فجر العربیة واالرتقاء برسالتھ ودور

  .خدمة اللغة العربیة
   

الذي شكلھ طلبة الجامعة األردنیة منذ ثالث سنوات، ضمن رؤیتھ إلى " فجر العربیة"ویتطلع فریق 
تعریب التعلیم الجامعي بالكامل، ورفع معدالت قبول الطلبة في الجامعات في تخصص اللغة العربیة، 

الرقي بأھل العربیة من ذوي وإیجاد بیئة أدبیة زاخرة باألعمال الراقیة الناضجة، و
ًعلمیا و إبداعیا:االختصاص ً.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داد إعالم المادة من إع
 "األردنیة"
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  "األردنیة"ورشة عمل لكتابة نتاجات التعلم للبرامج األكادیمیة ألقسام 
  
  
  

عقدت كلیة العلوم التربویة في الجامعة 
كتابة نتاجات "األردنیة ورشة عمل بعنوان 

مواد الواردة التعلم للبرامج األكادیمیة وال
بحضور نائب رئیس الجامعة " في خططھا

رئیس لجنة المتابعة للخطة اإلستراتیجیة 
  . الدكتور ھاني الضمور

  
وتأتي ھذه الورشة التي حضرھا عمداء 
كلیات الجامعة وأعضاء لجان الخطة 
الدراسیة والخطة اإلستراتیجیة في األقسام 
األكادیمیة لكلیات الجامعة كجزء من 

التطویریة والتحسینیة لعملیة التعلم العملیة 
التي نصت علیھا خطتھا االستراتیجیة نحو 

  .جامعة مصنفة عالمیا 
  

إذ تعد عملیة تحدید نتاجات التعلم الخاصة بالبرامج األكادیمیة والمواد الواردة في خططھا اللبنة 
  .ة فیھااألولى على طریق إعادة صیاغة ھذه البرامج وخططھا وتطویرھا، وتوفیر الجود

   
وتصب الورشة في مسعى الجامعة األردنیة المستمر لتحسین الشفافیة للمؤھالت العلمیة التي تمنحھا، 
ومأسسة تقییم الجھود المبذولة من قبل العاملین في الجامعة ومساءلتھم للوقوف على جودة ممارساتھم 

لیة لمراقبة الجودة ومتابعتھا التعلیمیة ورسم الخطط العالجیة والتحسینیة لجوانب الضعف فیھا، وكآ
واالنفتاح ببرامجھا على الحاجات المھنیة للسوق ومتطلباتھ الخاصة باإلعداد المھني للخریج الكفؤ 

  .وتحسین العملیة التعلمیة ومحتواھا وتصمیمھا عن طریق تقویة العالقة بین التدریس والتعلم والتقویم
   

ة أعضاء ھیئة التدریس في أقسام كلیات الجامعة على وتعتبر الورشة باكورة جھود الجامعة لمساعد
كتابة نتاجات التعلم الخاصة بالبرامج األكادیمیة والمواد الدراسیة المتضمنة في خططھا التي یقومون 

  .على تدریسھا 
   

وقدم عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور محمد ولید البطش عرضا نظریا لمفھوم نتاجات التعلم 
لمبررات الخاصة بھا، واالختالفات بینھا وبین الغایات واألھداف التعلمیة والتعریف وفوائدھا وا

  .بالتوجھ المستقبلي لنتاجات التعلم في إطار التربیة
   
   
   

  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                                                                        أخبار األردنیة
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وعرض البطش لإلجراءات الخاصة بكتابة نتاجات التعلم وعرض مجموعة من اإلرشادات المحددة 
واستعراضا إطارا عاما إجرائیا أعد لیتبع من قبل أعضاء للصیاغة الدقیقة والمحددة لنتاجات التعلم 

ھیئة التدریس في الجامعة عند تحدیدھم لنتاجات التعلم على مستوى البرامج األكادیمیة التي تقدمھا 
  .أقسام الكلیات في الجامعة وللمواد الدراسیة المتضمنة في خططھا الدراسیة

   
صة بالبرامج األكادیمیة للتخصصات المماثلة لتلك وجرى استعراض عینات من نتاجات التعلم الخا

التخصصات التي تطرحھا الجامعة األردنیة والتي تم التوصل إلیھا من خالل مراجعة األدب النظري 
والتجریبي وقوائم معاییر الجودة الخاصة بمثل ھذه البرامج والتخصصات في الجامعات العالمیة، 

دریس في الجامعة عند تحدیدھم لنتاجات التعلم الخاصة لالستعانة بھا من قبل أعضاء ھیئة الت
  .بالبرامج األكادیمیة التي تقدمھا الجامعة
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  تنظم المسابقة الشعریة الثانیة للغة التركیة» األردنیة«
  
  
  

نظم قسم اللغة التركیة في الجامعة 
األردنیة الیوم بالتعاون مع المركز 

مسابقة » یونس إمره«الثقافي التركي 
  .الشعر الثانیة للغة التركیة 

   
وتھدف المسابقة  وفقا لعمیدة كلیة 

یة الدكتورة زھرة عوض اللغات األجنب
الى تطویر مھارات الطلبة باللغة 
التركیة وإطالعھم على ثقافات الدول 
التي تدرس لغتھا في الكلیة، معلنة عن 
افتتاح زاویة للغة التركیة قریبا تضم 
مصادر قیمة عن اللغة والثقافة 
والتاریخ والفن واألدب والسینما 

  .والموسیقى التركیة
   

ئیسة قسم اللغات اآلسیویة الدكتورة أسماء مبیضین ان النشاطات الالمنھجیة من جانبھا أوضحت ر
  .ومن ضمنھا مسابقة الیوم تدعم وتثري برنامج البكالوریوس في اللغتین التركیة واإلنجلیزیة

ونوھت الى ان الغایة من التركیز على القصائد الشعریة ھو دورھا الفاعل في صقل التذوق والحس 
  . عند الطلبة، الى جانب التأكید على غنى الثقافة األدبیة عند األتراكاللغوي واألدبي

     
وقدم في المرحلة األولى من المسابقة مجموعة من طلبة السنة الثانیة والثالثة قصائد شعریة باللغة 

كتور التركیة ذات مواضیع مختلفة من واقع الحیاة اإلنسانیة، كما تخللھا فقرة غنائیة باللغة التركیة للد
  ". في غابة الزان الثلجیة"حسن إشیق من جامعة الیرموك بعنوان 

  
فیما اشتملت المرحلة الثانیة من المسابقة على باقة من القصائد الشعریة المنوعة لطلبة السنة األولى 

  . في القسم والمبتدئین في اللغة التركیة، إضافة الى فقرات غنائیة ونثریة باللغة التركیة
  

محمد یلدیریم والدكتور " یونس امره" تحكیم المسابقة مدیر المركز الثقافي التركي وضمت لجنة
كمال سوزن من جامعة سلیمان دیمیریل التركیة والدكتور حسن إشیق من جامعة الیرموك ومدرسة 
اللغة التركیة في مركز یونس امرة ھالل باغجي وفرید آیضین من مدرسة البرج التركیة في 

 الحفل وزعت عمیدة كلیة اللغات األجنبیة الجوائز على الطلبة والمشاركین الفائزین وفي ختام.ّعمان
  .في المسابقة

  
  
  

  ١٥/٤/٢٠١٣                    االثنین                                                                            أخبار األردنیة -الرأي 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ینظفون كلیتھم تعبیرا عن نبذ العنف" األردنیة"طلبة في 
  
  

  
أجواء من الفرح والسرور،  -معتصم الرقاد

أشاعھا طالب الجامعة األردنیة الذین حاولوا 
جامعتھم، من خالل أن یقدموا شیئا جمیال ل

إمساك الطالبات لفرشاة الدھان، والطالب 
للمكانس، في حملة تنظیف واسعة تعید للجامعة 
ألقھا وحرمتھا، ودورھا الرائد في تنویر 

  .العقول
  

وقد عبّر الطلبة عن استیائھم تجاه ما یحدث في 
امعتھم رمزا لنظافة الجامعات من عنف بشتى ألوانھ، ومن مشاكل، فأرادوا أن یجعلوا من نظافة ج

العقول أیضا، فانطقوا في حملة تطوعیة شاملة لتنظیف القاعات التي یتلقون فیھا العلم والمعرفة، 
  .واألرصفة التي یجدون علیھا الراحة من عناء الجھد في طلب العال

  
ألعمال تنظیف كلیة ا"بعیدا عن العنف الجامعي، أطلقت اللجنة االجتماعیة في كلیة األعمال، مبادرة 

  .في الجامعة األردنیة كأحد النشاطات الالمنھجیة في الجامعة" ومرافقھا
  

تھدف المبادرة إلى إبراز وتنمیة الروح الوطنیة عند الطلبة، في أعقاب ما حصل في الجامعة من 
عنف خالل الفترة الماضیة، تأكیدا على نبذ العنف بأشكالھ كافة، وتشجیع الطلبة على العمل یدا 

  . من أجل الحفاظ على مقدرات الجامعة ورسالتھا السامیةواحدة،
  

وقال عضو ھیئة التدریس، الدكتور بدر عبیدات، إن ھذه الحملة جاءت بمبادرة من أعضاء الھیئة 
  .اإلداریة في اللجنة االجتماعیة، من أجل إیجاد مناخ صحي یزرع الثقة والتعاون والتسامح بین الطلبة

ٍ طالبة وطالب، من مختلف الكلیات، موزعین على أربعة مبان في ٢٠٠شارك في الحملة أكثر من 
  .كلیة األعمال، قاموا بطالء األرصفة وتنظیف القاعات الدراسیة، بحب واستمتاع

  
وبین عبیدات أن ھذه النشاطات الالمنھجیة تسعى لمشاركة الطلبة في الحفاظ على نظافة جامعتھم، 

ظم أعضاء الھیئة التدریسیة، إضافة إلى المساعدات العینیة التي مبینا أن تكلفة المواد تبرع بھا مع
  .تبرع بھا الطالب أنفسھم

  
إن ھذه المبادرة بدأت كفكرة من الدكتور "وقال نائب عمید كلیة األعمال، الدكتور فایز حداد، 

رفع وقد جاءت الحملة لدعم العمل التطوعي، و. عبیدات، ومجموعة من الطلبة، لنبذ العنف الجامعي
مستوى النشاطات الالمنھجیة داخل الجامعة، والعمل على تدعیمھا، وزیادة حب العمل التطوعي لدى 

  ".طلبة الجامعة، والعمل كفریق واحد لخدمة المجتمع الذي تعد الجامعة جزءا منھ
  

  ١٥/٤/٢٠١٣                                                 االثنین                                                  ١حیاتنا ص :  الغد
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وبین حداد أن كل الطلبة الذین شاركوا في ھذه المبادرة سیتم العمل على تسجیل أسمائھم، لتحتسب 
  .لھم بدل متطلب الجامعة اإلجباري للتخرج، وھي خدمة المجتمع

  
وعبرت طالبة السنة الخامسة، تخصص ھندسة، والء أبو یحیى، عن سعادتھا بالمشاركة في تقدیم 

  .شيء بسیط للجامعة التي تدرس فیھا، ومشاركة زمالئھا في التطوع لخدمة المجتمع
  

إن مثل ھذه  "- تخصص المالیة والمصرفیة- ة طاشمان من جانبھا قالت طالبة السنة الثانیة، سار
المبادرات والحمالت ھي عبارة عن نقطة تواصل إیجابي بین الطلبة، وأنا سعیدة وأنا أقدم شیئا مفیدا 

  ".لجامعتي الحبیبة
  

ّحبا منا للجامعة، وحتى نثبت لھا أننا نكن كل معاني "وقالت الطالبة سارة عودة، سنة رابعة محاسبة، 
لھا، من خالل العمل " لو شیئا بسیطا"ترام والتقدیر لجمیع العاملین فیھا، حاولنا أن نقدم االح

  ".التطوعي، لتنظیفھا والمحافظة علیھا
  

نحاول أن نساعد زمالءنا، عمال الوطن في "أما الطالبة رشا زغلول، سنة رابعة إدارة أعمال، فتقول 
 فلھم منا كل االحترام والتقدیر على جھودھم التي الجامعة، على تنظیف ولو جزء بسیط من الجامعة،

  ".یبذلونھا للمحافظة على نظافة الجامعة
  

وبین عضو ھیئة التدریس، الدكتور عادل القطاونة، أن ھذه الحملة ھي نوع من أنواع العمل 
التطوعي، وخدمة المجتمع المحلي، وتوعیة الطالب بأھمیة الجامعة، كجزء من المجتمع األردني، 

  .حقیق التفاعل االیجابي بین الطلبة، وتسخیر طاقاتھم في خدمة الصحیحوت
  

مشاركتنا الیوم جاءت من أجل تقدیم شيء مفید "وقالت الطالبة رھام حماد، تخصص علم النفس، 
للجامعة، وإثبات حبنا لھا، ولما تقدمھ لنا من علم وخدمات ال مثیل لھا، وأنا أرجو من جمیع الطلبة أن 

  ". ھذا الحس اتجاه الجامعةیكون لدیھم
  

علینا كطالب أن یكون لدینا إحساس بالمسؤولیة تجاه "وأكدت طالبة السنة الثالثة، تخصص أعمال 
  ".الجامعة، كون الشخص منا یجلس فیھا أكثر من جلوسھ في البیت

  
، من واجبنا كطالب نجلس على مقاعد ھذه الجامعة"وقال الطالب في السنة الثالثة، سمعان حتر 

المحافظة علیھا، واالبتعاد عن كل ما یؤثر علیھا، سواء بالتخریب أو التكسیر، أو حتى إثارة 
الفوضى، ألن ھذا صرح علمي یجب علینا المحافظة علیھ، ألنھ سیخرج من بعدنا أجیاال، فھو ملك 

  "للجمیع ولیس ملكا ألحد، أو حكرا على أحد
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   في الجامعة األردنیة»القراءة حیاة«أزبكیة عمان تطلق 
  

، تحت شعار تعمیم فعل القراءة بین الناس، والتي أطلقت نشاطاتھا »القراءة حیاة«تستھل حملة 
التفاعلیة مع الكتاب منذ أشھر قلیلة في أزبكیة عمان، بمعرض شامل للكتب في الجامعة االردنیة، 

  .یفتتح صباح الیوم ویستمر حتى الخمیس المقبل
  

تي تبناھا مشروع األزبكیة، وفق منسقھا حسین یاسین، معرضھا االول بالجامعة، وتقدم الحملة ال
ویشتمل على آالف العناوین الجدیدة والمنشورة سابقا، وباسعار زھیدة، وھو ما انتھجتھ األزبكیة 

  .خالل مسیرتھا، بتقدیم كتاب زھید الثمن، ذي قیمة فكریة وجمالیة عالیتین
  

منذ اطالق فكرة أزبكیة عمان، في محاكاة عملیة لسور االزبیكة «، قال یاسین؛ الذي یتبنى المشروع
في القاھرة الذي تباع الكتب حولھ بأسعار زھیدة، وأنا اتطلع الى ما ھو ابعد من السور أو المكتبة، 
وھذا یتحقق بالحملة التي تھدف الى دخول كل محافظات المملكة بخزائن كتبھا المتنوعة وبأسعارھا 

  .»المناسبة
  

ولفت الى أن الكتاب یجب ان یباع في الھواء الطلق، وان یصل كل مكان، وان تسري عادة القراءة 
أنا ال أحلم بجعل المواطن األردني یقرأ كتابا في الباص او خالل سفره، أووقت فراغھ، «بین الناس 

  .»شعبنا قارئ لكنھ ما یزال یقارن بین لقمة الخبز والكتاب حین یفكر بالقراءة
  
مشروع االزبكیة بحملتھ الجدیدة، ھو لكسر حدة ھذه الرھبة، والوقوف الى جانب المعرفة «أضاف و

  .»وتعمیمھا عبر الكتاب، وتمكین المواطن من ان یعرف ما یرید عبر القراءة
  

وأشار یاسین إلى أن الحملة التي تتوج انطالقتھا للموسم الحالي بمعرض في الثالث من الشھر الحالي 
المقبل، وستقدم العدد ) سبتبمر(عة االردنیة على المربع االخضر، ستستمر حتى نھایة أیلول في الجام

  .من الفعالیات والمعارض المتعلقة بالكتاب زھید الثمن والكتاب المستعمل المدور
  

 الشھر ٧- ٣بین : ولفت الى أن برنامج الحملة المركزي خالل الشھر الحالي، یقع في التواریخ التالیة
 في ٩- ٣ بمحافظة الزرقاء، وبین ٩- ٧لي معرض الكتاب الشامل في الجامعة االردنیة، وبین الحا

 المقبل في محافظة الكرك، تلیھ معارض في بلدیة الفحیص ١٥لجنة المرأة بفرقة الحنونة، وفي 
  . راس العین ومجمع النقابات المھنیة- ومحافظة عجلون وامانة عمان الكبرى

  
ن حملة القراءة حیاة، في بادرة تطوعیة، تسعى الى تقدیم الكتاب للقراء بعیدا وتنبثق عن أزبكیة عما

عن أكالفھ العالیة والمرتفعة في ظل ارتفاع االسعار، وتذبذب االقبال على الكتاب، وخلق سوق كتاب 
  .تنافسیة، تقدم الكتاب للقراء، من أجل تزویدھم بالمعرفة، وفق یاسین

  
ملة في الجامعة الشاعر ابراھیم نصرهللا، والمفكر فاضل الربیعي ویشارك في فعالیات معرض الح

والمترجم وائل الربضي، وتشارك في دعم الحملة مجموعة تواصل المعرفیة، وعدة مجموعات 
  .قرائیة في مواقع الفیسبوك

  

  ١٥/٤/٢٠١٣                                                                               االثنین                              ٣٨ص  الرأي 
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  بكرة الجامعات) األردنیة(فیالدلیفا تفوز على 
  

 بعد ان انتھى الوقت ٣ / ٤یة بركالت الترجیح فازت امس جامعة فیالدلفیا على جامعة االردن
 في مباراة جمعتھما ضمن على ملعب جامعة العلوم التطبیقیة ضمن الدور ٢ / ٢االصلي بالتعادل 

  .نصف النھائي لبطولة الجامعات بكرة القدم
  

 في المباراة ویلتقي الیوم على ملعب التكنولوجیا فریقا التطبیقة الیرموك والفائز منھما سیالقي فالدلفیا
  .النھائیة والتي سیحدد موعھا الحقا
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  ٢٠١٣الورقة التعریفیة بامتحان الكفاءة الجامعیة بصورتھ الجدیدة 
   
   

  نبذة عن امتحان الكفاءة الجامعیة
  :أھداف االمتحان وأغراضھ

لى جودة مخرجات البرامج األكادیمیة یھدف امتحان الكفاءة الجامعیة بصورتھ الجدیدة إلى الوقوف ع
لمؤسسات التعلیم العالي األردنیة ولیس للحكم على أداء الطلبة ومنحھم شھادات توثق األداء الذى 
ًتحقق لھم، ویھدف ایضا الى رسم السیاسات الخاصة بالتعلیم العالي من قبل الجھات ذات الصلة 

كن من خالل نتائجھ الوقوف على جوانب القوة بجودة التعلیم العالي ومؤسساتھ في األردن، إذ یم
والضعف في تحقیق نتاجات التعلم العامة المتوقع من الطالب الملتحق فى مؤسسات التعلیم العالى 
ًتحقیقھا، سواء ما اتصل منھا بالنتاجات العامة للتعلیم العالي على مستوى مؤسسات التعلیم العالي أم 

ل المعرفي، أم تلك النتاجات التخصصیھ التى تشكل خصوصیة تلك الخاصة بعائلة التخصصات للمجا
لكل تخصص ضمن كل عائلة من التخصصات، إضافة إلى مساعدة ھذه المؤسسات على تحدید 
اإلجراءات والسیاسات الواجب اتخاذھا للتغلب على نواحي الضعف وتعزیز نواحي القوة في جوانب 

  .اإلعداد الذي تقدمھ
  

  :بنیة االمتحان
صور الجدید المتحان الكفاءة الجامعیة یتمثل في أنھ امتحان یركز على الكفایات إن الت

)Competency- Based Test ( ًأكثر من كونھ اختبارا تحصیلیا ً)Achievement Test ( یقیس
ُمعارف وحقائق ونظریات تم تعلمھا من قبل الطالب واختبر بھا واجتازھا، إذ سیركز االمتحان على 

 العامة والخاصة التي یتوقع من الطالب اكتسابھا بعد االنتھاء من دراسة البرنامج نتاجات التعلم
األكادیمي الملتحق بھ، والتي من شأنھا حملھ على لعب األدوار المھنیة المتوقعة في إطار التخصص 
الذي درسھ بفاعلیة، إذ ستكون المھمات االختباریة غیر موجھة لقیاس مقدار الحصیلھ المعرفیة 

تحققة للطالب، بل تقیس ما تحقق للطالب من المھارات والعملیات العقلیة العلیا، وقدرتھ على الم
توظیفھا فى المواقف العملیة الشبیھة بتلك المواقف التى من المتوقع منھ التعامل معھا فى مواقف 

ما ھي العمل، وفي ھذا السیاق سیركز االمتحان على ثالثة مستویات من الكفایات أو النتاجات ك
  :موضحة أدناه

  
  ):Macro- Level(المستوى العام : ًأوال

ُحیث یركز ھذا المستوى على النتاجات والكفایات العامة، التي یتوقع من جمیع البرامج التي تقدمھا 
أن تطورھا لدى خریجیھا حتى یستطیعوا ) بغض النظر عن تركیزاتھا(مؤسسات التعلیم العالي 

المھنیة واالجتماعیة، بحیث یؤدون أدوارھم بفاعلیة، وینخرطون في التمشي مع متطلبات الحیاة 
ُعملیة التطویر والتعلیم المستمر، وھي بشكل أساسي تشمل المھارات التي یطلق علیھا الفنون العقلیة 

)Liberal Arts (والتي تتمثل في:  
  :المھارات العقلیة والعملیة، وتضم ما یلي  )أ 

  .Inquiry & Analysisمھارات البحث والتحلیل   .١
  .Critical & Creative Thinkingمھارات التفكیر الناقد واإلبداعي   .٢

 شؤون جامعیة

  ١٥/٤/٢٠١٣طلبة نیوز                                                            االثنین                                                
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 & ,Verbal, Logicalمھارات المعالجة العقلیة اللفظیة والمنطقیة والریاضیة   .٣
Mathematical Reasoning.  

  .Written & Oral Communication Skillsمھارات التواصل المكتوب والشفوي   .٤
  .Information Literacyھارات التعامل مع المعلومات والحصول علیھا ومعالجتھا م  .٥
 Team Work & Problem Solvingمھارات حل المشكالت والعمل ضمن مجموعة   .٦

Skills.  
  :المعرفة بالمسؤولیات الشخصیة واالجتماعیة ، وتضم ما یلي  )ب 

 Civilمحلي واإلقلیمي لبیئة التخصص المعرفة بالحقوق المدنیة واالنخراط بالمجتمع ال  .١
Knowledge & Engagement- Local and Global.  

  .Ethical Reasoning & Actionالمعرفة بالقواعد األخالقیة وما یتسق معھا من أفعال   .٢
  .Lifelong Learning Skillsمھارات التعلم مدى الحیاة   .٣

یع الطلبة في كافة التخصصات، وھي مصممة حیث سیضم االختبار ورقة امتحانیة عامة تقدم لجم
عن طریق محتوى الخطط األكادیمیة لبرامجھا - لتقیس الدرجة التى عملت بھا مؤسسات التعلیم العالي

على تطویرھا، لتقود إلى تطویر مثل ھذه المھارات - واستراتیجیات وأسالیب التدریس المستخدمة بھا
 والتنافس العالمي في عصر العولمة واالقتصاد المعرفي والنتاجات التعلمیة الھامة إلنتاج المعرفة

االختیار من متعدد، إذ / وستكون المھمات االختباریة فیھا من نوع الفقرات الموضوعیة. لدى طلبتھا
  .فقرة اختباریة، وسیخصص لھا ساعتان) ١٢٠-١٠٠(ستضم ما بین 

  
  ):Mid- Level(المستوى المتوسط : ًثانیا

 امتحان الكفاءة الجامعیة على الكفایات ونتاجات التعلم التي یتوقع من عائلة یركز ھذا المستوى من
أن تعمل على تنمیتھا لدى الطلبة الخریجین، وھي تتمثل بالكفایات ) على مستوى الكلیة(التخصص 

ونتاجات التعلم المشتركة لعائلة التخصصات التى تقع ضمن الحقل المعرفي والالزمة لممارسة 
نیة المناطة بخریجي تلك العائلة، بغض النظر عن التركیزات التي ینتمي إلیھا البرنامج األدوار المھ

الذي تخرج منھ الطالب، إذ سیتم ألغراض امتحان الكفاءة الجامعیة تقسیم التخصصات للبرامج التى 
  :تقدمھا الجامعات األردنیة على مستوى البكالوریوس إلى ثالث عشرة عائلة، وھى كما یلي

  .وم الھندسة والتكنولوجیاعل  .١
  .العلوم الطبیة والصحیة  .٢
  .العلوم اإلداریة واألعمال  .٣
  .اآلداب واللغات وتطبیقاتھا  .٤
  .العلوم التربویة والنفسیة  .٥
  .العلوم االجتماعیة والخدماتیة  .٦
  .العلوم الزراعیة وتطبیقاتھا  .٧
  .العلوم الطبیعیة األساسیة  .٨
  .ةالعلوم الطبیة المساند  .٩

  .الفنون السمعیة والبصریة  .١٠
  .اإلعالم والصحافة  .١١
  .الشریعة والقانون  .١٢
  .علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات  .١٣

  
حیث سیتضمن االختبار ورقة امتحانیة متخصصة لكل عائلة أو حقل من التخصصات یجلس لھا كل 

مات االختباریة المتضمنة بھا من طالب، بحسب العائلة أو الحقل الذي یقع تخصصھ بھ، وستكون المھ
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النوع الذي یقیس أیضا مھارات وكفایات عملیة ونتاجات تعلمیة مرتبطة بالممارسات العملیة 
المشتركة لعائلة التخصص، ولیس معارف وحقائق عامة، وستكون المھمات االختباریة المتضمنة 

ى بعض الفقرات االختباریة االختیار من متعدد، إضافة إل/ فیھا من نوع األسئلة الموضوعیة 
إذا كان یتعذر قیاس بعض المھارات أو الكفایات أو النتاجات التعلمیة بواسطة األسئلة (اإلنشائیة 

ً، وسیخصص لھذه الورقة من ساعتین إلى أربع ساعات، تبعا لطبیعة العائلة، وستقدم )الموضوعیة
علم الخاصة بكل عائلة، والتي سیقیسھا على جلستین، وسیتم تحدید المھارات والكفایات ونتاجات الت

ٍاالختبار، وجدول المواصفات الخاص بھ، وتزوید الجامعات بھا قبل وقت كاف من االمتحان الطالع 
  .الطلبة علیھا

  
  ):Micro- Level(المستوى التخصصي الدقیق : ًثالثا

 التي تقدمھا یضم ھذا المستوى نتاجات التعلم أو الكفایات الخاصة بكل تخصص دقیق للبرامج
إذ سیتم تحدید ھذه . مؤسسات التعلیم العالي األردنیة، والتي تقدم بأقسامھا وكلیاتھا ومعاھدھا المختلفة

المھارات والكفایات ونتاجات التعلم، من قبل لجان متخصصة بالتخصصات موضع االھتمام، وسیتم 
جامعات األردنیة، لمناقشتھا وإبداء تعمیمھا على القائمین على البرامج األكادیمیة الخاصة بھا في ال

ُاالقتراحات حولھا قبل اعتمادھا بصیغتھا النھائیة، وسیصار إلى وضع مھمات اختباریة لھا تأخذ 
صیغ األسئلة الموضوعیة أو اإلنشائیة، بحسب مالءمتھا لقیاس تلك المھارات والكفایات ونتاجات 

ختباریة سیتقرر عددھا والوقت المخصص لھا، التعلم موضع االھتمام، وسیتم توزیعھا على أوراق ا
  .ًتبعا لطبیعة المھارات والكفایات ونتاجات التعلم الخاصة بكل تخصص

  
  :اإلجراءات

ُسیتم تنفیذ االمتحان ببنیتھ المقترحة من قبل المركز الوطني لالختبارات التابع لھیئة اعتماد مؤسسات 
إذ سیتم . لعالي ووزارة التعلیم العالي والبحث العلميالتعلیم العالي، بالتعاون مع مؤسسات التعلیم ا

االستفادة مما یتوفر لھذه الجھات من بنى تحتیة وكوادر بشریة فى المساھمة في اإلشراف على 
االمتحان، بالتعاون مع الكوادر البشریة العاملة بالھیئة إلى جانب اللجان الفنیھ لالمتحان، وسیكون 

  . ولھ نماذج متعددة متكافئة، للمساھمة في تسھیل مھمة تطبیقھًاالمتحان على األغلب محوسبا
  :الطلبة المعنیون بالجلوس لالمتحان

ًسیطبق امتحان الكفاءة الجامعیة على عینة مسحوبة عشوائیا من بین مجموع الطلبة الملتحقین بكل 
ختیار ، حیث سیتم ا%)٤٠- %٣٠(تخصص، و المتوقع تخرجھم ھذا الفصل، ویقدر حجمھا ما بین 

العینة من قبل المركز الوطنى لالختبارات، وسیتم إبالغ الجامعات بأسمائھم قبل اسبوعین من الیوم 
المحدد لجلوسھم لالمتحان، إذ ال یتطلب االمتحان أي نوع من اإلعداد المسبق، فھو یقیس مھارات 

  .وكفایات تراكمیة تحققت للطالب خالل التحاقھ بالجامعة
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  »مؤتة«طالب للطعن إثر مشاجرة في تعرض 
  

اصیب طالب باصابات مختلفة في مشاجرة طالبیة محدودة وقعت امس في جامعة مؤتة بین طلبة من 
  .ابناء عشیرتین تسكنان خارج محافظة الكرك من مناطق محافظة معان و العاصمة

  
  .لون بالجامعةواشتبك العشرات من الطلبة في المشاجرة التي فضھا الحرس الجامعي والعام

و تعرض احد الطلبة للطعن بسكین في فخذه الیمنى وفقا للعدید من الطلبة ، وقام الطلبة المتشاجرون 
  .بتحطیم زجاج بوابات عمادة شؤون الطلبة التي اغلقھا الحرس منعا لوقوع المواجھة بین الطلبة 

  .وقام الحرس الجامعي باخراج الطلبة خارج بوابات الجامعة
  

صعید ذاتھ بدأت لجان التحقیق الطالبیة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة مؤتة أمس عملیة وعلى ال
التحقیق من قبل لجان التحقیق األولیة المتخصصة بالطلبة، في قضیة الطلبة المتھمین بالتسبب في 

  .مشاجرات طالبیة وقعت قبل أسبوعین في جامعة مؤتة
  

ن المتخصصة باشرت التحقیق الرسمي، للوصول إلى وأشار مصدر رسمي في الجامعة إلى أن اللجا
الطلبة المتسببین بالمشاجرات الطالبیة وإیقاع العقوبة المناسبة بحقھم، وفقا للتعلیمات الخاصة بتأدیب 

  .الطلبة المدنیین في الجامعة
  

 وأوضح المصدر أن عمادة شؤون الطلبة حصرت الطلبة المتوقع التحقیق معھم والذي من المتوقع أن
  . طالبا شاركوا بالمشاجرات األخیرة١٢٠یزید على 

  
وبین أن الجامعة تحترم وتقدر كل الطلبة في الجامعة وتتعامل معھم باحترام، اال أنھا لن تتراخى في 
تطبیق القانون على الطلبة الذین رضوا ألنفسھم أن یحیدوا عن جادة الصواب، ویمارسوا سلوكیات 

ة والمجتمع، مؤكدا أن ھؤالء الطلبة قلة قلیلة وال تمثل طلبة غیر مقبولة ومرفوضة من الجامع
  .الجامعة والمجتمع األردني

  
وبین المصدر أن عملیة التحقیق مع الطلبة ستستمر حتى انتھاء اإلجراءات الرسمیة كافة وفقا 

 طالبا ٢٠ لتعلیمات تأدیب الطلبة المدنیین، الفتا إلى أن لجان التحقیق ستقوم بالتحقیق یومیا مع زھاء
  .من الطلبة المتھمین

  
رضا الخوالدة ان لجان خاصة تم تشكیلھا للقیام بمھمة التحقیق بشكل . واشار رئیس الجامعة د

موضوعي وعادل یھدف الى الوصول الى الحقیقة من خالل التثبت من الطلبة الذین تسببوا في اثارة 
  .المشاجرات الطالبیة داخل الحرم الجامعي 

  
لدة ان كل طالب یجري التحقیق معھ ال یعني انھ متسبب في أعمال الشغب ، وانما واضاف الخوا

لالستدالل بشھادتھ على االحداث التي وقعت الفتا الى ان لجان التحقیق ستدرس بدقة وشفافیة متناھیة 
  .كافة االفادات للوصول الى الحقیقة 

  

   ١ الدیار ص – ١١  العرب الیوم ص -١/١٢الغد ص 
  ١٥/٤/٢٠١٣                                االثنین                                                                        ١األنباط ص 
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  مناوشة بسیطة: والخوالدة یؤكد» مؤتة«مشاجرة جدیدة في 
  
     

   
وقعت ظھر أمس مشاجرة محدودة في جامعة مؤتة بین طالب من عشیرتین من  - محمد الخوالدة

  .خارج محافظة الكرك
  

 ووفق شھود عیان فإن المشاجرة وقعت داخل مبنى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وأدت الى 
  . داخل مبنى العمادةإصابة أحد الطالب المتشاجرین في قدمھ، إضافة إلى تھشیم واجھات زجاجیة

  
 وتمكن الحرس الجامعي من السیطرة على الموقف والفصل بین المتشاجرین في وقت تم فیھ نقل 

  .الطالب المصاب إلى مركز صحي الجامعة، ووصفت مصادر في المركز إصابتھ بأنھا بسیطة
  

، الفتا إلى »نواحيھدوء أجواء الجامعة من كافة ال« رئیس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة، أكد 
أنھا مناوشة بسیطة حدثت وانتھت، وتفقد الخوالدة برفقة نائبھ وعمید شؤون الطلبة الموقع عقب 

  .المشاجرة
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  "مؤتة"بدء التحقیق مع الطلبة المشتبھ بمشاركتھم في مشاجرات 
      

بة في جامعة مؤتة أمس، عملیة التحقیق  بدأت اللجان المختصة بعمادة شؤون الطل- ھشال العضایلة
مع الطلبة المتھمین بالتسبب في مشاجرات طالبیة وقعت قبل أسبوعین في الجامعة، وفق رئیس 

الخوالدة الى أن لجانا خاصة تم تشكیلھا للتحقیق بشكل .وأشار د. الجامعة الدكتور رضا الخوالدة
ن الطلبة الذین تسببوا بإثارة المشاجرات موضوعي وعادل للوصول الى الحقیقة من خالل التثبت م

  .الطالبیة داخل الحرم الجامعي
الخوالدة أن كل طالب یجري التحقیق معھ ال یعني أنھ متسبب بأعمال الشغب، وإنما .وأضاف د

لالستدالل بشھادتھ على األحداث التي وقعت، الفتا الى أن اللجان ستدرس بدقة وشفافیة متناھیة كافة 
  .صول الى الحقیقةاإلفادات للو

وأوضح مصدر في عمادة شؤون الطلبة أن العمادة  حصرت الطلبة المتوقع التحقیق معھم والبالغ 
  . یشتبھ بمشاركتھم في المشاجرات األخیرة١٢٠عددھم قرابة 
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ًملفا أمنیا«العنف العشائري یضرب جامعات األردن واتھام بتحویل التعلیم  ً«  
  
  

ً كیلومترا جنوب العاصمة األردنیة عمان، اتشحت مدینة الكرك وھي معقل عشائري ١٢٠على بعد 
. ًكبیر، بالسواد حزنا على شاب عشریني أعلنت السلطات مقتلھ داخل حرم إحدى الجامعات الحكومیة

لطالبي وكانت أعمال عنف دامیة اجتاحت مؤسسات تعلیمیة أردنیة قبل أیام، وقفزت بظاھرة الشغب ا
  .إلى صدارة المشھد، منذرة بضرب االستقرار والسلم األھلیین

وسرعان ما ساد الغضب المدینة الجنوبیة التي تعتمد على الزراعة وتعاني التھمیش، كما ھي الحال 
فاتساع رقعة الفقر، واستشراء الغالء، وانعدام الخدمات، عوامل . في معظم مناطق الریف األردني

وجاءت وفاة الشاب الكركي أسامة دھیسات طالب ، ر الطوق المفروض علیھمدفعت أبناءھا لكس
ًوالواقع أن الخبر كان صادما لعموم األردنیین . لتصب الزیت على النار» مؤتة«الھندسة في جامعة 

ولیس ألبناء منطقة الكرك فحسب، وتناقلت المواقع اإللكترونیة عبارات وداعیة صاغھا األخیر قبیل 
  .»فایسبوك«ت، على موقع التواصل االجتماعي وفاتھ بساعا

ًونشرت على الصفحات اإللكترونیة صورا تحكي مشاھد متفرقة عن محطات حیاتھ القصیرة، 
  .»ًیوما أسود في تاریخ التعلیم العالي«وشھادات أصدقاء، رأوا في ذكرى رحیلھ 

  .یلة على جامعات األردنًوعاد الشغب القائم على تصفیة خالفات قبلیة وجھویة، لیلقي ظالال ثق
ًوسیطرت الفوضى على قاعات التدریس وساحاتھا، احتجاجا على نتائج انتخابات المجالس الطالبیة، 

  .التي أظھرت تفوق قوى عشائریة على أخرى
وعادة ما تقسم الساحات والشوارع الجامعیة في األردن بین القبائل الكبیرة والتحالفات العشائریة، 

  .د االنتخابات الطالبیة، تتحول ھذه التجمعات إلى مناطق استقطاب ساخنةوعندما یحین موع
وفي جامعات أخرى تجري االجتماعات داخل دواوین عشائریة بحضور متنفذین عنھا یقدمون 
المشورة والدعم والمتابعة، وھو ما ذھبت إلیھ دراسة أكادیمیة طویلة، طرحھا الباحث االجتماعي 

  .وتطرقت التساع ظاھرة العنف الجامعي في البالدباسم الطویسي قبل أیام، 
، »معارك مجنونة«ووصف مراقبون المشاجرات التي أدت لتعلیق الدراسة في بعض الجامعات بأنھا 

استخدمت فیھا السالح األبیض، وحجارة، وشھدت إطالق عیارات ناریة في محیط جامعات عدة، 
ر استخدام قوات الشرطة الغاز المسیل للدموع، وكشفت ھذه التقاری. وفق ما أوردتھ تقاریر أمنیة

  .لتفریق األطراف المتشاجرة
ًوأظھر شریط مسجل بثتھ مدیریة األمن األردنیة مسدسات وخناجر حادة، وطالبا ملثمین یحملون 

  .بلطات، كمحصلة إلحدى المشاجرات، التي سقط فیھا عشرات الجرحى
م المحلیة بأشكالھا كافة، فرأى معلقون سیاسیون وسیطرت ھذه األحداث على اھتمامات وسائل اإلعال

تفرخ قتلة وتصدر التعصب «ومختصون اجتماعیون أن الجامعات األردنیة، تحولت إلى مؤسسات 
  .»والكراھیة

ًوانتھى الشغب الذي استمر أیاما، عندما وقع زعماء عشائر مع السلطات ھدنة، لتھدئة الغضب بین 
  .مختلف األطراف

وتحاول جھات أھلیة ورسمیة وضع . لجامعي في األردن أحد أبرز القضایا المتصاعدةویعتبر العنف ا
تدخالتھا «حلول لھا، وسط قیام مؤسسات مجتمع مدني بتحمیل المسؤولیة ألجھزة األمن، بسبب 

  .»المستمرة في شؤون الجامعات وأسس قبول الطالب
 في ٦١ مشاجرة، بعد أن بلغت ٨٠نحو  إلى ٢٠١٢وارتفع عدد المشاجرات الجامعیة في المملكة عام 

  .٢٠١٠ في ٣١ و٢٠١١

  ١٥/٤/٢٠١٣    االثنین                                                صحیفة الحیاة                                                     
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  . رسمیة وتعتبر األعلى في حجم العنف الجامعي٩ جامعة منھا ٣٠ویضم األردن حوالى 
 وفاة طالب، ما أدى لموجة عنف اجتاحت مدینة ٢٠١٠وكانت جامعة البلقاء التطبیقیة شھدت في 

لما اتھمت المعارضة الطالبیة أجھزة الدولة ولطا). غرب عمان(السلط ذات التركیبة العشائریة 
بتحویل المؤسسات التعلیمیة إلى ملف أمني، من خالل تعیین رؤساء الجامعات والھیئات التدریسیة 

  .وفق أسس الوالء لنفوذھا
عدد المشاجرات «وقال الناشط فاخر دعاس، المسؤول عن حملة خاصة بحقوق الطالب، إن 

تنمیة الدولة للعشائریة «وأضاف أن . » مشاجرة كبیرة٤٠إلى نحو الجامعیة وصلت العام الحالي 
  .»على حساب الحزبیة والھم الوطني، زاد الطین بلة

وثمة من رأى أن التوسع في القبوالت االستثنائیة والمكرمات، بما یتجاوز األھداف التي وضعت من 
اسة، بغض النظر عن تحصیلھ أجلھا، عزز تنامي الظاھرة، فصار بوسع أي طالب اللحاق بمقعد الدر

  .أثناء المرحلة الثانویة
: وأضاف. »ینبغي عدم السكوت على األحداث الجاریة«: وقال وزیر التعلیم األردني أمین محمود

  .»ال بد من تجاوز االختالالت التي تشھدھا جامعاتنا«
: لت باسمة العمريوقا. لكن استمرار العنف داخل الجامعات بات مثار قلق األسر على مصیر أبنائھا

األوضاع المتردیة داخل مؤسساتنا التعلیمیة، لطمتنا ... أترقب عودة ولدي من الجامعة بفارغ الصبر«
  .»على وجوھنا

المشاجرات الطالبیة «: وقال ولدھا معتز الذي یدرس العلوم اإلنسانیة في إحدى جامعات األطراف
ًباتت حدثا روتینیا وعادیا ً الواسطة باتت «، ألن »ال یوجد ما یردع الطالب «، والسبب برأیھ، أنھ»ً

  .»تنھي كل المشاكل، والعقاب غیر كاف
فضل عدم ذكر اسمھ، ) شمال عمان(وتكمن المشكلة بحسب عضو ھیئة تدریسیة في جامعة الیرموك 

في أن عمداء شؤون طالب ورؤساء جامعات یعتقدون أن دورھم یتمثل بالوسیط العشائري، إذ «
ً متساویا من أبناء العائالت المتناحرة ویجلسونھم مقابل بعضھم بعضا، لكي یتقاضوا ًیجلبون عددا ً

  .»ویتفاھموا
ركز الدراسات االستراتیجیة لدى الجامعة األردنیة محمد أبو رمان، أن ورأى الباحث في م

االنھیارات التي تتعرض لھا المؤسسات التعلیمیة جزء مما یشھده المجتمع، من تعظیم للھویات «
كل ذلك ... الفرعیة، وانتشار البلطجة، والسالح، والتعدي على القانون، واالحتماء باالنتماءات البدائیة

  .»الجامعات كما المجتمع والبرلماننجده في 
ًوكانت االنتخابات البرلمانیة األخیرة، أجریت في ظل قانون انتخابي یعطي ھو اآلخر صوتا مسموعا  ً

  .للعشائر على حساب الناخبین من ذوي النزعات السیاسة
ھ ًوشھد البرلمان أخیرا مشاھد مشابھة بین بعض نواب العشائر، حاول أحدھم خاللھا سحب مسدس

  .على معارضیھ تحت القبة، إال أن بعض النواب نجحوا في تھدئة الموقف
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  اعتصام العاملین في كلیة مجتمع الكرك
  

اعتصم العشرات من العاملین والموظفین في كلیة الكرك الجامعیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة 
بھم المتمثلة بمساواتھم بموظفي مركز الجامعة امس احتجاجا على عدم استجابة ادارة الجامعة لمطال

  .بالعالوات اضافة الى صرف عالوة العمل االضافي لھم
وتجمع العاملون داخل مبنى الكلیة الواقع شرق مدینة الكرك، مؤكدین أن اعتصامھم سیبقى مستمرا 

 شمول موظفي لحین االستجابة لمطالبھم الوظیفیة كاملة واستعادة حقوقھم غیر منقوصة وعلى رأسھا
  .جمیع الكلیات بعالوة المركز التي یتقاضاھا فقط موظفو جامعة البلقاء التطبیقیة في مدینة السلط

وبینوا ان المطالب تشمل ایضا اضافة الى تعدیل عالوات االختصاص العضاء الھیئة التدریسیة 
ر رجعي اعتبارا من تاریخ لكافـــــة الدرجات لتكون متساویھ مع زمـــــالئھم في مركز الجامعھ وباث

  .التعیین
وصرف مكافآت نھایة الخدمة واالدخار للموظفین المستحقین فورا ومن دون ابطاء اسوة بزمالئھم 

  .الذین صرفت لھم مستحقاتھم المالیھ سابقا
واشار الناطق باسم الموظفین المضربین سعد العمرو الى عدم وجود العدالة الوظیفیة بین مختلف 

  .الجامعة وخصوصا العاملین بالكلیات الجامعیة في المحافظاتالعاملین ب
وقال ان مطالب العاملین تتمثل بتفعیل مشروع توحید رواتب موظفي الكلیة مع نظام الرواتب 

مشیرا الى استمرار اضراب العاملین السلمي حتى تتحقق مطالبھم وتحسین .للجامعات األردنیة 
  .المركزأوضاعھم المالیة اسوة بزمالئھم في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                                            ٥ الدیار ص – ١٢ العرب الیوم ص 
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  لم نتراجع عن صرف عالوة المركز لموظفي الكلیات:الشواقفھ 
   
  

اكد الدكتور نبیل شواقفھ رئیس جامعھ البلقاء التطبیقة إن ادارة الجامعة لن تتراجع عن تحقیق العدالة 
ة خارج المركز بین العاملین فیھا فیما یتعلق بصرف عالوة المركز للعاملین في كلیات الجامع

  .ومساواتھم بزمالئھم 
  

وقال الشواقفھ بأن الجامعة نسبت بتعدیل النظام وأن مجلس التعلیم العالي أقر تلك التعدیالت وھي في 
  .طریقھا إلقرارھا من مجلس الوزراء وه المسار األول الذي اتخذتھ ادارة الجامعھ لحل تلك القضیة 

  
ثاني انھت إجراءات التنسیب بصرف مكافأة شھریة تساوي كما أن مجالس الجامعة على المسار ال

قیمة تلك العالوة وھس اآلن بعھدة مجلس التعلیم العالي حیث أن تلك المكافأة ستصرف من ایرادات 
البرنامج الموازي كما تم التوافق مع وزیر التعلیم العالي حیث أن الكلفة اإلجمالیة لتلك المكافأة تصل 

لیون ونصف دینار وھو أمر عارض دیوان المحاسبة صرفھ من ایرادات سنویا الى ما یقارب م
  .الجامعة العادیة 

  
وقال الشواقفھ بأن مجلس امناء الجامعھ قام مشكورا بدعم توجھات اإلدارة بتحسین اوضاع العاملین 

ب فیھا وقرر التنسیب برفع حوافز الموازي وذلك لتكون الزیادات المترتبة على تنفیذ نظام الروات
  .الجدید اضافة لما یتقاضاه العاملین في الجامعة من رواتب اجمالیة حالیا 

  
وتوقع الشواقفھ أن یقر مجلس التعلیم العالي صرف تلك المكافأة لموظفي الكلیات قریبا وذلك بحسب 

  .اإلتفاق مع رئیس المجلس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥/٤/٢٠١٣طلبة نیوز                                                             االثنین                                                
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  بیةغیاب االستراتیجیة التعلیمیة سبب المشاجرات الطال

  
  

نظمتھا الحركة االسالمیة " العنف الجامعي اسبابھ وطرق مكافحتھ"ناقش منتدون في ندوة حول 
  .بالكرك امس اسباب العنف الجامعي في الجامعات االردنیة

  
وأكد عضو المكتب التنفیذي في جبھة العمل االسالمي الدكتور نبیل الكوفحي ان العنف الجامعي ناتج 

 طلبة الجامعات بسبب غیاب االستراتیجیات التربویة والتعلیمیة الحقیقیة عن الفراغ الموجود لدى
الرامیة إلى تربیة الشباب وعدم وجود االنشطة الالمنھجیة والعقوبات القانونیة الرادعة للمتسببین في 

  .ھذا العنف
  

نیة وشدد على اھمیة الدور الذي یجب ان تقوم بھ ادارات الجامعات من اجل تعزیز الھویة الوط
الجامعة لدى الطلبة وتحسین نوعیة التعلیم الجامعي، مشددا على اھمیة ایجاد اطار وطني جدید لبحث 

  .العنف الجامعي للقضاء على ھذه الظاھرة التي اصبحت متمكنة في المجتمع االردني
  

ف انیس الخصاونة ان العنف الجامعي ھو جزء من العن. وقال استاذ االقتصاد في جامعة الیرموك د
  .المجتمعي ولیس ظاھرة جامعیة، مؤكدا ان العنف لن ینتھي ما لم یتم اتخاذ اجراءات رادعة تجاھھا

  
عبدالحمید المجالي الى ان وجود ھذه الظاھرة في المجتمع . واشار استاذ الشریعة بجامعة مؤتة د

د الناس علیھا في االردني جاء بسبب تراجع منظومة القیم العامة ما ادى إلى نشوء احالف جدیدة یعتم
  .حل مشكالتھم والوصول إلى حقوقھم بدال من الدولة

  
وادان رئیس فرع جماعة االخوان المسلمین في الكرك عثمان القرالھ اعمال العنف التي وقعت 

  .بجامعة مؤتة مؤخرا
  

ي ولفت ان المتسببین بالعنف الجامعي یجب ان تتم محاسبتھم بھدف ردعھم والحد من ھذه الظاھرة الت
  .زادت بنسبة مرتفعة خالل الفترة االخیرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١١  العرب الیوم ص -١٤الغد ص  -٣٠ الرأي ص -بترا
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  "ال للعنف الجامعي"مسیرة من الجامعة األردنیة تحت شعار 
   

ً، تصرحیا صحفیا ، وصل المدینة نیوز " ذبحتونا " أصدرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  ً
  :ًنسخة منھ وتالیا نصھ 

  
لعالي لھذه الظاھرة، تنظم الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة لتجاھل المستمر من مجلس التعلیم ا

 في تمام الساعة الواحدة ، من ٢١٣ نیسان ١٦ٍونقابة المعلمین مسیرة یوم بعد غد الثالثاء " ذبحتونا"
الباب الرئیسي للجامعة األردنیة باتجاه وزارة التعلیم العالي وذلك بالتعاون مع نقابة األطباء وجمعیة 

نة والفكر المدني وھیئة شباب ضد العنف وتجمع طلبة الجامعة األردنیة لإلصالح وكتلة المواط
التجدید العربیة واتحاد الشباب الطالبي واالتجاه اإلسالمي ومجموعة من النواب والشخصیات 

  .الوطنیة والحزبیة
  

سلسل العنف ویأتي االعتصام بعد أن بدأت ظاھرة العنف الجامعي بالتحول إلى كارثة حیث حصد م
  .في الجامعات خالل األربع أشھر الماضیة طالبین إضافة إلى إصابة العشرات من الطلبة

  
ًارتفاعا ملحوظا في عدد المشاجرات " ذبحتونا"وقد رصدت الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة  ً

جرة  مشا٦٠ إلى ٢١٠ مشاجرة في عام ٣١خالل العامین الماضیین، حیث ارتفعت المشاجرات من 
وكانت الحملة قد حذرت منذ سنوات من .  مشاجرة في العام الماضي٨٠ لتصل إلى ٢٠١١في عام 
الحكومة بھذه الظاھرة، وأرسلت في أوائل العام الماضي رسالة إلى رئیس " استخفاف"خطورة 

أن الوزراء طالبتھ فیھا بسرعة التدخل واتخاذ اجراءات فوریة واستراتیجیة لوقف ھذه الظاھرة، إال 
كافة نداءات ومطالبات الحملة والندوات والمؤتمرات التي عقدتھا حول ھذه الظاھرة لم تؤتي أكلھا 

  .مع حكوماتنا المتعاقبة
  

وتأتي ھذه المسیرة ضمن جھود الطلبة والحملة للمساھمة في تسلیط الضوء على ھذه الظاھرة والعمل 
" النعامة"لس التعلیم العالي باتباع سیاسة على إیجاد حلول جذریة لھا في ظل استمرار الحكومة ومج

  .في التعاطي مع العنف الجامعي
  

  "ذبحتونا"الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة 
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  أبو غنیمة یطالب بخطط لتحسین مخرجات التعلیم الزراعي في الجامعات
      

رة تبني خطط ومقترحات طالب نقیب المھندسین الزراعیین المھندس محمود أبو غنیمة، بضرو
  .لتحسین مخرجات التعلیم الجامعي في كلیات الھندسة الزراعیة

، على "فكرة لبكرة"وشدد أبو غنیمة في افتتاح لقاء نظمتھ لجنة الزمالء الجدد بالنقابة تحت عنوان 
من المساق  % ٧٠ضرورة زیادة ساعات التخصص المقررة في الھندسة الزراعیة لتصل إلى 

  . المنھاجالمقرر في
وأشار في تصریح صحفي أمس، الى الجھود الكبیرة التي تبذلھا النقابة من خالل عقدھا للدورات 
المتخصصة واألیام والورش العلمیة، للمواءامة بین مخرجات التعلیم الزراعي وحاجة السوق، وسد 

  .الفجوة الواضحة في ھذا المجال
 التي یعمل مجلس النقابة على ایجاد الحلول المناسبة وبین أبو غنیمة أن مسألة التشغیل من التحدیات

  .لھا، مع تضاؤل فرص العمل في القطاع العام واقتصارھا على عدد من الفرص ال تتجاوز العشرات
وأشار إلى دعم المجلس للمشاریع الزراعیة الصغیرة للمھندسین الزراعیین، وتمویلھا مادیا 

ن عمل المشاریع الصغیرة الخاصة بھم وبالتالي زیادة ولوجستیا، بما یمكن المھندسین الصغار م
  .فرص العمل وتوسیعھا

وتم خالل اللقاء، تقدیم عروض لنماذج ناجحة من أصحاب الشركات للحضور في تخصصات االنتاج 
  .النباتي والوقایة وتنسیق الحدائق

بتھا الخاصة وتحدثت المتخصصة في مجال ھندسة الحدائق وتصمیمھا المھندسة رنا عمیر عن تجر
في ھذا المجال والصعوبات التي واجھتھا في بدایة مسیرتھا، مؤكدة أن ایمانھا بقدراتھا جعلھا اآلن 

  .من المتخصصین في مجاالت ھندسة الحدائق الداخلیة والخارجیة وتصمیمھا
وتحدث رئیس فرع النقابة في السلط المھندس طارق التل عن مشروعھ الخاص في زراعة الفطر 

  .اكل التي واجھتھ، وكیف تمكن من التغلب علیھا واالستمرار في مشروعھ والتوسع فیھوالمش
وعرض المھندس بسام الحیاري للحضور موجزا عن مشروعھ الخاص لخلیات النحل الذي بدأه قبل 
عشرات السنوات مشیرا إلى أن مروره بالكثیر من األزمات التي أدت إحداھا الى خسارتھ مجمل 

  .المشروع
تحدثت فیھا عضو مجلس " ابدأ"لت اللقاء فقرة عن صندوق تمویل المشاریع الصغیرة في النقابة وتخل

النقابة المھندسة مھا قدسیة عن استعداد النقابة لتمویل المشاریع الزراعیة الصغیرة للمھندسین 
ھم الزراعیین وتزویدھم بدراسات الجدوى الالزمة والمدربین األكفاء للمساعدة في إظھار فكار

  .ومشاریعھم الى النور، وبالتالي فتح آفاق جددیة وفرص عمل جدیدة لھم
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  »آل البیت«في مبادرة االولى من نوعھا في 
  

  تثبیـت الـعـقـوبـات السـلـوكـیـة عـلى كـشـوفــات عـالمـات الطـلـبـة
  

كیة كافة التي یرتكبھا في مبادرة األولى من نوعھا قررت جامعة آل البیت تثبیت العقوبات السلو
الطلبة خالل دراستھ على كشوفات عالمات الطالب بھدف التخفیف من ظاھرة العنف الجامعي الذي 

  .یحدث في الجامعات األردنیة
  

فارس المشاقبة . جاء ذلك خالل قرار لمجلس عمداء الجامعة الذي عقد برئاسة رئیس الجامعة د
لعاملین من الكوادر التدریسیة كافة والعاملین واألمن والذي تضمن أیضا مقاضاة المعتدین على ا

الجامعي وخالل دوامھم الرسمي، حیث ستقوم الجامعة بتكلیف محامي الجامعة التخاذ اإلجراءات 
  .القانونیة بحق المخالفین مع الجھات القضائیة المتخصصة

  
توقیع أتعھد للحد من من جھة أخرى أطلقت الجامعة وبالتعاون مع ھیئة شباب كلنا األردن حملة 

ّالعنف الجامعي والتي وقع علیھا محافظ المفرق عبدهللا آل الخطاب ورئیس الجامعة الدكتور فارس 
المشاقبة وقائد المنطقة العسكریة الشرقیة، وعدد من الفعالیات الرسمیة والشعبیة والطلبة یتعھدون 

  .ة ولتكون الجامعة منارة للعلم والتعلیم فقطفیھا بعدم تكرار ھذه األعمال للمحافظة على الحیاة الجامعی
  

المشاقبة أن الجامعة حریصة على التعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة كافة إلقامة األنشطة . وأكد د
والبرامج ذات الفائدة العملیة من خالل تركیز الطلبة على دراستھم واالنخراط بالنشاطات الالمنھجیة 

، موضحا الدور المبذول إلطالق المزید من المبادرات الھادفة التي تسعى الجامعة لتنفیذھا
  .والمشروعات والتعلیمات والتي من شأنھا أن تسھم في تطویر مسیرة التعلیم الجامعي
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   فرصة عمل للخریجین في لواء بني كنانة٦٠یوفر ) إرادة(

  
   

 من خریجي ٦٠في لواء بني كنانھ فرص عمل لـ ) إرادة( وفر مركز تعزیز االنتاجیة و االقتصادیة
الجامعات من خالل برنامج الزمالة الذي بدأ بتنفیذه قبل سنوات في مؤسسات القطاع الخاص لتعزیز 

وقال مستشار إراده في اللواء . قدراتھم وإثراء معلوماتھم و خبراتھم ا بما یتالءم مع تخصصاتھم 
اعدة الخریجین و الخریجات من الجامعات الذین تتراوح حسین القرعان ان البرنامج یھدف إلى مس

  .وإتاحة المجال أمامھم للتدرب ،  عاما في الحصول على وظیفة ٢٥ – ١٨أعمارھم بین 
واوضح ان البدایة تكون من خالل عمل مؤقت یمھد الطریق نحو عمل دائم یحسن مستواھم المعیشي 

لعملي وبالنتیجة رفد المؤسسات بكفاءات قادرة واالقتصادي ویسھم في إثراء مخزونھم المعرفي وا
ولفت القرعان إلى أن ھذا البرنامج یستقبل حدیثي التخرج من الراغبات و الراغبین في . ومؤھلة 

تعزیز قدراتھم العلمیة و العملیة ممن یحملون الشھادة الجامعیة األولى وخریجي الكلیات و المعاھد 
  .خصصات المھنیة المختلفة و الثانویة العامة في الت
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  تعزیز ثقة الطالب غائبة عن أسالیب التعلیم
  

  
 شعر أحمد طالب في - سھیر بشناق 

الصف الثالث اإلبتدائي بالحزن لعدم 
تمكنھ من الفوز بمسابقة نظمتھا مدرستھ 
حول الرسم وفنون الشعر و فنون 

  .ریاضیة وموسیقیة 
  

ب تأنیب اسرتھ لھ وازداد حزن احمد بسب
التي اعتبرت ان عدم فوزه یعني نقصا 
في مھاراتھ ، فبدأت االسرة باجراء 
مقارنة بینھ وبین الطالب الفائزین الذین 
كان لھم ایضا نصیب االسد من ابداء 

كلمات االعجاب بفوزھم من قبل المعلمات بالمدرسة اللواتي لم یبادرن بارضاء ممن لم یحصلوا على 
 تكون سببا في تانیب االبناء والطالب باسلوب ال یخلو من العنف اللفظي، الذي یترك عالمات تفوق

رد فعل سلبي علیھم لیشعروا بعدھا باالنكسار النفسي في اعماقھم ویبداون بالمقارنة بینھم وبین 
 یزرعا المتفوقیین او الفائزین من زمالئھم ، وھي مقارنة اساسھا االسرة والمعلم اللذان ال یحاوالن ان

في نفوس الطالب واالبناء معاني الفوز والخسارة وتقبلھا بشكل مرضي تجنبا لرد فعل سلبي على اي 
  .موقف مستقبلي یمر بھا الطالب

  
  صورة سلبیة للفوز

ھي سلوكیات تقوم بھا بعض االسر والمعلمین اتجاه الطالب واالبناء تخلو من جانب تعزیز الثقة 
  یاتھم التي تتشكل في السنوات االولى بحیاتھم المدرسیة بانفسھم ، وتسھم في ضعف شخص

  
الطفل احمد خرج من مشاركتھ بالمسابقة بصورة سلبیة عن معنى الفوز والخسارة ورفض االشتراك 
باي نشاط اخر كون خسارتھ االولى ورد فعل اسرتھ ومدرستھ تركت اثارا نفسیة سلبیة علیھ فاعتبر 

  ر على تحقیق النجاح ان عدم الفوز یعني انھ غیر قاد
  

ھكذا نربي اطفالنا وطالبنا نسعى دائما الى تعزیز ثقافة التفوق بانفسھم بعیدا عن قدراتھم البدنیة 
والفكریة فالحصول على المرتبة االولى ھاجس یعیش في نفوس االباء واالمھات والمعلمین فالطالب 

ن من التفوق او الفوز یبقى بمناى عن المتفوق محط انظار الجمیع في حین ان الطالب الذي لم یتمك
كلمات االعجاب والتقدیر لینشئ الطالب وھم ال یحملون بعقولھم سوى معنى الفوز والتفوق ال 
یتعلمون كیف یتعاملون مع الخسارة النھم یسعون دوما الرضاء اسرھم ومعلمیھم مؤمنین ان ذلك 

  .یكون فقط بالتفوق والفوز فقط 
  

بھ معنى الذات وقدرتنا على تنشئة اطفالنا لیتعلموا الثقة بانفسھم وقدراتھم وان في الوقت الذي نتجاھل 
لم یحرزوا تقدما وتفوقا واضحا في مدارسھم او باي نشاط اخر یقومون بھ ، فما یمكن لمدرسة ان 
تزرعھ في نفوس طالبھا من تعلم احترام الذات وتقدیرھا والسعي نحو التطویر والتقدم بعیدا عن 

  ١٥/٤/٢٠١٣                                                             االثنین                                    ١أبواب ص : الرأي 
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نة السلبیة بین الطالب جانب ھام ال یزال غیر متبع في كثیر من المدارس في الوقت الذي تعني المقار
النشاطات الالمنھجیة باختالف اشكالھا وفنونھا ھي محاولة للتعرف على مواھب وقدرات الطالب 

د ذاتھا وحثھم على المشاركة والقدرة على التعبیر عن انفسھم ولو لم یتمكنوا من الفوز فالمشاركة بح
  .تعني الكثیر لطالب یشعرون بالخجل او لم یخوضوا ھذه التجارب من قبل

   
  بناء مواقف ایجابیة أو سلبیة

تؤكد مھا قادري اخصائیة تربیة طفل على اھمیة ایالء الجانب النفسي اھمیة كبیرة في تنشئة االطفال 
 اشخاص یتلقون فقط وال والطالب بالمدارس مشیرة الى ان ھناك من یتعامل مع االطفال بانھم

  .یستطیعون بناء مواقف ایجابیة او سلبیة وھو اعتقاد خاطىء 
  

تنشئة الطالب في المدارس او االبناء تقوم على اساس احراز التقدم والتفوق الدائم فان لم : واضافت 
بالنسبة یتمكن الطالب من الحصول على عالمات متفوقة تبدا اسرتھ بتانیبھ ومقارنتھ باالخرین وكذلك 

للمعلم فھو دائم التقدیر للطالب المجتھد الذي یعد محط اھتمام المعلم فیشركھ بكافة النشاطات داخل 
  .الصف لیشعر الطالب االخرین بانھم غیر محبوبین 

  
واشارت ان ھذا االمر ایضا ینطبق على النشاطات الالمنھجیة فمشاركة الطالب بھا یكون الھدف 

م التعامل مع الطالب واالبناء غیر الفائزین بطریقة سویة لیشعر الطالب بانھ منھا احراز الفوز وال یت
یعاني من نقص ما في قدراتھ ان لم یتمكن من الفوز الفتة الى ان االساس في مثل ھذه النشاطات ھو 
حث االبناء على اطالق قدراتھم ومواھبھم بالدرجة االولى على ان ال یكون الفوز ھو الھدف 

  .رغم من اھمیتھ االساسي بال
  

واكدت على ان الثقة بالنفس والشعور بالرضا غیر مرتبطة دائما بالفوز او الحصول على المرتبة 
االولى وھو جانب تغفل عنھ كثیر من االسر او المدارس في الوقت الذي یحاولون بھ تجاھل من ال 

  .یفوز او من ال یتمكن من احراز التفوق المطلوب 
  

لب الذي لم یحالفھ الحظ للفوز باي نشاط او لم یتمكن من الحصول على المرتبة واشارت الى ان الطا
االولى یحتاج الى التشجیع وتعزیز معنى الخسارة والفوز في نفسھ بطریقة صحیحة كي یتقبل 
الخسارة وال یتعامل معھا من منطلق انھ طفل ضعیف او ال یمتلك قدرات فكریة او بدنیة ولیتمكن من 

  . زه مھما بلغت قیمتھ تقدیر ما انج
  

فاالطفال والطالب في نھایة االمر لیسوا اجھزة حاسوب انھم یحاولون ویفكرون وینجزون تبعا 
لقدراتھم ویحتاجون الن نزرع بانفسھم معنى احترام الذات واحترام العمل والمحاولة بعیدا عن ثقافة 

 ال تعني دائما ان نطالبھم بالفوز وان الفوز الدائم فان نفھم اطفالنا ونحثھم على التقدم والمشاركة
نؤنبھم ان لم یتمكنوا من تحقیقھ فھناك من یفوز باي نشاط ویتمكن من احراز اعلى درجات التفوق 
بالدراسة لكنھ ال یستطیع الوقوف امام االخرین والتعبیر عن ذاتھ كما یجب ویفتقد الدارة حوار ناجح 

  .یعبر بھ عن ذاتھ 
  

كثیرة ال نزال نجھل الكثیر منھا سواء في طریقة تنشئة اطفالنا او من خالل تعامل للفوز والتقدم معان 
  .المعلم مع طالبھ بالصف 
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   الجاري٣٠ و٢٩بطولة الجامعات أللعاب القوى 
   

  
  

اعدت دائرة النشاط الریاضي بجامعة العلوم والتكنولوجیا كافة الترتیبات الالزمة النجاح فعالیات 
عبدهللا ملكاوي رئیس الجامعة وذلك . اللعاب القوى للجنسین والتي تقام برعایة دبطولة الجامعات

  . من الشھر الجاري٣٠ و٢٩على میدان ومضمار استاد الكرة بالجامعة یومي االثنین والثالثاء 
  

 مسابقة ١٤وبحسب مدیر النشاط الریاضي بالجامعة علي الدردور الذي افضى بالخبر فإنھ تم اعتماد 
ً ومثلھا لالناث، مضیفا ألن حكاما معتمدین من لجنة الحكام المركزیة اللعاب القوى للطالب ً

  .سیساھمون بادارة المنافسات
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  الجامعات العربیة" سلة"منتخبات تؤكد مشاركتھا بـ" ٤"
   

  
عراق مشاركتھا في  منتخبات جامعیة من مصر وفلسطین والجزائر وال٤أكدت  -حسین الزعبي

بطولة كرة السلة للجامعات العربیة للجنسین والتي ینظمھا االتحاد الریاضي الجامعي بضیافة جامعة 
  . الشھر المقبل٩ ولغایة ٣العلوم والتكنولوجیا خالل الفترة مابین 

  
الیمن ّومن المقرر ان تنتھي فترة تلقي الردود للمشاركة منتصف الشھر الجاري، بانتظار تلقي ردي 

  .والبحرین، فیما طلب لبنان واالمارات اقتصار مشاركتھما على السلة النسویة فقط
  

وكان االتحاد الریاضي الجامعي قد شكل اللجان العاملة للبطولة، ومن المنتظر ان یعقد المكتب 
یات التنفیذي اجتماعا الیوم من اجل اقرار التعلیمات الفنیة للبطولة واصدار الجدول الزمني لمبار

  .البطولة
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  تفوز ببطولة ولي العھد للشطرنج) الیرموك(
  

 فازت جامعة الیرموك بلقب بطولة ولي العھد للشطرنج للجامعات والتي نظمتھا -حسین صالح 
 نقطة بفارق نصف نقطة عن ٢٤ فرق بعد ان جمعت الیرموك ٧جامعة عجلون بمشاركة 

  . ونصف٢٠ واالردنیة ثالثا ٢٣ت ثانیا التكنولوجیا التي حل
  

واسفرت النتائج الفنیة للبطولة التي اشرف علیھا الحكم الدولي احمد جوابرة والحكم الوطني سمیة 
 وعجلون على ١/٣الجھماني والمشرف الریاضي عمر صوانة عن فوز الیرموك على التكنولوجیا 

 وتعادل جدارا مع ١/٣الھلیة على جدارا عمان العربیة نقطتین ونصف مقابل نقطة ونصف واربد ا
 والیرموك على االردنیة نقطتي ونصف مقابل نقطة ١/٣ والتكنولوجیا على عجلون ٢/٢عمان 

. ١/٣ وعمان على اربد ٠/٤ والتكنولوجیا على جدارا ١/٣ونصف االردنیة على عجلون 
 وعلى جدارا ٠/٤جلون  والیرموك على ع٠/٤ واالردنیة على جدارا ٠/٤والتكنولوجیا على اربد 

 والیرموك ٠/٤ وعجلون على جدارا٠/٤ والتكنولوجیا على عمان ١/٣ واالردنیة على اربد ٠/٤
 والیرموك علبى عمان ١/٣ والتكنولوجیا على االردنیة ٠/٤ واالردنیة على عمان ٠/٤على اربد 

  .٢/٢ وتعادلت عجلون مع عمان ١/٣
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  ة المشاجرات الجامعیةوثیقة إلدان
  

  
     
  

ب اسامة  لم تكد أزمة مشاجرات جامعة مؤتة التي أودت بحیاة الطال
  .الدھیسات تطوى صفحتھا، حتى تفجرت مجددا أمس

  
ما كان أحد یشك في جدیة توجھ المسیرات والنشاطات التي خرجت 
دم  ت الن ي أعلن سات الت ب الدھی اة الطال ة وف ى خلفی ة عل ي الجامع ف

ى محاسبة وعاھدت  ا، ودعت ال على طي صفحة المشاجرات نھائی
شأن ذا ال ي ھ اطات ف ضھا أي وس ة رف سؤولین، معلن ن .. الم لك

  .التوجھات واآلمال شيء، وما یجري على ارض الواقع شيء آخر
  

رة، طال  شكلة كبی دینا م ات ان ل ن الجامع ا م ة وغیرھ ذه الجامع ي ھ شفھ المشاجرات ف شفتھ وتك ما ك
ك السكوت علیھا، وإ ا، تل ة وراءھ ن ما من وسیلة یمكن ان تؤدي الى وقفھا إال معالجة االسباب الكامن

سلى  ى الحوار، ویت و غاشمة، أفضلیة عل ى ل وة، حت االسباب التي یغذیھا مجتمع ما یزال یرى في الق
ھ  بتعزیز االقلیمیة والمناطقیة والتعنصر على حساب الخلق القویم وقول الرسول الكریم صلى هللا علی

  .»دعوھا فإنھا منتنة«وسلم 
  

ي  ى اإلیخاء الت ض عل ي تح شعارات الت ا طرح ال ة معالجتھ ى المشكلة ومحاول لیس كافیا للوقوف عل
أثیر  ى أشكالھا، ألن ت تعزز من الوحدة الوطنیة وتدعو الى تناسي الخالفات والعلو فوق التقسیمات عل

راحیة للمشكلة، ومواجھتھا، بدل الھروب بعض الشعارات بال قیمة تذكر، والمطلوب البدء بمعالجة ج
  .منھا ومحاوالت االلتفاف علیھا

  
أي سبب  شكل واالسلوب، ف ة ال ن ناحی اقم، م ي التف ذة ف ة آخ ولنعترف أن ظاھرة المشاجرات الجامعی
ابال  ات ق ات، ب دخول الحمام سیط ل دافع ب ًمھما كان تافھا، كالوقوف على الدور لشراء ساندویتش او ت

شاجر ر م الب، لتفجی وس الط ض نف ي بع ي استوطنت ف ان الت ة االحتق سبب حال ل، ب ار الثقی ن العی ة م
دة  ى قاع ورا، عل ا«ًواستعداد زمالء لھم لمناصرتھم ف ا او مظلوم ا ً»انصر اخاك ظالم ر م ى غی ، عل

لوب  ا االس ة، أم ة الدول ع ھیب ن تراج ضال ع ا، ف ھ تمام اكس ل ا مع شریف، وإنم دیث ال صده الح -ًق
ى - أدوات الشجاروخصوصا في مجال ن استخدام التراشق بالحجارة ال دأ م ذھال یب  فشھدت تطورا م

دى  ن، م دى ممك د م ى ابع د ان االمور وصلت ال الطعن بالسكاكین وتبادل اطالق الرصاص، ما یؤك
ق  سكین او اطل ن ب ن حاول الطع سیتھدف حیاة االنسان ویصح معھ توجیھ تھمة الشروع بالقتل لكل م

  .وشیكاغو بالمناسبة من ھذه التھمة براء.. یة ھذه جامعات ولیست شیكاغوففي النھا. ًرصاصا
  

سیة للطالب،  أما انعكاسات ھذه المشاجرات فتترك اثرھا على التحصیل العلمي، واضعاف الحالة النف
سھ منخرطا  د نف ًفثمة من الطالب من یذھب الى الجامعة لیتعلم ویزید من تحصیلھ العلمي فحسب، یج

 مقاالت
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ھفي شجارات ت ل . شكل خطرا على حیات شاجرین فحسب، ب ذه المشاجرات ال تطال المت ألن خطر ھ
  ً.األبریاء من الطلبة ایضا

  
الء  ف العق الحالة السائدة جراء المشاجرات مسیئة لصورة التعلیم في االردن ولمجتمعنا، ویتعین ان یق

  .على اسبابھا واخطارھا، ویضعون حلوال لھا
  

د قبل سنوات كانت السلط وربم ا الكرك أیضا سباقة الى اصدار وثیقة حملت اسم المدینة تدعو الى الح
دار  ة اآلن إلص اء كل مدین ع شیوخ ووجھ ین ان یجتم ة، أال یتع من غالء المھور وامور اخرى خالق

  .نأمل ذلك.. وثائق تدین العنف وتعلن البراءة من مرتكبیھ
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  »قنوة«م َعندما یصبح العل
  

     
  

ھ  ف حول زا یلت اریخ رم ر الت ذ فج بحت من اش، أص ة قم   قطع
دة،  ة والوح وة والمنع الجمیع، بقاؤھا مرفوعة یرمز للصمود والق
وا  سابق أطلق ي ال ة، ف ة والفرق سار والھزیم ز لالنك وسقوطھا یرم

  .»َالعلم«، والیوم نطلق علیھا »الرایة«علیھا 
  

ة، أص ة القومی خ الدول ع ترس ة،   وم ا المھم ن رموزھ م م َبح العل
ھ  انوني، وإھانت ند ق ھ س ات ل ھ ب ة، واحترام ر للوطنی ا آخ ووجھ

  .تستوجب العقوبة
  

ن  ھ م ز إلی ا یرم م وم ستغلون العل صالحھم، ی ة«َ  وألنھ كذلك، بدأ الذین یستغلون كل شيء ل » الوطنی
ا َما علیك سوى أن تلتف بعل: لتحقیق مآربھم، لدرجة أن أمریكیا قال یوما ات م م بلدك لتفعل من الموبق

  .تشاء
  

ا  ر مم ة أكث م والوطنی ي العل ستثمرون ف ا، ی ى حكام سؤولین وحت واطنین وم رى م ا ن ف، بتن َ  لألس
ل  ال، ب ى رأس م اج إل تثمار ال یحت ن االس وع م ذا الن شریة، فھ ة والب وارد الطبیعی ي الم ستثمرون ف ی

  .یحتاج إلى دھاء وخبث ونفاق
  

ر َاألنكى أن یتحول العل م إلى قطعة قماش مبللة بمادة مخدرة توضع على األفواه لتخدیر الشعب وتمری
شرفاء لتخنقھم  اق ال ف حول أعن اش تلت ة قم ى قطع َالصفقات المشبوھة، وأسوأ منھ ان یتحول العلم إل

رؤوس » قنوة«ھل یوجد أسوأ من ذلك؟ نعم، حین یتحول العلم إلى . وتسكت صوتھم یھوى بھا على ال
  .َاء باسم العلم وباسم الوطنیةلتسیل الدم
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  العنف في الجامعات األردنیة
  

  محمد أحمد الكركي. د
ة  ة حتمی وظ كنتیج شكل ملح رة ب سنوات األخی الل ال ة خ ات األردنی ي الجامع ف ف اھرة العن ت ظ نم

ات لظروف بیئة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ملتھبة، بما حملتھ لنا العولمة العالمیة وم آسیھا من أزم
سمعة . أثرت سلبا على النسیج االجتماعي واالقتصادي المشحون والقابل للتأثر وتسيء ھذه الظاھرة ل

ي األردن الي ف یم الع شمل . التعل ك لی دى ذل ا یتع میة، وإنم ات الرس ى الجامع ر عل صر األم وال یقت
ؤرق المجتم ات ت ي الجامع ف ف ات العن بحت ممارس ث أص ة، بحی ات الخاص ي، الجامع ع األردن

ذي  ا ویغ داث مؤسفة یحركھ وع أح ي وق ھ لتالف ن التعامل مع د م ا ملموسا، ال ب ًباعتبارھا تشكل واقع ً
م  اة بحك ھ المعان ت علی د كتب ي بل ان، ف ة األم دف اإلخالل بمنظوم وس، بھ ا ضعفاء النف شرارة نیرانھ

  .موقعھ الجیوسیاسي
  

ة،  ة األردنی ي التجرب ن نجاح ف ى وعلى الرغم مما تحقق م ا إل دعونا جمیع ة ت ات الحالی إال أن المعطی
راه  ا اعت شاكل، وم ن م ا الجامعي م وقفة متأنیة، لتقییم التجربة ومواجھة بعض ما ألم بمكونات تعلیمن

  .من سلبیات یأتي في مقدمتھا ظاھرة انتشار العنف الجامعي
  

ة، بما یؤثر سلبا على ففي جانب عرض المشكلة واالعتراف بوجودھا، نجد تھویال كبیرا لحجم المشكل
ي  سمعة مخرجات التعلیم، على الرغم من حقیقة أن ما یحدث في جامعاتنا من عنف جامعي، یحدث ف

  .جامعات أخرى في العالم، مع اختالف طریقة االعتراف بالمشكلة وعرضھا
  

ة بعض الطلب ول ل  أطروحات البعض المتضمنة ربط مشكلة ظاھرة العنف الجامعي بتدني معدالت القب
اف  ة وااللتف ة الحقیق ن شأنھا مناكف ا، م سانیة دون غیرھ ات اإلن ي الكلی في بعض الكلیات وانتشارھا ف
ي تضم  ة الت ات العلمی علیھا ھروبا من الواقع، فالمعطیات الحالیة تبین وجوده المشكلة في بعض الكلی

  .النخبة من الطلبة
  

س األقرب إلى الطالب في الجامعة مالم في ولماذا نلقي لومنا على الطلبة دون سواھم؟، أو لیس المدر
ب؟ أو . بعض األحیان ذا الجان ي ھ ا ف ن طلبتن وھل نحن معشر األكادیمیین والمدرسین بأفضل حال م

بعض  راف ب ا إذن االعت األولى بن ا؟ ف ال طلبتن و ح ا ھ ھ كم أثر ب ع ونت ذا المجتم ن ھ زءا م سنا ج ل
ة  ر المباشرة، بقص-الممارسات العنفی ر قصد  المباشرة وغی ا –د أو بغی ع زمالئن ا م ي تصدر عن  الت

ذین  ا ال ى طلبتن ن خالل انعكاسھا عل ار المشكلة م ن آث اقم م ن شانھا أن تف ي م ا، والت األساتذة وطلبتن
  .یرون في أساتذتھم القدوة الحسنة

  
الخطط  ي إعادة النظر ب ن أن یكون ف ول یمك ان أفضل الحل شكلة، ف ول للم وفي جانب البحث عن حل

ی ن الدراس ة ع صات واالستعاض ل للتخص وق العم ات س اة احتیاج شكل دوري، ومراع سام ب ة لألق
ـ  سمى ب واد الحشو"الساعات الخاصة بما ی ة " م شاطات ال منھجی دة لن ساعات مفی الستكمال الخطة ب

دریب ) مجانیة( ادة ساعات الت د زی ن المفی ا أن م ة داخل الحرم الجامعي، كم راغ الطلب ت ف لتعبئة وق
ى استخدام المیداني ل ادف إل لطلبة وتوجیھ وقت المحاضرة في البحث العلمي والنقاش الموضوعي الھ

  .أسالیب البحث العلمي الحدیثة بعیدا عن التلقین والحفظ

  ١٥/٤/٢٠١٣       االثنین                                                عمون                                                        
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ادة  ة وزی امیرات المراقب ب ك ع أسوار الحرم الجامعي وتركی شكلة برف ة الم رح مواجھ ن یقت ولیعي م

شاطات ال األمن الجامعي، أن حل المشكلة ال یمكن أ وفیر ن ل بت ذا إجراءات، ب ن خالل ھك ن یكون م
ة . منھجیة تساعد في تعبئة وقت الطالب الجامعي ع متقدم ل مواق ي تحت ة الت ات الغربی ي الجامع ا ف ولن

ى أن  سفة عل ى فل ات عل ذه الجامع وم ھ ث تق ب، حی ذا الجان ي ھ ذى ف ُفي التصنیفات العالمیة مثاال یحت
وانین الجامعة وجدت للطالب الذي یحب ھ لق ن أي حسابات أخرى، شریطة احترام دا ع تعلم بعی  أن ی

صرح  ا ال ام علیھ ون األرض المق والء لمك اء وال دأ االنتم سا لمب ا، تكری ات إدارتھ ة وتعلیم الجامع
ي ع اآلن صیة والنف صلحة الشخ امعي، ال الم ق . الج ة المراف ن كاف تفادة م ب االس ان الطال وان بإمك

ة الجامعیة الموجودة بطرق میس امیرات المراقب رة وأسالیب مختلفة، بعیدا عن قیود وجود األسوار وك
د مسؤولیة . الخ..واألمن  ة أو تحدی وما وجود الحرم الجامعي، إن وجد، إال بقصد إضافة لمسة جمالی

ع  ا لرف ا بحاجتھ سویتھ ویقینھ ا ب ا منھ ھ واعتراف ذي تقبل إداریة ال أكثر، إدراكا منھا لمقدرات الطالب ال
ب، .  وسمعتھا من خاللھسویتھا صبور، النجی فالجامعة الكفؤة بحاجة للطالب الجاد، الواثق، الباحث ال

  .ال الخانع، البصیم، مھزوزالثقة
  

ھ  رتھ وبمجتمع ھ وبأس رتبط ب رد وت سلوكیات الف اس ل ي األس ود ف ف تع اھرة العن ان ظ ام، ف ي الخت وف
ھ ي طبا. والبیئة المحیطة ب سي ف ؤثر رئی ھ، وم ة ل ع . عھوھي مالزم ود الجمی ن تضافر جھ د م وال ب

  .لمحاربتھا والحد من آثارھا
  

رعى هللا األردن بلدا أمنا وسدا منیعا أمام محاوالت األعداء والمتربصین وحمى قیادتھ وشعبھ من كل 
  .مكروه
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  »تسكع«غیاب طلبة الجامعات 

  
  نایف المحیسن* 

   
  

ة قد یعارض البعض موضوع تسجیل غ واد المختلف یاب الطلبة في الجامعات، من قبل اساتذتھم في الم
ن ال  ستقبلھ ولك و ادرى بم على اعتبار ان الطالب لم یعد طفال حتى نجبره على الحضور والغیاب، فھ
ادري ماذا یقول المعارضون عندما یغیب الطلبة ویتم حرمانھم من المادة؟ وھل الطالب ھو الذي یدفع 

  !. اراد ان یحضر او یغیب؟رسومھ لیقرر ھو ان
  

یس  ھ ل ة ومكان شھادة الجامعی ى ال صل عل ستحق ان یح الي وال ی سان ال اب و ان ب ھ ذي یغی ب ال الطال
ب  ن الطال تخفاف م و اس ة ھ ي الجامع ب ف ي الطال و بق ى ل رات حت ن المحاض اب ع ة الن الغی الجامع

ا الرس دفع لھ ن ی اك م ة ھن ا فالجامع ي امره بنفسھ اوال وبمن یدفع رسومھ ثانی ب ول ي الغال وم وھو ف
  .وعندما یغیب الطالب فان العبء ان كان ال یبالي على ولي امره

  
م  ذین ل سوء ال اء ال ن رفق ن محاضراتھم للبحث ع ون ع سكعون وبعضھم یتغیب ة یت ن الطلب كثیرون م

ع سیىء  ا مجتم ة فیھ ات فالجامع ن الموبق سكع وللبحث ع ا للت وا لھ ا ات د یأتوا للجامعة للدراسة انم وق
ة  اب الطلب ن غی بابھ التغاضي ع د اس ینعكس على اسلوب الحیاة فیھا وما نشھده من عنف جامعي؛ اح

  .عن محاضراتھم باستمرار، وعدم تقید الجامعات بانظمتھا في مواضیع الحضور والغیاب للطلبة
  

ت  ة واذا كان ن الحری وع م و ن رات ھ ن المحاض اب ع رى ان الغی ة ی ض الطلب فني ان بع یؤس
ات؟المحاض ي الجامع ة ف درس الطلب اذا ی دا فلم سكع؛ الن ! ًرات قی شوارع للت ن ال ون ع م یبحث علھ

ى  ادرة عل ال ق ة وھي لتخریج اجی یم وثقاف م وق الجامعات لم توجد لتحل محل الشارع فھي منارات عل
  .صنع المستقبل ولیس اجیال لتخریب المستقبل

ة طالب وطالبات یدعون ان غیابھم بسبب عدم حبھم الستاذ  ھ بطریق م مادت تاذ ال یفھ المادة او ان االس
ذھبوا  ان ی دیل تعلیمي ب ذلك ھل یلجأون لب انوا ك م ان ك صحیحة وھذه حجج المفلسین من الطلبة النھ
ي التغیب  رى ف ن ی ك م ن المستحیالت ان یفعل ذل للمكتبة او ان یستغلوا فترة المحاضرة بالدراسة؛ ف

  .نھجا واسلوبا تعلیمیا
ي ھناك اساتذة لال ة ال تفعل ف ات الجامع ضا تعلیم تھم وای سف ال یقومون بأخذ الغیاب والحضور لطلب

اب والحضور،  ھذا الموضوع فیجب ان تطبق الجامعات انظمتھا التي ھي وضعتھا في موضوع الغی
ات  ي الجامع اءھم ف سجلون ابن دما ی م عن اء االمور؛ النھ ع اولی وان یكون ھناك ایضا قنوات اتصال م

یھمیعتقدون ان ا ذبون عل م یك ن .. لجامعة ستكون صادقة معھم اذا كان اوالدھ ن یتغیب ع ان م م، ف نع
الي  ھ رسومھ وھو ال یب دفع عن دما ی محاضراتھ ھو یكذب على ولي امره وھو یجره الى خسارات عن

  .ومن ال یبالي ال یستحق الشھادة الجامعیة
ي الحضور والغ اب على الجامعات ان تفّعل عملیة مراقبة الطلبة ف ضا اسالیب العق ل ای اب، وان تفّع ی

ع  وات اتصال م ات قن وان تشددھا وان ال تسمح بالغیاب نھائیا اال بأسباب قویة جدا، وان تفتح الجامع
د  ولي االمر، وال اعتق ات ل دیم المعلوم ان تق اولیاء االمور فالتواصل التكنولوجي اصبح سھال وباالمك

  .عتمد على والده ال خصوصیة لھان في ذلك خصوصیة للطالب فالطالب الذي ی
  
  

  ١٥/٤/٢٠١٣                                                      االثنین                                                ١٤الدستور ص 
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  !البلطجة من الجامعات إلى الشارع و بالعكس
  
  

  حسین الرواشدة* 
   
  
  

ا یجب أن تتوجھ ” البلطجة” ملف“كدنا نصدق أن  ا، وأن أنظارن أغلق تمام
د ” العنف“إلى  ن یری ة م الذي عاد مرة أخرى الى جامعاتنا، لكن یبدو أن ثم
  .من جدید” عنفال“في دوامة ” یغرقنا“أن 

  
ن  دث ع ا ال أتح وات“أن حاب القن ر ” أص دوا بزج ذین تعھ البین“ال ” المط

نھم  سیراتھم، وتلقی ة م ن ” دروسا“باإلصالح وإعاق ل ع وتھم، ب زام ببی لاللت
ب ” ماركاتھا“التي تعددت ” البلطجة“ظاھرة  ن المتخصصین بتأدی داء م ابت

ا  الف كم ن رأي مخ وا ع رأوا وأعلن ذین تج ق هللا ال ة دخل دث للداعی . ح
راء“سیارتھ أمام بیتھ، الى ” تكسیر”الشواھنة الذي فوجئ قبل یومین بـ شل ” الخب ساء ” حقائب“بن الن

ة، ” عصابات“السائرات في الشوارع، إلى  فبركة الحوادث المروریة للحصول على تعویضات تأمینی
زاز اآلخرین بق” البلطجة“وصوال إلى  ى المقنعة التي یمارسھا البعض البت ن“صد الحصول عل ” ثم

  .بالتشھیر أو نشر الفضائح” التھدید“تحت 
  

ط  ي بخل ریم أال یتھمن ارئ الك ن الق و م ماء“أرج رائم ” األس ة ج ا أن ثم ا أدرك تمام اوین، فأن والعن
ال“وأخرى تحت بند ” السرقة“تصنف تحت بند  ا .. ”االحتی ى وضعھا جمیع ي أصر عل ذا، لكنن وھك

ك انن”البلطجة“في اطار  د ، ذل ا نعتق ك الجرائم، وكن ل تل د مث ى رص ا مضى عل ا فیم م -ا تعودن  رغ
سنا -تصاعدھا  ن ل اس وظروفھم، ونح  انھا تعكس ما أصاب مجتمعنا من تحوالت وأزمات في قیم الن

ـ ات”استثناء ھنا، فمثل تلك الجرائم تتكرر في بلدان اخرى، لكن الفارق ان تلك البلدان قابلتھا ب ” عقوب
  . الدولة المجتمع للمساھمة بالتصدي لھامغلظة، واستنھضت

  
ا ” الموضوع”االختالف بین ھذه الجرائم لیس اختالفا في ك اختالفھ ن ذل ي الدرجة، واألخطر م بل ف

ستخدم ألغراض ”التوظیف“في  ، فالبلطجة التي توظف وتستخدم لغایات سیاسیة اسوأ من تلك التي ت
ا .. ب الخطأ او العوز والحاجةعلى ارتكا” االدمان“سواء أكانت بدافع ” جرمیة“ ا -لكن ما یھمن  - ھن

ذه  و أن ھ ة“ھ بحت ” البلطج العكس، وأص ات، وب ى الجامع شارع ال ن ال ت م ة“انتقل ن ” لعن دد أم تھ
زال تحتكم لمنطق  شیرة“مجتمعنا واستقراره ال سیما في اقطارنا التي ما ت رفض ان ”الع أر، وت ، والث

  .تتعرض لإلھانة بال رد
  

ا  د ھن ر ال أری ذلك -أن أعب رون ل بقني الكثی د س ن - وق ا م ي مجتمعن دث ف ا یح ل م ضي لك ن رف  ع
سألتین” األصابع“وال أن اشیر الى ” بلطجة“ ى م ي ان اشیر ال ن یكف داھما : التي تقف وراءھا، لك إح

ن انفراجات سیاسیة ” اإلصالح“ّھذه الظاھرة یقوض ما فعلناه في مجال ” شیوع“ان  ا ننتظره م وم
رة واجتماعیة،  ي دائ ا ف ا زلن ا م ار“وبالتالي فإن تبریرھا تحت أي عنوان یعني أنن ذي ” االنك ر ال األم

  ١٥/٤/٢٠١٣                                       االثنین                                                                 ١٨الدستور ص 
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ا  ا ومواجھتھ ة معالجتھ ا فرص وت علین انون“ّیف ي ان ” بالق رى فھ سألة األخ ا الم ده، أم انون وح وبالق
ا ال واجھزتھا األمنیة، صحیح ان هللا یزع بالسلطان ” الحكومة“مھمة المواجھة ال تتوقف فقط على  م

نھض  رض ان ی ذي یفت الم ال ى عاتق اإلع ع عل ة تق ذه المھم ضا أن ھ صحیح ای ن ال القرآن، لك زع ب ی
ع  ویر المجتم اعي لتن اریخي واجتم ي وت بمسؤولیاتھ بكشف الظاھرة وتوظیف ما یلزم من مخزون دین

ع المسؤولیة فیھ، كما تق” الجرائم“مجتمعا فیما مضى، وحالتھ الیوم بعد أن تغلغلت مثل ھذه ” حالة”بـ
اعلین  ك الف ل ذل اعیین وقب ا االجتم انون وفقھائن سات الق ة ومؤس دین والتربی اء ال ى علم ضا عل أی

ددوا  متھم، وأن یح ن ص وا ع ب أن یخرج ذین یج سیاسیین ال صراحة -ال ف - ب ذا العن صادر ھ  م
  .الذین یعبثون في مجتمعنا بال وازع من ضمیر أو أخالق” البلطجة“وأطراف 

  
رغ ” البلطجة“ع إلى غیر رجعة ظاھرة ّنرید أن نود د أن نتف انون، ونری ة والق ى الدول واالستقواء عل

  :لإلجابة عن أسئلة، ھي
  

  لماذا تعتقد أغلبیة الناس أننا نسیر في االتجاه الخطأ، كما أوضح آخر استطالعات الرأي؟
  

   ومستقبلھ؟ألیس من حق مجتمعنا أن یسترد أنفاسھ وعافیتھ وأن یصحو وھو مطمئن على حاضره
  

د  ت تقیّ ا زال ذي صنعتھ أخطاء سیاسیة م اط ال أس واإلحب ألیس من حق الناس في بالدنا أن یبددوا الی
  ضد مجھول؟
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 إعالنات

  ١٥/٤/٢٠١٣ االثنین                                                                             ٢٣ ص  الغد-٤٠ص الرأي  
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  ٢٠١٣ نیسان ١٥االثنین 

  ً:نھارا

ًویكون الطقس ربیعیا  ا لمثل ھذا الوقت من العام بقلیلالتھُتستمر درجات الحرارة أعلى من معد
ًمعتدال في كافة المناطق، ومائال الى الحرارة في األغوار والبحر المیت والعقبة باإلضافة للمناطق  ً ُ

ُوتظھر تدریجیا بعض السحب على إرتفاعات مختلفة وخاصة في شرق البالد.الصحراویة ُ ُویحتمل . ً
ُوتكون الریاح غربیة معتدلة  .المطر فیھا مع ساعات العصر والمساءھطول زخات محلیة من 

ُالسرعة، تنشط عصرا وخاصة في مناطق البادیة، وتكون مثیرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق  ً
  .الصحراویة

ّیحذر من ُ:  

لغبار خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة خاصة الشرقیة منھا، نتیجة ا
  .ُواألتربة المثارة بفعل الریاح النشطة

  ً:لیال

ًیكون الطقس مائال للبرودة في أغلب المناطق، في حین یكون باردا نسبیا في الجبال والسھول  ً ً
ُوتظھر تدریجیا السحب على إرتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتتھیأ الفرصة .الشرقیة ُ ً

ُوتظل الفرصة مھیأة مع ساعات اللیل األولى لھطول . البالدًفجرا لھطول زخات متفرقة في شمال
  .ُوتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة .زخات محلیة رعدیة بمشیئة هللا في أقصى شرق المملكة

  

  ٢٠١٣ نیسان ١٦الثالثاء 

ًیقترب من المملكة منخفض جوي في طبقات الجو كافة یتمركز ظھرا الى الشمال الغربي من سوریة 
   بكتلة ھوائیة باردةًمصحوبا

  ً:نھارا

ُیطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحیث تصبح أقل من معدالتھا لمثل ھذا الوقت من 
في حین یستمر . ویتحول الطقس الى بارد نسبي وخاصة في الجبال . درجات مئویة٧-٤العام بحوالي 

ُوتتكاثر منذ الصباح السحب  .صحراویةًلطیفا في األغوار والبحر المیت والعقبة باإلضافة للمناطق ال
ُعلى إرتفاعات مختلفة، وتھطل زخات رعدیة من المطر بمشیئة هللا خاصة في شمال ووسط المملكة، 

َقد تكون ھذه الزخات غزیرة في بعض المناطق ومصحوبة بتساقط البرد ومع ساعات العصر  .َ
وتكون الریاح غربیة  .الیة من البالدًوالمساء تنحصر فرصة ھطول األمطار تدریجیا بالمناطق الشم

 حالة الطقس

  ١٥/٤/٢٠١٣ردن                                                             االثنین                                               طقس األ
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ُنشطة السرعة، مع ھبات قویة أحیانا، مثیرة للغبار واألتربة وربما العواصف الرملیة في المناطق  ً
  .والطرق الصحراویة

   

ّیحذر من ُ:  

 خطر تدني وربما إنعدام مدى الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة الجنوبیة والشرقیة، -١
  ً.بار واألتربة وربما العواصف الرملیة المثارة بفعل الریاح القویة أحیانابفعل الغ

  .ساعة/كم٧٠ خطر شدة سرعة الریاح، بحیث تتجاوز في بعض ھباتھا الـ-٢

  .  خطر اإلنزالق عند بدایة ھطول األمطار-٣

  ً:لیال

ًیكون الطقس باردا وخاصة في الجبال، وغائما جز ُئیا بسحب على إرتفاعات مختً ُ ُویتوقع ھطول  لفةً
ًزخات محلیة من المطر بمشیئة هللا في شمال وتطال الحقا أجزاء من وسط البالد ویتوقع تشكل  .ً

ُالضباب في المرتفعات الجبلیة العالیة الجنوبیة، والغیوم المالمسة لسطح األرض في الجبال العالیة 
ُمثیرة للغبار واألتربة في . عةُوتكون الریاح غربیة، معتدلة الى نشطة السر .الشمالیة والوسطى

  .المناطق والطرق الصحراویة

ّیحذر من ُ:  

ُ خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة نتیجة الغبار المثار بفعل الریاح -١
  .النشطة

وم  خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة في المرتفعات الجبلیة العالیة، نتیجة توقع تشكل الضباب والغی-٢
  .المالمسة لسطح األرض

  ٢٠١٣ نیسان ١٧األربعاء 

  

  تتأثر المملكة بمنخفض جوي یتمركز الى الشمال من سوریة ومصحوب بكتلة ھوائیة باردة

  ً:نھارا

یكون  . درجات مئویة٨- ٦ُتكون درجات الحرارة أقل من معدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي 
ًة العالیة، وباردا نسبیا في باقي المناطق، وربیعیا لطیفا في األغوار ًالطقس باردا في المرتفعات الجبلی ً ً ً

ُوتظھر كمیات من السحب على إرتفاعات مختلفة، ویتوقع ھطول زخات متفرقة من المطر  .والعقبة ُُ
وتكون الریاح غربیة نشطة  ً.بمشیئة هللا خاصة في شمال ووسط المملكة، یصحبھا الرعد أحیانا

  .ة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراویةُالسرعة، ومثیر
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ّیحذر من ُ:  

خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة في أجزاء من المناطق والطرق الصحراویة، نتیجة الغبار واألتربة 
  .ُالمثارة بفعل الریاح النشطة

  ً:لیال

ُیكون الطقس باردا وخاصة في الجبال مع ظھور السحب على إرتفاعات مختلفة، وتب ُ قى الفرصة ً
ُویتوقع تشكل الضباب والغیوم المالمسة لسطح األرض في  .ُمتاحة لھطول زخات محلیة من المطر ُ

  .ُوتكون الریاح غربیة معتدلة الى نشطة السرعة .المرتفعات الجبلیة العالیة

ّیحذر من ُ:  

ب والغیوم خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة في المرتفعات الجبلیة العالیة نتیجة توقع تشكل الضبا
  .ُالمالمسة لسطح األرض

  

  ٢٠١٣ نیسان ١٨الخمیس 

  ُیستمر تأثر المملكة بإمتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو المتوسطة والعلیا

  ً:نھارا

ُیطرأ إرتفاع طفیف على درجات الحرارة مع بقائھا أقل من معدالتھا السنویة لمثل ھذا الوقت من 
ً الطقس باردا في المرتفعات الجبلیة العالیة وباردا نسبیا في وبستمر . درجات مئویة٦- ٤العام بحوالي  ً ً

ًوتظھر مجددا كمیات من  .ًباقي المناطق، في حین یكون لطیفا في األغوار والبحر المیت والعقبة ُ
ُالسحب على إرتفاعات مختلفة، وتتھیأ الفرصة لھطول زخات محلیة من المطر بمشیئة هللا في مناطق  ُ

ُوتكون الریاح غربیة، معتدلة الى نشطة  .ًھا الرعد أحیانا وخاصة في شمال البالدُمختلفة، قد یصحب
  .ُومثیرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراویة. السرعة

   

  ً:لیال

ُیكون الطقس باردا وخاصة في الجبال، مع ظھور كمیات من السحب المنخفضة، وال یسبتعد ھطول  ُ ً
ُویتوقع تشكل الضباب والغیوم المالمسة لسطح األرض في  .رزخات محلیة خفیفة من المط ُ

  .ُوتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة .المرتفعات الجبلیة العالیة، وخاصة الجنوبیة
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  ًأن أمین خلیفات عین عضوا في مجلس أمناء مؤسسة نھر األردن » عین الرأي«علمت
 إلى ان عضویة مجلس أمناء المؤسسة یشار. ًوتقرر تسمیتھ نائبا لرئیس مجلس األمناء

  .  تطوعیة وال تحتاج الى تفرغ
  

  السفیر األمیركي في عمان ستیوارت جونز یلقي محاضرة یوم غد في جمعیة الشؤون الدولیة
  .»بعد زیارة الرئیس أوباما الشراكة بین الوالیات المتحدة واألردن«بعنوان 

  
  ة عمل في أواخر الشھر الحالي في عمان تعقد ورش» میتاك«إدارة صندوق النقد الدولي

  .  الورشة یشارك فیھا عدد من ممثلي اإلدارات الضریبیة العربیة.. حول االلتزام الضریبي
  

  وزیر الثقافة الدكتور بركات عوجان بدأ سلسلة من الزیارات إلى منازل عدد من رواد
مدى السنوات الطویلة ًالحركة الثقافیة في المملكة تكریما على جھودھم وخدماتھم على 

  .إضافة الى تعزیز التواصل واالستفادة من خبراتھم
  

  ًرغم قرار الحكومة بالتقشف وضبط النفقات إال ان ھناك عددا من المؤسسات الرسمیة ما
زالت تقوم بإصدار تقاریر سنویة ومطبوعات بتكالیف مادیة یمكن االستغناء عنھا بنشرھا 

  ً.الكترونیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                     عین الرأي                                                                
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  نقل السفیر االردني في تركیا امجد العضایلة تحیات جاللة الملك عبدهللا الثاني لفخامة
الرئیس التركمانستاني قربانغولي بردي محمدوف وتمنیاتھ للشعب التركماني بالمزید من 
التقدم واالزدھار وحرص االردن على توثیق العالقات مع تركمانستان وتوطیدھا في مختلف 

 وذلك خالل تقدیمھ اوراق اعتماده للرئاسة التركمانستانیة كسفیر فوق العادة ..المجاالت
ومفوضا غیر مقیم لدى تركمانستان ولقائھ القیادات والمسوؤلین التركمان في العاصمة 

  .التركمانیة عشق اباد
  

 ِبرعایة سمو األمیر الحسن بن طالل یعقد منتدى الفكر العربي اللقاء األول لنادي الكتاب ْ ِ 
قضایا في الفكر والتفكیر عند العرب، من تألیف المرحوم األستاذ حسن سعید «حول كتاب 

  .الكرمي
  اكد مدیر األمن العام الفریق الركن توفیق حامد الطوالبة استمراره التواصل مع المواطنین

). psd.modeer@psd.gov.jo(من خالل البرید االلكتروني الخاص بمدیر األمن العام 
والبة الى أن ھذا البرید سیبقى احد سبل التواصل مع المواطنین واستقبال رسائلھم وأشار الط

  .وتلقي اقتراحاتھم وشكاواھم في كل ما یخص جھاز األمن العام
  تستضیف جمعیة الشؤون الدولیة الساعة السادسة من مساء غد الثالثاء السفیر االمیركي في

نائیة ونتائج زیارة الرئیس االمیركي باراك عمان ستیوارت جونز للحدیث حول العالقات الث
  .اوباما الى عمان

  اصدر حزب االتحاد الوطني االردني بیانا اعرب فیھ عن وقوفھ مع الشعب السوري في
ازمتھ الحالیة، مذكرا ان االردن یستضیف الالجئین من بقاع االرض وتحمل اعباء كثیرة 

  .اثرت على اقتصاده الوطني
  ذبحتونا«، تنظم الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة »الجامعيال للعنف «تحت شعار «

ٍونقابة المعلمین مسیرة الساعة الواحدة من ظھر یوم غد الثالثاء من الباب الرئیسي 
للجامعة األردنیة باتجاه وزارة التعلیم العالي وبالتعاون مع نقابة األطباء وجمعیة المواطنة 

نف وتجمع طلبة الجامعة األردنیة لإلصالح وكتلة والفكر المدني وھیئة شباب ضد الع
التجدید العربیة واتحاد الشباب الطالبي واالتجاه اإلسالمي ومجموعة من النواب 

  .والشخصیات الوطنیة والحزبیة
  أقامت لجنة أھالي االسرى والمفقودین األردنیین صباح یوم امس األحد اعتصاما أمام مبنى

  .یم بعض المطالب والحقوق المتعلقة بأبنائھمالدیوان الملكي الھاشمي لتسل
 وقال مصدر مطلع .تحفظ دیوان المحاسبة على قرارات أنفاق مالي المانة عمان الكبرى

  .أن الدیوان سیعید دراسة البیانات المالیة لمطابقة قانونیة أنفاقھا» الدستور»لـ
  یریة التربیة والتعلیم ان مؤسسة الغذاء والدواء اصدرت تعمیما لمد» صنارة الدستور«علمت

  .بمنع ادخال احد انواع العصائر الى المدارس بعد ان تبین مخالفتھ للقواعد الفنیة
 وقررت المؤسسة اتالف المنتج الذي ینتجھ احد المصانع وذلك لمخالفتھ الشروط الصحیة.  
  بدأت مؤسسة تطور بالشراكة مع الصندوق الھاشمي ومؤسسة حبر بعقد لقاءات في منطقتي

لشوبك وبصیرا بھدف التعرف على مواردھما واحتیاجاتھما،تمھیدا للبدء بتنفیذ مشروع بنت ا
  ).نساء من اجل التغییر(بلد 

  
  

  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                       صنارة الدستور                                                          
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 نیسان الحالي، ٢٥ان تعود خدمة االنترنت لمستواھا الطبیعي بعد " كوالیس"توقع مصدر لـ 
ا انقطع الشھر وذلك اثر عملیات اصالح الكیبل الذي تقوم بھ الشركات المختصة بعدم

  .الماضي قبالة السواحل المصریة
  

  مبنى ٧٥٠ًان الحكومة ستنفذ مشروعا الستبدال وحدات االنارة في " كوالیس"علمت 
على ان یتم توسیع مظلة ھذا المشروع العام المقبل، " موفرة للطاقة"حكومیا بأخرى جدیدة 

وات عبر خفض فواتیر  سن٣بینما یتوقع ان تسترد الحكومة كلفة ھذا المشروع خالل 
  .االستھالك

  
  یطلق وزیر الطاقة مالك الكباریتي الیوم، ورشة عمل حول آفاق الطاقة المتجددة في المملكة

بمشاركة عدد من المختصین، ویعتبر الوزیر الكباریتي من اشد انصار الطاقة المتجددة 
  .والباحثین فیھا

  
  بغسل سیاراتھم بعد تفریغ حمولتھا في اشتكى اھالي بلدة الرمیمین من قیام مصانع باطون

میاه الشالالت التي تحولت الى مكرھة صحیة، ومیاه ملوثة، رغم انھا ال تزال نقطة جذب 
  .للرحالت المدرسیة

  
  ،نفى السفیر الكویتي في األردن الدكتور حمد الدعیج انھ سیغادر موقعھ كسفیر في االردن

.ا من حیاتھ العملیة دبلوماسیا في االردن عام١٥واكد انھ باق في منصبھ بعد ان امضى 

  ١٥/٤/٢٠١٣االثنین                                                كوالیس العرب الیوم                                                     
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 الملك یؤكد الحرص على تعمیق العالقات مع الیمن  
  رئیس الوزراء یتقدم بالبیان الوزاري إلى مجلس النواب  
  تشكیل لجنة تحقیق بأحداث إربد: النسور  
  مدیر األمن یوعز بوقف مخالفات السیر الغیابیة  
 ة النسور قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة حكوم% .. ٥٤: استطالع  
 الحكومة تعید تشكیل اللجنة الوزاریة لدراسة إعادة األرقام الوطنیة  
 ًنتحمل عبء استقبال السوریین نیابة عن العالم وما نریده حال سیاسیا یضمن عودة : جودة ً

  الالجئین 
 عامل استفادوا من اتفاقیة بین شركة طیبة٨٠٠   
 نتخب في ختام بطولة الناديثالث ذھبیات للم  

  
  
  
  
  

  
  

  الملك یؤكد اعتزازه بالعالقات األخویة بین األردن والیمن  
  َرؤیة الملك المستنیرة وقیادتھ لإلصالح جنبتا األردن الفوضى: النسور ّ  
  وإجراءات الصرف منھا» المنحة الخلیجیة«مجلس الوزراء یوافق على آلیة طرح عطاءات  
  االربعاء» النقد الدولي«الثانیة من قرض الحكومة تتسلم الدفعة  
 رئیس الوزراء قادر على تحمل : من قادة الرأي % ٦٠من العینة الوطنیة و % ٥٩

  مسؤولیات المرحلة 
  طفال١٢غارات دامیة على دمشق والحسكة تقتل   
  خالل شھرین% ٢.٧نمو مساحات البناء المرخصة في المملكة  
 للجنائیة الدولیة« إسرائیل تھدید فلسطیني برفع ملف األسرى لدى «  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة
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 الملك یبحث مع الراعي العالقات مع الیمن واألزمة السوریة  
 "خطاب الثقة"تشعل أجواء جلسة " أحداث إربد"  
 ملیار٥.٣ ملیار دینار بدال من ٣" الكھرباء الوطنیة"دیون : حیاصات   
 لجنة لإلشراف علیھا جودة والوزارة تشكل قریبا ..  مالیین دینار كلفة االنتخابات البلدیة٧

  یطالب العالم بأن یدرك حجم العبء في استقبال المملكة لنصف ملیون سوري 
 مشروعي قانون انتخاب وأحزاب" النواب"الحكومة ستقدم بالتشاور مع : النسور  
  أردنیین خالل محاولتھم التسلل للقتال في سوریة" جھادیین" سلفیین ٨توقیف  
 كفالة القروض والمساعدات وفد أردني یبحث في واشنطن   
  الیوم" النقد"ترجیح تسلم الدفعة الثانیة من قرض 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  الملك یستقبل رئیس مجلس النواب الیمني  
 الحكومة تطلب الثقة وشراكة النواب  
  فوضى تحت القبة في مواجھة بیان الحكومة  
 الحكم بقضیة الكازینو الشھر المقبل  
 لمقبلالحكم بقضیة الكازینو الشھر ا  
  انخفاض الحرارة غدا وطقس غائم وماطر حتى الخمیس  
 ملیار دینار قیمة شیكات متداولة بالسوق المصرفي ٩.٥   
  منھم نساء وأطفال  % ٧٠ ألف الجئ سوري ٤٨٠األردن یستضیف  
 تعادل سلبي بین الفیصلي وذات راس  

  
  
  
  
  
  
  


