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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

الفھم الصحیح للدین في "عن " شریعة األردنیة"جلسة حواریة في 
  "منع التطرف واإلرھاب

٣  

  ٤  لطلبة الوافدون في الجامعات األردنیةا/"األردنیة"مؤتمر في 

 ٦  الموافقة على ترخیص مركز الخالیا الجذعیة في الجامعة األردنیة

   شؤون جامعیة

 ٧  ألف طالب متوقع تخرجھم یخضعون المتحان الكفاءة الجامعیة ٤٨٫٥

 ٩  ملیون دینار ٢٤خطة إلصالح التعلیم والتدریب المھني ب 

عمومیة األورو «اتحاد الجامعات العربیة یشارك في اجتماعات 
  »متوسطیة 

١٢ 

   مقاالت

 ١٣  محمد الكاید العدوان/ الطلبة في الجامعاتالدور الذي تلعبھ مجالس 

 ١٥  عبدهللا علي وشاح/فرحتكم تؤلمنا

 ١٦  شاكر جّرار/في أمل: انتخابات الجامعة األردنیة

 ١٨  اعالنات

 ١٩  وفیات

  ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "الفھم الصحیح للدین في منع التطرف واإلرھاب"عن " شریعة األردنیة"جلسة حواریة في 
  

عقدت كلیة الشریعة في الجامعة  -سناء الصمادي
األردنیة وبرنامج مدلبري األمریكي الیوم جلسة 

دور الفھم الصحیح للدین في منع " حواریة بعنوان
  ".التطرف واإلرھاب ومكافحتھ

  
وتھدف الجلسة التي أداراتھا مساعدة عمید الكلیة 

وق ونائبة مدیرة برنامج مدلبري الدكتورة نداء زقز
إلسا بلمونت إلى التشبیك ما بین طالب الكلیة 
وبرنامج مدلبري للحوار حول الفھم الصحیح للدین 

  .ودور ذلك في منع التطرف واإلرھاب
  

وتناولت محاور الجلسة كیفیة التربیة الدینیة من خالل البیت واألسرة، والمسجد، والبرامج الدینیة في 
واالذاعة، والتشریعات اإلسالمیة التي تحمي المسلمین من التطرف واإلرھاب، واألنشطة  التلفزیون

  .التي تقوم بھا كلیة الشریعة للمساھمة في إبعاد طلبتھا وطلبة الجامعة عن التطرف
  

ومن جھة اخرى طرحت الجلسة أسئلة حول  مدى معرفة األمریكیین باإلسالم، واألنشطة التي تقوم 
األمریكیة لتوعیة طلبتھا حول التطرف واإلرھاب، ما ھو دور الجامعات في ھذه  بھا الجامعات

  .المبادرات
  

وفي ختام الجلسة دار حوار موسع بین طلبتي الكلیة وبرنامج مدلبري عن مفھوم االرھاب وكیفیة 
  .مكافحتھ

  
ردنیة بناء على یشار الى ان برنامج مدلبري االمریكي ینفذ برنامجا في مركز اللغات في الجامعة اال

االتفاقیة الموقعة بین جامعة مدلبري األمریكیة والجامعة االردنیة، وھو برنامج متكامل لمتعلمي اللغة 
األعلى أو المتقدم في دراستھم للغة العربیة في  –العربیة الذین وصلوا إلى المستوى المتوسط 

  .جامعاتھم األمریكیة

 أخبار الجامعة

  شفقنا/المدینة نیوز/طلبة نیوز/السوسنة/ار األردنیةأخب
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  "األردنیة"مؤتمر في 
  الطلبة الوافدون في الجامعات األردنیة

  
برعایة وزیر التعلیم العالي  -ھیا الحوراني .د

والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي تنطلق في 
الجامعة األردنیة أعمال مؤتمر الطلبة الوافدین في 
الجامعات األردنیة یوم الثالثاء المقبل 

١١/٤/٢٠١٧.  
   
في الجامعة وعن فكرة انعقاد المؤتمر وھو الثاني  

األردنیة، صرح رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر 
عمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد 

الرواجفة أنھا امتداد لالھتمام الذي یولیھ األردن بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین للطلبة 
  . بد أن نولیھم الرعایة واالھتمامالوافدین؛ ألنھم سفراء األردن والجامعات األردنیة في بالدھم، وال

   
   

ویھدف المؤتمر بحسب الرواجفة إلى إعطاء الطلبة الوافدین مساحة للحدیث عن المشاكل التي قد 
تواجھھم أثناء دراستھم في الجامعات األردنیة المتعددة، وكیفیة التغلب علیھا، ویتیح الفرصة لتقییم 

  .لوافدین والجامعات األردنیةطبیعة العالقات المستقبلیة بین الطلبة ا
   
   

وقال الرواجفة إن المؤتمر یسعى إلى بیان نظرة الطلبة واستراتیجیاتھم لمكافحة التطرف عالمیا 
ولیس في مناطق أو أقالیم محددة؛ فجلسات المؤتمر ستتناول الحدیث عن اإلرھاب والتطرف، وكیفیة 

العربي والعالمي في ظل التغیرات الجیوسیاسیة مواجھتھ، والتطرق إلى التحدیات المستقبلیة للشباب 
  .واالقتصادیة المحیطة

   
   

ویجدر بالذكر أن اللجنة التحضیریة للمؤتمر منحت الطلبة فرصة التنظیم واإلعداد في جوانب متعددة 
من حیث التنظیم اإلعالمي، وتنسیق الجلسات وإعداد برنامج المؤتمر وتوزیع المتحدثین، مما یكسبھم 

  .ي اإلعداد للمؤتمرات والفعالیات واألنشطةخبرة ف
   
   

مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة األردنیة عضو اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور 
سلیمان الفرجات ألمح إلى أھمیة عقد مثل ھذا المؤتمر الذي یأتي انسجاما مع تطبیق الجامعة خطة 

ثل ذلك في صناعة تمیز الطلبة على المستوى المحلي والعربي استراتیجیة نحو العالمیة، ویتم
والدولي، وتنویع الجسم الطالبي وتعزیز نسبة الطلبة غیر األردنیین من خالل طرح عدد من البرامج 
واألنشطة الموجھة إلعداد طلبة للمنافسات العالمیة، واتخاذ آلیات لقیاس مستوى رضا الطلبة غیر 

لتعلیمیة والنشاطات الالمنھجیة التي تقدمھا الجامعات األردنیة، ومحاولة األردنیین عن العملیة ا
الوصول إلى حلول من شأنھا استقطاب الطلبة الوافدین للدراسة في األردن، األمر الذي یرسخ سمعة 

  .مؤسساتنا التعلیمیة بصورة إیجابیة
   

  صحیفة البیان/القلم الحر/ار األردنیةأخب
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ویناقش المؤتمر على مدار یومین مواضیع ومحاور تسلط الضوء على قضایا الطلبة الوافدین في 

  .الجامعات األردنیة، یشارك في إدارة جلساتھا سفراء وأكادیمیون من مختلف الدول العربیة واألجنبیة
   
   

ین، یرأسھا وتناقش الجلسة األولى تجارب ونجاحات خریجي الجامعات األردنیة من الطلبة الوافد
رئیس مجلس إدارة مؤسسة الصندوق الخیري للطالب المتفوقین، ویتحدث / الدكتور عمر بامحسون

سفیر جمھوریة الیمن في سلطنة ُعمان، والدكتور سعید / فیھا  الدكتور خالد بن صالح شطیف
سفارة المملكة / نائب وزیر النفط والمعادن بالجمھوریة الیمني، واألستاذ عبدالسالم العنزي/ الشماسي

قائم بأعمال نائب رئیس / العربیة السعودیة في المملكة األردنیة الھاشمیة، والدكتور ھادي الصبان
أستاذ طب العیون / جامعة حضرموت للدراسات العلیا والبحث العلمي، والدكتور محفوظ بامشموس

  .یاسیة في جامعة صنعاءأستاذ العلوم الس/ في جامعة صنعاء، ومقرر الجلسة الدكتور محمد الظاھري
   
   

العقبات التي یواجھونھا والحلول الممكنة، یرأسھا : الطلبة الوافدون: أما الجلسة الثانیة فموضوعھا
سفیر دولة الكویت في المملكة األردنیة الھاشمیة، ویتحدث فیھا طلبة / األستاذ الدكتور حمد الدعیج

  .من مصر ولیبیا والمغرب وسوریا والیمن والصین
   
  
االندماج مع المجتمع األردني والتطلعات : وتخصص الجلسة الثالثة الحدیث عن الطلبة الوافدین 

سفیر / المستقبلیة لطبیعة العالقات مع الجامعات األردنیة، یرأسھا  األستاذ الدكتور الصادق الفقیھ
ستان والصین جمھوریة السودان، ویتحدث فیھا طلبة من مالیزیا والسنغال وسلطنة ُعمان وتركمان

  .والمغرب
   
   

أما الجلسة الرابعة فالحدیث فیھا سیكون عن الشباب العالمي في مواجھة التطرف واإلرھاب، 
السفیر الجزائري في المملكة األردنیة الھاشمیة، یشارك فیھا طلبة من / یترأسھا  الدكتور محمد بوربھ

  .یة وسنغافورة وسوریا والیمنكازاخستان والبحرین وبروناي دار السالم ومقدونیا والسعود
   
   

الخریجون من الطلبة الوافدین وتحدیات المستقبل، فترأسھا : أما الجلسة الخامسة واألخیرة بعنوان
سفیرة جمھوریة العراق في المملكة األردنیة الھاشمیة، یتحدث فیھا طلبة من / األستاذة صفیة السھیل

  .تركیا والعراق والسودان وغانا
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  ا الجذعیة في الجامعة األردنیةموافقة على ترخیص مركز الخالیال
  

) CTC(وافق وزیر الصحة الدكتور محمود الشیاب رسمیا على منح ترخیص مركز العالج بالخالیا 
إن الحكومة مستعدة لترخیصھ " الغد"في الجامعة األردنیة كمركز عالجي، وفقا لمصدر مطلع، قال لـ

  .كمركز عالج وأبحاث
طنیة للخالیا الجذعیة شریطة االلتزام وقال المصدر ان وزیر الصحة وافق على تقریر اللجنة الو

  .بالمعاییر العالمیة بھذا الشأن
واشار المصدر الى ان الوزیر كان ابلغ اللجنة بموافقتھ لیصار الى استكمال اجراءات الترخیص 

  .حسب األصول
ویرخص المركز ألغراض البحث من خالل وزارة التعلیم العالي، فیما یرخص ألغراض العالج من 

  .رة الصحة عبر اللجنة الوطنیة للخالیا الجذعیةخالل وزا
وتأتي الموافقة على منح المركز التصریح، بعد أن كانت وزارة الصحة رفضت في وقت سابق ذلك، 

  ".الحكومة مستعدة لترخیصھ كمركز أبحاث فقط"إن " الغد"حیث كان مصدرا حكومي قال لـ
ل علمي جدوى العالج بالخالیا الجذعیة في لم یثبت حتى اآلن بشك"وأشار المصدر حینھا إلى أنھ 

دول العالم، وأن الموافقة تحتاج إلى شھادات من علماء مختصین في ھذا المجال بعد إجراء تجارب 
  ".سریریة تتعلق بھذا الشأن

إلى استخدام الخالیا الجذعیة البشریة في مختلف مجاالت  ٢٠٠٨ویھدف المركز الذي تأسس العام 
  .طبیقات السریریة، إلیجاد حلول جدیدة لألمراض المستعصیةالبحث العلمي والت

  .من العام الماضي) مایو(وكان تم افتتاح المركز في الثامن من أیار 
ویعد المركز األول من نوعھ في األردن، لیكون مركزا ریادیا على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 

با لبحوث علمیة متقدمة، ومركزا لتدریب والعالمیة في مجال العالج بالخالیا ومشتقاتھا، وجاذ
  .المختصین والباحثین والطلبة في ھذا المجال العلمي

ویتمیز المركز، الذي یضم العدید من المختبرات المتخصصة ووحدات زراعة وإنتاج الخالیا، 
بشمولھ لوحدات متكاملة تعمل في مكان واحد بشكل تنسیقي، لتحقیق األھداف التي یسعى لھا في 

  .یر األبحاث العلمیة األساسیة والتطبیقیة السریریة وخدمة الحاالت المرضیةتوف
ویسعى إلى توفیر البیئة العلمیة والتقنیة واألكادیمیة والتعلیمیة لھذه المعالجات الطبیة، التي من 

  .المؤمل منھا عالج الكثیر من األمراض التي كانت مستعصیة على العالج بالطرق الطبیة المتبعة
متر مربع، وتم تجھیزه عن طریق  ٣٢٠٠المركز من موازنة الجامعة األردنیة على مساحة  وبني

  .مالیین دینار ١٠المنحة السعودیة بقیمة 
مالیین دوالر للمركز لشراء أجھزة ومعدات  ٧وكان صندوق التنمیة السعودي أعلن عزمھ تقدیم 

ملیون دوالر  ١٤ركز منحة سابقة بلغت متطورة تستخدم لألغراض البحثیة والعالجیة، فیما أنفق الم
  .في تجھیزه بأحدث المعدات واألجھزة

  ٤- ١:صالغد 
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.  
  
  

  
  

  
  ألف طالب متوقع تخرجھم یخضعون المتحان الكفاءة الجامعیة ٤٨٫٥

طالبا ) ٤٨٥١١(بدات فعالیات امتحان الكفاءة الجامعیة أمس االول الذي یتقدم لھ  -حاتم العبادي
وطالبة ممن یتوقع تخرجھم من الجامعات الرسمیة والخاصة خالل الفصل الثاني الحالي والصیفي 

  .المقبل من جمیع التخصصات االكادیمیة
  

لي وضمان جودتھا، حتى العشرین ویستمر االمتحان، الذي تنفذه ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العا
جلسات یومیا، إذ توقعت مصادر في الھیئة ان تعلن النتائج في موعد ) ٥(من الشھر الحالي، بواقع 

  .اقصاه العاشر من الشھر المقبل
  

من الجامعات الرسمیة ) ٣٥٦١٠(ویتوزع الطلبة الذین یتقدمون لالمتحان على الجامعات بواقع 
  .خاصةمن الجامعات ال) ١٢٩٠١(و
  

سؤاال ) ٧٥(، بإجمالي عدد اسئلة )العام والمتوسط والدقیق( ویشتمل االمتحان على ثالثة مستویات 
  .اسئلة للمستوى المتوسط ٧للمستوى العام و ٢٨سؤاال للمستوى الدقیق و) ٤٠(موزعة بواقع 

  
لبة عن البیئة وتقوم الھیئة بالتزامن مع عقد االمتحان، بتوزیع استبانة للوقوف على مدى رضى الط

  .الجامعیة والبرامج، لغایات ادراج ذلك لغایات التصنیف االردني للجامعات المحلیة الذي اقر مؤخرا
  

وحددت الھیئة نھایة شھر حزیران المقبل اقصى موعد للجامعات للتقدم للمشاركة في التصنیف، الذي 
  .نیةیعتبر الزامیا للجامعات االردنیة واختیاریا للجامعات غیر االرد

  
ویتوقع ان تعلن نتائج التصنیف في ایلول المقبل، كمحرلة تجریبیة، خالل لقاء مع رؤساء الجامعات 

  .وتقدیم تغذیة راجعة خاصة بكل مؤسسة حول الجوانب التي حددت مكانھا ومستواھا في التصنیف
  

قل او ان ویشترط للمشاركة في التصنیف ان یكون مضى على إنشاء الجامعة اربع سنوات على اال
تكون خرجت فوجا واحدا من طلبتھا على االقل، وان تلتزم الجامعة المتقدمة للتصنیف بتزوید الھیئة 

  .بقائمة مئة مؤسسة كحد اعلى یعمل بھا خریجوھا
  

وبحسب دلیل التصنیف فإن ھیئة االعتماد تتقاضى مبلغ الفي دینار اردني بدل خدمات التصنیف، 
الجامعة المعلومات المطلوبة للتصنیف او تأخرت عن ذلك، فانھا  موضحة انھ في حال عدم ارسال

تعتبر ضمن قائمة الجامعات المستنكفة عن التصنیف مع الزامھا بكافة التبعات المالیة والقانونیة 
  .المترتبة على ذلك

  
 ٢٥٠(التعلیم والتعلم : عالمة، تتوزع) ١٠٠٠(وتصنف الجامعات وفقا لخمسة معاییر یخصص لھا 

 ٥٠(والعبء التدریسي ) عالمة ٢٥٠(، ضمن مؤشرات نسبة اعضاء ھیئة التدریس للطلبة )ةعالم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢-١:الرأي ص
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ورضا الطلبة ) عالمة ٢٥(ومعدالت القبول ) عالمة ٢٥(، والدرجات العضاء ھیئة التدریس )عالمة
  ).عالمة ٥٠(
  

العلیا  برامج الدراسات: ضمن مؤشرات) عالمة ٢٥٠(اما المعیار الثاني یتمثل في البحث العلمي 
، )عالمة ٤٠(، البحوث لكل عضو ھیئة تدریس )عالمة ٤٠(عالمة، استشھادات البحوث  ٤٠(

، مخصصات البحث العلمي لكل عضو ھیئة )عالمة ٣٥(التمویل الخارجي لمشاریع البحث العلمي 
، المجالت )عالمة ٢٠(، براءات االختراع )عالمة ٣٠(، الباحثون المتفرغون )عالمة ٣٥(تدریس 

  ).عالمات ١٠(لمیة المحكمة الع
  

، الطلبة )عالمة ٢٠(الطلبة الدولیین : ضمن مؤشرات) عالمة ١٥٠(البعد الدولي : اما المعیار الثاالث
، اعضاء ھیئة التدریس )عالمة ١٥(، اعضاء تحریر المجالت العالمیة )عالمة ٢٠(الزائرین 
، االبحاث المنشورة في وقائع )عالمة ١٥(، التفرغ العلمي في جامعات عالمیة )عالمة ٢٠(االجانب 

، البرامج التدریسیة المشتركة او )عالمة٢٠(، المشاركات البحثیة )عالمة ٢٠(مؤتمرات عالمیة 
  .عالمة) ٢٠(المستضافة 

  
السمعة التوظیفیة : ، من خالل مؤشرات)عالمة ٢٠٠(ویتمثل المعیار الرابع بجودة الخریجین 

، نسبة الملتحقین ببرامج الدراسات )عالمة ٧٥(ف الخریجین ، نسبة توظی)عالمة ٧٥(للخریجین 
، ضمن )عالمة ١٥٠(اما المعیار الخامس یتعلق باالعتمادات االكادیمة ). عالمة ٥٠(العلیا 

 ٤٠(عالمة، التصنیفات وشھادات الجودة العالمیة ) ٤٠(شھادة ضمان الجودة المحلیة : مؤشرات
  ).عالمة ٣٥(ودة الخارجیة للبرامج االكادیمیة ، االعتمادات وشھادات ضمان الج)عالمة
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  نارملیون دی ٢٤خطة إلصالح التعلیم والتدریب المھني ب 
  

اطلع مجلس الوزراء في جلستھ التي عقدھا الیوم االحد برئاسة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي 
على برنامج اصالح قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني والفني واقر الخطة التنفیذیة واالجراءات 

ملیون دینار من  ٢٤معنیة بكل اجراء وقرر تخصیص الالزمة لتنفیذ ھذا البرنامج والوزارة ال
  .صندوق التنمیة والتشغیل لغایات تنفیذ الخطة 

ویأتي تنفیذ برنامج اصالح قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني والفني كجزء اساسي واصیل وھام 
لحكومة بتنفیذ والتزام ا ٢٠٢٥   ٢٠١٦من االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام 

  .كامل ھذه االستراتیجیة التي اقرھا مجلس الوزراء في وقت سابق 
ویھدف البرنامج الى اصالح القطاع وتنظیمھ على مستوى التنسیق والتخطیط والتمویل وانھاء حالة 
التشرذم فیھ االمر الذي یسھم في توفیر فرص التشغیل للشباب االردني مثلما سیتم اعادة تأھیل 

  .یوان الخدمة المدنیة لتأھیلھم لسوق العمل مخزون د
ویعمل البرنامج على ضمان التنسیق والتناغم والتخطیط والتمویل بین المؤسسات المعنیة بالتدریب 

  .المھني مع احتفاظ كل واحدة بمھامھا التنفیذیة 
ي والتقني ووجھ المجلس بأطالق حوار حول الیة تطبیق برنامج اصالح قطاع التعلیم والتدریب المھن

  .والفني والخطة التنفیذیة لھذا البرنامج بالتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 
تمویلیة منسجمة مع االجراءات الحكومیة التي ) تنظیمیة تخطیطیة ( وتأتي الخطة وھي خطة تنسیقیة 

  .یة الموارد البشریة تسعى لزیادة التشغیل وتحقیق النمو االقتصادي وانفاذا لالستراتیجیة الوطنیة لتنم
یشار الى ان مجلس الوزراء كان تبنى االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي تم اطالقھا 
برعایة جاللة الملك عبدهللا الثاني والملكة رانیا العبدهللا  واعتبر االستراتیجیة بما تتضمنھ من معان 

ارد البشریة واصالح التعلیم بكافة مستویاتھ وقرر تشكل وثیقة وطنیة لتنمیة المو، اصالحیة عمیقة
  .المجلس في حینھ تشكیل لجنة وزاریة علیا للمتابعة والتنفیذ برئاسة رئیس الوزراء

كما سیتم ایجاد مركز للتصنیف واالعتماد للمھن بموجب قانون تنظیم العمل المھني الذي یتضمن 
  .تماد للمھن توصیف وتصنیف لكل المھن وسیقوم بإصدار شھادات اع

واكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في تصریحات صحفیة ان ھذا 
القرار یتعلق بتنفیذ جزء من االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة الفتا الى ان ھذا االطار 

في المملكة تحت مظلة واحدة  العام یجمع ألول مرة مزودي التعلیم والتدریب المھني والفني والتقني
  .وھي وزارات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والعمل والقطاع الخاص 

واشار الى ان ھذا االطار العام حدد المسؤولیات واالھداف العامة واالجراءات التي ستؤدي الى 
  .العام  ملیون دینار ھذا ٢٤تحقیقھا والكلف المالیة المتوقعة لھذه االجراءات التي تبلغ 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمدید العمل باتفاقیة تنفیذ مشروع تغذیة اطفال المدارس 
الحكومیة الموقعة بین وزارة التربیة والتعلیم والقوات المسلحة االردنیة للفصل الدراسي الثاني 

٢٠١٧ .  
ى توجیھات جاللة الملك عبدهللا الف طالب وطالبة بناء عل ١٧٥ویأتي المشروع الذي یشمل اكثر من 

الثاني المتضمنة رفع السویة الصحیة واالجتماعیة ضمن اطار تنفیذ برنامج محاربة الفقر والبطالة 
  .في المناطق االقل حظا من خالل توسیع مشروع تغذیة اطفال المدارس الحكومیة 

ادس االساسي وریاض ویتضمن المشروع تقدیم وجبات غذائیة لطلبة الصفوف من االول وحتى الس
  .االطفال الحكومیة باتباع برنامج تغذوي علمي یساعد في تحسین صحة الطلبة 

على صعید اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة المرحلة السابعة والثامنة من مشروع تأھیل مساكن 
  .االسر الفقیرة في المخیمات بقیمة نحو ملیون دینار 

  طلبة نیوز/٢-١:الرأي ص
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دینارا من مخصصات وزارة  ٥٤٥الفا و  ٢٢٢مبلغ  فقد قرر المجلس الموافقة على تخصیص
الستكمال تنفیذ المرحلة السابعة التي تشمل  ٢٠١٧التخطیط والتعاون الدولي ضمن موازنة العام 

  . ٢٠١٧تموز  ١٠وحدة سكنیة وینتھي العمل فیھا بتاریخ  ١٠٠
الف دینار لتشمل  ٦٥٠كما قرر المجلس الموافقة على تمویل المرحلة الثامنة من المشروع بقیمة 

استكماال للمراحل  ٢٠١٧منزال من مخصصات وزارة التخطیط والتعاون الدولي للعام  ٧٠تأھیل 
  .السابقة 

وكانت الحكومة نفذت سبع مراحل من مشروع تأھیل مساكن االسر الفقیرة في المخیمات منذ عام 
  .مخیمات  ١٠مسكنا في  ٢٠٩٦ملیون دینار تم خاللھا تأھیل  ١٤بقیمة  ٢٠٠٤

یشار الى ان دائرة الشؤون الفلسطینیة تنفذ ھذا المشروع وبالتعاون مع وزارة التخطیط والتعاون 
أھیل مساكن االسر الفقیرة في المخیمات والذي یستھدف توفیر الحد االدنى من الدولي إلعادة ت

متطلبات السكن المالئم لألسر الفقیرة في مخیمات الالجئین في المملكة وذلك وفق معاییر واسس 
  .تعطي االولویة لألسر االشد فقرا 

ستحقات للقطاع الخاص ملیون دینار لسداد مدیونیة وم ٥٠الى ذلك قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ 
.  

وستخصص ھذه المبالغ لغایات سداد جزء من فواتیر المعالجات الطبیة للمستشفیات والمستودعات 
واالستمالكات كما سیتم ) العامة للمبیعات والدخل ( الطبیة واالدویة اضافة الى ردیات الضریبة 

  . صرف جزء من مستحقات المقاولین المتأخرة على العدید من الوزارات
ملیونا اثرا في تحریك عجلة االقتصاد وتنشیط العدید من القطاعات  ٥٠وسیكون لقرار صرف مبلغ 

  .االقتصادیة 
  

على صعید اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطویر لسنة 
المجاالت العلمیة وفصلھ والذي جاء بھدف انشاء مركز علمي مستقل للتكنولوجیا النانویة في  ٢٠١٧

  .عن المركز الوطني للبحث والتطویر 
وقرر المجلس بھذا الصدد الموافقة على نظام مركز الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین للتكنولوجیا 

  .والذي جاء إلنشاء مركز متخصص في التكنولوجیا النانویة  ٢٠١٧النانویة لسنة 
لقة بھذه التكنولوجیا ودعم البحث وتطویر القدرات العلمیة ویھدف المركز الى تنسیق االنشطة المتع

  .الوطنیة في ھذا المجال 
وكان المجلس وافق في وقت سابق على إیجاد االستراتیجیة الوطنیة للتكنولوجیا النانویة والحیویة 

ل التي تأتي بھدف تسریع الدخول في ھذا المجال وترسیخ األردن كدولة متقدمة علمیا وبحثیا من خال
إقامة مركز علمي متخصص في التقنیة النانویة وھي علم ھجین یجمع بین الفیزیاء والھندسة 

  .واالستفادة من تطبیقاتھا الطبیة واالقتصادیة المھمة لألردن) بالنانو تكنولوجي(والكیمیاء وتعرف 
على صعید اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان 

جتماعي بالمشاركة في عملیة اقراض سلطة المیاه وذلك وفقا لرغبة الصندوق في المشاركة اال
  .بعملیات اقراض سلطة المیاه 

ملیون دینار في  ٣٦٨وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قیام سلطة المیاه باقتراض مبلغ 
ة والبنوك االسالمیة او من من خالل الحصول على العرض االنسب من البنوك التجاری ٢٠١٧العام 

خالل اصدار السندات او الصكوك االسالمیة وان یتم االقتراض المطلوب على مراحل وفقا لخطة 
  .التدفقات النقدیة المقدرة للسلطة وبالتنسیق مع وزارة المالیة 

ة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقیتین للتعاون القضائي بین المملكة االردنیة الھاشمی
واسترالیا تتعلق االولى بالمساعدة القانونیة المتبادلة في المسائل الجزائیة فیما تتعلق االتفاقیة الثانیة 

  .بتسلیم المجرمین بین حكومتي البلدین 
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وتأتي االتفاقیتان بھدف تعزیز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطیرة بین البلدین بما في ذلك 
  .وضمان عدم افالت المجرمین من العدالة عن طریق اجتیاز الحدود  الجریمة المنظمة واالرھاب

على صعید اخر قرر المجلس الموافقة على تكلیف وزیر الصناعة والتجارة والتموین لتقدیم عرض 
تفاوضي نھائي ضمن اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة یعكس مستوى تحریر ال 

  .االردن في قطاع الخدمات المقدم في اطار منظمة التجارة العالمیة  یزید على جدول التزامات
وتجدر االشارة الى ان عضویة االردن في االتفاقیة تسھم في استقطاب استثمارات عربیة للمملكة 
باإلضافة الى تعزیز فرص نفاذ مزودي الخدمة االردنیین الى اسواق تلك الدول وبخاصة دول الخلیج 

  .العربي 
الذي اقرت  ٢٠١٧وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تنظیم االلعاب الناریة لسنة  الى ذلك

اسبابھ الموجبة سابقا وذلك بھدف ترخیص المؤسسات والشركات التي تتعامل باأللعاب الناریة 
  .وتنظیم اعمالھا 

وفق متطلبات  كما یأتي النظام لتحدید شروط استیراد ھذه االلعاب ونقلھا وتخزینھا وبیعھا واطالقھا
  .السالمة العامة 

وینص النظام على مجموعة من اجراءات السالمة العامة التي یجب توخیھا للمؤسسات والشركات 
التي تتعامل مع االلعاب الناریة وشروط تخزینھا في مستودعات بعیدة عن خطوط الكھرباء والھاتف 

كنیة ومحطات المحروقات لمسافة كافیة والمیاه والشوارع الرئیسیة والسكك الحدیدیة والتجمعات الس
وان تكون المستودعات مجھزة لتخزین االلعاب الناریة من ابواب وحمایة واقفال واسمنت وحدید 

  .مسلح للجدران وغیرھا من شروط االمان والسالمة العامة
مخالفة كما ینص النظام على العقوبات التي یتم تطبیقھا على المرخص المخالف بین انذاره إلزالة ال

ومصادرة الكفالة البنكیة والغاء الكفاالت مثلما ینص على عدم اطالقھا بعد الساعة العاشرة لیال 
  .باستثناء االحتفاالت واالعیاد الرسمیة 

على صعید اخر قرر المجلس الموافقة على السیر بإجراءات انشاء وصلة سكة حدید من الشبكة 
  .بري في الماضونةالمیناء ال/الوطنیة الى موقع جمرك عمان 

وتضمن القرار الموافقة على استكمال اجراءات بدء دار الھندسة للتصمیم واالستشارات الفنیة اعداد 
التصامیم المطلوبة ودراسة وتقییم جمیع الخیارات والكلف المتعلقة بالمسار المقترح إلنشاء وصلة 

 ٧ونة على ان یكون التلزیم لمدة سكة حدید من الشبكة الوطنیة الى موقع المیناء البري في الماض
  .الف دینار غیر شاملة ضریبة المبیعات  ٣٠٠اشھر وبقیمة اجمالیة تبلغ 



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

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

12 

  
  

  »عمومیة األورو متوسطیة «اتحاد الجامعات العربیة یشارك في اجتماعات 
  
  

شارك االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان في اجتماع الجمعیة 
  .العمومیة للجامعة االورو متوسطیة في سلوفینیا بمشاركة عربیة وأوروبیة وعالمیة

وقدم ابو عرابي شرحا حول التعاون العربي االوروبي في مجال التعلیم العالي من خالل تبادل الطلبة 
واعضاء الھیئة التدریسیة وایجاد البرامج االكادیمیة لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا وبحث 

الوروبیة وخاصة في التحدیات التي تواجھ الطلبة المھجرین السوریین مشیدا بالعالقات العربیة ا
البدایات عند انشاء الجامعات االسالمیة وما واكبھا من تطور وتمازح بین الحضارتین العربیة 

  االسالمیة واالوروبیة

  ٣:صستور الد
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  الدور الذي تلعبھ مجالس الطلبة في الجامعات 
  محمد الكاید العدوان

  
  
ان مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات تلعب دورا حیویا في عملیة تنظیم الفعالیات واالنشطة وذلك  

وھي تعمل ، من خالل عمادة شؤون الطلبة وھي تعتبر حلقة الوصل بین ادارة الكلیات وبین الطالب
ب الذي یجتاز فال بد ان یتوفر في الطال،على حل المشاكل التي تواجھ  الطلبة داخل الحرم الجامعي

االنتخابات ویحقق النجاح مواصفات معینة وھي ضروریة ومنھا مھارات التواصل ویجب ان تكون 
  .شخصیتھ قیادیة ولدیھ الحرص على تنظیم الوقت لتتم عملیة التوافق بین الدراسة وعمل

  
   

ي سیاسي المجلس یعتبر مجلس الطلبة الركیزة االساسیة للجامعات وھو نھج دیمقراطي وتنویر فكر
لالنخراط بالتنمیة السیاسیة لدى المجتمع الجامعي وھذا العمل یصقل شخصیة الطالب وتنمیة خبراتھ 
وتوسیع دائرة معارفھ وعالقاتھ العامة وھو من یمثل الجسم الطالبي على الصعید الجامعي ولھ دور 

ثقافیة والریاضیة مھم یتمثل بالفعالیات وفتح االفاق الجدیدة وتوسعتھا الخاصة بالنشاطات ال
  .واالجتماعیة وخدمة المجتمع

   
فالطلبة لدیھم طاقات ومواھب وافكار یبدعون باستغاللھا اثناء الفعالیات وعملھم یتصف بخلیة النحل 

  .بنظام ونشاط وھذا الشيء ینعكس ایجابا على تجسید مفھوم التنمیة
   

  .رئیسیة للجسم الطالبي وھو دور الرقیبھناك دور ھام لعمادة شؤون الطلبة التي نعتبرھا الحاضنة ال
   

ان االنجازات التي یحققھا مجلس الطلبة یجب ان تكون ضمن تقییم سنوي نھایة كل عام لمعرفة مدى 
ما تحقق على ارض الواقع من المھام والفعالیات التي ھي جزء من خطة المجلس التي تم رسمھا في 

ن ھنا یتم استبدال من لم یكن لدیھ الدوراالیجابي فم،بدایة العمل ومعرفة مدى النجاح الذي تحقق
الطلبة لدیھم مھارات یحتاجون الى تطویرھا وصقلھا بالخبرة من خالل ،والفعال في تنفیذ الخطة

التنظیم للفعالیات وطرح ما ھو جدید من افكار لألنشطة وھم بحاجة الى اخراج الطاقة االبداعیة التي 
ث جمیعھم مبادرون واالبداعات لدیھم ممتدة مع المجتمع داخل لدیھم فالطلبة سواء شباب او انا

الجامعات او خارجھا وایضا داخل الكلیات وعلى مستوى الجامعة وادارتھا وتقدر لھم جھودھم البناءة 
  \. لعملھم الدؤوب

   
ان ممثلي الكلیات محظوظون من قبل ادارة كلیاتھم بتواجدھم ضمن اسرتھا ویجب علیھم ان یكونوا 

بعین لألحداث ومواكبون لھا فتفاعلھم یجب ان یكون واضحا مع العدید من المبادرات وابرزھا متا
ان مجلس الطلبة مسؤول عن االندیة ، النشاطات وحل المشاكل التي تواجھ الطلبة بكافة انواعھا

بر في الطالبیة في الجامعة وعند تنظیم فعالیات او احتفاالت خاصة في مناسبات وطنیة لھم الھم االك
اخراج ھذه االنشطة بأفضل صورھا فالتقسیمات االداریة لمجالس اتحاد الطلبة تكون على النحو 

النشاط العلمي والتكنولوجي واللجنة الفنیة ،العالقات العامة واالعالن، الثقافیة، التالي اللجان الریاضیة

 مقاالت

 السوسنة
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وي والفني وحل جمیع فھذه المجلس یجب ان تكون ردیف اساسي لجامعاتھم من خالل الدعم المعن.
  .مشاكل الطلبة وخاصة العنف الطالبي وغیرھا

   
المجالس الطالبیة یجب ان تكون بعیدة عن واقع االحداث داخل الحرم الجامعي ونحن بحاجة الى 
مجالس لھا القدرة على تنفیذ الخطط واالھداف التي انشأت من اجلھا وھذا السؤال الذي دائما نواجھھ 

مجالس الطلبة لھ مخصصات ،لس اتحاد الطلبة في نبذ ظاھرة العنف الطالبيوھو ما ھو دور مجا
ونحن ال نرید مجالس شكلیة وانما مجالس لھا القدرة على ، مالیة ولھ كافة اشكال الدعم من الجامعات

خلق سیاسات جدیدة وافاق جدیدة في عملیة التنمیة االكادیمیة وان یكون عملھا یتماشى مع السیاسات 
الجامعة (نحن شھدنا العرس الدیمقراطي الذي جسده الطلبة في الجامعة االم .في الجامعات المتبعة

م ھذا العام وكان فاتحة خیر وقد كان  ٢٠١٧الخمیس الماضي في السادس من نیسان ) االردنیة
  .الرھان في محلھ إلدارة الجامعة 

   
وا طریق جامعتھم لتخرج ھذه وكما تعرفون ان الجامعات ھي عقل الدولة وطلبة االردنیة انار

االنتخابات بأبھا واجمل صورھا فعلینا ان ال ننكر بان ھذه الشریحة ھي االكثریة ولدیھم 
عطوفة رئیس الجامعة االستاذ الدكتور عزمي محافظة كرس جمیع االمكانیات على ارض ،االبداعات

جامعي والجھات االمنیة إلنجاح الواقع من خالل الخطة االمنیة المحكمة بالتنسیق مع دائرة االمن ال
ھذه االنتخابات والتي یعتبرھا الكثیر انھا مؤشر حقیقي لالنتخابات القادمة سواء البلدیة او 

الجامعة االردنیة وألول مرة استخدمت الحبر الذي لھ مواصفات عالیة في عملیة ، الالمركزیة
ھذه االنتخابات ممثلین من حقوق االقتراع وجرت عملیة االقتراع بكل یسر وسھولة وقد شارك في 

  .االنسان واالعالم والجھات المعنیة من ادارة الجامعة االردنیة
   

فقد خرجت دون تدخل وھذه الخطوة تعتبر نقلة نوعیة للجامعة االردنیة ومن ال یشكر الناس ال یشكر 
ات االستاذ الدكتور هللا حقیقة االمر ان ھناك دور محوري وفعال ومھم لرئیس اللجنة العلیا لالنتخاب

عمر الكفاوین واالستاذ الدكتور عمید شؤون الطلبة خالد الرواجفھ وإلدارة االمن الجامعي ممثلة 
بمدیرھا ولقوات االمن العام وقوات الدرك الذین كانوا لھم الدور االكبر في الحفاظ على امن وسالمة 

واخیرا نتمنى لجامعاتنا مزیدا من . لھم منا كل تحیة فخر واعتزاز. الجامعة خارج الحرم الجامعي
  التقدم والرفعة واالزدھار وحمى هللا االردن قیادة وشعبا 



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

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

15 

  فرحتكم تؤلمنا
  

  عبدهللا علي وشاح
  

قرأت خالل االیام القلیلة الماضیة مقاالت لزمالء ، وقد كتبوا عن انتخابات الجامعة االردنیة، 
ً فیما یتعلق عن االعالن عن جاھزیة االمن والخطة  االمنیة المحكمة، لضبط سیر العملیة وخصوصا

االنتخابیة، وقد كتب احد الزمالء عن اسباب العنف الجامعي واخر عن وصفات ناجعة لقطع دابر 
العنصریة من جامعتنا، وزمیل اخر قارن بین الماضي والحاضر للحیاة السیاسیة داخل الجامعة 

  .وا بھ، من اسباب او حلول لھذه المشكلة االردنیة، وحقیقة ال یوجد في جعبتي ما ازید على ما تفضل
طالعنا یوم االنتخابات من خلف الشاشات الذكیة على مواقع التواصل االجتماعي، بعض التجاوزات 
خالل سیر العملیة االنتخابیة، وكذلك قرأنا بعض الشعارات العنصریة المخزیة، و صور مباشرة من 

شاجرة جدیدة في ام الجامعات االردنیة ، وتكرار ارض المعركة ان صح التعبیر، وكانت النتیجة م
  الخ... ذات المشھد السنوي من تكسیر زجاج وتراشق للحجارة 

  
احتفال بفوز احد المرشحین، وعلى ' فاردة'لسوء الحظ؛ تصادف توقیت عودتي الى المنزل مع مرور 

ً لسماع اصوات المجوز من سماعات تم تحمیلھا على  ، مصحوبة 'بكم'مدار ساعتین كنت مضطرا
ً كذلك الستنشاق روائح 'التشحیط'بأصوات  ، وشتائم للمرشحین الخاسرین، وكنت مضطرا

و البارود، و ایضا لمشاھدة اصناف من البشر المتعري یخرج من شبابیك السیارات ' الكاوتشوك'
ً بصورة ھستیریة، ویرمقونك بنظرة  من  عندما تحاول ان تتخطاھم للخروج' حمشة'ویتمایلون فرحا

  .االزمة
  

دقائق والى االن زاد الوقت عن  ١٠اتصلت مع عملیات االمن العام، واخبرتھم بأن الطریق تحتاج 
على 'فأخبرني بأنھم قد رصدوا ھذا التعدي الصارخ، وقد تحرك الزمالء لمعالجة المالحظة !! ساعة
ٍ 'ذمتھ ً، وبقینا رھائن لفرحتھم اللحظیة في واقع   .مؤلم لساعتین ، اال ان ذلك لم یجد نفعا

  
حسب فھمي المتواضع فان الفائز باالنتخابات، نیابیة كانت او طالبیة؛ یعد من نخبة الفئة المنتخب 

، و مع ذلك تصدر منھ ھذه التصرفات السافرة التي تنتھك بھا 'وجھ البكسة'عنھا، وبمعنى عامي 
حالة األنظمة والقوانین، والتعدي على حقوق اآلخرین واقالق راحتھم، ناھیك عن انھا تصدر ب

  !!الفرح، فماذا نتوقع منھم في حالة الغضب والحزن؟
  

ً ھناك العدید من الدراسات حول العنف الجامعي، سواء عن االسباب او عن الحلول،  كما ذكرت سابقا
ولكن أقترح على كل اب لدیھ طفل في المرحلة االبتدائیة او المتوسطة، ان یطرح على نفسھ بعض 

من یحاول ان یأخذ سندویشتھ؟ ھل یربت على كتفھ عندما یخبره االسئلة، ھل یوصي ابنھ بضرب 
  بأنھ ضرب زمیلھ في الصف؟ ھل یرسلھ الى اندیة التایكوندو دون المكتبات؟

  
   

ً عن جد، ونقرأ في تاریخ  ونأخذ منھم  ٤٨و  ٦٧اتمنى ان نعود لألخالق الحمیدة التي ورثناھا ابا
ً في معنى الرجولة واألخوة، نعود لأل ً متھالكا دروسا ً مرصوصا، ال بنیانا خالق المحمدیة لنكون بنیانا

  .تھزه أدني النسمات

 عمون
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  في أمل: انتخابات الجامعة األردنیة
  

  شاكر جّرار
  

مالمسة تعتبر انتخابات مجالس الطلبة الجامعیة فرصة مھمة لقیاس مدى تطور العمل الطالبي و
العنف «ولألسف، كثیًرا ما یتم ربط ظاھرة . مزاج الطلبة والقضایا التي تشغل بالھم وتحركھم

باالنتخابات، ویتم التعامل مع تلك الظاھرة كنتیجة للعملیة االنتخابیة، ولیس بصفتھا » الجامعي
  .تمظھًرا لعوامل اجتماعیة وسیاسیة مركبة

  
الطلبة في الجامعة األردنیة األخیرة، قد تؤشر إلى أنھ في حال  لكن قراءة نتائج انتخابات مجلس اتحاد

توفرت عدة شروط تتعلق بطبیعة النظام االنتخابي والتشریعات الناظمة للعملیة االنتخابیة، إضافة إلى 
شروط ذاتیة وموضوعیة لھا عالقة بتطور الكتل الطالبیة وتعاون إدارة الجامعة، فإن  العملیة 

عیة یمكن أن تدور بشكل أكثر نضًجا، لتنعكس بدورھا على مجمل الحیاة الجامعیة، االنتخابیة الجام
  .وتفتح المساحة للطلبة لیلعبوا دوًرا طلیعیًا في المجتمع

  
في االنتخابات التي أجریت یوم الخمیس الماضي، بلغ عدد طلبة الجامعة األردنیة الذین حق لھم 

لي المرشحین، سواء على مستوى القوائم النسبیة المغلقة وبلغ إجما. طالبًا وطالبة ٤٠٩٩٦االقتراع 
ً،  ٤٦٦، أو على مستوى األفراد، )على مستوى الكلیات وعلى مستوى الجامعة(بشقیھا  طالبًا وطالبة

مقعًدا على مستوى  ١٥مقعًدا على مستوى األقسام والكلیات، و ٨٧مقعد، منھا  ١٠٢تنافسوا على 
، بینما بلغت نسبة االقتراع على %٥٤٫٧العام على مستوى الجامعة وبلغت نسبة االقتراع . الجامعة

  %.٤٢٫٤مستوى القوائم 
  

  تحوالت النظم االنتخابیة الجامعیة
  

طرأت عدة تغییرات على نظام انتخاب مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة في العقدین األخیرین، 
وتركت ھذه التغییرات أثًرا كبیًرا ومباشًرا على مجمل العملیة االنتخابیة وشكل العمل الطالبي في 

نصف الطالب من انتخاب  -٢٠٠٨و ٢٠٠٠المعتمد بین عامي - فقد حرم نظام التعیین . الجامعة
ممثلیھم في اتحاد طلبة الجامعة، بعد أن أعطى النظام رئیَس الجامعة الحَق بأن یعین نصف المجلس 

، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨في العام الدراسي . ورئیسھ، لیتم انتخاب النصف اآلخر انتخابًا مباشًرا من قبل الطلبة
الطلبة الحق بانتخاب  بالكامل، وبھذا استعاد» التعیین«وفي ظل رئاسة الدكتور خالد الكركي، ألغي 

قر نظام الصوت الواحد الذي أصبح إلغاؤه أو تعدیلھ بعدھا مطلبًا من مطالب  ُ ممثلیھم جمیًعا، وأ
  .الحركة الطالبیة

  
، في ظل رئاسة الدكتور إخلیف الطروانة، لیُمنح الطالب ٢٠١٢تم تعدیل النظام االنتخابي عام 

ًا للقائمة النسبیّة المغلقة على  ًا صوتین؛ صوت مستوى الجامعة، والمكونة من تسعة مقاعد، وصوت
. مقعًدا ٨٥للمقعد الفردي على مستوى الكلیات واألقسام، التي بلغ عددھا في ذلك العام الدراسي 

بالنظام  ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٤-٢٠١٣وجرت انتخابات اتحاد الطلبة في العامین الدراسیین 
  .االنتخابي نفسھ

  
ُجَر انتخابات في العام  بسبب االعتصام المفتوح الذي خاضھ ودعمھ عدد  ٢٠١٦- ٢٠١٥الدراسي لم ت

لذا، تم التمدید لمجلس اتحاد . كبیر من الطلبة في ذلك الحین، بھدف إسقاط قرار رفع الرسوم الدراسیة

 نیوزحبر 
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عاًما واحًدا مع إجراء انتخابات تكمیلیّة للمقاعد الشاغرة في  ٢٠١٥-٢٠١٤الطلبة للعام الدراسي 
  .بق في حال تخرج طالٍب أو فصل آخراالتحاد السا

  
في العام الدراسي الحالي، قّدم نادي العقل وحقوق اإلنسان، ممثًال برئیسھ الطالب سمیر مشھور، 

وتضمن المقترح أن . مقترًحا لتعدیل نظام انتخاب اتحاد طلبة الجامعة بالتشاور مع الكتل الطالبیة
ُجرى االنتخابات على مستویین كل كلیة دائرة انتخابیة واحدة یتنافس فیھا المرشحون  أوًال، تعتبر: ت

وثانیًا، رفع عدد مقاعد القائمة النسبیة المغلقة على مستوى الجامعة من تسع مقاعد إلى . ضمن قوائم
  .مقعًدا ٢٧

  
، تم تعدیل مجموعة من البنود في تعلیمات اتحاد الطلبة الصادرة عن مجلس ٢٠١٧في نھایة شباط 
 ٨والمادة رقم  ٧، وطالت ھذه التعدیالت بشكل رئیسي المادة رقم ٢٠١٦ین الثاني الجامعة في تشر

تحت الفصل الثالث، والمرتبطة بتوزیع الدوائر االنتخابیة، فكان التعدیل الرئیس على عدد مقاعد 
  .مقعًدا، بدًال من تسعة ١٥القائمة النسبیة المغلقة على مستوى الجامعة لتصبح 
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 اعالنات

 ٩:الدستور ص/٢٩:ص الرأي 
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  عجلون –شاھر محمود حسین المومني  -
  
  عرجان –ھیثم حمد عواد زریقات  -
  
  بیادر وادي السیر –حكمت طاھر المصري  فاطمة -
  
  خلدا –لیلى نظمي احمد الفارس  -
  
  الكرك –ترفھ موسى الصرایره  -
  
  الكرك –عبدالفتاح احمد الشرفاء  -
  
  عجلون –محمود سلیم محمود وحشھ  -
  
  ضاحیة الرشید –حیدر محمد عباس خضر  -
  
  جبل الحسین –نجیب مصطفى محمد عبدالباقي  -
  
  الجمعیة الخیریة الشركسیة –عائشة فریحان احمد شكري  -
  
  دیوان عشیرة النسور –زكي ابراھیم یاسین النسور  -
  
  جبل االشرفیة –سھام بولص یوسف ابو الزلف  -
  
  مادبا –أمونة حسین الرواشدة الفاعوري  -

 وفیات

 الرأي 
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اإلنسان الیوم التقریر الدوري الثاني حول أوضاع أماكن التوقیف في یطلق المركز الوطني لحقوق 
موسى بریزات مؤتمرا صحفیا في مقر المركز . لھذه الغایة یعقد المفوض العام للمركز د. المملكة
  .بعمان

  
ردنیین انسحب من لجنة التنسیق من مصدر مطلع أن االتحاد العام للمزارعین األ" الغد"علمت 

الزراعي، التي تضم أیضا نقابة المھندسین الزراعیین، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعیة واتحاد 
المزارعین بوادي األردن ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكھ، وجمعیة التمور، وجمعیة 

األردنیة لمصدري ومنتجي الخضار االتحاد التعاونیة لمصدري المنتوجات الزراعیة والجمعیة 
  .والفواكھ

  
أثر الصورة "أستاذة اإلعالم الدكتورة حیاة الحّویك عطیة تحاضر في المنتدى العربي مساء غد حول 

  .المحاضرة تقام في مقر المنتدى بعمان". في الحرب على سوریة
  

أمس على االنتحار شنقا داخل منزلھ في الرصیفة، وفقا لمصدر أمني، والذي ) عاما ٤٩(أقدم مواطن 
یعاني من اضطرابات نفسیة وتم تحویل جثتھ إلى الطب الشرعي وبدأت "أشار إلى إن المنتحر 

  ".األجھزة األمنیة تحقیقاتھا للوقوف على كامل مالبسات الحادثة
  
  
  
  
  
 

 زوایا الصحف 

 الغد زواریب 
  


