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 أردنية العقبة تحتفي بتخريج الفوج السابع من طلبتها

احتفلت الجامعة األردنية  -هبة الكايد 

طالبا وطالبة  372فرع العقبة بتخريج 

ممن أنهوا متطلبات التخرج في برنامجي 

البكالوريوس والماجستير في كليات 

 .الجامعة المختلفة

عة الدكتور عبد الكريم وأكد رئيس الجام

القضاة أن من العقبة كانت البدايات 

النطالقة البناء للدولة األردنية عندما استقبلت طالئع ثورة العرب الكبرى بقيادة الشريف الحسين ابن 

علي، معقبا في هذا الصدد أن الجامعة األردنية تعمل وتجد وتجتهد من أجل رفعة الوطن ورفعة 

  .طلبتها وكوادرها كافة

وقال القضاة في كلمة ألقاها خالل حفل تخريج الفوج السابع إن فرع الجامعة في العقبة هدية ثمينة 

قدمها قائد الوطن ألبنائه وبناته في إقليم الجنوب، مشيرا أنها تسعى منذ أن بدأت ألن تكون أحد أهم 

  .مرتكزات ومعززات مشروع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الجاذبة لالستثمار

وأضاف أن الفرع يركز على التطوير والبناء في مناهجه وبرامجه واستحداثه لتخصصات دراسية في  

برنامجي البكالوريوس والماجستير تالئم متطلبات التنمية في المجتمع المحلي واإلقليمي، متطرقا إلى 

لى التميز حرص فرع العقبة على تطبيق محاور ضمان الجودة في التعليم الجامعي لكي يصل إ

 أخبار الجامعة

 طلبة نيوز -أخبار األردنية - 43ص الرأي 
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والتمدد في نشاطاته الثقافية والتعليمية والتطوعية في المجاالت التي تخدم المجتمع المحلي في 

  .العقبة

وفي عبارة وجهها القضاة للخريجين دعاهم إلى التمسك بالقيم األصيلة التي نشأوا وتربوا عليها، وأن 

مة للعلم بدون األخالق ألنها حصنهم الحصين يتحلوا بقويم األخالق الحميدة فهي عماد الحياة وال قي

وعنوان هويتهم األردنية العربية اإلسالمية األصيلة، وال مكانة لإلنسان بدون السلوك القويم وجوانب 

  .التآلف والمودة ومحبة اآلخرين

تسبتم وأنتم تودعون المرحلة الجامعية التي نهلتم فيها من صنوف العلم والمعرفة واك"وتابع القضاة 

المهارات لتلجوا إلى ميدان العمل والبناء وتتحملون مسؤولياتكم تجاه وطنكم ال بد أن تكونوا القدوة 

   ."الطيبة لتحصين الوطن ومثاال لبقية فئات المجتمع

بدوره تحدث نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والشؤون المالية ورئيس فرع العقبة 

عماد صالح عن حرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي ووضع الخطط  بالوكالة الدكتور

والسياسات الجامعية الحديثة لتطوير المرافق والمختبرات وتجهيزها بأحدث المعدات المتطورة، األمر 

الذي يسهم بارتقائها على المستويين األكاديمي والفكري ليواصل الفرع تميزه على مستوى الجامعات 

 .األردنية

( 011)إلى ذلك هنأ عميد كلية اإلدارة والتمويل الدكتور رائد بني ياسين خريجي الكلية البالغ عددهم 

خريج وخريجة من مختلف أقسامها في مراحل البكالوريوس والماجستير، وبارك لهم ولذويهم هذا 

ملية واجتماعية النجاح واإلنجاز وسط أجواء يسودها الفرح والسعادة الغامرة، وتمنى للخريجين حياة ع

 .سعيدة وأن يكونوا جنودًا أوفياء مخلصين للوطن
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طالبا وطالبة ال يمثلون أنفسهم ( 01)ونّوه عميد كلية اللغات الدكتور باسل الزبون بأن الخريجين وهم 

فقط؛ بل يحملون اسمًا لجامعة أردنية وطنية رائدة ومتميزة في إنجازاتها تستحق منهم أن يكونوا خير 

ء لها وللوطن، ودعاهم خالل تصريح له أن يحذوا حذو زمالئهم في التخصص مّمن تميزوا في سفرا

 .حياتهم العملية ورفعوا اسم الجامعة أمام نظيراتها من الجامعات األخرى

خريجا ( 23)وهنأ عميد كلية السياحة والفندقة الدكتور عمر الجوابرة الطلبة الخريجين وعددهم 

لجميع واقعا ومستقبال أفضل تحت أقدام أمهاتهم وآبائهم الذين لم يبخلوا يوما ليصلوا وخريجة، متمنيا ل

إلى هذا المقام العظيم، ووجههم إلى تفعيل عملية التواصل مع كليتهم لالستفادة من خبراتهم فيما بعد، 

 .والمواظبة على نهل كل ما هو جديد بما يصب في صالح القطاعين السياحي والفندقي

يد كلية العلوم البحرية الدكتور معروف خلف لفت في مداخلة له إلعالم الجامعة أن الكلية عم

ن غادروا كليتهم  ماضية بكل عزم ولن تدخر جهدا في دعم خريجيها والتواصل معهم على الدوام وا 

خالص ومثابرة، معربا في تصريحه عقب مراسم الحفل عن فخر  وشقوا طريق مستقبلهم بكفاح وا 

 .طالبا وطالبة( 07)بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من طلبتها البالغ عددها  الكلية

وعّبر عميد كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عبد اهلل الحاج عن سعادته بتخريج هذه الكوكبة 

الطالبية الرائدة التي تحمل في عقولها لغة العصر الحديث لما في التكنولوجيا من قدرة على االبتكار 

ركوا األبناء هذا اإلنجاز الذي واإلبداع والتميز، مباركًا لهم هذا النجاح، ومهنئا األهل واألحبة ممن شا

 .اعتبره ثمار جهدهم وتفانيهم وصبرهم وسهرهم ورعايتهم ودعمهم لهم على حد تعبيره

من جهتها لفتت مديرة الشؤون الطالبية مجدولين صبيحات إلى دور الفرع في تطوير قدرات الشباب 

الجهود الستغالل طاقات الشباب  الخريجين ومهاراتهم الحياتية والعلمية، مشددة على ضرورة تكثيف

واندفاعاتهم وتوجيهها نحو الطريق الصحيح من خالل إيجاد أنشطة هادفة مالئمة لهم تعود بالنفع 

 .على أنفسهم وعلى مجتمعهم
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وأشار مدير العالقات العامة في فرع العقبة مهند المومني إلى أن الجامعة تبذل كافة جهودها 

مكانّياتها بالتعاون م ع الجهات ذات العالقة لتتمكن من ترسيخ دورها الجوهري في تنمية المجتمع وا 

قليم الجنوب  .المحلي في محافظة العقبة وا 

وفي مداخلة لرئيس اتحاد الطلبة صهيب العمري أوضح فيها أن الجامعة ليست مكانًا لتكوين الهوية 

بناء هذا الوطن، مثنيا على جهود العلمية فحسب بل فضاًء من األفكار والحريات التي ستسهم في 

داريين، ومتمنيا من الخريجين التحلي بالقيم األصيلة، وأن  جميع  العاملين في الجامعة أساتذة وا 

 .يكونوا خير سفراء لجامعتهم التي تعهدتهم بالرعاية والعناية والتأهيل العلمي

س الجامعة نخبة ممن كان لهم وعقب انتهاء مراسم تسليم الشهادات للطلبة الخريجين، كرم رئي

 .بصمات واضحة على الصعيدين األكاديمي المنهجي والالمنهجي في فرع العقبة

وعلى هامش حفل التخريج خصص القضاة مساحة لاللتقاء بأعضاء هيئتي الفرع التدريسية واإلدارية 

دم في كافة التصنيفات استمع خاللها لهمومهم والتحديات التي يواجهونها، وبشرهم بأن الجامعة تتق

العالمية وطنيا وعربيا وعالميا نظير جهود أسرتها وعلمائها، مضيفا أنها تتحول بثبات إلى جامعة 

  .عالمية ذكية جاذبة منتجة متطورة مستقرة ماليا ومنبر ثقافي تنويري في الوطن

عة وما تسعى إلنجازه وعرض القضاة خالل لقائه بكوادر أسرة الفرع وعدد من طلبته منجزات الجام 

في الفترات القادمة، ووعدهم بأنه سيكون هناك خطط واضحة لتطوير الفرع من مختلف الجهات بما 

 .يعود بالنفع العام على الجامعة وأسرتها كافة
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 سحب صالحية مجالس األمناء بالتنسيب برؤساء الجامعات

 
سحبت التعديالت المقترحة على مشروع قانون الجامعات صالحية مجالس األمناء بالترشح والتوصية 

 .أسماء لتعيينهم رؤساء للجامعات 2بـ 
الصالحية التي كانت ممنوحة لمجالس « الدستور»لتي اطلعت عليها وشطبت التعديالت المقترحة ا

 .مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها 2األمناء برفع قائمة لمجلس التعليم العالي مكونة من 
وبهذه التعديالت تعود عملية تعيين رؤساء الجامعات بتنسيب من مجلس التعليم العالي، وبعد صدور 

ا أقر مشروع القانون نصًا يمنح مجلس التعليم العالي صالحية التجديد اإلرادة الملكية السامية، كم
 .لرئيس الجامعة

ووضعت التعديالت أحكامًا النتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس األمناء في الجامعات الرسمية 
والخاصة، حيث أقر مشروع القانون انهاء خدمات رئيس مجلس األمناء وأي عضو فيه عند انتهاء 

ين أو قبول استقالته من المجلس، أو عند إعفائه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي مدة تعي
في الجامعات الرسمية وبقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مبرر من مجلس األمناء 

 .في الجامعات الخاصة
عامًا، وتركتها جوازيًة  73وألغت التعديالت الزامية استمرارية عمل من يحمل درجة األستاذية لسن 

يجوز »سنوات، وأصبح النص بعد التعديالت  3على نطاق التمديد سنة فسنة لمدة ال تزيد على 
تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة االستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة ال تزيد على 

يمية بقرار من مجلس العمداء خمس سنوات، شريطة أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة أعماله األكاد
 .«بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة

وألغى مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الرسمية إنشاء مراكز للتعليم والتدريب واالستشارات 
نشاء مدارس وأي برامج خاصة خارج موقع الجامعة كما ألغى مشروع القانون . والخدمات وا 

، كما ألزمت التعديالت (مراكز ومكاتب ارتباط لها)حية التي كانت ممنوحة للجامعة بفتح الصال
المقترحة مجلس أمناء الجامعة بتشكيل لجنة قانونية، إضافة إلى اللجان التي كان منصوصًا عليها 

 شؤون جامعية ومحلية

  طلبة نيوز -3صالرأي  -3/أولى:الدستور ص
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لدراسة ، ويجوز للمجلس تشكيل أي لجنة يراها الزمة (األكاديمية واإلدارية والمالية)في السابق وهي 
 .المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة

، وذلك في النص (في)بداًل من حرف ( داخل الحرم الجامعي)وللتأكيد، فقد أقرت التعديالت كلمة 
ومنحت  .الحرم الجامعي( داخل)الذي يؤكد على أن اجتماعات مجلس أمناء الجامعة تعقد 

 .لبرامج والتخصصات األكاديميةالتعديالت صالحية وقف القبول في ا
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 أسس تقييم رؤساء الجامعات متروك تحديدها لرؤساء مجالس األمناء: مصدر
 
 

أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بأن التقارير التي تم طلبها من قبل وزير التعليم العالي 
نما هي لتقييم رئيس  وليد المعاني من رؤساء مجالس األمناء هي ليست لتقييم أداء الجامعة وا 

 .الجامعة
 

عدادها يكون من قبل رؤس اء مجالس األمناء ال أن يتم التنسيب وبين المصدر أن أسس تحديدها وا 
بها من قبل الوزارة وأن األمر متروك لمجالس األمناء فقط وال ضرورة ألن يتم مناقشة التقارير داخل 

 .جلسات المجلس سيما وأن العملية تستند إلى تقييم مباشر من رئيس مجلس األمناء لرئيس الجامعة
 

مجالس األمناء في الجامعات تزويدها بتقرير حول أداء هذا وكانت وزارة التعليم العالي طلبت من 
 .رؤساء الجامعات خالل أسبوعين تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نيوزطلبة 



 لعالقات العامة دائرة اإلعالم وا                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

10 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع مركز الشفافية األردني
 

مذكرة تفاهم مع  01/7/3100وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس األحد الموافق 
الشفافية األردني حيث مثل الوزارة بالتوقيع أمينها العام الدكتور عاهد الوهادنة في حين مثل مركز 

مركز الشفافية األردني الرئيس التنفيذي له السيدة هيلدا شفيق عجيالت، وتهدف المذكرة إلى تنظيم 
تمثل هذه مجموعة من األنشطة لمؤسسات التعليم العالي في األردن بمشاركة ودعم الوزارة حيث ت

األنشطة في عقد سلسلة من ورشات العمل التثقيفية والتوعوية والتدريبية حول مفاهيم الشفافية والوقاية 
من مخاطر الفساد إضافًة إلى تشجيع الجامعات على تأسيس أندية للنزاهة، والعمل على تعزيز 

المجال، كما سيتم  الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا
وفقًا لهذه المذكرة عقد فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في األسبوع األول من شهر 

 (.3100)كانون األول
 

وتأتي المذكرة انطالقًا من القيم المؤسسية التي تتطبقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقوم 
-3107)زاهة، واستنادًا لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام على المساءلة والشفافية والن

3133.) 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن مركز الشفافية األردني هو جمعية أردنية غير حكومية غير ربحية مسجلة 
لدى وزارة التنمية االجتماعية، وهو عضو بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وله شركاء 

 .وميين ممثلين بوزارة العدل وهيئة النزاهة ومكافحة الفسادحك
 
 
 
 
 
 
 

  نيوزطلبة 
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شكالية ربط صناعة تطوير منظومة التعليم بتغيير .. مشروع قانون الجامعات وا 
 القيادات

 
الجامعات، الذي سيعرض على سيناريوهات متعددة يطرحها مشروع قانون  -أمان السائح: كتبت

الدورة االستثنائية لمجلس االمة، ليناقش ويتم اقراره، ألنه وبتصريحات مسؤولين، سيؤدي الى عملية 
تقويم وتقييم حقيقية وفعلية لمسيرة التعليم العالي باالردن، بعد ان مرت ببعض العثرات التي يمكن 

 .ال يمكن تجاوزه وصفها بالعادية، لكن الحاجة الدائمة للمراجعة امر
مشروع القانون حمل في طياته رسائل عديدة، للجامعات تحديدا ولمسيرة تجاوز بعضها لمفهوم 
اعطاء المحاضرات ومراكز التعلم والتدريب واالستشارات، والتي كانت تستقطب طلبة وتمنحهم 

معة نفسها شهادات ودورات في مواضيع مختلفة، وفتحت لهم المجال لعدم اعطائها في حرم الجا
تسهيال على الطلبة، ليتمكن الطالب من الحصول على شهادته ربما في مكاتب االرتباط او المراكز 

 .التابعة للجامعة
القضية التي فتحت خالل الفترات الماضية، فتحت الجراح بشكل واسع واصبحت االمور التي كانت 

جامعات واالستقطاب وبشكل مشروع ال تتم بمعرفة من وزارة التعليم العالي السباب التسهيل على ال
لبس فيه، باتت االن وزارة التعليم العالي مضطرة العادة لضبط االمور داخل قانون واضح يحسم 
التدريس ومنح الشهادات ويحصرها داخل الحرم الجامعي لغايات النوعية والجودة، والسيطرة على 

ا بأنه غير ايجابي، وتمنع طلبتها من التدريس، حتى ال تعود اي من الدول لتقيم واقع جامعاتن
 .االلتحاق بها

مشروع القانون منع فتح مراكز ومكاتب ارتباط للجامعات خارج الحرم الجامعي، االمر الذي سيؤدي 
ربما الى عملية الضبط والمتابعة الفعلية لشهادات الطلبة وخصوصا العليا منها، وحصرها بداخل 

 .داخل الحرم الجامعيالحرم الجامعي، بحيث يعيش الطالب 
ولم يوضح مشروع القانون، هل ذلك يعني الغاء مكاتب ارتباط الجامعات خارج العاصمة كليا، 
واالكتفاء فقط بحرم الجامعة، وهو امر ربما غير محبذ الن مكاتب االرتباط كينونة قائمة بذاتها، 

ة رسمية، دون الذهاب الى تسهل للطلبة اليات الحصول على ورقة ما، او التواصل مع الجامعة بصف
 .منطقة جغرافية بعيدة عن العاصمة لغايات يمكن ان يحققها مكتب االرتباط

   3:الدستور ص
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مشروع القانون، ومما يتضح من نصوصه التي تم نشرها، انها جاءت السباب واضحة بعينها، 
ي الية لغايات اعادة ترتيب االمور كما قالوا واعادتها للشكل الصحيح، لكن االهم االلتزام والتصد

 .اجراءات من شأنها االخالل بالعملية التدريسية، وسمعة جامعاتنا، التي طالها العديد من االساءات
مشروع القانون ايضا جاء لتحديد طريقة انهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها، 

ن االمور تتجه ومما ورد في النصوص ايضا، فإ. وتحديد الصالحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة
الى اجراء تغييرات ربما لرؤساء مجالس امناء واعضاء معينين، ألن المشروع حدد انتهاء خدمة 
رئيس مجلس االمناء واي عضو فيه في حاالت، تعد طبيعية عند انتهاء مدة تعيينه او قبول استقالته 

ء مجالس االدارة او من المجلس، وهو امر ليس جديدا، ومعمول به في العديد من المؤسسات العضا
 .االمناء وغير ذلك

لكن المثير للتساؤل الفقرة الثانية من المشروع، التي تقول انه يمكن االعفاء من المنصب بقرار من 
مجلس التعليم العالي، في الجامعة الرسمية، وكذلك يمكن اعفاء الرئيس او اي اعضاء من مناصبهم 

 .مناء يرفع لمجلس التعليم العاليبالجامعة الخاصة بتنسيب مبرر من مجلس اال
نقطة تثير تساؤالت، لماذا تم التفريق بين الجامعة الرسمية والخاصة، والقانون جمعهما بمظلة 
الجامعات االردنية والجميع يدعو الى تسميتهم بجامعات وطنية، واالمر االخر ايضا الذي سنقبله 

 .لقانون ان يتيح المجال التخاذ قرار بحقهم؟بحسن نية، هل هنالك اسماء بحاجة للتغيير وبانتظار ا
من المعروف ان تعيينات مجالس االمناء اعضاء ورؤساء موشحة بارادة ملكية بعد تنسيب من 
مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء، وهذا امر منطقي النه ال بد دوما من اجراء مراجعة وتقييم 

 .يز بين الخاصة والرسمية، ال مبرر لهلالسماء واالعضاء وكل شخص في منصبه، لكن التمي
وجاء منح مجالس االمناء صالحية التجديد لرئيس الجامعة من عدمه، ليمنحها مزيدا من القوة، النها 
صاحبة القرار بتقييم الرئيس او التمديد له، سيما وان هناك بعض الرؤساء ستنتهي مددهم ورؤساء 

لمواقعهم ربما في سلسلة تغييرات سيشهدها قطاع التعليم اخرون بانتظار التقييم، والتلويح بفقدانهم 
 .العالي، بعد االنتهاء من بعض القوانين واالنظمة

ورافق طرح قضية اعطاء مجالس االمناء صالحية التجديد للرئيس، الطلب من تلك المجالس ارسال 
تقارير تقييمية باداء الرؤساء الى مجلس التعليم العالي، خالل العشرة ايام القادمة، كمؤشر اضافي 
ة بأن هناك رؤساء سيكونون خارج السياق خالل االشهر القادمة، وهو امر غير محمود بطبيع

الحال، ألن تقرير تقييم الرئيس بحاجة الى ما ال يقل عن سنتين لتقييم خططه وامكانية تنفيذها، كما 
انه ال يجوز ان يكون رؤساء الجامعات تحت االختبار غير مستقرين بمواقعهم، خصوصا وان 
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.. عيين،تعيينهم مر بسلسلة مقابالت ولجان تقييم قبل مصادقة قرار مجلس التعليم العالي على الت
 .ففكرة عدم الثبات وعدم االستقرار لعنة تخل بمنظومة اي قطاع تعليميا كان ام صحيا او غير ذلك

مشروع القانون، قد تؤدي الى االصالح، وقد يؤدي الى االطاحة باسماء، وقد يؤدي الى عثرات 
 .واخالل بمنظومة التعليم العالي والجامعات االردنية

لى قراءة وتحليل واستقراء اراء معنيين، وخبراء واكاديميين يتمتعون بانتظار ان يخضع المشروع ا
بسمعة وخبرة ومصداقية، يبقى القول ان جامعاتنا عنوان اردني كبير، وتعليمنا هو الهوية والسند، 

 .فرفقا به
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 مهمة وصالحية إنشاء التخصصات وترخيصها" التعليم العالي"تعديالت تمنح 
 
 

من مختلف ( إنشاء التخصصات)أوكلت تعديالت مقترحة على قانون التعليم العالي مهمة وصالحية 
 ".إقرار حقول التخصص"من دورها الحالي الذي يقتصر على المستويات بداًل 

 
يتولى مجلس "وأصبح النص بعد التعديالت المطروحة على القانون الذي أصبح بحوزة مجلس النواب 

التعليم العالي مهمة وصالحية الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها داخل 
نشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها المملكة أو خارجها أو إلغائها و  ا 

أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقًا للمتطلبات والمتغيرات وبما ال يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات 
 .التعليم العالي وضمان جودتها النافذ

 
( تخصص أو أكثرمنح ترخيص )كما أضافت التعديالت صالحية لمجلس التعليم العالي تتمثل في 

وذلك بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بعد أن كان 
 (.إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر)المجلس يتولى فقط في هذا المجال 

 
وأعطت التعديالت مجااًل أوسع لدعم الطلبة من خالل منح وزارة التعليم العالي مهمة وصالحية 

توفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام وضع سياسات ل
 .يصدر لهذه الغاية

 
" ، حيث يقول النص الحالي المعمول به (الجامعات الرسمية)وُيالحظ أن النص الجديد اسقط عبارة 

ت الرسمية وفق تتولى وزارة التعليم العالي مهمة وصالحية تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعا
وفرضت التعديالت وجود لجنة قانونية ضمن اللجان الدائمة، حيث أصبح ". لنظام يصدر لهذه الغاية

يشكل مجلس التعليم العالي لجانًا دائمة ومتخصصة برئاسة احد اعضائه على أن يكون "النص يقول 
 ".نيةمن بينها اللجنة األكاديمية واللجنة اإلدارية والمالية واللجنة القانو 

 

 هال أخبار -نيوزطلبة 
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بما في ذلك مكاتب إرتباط وفروع الجامعة األجنبية غير "وألغى مشروع القانون العبارة التي تقول 
تنظيم : تتولى الوزارة المهام اآلتية : في الفقرة التي تنص على أنه " التابعة لمؤسسات التعليم العالي

كاتب إرتباط وفروع الجامعة شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك م
األجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على 

واستعاضت التعديالت عما شطبته سابقًا بفقرة منفصلة . المخالفة منها وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية
ت األجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم تتولى الوزارة تنظيم شؤون فروع الجامعا"تنص على أن 

 ".ام يصدر لهذه الغايةالعالي ومكاتب ارتباطها وفقًا لنظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لعالقات العامة دائرة اإلعالم وا                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

16 

 
 

 النواب يرفع توصيات جلسة الشباب للحكومة
 

توصيات جلسة الشباب إلى الحكومة والتي تركزت على سبل النهوض بالواقع رفع مجلس النواب 
 .الشبابي وتمكينهم في العمل السياسي وصناعة القرار والحد من مشكلتي الفقر والبطالة

 
وكان المجلس عقد جلسة غير رسمية الخميس الماضي برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وبمشاركة 

المملكة، وحضور عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية ووزراء التربية  عدد من شابات وشباب
 .والتعليم والتعليم العالي والشؤون السياسية والبرلمانية والثقافة والشباب

 
وجاءت هذه الجلسة، بحسب الطراونة، للتأكيد على أهمية النهوض بالشباب ورفدهم باألدوات الناجعة 
كافة لتمكينهم في بناء أردن المستقبل انسجاما مع رؤية جاللة الملك عبد اهلل الثاني وسمو ولي عهده 

 .األمير الحسين بن عبداهلل
 

تخفيض الرسوم الجامعية، ورفع رواتب المعلمين، التي أقرها المشاركون،  31وتضمنت التوصيات الـ 
 33إلى  21وتعديل قانون األحزاب بما يتيح للشباب دورا اكبر، فضال عن تخفيض سن المرشح من 

يجاد نوافذ تمويلية لمشاريع ريادة األعمال بالمحافظات، وتعديل تشريعات لدعم المشاريع  عاما، وا 
ت ومتطلبات سوق العمل، وتفعيل دور المراكز الشبابية، الصغيرة، والمواءمة بين مخرجات الجامعا

يجاد مجالس " التربية الوطنية"و" الخدمة المجتمعية"وتعميم فكرة تدريس مادتي  بالجامعات األردنية، وا 
للطلبة في الجامعات التي ال تتوفر فيها، وتطوير العملية التربوية بكافة عناصرها، والخدمات 

مويل األجنبي لغايات االستثمار والتشغيل، مع إلزام الشركات والمؤسسات اإللكترونية، وتوجيه الت
بالمئة، فضال عن تبسيط اإلجراءات الحكومية فيما يتعلق  31توظيف الشباب بنسبة ال تقل عن 

نشاء مراكز مهنية  بترخيص الشركات غير الربحية، وربط المبادرات الشبابية بالسياسات الحكومية، وا 
 .لمدارس بالجامعات بالتطبيق العلميلإلناث، وربط ا

 
 
 

  0ص األنباط  – 45ص رأي ال
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 تحصل على أعلى درجات تقييم بين الجامعات" البلقاء التطبيقية"في " الداخلية الرقابة"
 
 

حصلت وحدة الرقابة الداخلية في جامعة البلقاء التطبيقية على أعلى درجة تقييم بمدى فاعلية وحدات 
 .الرقابة الداخلية على مستوى الجامعات، بحسب نتائج صادرة عن وزارة المالية وديوان المحاسبة

 
يما يشكل إنجاز ، ف%(09)وحّلت الوحدة أواًل على مستوى الجامعات األردنية، بدرجة تقييم بعالمة 

 .الوحدة سابقة لجامعة البلقاء التطبيقية
 

وأشار مدير وحدة الرقابة الداخلية في الجامعة الدكتور سامي ابو رمان إلى  أن هذا اإلنجاز جاء 
بدعم من رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي، الفتًا إلى تأكيده دومًا ضرورة قيام 

تطبيق منظومة التشريعات النافذة في الجامعة، والعمل على مراجعة التعليمات الوحدة بالتحقق من 
براز أثرها اإلداري والمالي وأوجه التعارض مع أي تعليمات  والقرارات والتأكد من حسن تنفيذها وا 

 .أخرى
 

لمراكز ونّوه إلى أن إدارة الجامعة حثت على قيام موظفي الوحدة بزيارات ميدانية للكليات والوحدات وا
والدوائر المختلفة في مركز الجامعة والكليات التابعة لها، والتأكد من صحة وسالمة اإلجراءات، 
وكشف حاالت عدم المطابقة، وتقديم التوصيات الالزمة لمعالجة مواطن الخلل إن وجدت، والمتابعة 

 .ل الجوانب كافةالحثيثة للتحقق من تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير دوائر وحدة الرقابة حو 
 

وأضاف إن رئيس الجامعة أوعز للجهات الُمدقق عليها بتسهيل مهام عمل فريق وحدة الرقابة، 
 .وضرورة تصويب المالحظات ومعالجة اإلختالالت أصوليا

 
وعن منهجية عّمل الوحدة، قال إن الوحدة تتبنى منهجية التدقيق المبني على المخاطر، ويتم العمل  

المالية، )ر مصادق عليها بحيث يتم التدقيق من قبل دوائر وحدة الرقابة الثالث وفق خطة مخاط
( 33)وفق برامج محددة مكانا وزمانا على الجهات التابعة للجامعة كافة وعددها ( واإلدارية، والفنية

   2:الدستور ص
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جهة تمثل كليات ومراكز داخلية وخارجية، وعمادات ووحدات ودوائر الجامعة المختلفة، ويتم تحديد 
المخاطر واالنحرافات ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية التخاذ القرارات المناسبة في 

 .التصويب والرد على المالحظات والمخالفات لتحقيق الجودة في األداء 
 

كما تقوم الوحدة برفع تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس األمناء، باإلضافة إلى رفع 
 .زير المالية وفقا لألنظمة والتعليماتتقرير سنوي إلى و 

 
يذكر أن وحدة الرقابة الداخلية هي عون لإلدارة العليا وعينها الهادفة لتصويب مواطن الخلل إن 

 .وجدت، بهدف االرتقاء بالعمل الوظيفي بكافة جوانبه ألعلى المراتب والدرجات
 

إجازتها حسب األنظمة والتعليمات،   معاملة تم( 02900)وقامت الوحدة بتدقيق معامالت مالية بعدد 
والتدقيق على العطاءات، وقرارات الشراء، واالتفاقيات، والعقود المبرمة، ومذكرات التفاهم ومراجعتها، 
إضافة إلى تقديم مقترحات لحوسبة العديد من أعمال الجامعة بهدف تسهيل آليات العمل وضبط 

 .نسجامها مع منظومة التشريعات النافذة في الجامعةالنفقات، وتم تقديم التوصيات الالزمة لضمان ا
 
كما قامت الوحدة، بتعميم المالحظات ذات األهمية على اإلدارات المختلفة لتفادي تكرار حدوثها  

والحد من مخاطرها، وأصدرت كتب رقابية تتضمن اإلشارة إلى مواطن الخلل في أداء بعض الجهات 
إلى المالحظات ذات  اآلثار المالية واإلدارية، وتم العمل  المدقق عليها، وتتضمن أيضا اإلشارة

 .بمضمون هذه التعاميم والكتب الرقابية من قبل الجهات التابعة للجامعة
 
وجاء هذا االستحقاق الذي حصلته الوحدة، إثر متابعة حثيثة لكافة المالحظات، وخصوصا الواردة  

في استيضاحات ديوان المحاسبة حيث تم الرد على كافة االستيضاحات حسب األصول، وتم إغالق 
 .غالبيتها، وما زالت الوحدة بانتظار إغالق باقي االستيضاحات التي تم الرد عليها أصوليا

 
خالص، وقاموا بمتابعة و  بذل موظفو الوحدة جهودًا وحرصًا على العمل بكل كفاءة ودقة وجدارة وا 

حثيثة ومستمرة لكافة المالحظات، التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ الخطة ورفع جودة العمل 
 . وتحسين الخدمة، وتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وفعالية
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اعتزازهم  بدعم مجلس األمناء المتواصل لعملها، ومتابعة األستاذ  وأعربت الوحدة والعاملين بها عن
الدكتور رئيس الجامعة المستمر، األمر الذي شكل حافزا قويا لها للمضي قدما للرقي بأعمال الرقابة 
والتدقيق متمسكين ومستلهمين من التوجيهات الملكية السامية بتفعيل دور وعمل وحدات الرقابة 

قيادتنا الهاشمية الرشيدة حفظها اهلل في الحفاظ على المال العام، وترسيخا  الداخلية حرصا من
 .لمعايير النزاهة الوطنية

 
وأكد الدكتور ابو رمان أن الوحدة لن تأل جهدا في أدائها وسوف تعمل بأقصى طاقاتها لتحقيق كافة 

ت وصوال إلى التمّيز األهداف بكفاءة وفعالية لتحقيق الجودة وتحسين األداء على كافة المستويا
 المنشود
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 «كفـى لنزيـف الفـرح»ملـة الوطنيـة انطـالق فعاليـات الح

 
فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطالق  انطلقت امس االثنين، في محافظات المملكة، 

، بهدف المساهمة في حماية «كفى لنزيف الفرح»العيارات النارية في األفراح والمناسبات بعنوان 
 .المجتمع من أخطار هذه الظاهرة

وتدعو الفعالية التي اطلقتها مديرية االمن العام قبل أشهر لوقف ظاهرة اطالق العيارات النارية 
 ئشة التي تسببت بمقتلالطا

 .عشرات أو مئات االشخاص طيلة السنوات الماضية ناهيك عن عدد ال بأس به من االصابات
يذكر أن جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه كان قد أكد على حرصه الدائم على وقف هذه 

ت ورجال االمن العام الظاهرة في اكثر من لقاء جمعه بافراد الوطن من مسؤولين وكبار الشخصيا
 .وشباب وشابات المملكة

 عمان
انطلقت صباح امس االثنين في فندق الريجسني باالس الفعالية الرئيسية للحملة الوطنية للتصدي  

 .تزامنا مع اطالقها في كافة محافظات المملكة« كفى لنزيف الفرح»لظاهرة اطالق العيارات النارية 
الحفل محافظ العاصمة سعد شهاب كلمة دعا فيها الحاضرين الى  وفي هذه المناسبة القى راعي 

ترك أية مناسبة انتهج اصحابها بها سلوك اطالق العيارات النارية دون حسيب او رقيب تعبيرا عن 
فرحهم، وأشار انه ان قمنا بهذا الفعل سيصبح هذا الفعل بمثابة عرف يغرس بالنفوس وبرأي شهاب 

وسيميل الجميع التباعه وبالتالي التخفيف من هذه الظاهرة او حتى  فان العرف اهم من القانون
 .القضاء عليها نهائيا

الى ذلك استعرضت الفعالية فيديو الكثر من متضرر من ظاهرة اطالق العيارات النارية، احدهم 
راء عاما وافتها المنية جراء رصاصة نارية طائشة، واخرى ترقد تحت العناية الحثيثة ج 01طفلة تبلغ 

 .رصاصة طائشة اجتاحت جسدها الصغير في احد ايام العيد قبيل مدة
هذا الوالد المكلوم بوفاة ابنه عدنان اثر رصاصة طائشة حضور مؤثر « ابو عدنان»وكان لحضور 

في نفوس الحاضرين وكانت كلماته المعبرة حول خطر اطالق العيارات النارية تزرع في النفوس 
 .صدى ال ينسى

  47ص الدستور 
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لسياق استعرض رجال االمن العام خالل الفعالية التي اقيمت العبارة االشهر لجاللة وفي نفس ا 
حتى لو كان إبني هو من يطلق العيارات النارية في »: الملك بما يخص اطالق العيارات النارية 

 .»المناسبات، سأطلب من االجهزة االمنية أن تتخذ معه نفس االجراءات بهذا الخصوص 
ية الفعالية وقع الحاضرون وعلى رأسهم راعي الحفل المحافظ سعد شهاب على يشار أنه في نها

 .الشديد لظاهرة اطالق االعيرة النارية وثيقة تؤكد على رفضهم
تحت رعاية محافظ العاصمة سعد شهاب ( كفى لنزيف الجرح)وكانت خرجت مسيرة حملت شعار 

لمحلية لوسط عمان والمتقاعدين العسكريين وبمشاركة مديرية االمن العام وأعضاء المجالس األمنية ا
والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية، من دوار الداخلية وصوال الى فندق الريجنسي، وذلك رفضا 

 .لظاهرة اطلقا النار في المناسبات
وقام رجال االمن العام بتوزيع بروشرات توعوية قبيل بدء المسيرة على السبارات والمارين عند دوار 

 .لية لتحذيرهم من خطورة هذه الظاهرةالداخ
 اربد

وفي اربد، قال المحافظ رضوان العتوم في حفل إطالق الحملة الذي جرى في قاعة مدينة الحسن  
للشباب، بحضور قائد أمن إقليم الشمال العميد صادق العوران ومدير شرطة اربد العقيد عاهد 

هزة األمنية للسيطرة على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن إن وزارة الداخلية تعمل بجدية مع األج: الشرايدة
الجانب التوعوي والمجتمعي يبقى هو الطريق األقصر واألسرع لتخليص المجتمع من شرور هذه 

 .الممارسات غير المسؤولة
واشار الى ان الحملة مستمرة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني وممثليها وقادة الراي والفاعلين الى 

اح الحملة واالهداف المتوخاة منها وصوال لحالة فرح ال تعكر صفوها وامنها تصرفات االسهام بانج
وممارسات سلبية باطالق النار الن السالح وجد للحفاظ على امن الوطن والمواطن وليس اداة لتهديد 

 .حياته وتعريضها للخطر
ت يشهد تجددًا لظاهرة إن فصل الصيف الذي يعد موسمًا لألفراح با: بدوره، قال العقيد الشرايدة

إطالق العيارات النارية في األفراح، ما استوجب إطالق هذه الحملة من مديرية األمن العام نظرًا 
 .النعكاساتها وخطورتها األمنية والمجتمعية واالقتصادية الصحية والنفسية

الدينية لهذه الظاهرة  وتطرق مساعد مدير مديرية أوقاف اربد الثانية الدكتور رائد العبابنة إلى األبعاد
 .والممارسات وانعكاساتها على منظومة السلم واألمن المجتمعي
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وحضر الحفل الشابة نسرين عبانة التي أصيبت بطلق ناري طائش في طفولتها، وتحدثت عن رحلة 
والتي قيدت ضد « ما ذنبي ومن المسؤول عن إصابتي؟»معاناتها مع األلم، وختمت حديثها بسؤال 

 .مجهول
 المفرق

إن ظاهرة إطالق العيارات النارية في المناسبات واألفراح : وفي المفرق، قال المحافظ ياسر العدوان 
باتت تؤرق المجتمع، األمر الذي يحتم تكاتف جهود جميع الجهات واألفراد إليقافها بشكل نهائي 

 .لوقف نزيف الدم الناجم عن هذه الظاهرة السلبية
بحضور مدير شرطة « كفى لنزيف الفرح»ق فعاليات الحملة الوطنية وأكد العدوان خالل إطال

المحافظة العقيد الدكتور محمد المبيضين وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي، عزم المحافظة 
على مكافحة ظاهرة إطالق العيارات النارية من خالل تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون في إحالة 

 .عيارات النارية في المناسبات للقضاء لينال الجزاء العادلأي شخص يثبت إطالقه لل
بدوره، بين العقيد المبيضين أن من األهداف االستراتيجية للمديرية تعزيز الشعور باألمن واألمان لدى 
المواطنين، وأن المديرية انتهجت تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية والقضائية واإلدارية وتنفيذ 

 .ممنهج لضبط مطلقي العيارات الناريةالحمالت بشكل 
وتطرق مدير أوقاف المفرق الدكتور أحمد حراحشة إلى النصوص الشرعية التي توكد حرمة دم 
اإلنسان والحفاظ على سالمته وأمنه، مشيرًا إلى أن ظاهرة إطالق العيارات النارية في األفراح 

 .والمناسبات تندرج في نطاق ترويع المواطنين
مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو ارشيدة إلى تضافر الجهود للحد من هذه ودعا رئيس 

 .الظاهرة
 البادية الشمالية

بحضور « كفى لنزيف الفرح»وفي البادية الشمالية الشرقية، انطلقت في قاعة بلدية أم الجمال مبادرة  
 .شمالية احمد السحيممدير شرطة البادية الشمالية العقيد خالد الدعجة ومتصرف البادية ال

إن ظاهرة إطالق : وقال قائد شرطة البادية الملكية العميد سامي الهميسات الذي رعى االنطالق
العيارات تعد من الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع األردني لما تشكله من خطورة على 

 .د منها والقضاء عليها نهائياأرواح المواطنين، ما يحتم اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها الح
وتطرق مفتي البادية الشمالية الدكتور مرزوق الشرفات إلى الضوابط والنصوص الشرعية التي تؤكد 
حق اإلنسان في العيش بأمن وسالم، الفتا إلى أن ظاهرة إطالق العيارات النارية في األفراح 

 .ي في بعض األحيان للوفاةوالمناسبات مخالفة شرعية لما ينتج عنها من إصابات قد تفض
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 عجلون
في معسكر الحسين « كفى لنزيف الفرح»وفي عجلون أطلق المحافظ محمد عطا اهلل غاصب مبادرة  

للشباب، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والفاعليات الشعبية ومعسكري مسارات األردن واألمن ومسرح 
 .الجريمة

ارية في األفراح والمناسبات ظاهرة سلبية تهدد أمن إن ظاهرة إطالق العيارات الن: وقال المحافظ
 .وحياة المواطنين وتحول األفراح إلى أحزان، داعيًا إلى التصدي بحزم للحد من هذه الظاهرة

إن إطالق العيارات النارية في المناسبات ال يجوز : وقال مدير شرطة عجلون العقيد محمد السيايدة
ى للمواطنين، مشيرًا إلى أن إطالق العيارات النارية سلوك خطر شرعًا لما فيه من ترويع وتخويف وأذ

 .وغير حضاري
واكد ضرورة العمل جميعًا يدًا بيد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة حتى ننعم جميعا بالراحة، مببنا ان 
مديرية االمن العام ماضية قدما وبعزم ودون تهاون بتشديد الرقابة على ظاهرة اطالق العيارات 

 . لنارية ومالحقة وضبط كل من يقوم بمثل هذا السلوك السلبي والذي يهدد حياة وسالمة المواطنينا
 الكرك

وفي الكرك، انطلقت فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطالق العيارات النارية في مركز  
 .الحسن الثقافي بحضور فاعليات شعبية ورسمية

إن ظاهرة إطالق العيارات النارية في : ماهر اخو رشيدةوقال مندوب محافظ الكرك الدكتور 
زهاقًا لألرواح البريئة  .المناسبات العامة واألفراح تشكل تهديدًا لحياة المواطنين وا 

وأكد أخو رشيدة على اهمية تكاتف الجهود من مؤسسات وافراد ومنظمات المجتمع المحلي ومختلف 
لظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا واهمها اطالق شرائح المجتمع في ضرورة محاربة ومواجهة ا

 .العيارات النارية
، «كفى لنزيف الفرح»وبين مدير شرطة الكرك العقيد شرحبيل عبيدات أن مبادرة مديرية األمن العام 

استكمال لجهد كبير أطلقته المديرية لوضع حد لهذه الظاهرة حفاظا على األموال واألعراض واألرواح 
 .اتوالممتلك

 .وحضر حفل إطالق الحملة نغم المواجدة، التي ًأصيبت في منطقة العين جراء عيار ناري طائش
 السلط

وفي السلط، قال محافظ البلقاء نايف الحجايا في كلمة له خالل رعايته حفل إطالق المبادرة في  
 :مؤسسة إعمار السلط

 .عيًا ونفسيًا، وعلينا جمعيها التصدي لهاإن ظاهرة إطالق العيارات أصبحت تشكل عبئًا أمنيًا ومجتم 
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إن مديرية األمن العام تتعامل مع جميع : وقال نائب مدير شرطة البلقاء العقيد وصفي البطاينة
القضايا التي تردها بشأن إطالق العيارات النارية في األفراح والمناسبات بكل جدية، إذ يتم التحقيق 

 .تحويلها إلى الجهات القضائيةفي طبيعة القضايا التي ترد إليها ثم 
ولفت رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة إلى ضرورة التوسع في عقد الندوات والورشات 
لتسليط الضوء على النتائج السلبية لهذه الظاهرة وأهمية تعزيز دور اإلعالم وشبكات التواصل 

 .اكز الشبابية لمكافحة هذه الظاهرةاالجتماعي وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات والمدارس والمر 
وبين مفتي البلقاء هاني العابد أن حكم إطالق العيارات النارية في المناسبات ال يجوز لما فيه من 

ال يحل لمسلم أن »( عليه الصالة والسالم)تخويف وأذى للمسلمين، مستشهدًا بقول الرسول الكريم 
 .«يروع مسلماً 

دبابنة كلمة أكد فيها دور األسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة التوعوي  فيما ألقى األب الدكتور معتصم
 .في محاربة هذه الظاهرة

 جرش
وفي جرش، اكد متحدثون في احتفال رسمي وشعبي أقيم في مبنى البلدية إلطالق فعاليات الحملة 

إن مكافحة الظواهر السلبية التي ما زال البعص يصر عليها يجب أن تكون باألفعال وليس : الوطنية
 .باألقوال

هيئات مجتمع  تعني لنا جميعاً « كفى لنزيف الفرح»إن مبادرة : وقال محافظ جرش مأمون اللوزي
مدني وأجهزة أمنية أن نقوم بواجبنا كل من جهته لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تفتك بأرواح 

 .األبرياء
وشدد المحافظ على أن الحاكمية اإلدارية لن تتوانى عن اتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق 

 .عقوبات عن مطلق النارالمستهترين بأرواح الناس وعدم قبول وساطة أي انسان يتدخل لتخفيف ال
وقال مدير شرطة جرش العميد شاهر الحوراني إن مديرية األمن العام تقوم بمتابعة ظاهرة إطالق 
العيارات النارية تنفيذًا لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني، مبينًا أن القانون غلظ العقوبة على 

 .المخالفين
هذه العادة تنبذها القيم واألخالق وتعمل على  إن: وقال رئيس مجلس المحافظة محمود العفيف

محاربتها كل القوانين النافذة، فيما بين مدير أوقاف جرش الدكتور فراس ابو خيط رأي الشرع في 
 .مطلقي األعيرة النارية وحرمتها النها قتل للنفس التي حرم اهلل
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 مادبا
من إشارة المحافظة إلى ساحة ونظمت محافظة مادبا مسيرة إلطالق الحملة الوطنية، انطلقت  

السالم وسط المدينة، بحضور نائب محافظ مادبا الدكتور فراس الفاعور ومدير الشرطة العقيد رائد 
 .العوران وعدد من المواطنين

وقال الفاعور ان ظاهرة اطالق العيارات النارية تشكل تهديدا الرواح المواطنين وذهب نتيجتها مئات 
بات االفراح الى مأتم وراح ضحايا الذنب لهم نتيجة لعيار ناري طائش من الضحايا وحولت مناس

ودعا كل صاحب فرح ان يمنع هذه الظاهرة ويفسح المجال لالحتفال بطريقة تليق بالمناسبة بدون 
وأكد أهمية الوقفة الشعبية الرافضة لظاهرة إطالق العيارات النارية في المناسبات .ويالت وضحايا

 .واألفراح
، شاكرًا الحضور «كفى لنزيف الفرح»قدم مدير شرطة مادبا تعريفًا بمبادرة مديرية األمن العام فيما  

على وقفتهم النابعة من الغيرة الوطنية، وتضامنهم مع الجهود األمنية في التوعية وردع أصحاب 
نوا من وحضر إطالق المبادرة بعض ممن عا. التصرفات التي ال تمت لعاداتنا وقيمنا الدينية بصلة

إصابات جراء العيارات النارية، وتحدث نيابة عنهم حسين الفقهاء الذي تعرض لطلق ناري طائش 
 .في منطقة الرأس حيث عانى كثيرًا من هذه الحادثة

 الزرقاء
وفي الزرقاء، وقع المحافظ الدكتور محمد السميران ومدراء الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع  

أهالي المحافظة على عريضة لمنع إطالق العيارات النارية في األعراس المدني وجمع كبير من 
 .والمناسبات ومحاربتها

جاء ذلك خالل حفل إطالق الحملة الوطنية في مركز الملك عبد اهلل الثاني الثقافي، بحضور قائد 
مجتمع المدني إقليم الوسط العميد الركن حاتم المواجدة ومدراء الدوائر األمنية والحكومية ومؤسسات ال

 .ووجهاء محافظة الزرقاء
إن إطالق هذه الحملة يهدف إلى الحد من إطالق العيارات النارية في المناسبات : وقال السميران

االجتماعية ومكافحة انتشار هذه العادة الدخيلة على المجتمع عبر نشر الوعي المجتمعي ونبذ هذه 
 .تمع وخلخلة بنيانهالممارسات غير الحضارية التي تسبب تدمير المج

بدوره، أكد قائد إقليم الوسط العميد الركن حاتم المواجدة أهمية تكاتف وتضافر جهود مؤسسات الدولة 
 .الرسمية والمدنية لمكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها بشتى الوسائل

م الدين بدوره، بين مفتي الزرقاء الدكتور محمد بني عامر أن إطالق العيارات النارية يخالف تعالي
اإلسالمي الحنيف الذي يؤكد ضرورة الحفاظ على حياة اإلنسان، الفتا إلى الدور الكبير الذي يقع 
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على عاتق خطباء المساجد واألئمة والوعاظ في توعية المواطنين من خطورة إطالق العيارات النارية 
 .في المناسبات واألفراح

 الرصيفة
والتي » كفى لنزيف الفرح »مني اطالق مبادرة بعنوان رعى متصرف الرصيفة الدكتور ماهر المو 
 . تهدف لمكافحة ظاهرة إطالق العيارات النارية

وثمن راعي الحفل المومني هذه المبادره الهادفة التي تعود بالفائده على ابناء المنطقة والتي ينتج 
 .عنها ازهاق لالرواح والممتلكات وضياع الشباب وهدر الطاقات االيجابية

ل النائب مرزوق الدعجة ان القانون غلظ العقوبة على المخالفين ومن يثبت تورطهم بهذا السلوك وقا
 .الضار وغير الحضاري

ثم تحدث مدير شرطة الرصيفه العميد محمد العرينات انه يجب بذل كافة الجهود من قبل الجميع 
 لنزرع في عقول الشباب 

س والجامعات والدورات المتكررة مخاطر وأضرار إطالق ومن خالل التوعية المستمرة والمنابر والمدار 
 . العيارات النارية، التي حولت األفراح إلى أتراح وما تخلفه من آثار سلبية

ثم تحدث رئيس لجنة مخيم حطين صالح النحاليني فقال أن ظاهرة إطالق العيارات النارية هي مكلفة 
 .معات المحليةماليا وسقوط الضحايا البشرية وتلحق الضرر بالمجت

ثم تحدث مدير اوقاف الرصيفة الدكتور حمزة ابداح ان اطالق العيارات النارية في المناسبات 
 .المختلفة ال يجوز شرعا لما فيه من تخويف واذى للمسلمين

 الطفيلة
، بمشاركة «كفى لنزيف الفرح»كذلك أطلقت مديرية شرطة الطفيلة في محافظة الطفيلة مبادرة  

 .سمية وشعبية وشبابية وذلك في لقاء عقد في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلةفاعليات ر 
واكد محافظ الطفيلة الدكتور عماد الرواشدة أن ظاهرة إطالق العيارات النارية في المناسبات ظاهرة 
سلبية بحاجة إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع لوقف نزيف الدم الناتج عنها، داعيا للتصدي لهذه 

 .ها تهدد األمن المجتمعيالظاهرة كون
بدوره، دعا مدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور سالم الشماسين جميع المواطنين لاللتزام بعدم إطالق 
. العيارات النارية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية

وش إلى أن الشريعة اإلسالمية حرمت إطالق ولفت مدير أوقاف الطفيلة الدكتور معاوية البط
 .العيارات النارية بغير وجه حق لما فيه من تخويف وأذى للمسلمين كما هو إتالف للمال بال فائدة
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 معان
كفى لنزيف »وانطلقت في محافظة معان امس االثنين المرحلة الثانية لحملة مديرية األمن العام  

برعاية محافظ معان محمد الفايز وبمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة « الفرح
 .وباديتها

ية واألهلية واألفراد وأشار الفايز، إلى ضرورة دعم الحملة من خالل التعاون ما بين المؤسسات الرسم
وتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لظاهرة اطالق العيارات النارية، ومحاربتها بشتى 
نما تتعداها بشكل أوسع  الوسائل، الفتا إلى أن نتائج تلك الظاهرة السلبية ال تقتصر على ممارسها وا 

 .لتهدد حياة اآلخرين وتلحق األذى والضرر بالمجتمع
لفت إلى أهمية دور المواطن وخاصة في التعاون ومساعدة رجال األمن في مالحقة كل من يخالف و 

القانون، واتخاذ اإلجراءات الرادعة بحقه، داعيًا للوقوف صفًا واحدًا تجاه من يعكر صفو أمن وسالمة 
 .مجتمعنا وأبنائه

طالق العيارات النارية تعتبر وقال مدير شرطة محافظة معان باإلنابة العقيد منتصر عبيدات، إن إ
 .ظاهرة سلبية خطيرة، نظرًا ألضرارها االجتماعية واالقتصادية والصحية

وبين مدير أوقاف معان الشيخ بالل البحري، حرمة إطالق العيارات النارية في الدين اإلسالمي، نظرًا 
 .ألضرارها على اإلنسان والمجتمع

جامعية حسين عساف، إلى األثر النفسي الذي لحق به وأشار عضو هيئة التدريس في كلية معان ال
وبأطفاله عندما أصيبت زوجته بعيار ناري طائش في ليلة عيد األضحى المبارك أثناء قيامهم بشراء 
مستلزمات العيد، وان عناية اهلل حالت دون اختراق الرصاصة لقلب زوجته بعد أن اخترقت صدرها 

 .ورئتها
 العقبة

ضمن التوجيهات الملكية « كفى لنزيف الفرح»من العام في العقبة امس حملة وأطلقت مديرية األ 
السامية للحد من ظاهرة إطالق العيارات النارية والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيا على المجتمع 

 .المدني
واكد محافظ العقبة حجازي عساف أن ظاهرة إطالق العيارات النارية تعتبر ظاهرة غير حضارية 

الحوادث التي تحصل نتيجة إطالق العيارات النارية واالزعاج التي تسببه تلك العيارات  ناهيك عن
من رعب للمواطنين وضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتتطلب جهدا وطنيا بتشاركية مع الجميع 

 .للقضاء على هذه الظاهرة
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دارية التي سيتم اتخاذها بدوره بين مدير شرطة العقبة العقيد فراس الصعوب اإلجراءات القانونية واإل
بحق مرتكبي هذه المخالفة وان مديرية األمن العام لن تتهاون في مالحقة مطلقي العيارات النارية 

 .باالفراح والمناسبات
وبين مدير مديرية اوقاف العقبة فارس جوازنة ان ظاهرة اطالق العيارات ظاهرة غير حضارية ليس 

 .مما تسببه من خطوره على المجتمع المدني بشكل عاملها أساس شرعي وال ديني وال اخالقي 
 
 
 
 
 
 
 



 لعالقات العامة دائرة اإلعالم وا                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

29 

 

 

 

 

صالح التعليم  الرزاز وا 
 مهند مبيضين. د

 
عمر الزراز في لقائه مع جمع كبير من الكتاب واإلعالميين أول امس،  . لم ُيبد رئيس الحكومة د

أي توقعات كبيرة بحلول سريعة لظروف البلد، فالرجل يشدد على أنه التركة الثقيلة الجأت البلد 
 .لخيارات صعبة، وهي جزء من حالة وطنيىة عاشتها البلد في ظروف متكررة

عمر الرزاز لم يعد مرهونا بالبنك الدولي، ورضاه او عدمه، فالرجل بات . ند دمستوى الوعود ع
مقتنعًا بأن استعادة المواطن وثقته هي االهم، وذلك ال يكون إال بتحسين الخدمات في ملفات أساسية 

 .النقل والتعليم والتأمين الصحي: هي
ذا تحدثت الحكومة عن نجاحات في وقف الهدر وضبط االنفاق، و  التعامل مع الفساد ومحاربته وا 

بجدية، فإنها بذات لوقت تفتح األفق لعمل جاد في ترشيق القطاع العام، وتوفير فرص عمل للشباب 
 .وتقليل نسب البطالة، وبخاصة في الوسط النسوي

لكن الكتاب الذي التقوا الرئيس اثاروا قضايا ومنها إصالح التعليم، ولكون رئيس الحكومة كان وزيرا 
بية فهو يدرك ما التحدي، وكيفية تجاوزه بشكل آمن وبخاصة في موضوع المناهج التي يرى أن للتر 

ثمة انجازا طيبا فيها في البرامج العلمية، وهو ُمقر بمشكلة المناهج اإلنسانية، كما أنه معترف بوجود 
لمعلومات خلل في الجامعات، وبنفس الوقت يؤكد على أن هناك الكثير من الخير في المؤسسات، وا

 .الموجودة في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي هامة ودقيقة
الحكومة تعي أزمة الجامعات المالية، وضرروة تحديث مجالس األمناء ولذلك قدمت مشروع قانون 

 .معدال لقانون التعليم العالي المعمول به حاليا، وبنقاط محددة
الراهنة، فإنه لدية الثقة الكبيرة بالمؤسسات وطاقتها وحين تحدثنا مع دولة الرئيس عن ازمة التعليم 

وخبراتها، لكن هذا ال يعني أن ال نستثمر الفرصة الراهنة الحداث مراجعات وتغييرات تقودنا 
 .لألفضل، في ظل الحديث عن الحاكمية والرقابة والتقييم لألداء

نولوجيا، الكثير من االفكار في ذهن الرزاز وهو الذي كان رئيس مجلس امناء جامعة العلوم والتك
ولديه تصور واضح عن هشاشة القيادات وتضارب المصالح بين القطاع الخاص والعام، وثمة 

وهو يعلم ان االستثمار في التعليم هو السبيل الوحيد للمستقبل األفضل، . مجالس امناء تحتاج لتغيير

 56ص الدستور 
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نقلة نوعية في تعليم رياض  ولذلك كان لديه اول أمس اصرار على تأكيد سعي الحكومة الحداث
األطفال، وربما يكون هذا الوعد الجديد الذي يطلقه، وهو امر بالغ األهمية، وهو امر سينهض به 
وزير التربية والتعليم العالي، وهو الخبير والمعين أيضا في هذا األمر، فهو ذو رؤية وطنية وجريئة، 

القرارات والدفاع عنها، ويعي اهمية استقاللية قد ال يعرف المداهنة والتنميق، لكنه قادر على اخذ 
ولعل شروعه بطلب تقييم رؤساء الجامعات هو بداية . الجامعات والعبث الذي طالها والهيمنة عليها

 .لمحطة جديدة وهامة
لقد بدا الرزاز أول امس أقل قلًقا من المشهد المحلي، وأكثر قدرة على توصيف المشهد ومعرفة 

ن كان، إال  مواطن الغضب، وربما كما قال الزميل عمر كالب تحدث بصوت المحلل، لكن ذلك وا 
أنه يعكس ارتياحًا ما بأن الموجة الكبيرة عّدت، ولهذا يجب العودة لتحسين األداء في مسألة 
التصريحات، بين الفريق الحكومي، وضبط االنفاق بشكل اكثر جدية، ومعالجة التأخر في قضايا 

 .  مات السياحية كما تحدث الزمالء الكتاباالستثمار، وتحسين الخد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لعالقات العامة دائرة اإلعالم وا                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

31 

 
 

 التربية الوطنية في الجامعات األردنية
 

 أحمد الحوراني
  

العام والتعليم الجامعي في األردن كان  حينما تم إدراج منهاج التربية الوطنية في مقررات التعليم
ال يعني أن تدريس مثل  أبنائنا معنى االنتماء والوالء للوطن وقيادته الهاشمية وهذا هدف ذلك تعليم

هذا  وجود والء للوطن لدى البعض أو جهل البعض اآلخر بأهمية هذه المادة يقوم على أساس عدم
إنسان وتشكل جزءا من ذاته، ولكن مفهوم  األمر، فالوالء للوطن من البديهيات التي تولد مع كل

كسلوك حضاري يتطلب تعزيز الوعي بهذا الوالء وتطويره بما ال يدع مجاال ألي  ة الوالءممارس
مساقات التربية الوطنية في الجامعات األردنية ما زالت دون المستوى  .للخطأ ولو عفوياً  مواطن

 كافية لتحقيق الهدف منها بسبب محتوى هذه الدروس التي تفتقر للمادة التعليمية المطلوب وغير
التدريب  لمناسبة، ألن تنمية السلوك الواعي ال تتم من خالل الدروس النظرية فقط، بل البد منا

إن تطوير مادة التربية الوطنية قد  .والتطبيق والمعايشة الواقعية لألحداث اليومية التي يمر بها الوطن
ها أو التغاضي كمنظومة متكاملة ال ينبغي ترك أي من يتحقق من عدة محاور يجدر التأكيد عليها

بلوغ الهدف المنشود، وتشتمل هذه المحاور على تطوير مقررات  عنها الن ذلك يعني التراجع عن
بحيث يتضمن ذلك تدريس الجوانب المتعلقة بالدولة كتاريخها ونشأتها ودور  مادة التربية الوطنية

ونظام مجلس  ساسي للحكمالهاشميين في خدمة األمتين العربية واإلسالمية وكذلك النظام األ قادتها
من حقوق يتوجب عليهم األخذ  األمة وغيرها كمادة حيوية يتعلم من خاللها الطالب كمواطنين ما لهم

والتأكيد على أن المواطن هو محور النظام وهدفه  بها وما عليهم من واجبات ينبغي عليهم الوفاء بها،
هي من المبادئ األولوية التي التنمية والمحافظة على مكتسباتها  وغايته كما يجب التأكيد على أن

 الطالب على كيفية المشاركة فيها والتعايش معها مثل المشاركة في االحتفال يجب أن يتدرب
والنظافة وكذلك المساهمة  بالمناسبات الوطنية وغيرها مثل يوم الشجرة ويوم الوفاء للوطن ويوم البيئة

على أن الدفاع عن الوطن هو فرض عين  في حفظ األمن وما شابه، وال يقل ذلك شأنا عن التأكيد
المناسبة لتمكين الجميع من ممارسة هذه المسؤولية متى ما  يشترك فيه الجميع والبد من وضع اآللية

التربية الوطنية ينبغي أن تواكب األحداث وعلى الجامعات إعادة النظر في  .استدعت الحاجة إليها
ينطلق  متمسكًا بالجوانب النظرية للكتاب فال بد أن تدريسها، فمن المؤسف أن يبقى األستاذ آليات

 40ص رأي ال
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اليوم تختلف عن  للحديث في كل يوم أمام الطلبة بالموضوع الذي يشغل المجتمع، فمحاضرة
غاية في األهمية وعليه أن يعي  محاضرة األمس، وفوق هذا فإن مسألة أن يكون األستاذ متمكنًا تبدو

للتضحية من أجله، ومن غير الممكن أن تكون  دادكيف يغرس في الناشئة حب الوطن واالستع
 .إخفاق معدله على سبيل المثال وللحديث بقية عالمة الطالب في هذه المادة سببًا في
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 السلط –حسان خالد عبدالحليم قطيشات  -
 الكرك –ماجد حنا المدانات  - 
 الصويفية –نجيب عايد موسى الفاخوري  - 
 مادبا –سابق سالم ابراهيم الطوال  - 
 الشميساني –وليد أحمد مصطفى السمكري  - 
 المدينة الرياضية -نائلة أحمد داّلل  - 
 الرمثا –فريزه احمد مناع الزعبي  - 
 إربد –آمال جورج عبدااهلل يارد  - 
 الفحيص -جريس نصري خيرو المخامرة  - 
 

 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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 م بارز في قضية التبغ، يعتزمون تنفيذ وقفة أمام مجلس النواب، وذلك هعائلة وأقارب مت
 03إن الوقفة ستستمر “ زواريب“مصادر قالت لـ. انعقاد الدورة االستثنائية، األحد المقبل يوم

ا سيتم تسليم مجلس النواب رسالة من هل انعقاد أعمال الدورة، ومن بعدوستكون قبي دقيقة،
 .مهأسرة المت

 
 اهيعتزم المركز الوطني ألمراض السكري والغدد الصماء، إنشاء مواقف سيارات تتراوح سعت 

علمت “ زواريب”. ماليين دينار 7قرابة  هسيارة، بعطاء وصلت كلفت 011و 911ما بين 
 .ندس إشراف على المشروعهشر بتنفيذه حالما يتفق المركز مع ممقاول العطاء سيبا أن

 
 العاملين في الوزارات  ها ديوان المحاسبة أمس، للعشرات من موظفیهتنقالت أجرا

مصادر . ا اعتبارا من يوم األحد المقبلهمة، بحيث يتم تنفيذهالحكومية الم والمؤسسات
ا ضمان أال تؤثر هدفهقريبا، وذه التنقالت تتم بشكل سنوي ته ، قالت إن“زواريب”

الديوان وبعض موظفي الحكومة، على سير العمل  العالقات التي تنشأ بين مندوبي
 .هتهونزا

 
  صورا من صفحات لمادة “ تويتر”جدل حاد ثار أمس، بعد نشر إحدى الناشطات على

حت التي تدرس في الجامعة األردنية، والتي تشتمل على باب ت“ وقضايا العصر اإلسالم”
اقا للمرأة بدنيا وعقليا ونفسيا، ھأن ذلك يسبب إر ھ، تذكر فی“عمل المرأة مساوئ”عنوان 

ر الفساد ھاألسرة، وزيادة معدالت البطالة بين الرجال، وانتشار ظوا ويؤدي إلى تفكك
واشترك في الجدل قانونيون وقانونيات وناشطون وناشطات، انتقدوا  .ور األخالقيھوالتد

األصوات لتمكين المرأة  ھالمادة في الوقت الذي ترتفع فی ھب إلیھالسياق الذي تذ
األمينة العامة للجنة الوطنية . معدالت الفقر م في خفضھاقتصاديا، كون ذلك يس

شاركت في النقاش، ووعدت بأن اللجنة  األردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس
المادة تدرس لعشرات اآلالف من  ذهھستتابع الموضوع بالقنوات الرسمية، خصوصا أن 

 .الطلبة

 زواريب الغد
 

 

 

 زوايا الصحف 


