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  "حقوق األردنیة"الجریمة اإللكترونیة ندوة في 
  

كلیة الحقوق  عقدت في -محمد المبیضین
في الجامعة األردنیة أمس ندوة بعنوان 

الجریمة األلكترونیة بین الواقع العملي "
شارك فیھا مدعي عام عمان " والنظري

القاضي رامي الطراونة ورئیس قسم 
المتابعة في وحدة الجرائم االلكترونیة في 
مدیریة األمن العام الرائد رائد الرواشدة 

  . اونةوأدارھا الدكتور حسن الطر
   
وقدم القاضي الطراونة خالل الندوة التي  

حضرھا نائب رئیس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة  شرحا مفصال لقانون الجرائم اإللكترونیة رقم 
الذي أقر لتنظیم الفضاء اإللكتروني بعد ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ٢٠١٥لسنة  ٢٧

  .داخل األردن وخارجھ
   

ة األحكام الواردة في القانون، مشیرا إلى أن المادة الثالثة نصت على معاقبة كل من وحدد الطراون
دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتیة أو نظام معلومات بأي وسیلة دون تصریح أو تجاوز التصریح، 
خصوصا إذا كان الدخول إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمیر أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعدیل 

  .قل أو نسخ بیانات أو معلومات أو توقیف أو تعطیل عمل الشبكة المعلوماتیة أو نظام المعلوماتأو ن
   
   

وأضاف أن القانون أتاح الدخول للمواقع اإللكترونیة لالستفادة من خدماتھا في المعرفة العلمیة 
) االنترنت(وعرض الطراونة صورا لجرائم إلكترونیة مارس مرتكبوھا من خالل شبكة . واإلنسانیة

  .ووسائل االتصال االجتماعي االبتزاز والقدح والذم
   
لتعالج  ٢٠١٥بدوره بین الرواشدة أن وحدة الجرائم اإللكترونیة أنشئت في مدیریة األمن العام عام  

  .القضایا اإللكترونیة بعد االنتشار الواسع لشبكة االنترنت والھواتف الذكیة في األردن
   
عاما ھن أكثر الفئات عرضة للجرائم  ٢٤إلى  ١٢أن الفتیات من الفئة العمریة ولفت الرواشدة إلى  

اإللكترونیة، داعیا اآلباء واألمھات إلى توعیتھن لحمایتھن من أشخاص یمارسون انتحال الشخصیة 
  .واستخدام الصور التي لھا خصوصیة بھدف االحتیال المالي

  وحذر الرواشدة من جرائم التجنید اإلر
   

ألطفال والمراھقین، خصوصا الذي تمارسھ عصابات إرھابیة بھدف نشر األفكار الظالمیة ھابي ل
  . التي تدمر اإلنسان والمجتمعات اإلنسانیة

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  منتدون یؤكدون ضرورة مواجھة آفة المخدرات
 
 
  

أجمع  مشاركون  - سناء الصمادي
شباب ..األردن یحتاجك"في ندوة 

بضرورة توعیة " بال مخدرات
طر آفة المخدرات الشباب بخ

على الفرد واألسرة والمجتمع، 
ونشر الثقافة حول تلك اآلفة 
وخاصة فیما یتعلق بالجانب 
الدیني لما لھ من أثر في إیصال 
الرسائل التوعویة بخطاب یالمس 

  .وجدان الطلبة
  

ھم عماد  وأشاروا في الندوة التي نظمھا المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة إلى أن الشباب
  .األمة وبصالحھ تصلح وبفساده تھدم األمم، من ھنا جاءت أھمیة الندوة

  
وتھدف الندوة حسب مدیر المركز الدكتور أحمد العوایشة إلى توعیة وتثقیف الطلبة باألضرار 

الناتجة عن تعاطي المخدرات وتوجیھ طاقاتھم الستثمار أوقات فراغھم بما ھو مفید ونافع، باإلضافة 
ق وعي عام بینھم بالقضایا المھمة ومد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنیة للوقایة من ھذه إلى خل

  .اآلفة التي تحتاج من الجامعات كافة العمل على توعیة طلبتھا للتخلص منھا
  

وبین الدكتور عدنان العساف من كلیة الشریعة في الجامعة أن الجامعات یقع على عاتقھا دور كبیر 
جھات المختصة في محاربة ھذه اآلفة الخطرة وذلك بتقویة الوزاع الدیني لدیھم وجعلھم في مساندة ال

  .شركاء فاعلین في االبتعاد عنھا
  

ولفت الدكتور أحمد الحراسیس من دائرة اإلفتاء العام إلى أن الفراغ الروحي الذي یعیشھ شبابنا الیوم 
یجب على الجمیع العمل بروح الفریق الواحد ھو أحد االسباب النقیاد الشباب وراء تلك اآلفة التي 

للتوعیة من مخاطرھا والحد منھا لمحاصرة وتضییق الخناق على كل من تسول لھ نفسھ العبث بعقول 
  .الشباب وترویج تلك السموم بینھم

  
وتحدث النقیب نبیل الرواشدة من إدراة مكافحة المخدرات في مدیریة األمن العام عن مخاطر 

تتلف العقل والجسم، وآثارھا السلبیة على متعاطیھا وعلى أسرھم ومجتمعھم، داعیا  المخدرات التي
الطلبة إلى عدم االنسیاق وراء رفقاء السوء، مستعرضا بعض األمثلة الواقعیة في المجال، مبینا  أن 

  . خطر المخدرات ال یختص بفئة معینة من أبناء المجتمع
  

امعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع رئیس فرع العقبة وعلى ھامش الندوة افتتح نائب رئیس الج
  .الدكتور موسى اللوزي معرضا توعویا للتعریف بأنواع المخدرات وأضرارھا

  /المدینة نیوز/شفقنا/طلبة نیوز/بترا/السوسنة/أخبار األردنیة
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  قرعة بطولة الكرامة لخماسي الكرة االثنین
  
  

 یعقد االثنین المقبل في دائرة النشاط الریاضي في الجامعة االردنیة قرعة بطولة كأس الكرامة الثامنة
  .عشر لخماسیات كرة القدم التي تنظمھا الجمعیة الثقافیة للشباب بالتعاون مع الجامعة االردنیة

  
وسیتم خالل االجتماع مناقشة تعلیمات البطولة بحضور مندوبي الفرق المشاركة التي تمثل مختلف 

  .الفعالیات المدنیة والعسكریة
  

شاركة الفعالیات المختلفة في البطولة التي تقام عدنان الطوباسي رئیس الجمعیة الى أھمیة م. وأشار د
  .بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

  
رائع خریسات مدیر دائرة النشاط الریاضي في الجامعة االردنیة حرص الجامعة على . واكد د

  .التعاون مع الجمعیة في اطار تعاونھا مع المجتمع المحلي
  

الفتا الى النجاح الذي  ١٩٩٧ة االولى انطلقت عام عصام جمعة ان النسخ. بدوره قال مدیر البطولة د
  .حققتھ في السنوات الماضیة

  ٣٦:الدستور ص/الكترونيالرأي 
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  !عابرة للحكومات .. استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة
  
  

تشیر المعطیات التنفیذیة لالستراتیجیة نحو االیجابیة بأنھا ستكون كذلك، إذ ساھم محتوى ومضامین 
  .نفیذ من حیث االختصاص والتراكمیة في االنجازاالستراتیجیة في فرض سیناریو الت

  
وأخذ المنحى التنفیذي لمحاور االستراتیجیة، التي كانت نتاج جھد خبراء ومسؤولین على مدار 
اشھر، بناء على تكلیف ملكي، المؤسسیة والھیكلة التي تفرض واقعا قانونیا مستمرا، غیر مرتبط 

یة من قبل الحكومة تمثلت تشكیل لجنة وزاریة علیا باشخاص المسؤولین، إذ اتخذت قرارات تنفیذ
التعلیم العالي ، التربیة والتعلیم ، وزارة العمل، وزارة : برئاسة رئیس الوزراء وعضویة وزراء

التخطیط، وتكلیف وزیر التعلیم العالي بإعداد الخطة التنفیذیة لالستراتیجیة بالتعاون مع الوزراء 
  .المعنیین

  
ّر مجلس الوزرا ة التنفیذیة، لیصار بعدھا وضع خطة سنویة للخطة التنفیذیة تتضمن كل وأق ّ ء الخط

  .اجراء من إجراءات تنفیذ األھداف فیھا، وھو ما تم من قبل تلك الوزارات
  

وفي ضوء ذلك، بدأ العمل على تنفیذ محتوى ما تضمنتھ االستراتیجیة، إذ جاء التنفیذ في قطاع التعلیم 
تشریعي تناول تعدیل ووضع قوانین وأنظمة واتخاذ قرارات، اما المسار : لالعالي في مسارین، األو

  .الثاني جاء على شكل إعادة ھیكلة من خالل إنشاء وحدات و مدیریات مراكز
  

  المسار التشریعي
  

وخالل الفترة الماضیة تم االنتھاء من اعداد مشاریع قوانین وانظمة وتعدیالت على أخرى، وتم 
مشروع ،٢٠١٧مشروع قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة: وزراء، شملترفعھا الى مجلس ال

ومشروع نظام مساءلة وتقییم أداء القیادات األكادیمیة في  ٢٠١٧قانون الجامعات األردنیة لسنة 
مشروع نظام معدِّل ،الجامعات ومشروع نظام ممارسة العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات 

  .مكاتب الخدمات الجامعیة ونظام الطلبة الوافدین لنظام تنظیم عمل
  

% ٥وعلى صعید القرارات ، البدء بالغاء التجسیر بین كلیات المجتمع والجامعات تدریجیا بنسبة 
سنویا للقبول على برنامج التجسیر %) ٢٠(على مدار اربع سنوات، إذ ان االسس تخصص ما نسبتھ 

لمدة خمس سنوات وتم %) ١٠(لراكدة والمشبعة بنسبةو بالبدء بتخفیض القبول في التخصصات ا
تطبیقھ ابتداًء من الدورة الشتویة الحالیة للثانویة العاّمة، الى جانب االلتزام بنسب قبول الموازي التي 

  %.٣٠تنص علیھا االسس والمحددة ب 
  

یا بالقبول المباشر كما وافق مجلس التعلیم العالي مبدئیا للجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوج
في كلیتي الطب وطب االسنان وتشكیل لجنة لوضع ضوابط للموضوع وھو أحد متطلبات الھدف 

  .االستراتیجي األول في االستراتیجیة فیما یخص تحسین مدخالت الجامعات

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢-١:الرأي ص
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ّدل ولتتماشى االھداف التي تضمنتھا االستراتیجیة في محاور التعلیم التقني والفني، تم أعداد نظام مع

لنظام الخدمة المدنیة، ینتظر صدور اإلرادة الملكیة السامیة للموافقة علیھ، یتضمن امتیازات لخریجي 
  .الدبلوم التقني واخرى لخریجي الدبلوم الفني

  
  المسار المؤسسي

  
وفي المسار المؤسسي، فقد تضمنت انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدین ووحدة التعلیم التقني، الى 

لجنة لوضع تصور لمركز وطني الستخدام التكنولوجیا وإدماج مصادر التعلیم المفتوح  جانب تشكیل
  .في التعلیم العالي

  
في حین تعمل جامعة البلقاء التطبیقیة على إعادة تأھیل كلیات المجتمع لتكون كلیات تقنیة تشمل 

الت الوطنیة للتعلیم في وقت شكلت لجنة لوضع إطار المؤھ. كلیات) ٤(المرحلة االولى إعادة ھیكلة 
كما تم وضع خطة استقطاب الطلبة العرب .العالي والتقني في المملكة برئاسة رئیس ھیئة االعتماد

  .٢٠٢٠- ٢٠١٧واألجانب 
  

  ھل ھنالك تحدیات؟
  

بحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء، ناقش مقترحات الغاء القبول على البرنامج العادي، في 
االجتماعیة التي ترتبھا تلك المقترحات، بما یضفي على تنفیذ ھذا البند  ضوء الكلف سواء المادیة او

  .الموضوعیة) الغاء الموازي(
  

ورأى مجلس الوزراء في الخیارین المقترحین في االستراتیجیة غیر عملیین وغیر قابلین للتنفیذ في 
مج ال یمكن االخذ بھ الظروف الحالیة، إذ أن خیار تحمل الحكومة تعویض الجامعات عن الغاء البرنا

في ظل الظروف االقتصادیة وما تعانیة موازنة الدولة المعروفة من عجز، إذ أن ھذا الخیار یترتب 
ً ) ١٣٦(علیھ بالنھایة ان تتكفل الحكومة بدفع مبلغ    .ملیون دینار سنویا

  
في  اما البدیل الثاني ُیّحمل الطلبة تعویض والكلفة، من خالل رفع الرسوم لبعض التخصصات

في ضوء . في بعض التخصصات%) ١٩٠(البرنامج العادي، ما یتطلب ان تصل نسبة الرفع الى 
ھذه االستنتاجات، طلب مجلس الوزراء من وزارة التعلیم العالي إیجاد صیغة ثالثة تدمج بین ھذین 

لف البدیلین، تتوافق مع توصیات االستراتیجیة وتحققھا، وفق الیة تخفف من الكلف المالیة والك
االجتماعیة، ما یتطلب توافق مجتمعي یتمثل في استشارة مجلس النواب ومجالس أمناء الجامعات و 

وبحسب توصیات االستراتیجیة المتعلقة بإلغاء البرنامج الموازي للطلبة األردنیین . اتحادات الطلبة
ً خالل مدة  ت لتنفیذ ذلك ، فقد اقترح ٢٠١٧/٢٠١٨سنوات اعتبارا من العام الجامعي ) ٨(تدریجیا

طالبا سنویا وعلى مدى ثمانیة سنوات بمجموع ) ٥٥٥٠(تخفیض طلبة البرنامج الموازي بمعدل 
وبینت . من الطلبة األردنیین في البرنامج الموازي%) ١٢٫٥(طالب، ما نسبتھ الرقم ) ٤٤٤٠٠(

د بمبلغ مساٍو وسیزدا، ملیونا في السنة األولى) ١٧(االستراتیجیة ان النقص في دخل الجامعات یقدر
سنویا حتى السنة الثامنة، وھي السنة التي سیترك جمیع الطلبة األردنیین فیھا البرنامج الموازي، 

ملیونا بشكل سنوي تقوم الحكومة بتعویضھ ) ١٣٦(لیكون عندھا حجم نقص الدخل بحوالي 
وھو ) ١٨١٦٠٠(وقدرت االستراتیجیة ان یكون عدد الطلبة مع انتھاء السنة االخیرة، . للجامعات

  ).١٧٠٠٠٠(قریب من الطاقة االستیعابیة المقررة 



  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 

8 

  المبادرة تسعى لتحفیز األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة بالمسارات السیاحیة
  تشجع السیاحة وتروج لجمال األردن".. مسار"

  
  

من یتم ” مسار“بھدف تشجیع السیاحة الداخلیة في األردن، أطلقت العشرینیة دارین داریھ مبادرة 
خاللھا الترویج لألماكن غیر المتداولة على الخریطة السیاحیة، وذلك عن طریق زیارات تعریفیة 

  .”أن نرى جمال األردن في كل مكان“ونشر الفكر السیاحي، وتجسیدا لشعار المبادرة 
دارین داریھ حملت على عاتقھا تحقیق ھذا الھدف على أرض الواقع منذ عامین، وھي طالبة تدرس 

  .جامعة األردنیة، تخصصت في اإلرشاد والتطویر السیاحيفي ال
عملنا في المبادرة على تقدیم “: ”الغد”وحول مفھوم الفكر السیاحي، توضح داریھ في حدیثھا لـ

السیاحة البیئیة والسیاحة الثقافیة والتطوعیة والسیاحة المیسرة أو : وتطبیق مفاھیم جدیدة للسیاحة مثل
  .”شخاص ذوي اإلعاقةوھي تناسب األ” المھیأة“

منذ خمسة أعوام من خالل تشجیع األفراد على التعرف على معالم جدیدة ” مسار“وبدأ تحقیق مبادرة 
وتأكید مفھوم السیاحة البیئیة والمجتمعیة، وكذلك مفھوم السیاحة المیسرة، واستطاعوا منذ العام 

  .یة، تحفیز األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة بالمسارات السیاح٢٠١٤
واستطاعت المبادرة بمشاركة ریادیین ومتطوعین من األماكن التي تجري زیارتھا حتى الیوم تنظیم 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، ونظمت مؤخرا مسارا ” مھیأة“مسارات  ٨مسارا رغم التحدیات، منھا  ٧٧
لحمایة شجرة مثمرة بالتعاون مع العربیة  ١٣٠لمنطقة أم النمل في لواء الكورة؛ حیث تم زراعة 

  .الطبیعة
مع ھذه الرحالت زادت التوعیة والحافز للمشاركة في مسارات جدیدة والمشي في “وتبین دارین 

  .”الطبیعة والتعرف على أماكن وأشخاص جدد
تتم بزیارة أماكن بیئیة .. بأنھا لألشخاص من ذوي اإلعاقة) المھیأة(تعرف داریھ السیاحة المیسرة 

فة باألردن، ھي كنز الحضارات وتنوع الثقافات، یوم السبت كان مسار ثقافیة وتراثیة بمناطق مختل
  .تم الذھاب لمنطقة أم النمل بالشمال وزرع األشجار ٧٧الـ

نحرص في السیاحة المھیأة على حجز الباص المناسب لألشخاص ذوي اإلعاقة، ونقوم “وتضیف 
المساریین في رحالت السیاحة المھیأة باختیار المكان المالئم أیضا من خالل استكشافھ مسبقا، كما أن 

  .”ھم أشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة والسمعیة والحركیة، تأكیدا أن االختالف ھو أساس التكامل
یزید الشغف لترویج األردن سیاحیا وتغییر النمط المتداول عن السیاحة الداخلیة في ” مسار“في كل 

یسلط الضوء على مفھوم ” ى األردن بعیون مسارلنر“كل مسار، وفق دارین التي تبین أن الشعار 
  .سیاحي جدید كالسیاحة التطوعیة

من حق كل واحد من األشخاص ذوي اإلعاقة أن یتمتع بسیاحة بلده، لھذا ھنالك مسارات “وتضیف 
  .”سیاحیة لمختلف اإلعاقات، تعكس جمال األردن في كل مكان

ال نحكم على شخص أنھ ال یستطیع إال بعد : ، وفق داریھ، منھا”مسار“رسائل عدة تبثھا مبادرة 
ال نأخذ عن الشخص ذي اإلعاقة قرارا، علینا المبادرة بسؤالھم وتوجیھ .. تجربتھ وإعطائھ المساحة

  .”الحدیث إلیھم ولیس لآلخرین
والخجل منھا .. اإلعاقة قضیة حقوق إنسان ویجب تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص لھم“وتلفت الى أن 

كثیر منھم .. على الرغم من العوائق البیئیة والسلوكیة.. تجذر ثقافة التنوع وقبول اآلخریعكس عدم 
استطاعوا تحقیق ذاتھم وإثبات وجودھم، ھذه الشریحة الواسعة التي یتم إقصاؤھا والتمییز ضدھا 

  .”یجب أن نكون معھم ونندمج بھم
الریان، تعرف المساریون على  المھیأ زار مؤخرا منطقة أم النمل ووادي” مسار“فریق مبادرة 
تعاون الجمیع في غرس األشجار المثمرة، استمتعوا بجمال الطبیعة في ھذا الیوم .. بعضھم بعضا

  الغد الكتروني
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أول رحلة لنا مع مبادرة مسار وبالنسبة لي من أجمل الرحالت بحیاتي، “: منھم ریما غیث، وقالت
واتفقنا أن .. قمنا بزراعة األشجار“ف وتضی. ”واكتشفت بأن األردن أجمل ما فیھا األماكن الطبیعیة
سعدنا جدا بھذه المبادرة ودورھا الفعال في .. نأتي لزیارة المكان ذاتھ مرة أخرى، ونتفقد أشجارنا

  .”تعریفنا ببالدنا
الیوم طلعنا مع مسار مھیأ أول تجربة لنا من ھذا النوع، ویناسب األشخاص “: طیانوتقول بیان ع

  .”كانت مبادرة أكثر  من رائعة.. ذوي اإلعاقة الذین واجھوا الصعوبات
لم أتخیل یوما أن األردن تضم مثل ھذه “: ، قال أحدھم”أم النمل“ومن تعلیقات المشاركین في مسار 

أشعر وكأنني “: ، وعلقت أخرى بدعابة، قائلة”من الممكن الوصول لھاكیف كان .. المناظر الخالبة
  .”أنا في ھولندا: في أوروبا أنوي إنزال الصورة ووضع تعلیق علیھا

على تنظیم رحالت سیاحیة كل أسبوع أو أسبوعین، ویتكفل بتأمین ” مسار“ویحرص فریق مبادرة 
خاللھ تأمین المواصالت وإحضار وجبة احتیاجات المساریین، مقابل مبلغ مناسب یستطیعون من 

الطعام التي یحرصون على شرائھا من أحد المطابخ اإلنتاجیة في المنطقة المراد زیارتھا، بھدف دعم 
محمیة األزرق، السلط، : المھیأ لذوي اإلعاقة” مسار“ومن األماكن التي سلكتھا . وتمكین األسر

  .ن، وأم النملمادبا، البترا، أم قیس، وادي الریان، جرش ودبی
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  اعتماد تخصصات أكادیمیة
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، على استمراریة االعتماد الخاص 
  .وضمان الجودة لكلیة الطب في الجامعة االردنیة في السنة الرابعة

  
لى تثبیت الطاقة ووفقا لبیان صحافي صدر امس االربعاء عن المجلس، فإن المجلس وافق ع

جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة، ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة العمارة(االستیعابیة لتخصص 
) برنامج البكالوریوس/ التصمیم الداخلي (وعلى رفع وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

  .في جامعة البترا
  

في ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة العمارة(صص ووافق المجلس على تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخ
برنامج / ھندسة الویب(المركز وعلى االعتماد الخاص لتخصص /جامعة البلقاء التطبیقیة 

  .في جامعة فیالدلفیا وعلى رفع الطاقة االستیعابیة العامة في جامعة عمان العربیة) البكالوریوس 
  

جیا االتصاالت، وتكنولوجیا الصناعات تكنولو(كما وافق على االعتماد الخاص لتخصصات 
في كلیة الھندسة ) برنامج الدبلوم المتوسط/ الكیمیائیة، وتكنولوجیا الحاسوب، وحساب الكمیات

  .جامعة البلقاء التطبیقیة/ التكنولوجیة 
  

االتوترونیكس ، محطات التولید، المساحة، (وأجل المجلس البـت في االعتماد الخاص لتخصص 
  .جامعة البلقاء التطبیقیة/ في كلیة الھندسة التكنولوجیة ) برنامج الدبلوم المتوسط/ نیةالھندسة المد

  
وقرر المجلس تشكیل مجلس أمناء كلیة الشریف ناصر بن جمیل للقیادة والسیطرة واالتصاالت 

  .كلیة مجتمع متوسطة لدورة جدیدة/ العسكریة 
  

عتماد العام لبرامج الدراسات العلیا وعلى ووافق المجلس على التعدیالت لتعلیمات ومعاییر اال
التعدیالت لالطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد للبرامج االكادیمیة المنبثقة عن الشراكات ما بین 

  .الجامعات والقطاع الخاص 

  ٥:الدستور ص/٣:الرأي ص



  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 

11 

  
  
  
  

  الجامعات وفصل الطالب
  

  مھند مبیضین.د
  

تخاذ موقفھا الذي اتخذتھ من طلبة یدرسون ال نعرف كّل األسباب التي دفعت جامعة البلقاء، إلى ا
الھندسة فیھا، والمعلومات لدینا غیر مكتملة إال الئحة اإلدانة التي یقدمھا المعنیون عبر اإلعالم، لكن 
األمر فیھ كالم كثیر، وال نعرف وال ندعي أننا نملك تفسیرا لما جرى، وال نقول إن الطالب أبریاء 

ً ومالئكة، وإن بعضھم ال یتحرك جماھیریا دون المرجعیات الحزبیة، تلك ھي الجامعات،  تماما
  .والعمل الطالبي یحتمل الكثیر

  
وحدھا ھیئة الجامعة التي تقدم لإلعالم ما تقدم من معلومات قد ال تكون مقنعة للجمیع، وقد تكون 

وا ولكن في المحصلة لدینا طالب عوقب. صحیحة، وقد تحتمل التعسف والتغلیظ او تكون مناسبة
طالب من كلیة الھندسة التكنولوجیة «بالفصل واالنذار كما جاء في كالم عمید الكلیة فھناك ثمانیة 

اتخذت الجامعة عقوبات بحقھم بعد اعاقتھم للعملیة التدریسیة في كلیة الھندسة ›››››››› البولیتكنك«
وأنظمة الجامعة، وتم إیقاع  وھو ما أثبتتھ التحقیقات التي قررت مخالفة الطلبة لقوانین» .التكنولوجیة

العقوبة على ثمانیة طالب؛ منھم اثنان فصل نھائي من الكلیة وستة طلبة تم فصلھم من الكلیة لمدة 
  .فصلین دراسیین

  
عمید الكلیة بین أن قوانین وأنظمة الجامعة تتیح ألي طالب تم إیقاع العقوبة القانونیة علیھ االعتراض 

أن الجامعة تنفذ سیادة القانون والعدالة «، وبعد ذلك تصبح نافذة، مبینا ضمن المدة القانونیة الالزمة
  .»والمساواة

وأسھل شيء الیوم أن نقول إن ھذه المؤسسة أو تلك تطبیق القانون، وأكثر شيء سائد في المجتمع 
عكس ذلك، وبغض النظر عن أن ھؤالء طالب لھم مطالب مشروعة، او غیر مشروعة برأي 

مان مسار العدالة ھو األھم، فلجان التحقیق في الجامعات أغلبھا ولیس كلھا ھشة الجامعة، فإن ض
وتنفذ ما یأتي من عٍل، وفي تلك الكلیة حراك طالبي بعضھ مسیس، ولكن العالج یجب أن یكون 
بشكل مختلف، وحق الطالب بالتعبیر عن آرائھم كفلھ الدستور والتزام األردن بحقوق اإلنسان 

  .رھا المطبقةالعالمیة ومعایی
  

قلنا قبل اقل من شھر في ھذه الزاویة إن جامعة البلقاء تحقق نجاحات في اإلنفاق وضبطھ وتقلیص 
العجز، الیوم نقول إنھا مدعوة للتعقل، أكثر في معالجة قضایا الطلبة وإن علیھا أن تنظر برؤیة أوسع 

دح إجراءاتھا إن كانت صحیحة، وال مشكلة لدینا في م. وأرحب، وأن تساعد الطلبة في حل مشكالتھم
ولكنھا في فصل الطلبة لمجرد القول إنھم اعاقوا العملیة التدریسیة وخالفوا القانون، فذلك أسھل ما 
یجده العمداء لتبریر اجرائھم، التعسفي برأي الخصوم، أو العادل برأیھم والمقنع لھم بأن ذلك یقدمھم 

مھم لیس تطبیق القانون، بل الحریة للطلبة والحوار معھم وال. لمواقع علیا، فھم حفظة الھیبة والدولة
 ً ً والتزاما وأحیانا تصرف العمداء المدفوع . واحترام عقلھم، وحین یكون ذلك یكون الطلبة أكثر وعیا

  .بإظھار الحزم والوالء للرئیس یصنع أزمة أكبر من حلھا، ھنا یجب تدخل الكبار
  

 مقاالت

  ٤٠:الدستور ص/عمون
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منا  حدث ذلك في جامعة مؤتة یوم كان األستاذ ّ َ أواسط التسعینیات، وعل الدكتور عدنان البخیت رئیسا
ً في استیعاب الطلبة، وكیفیة إدارة التیارات الفكریة الجامحة والحشود، وأظن أن البلقاء  ً درسا جمیعا
قریبة منھ وتحت مسؤولیتھ كرئیس مجلس أمناء، ویمكن للجامعة تدبیر محاضرة عامة لھ مع العمداء 

، . في كیفیة إدارة الجامعة التي نریدلإلفادة من تجربتھ  ً ً واحدا آنذاك طلب البخیت حفظھ هللا منا طلبا
ً لعقلھ وسعة صدره وحسن  ً لقاعات الدرس وكلنا احترما وجعلھ ضمن تقویم الجامعة، فعدنا جمیعا
تدبیره فقط أعطي الحكمة ولم یقل اننا شذاذ آفاق او نعطل التدریس في جامعة نصفھا عسكري، بل 

ً بدراستنا وحقق لنا ما نریدجعلن ً واھتماما ً . ا أكثر طوعا   .لذا على البلقاء ان تعرف خبرتھ جیدا
  



  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 

13 

  
  كلیات الشریعة واإلرھاب

  الدكتور ارحیل الغرایبة
  

محاوالت الربط بین اإلرھاب ودارسي العلوم الشرعیة قائمة على انطباع متعجل وخاطىء وشيء 
على تشخیص سلیم وال فھم قویم، ولیست مبنیة على أسس  من الحیف والخصومة الفكریة، وال تقوم

علمیة أو دراسات موضوعیة، بل ھناك دراسات حدیثة صادرة عن دوائر علمیة مختصة اتبعت 
منھج التتبع واالستقراء، واعتمدت المنھج التحلیلي لقاعدة بیانات ضخمة تتعلق بالمنتمین إلى 

سالمیة المتطرفة، وتوصلت إلى نتائج علمیة مفادھا أن وأخرى تتعلق بقیادات التنظیمات اإل) داعش(
ً، وكانت النسبة العلیا لتخصصات الھندسة  نسبة دارسي العلوم الشرعیة في ھذه المنظمات متدنیة جدا

 ً   .والعلوم والحاسوب ھي األعلى واألكثر شیوعا
، ومن )داعش(على أكبر تسریب وثائق خاصة بتنظیم ) SKY NEWS(لقد حصلت شبكة األخبار 

عضو مجند في ھذه المنظمة، جاءوا من ) ٢٢٠٠٠(بین الوثائق المسربة سجل تعریفي لما یقارب 
دولة، وتم رصد تحصیلھم العلمي ومستوى المعرفة لدیھم بعلوم الشریعة، من قبل المركز ) ٥١(

 األمریكي لمكافحة اإلرھاب، وقد تبین من خالل ھذا الرصد والتحلیل أن نسبة من یحمل مؤھالً 
ً من كلیة أو معھد أو مدرسة دینیة ال یصل إلى  فقط  داخل التنظیم، كما تبین % ١،٢شرعیا

من المنتمین للتنظیم لم یصل تحصیلھم العلمي إلى الشھادة الثانویة العامة، مما یؤكد %) ٤٣،٣(
ین حقیقة مؤكدة أن التطرف والعنف یقوم على الجھل والتخلف بدرجة عامة، ویقوم على الجھل بالد

  .وعلوم الشریعة بدرجة خاصة
ً في أوساط بعض  ھذه المقدمة تقودنا إلى ضرورة إجراء حوار جدي مع الذین یحملون انطباعا
المتعلمین، وبعض الذین ھم في سدة القرار والنفوذ ویتحملون المسؤولیة؛ بأن اإلرھاب یرتبط 

اجھة التطرف، من خالل التركیز بدارسي العلوم الشرعیة، وتوجھوا إلى القیام بخطوات عملیة في مو
على كلیات الشریعة بشكل محدد، خاصة على اثر صدور بعض الصیحات وتسطیر بعض المقاالت 
ً للمتطرفین، ونتج  ً للفكر المتطرف ومصدرا بأن كلیات الشریعة تحمل الفكر الداعشي، وتشكل معقال

قرار برفع معدل القبول في كلیة  عن ذلك جملة من اإلجراءات تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر، فھناك
من أجل قصر دراسة الشریعة على المتفوقین، ومن أجل تحسین مستوى %) ٨٠(الشریعة إلى 

خریجي كلیات الشریعة، ولكن غاب عن بال أصحاب ھذا الرأي أن المسألة متعلقة باإلقبال على 
باإلضافة إلى المكانة  دراسة الشریعة وعلومھا، واإلقبال محكوم بسوق العمل والعرض والطلب،

االجتماعیة لحامل الشھادة ومستواه المعیشي وفرص الحیاة، في ظل الظروف الصعبة التي تعیشھا 
ً وقبل الشروع بأي خطوة في ھذا االتجاه، الذھاب  المنطقة واإلقلیم بوجھ عام، مما یقتضي التفكیر أوال

ریجي كلیات الشریعة والعمل الجاد الجاد إلى تحسین مستویات المعیشة وفتح فرص العمل أمام خ
  .على تحسین مكانتھم االجتماعیة

أما األمر اآلخر األشد خطورة فذلك  الذي یتمثل بتشكیل لجنة لتحدید المواد والخطط والمقررات 
ً، وإلزام أعضاء ھیئة التدریس  ً علویا الدراسیة لمواد كلیات الشریعة وفرضھا على الكلیات فرضا

ً مع منھجیة التعلیم الجامعي، ویعارض قانون التعلیم العالي بكتب محددة، مما یش ً صارخا كل تعارضا
الذي یحمي استقاللیة الجامعات، ویحترم دور الكلیات واألقسام العلمیة واألساتذة كل في مجال 
تخصصھ، مع االتفاق على ضرورة اإلصالح والتطویر وتحدیث المناھج والخطط، ولكن عبر 

علمیة واألساتذة من خالل التوجیھ والحوار والمناقشة والمشاورة، وإجراء جملة الكلیات واألقسام ال
من الدراسات العلمیة بشكل منھجي وجمع المعلومات الموثقة، التي تساعد على معرفة جوھر 
ً عن  المشكلة ودقة تشخیصھا والوقوف على أسبابھا وعوامل استفحالھا بطریقة موضوعیة بعیدا

  .التسرع واالنطباعیة

  ٢٠:الدستور ص
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  ابو نصیر -خدیجة امین مراد المحمود  -
  
  جبل عمان -نبیل جبران ابراھیم عقیقي  -
  
  الزرقاء -عدنان عباس العنتري  -
  
  طبربور -اكرم احمد مزعل الھیاجنة  -
  
  الشمیساني -ریاض احمد عبید الحایك  -
  
  الشمیساني - بثینة رستم رشید ھاشم  -
  
  الصویفیة - سعاد جمیل سمعان  -
  
  الزرقاء - ذیبة موسى فریح حداد  -
  
  مدینة الحسین للشباب -رضوان یوسف حمدان غنیمة  -
  
  عجلون –زریفة مصطفى السمور الصمادي  -

 وفیات

 الرأي 
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ھاني الملقي یفتتح السبت المقبل عددا من المشاریع في منطقة العقبة االقتصادیة . رئیس الوزراء د
  .الخاصة

  
اھلیة یوجھون القائمین علیھا بالتعاون مع جھات غیر معروفة داعمون اجانب لبرامج حكومیة و

  .الداعمون یرتبطون مع ھذه الجھات بمصالح مشتركة.. ولیس لھا خبرة في مجال ھذه البرامج 
  

وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة بدات في التحول الى الحكومة االلكترونیة بعد ان 
وائل عربیات . وزیر االوقاف د.. خصوص المعامالت االلكترونیةقطعت شوطا كبیرا في دوائرھا ب

عقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة لتطبیق الحكومة الرقمیة التي تساعد في القضاء على المعامالت 
الورقیة والروتین الذي یؤدي بدوره لتوفیر الجھد والوقت وینھي المعامالت بصورة صحیحة ودون 

  .أخطاء
  

أن المدعي العام قرر احالة أمین عام نقابة المھندسین االسبق ناصر الھنیدي  »عین الرأي«علمت 
وكان .الى محكمة جزاء السلط الستكمال االجراءات القانونیة بحقھ بتھمة اثارة النعرات الدینیة والذم 

ات اعضاء من الھیئة العامة في نقابة المھندسین رفعوا دعوى قضائیة بحق الھنیدي بتھمة اثارة النعر
  .الدینیة والذم على خلفیة منشورات على صفحتھ الخاصة في احد مواقع التواصل االجتماعي

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تساءلت جاللة الملكة رانیا العبد هللا عن ما اعطتھ اإلنسانیة البن الستة أعوام في سوریا، وكتبت في 
وى الخوف والحرمان ماذا أعطت اإلنسانیة ابن الستة أعوام في سوریا س(تغریدة على حسابھا تویتر 

  ).أطفال تحت القصف# والموت
  

شكا عدد كبیر من المواطنین من شركات مزیفة تقّدم لھم عروضا إلرسال مواد وأخبار دعائیة لھم 
، وتقاضي مبالغ مالیة منھم ال تقل في حدھا »واتس آب«من خالل خدمة الرسائل القصیرة أو رسائل 

  .مبلغ ال یتم ارسال ھذه الرسائل بالمطلقدینارا، وبعد تقاضي ال) ٨٠(األدنى عن 
  

قام المستشار الصحي في السفارة السودانیة في عمان الدكتور جمال البشیر  امس بزیارة الى 
مستشفى ابن الھیثم اطلع خاللھا على اخر التقنیات الطبیة المستخدمة في االقسام والمراكز والعیادات 

جانبین في المجاالت العالجیة والطبیة وفي كافة المجاالت التابعة للمستشفى لتعزیز التعاون بین ال
  .االخرى في اطارتشجیع السیاحة العالجیة العربیة للمملكة 

  
بحسب بیانات البنك المركزي األردني، حول أبرز مؤشرات التجارة الخارجیة، فقد بلغت قیمة 

 ٢٠١٦ملیون دینار في عام  ٩٥٦الصادرات الوطنیة للمملكة إلى الوالیات المتحدة األمیركیة نحو 
، %١٨ملیون دینار بتراجع  ٥٩٤وجاءت السعودیة في المرتبة الثانیة بقیمة %. ٣ر٧بنمو نسبتھ 

  %.٢٠ر٢ملیون دینار بتراجع نسبتھ  ٣١١وثالثا الھند بقیمة 
  

إلى تراجع  في حجم )  عمان واربد والزرقاء(أشارت البیانات الخاصة بالغرف الصناعیة الثالث 
  .٢٠١٥العام الماضي عن مستواھا في %  ٣ر١اتھا وفق شھادات المنشأ بما نسبتھ صادر

  

  صنارة الدستور 
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أن المركز الوطني لحقوق اإلنسان یعلن األسبوع المقبل التقریر السنوي حول " زواریب"علمت 
التقریر یعلن عبر مؤتمر صحفي یعقده المفوض العام للمركز . التوقیف في مراكز التوقیف المؤقتة

  .كتور موسى بریزاتالد
  

یعقد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي مؤتمرا 
  .صحفیا صباح الیوم في مقر الھیئة، للحدیث عن امتحان الكفاءة الجامعیة ونظام تصنیف الجامعات

  
اء بعدد من عملیات أفصح رئیس مجلس إدارة البنك العربي صبیح المصري رسمیا عن تنفیذه شر

 ٢٨٫٩الحالي، لیصل رصیده إلى ) مارس(آذار  ١٥الى  ٩الشراء على سھم البنك، خالل الفترة من 
  .من األسھم%  ٤٫٥١٤ملیون سھم، لیصبح رصید مساھمتھ في البنك 

  
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن وزیر الزراعة خالد الحنیفات قام بتحویل جمیع 

ي وجھت لھ من الخارج، سواء للمشاركة في مؤتمرات أو معارض، إلى السفارات الدعوات، الت
  .األردنیة في الخارج للقیام بالمھمة نیابة عنھ، التزاما بترشید اإلنفاق الحكومي

  
، الذي "خارج األسوار"المنتدى العربي یعرض مساء الثالثاء المقبل في مقره فیلما وثائقیا بعنوان 

 .فلسطینیین في سجون االحتالل اإلسرائیلي للمخرج أحمد عدنان الرمحيیتحدث عن األسرى ال

  غدزواریب ال


