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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  بتبرع من السفارة الكوریة" لغات األردنیة"افتتاح قاعات تدریسیة في 

 ٤  "األردنیة"ي لجنة الشباب والریاضة في االعیان تزور كلیة الریاضة ف
 ٥  جریمة إلكترونیة العام الماضي( ٢٣٠٠(
 Pioneers Microsoft"تشھد أكبر تجمع طالبي لدى استضافتھا " األردنیة"

Day 2016"  
٦ 

التحدیات المستقبلیة لمھنة المكتبات "تشارك في مؤتمر " األردنیة"مكتبة 
  "والمعلومات

٨ 

 ١٠  "األردنیة"ریة فيندوة حوا) ٣٠٨(الجدلیة القانونیة واالجتماعیة لنص المادة 
 ١٢  ینظمون مسابقة لمشاریع تخرجھم" األردنیة"طلبة الھندسة الصناعیة في 

عام منذ إنطالق  ١٠٠یعكفون على صنع جداریة تختزل " فنون االردنیة"طلبة 
  الثورة العربیة الكبرى

١٣ 

 ١٤  األمیرة سمیة تفتتح الدورة الریاضیة للجامعات األردنیة الیوم
   شؤون جامعیة

غیر أردني من » توجیھي «ء الحاصلین على توجھ الستثنا: التعلیم العالي 
  »القدرات«اختبار 

١٥ 

 ١٦  التعلیم التقني والمھني یراوح مكانھ على مفترق طریق التطبیق من عدمھ
 ١٨  نسبة النجاح بامتحان االمتیاز للطب البشري% ٤٠ر٨

 ١٩  »ندرتھا«حالة تستوجب مناقشة .. اعتذار الشواقفة لرئاسة ثانیة لجامعة البلقاء
  ٢١  الدعوة لتبني خطاب رسمي عربي في مواجھة التطرف واإلرھاب: مؤتمر

   مقاالت
 ٢٢  رومان حداد/األسئلة الموجعة والطریق نحو حل المعضلة.. التعلیم في األردن

 ٢٤ الوفیات
  ٢٧- ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  الف دوالر) ٢٠(بكلفة بلغت 
  بتبرع من السفارة الكوریة" لغات األردنیة"افتتاح قاعات تدریسیة في 

افتتح نائب رئیس الجامعة  -سناء الصمادي
لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور موسى 

اللوزي الیوم وبحضور سعادة السفیر الكوري  
مشروع استحداث وإعادة ترمیم وتأھیل 
قاعتین تدریسیتین في مبنى كلیة اللغات 

  .االجنبیة بتبرع من السفارة الكوریة
   
أكد اللوزي اھتمام الجامعة بتعزیز جسور و

التعاون العلمیة والبحثیة والثقافیة مع  
السفارات االجنبیة، والتطلع الى ضرورة 
  .زیادة حجم التعاون والتنسیق االكادیمي والثقافي

   
واضاف ان للسفارة الكوریة دورا كبیرا في دعم وتطویر البیئة التعلیمیة في الكلیة وتزویدھا بكل 

  .و جدید من التجھیزات والمعدات التعلیمیةماھ
الذي لم یتوان یوما عن " تشوي ھونغ ھي"وعبر عن شكره وتقدیره للسفارة الكوریة ممثلة بالسفیر 

   .تقدیم مزید من الدعم للجامعة وكلیة اللغات االجنبیة
ارة والبالغ كلفتھا قال أن افتتاح القاعات التدریسیة بدعم من السف" تشوي ھونغ ھي" السفیر الكوري

الف دوالر؛ یأتي من اجل  تعزیز التعاون وتقدیم الخدمات التعلیمیة والثقافیة للطلبة الدارسین ) ٢٠(
  .للغة والثقافة الكوریة وجمیع طلبة الكلیة

   
عمید الكلیة الدكتور عدنان الصمادي بین أن لدى الجامعة رؤیة واضحة في توسیع مجاالت تدریس 

الحیة وھدفھا األسمى االنفتاح على الحضارات والثقافات العالمیة وإرساء جذور التنمیة وتعلیم اللغات 
  .اإلنسانیة

واضاف ان إعادة تأھیل القاعات التدریسیة في كلیة اللغات األجنبیة؛ جاء لتوفیر البیئة التعلیمیة 
ً على الطلبة والمستوى االكادیمي   .المالئمة، األمر الذي سینعكس ایجابا

   
المشروع استحداث قاعتین تدریسیتین مجھزة بأحدث االجھزة التعلیمیة، باإلضافة الى توفیر  وضم

  .أجھزة اتصال مرئیة مباشرة مع الجامعات الكوریة  لتبادل الخبرات واجھزة الربط عن بعد
   

الذي " تشوي ھونغ ھي"وبموازة ذلك كرم رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة السفیر الكوري 
اعمالھ الدبلوماسیة غدا تقدیرا إلسھاماتھ ودعمھ لالنشطة والفعالیات التي تنفذھا كلیة اللغات  سینھي

  .االجنبیة
وقدم محافظة الدرع التقدیري للسفیر، الذي فكان مثاال للتعاون الجاد والبناء في خدمة الكلیة بشكل 

  .عام وشعبة اللغة الكوریة التابعة لقسم اللغات اآلسیویة بشكل خاص
   

  .وثمن السفیر الكوري ھذا التكریم الذي یجسد متانة العالقة الثنائیة التي تربط بین الطرفین

 أخبار الجامعة 

  المدینة نیوز/االردنیةأخبار 
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  "األردنیة"لجنة الشباب والریاضة في االعیان تزور كلیة الریاضة في 

  
  
زارت لجنة الثقافة والشباب والریاضة في مجلس  

االعیان الیوم األربعاء، كلیة التربیة الریاضیة في 
الجامعة األردنیة لالطالع على التحدیات والصعوبات 
التي تواجھھا وعرضھا على الوزارات والمؤسسات 

  .المعنیة بالشباب والریاضة
   
   

ة مختصرة عن الكلیة استعرض فیھا نشأتھا والمرافق وقدم عمید الكلیة الدكتور ولید الرحاحلة نبذ
  .الموجودة فیھا، مبینا أن الكلیة نشطة ریاضیا وعلمیا اذ تشارك سنویا بمؤتمرات محلیة وخارجیة

وبین أن الكلیة أنتجت معظم الطاقات الشبابیة في االردن، وتوظف خبراتھا لخدمة االتحادات 
  .لریاضیة على مدار العامالریاضیة وابوابھا مفتوحة لالتحادات ا

   
   

وعرض أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة للتحدیات التي تواجھھا الكلیة، منھا عدم وجود مختبر 
لتطویر الریاضیین فسیولوجیا، وعدم تخریج مدربین، وعدم االھتمام بحصة الریاضة في المدارس، 

یات التربیة الریاضیة كرائدة لخدمة باإلضافة إلى عدم توفر الدعم المادي، وعدم اعتماد كلیة من كل
  .المنتخبات الوطنیة وألعداد المدربین

   
   

وطالبوا المجلس األعلى للشباب واللجنة االولمبیة وكلیات التربیة الریاضیة بوضع منھاج لتخریج 
مدربین على سویة عالیة، كما طالبوا وزارة التخطیط والتعاون الدولي بالتشبیك مع الوزارات 

  .المانحة لدعم كلیات التربیة الریاضیة في المملكةوالجھات 
   
   

ودعا رئیس لجنة الثقافة والشباب والریاضة العین ابراھیم الغبابشة الكلیة لمساعدة الطلبة المتمیزین 
: فیھا من خالل عالقتھا مع االتحادات الریاضیة، مبینا أن اللجنة تتبع طریقتین في عملھا، األولى

دعوة المسؤولین في المؤسسات : طالع على حاجاتھا على أرض الواقع، والثانیةزیارة المؤسسات لال
  .والمنشآت الریاضیة والشبابیة لالستماع لمطالبھم لعرضھا على الوزارات والمؤسسات المعنیة

   
   

  .وفي نھایة اللقاء، جالت اللجنة في المرافق الریاضیة التابعة الكلیة

  :الدستور ص/بترا/االردنیةأخبار 
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  جریمة إلكترونیة العام الماضي( ٢٣٠٠(
  

قال النقیب بالل المومني من  - محمد المبیضین 
وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة أن الوحدة 

جریمة ( ٢٣٠٠(تعاملت العام الماضي مع 
إلكترونیة وأضاف في محاضرة القاھا في كلیة 

" العلوم في الجامعة األردنیة الیوم بعنوان
ن لشبكة اإلنترنت أ" الجرائم اإللكترونیة

والھواتف الذكیة مخاطر ترافق إستخداماتھا 
ومنھا التھدید واإلبتزاز واإلحتیال المالي 

  .اإللكترونیة والتجسس
   
   

ودعا المومني مستخدمي اإلنترنت والھواتف الذكیة إلى مواكبة ما یستجد من مخاطر محتملة أو التي 
  .یز ثقافة التعلیم التي ألمن المعلوماتتقع على مواقع التواصل اإلجتماعي من خالل تعز

   
   

المومني، شدد خالل المحاضرة التي حضرھا عدد من أستاذة الكلیة وطلبتھا على ضرورة زیادة الثقة 
بین أفراد األسرة فیما یتعلق باإلفصاح عن أي تھدید أو إبتزاز واللجوء إلى إدارة البحث الجنائي عند 

  .وقوع ضحیة جریمة إلكترونیة
   
   

  ٢٠١٥وبین المحاضر أن وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة التي أنشئت في مدیریة األمن العام عام 
تتولى إستقبال شكاوى الجرائم اإللكترونیة واإلتصاالت والتحقیق فیھا والقبض على مرتكبیھا وتوفیر 

ً إلى أن عمل الوحدة یستند على قوانین ال جرائم اإللكترونیة الدلیل الرقمي الالزم للقضاء الفتا
  .واإلتصاالت والعقوبات ومكافحة اإلرھاب

  ٥:الغد ص/٥:االنباط ص/٥:الدستور ص/نیوزطلبة /بترا/االردنیةأخبار 
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  "Pioneers Microsoft Day 2016"تشھد أكبر تجمع طالبي لدى استضافتھا " األردنیة"

  
  

شھدت الجامعة األردنیة الیوم أكبر  –ھبة الكاید 
تجمع طالبي في مجال تكنولوجیا المعلومات من 
مختلف الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة 

 Pioneers"في استضافتھا لفعالیة  
Microsoft Day 2016 " التي نظمتھا

بالتعاون مع ) بیونیرز(أكادیمیة الرواد للتدریب 
شركة مایكروسوفت األردن في كلیة الملك 
عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات، بمشاركة 

  .خبراء ومدربیین دولیین في ھذا المجال
   
   

وقال مدیر عام شركة مایكروسوفت أیمن عفانة إن الھدف من تنظیم ھذا الیوم ھو إطالع طلبة 
ت لھا التكنولوجیا في مجال البرمجیات، وتعلیمھم آلیة الجامعات على أحدث التقنیات التي توصل

تطویرھا بما یخدم تطبیقات المایكروسوفت التي اعتادوا على استخدامھا بطرق تقلیدیة، مستعرضا 
  .خالل كلمة ألقاھا آخر التطورات التكنولوجیھ للشركة

   
   

ي عقد الدورات والدبلومات بدوره تحدث المدیر العام ألكادیمیة الرواد محمد العفوري عن دورھم ف
التدریبیة المتخصصة لطلبة الجامعات في مختلف المجاالت، إلى جانب توسیع نطاق التعاون مع 
المؤسسات األكادیمیة وتطویره الحقا بما یخدم العملیة التعلیمیة، وصوال إلى الھدف األسمى وھو 

  .ناسب ومتطلبات سوق العملتأھیل خریجین بمستوى عال من المھارة والتخصص والخبرة التي تت
   
   

وقال العفوري إن ھذا الیوم یعد دلیال واضحا على التكامل في العملیة التعلیمیة والحرص على 
االرتقاء بھا من خالل الشراكة الحقیقیة بین قطاعي التعلیم والتدریب وتكاتف الخبرات بین الجانبین، 

  .مادات محلیة ودولیةمنوھا بأن األكادیمیة حاصلة على أكثر من عشرة اعت
   
   

وأكد عمید الكلیة الدكتور عزام سلیط أن ھذه الفعالیة تأتي إیمانا من الجامعة بأھمیة قطاع تكنولوجیا 
المعلومات في تشكیل اقتصادیات الدول في ظل ما بات یشھده العالم من تطور تكنولوجي سریع 

ي القطاعات األكادیمیة بالتعاون مع وملحوظ، حیث دعت الحاجة إلى سعي مراكز البحث المختلفة ف
الشركات المتخصصة في ذات المجال إلى مواكبة تلك التطورات واللحاق بركبھا من مختلف الزوایا 

  .واألركان
   
   

وأشار في كلمتھ إلى حرص الكلیة على توسیع مدارك الطلبة وزیادة فرص الخریجین من خالل 
القطاعات التجاریة والحكومیة، معرجا على سعیھا إلى  توثیق العالقة مع المجتمع المحلي وكذلك مع

  /االردنیةأخبار 
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إعداد طلبة مؤھلین لممارسة عملھم في مجال تكنولوجیا المعلومات بطریقة مھنیة وأخالقیة عن 
طریق برامج أكادیمیة و بحثیة ذات جودة عالیة تتوافق مع المعاییر الدولیة ومتطلبات المجتمع 

  .يوسوق العمل األردني والعربي والعالم
   
   

 Visual Studio Tools for Officeمن بیونیرز عن " ذو یزن عثمان"وتحدث المدرب 
(VSTO  ( والتي تدعم مختلف لغات البرمجة وتعد بیئة التطویر المتكاملة وتستخدم لتطویر برامج

مایكروسوفت ویندوز في الكمبیوتر، لیشیر من جانبھ المدرب في أكادیمیة الرواد عصام عبد النبي 
الذي طورتھ مایكروسوفت بغیة أن   ASP.NET MVC with Angular Jsلى أھمیة تطبیق إ

  .یتیح لمطوري البرامج بناء تطبیقات الویب المختلفة
   
   

ولفت مدیر عام الفكریة للدراسة بالخارج لؤي الخرابشة إلى طبیعة مشاركتھم في ھذا الیوم الذي 
مشیدا بسمو الرسالة التي وحّدت أھداف الجامعات مع  تنظمھ بایونیرز للمرة الثالثة على التوالي،

معاھد التدریب المختلفة، مستعرضا نبذة عن المؤسسة الي تقدم استشارات أكادیمیة مجانیة، وتعمل 
على تأمین قبوالت جامعیة للراغبین في الدراسة خارج األردن في كل من دول بریطانیا واسترالیا 

یا والمانیا واسبانیا وتركیا وقبرص واوكرانیا ومصر، ومتابعة ونیوزلندا وكندا وأمریكا ومالیز
  .احتیاجات الطلبة ومطالب ذویھم طوال مراحل الدراسة

   
   

بدوره تحدث مدیر عام شركة المحالت الكبرى العالمیة باسل أبو عیسى عن انتشار الشركة الواسع 
ة الجامعة األردنیة من خالل تقدیم دولة، وأن مشاركتھم ھذه برفقة بایونیرز تتمثل بدعم طلب ٥٠في 

الھدایا والخصومات التشجیعیة على بعض وكاالت الشركة من حقائب سمسونایت ونیكون العالمیة 
المتخصصة في منتجات التصویر الفوتوغرافي، وبالتالي تعریفھم بالتقنیات الفریدة التي تنفرد بھا تلك 

  .الوكاالت عن غیرھا في العدید من الجوانب
   
   
في ختام الفعالیة التي أدارھا السید عالء خلیفة ومدیر القطاع األكادیمي أیمن اللحام وتخللھا فقرات و

م عمید الكلیة دروعا تكریمیة وشھادات تقدیریة لمنظمي  ّ غنائیة قدمھا الطالب طارق حمارشة، سل
روسوفت الفعالیة وداعمیھا، وتم إجراء سحوبات على بعض الجوائز القیمة المقدمة من مایك

  .وبایونیرز وبیت دوت كوم أكبر موقع للتوظیف في الشرق األوسط
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  "التحدیات المستقبلیة لمھنة المكتبات والمعلومات"تشارك في مؤتمر " األردنیة"مكتبة 

  
  

شاركت مكتبة الجامعة  –ھبة الكاید 
التحدیات المستقبلیة "األردنیة في مؤتمر 

الذي نظمتھ " لمھنة المكتبات والمعلومات
مكتبة الكویت الوطنیة وجمعیة المكتبات 
المتخصصة فرع الخلیج العربي بمشاركة 
خبراء عرب وأجانب لمناقشة قضایا 

ات ومراكز المعلومات تطویر المكتب
  .وحقوق الملكیة الفكریة

   
   

وتمثلت مشاركة الجامعة برفقة وفد من مركز التمیز للمكتبات في الجامعات األردنیة برئاسة رئیس 
مجلس إدارتھ الدكتور أحمد العجلوني جمعھا بمدراء مكتبات الجامعات الرسمیة كافة في مقر 

  .ف على ھذه القضیة المھمةالمؤتمر الذي عقد في دولة الكویت للوقو
   
   
ولفت العجلوني إلى أن المركز یسعى إلى توفیر أكبر قاعدة بیانات للجامعات األردنیة، وزیادة عدد  

األبحاث المنشورة في تلك القواعد من خالل الشراكة المتواصلة مع دور النشر االلكترونیة العالمیة 
تغطي كافة التخصصات األكادیمیة في تلك لدعم البحث العلمي في التخصصات العلمیة التي 

ً من خالل الشراكات الجماعیة وخاصة في الثالث  ً طائال الجامعات، منوھا بأن المركز حقق وفرا
  .سنوات األخیرة بدعم تمنى استمراره من الحكومة األردنیة

   
   

كعمال معرفة  اختصاصیو المكتبات األكادیمیة"عن دراسة بعنوان " األردنیة"وجاءت مشاركة مكتبة 
قدمتھا كل من الباحثتین أماني حمارشة وأفنان عالونة، تھدف " دراسة حالة مكتبة الجامعة األردنیة: 

إلى كشف العوامل التي تؤثر إیجابا في موظفي المكتبات الجامعیة وتؤدي إلى نجاح الموظف كعامل 
كتبات باإلضافة إلى دورھا الرئیسي معرفة، وقدرتھ على االندماج في األدوار الحدیثة التي تتبناھا الم

  .كمزود للكتب والمراجع
   
   

وحاولت الباحثتان من خالل ھذه الدراسة تسلیط الضوء على واقع اعتبار ھذه الفئة من العاملین 
كعمال معرفة، والتحدیات التي تواجھھم، واالحتیاجات التدریبیة التي تعزز مكانتھم كعمال معرفة، 

ً للعدید من الباحثین  وقد اتخذت الدراسة من مكتبة الجامعة األردنیة حالة دراسیة بوصفھا مركزا
وللنشاطات الثقافیة المتعددة وممثلة للجامعات األردنیة التي تعتبر أم الجامعات في األردن، فضال عن 
ً إلیداع الرسائل الجامعیة من مختلف أقطار الوطن العربي، وھي من أكبر المكتبات  كونھا مركزا

  . یة في المنطقة من ناحیة عدد المقتنیاتالعرب
   
   

  /االردنیةأخبار 
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وعن منھج الدراسة تحدثت حمارشة أنھا اعتمدت المنھج التحلیلي اإلحصائي، مع استخدام االستبیان 
البیانات الدیموغرافیة، (كأداة لجمع المعلومات، مشیرة إلى أن االستبانة تكونت من المحاور 

لضمنیة والظاھرة، ومدى توفر متطلبات إدارة المعرفة، ومقومات إدارة المعرفة كإدارة المعرفة ا
ومھارات العاملین في مكتبة الجامعة، واالستراتیجیات والمتطلبات التنظیمیة، والبنیة التكنولوجیة، 

، مضیفة أنھ تم )والموارد البشریة المتوافرة ومھاراتھم، ومشاركة المعرفة الضمنیة وتبادل الخبرات
  .المتمثل بالعاملین في المكتبة كعمال للمعرفة اعتماد المتغیر التابع

   
   

وأظھرت النتائج  أن جمیع المتغیرات المستقلة كان لھا دور في اعتبار العاملین في مكتبة الجامعة 
ً للمعرفة، وأن األدوار التي یقوم بھا العاملون في مكتبة الجامعة باإلضافة إلى  كونھم  األردنیة عماال

بالدور المعتاد ألي شخص یقوم بالعمل في المكتبات األكادیمیة، األمر الذي مزودي معرفة، تتمثل 
ً كمجتمع معرفة، ویدعم نتائج الفرضیات التي تمت دراستھا  یبیّن الدور الذي تقوم بھ ھذه المكتبة حالیا

ً للمعرفة، بل ویمكن أن یطلق على بعضھم أخصائیو معرفة   .والتي تعتبر العاملین فیھا عماال
   
   

الذي افتتح على ھامشھ المعرض السنوي الثاني والعشرون لجمعیة المكتبات  - اقش المؤتمر ون
عبر جلساتھ جملة من المحاور المھمة تمثلت بتحقیق التوازن بین حفظ مصادر  - المتخصصة 

المعلومات الرقمیة والوصول إلیھا، وحقوق الملكیة الفكریة للمكتبات في العصر الرقمي، ومھنة 
والمعلومات، وحركة توظیف المھنیین في سوق العمل، وتطویر برامج علوم المعلومات  المكتبات

والمكتبات على ضوء دراسة الكفایات، والتنافس في جذب االنتباه في عصرالرقمیة، واإلرشاد 
المعلوماتي في العصر الرقمي، والمكتبات العامة في األماكن العامة نموذج لتلبیة احتیاجات المجتمع 

  .لخدمات المكتبیةمن ا
   
   

یشار إلى أن المؤتمر یعد فرصة لتبادل الخبرات والوقوف على التطورات الحدیثة في عالم المكتبات 
ومراكز المعلومات وفتح األبواب أمام اإلبداع والتمیز ومناقشة التحدیات التي تواجھ مھنة المكتبات 

تي تلعب دورا ھاما في المجتمعات والمعلومات بالشراكة مع المكتبات المتخصصة والوطنیة ال
المتحضرة وتقدم رسالة سامیة في رقي األمم من خالل إتاحتھا لمصادر المعلومات واإلنتاج الفكري 

  .وتھیئة بیئة المعرفة والتعلیم المفتوح
   
   

وتمثل الحضور من الجامعة األردنیة برئیسھا السابق الدكتور اخلیف الطراونة ومدیر المكتبة 
  .الدكتور مھند المبیضین ومھند الخالیلة إضافة إلى الباحثتین حمارشة وعالونة
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  "األردنیة"ندوة حواریة في) ٣٠٨(لجدلیة القانونیة واالجتماعیة لنص المادة ا
  

  
طالب قانونیون وناشطون  -فادیة العتیبي

) ٣٠٨(حقوقیون بضرورة إلغاء المادة 
من قانون العقوبات األردني، لعدم 
تحقیقھا أھدافھا في ایقاع العقاب وتعزیز 
عنصر الردع، بل على العكس جاءت 
لتكافى الجاني بالزواج من الضحیة 

: في المقابل مرتین المغتصبة التي تعاقب
تعرضھا لالغتصاب وزواجھا من 

  .المغتصب
   

وأكدوا أن التعدیالت التي طرأت على 
نص المادة أدخلتھا في حالة من الجدلیة وزادت من تعقیدھا في بعض البنود، لما تسببتھ من لبس 

بیل وتضارب في بعض الحاالت لم تثمر عن إنصاف وعدالة الضحیة، وإن كانت تشكل بادرة في س
  .الوصول إلى المطلب الرئیسي وإلغاء المادة

   
   

جاء ذلك خالل الندوة الحواریة التي عقدھا مكتب خدمة مجتمع الجامعة األردنیة للشؤون القانونیة 
من قانون العقوبات ) ٣٠٨(أمس في كلیة الحقوق حول الجدلیة القانونیة واالجتماعیة لنص المادة 

  .األردني
   
   

الجنحویة أو "إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم " على أنھ  ٣٠٨وتنص المادة 
الواردة في نصھا  وبین المعتدى علیھا أوقفت المالحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضیة علق "  الجنائیة

  ".تنفیذ العقاب الذي فرض على المحكوم علیھ
   
   

أستاذ القانون الجنائي في كلیة الحقوق في الجامعة الدكتور حسن الطراونة أكد أنھ مع إلغاء نص 
المادة بالرغم من مشاركتھ في لجنة تطویر التشریعات الجزائیة وتعدیلھا المقدمة لمجلس األمة، الفتا 

حسب اإلحصائیات إلى عدم تحقیقھا ألھدافھا في ردع الجاني، لتزاید أعداد مرتكبي تلك الجرائم ب
  .الرسمیة، ولما فیھا من إجحاف وظلم وعنف وتمییز ضد المرأة وعدم المساواة في العقاب

   
   

وكان الطراونة قد تحدث في مداخلتھ عن التسلسل التاریخي لنص المادة منذ أن صدر قانون العقوبات 
ا، لما فیھا من إصالح للرجل األردني، وأثرھا قدیما من الناحیة االجتماعیة والتمسك في اإلبقاء علیھ

  .والتكفیر عن ذنبھ، ولما فیھا من خالص للمرأة من وصمة العار التي طالتھا وعائلتھا
   
   

  السوسنة/االردنیةأخبار 
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وفند الطراونة المالحظات التي سجلت على المادة بعد أن أدخل علیھا جملة التعدیالت والتي تسببت 
ھا تطبیق القانون فیھا لما فیھا من في جدلیة قانونیة لكثیر من الحاالت التي حصلت وكان یصعب فی

  .لبس
   
   

من جانبھا قالت عضو اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة آمال حدادین إن التعدیالت التي أدخلت 
على نص المادة لم تأت بالشىء الجدید ولم تحدث أثرا إیجابیا في معاقبة الجاني وإنصاف المجني 

  .ب من مخرج قانوني، وضاعفت من حجم عقاب المجني علیھعلیھ، بل أسھمت من افالتھ من العقا
   
   

وأشارت حدادین في مداخلتھا إلى حركة التطور التي طرأت على التشریعات في عدد من الدول 
العربیة واألجنبیة لمعاقبة الجاني وإلغاء نص المادة، مؤكدة موقف اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون 

بشكل نھائي والسعي إلحداث التغییر الذي من شأنھ إنصاف المجني  المرأة وتمسكھا بقرار اإللغاء
  .علیھ والحفاظ على حقھ وكرامتھ

   
   

وفي بدایة الندوة التي أدارتھا الطالبة في كلیة الحقوق آیة المھیرات، قدم مدیر مكتب خدمة المجتمع 
طموحاتھ المستقبلیة وما للشؤون القانونیة معتز الجعافرة نبذة مختصرة حول نشأة المكتب وأھدافھ و

  .تحقق منھا بالرغم من حداثة تأسیسھ
   
   

وقال إن المكتب وجد  لتقدیم المشورة القانونیة للطلبة وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة فیما 
یخص شؤونھم القانونیة في الجامعة من جھة، وتشغیل الطلبة الراغبین بالعمل في دائرة الشؤون 

ب الخبرة من جھة أخرى، مشیرا إلى أن الندوة تشكل باكورة نشاطات وفعالیات القانونیة الكتسا
  .المكتب  ذات الطرح الھادف التي یعكف على تنظیمھا

   
   

حضر الندوة مدیر دائرة الشؤون القانونیة الدكتور محمد ناصر ومدیر وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي 
ونة كضیف شرف، وجمع من أعضاء الھیئتین الدكتور سھیل حدادین، والدكتور اخلیف الطرا

  .التدریسیة واإلداریة وطلبة الجامعة
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  ینظمون مسابقة لمشاریع تخرجھم" األردنیة"طلبة الھندسة الصناعیة في 
  

نظم طلبة مؤسسة المھندسین  –ھبة الكاید 
) IISE JU(الصناعیین في الجامعة االردنیة 

بالتعاون مع شركة أرامكس مسابقة لمشاریع 
التخرج المتمیزة في مدرج سعید المفتي في كلیة 
الھندسة بحضور لجنة تحكیم مكونة من  رئیس 

دكتور سائد مسمار قسم الھندسة الصناعیة ال
ونخبة من أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم 

  .ومندوبین من أرامكس
   
   

وعرض الطلبة المشاركین مشاریعھم أمام لجنة التحكیم في أجواء تنافسیة انتھت بتوزیع الجائزة 
  .دینار للطلبة الفائزین ٣٠٠دینار والجائزة الثانیة ومقدارھا  ٥٠٠االولى ومقدارھا 

   
   

ب رئیس القسم الدكتور مسمار فإنھ سیتم إعادة تفعیل ھذه المسابقة لمشاریع التخرج الممیزة وبحس
  .التي یعدھا طلبة القسم عند نھایة كل فصل دراسي

  /االردنیةأخبار 
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عام منذ إنطالق الثورة العربیة  ١٠٠یعكفون على صنع جداریة تختزل " فنون االردنیة"طلبة 

  الكبرى
  

مھا األردن من الثورة إلى الدولة خط مسار یرتسم على جداریة واقعیة تعبیریة یعكف على تصمی
وإنجازھا الفنان التشكیلي إبراھیم الخطیب وعشرة من طالبھ في كلیة الفنون والتصمیم بالجامعة 

  . األردنیة لتكون ماثلة أمام المارة على جدار دار رئاسة الوزراء
قصة بناء األردن الحدیث كوریث شرعي ) جداریة بانوراما الثورة العربیة الكبرى(وتحكي تكوینات 

ویسجل منجزات حداثیة في " دولة القانون والمؤسسات"قیم الثورة ومبادئھا في  استطاع أن یرسي
  . شتى المیادین

على رسم سلسلة من المشاھد  -احتفاء بالذكرى المئویة  -بفسیفساء الزجاج الملون یتواصل العمل 
بنتائجھا في التاریخیة التي تمثل صور الثورة ومساراتھا منذ بدایاتھا على الخیل وبالبندقیة مرورا 

استقالل ووحدة العرب تحت الرایة الھاشمیة وإلى فضاءات المستقبل اآلتي حیث التطلعات األردنیة 
  .بالعصرنة

وفي فلسفة الجداریة یخترق الفن ظالم الواقع كشعاع الشمس الذي یلقي النھار على اللیل، ویتجلى 
یة للفن وبدوره ال یمكن أن یكون ضد الظلم واالستبداد عبر التاریخ، حیث الثورة سیرورة تحریر

الفنان حرا في مجتمع ظالم ومستبد، ألنھ یخضع لنفس القیود، وحینما تأتي الثورة لمحاربة ذلك الظلم 
  .وتحریر المجتمع فیتحرر الفن أیضا

لقد استطاعت الثورة العربیة الكبرى أن تقتلع جذور الظلم واالستبداد وتحریر المجتمعات من ظلم 
بعد ما قدمھ رجال الثورة بقیادة الھاشمي الحسین بن علي وذلك في كل صور الشجاعة الظالمین، 

  . والبسالة والدماء والتضحیات، لینتجوا االنتصار الذي مھد للحریة واالستقالل
ویقول الفنان الخطیب إن الجداریة تحوي في ثلثیھا من األسفل البناءات والعناصر ذات الداللة على 

  . یما یحوي الثلث العلوي سماء األردن عاكسا المستقبل والحریة واألملمسیرة الدولة، ف
والجداریة التي من المتوقع أن تكون قد أنجزت في غضون أربعة أشھر تبلغ أبعادھا مترین ونصف 

  .مترا ٢٠المتر طوال، وبعرض 
ثورة عام إلى الیوم حیث جیش ال ١٠٠ویضیف الخطیب إن التكوینات تحتشد لتظھر ما جرى منذ 

: العربیة الكبرى بسالحھ وقصر الملك المؤسس في معان وسكة الحدید خروجا إلى المشاھد العامة
).الجامعة األردنیة، المطار، میزان القانون، العدل والدستور، البرلمان، قصر رغدان

  الكتروني الغد
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  األمیرة سمیة تفتتح الدورة الریاضیة للجامعات األردنیة الیوم

  
یقام عند الثامنة مساء الیوم برعایة سمو االمیرة سمیة بنت الحسن على ستاد الجامعة االردنیة حفل 

فعالیات الدورة الریاضیة لالتحاد الریاضي للجامعات االردنیة والتي تقام احتفاال بمئویة الثورة افتتاح 
  .العربیة الكبرى

  
وشھدت  مالعب الجامعات االردنیة انطالقة فعالیات كرة الطائرة والقدم والتي اتسمت باالثارة 

  .والندیة والحماس
اضي للجامعات الذي اشار  الى أن الروح وبحسب الدكتور رامي سالم امین سر االتحاد الری

الریاضیة قد غلفت اجواء المنافسات وظھرت بعض المباریات بمستوى فني عال والھبت  حماس 
الجمھور الحاضر وھو احد اھداف اقامة الدورة وھي ابراز مواھب الطلبة الجامعیین واثراء 

علیھا االتحاد، وتنوعت  امكنة اقامة  المنتخبات الوطنیة بالمواھب الشابة عبر النشاطات التي یشرف
المباریات والذي خلق تواصال اجتماعیا بین الطالب في الجامعات المختلفة وھو ھدف تفاعلي 

  .مقصود  للدورة والذي من شأنھ ان یشیع االلفة والصداقة بین شباب الجامعات االردنیة
   

  كرة الطائرة طالب
  

 - ٣(وجامعة  مؤتة على جامعة الحسین ) صفر -٣(تغلب  جامعة  فیالدلفیا على جامعة  البلقاء 
وجامعة مؤتھ على جامعة سمیة بثالثة اشواط ) صفر-٣(وجامعة فیالدلفیا على جامعة الطفیلة ) صفر
  .نظیفة

  كرة القدم طالب
  

ربد االھلیة على جامعة الحسین وا) صفر -٤(تغلب  جامعة آل البیت على جامعة العلوم االسالمیة  
، )صفر- ٢(وجامعة الیرموك على جامعة العلوم والتكنولوجیا ) ١- ٢(، والبتراء على الطفیلة )٤/٢(

بركالت الجزاء وكان الفریقان تعادال في الوقت ) ٤/٣( والجامعة االردنیة على العلوم التطبیقیة 
  ).صفر –صفر (االصلي 

   
  فعالیات الیوم

  
یلتقي فریقا مؤتة والھاشمیة عند الحادیة عشرة على والزرقاء االھلیة مع البلقاء ): قدم طالب(

التطبیقیة عند الواحدة ظھرا على ستاد العلوم التطبیقیة وفیالدلفیا وااللمانیة عند الثانیة عشرة  على 
  .ستاد العلوم والتكنولوجیا

دنیة عند الثانیة عشرة في صالة یلتقي فریقا جامعة االمیرة سمیة والجامعة االر) سلة طالبات(
الجامعة االردنیة وفي التوقیت ذاتھ یلتقي فریقا الجامعة الھاشمیة والجامعة االلمانیة في صالة جامعة 

  .الزرقاء االھلیة

  ٣٦:الدستور ص/١٣:االنباط ص/:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  »القدرات«غیر أردني من اختبار » توجیھي «توجھ الستثناء الحاصلین على : التعلیم العالي 
  
  

بحث العلمي عن توجھ مجلس التعلیم العالي ولجنة أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعلیم العالي وال
المعادلة استثناء الطلبة الحاصلین على شھادة ثانویة عامة غیر اردنیة من امتحان القدرات المعرفیة 
والتحصیلیة للراغبین في االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي االردنیة، في حال عادلت او صادقت 

  .وزارة التربیة والتعلیم علیھا
بحسب التوجھ، المتوقع إقراره في اول جلسة لمجلس التعلیم العالي ولجنة المعادلة، سیزید عدد و

تشمل الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة : الفئات المستثناه من القرار لتصبح خمس فئات
  .غیر االردنیة المعادلة او المصادق علیھا من قبل وزارة التربیة والتعلیم

ى الطلبة الحاصلین على شھادة معادلة من وزارة التربیة والتعلیم للشھادات الثانویة غیر اضافة ال
األردنیة للبرامج الدولیة والطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة التي ُتمنح للطالب بعد النجاح في 

قد درس في االمتحان الوطني المعتمد في البلد الذي تصدر عنھ ھذه الشھادة شریطة أن یكون الطالب 
  .البلد االصلي الذي یصدر ھذه الشھادة

الى جانب الطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة من بلدھا األصلي ومقترنھ بنتیجة لالختبار التحصیلي 
شریطة احضار ، للقدرات تؤھلھم من االلتحاق في جامعاتھا مباشره دون أي شروط اضافیة اخرى

  .لي مصدقة حسب االصولوثیقھ رسمیھ تثبت ذلك من بلدھا االص
وكذلك الطلبة غیر األردنیین الحاصلون على الشھادة الثانویة من بلدھا األصلي وتؤھلھم ھذه الشھادة 

شریطة احضار وثیقھ رسمیھ تثبت ، من االلتحاق في جامعاتھا مباشره دون أي شروط اضافیة اخرى
  .ذلك من بلدھا االصلي مصدقة حسب االصول

ء الجدید انھ سیشمل فئة الطلبة الحاصلین على الشھادة الثانویة العامة غیر ویترتب على االستثنا
األردنیة من بلد غیر البلد األصلي الذي تصدر عنھ ھذه الشھادة، في حال وجود امتحان وطني لھؤالء 
الطلبة، سواء لغایة القبول الجامعي في االردن او معادلة شھاداتھم الجامعیة في حال درسوا في 

  .الخارج
وكانت لجنة معادلة الشھادات في وزارة التربیة والتعلیم قررت في السابع والعشرین من اب من العام 
الماضي ان الشھادات التي ال تعادل ھي الشھادات الصادرة من دول ال تعتمد االمتحان الوطني، 

  .٢٠١٦-٢٠١٥ونص على تطبیقھ اعتبارا من العام الجامعي 
عدم اعتماد شھادة الدراسة الثانویة العامة للطلبة اردنیي «رارالقاضي بـ كما تضمن القرار الغاء الق

الصادر عن المدارس العربیة في غیر بلدانھا االصلیة وعدم ) وحاملي الجنسیة المزدوجة( الجنسیة 
عدم معادلة شھادة الثانویة الصادرة عن مدارس في الدول العربیة وغیرھا »و(..) المصادقة علیھا 

تخضع المتحان وطني في البلد الصادرة عنھ الشھادة وعدم المصادقة علیھا، إال إذا اقترنت والتي ال 
باختبار قدرات واختبار تحصیلي مصدقة حسب االصول وتؤھل حاملھا االلتحاق في جامعات البلد 

  .»الصادرة عنھ الشھادة

  طلبة نیوز

 شؤون جامعیة
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  والمھني یراوح مكانھ على مفترق طریق التطبیق من عدمھ التعلیم التقني

  
یزاحم التعلیم التقني والمھني عناوین اإلصالح التربوي والتعلیم العالي، ففي كل مرة تطرح بھا مثل 
ھذه القضایا على اختالف أنواعھا نجد أن ھذا النوع من التعلیم یطرح من بینھا إن لم یكن أكثرھا 

كن القول من خاللھا أھمیة، لكن  یبدو واضحا أن الصورة العامة ما تزال ضبابیة لم تتبلور بصیغة یم
  .أننا وصلنا لمنتج تعلیمي ناضج بھذا الخصوص

وعلى الرغم من تعدد الطروحات التي قدمت حتى الیوم بشأن تعزیز التعلیم التقني والمھني وتوجیھ 
بوصلة التعلیم نحوه بشكل أكثر جدیة ووضوحا، إال أن األمر ما یزال یدور في فلك الحدیث بمفردات 

بكثیر من التنفیذ وصیاغة عملیة لھذا النوع الھام من التعلیم الذي دون أدنى شك  وخطط متعددة أكثر
یحتاج إلى جانب المنھجیات الرسمیة لتطبیقھ تغیر ثقافة وذھنیة المجتمع غیر المتقبل لھذا النوع من 

  .التعلیم حتى اآلن
حاجة إلستعدادات تخص ویبدو كذلك أن من یدیر ھذا الجانب الھام لم یتنبھ حتى اللحظة أن األمر ب

الذكور وأخرى تخص اإلناث، فمن الصعب النظر للتعلیم المھني كقالب واحد، فما تحتاجھ األنثى 
  .یختلف عن الذكر تحدیدا في جانب التخصصات والجانب الفني والتطبیقي

ھا، ما من شك أن قراءة واقع التعلیم التقني تدخلنا في شبكة من التفاصیل التي تتطلب تنبھا ألدق
وصوال لمنظومة متكاملة نموذجیة واألھم عملیة قابلة للتطبیق على أرض الواقع وادخال ھذا الجانب 
من التعلیم حیّز التنفیذ في ظل بحثھ لسنوات طویلة دون الوصول حتى یومنا ھذا لصیغة توافقیة 

ِشأنھ   .   ب
تقف الخطط التي أعدت حول واقع التعلیم التقني والمھني وأین » الدستور»وفي قراءة خاصة لـ

بشأنھ، بدا واضحا أن الملف برمتھ یقف على مفترق طریق بین التطبیق من عدمھ، ذلك أن النظام 
الحالي لھذا النوع من التعلیم ال یوفر ما یكفي من الدعم والتشجیع للطالب على اختیار البرامج 

  .التقنیة
ً بسبب انخفاض معدالت القبول ولفت خبراء إلى أنھ في العامین الماضیین، أصبح الوضع أ كثر سوءا

في الحد األدنى للجامعات، األمر الذي أوجد بوضوح وجود ثغرة في آلیات التنسیق بین صانعي 
القرار، ذلك أن اإلقبال على التعلیم التقني استمر بذات النسب ولم یرتفع، حیث أن معادلة المنطق 

  .ون التعلیم التقني لكن ذلك لم یحدثتتحدث أنھ في حال تدني المعدالت فإن البدیل سیك
وطالب عدد من الخبراء بضرورة التنسیق بین الجھات ذات العالقة، وتوحید مرجعیة كلیات المجتمع 
وإعادة النظر باستراتیجیة التعلیم العالي، وفي نفس الوقت إعادة النظر بمعاییر القبول في الجامعات، 

تطلب إصالحات جذریة للنظام التعلیمي وحمالت مستمرة ذلك أن توفیر إمكانیات التعلیم المھني ی
  .لتغییر المفاھیم االجتماعیة وھي األھم

ً من األردنیین ملتحقون في برامج التدریب  في ھذا الشأن، كشفت احصائیات حدیثة أن عددا قلیال جدا
الي في من طالب التعلیم الع% ١١المھني التي یمكن أن توفر فرص عمل أفضل، إذ یلتحق أقل من 

كلیة مجتمع خاصة أو عامة  ٤١البرامج التقنیة التطبیقیة التي تستمر لعامین، كما كشفت عن وجود 
ألف طالب یدرسون على مقاعدھا، وأقل من ثلث ھؤالء ) ٢١(في األردن، وبذلك یكون ھناك نحو 

  .الطالب ملتحقون في البرامج التقنیة
ني، إشكالیة أخرى تتعلق بمستوى الخریجین من ھذا النوع ویقابل إشكالیة التحاق الطلبة بالتعلیم التق

من أصحاب العمل % ١٠من التعلیم، حیث بینت دراسة دولیة حول أصحاب العمل اإلقلیمیین أن فقط 
منھم فقط كانوا راضین عن % ١٦في حین » المھارات التقنیة«في األردن كانوا راضین عن 

  .للخریجین المھنیین» المھارات الشخصیة«

  ١١:الدستور ص/طلبة نیوز
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نبھ خبراء إلى أنھ من المھم أن یدرك صانع القرار التعلیمي بشقیھ المدرسي والعالي أن آالف و
الشباب لیسوا قادرین على تحقیق النجاح نظرا ألن الفلسفة التعلیمیة غامضة وغیر واضحة نحو 

من الطالب في امتحان % ٦٠مسارات التعلیم العالي في األردن، ففي كل سنة، یخفق حوالي 
یھي، مجبرین بعد ذلك على االنتظار لمدة سنة أخرى إلعادة إجراء االمتحان، أو التخلي عن التوج

من الشباب الذین تتراوح % ٢٩، وجود ٢٠١٣-٢٠١٢مواصلة تعلیمھم، فقد بینت دراسات  عامي 
  .في األردن لم یكونوا متواجدین في مجال التعلیم أو في مجال العمل ٢٤- ١٥أعمارھم بین 
واقع المدّعم باألرقام واإلحصائیات یضعنا أمام تفاصیل ھامة تفرض وجودھا على ولعل ھذا ال

المشھد التعلیمي، بصورة تفرض وضع إستراتیجیة علمیة تعلیمیة واجتماعیة لغایات تغییر المفاھیم 
بصورة عامة حول التعلیم التقني ودون ذلك، سوف یستمر الدوران بذات الحلقة المفرغة فیما یخص 

وع من التعلیم ولن نصل ألي نتیجة عملیة تقود لتعزیزه وانتشاره وجعلھ أحد ركائز التعلیم، ھذا الن
فاألمر لن یحسم بتخفیض معدالت القبول بالجامعات ، فھذا األمر لم یأت بأي نتائج إیجابیة على 

م یقد لنتائج التعلیم المھني والتقني، كما أن توجیھ عمل كلیات المجتمع لھذا النوع من التعلیم أیضا ل
إیجابیة سیما وأن غالبیة التخصصات التي یمكن تدریسھا بھا تمیل لكفة الذكور ولیس اإلناث، إلى 
جانب أن غالبیتھا تحتاج لمختبرات واستعدادات فنیة غالبیة الكلیات تفتقرھا كونھا أیضا تتطلب كلفا 

الطلبة لھذا التعلیم المرفوض عالیة، وتخفیض نسب النجاح في التوجیھي أیضا لم تؤد مطلقا لتوجھ 
جملة وتفصیال في ثقافة مجتمعنا المحلي، األمر الذي جعل اآلالف یعیدون التوجیھي للحصول على 
معدالت أعلى، كلھا أدوات أثبتت فشلھا وغیرھا من األدوات التي لم تحدث أي خطوة إیجابیة بھذا 

بأسس علمیة اجتماعیة اقتصادیة الخصوص، األمر الذي یتطلب وضع استراتیجیة تبنى من جدید 
  .واألھم عملیة
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  نسبة النجاح بامتحان االمتیاز للطب البشري% ٤٠ر٨
  

للطب البشري للدورة االستثنائیة نیسان الحالي ) االمتیاز(بلغت نسبة النجاح في الفحص اإلجمالي 
  .بالمئة، وفق ما أعلنھ امین عام المجلس الطبي الدكتور ھاني الكردي ٤٠ر٨

ً وطبیبة في الطب البشري تقدموا لالمتحان وان نسبة الناجحین  ٤٨٨ان ) بترا(وقال الكردي لـ  طبیبا
  .بالمئة ٧٥من المكملین في دورات سابقة بمادة واحدة بلغت 

طبیبا وطبیبة، تقدم الناجحون  ٥٠واضاف ان عدد المتقدمین إلمتحان طب األسنان التحریري بلغ 
سابقة لالمتحان الشفوي یوم أمس االول الثالثاء في كلیة طب االسنان  منھم والمكملون من دورات

  .بالجامعة االردنیة
وكانت امتحانات االمتیاز التحریریة بدأت لالطباء البشریین وأطباء األسنان مطلع االسبوع الحالي 

  .في الجامعة االردنیة
قت االمتحان ولمدة عشرة ایام في یشار الى ان المجلس الطبي االردني عقد دورة تدریبیة تنشیطیة سب

  .المباحث األربعة األساسیة للطب البشري واخرى لمدة یومین لطب االسنان

  ١١:الدستور ص/بترا/طلبة نیوز
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  »ندرتھا«حالة تستوجب مناقشة .. اعتذار الشواقفة لرئاسة ثانیة لجامعة البلقاء

  
في خطوة تعتبر من النوادر في الوسط االكادیمي االردني، إعتذر رئیس جامعة البلقاء -حاتم العبادي 

التطبیقیة الدكتور نبیل الشواقفة عن التجدید لھ لوالیة ثانیة قبل عشرة ایام، وقبل انتھاء مدة والیة 
  .رئاستھ بشھرین تقریبا، إذ تنتھي في الثاني عشر من حزیران المقبل

  
ھذا الخطوة، التي حسمت جدال وتساؤالت وتوقعات، كانت ستشغل الوسط االكادیمي، لفترة طویلة، 
یتخللھا االشاعات والتأویالت، والتي كانت رافقت انتھاء والیة رؤساء ثالث جامعات رسمیة، وبات 

تجاوزت » تاصطفافا«لھا امتدادات ال أحد ینكر تأثیرھا على الوسط االكادیمي، وتحدیدا انھا ولدت 
حد الراغبین بشغل مثل ھذا الموقع والمتنافسین الى جمھور الوسط االداري واالكادیمي والطالبي، 

  .وكذلك مجلس التعلیم العالي صاحب الصالحیة في التنسیب
وبھذا الصدد نتذكر ما حصل ابان انتھاء والیة رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا السابق وتالھا 

ك وأخرھا رئیس الجامعة االردنیة، التي في حینھا باتت قضایا تشغل الراي عام، رئیس جامعة الیرمو
  .ال الوسط االكادیمي

إفساح المجال أمام دماء جدیدة لتتبوأ مواقع « الى رغبة بـ « وارجع سبب الدكتور الشواقفة اعتذاره 
لمسؤولیة، ما یدلل ، ولیس السباب احتجاجیة او تنصل من ا«المسؤولیة وتسھم في صناعة المستقبل 

الرسالة غیر المسبوقة، التي بعث بھا رئیس جامعة البلقاء، ضمنھا . على ان القرار ال رجعة عنھ
محطات في إنجازات تحققت في عھده ابان تولیھ رئاسة جامعة ال البیت، والتي استمرت الربع 

  .سنوات، وكذلك محطات في انجازاتھ في جامعة البلقاء التطبیقیة
  من النوادر؟» الشواقفة«ال االھم واالبرز، لماذا تعتبر خطوة لكن السؤ

غیاب المأسسة واالسس الثابتة لتعیین القیادات االكادیمیة، والتي باتت : ویكمن الجواب في عدة، منھا
انھا اختصرت الشوط االول من مباراة التنافس : تتغیر حسب كل حالة على حده، اما السبب الثاني

عة البلقاء، والمتمثل في المراھنات والتكھنات والتوقعات بالتمدید من عدمھ وما على موقع رئاسةجام
  .یتخللھا من اشاعات قد تحمل اساءات لشخصیات اكادیمیة

غیر «ما یرافق حالة شغور موقع اداري في المؤسسات التعلیمیة من تھافت : اما السبب الثالث
ال ینسحب على التنافس الجراء بحث علمي او  لشغل تلك المواقع، رغم ان مثل ھذا الواقع» مسبوق

تبني فكرة وتطویرھا، وھنا نشیر الى أن بعض محاور الدعم البحثي في بعض الموضوعات التي 
والغاء منح طلبة دراسات علیا » عدم تقدم اي باحث لھا« یقدمھا صندوق دعم البحث العلمي بسبب 

مي، الذي یعد اساس متطلبات النجاح النوعي بسبب تدني المعدالت، ما یؤشر على ضعف البحث العل
یُدرج فیھا » قائمة سوداء«ووصل الحد الى إعالن الصندوق في وقت سابق عن . في الدراسات العلیا

المخالفون الخالقیات البحث العلمي ویُمنع على من یدرج اسمھ فیھا من االستفادة من دعم الصندوق 
البحث العلمي واالیفاد خالل ثالث سنوات من إقرار كما ان جامعات لم تنفق مخصصات ! بأي شكل

تلك المخصصات، حاولت االلتفاف او تفسیر نصوص القانون الذي ینص على تحویل تلك الفوائض 
  .المالیة غیر المصروفة لصالح صندوق دعم البحث العلمي

ف ویرى مراقبون ان غیاب المأسسة لتولي القیادات داخل المؤسسات االكادیمیةعلى اختال
مستویاتھا، كان على حساب العملیة التعلیمیة في جمیع مكوناتھا ومحاورھا سواء المتعلقة بالبحث 
العلمي والتطویر الذاتي والتواصل مع الطلبة، وبات الموقع االداري ھدفا للكثیرین، وما یعزز ھذا 

الصراع والتشكیك  االستنتاج انھ عند إجراء اي تشكیالت اداریة في اي مؤسسة تعلیمیة، تبدأ عملیة
بموضوعیتھا وانھا راعت اعتبارات بعیدة كل البعد عن الكفاءة والقدرة والجدارة، الى حد ان 

  .اعتبارات عدیدة عن البعد االكادیمي والكفاءة والقدرة، باتت تؤخذ بالحسبان عند إجراء التشكیالت

  ٦:صالرأي 
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كادیمیة، ال یجھلھا احد تتمثل في ظل ھذا الواقع، ھنالك مواصفات واطر عالمیة لتحدید القیادات اال
في الشخصیة القیادیة وامتالكھا خبرات علمیة وعملیة ترصد من العمل التراكمي والرصید من 
االبحاث العلمیة المنشورة في مجالت عالمیة والرؤیة والتطلعات المستقبلیة للتطویر والتحسین 

  .قع القیادي الذي یتنافس علیھومواجھة التحدیات، بما یحقق التوافق بین تلك الشخصیة والمو
خالصة ما سبق، یقود الى استنتاج الى ان استقاللیة الجامعات ما تزال نظریة، وان واقع االمر 
یجعلھا تبعیة لمركزیة تضمنھا التشریعات التي تنظمھا، فمجلس االمناء، في كثیر من المھام لیس 

یسیة والمھمة طور التنسیب او صاحب صالحیة حقیقة وان كانت ال تتجاوز في المحاور الرئ
  .التوصیة



  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 

21 

  
  الدعوة لتبني خطاب رسمي عربي في مواجھة التطرف واإلرھاب: مؤتمر

  
خلص المشاركون في الجلسة الختامیة من مؤتمر خطاب الكراھیة في اإلعالم الرقمي واالجتماعي 

  .امس إلى ضرورة الدعوة لتبني خطاب رسمي عربي في مواجھة ظاھرة التطرف واإلرھاب
ً رئ ً فیما انتقد المشاركون ضعف الرقابة على شبكات التواصل االجتماعي التي عدوھا منبرا یسا

 ً ً ومھنیا   .للتحریض على الكراھیة والعنف واغتیال الشخصیة اجتماعیا
وقال عمید معھد اإلعالم األردني، الدكتور باسم الطویسي إن من توصیات المؤتمر ستسھم في الحد 
من اآلثار السلبیة لخطاب الكراھیة، ومن أبرزھا الدعوة إلى أن یكون مؤتمر العام القادم عن التربیة 

میة، وذلك لضرورة مواجھة خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم، وعلیھ سیسعى المعھد إلى اإلعال
تبني ترویج مشروع للتربیة اإلعالمیة وإدخالھا كمقرر إلزامي في المناھج التدریسیة والتعلیمیة في 

  .األردن
علیم وشدد على أن المعھد سیأخذ على عاتقھ تحویل القضیة إلى قضیة رأي عام، كما أوصى بت

  .الصغار آلیة التعامل مع القوى المحركة للوسائل اإلعالمیة وتقییم المحتوى ونقده
وتضمنت التوصیات الدعوة خالل الفترة المقبلة إلى تأسیس مرصد على مستوى إقلیمي، یختلف في 

ً في مراقبة خطاب )أكید(طبیعتھ عن عمل مرصد مصداقیة اإلعالم األردني  ، وسیكون أكثر تخصصا
  .اھیة في وسائل اإلعالم وفي مواقع التواصل االجتماعيالكر

ودعت التوصیات كذلك إلى إصدار دلیل لتغطیة الموضوعات الدینیة، وھي توصیة صنفت على أنھا 
تنطوي على درجة كبیرة من األھمیة، خاصة أن ھناك ضعف كبیر لدى الصحفیین في معرفة 

  .یةالطوائف والمذاھب وما قد یؤجج المشاعر والكراھ
ً للسباق المحموم بین صحافة المواطن واإلعالم المھني والمحترف المرتبط بالسرعة للحصول  ونظرا
على األخبار والسبق الصحفي، فقد أوصى المؤتمر بضرورة وضع میثاق وقواعد إعالمیة توضح 

ر الطریقة التي یجب أن تتعامل معھا الصحافة المھنیة الجادة مع المحتوى الذي ینتجھ الجمھو
  .ونشطاء الشبكات االجتماعیة

ً بتطویر أدلة أخالقیة تتبعھا وسائل اإلعالم لمراعاة أبعاد الكراھیة  و أوصى المؤتمر أیضا
ً إلى الثقافة  واالستقطاب وضرورة العمل على البدء بتغییر الثقافة السائدة في غرف األخبار وصوال

اتیة ضد خطاب الكراھیة، عن طریق إنشاء التي تسھم في غرس التعددیة وقیم التسامح وخلق مناعة ذ
المراصد المھنیة التي تتابع وترصد خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم وتكلیفھا بإصدار تقاریر 
دولیة متخصصة بالمحتوى المحرض على الكراھیة، وانتاج قاموس یتضمن التعابیر والمفردات التي 

  .تحرض على العنف ونبذ اآلخر
فیسبوك، تویتر، (لدور السلبّي الذي تلعبھ مواقع التواصل االجتماعي المختلفة وحذر المشاركون من ا

في إثارة مشاعر الكراھیّة داخل المجتمعات العربیة، مطالبین بسن تشریعات تكفل التصدي ) یوتیوب
لھذه التجاوزات، وكذلك نشر ثقافة إعالمیة مضادة تسھم في تعزیز قیم التسامح واإلنسانیة، ورفض 

  .ف واألفكار التي تدعو إلى اإلقصاء ونبذ اآلخرالتطر
وركزت أوراق العمل على منھج كبار علماء المسلمین في وصف ظاھرة خطاب الكراھیة والوقایة 

الذي یعد ساحة جدیدة لممارسة القمع الفكري والتحریض على الكراھیة في » فیسبوك»منھ، وخطر الـ
  .المناطق الفلسطینیة

بمشاركة نخبة من األكادیمیین واإلعالمیین والخبراء والمھتمین من األردن  واستمر المؤتمر یومین
  .جلسات ٦والدول العربیة واألجنبیة وعلى مدار 

  ١٠:صرأي ال
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  األسئلة الموجعة والطریق نحو حل المعضلة.. التعلیم في األردن
  رومان حداد

  
ال أستطیع بمقال واحد أن أعالج التشابكات األلیمة لمعضلة التعلیم، ولكن سیكون ھذا المقال فاتحة 
لمقاالت أخرى تتعاطى مع ھذا الموضوع الحیوي والحساس في آن بصورة تحاول خلخلة حالة 
العطب وفكفكة األسئلة للوصول إلى فھم ممكن ألرضیة مشتركة لنا كمجتمع أردني لحل المعضلة 

  .االنطالق إلى األمامو
تبرز حالة التعلیم كسؤال مقلق على المستوى الوطني، ھذا السؤال الذي لم نتوافق على اإلجابة علیھ، 
وذلك لعدة أسباب یمكن من خالل طرحھا بصورة مجتمعة أن نعرف لماذا ما زلنا واقفین لم نتحرك 

  .یميبصورة واضحة وفاعلة إلنجاز الضروري من عملیة اإلصالح التعل
حین نستعرض التعلیم الحكومي في األردن یتبادر السؤال األول ألذھاننا وھو متى سقط التعلیم 
 ً ً للطبقة الوسطى، ومتى صار طاردا ً وتعلیمیا ً وفكریا ً معرفیا الحكومي، في األردن ولم یعد حاضنا

  لھذه الطبقة؟
فقد المعلم دوره كقدوة لطالبھ،  والسؤال المجاور للسؤال السابق والذي یُطرح بالتزامن معھ ھو متى

ً؟   ومتى فقد ثقتھ بدوره الذي كاد من خاللھ أن یصیر رسوال
أما السؤال الثالث الذي ال یتم طرحھ فھو متى فقدت المدرسة كمؤسسة دورھا التنویري باإلضافة إلى 

  دورھا المعرفي عبر عملیتي التعلیم والتعلم؟
ل التعلیم الیوم ھو ھل المناھج المدرسیة بصورتھا السؤال الذي یشغل بال من یتعاطون مع سؤا

الحالیة تتواءم مع متطلبات العصر الحالي، وتسلح الطلبة بالمعرفة الضروریة لكي یواجھوا بقوة 
  التحدیات التي تفرضھا الحیاة الحدیثة؟

التعلیمیة  أما السؤال الغائب عن فضاء النقاش العام حول التعلیم فھو أین یقع دور األسرة في العملیة
والتعلمیة، وھل األسرة األردنیة بتركیبتھا الحالیة قادرة على استیعاب التغییر المطلوب أم ھي أحد 

  العوائق أمام تطویر العملیة التعلیمیة والتعلمیة؟
تقدیم اإلجابات الضروریة على األسئلة السابقة المطروحة على طاولة النقاش أو المغیبة عنھ 

ة الحالیة من المراوحة بالمكان، وبالتالي فاإلجابة المقدمة یجب أن تكون ضروري لتجاوز المرحل
منھجیة وقادرة على إدراك أن المطلوب من سؤال التعلیم المطروح ھو إحداث نقلة نوعیة بأدوات 
ثوریة ولكن دون تھشیم المجتمع والقفز عن مخاوفھ، وتقسیم األردن إلى فریقین ھدف كل منھما 

  .خر، مع تغییب فكرة ضرورة االنتصار لألردناالنتصار على اآل
ھذه المعركة اإلصالحیة االجتماعیة عبر بوابة المعرفة لھا محدداتھا وإمكاناتھا وشروطھا 
االجتماعیة باإلضافة لشروطھا المعرفیة، وعلى الجمیع أن یتعامل باتزان مع المخاوف المطروحة 

یھھا، فكل من یطرح مخاوفھ على شكل أسئلة یجب دون االستھانة بھا عبر عدم االلتفات لھا أو تسف
أن یجد اإلجابة المقنعة لھا، وكل من یقدم تصوره كإجابات قاطعة ال بد من تحدیھ بأسئلة تھز یقینھ 

  .القاطع
ً كما یسلك العدید ممن یدعون مناصرتھم للحالة التنویریة والمعرفیة،  ما نتعامل معھ لیس انقالبا

 ً للدین والقیم والعادات والتقالید في مواجھة مجموعة من الزنادیق ومعادي وكذلك فھو لیس انتصارا
الدین، ومن سیدمرون القیم والمبادئ التي یقوم علیھا األردن، فما نرید القیام بھ ھو عملیة ثورة من 

  .الداخل تعید للجسد الحیاة لنصبح قادرین على الفعل والتفاعل مع العالم الحدیث

 مقاالت 

  ١٥:صالرأي 
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ى توافق مجتمعي حول مجموعة من الحقائق وھي أن مخرجات التعلیم بدایة یجب الوصول إل
ً على شبابنا من كال الجنسین، بحیث  الحكومي الیوم ھي في أسوأ مراحلھا، وھو ما ینعكس سلبا
یكونون أقل قدرة تنافسیة في سوق العمل، وھو ما یقود إلى سلسلة من النتائج السلبیة التي ستؤدي إلى 

ً نتفق على أن قوتھ ومتانتھ ھي ما نصبو إلیھ إضعاف وطننا األردن . الذي من المفترض أننا جمیعا
فضعف القدرة التنافسیة لدى خریجي المدارس الحكومیة سیمنعھم من االستفادة من توسع القطاع 
ً للوظائف في األردن بعد تراجع قدرة القطاع الحكومي على تولید  ً مھما الخاص الذي بات مولدا

فإن معدل الرواتب في القطاع الخاص أعلى منھا في القطاع الحكومي، وتعطي  الوظائف، وكذلك
  .فرصة لمن یدخلون القطاع الخاص بالتطور الوظیفي بتسارع أعلى منھ في القطاع الحكومي

وبالتالي ستزداد مطالبة ھؤالء بضرورة توسع القطاع الحكومي لیستوعبھم، مما یزید من أعباء 
ً بسبب عدم المیزانیة العامة، ویجع ل الدولة حالة مصابة بالعطب والقطاع الحكومي قطاعا أقل حظا

كفاءة الموظفین ، وھو ما یھدد على المستوى المتوسط الحالة الوجودیة للدولة، كما أن الذھاب في 
ً، وھو ما  درب التوظیف المتضخم سیقلص قدرة الدولة على استیعاب الطلبة غیر الكفؤین تدریجیا

الن لدى ھؤالء من دولتھم، وربما صرنا بعض مالمحھا الیوم، وھو ما سینعكس سیشكل حالة خذ
ً على حالة االنتماء للوطن، وھو ما سیكون بدایة لخلل اجتماعي سیاسي ال نحب أن نعرف  تدریجیا

  .خواتیمھ
  ...وللحدیث بقیة
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  دیوان اھالي طوباس -مفید احمد صالح  -
  الفحیص - انطون منذر كمال خلیل حتر  -
  الشمیساني - الحلبي » محمد علي«ھنا  -
  صویلح -حلیمة حسین خلیل الساحوري  -
  الرابیة - عمر سكجھا » محمد جمال« -
  صویلح - فاطمة عبدالفتاح جابر  -
  تالع العلي - تركي عزت رامز كامل  -
  الزرقاء -حجازین ) قالنزة(روز جریس خلیل  -
  جبل عمان - سلیم الجبشھ لبیبة  -
  المدینة الریاضیة -امین فرید امین جویحان  -
  اربد -أحمد مسعود یوسف الھنداوي  -
  الصویفیة - كلیانتي اتاناسیوس ستاماتیادیس  -
  صافوط - نوفھ فریح الصالح الداود  -

  
  
  
  

  انا  وانا الیھ راجعون

 الوفیات 

 الرأي 
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  دائرة مراقبة الشركات تعقد لقاء مع ممثلي القطاع الخاص لالستماع الى مالحظاتھم
. والتشاور حول مشروع قانون الشركات الجدید الذي نشر امس على ما افاد مراقبھا العام د

ر القانون سنعقد اولى بعد عشرة ایام من نش«الزعبي قال.. »عین الرأي«عمر الزعبي الى 
 .»لقاءاتنا مع القطاع الخاص

  
  ھیئات دولیة تعمل حالیا على عقد ورش عمل في العاصمة حول االنتخابات النیابیة وحقوق

  .الناخبین بالترشح واالقتراع
  
  مدیریات دائرة ضریبة الدخل والمبیعات تشھد اكتظاظا شدیدا بالمراجعین بسبب االنتھاء من

شارع االمیر محمد .. محددة لتقدیم اقرارات ضریبة الدخل مع نھایة نیسان الحاليالفترة ال
  .الذي یقع فیھ مبنى الضریبة یشھد ازدحامات مروریة لذات السبب

 زوایا الصحف 

 ن الرأيعی
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  أكدت دائرة األحوال المدنیة والجوازات أنھا ال تزال تستقبل طلبات أبناء األردنیات
لمتزوجات من غیر األردنیین لمنحھم بطاقة تعریفیة، ممن أصبحت تنطبق علیھم تعلیمات ا

 .منح البطاقة اآلن ولم تكن تنطبق في وقت سابق وتحدیدا شرط اإلقامة لألم
  منعت وزارة التربیة والتعلیم بتعمیم رسمي وّزع على كافة مدارسھا األفراد أو الشركات أو

سفارات أو الجمعیات أو المنظمات أو أي جھة محلیة أو خارجیة المؤسسات أو الھیئات أو ال
من القیام بأي نشاط أو فعالیة مھما كان مسّماھا في أي مدرسة إال بعد أخذ الموافقة الخطیة 
المسبقة من الوزارة، مؤكدة على ضرورة تسلیم قسم النشاطات التربویة نموذج طلب 

ى للمدیریة أخذ الموافقة من الوزارة وإال تتحمل المحاضرة قبل الموعد بثالثة أسابیع لیتسن
 .المدرسة مسؤولیة التأخیر أو دخول أي شخص بدون موافقة خطیة مسبقة

  برعایة وزیر العمل الدكتور نضال القطامین تقیم مدیریة عمل المرأة في وزارة العمل عند
معرض السنوي السابع الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم الثالثاء الثالث من أیار المقبل ال

 .لتسویق منتجات التشغیل الذاتي للسیدات، وذلك في مركز جالیریا بأمانة عمان الكبرى
  اعتبر ناشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي وعدد من رجال الدین أن الغاء حفل إحدى

الفرق الموسیقیة في المدرج الروماني یوم الجمعة قرار واع وذكي وحریص على سمعة 
ن، مؤكدین انھ ال استثمار وال سیاحة مرغوب بھما على حساب األخالق والثقافة األرد

 .احترام األدیان#الراقیة و
  دعت ھیئة تنشیط السیاحة كافة أعضائھا المسددین الشتراكاتھم والتزاماتھم المالیة حضور

لث من أیار اجتماع الھیئة العامة الذي سیعقد عند الساعة الثالثة من مساء یوم الثالثاء الثا
المقبل في فندق سنتشري بارك، حیث ستتم مناقشة التقریر السنوي ألعمالھا ومیزانیتھا للعام 
الماضي، وانتخاب أعضاء اللجنة الفنیة، وفي حال عدم اكتمال النصاب یؤجل االجتماع 

 .ساعة واحدة من موعده األصلي لیعقد بعد ذلك بمن حضر
 معظمھم احداث، كانوا یتسكعون  ٤٥بض على القت االجھزة االمنیة صباح امس الق ً شخصا

امام مدارس االناث بمناطق شرق عمان بحسب مصدر امني ، حیث سیتم تحویلھم الى 
محافظ العاصمة التخاذ االجراءات االداریة بحقھم وتوقیعھم على تعھدات بعدم تكرار 

 .فعلتھم
 ا بِسیرھم الّذاتیة لنشرھا على الموقع دعت وزارة الثقافة الفنانین التشكیلیین األردنیین لتزویدھ

ف الباحثین والمھتمین على ھذه الفئة من  ُعرِّ اإللكتروني للوزارة، لتشكیل قاعدة بیانات ت
نھم من التواصل معھم  .المبدعین، وتمكِّ

 

 صنارة الدستور
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  أعلن رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس عن إلغاء جلسة المجلس، التي كانت
مقررة الیوم الخمیس، وذلك إلى وقت الحق، یحدد بعد انتھاء أعمال ملتقى البرلمانیات 

  .المقبل، بمشاركة دولیة واسعة العالمي، الذي یستضیفھ األردن األسبوع
  

  رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور بادر قبل جلسة مجلس النواب الصباحیة أمس إلى
االتصال برئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، لالعتذار عن عدم حضوره لجلسة 

یالت الدستوریة، وذلك الرتباطھ بالمشاركة المجلس، التي خصصت لبحث وإقرار التعد
  .بالوفد الرسمي األردني، الذي رافق جاللة الملك في زیارتھ للسعودیة أمس

  
  

  المقبل ورشة عمل " مایو"یومي الثالث والرابع من أیار " أطباء بال حدود"تقیم منظمة
ة العقبات في سبیل الحصول على لقاحات جدیدة بسعر إزال"في عمان، تحت عنوان 

الورشة تقام في فندق ". فرصة عادلة"، وذلك ضمن مساھمة األردن في حملة "مخفض
  .الندمارك

  
  جھاز تفتیت الحصى الرئیسي في مستشفى الجامعة األردنیة معطل فنیا منذ نحو

مواطنین، شكوا من اضطرار األطباء إلى تأجیل عملیات تفتیت أسبوعین، بحسب 
الحصى للمرضى والمراجعین إلى حین إصالح الجھاز وإعادتھ للعمل، ما یضاعف من 

  .معاناة المرضى
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد 
  

 زواریب الغد 
  


