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 واإلذاعة اإلعالم والعالقات العامة وحدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32/6/3533التاريخ :                                            رعاا ألااليوم : 

 التقرير الصحفي اليومي
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 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 شؤون جامعية

 "التاليم النياعية" تقدم مقترحات لـ"أمن الجاماات" في األردن 5-0

 ل طلبة البلقا  التطبيقية الاجلوني: ال نستخدم البواعات اإللكترونية لدخو 3

 أكاديميون يناقشون دور الاالقات األردنية الامانية ومراحل نشأتها وتطورها 6-7

 «األمن الجاماي»نية وتأهيل رؤسا  جاماات يطالبون عوضع عواعات إلكترو 8
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 "التعليم النيابية" تقدم مقترحات لـ"أمن الجامعات" في األردن

 

قال رئيس لجنة التاليم والشباب النياعية، الدكتور طالب الصرايرة، إن هناك ضرورة لما أسماه 

  لضمان أمن الجاماات. "الاقل الجاماي" عبر تكاتف الجهود مع المانيين،

 

وطالب الصرايرة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة النياعية، لمناقشة موضوع منظومة األمن 

 الجاماي، الثالثا ، عتدريس مادة تتالق عالثقافة األمنية في المساقات الجاماية.

 

اماي، وأن تكون النائب ماجد الرواشدة من جهته، قال إن الجاماات لم تقّصر في مسألة األمن الج

المنظومة األمنية الجاماية ثقافة جاماية شاملة، مبينا أن أي قيود إضافية على الجاماات والطلبة 

 سيخلق حالة من "االمتااض".

 

النائب هايل عياش، طالب عدوره، أن يكون أفراد األمن الجاماي من فئة األعمار المتوسطة المدرعة 

 والقادرة على التاامل مع أي طارئ.

 

وقالت النائب فايزة عضيبات، إن األردن شهد حادثة مأساوية في إحدى الجاماات الخاصة واصفة 

 إياها عـ"الغريبة" على المجتمع األردني وال يمكن وصفها عـ"الظاهرة".

 

 وشددت عضيبات على ضرورة مراجاة الجاماة المنظومة األمنية. 

 

ياسات عالجاماات لتكون مستقطبة للطلبة من وطالب النائب تيسير كريشان، من جهته عتغيير الس

 خارج األردن.

 

ورّد نائب رئيس جاماة الالوم التطبيقية، الدكتور صالح الاقدة، على ما تحدث عه النواب، قائال إن 

الجاماة عصدد تركيب عواعات إلكترونية في الفترة المقبلة، وأن األمن الجاماي لديه من الخبرة 

 م من المتقاعدين الاسكريين.الكافية، خاصة أن ماظمه

 

وشدد الاقدة على أهمية تطوير أدا  األمن الجاماي للتاامل مع الطلبة والمشجارات وغيرها، مشيرا 

 إلى أن الجاماة ملتزمة عاالحتياطات األمنية.

 

 وأوضح أن الجاني المتهم عقتل الفتاة، استغل مناقشات التخريج، إذ يدخل أوليا  األمور وأقارعهم.

 

ال من جهته النائب الساعق مصلح الطراونة "إن هناك انهيارا في القيم وأن ما حدث في جاماة وق

 الالوم التطبيقية يمكن أن يحصل في أي جاماة".

 

 رؤيا  

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203( عمأن  263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

0 | P a g e 

 

وطالب الطراونة عإعادة صياغة وتوصيف مادة الالوم الاسكرية عحيث تكون أيضا عنفس الوقت 

 مساق لما أسماه عـ"أمن مجتماي".

 

ماة أل البيت للشؤون المالية واإلدارية، الدكتورعمرالاطين، قال من جهته إنه يجب نائب رئيس جا

التركيز في المناهج الجاماية على األمن واألمان والتااون األمني المجتماي إلى جانب االهتمام 

 عخصوص الجرائم اإللكترونية.
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 ل طلبة البلقاء التطبيقيةبوابات اإللكترونية لدخوالعجلوني: ال نستخدم ال

 

قال رئيس جاماة البلقا  التطبيقية الدكتور احمد الاجلوني إن "الجاماة المركز" تحتوي على عواعات  

إلكترونية لدخول الطلبة، "ولكن ال نستخدمها ألن عدد الطالب كبير"، مبينا أن عملية دخول الطلبة 

 ألف. 33لى هوية الطالب، في جميع الكليات والبالغ عدد طالعها تكون من خالل التدقيق ع

 

وأضاف الاجلوني خالل لقائه لجنة التاليم والشباب النياعية، الثالثا ، أن عدد من المخالفات التي 

رصدتها الجاماة كانت لمحاولة الباض الدخول لحرم الجاماة وهم يحملون األسلحة، وكانت اإلدارة 

 ى األجهزة األمنية.تقوم عتسليمهم إل

 

 حادثة جاماة الالوم التطبيقية

وعين الاجلوني أن "الجاماة عبارة مجتمع مصغر عن المجتمع األردني، عه كل مشاكل التي يااني 

 منها المجتمع، والاقوعات تكون مشددة وال نقبل أي واسطة".

 

ضحيتها طالبة، عسيطة وأوضح أن الحادثة التي وقات في جاماة الالوم التطبيقية، والتي راحت 

 ويمكن أن تحدث في أي مكان عالاالم، ويجب البحث في أسباعها وطرق عالجها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيا 
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 أكاديميون يناقشون دور العالقات األردنية العمانية ومراحل نشأتها وتطورها

 

ن مع النادي الثقافي ناقش أكاديميون ونقاد في الندوة التي أقيمت في منتدى الفكر الارعي، عالتااو

الاماني، أول من أمس، الواقع الثقافي في سلطنة عمان ودور الاالقات األردنية الامانية ومراحل 

نشأتها وتطورها، وإسهامات األردن الفاعلة في مختلف القطاعات التنموية ودور المفكرين واألدعا  

 والمثقفين في تازيز التنمية الثقافية الامانية ونشرها.

 

ك في هذه الندوة التي أدارها أمين عام المنتدى د. محمد أعو حمور؛ كل من رئيس مجلس إدارة شار

، عمشاركة نائب ”الواقع الثقافي في سلطنة عمان“النادي د. محمود عن مبارك السليمي الذي تناول 

ألدب األندلسي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي عبد الرزاق الرعياي، وأستاذ اللغة الارعية وآداعها وا

عجاماة الشارقة في اإلمارات الارعية المتحدة ووزير الثقافة األسبق د. صالح جرار، وعضو مجلس 

 الدولة في سلطنة عمان د. عائشة الدرمكي، واألديب والناشر جافر الاقيلي.

 

لتطور إن الثقافة عمفهومها الواسع تاد عنصراً مهماً من عناصر ا“قال المحاضر د. محمود السليمي 

والتقدم في البلدان والمجتماات، وإنها مقياس حضاري يشير إلى مدى تقدم األمة وتطورها ورفاتها، 

ومن هنا عمدت سلطنة عمان، من خالل رؤى جاللة السلطان قاعوس، إلى دعم الحركة الثقافية 

ات الفكرية في والمثقفين في عمان، وذلك من خالل التقارب المذهبي ونبذ الطائفية، ومواكبة االتجاه

الاالم، والتواصل التاريخي مع الحضارات المحيطة، والحفاظ على األصالة والتراث، وجال عنا  

 ”.اإلنسان الفاعل من األولويات األساسية في السلطنة

 

األديب الاماني هو من يتصدر المشهد الثقافي في السلطنة، وأن الخطاب وأشار السليمي إلى أن 

الفكري يتسم عموقف متادد االتجاهات، مما يكسب عمان واقااً غنياً وتنوعاً مارفياً وثقافياً، الفتاً إلى 

أن الشخصية الامانية، عامومها، شخصية هادئة ومتسامحة وتاتز عذاتها ومحبة لالستقالل والسالم، 

 ترم اآلخر عقدر كبير دون أن تبتاد عن موروثها الثقافي والاادات والتقاليد الامانية.وتح

 

األردنية، مشيراً إلى عدد من إسهامات -وتحدث السليمي عن عمق الاالقات الفكرية والثقافية الامانية

م في عنا  األردن في الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية التنموية عامان، ومن أهمها اإلسها

 المناهج الامانية، والبرامج المشتركة عين الجاماات األردنية والامانية.

 

ومن جهته، تناول د. صالح جرار إسهامات األردن في النهضة الثقافية والتاليمية في عمان، ودور 

اهيدي )ت األدعا  والمؤلفين الامانيين في الثقافة الارعية قديماً وحديثاً، ومنهم الخليل عن أحمد الفر

هـ(، وأوس عن زيد مناة الابدي، مشيرا إلى دور المؤسسات 534هـ(، وأعو عكر عن دريد )ت475

الوطنية والجاماات والمنتديات الثقافية وعدد من المجالت والمجالس الفكرية والمحاضرات التي 

حفاظ على الهوية نهضت عالثقافة الامانية وجالت منها واقااً مستداماً ذات رسالة سامية تساى إلى ال

 الغد
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الوطنية، كما نوه إلى عدد من إسهاماته في تحقيق مخطوطات من التراث الارعي واإلسالمي في 

 عمان.

 

سفير سلطنة عمان لدى المملكة األردنية الهاشمية هالل عن مرهون المامري، تحدث عن أهمية 

من خالل الامل على تنفيذ  تازيز أواصر التااون والتنسيق المشترك عين الجانبين الاماني واألردني

الاديد من المشاريع واألنشطة والبرامج الالمية واألكاديمية والثقافية، مبيناً أنه يجري التحضير 

 إلقامة مارض للمخطوطات الامانية في جاماة آل البيت خالل الفترة المقبلة.

 

كتاب الاماني في فيما تحدث عبد الرزاق الرعياي عن إصدارات الكتب الامانية، وحركة نشر ال

ماارض الكتب الارعية والدولية، موضحاً أن الامل الثقافي في عمان أساسه اإللمام عالثقافة الامانية 

ومرجاياتها التاريخية واالجتماعية واالقتصادية عمختلف مشارعها وتنوعها، وهذا ما جال لألدعا  

وعزز لديهم الحوار الحضاري  والمبدعين الامانيين ذلك الحضور الواسع في الثقافة الارعية،

والمفتوح مع اآلخر، مشيراً إلى عدد من المبدعين واألدعا  الامانيين، ومنهم: الشاعرة عدرية البدري، 

 والروائية والشاعرة عشرى خلفان، والشاعر جمال المال، واألديب يوسف البلوشي.

 

لى الامل االجتماعي الذي يشمل ومن جهتها، عينت د. عائشة الدرمكي أن التنمية الثقافية تاتمد ع

مجاالت الحياة كافة، ووجود سياسات ثقافية داعمة للتنمية، مشيرة إلى التجرعة الامانية التي اعتمدت 

على قطاع التاليم والحفاظ على التراث الحضاري والتفاعل عين المنظومة المجتماية، لتحقيق تقدم 

رات اإلعداعية واالعتكارية واإلنتاج الفكري، وعينت يضمن االستفادة من التنوع الثقافي وتنمية القد

د.الدرمكي عدداً من األسس التي اتباتها سلطنة عمان لبنا  التنمية الثقافية ومنها: عنا  جمايات 

 مجتمع مدني، وإنشا  مؤسسات ترعى مواهب المبدعين والشباب.

 

قافة الاالمية، واالنتشار عبر اإلعالم وتناول الناشر جافر الاقيلي دور اإلعالم الاماني في مواكبة الث

الارعي، مع احتفاظه واعتزازه عالهوية الوطنية وتراثه، واشتباكه المباشر مع التاريخ الاماني، مبيناً 

أن األصوات النسائية األدعية في عمان حظيت عاناية فائقة منذ انطالق النهضة، مما كثف وجودها 

ئز الارعية والاالمية، موضحاً أن أصوات اإلعداع الاماني على في المشهد الثقافي الاماني وفي الجوا

تواصل دائم عين األجيال مع وجود انفتاح أكاديمي على النشاط الثقافي، مما أوجد عيئة تحتية جيدة 

 وناجزة للتنمية واإلعداع الثقافي.

 

عين األردن وعمان،  وعدوره، أشار د. محمد أعو حمور إلى أهمية تازيز الاالقات الثقافية والحضارية

وتجسير التااون البحثي واألكاديمي، كون الاالقات عين البلدين عالقات نموذجية، وشهدت خالل 

األعوام الساعقة تدرجاً منتظماً في التطور، منوهاً إلى تجرعة إنشا  وحدة للدراسات الامانية في 

 ألكاديمي عين البلدين.، وذلك لتازيز سبل التواصل الالمي وا4255جاماة آل البيت الاام 
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 «األمن الجامعي»رؤساء جامعات يطالبون بوضع بوابات إلكترونية وتأهيل 

 

ناقشت لجنة التاليم والشباب النياعية، خالل اجتماعها أمس الثالثا ، عرئاسة النائب الدكتور طالب 

 الصرايرة، موضوع األمن الجاماي في الجاماات الحكومية والخاصة.

 

وقال الصرايرة، إن اللجنة سترفع توصياتها عهذا الشأن إلى وزير الترعية والتاليم ووزير التاليم 

الاالي والبحث الالمي، للمطالبة عإعادة النظر في المناهج الدراسية عالمدارس والجاماات، فضاًل عن 

يم األخالقية مخاطبة وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية لنشر التوعية وتازيز الق

 والدينية.

 

« التاليم النياعية»وأضاف، عحضور عدد من رؤسا  الجاماات الحكومية والخاصة وممثليها، أن 

أوصت عإعادة النظر عمادة الالوم الاسكرية والترعية الوطنية، ووضع عواعات إلكترونية، وتفايل دور 

 مجالس الطلبة في الجاماات.

 

وممثلوها عإعادة النظر عالمناهج الدراسية في الجاماات، ما شأنه  من جهتهم، طالب رؤسا  الجاماات

تازيز القيم األخالقية والدينية للطلبة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن مستوى المنظومة األمنية في 

 الجاماات جيد.

 

بهم وقالوا إنهم سيضاون عواعات إلكترونية لتازيز الرقاعة، وتأهيل رجال األمن الجاماي للقيام عواج

 على أكمل وجه.

 

 

 الدستور
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