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 تؤجل قروض االدخار لموظفیھا شھري نیسان وأیار" األردنیة"

  
وافق مجلس العمداء في الجامعة األردنیة على تأجیل أقساط القروض بجمیع أنواعھا  –ھبة الكاید 

عقبة لشھري نیسان وأیار من العام الجاري دون أن للمقترضین من الجامعة والمستشفى وفرع ال
 .یترتب علیھم فوائد لقاء عملیة التأجیل

  
وتعد ھذه المبادرة وفقا لرئیس الجامعة استجابة للظروف االقتصادیة التي یمر بھا الموظفون خالل  

امعة الشھرین القادمین مع قرب شھر رمضان المبارك وعید الفطر السعید، مؤكدا أن موظفي الج
جزء مھم من أسرة الجامعة ونسیجھا الذي تحرص اإلدارة على تسییر كافة السبل أمامھ لیظل في 

 .أوج عطائھ وأمانتھ ومھنیتھ
  

إلى ذلك وافق المجلس على تعدیل بعض مواد تعلیمات قروض صندوق االدخار لموظفي الجامعة 
رض أو التمویل االستثماري عند صرف الق"تنص على أنھ ) ج /  5(بند  4حیث أصبحت المادة 

بالمرابحة یجب أن ال تقل نسبة صافي راتب المقترض أو طالب التمویل االستثماري بالمرابحة عن 
من إجمالي راتبھ الشھري، وفي حاالت استثنائیة وبموافقة  لجنة إدارة الصندوق یجوز استثناء % 25

 ".ھذا البند
   

عند صرف القرض أو التمویل العام بالمرابحة یجب "ا أنھ لیصبح نصھ) و(بند  5كما تم تعدیل المادة 
من إجمالي راتبھ، %  25أن ال تقل نسبة صافي راتب المقترض أو طالب التمویل بالمرابحة عن 
 ".وفي حاالت استثنائیة وبموافقة لجنة إدارة الصندوق یجوز استثناء ھذا البند

   
ارة الجامعة ووحدة الصنادیق المالیة، مثمنین وأعرب الموظفون عن سعادتھم بھذه البادرة من إد

اھتمامھم بالموظف وحرصھم على مراعاة ظروفھ االجتماعیة في ظل الحیاة المعیشیة الصعبة ھذه 
 .األیام

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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 %60وتوقع مشاركة .. یختارون مجلس اتحادھم الخمیس " االردنیة"طلبة 
   

 42روقة الجامعة االردنیة یختار اكثر من في اجواء من الترقب ككل عام وبدعایة انتخابیة غطت ا
 . 2019-2018الف طالب وطالبة غدا الخمیس مجلس اتحاد الطلبة للجامعة للعام 

 
 . مقاعد 106طالب وطالبة رشحوا انفسھم لـ  701وسیختار الطلبة ممثلیھم من بین 

 
 داریةشؤون اإللالرئیس ل االنتخابات بحسب رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات في الجامعة األردنیة نائب

الدكتور عمر كفاوین ستبدأ التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، واكد على اھمیة االنتخابات للطلبة 
 . في بناء خبرة سیاسیة وثقافیة ومعرفة كیفیة االنتخاب واختیار الممثل المناسب

 
ام النتخابات مجلس الطلبة كفاوین قال لـ عمون ان االھتمام االعالمي واالجتماعي الكبیر في كل ع

نابع من كون االردنیة ھي الجامعة االم، وفیھا كل مكونات الوطن، فھي اردن مصغر وتمثل انعكاس 
 . لھ
 

مرشح ومرشحة ضمن  602اللجنة العلیا لالنتخابات لالنتخاب بحسب كفاوین اعلنت عن خوض 
: على مستوى الجامعة وھي قوائم 6مرشحا ومرشحة ضمن  99قائمة على مستوى الكلیات، و  137

مقاعد في  106، یتنافسون على )النشامى، وأھل الھمة، والتجدید، والكرامة، وھمك ھمنا، والعودة( 
 . مقعدا على مستوى الجامعة 18مقعدا على مستوى الكلیات، و  88اتحاد الطلبة منھا 

 
 . من مجموع الطالب %60الى % 50وتوقع كفاوین ان تبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات بین 

 
اننا نھتم بان یبني "وعن تأثیر التیارات السیاسیة خارج الجامعة على سیر االنتخابات قال كفاوین 

واكد ان التاثیر موجود ولكن لیس بالحجم " الطالب شخصیتھ المستقلة والمختلفة عما یرغبھ االخر فیھ
 . الكبیر

 
طالبیة من داخل الجامعة تحت اسم راقب والھیئة  وسیراقب االنتخابات غدا بحسب الكفاوین مبادرة

 . المستقلة لالنتخاب
 

واكد كفاوین انھ ال یوجد اي تخوفات من عنف جامعي خالل العملیة االنتخابیة، موضحا انھ في اخر 
 .عامین لم تشھد االنتخابات اي حاالت عنف بل كان ھناك حوادث بسیطة ال تذكر

 
حقھم االنتخابي بكل حریة وبدون اي ضغوطات او تدخالت بل ھم  وشدد كفاوین ان الطلبة یمارسون

 . یختارون من یمثلھم ویقارب افكارھم وتوجھاتھم وطموحھم
 

وفي خطوة جدیدة قال كفاوین ان الجامعة تدرس امكانیة التصویت في المجالس القادمة الكترونیا، 
اركین، حیث تدرس الجامعة حالیا الیة متوقعا ان یحل ھذا االمر الكثیر من المشاكل وزیادة عدد المش

  .الطعن في االنتخابات االلكترنیة في حال اعتمادھا
 

  عمون
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 تتضح معالمھا المالیة نھایة الشھر» االردنیة«مبادرة تطویر اداء : القضاة

قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة ان المبادرة التي اطلقتھا الجامعة بھدف تطویر 

  .ملیون دینار ما تزال تنفذ داخل الحرم الجامعي 100ا والوصول الى ادائھ

واضاف القضاة لـ مدار الساعة الیوم االربعاء ان الجامعة لم تبدأ بعد بمتابعة خریجیھا والمجتمع 

ً الى ان  المحلي لجمع التبرعات التي ستكون على نطاق واسع وعلى امتداد مراحل طویلة الفتا

ً ھي على نطاق اسرتھا اضافة الى نوع آخر التبرعات التي ترد  الى الدائرة المالیة في الجامعة حالیا

ً من قبل عدد من المدرسین   .من الدعم وھو تدریس بعض الطلبة مجانا

وبین رئیس الجامعة االردنیة ان معالم التبرعات ستتضح نھایة شھر نیسان الحالي وستنطلق 

رك من خالل متابعة الخریجین والقطاعات الصناعیة الحمالت داخل االردن في شھر رمضان المبا

  .والتجاریة والشركات

وكانت المبادرة التي اطلقتھا الجامعة في حفل كبیر اعلن خاللھ القضاة تبرع عدد من اسرة الجامعة 

  .الف دینار 250ومجلس االمناء ومجلس العمداء بمبالغ مشجعة فیما وصلت القیمة 

ى نطاق المنطقة واالقلیم وعلى المستوى الدولي لتطویر الجامعة وتھدف الحملة التي ستكون عل

ً وتلبیة حاجات طلبتھا وموظفیھا  ً ودولیا ً واقلیمیا وتعزیز بناھا التحتیة والتقنیة وتعزیز مكانتھا وطنیا

ً الى االستقرار المالي   .واعضاء الھیئة التدریسیة وصوال

  مدار الساعة
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  األردن ھذا الصباح مع جفرا نیوز

طالب وطالبة بالجامعة األردنیة یتوجھون غدا الخمیس إلى صنادیق االقتراع للتصویت ألف  42نحو 

  .على مرشحیھم التحاد مجلس الطلبة

قائمة على مستوى الكلیات،  137ضمن  602طالب وطالبة، منھم  701وترشح لھذه االنتخابات  

  . قوائم على مستوى الجامعة 6مرشحا ضمن  99و

مقعدا على مستوى الكلیات،  88مقاعد في اتحاد الطلبة، منھا  106یتم على  التنافس باالنتخابات غدا

  .مقعدا على مستوى الجامعة 18و

  جفرا نیوز
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 یختارون مجلس اتحادھم الیوم" األردنیة"طلبة 

ألف طالب وطالبة في الجامعة األردنیة الیوم الخمیس مجلس اتحاد الطلبة  42یختار أكثر من 

طالب وطالبة رشحوا أنفسھم لـ  701ختار الطلبة ممثلیھم من بین ، وسی2019-2018للجامعة للعام 

 .مقاعد 106

االنتخابات بحسب رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات في الجامعة األردنیة نائب الرئیس للشؤون اإلداریة 

الدكتور عمر كفاوین ستبدأ التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، وأكد على أھمیة االنتخابات للطلبة 

 .ي بناء خبرة سیاسیة وثقافیة ومعرفة كیفیة االنتخاب واختیار الممثل المناسبف

مرشحا ومرشحة ضمن  602اللجنة العلیا لالنتخابات لالنتخاب بحسب كفاوین أعلنت عن خوض 

: قوائم على مستوى الجامعة وھي 6مرشحا ومرشحة ضمن  99قائمة على مستوى الكلیات، و  137

مقاعد في  106، یتنافسون على )والتجدید، والكرامة، وھمك ھمنا، والعودة النشامى، وأھل الھمة،(

 .مقعدا على مستوى الجامعة 18مقعدا على مستوى الكلیات، و  88اتحاد الطلبة منھا 

 .من مجموع الطالب% 60إلى % 50وتوقع كفاوین أن تبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات بین 

إننا نھتم بأن یبني "رج الجامعة على سیر االنتخابات قال كفاوین وعن تأثیر التیارات السیاسیة خا

وأكد أن التأثیر موجود ولكن لیس بالحجم " الطالب شخصیتھ المستقلة والمختلفة عما یرغبھ اآلخر فیھ

 .الكبیر

وسیراقب االنتخابات الیوم بحسب الكفاوین مبادرة طالبیة من داخل الجامعة تحت اسم راقب والھیئة 

 .قلة لالنتخابالمست

 

وأكد كفاوین أنھ ال یوجد أي تخوفات من عنف جامعي خالل العملیة االنتخابیة، موضحا أنھ في آخر 

 .عامین لم تشھد االنتخابات أي حاالت عنف بل كان ھناك حوادث بسیطة ال تذكر

  7: الدستور ص -2: الغد ص -9:الرأي ص -طلبة نیوز
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ت وشدد كفاوین على أن الطلبة یمارسون حقھم االنتخابي بكل حریة وبدون أي ضغوطات أو تدخال

 .بل ھم یختارون من یمثلھم ویقارب أفكارھم وتوجھاتھم وطموحھم

وفي خطوة جدیدة قال كفاوین إن الجامعة تدرس إمكانیة التصویت في المجالس القادمة إلكترونیا، 

متوقعا أن یحل ھذا األمر الكثیر من المشاكل وزیادة عدد المشاركین، حیث تدرس الجامعة حالیا آلیة 

  .ابات اإللكترنیة في حال اعتمادھاالطعن في االنتخ
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  اكرة العالم في المكتبة الوطنیة المؤتمر الصحفي إلشھار اللجنة الوطنیة األردنیة لذ
 

ً عن وزیر الثقافة ووزیر الشباب الدكتور محمد أبو رمان رعى امین عام وزارة الثقافة وعضو  مندوبا
افتتاح المؤتمر  17/4/2019م اللجنة الوطنیة األردنیة لذاكرة العالم األستاذ ھزاع البراري الیو

الصحفي الذي عقد في دائرة المكتبة الوطنیة إلشھار اللجنة الوطنیة االردنیة لذاكرة العالم المكلفة 
بمشاركة كل من أمین سر اللجنة الوطنیة ' المحافظة على التراث الوثائقي في األردن' بتنفیذ مشروع 

للجان الفرعیة ، رئیس لجنة التعلیم والتوعیة السیدة لذاكرة العالم األستاذة حنان دغمش ، ورؤساء ا
أنسام ملكاوي و رئیس لجنة قانون الوثائق الوطنیة الدكتور غالب شنیكات ورئیس لجنة االرشیف 

 . السمعي والبصري األستاذ بسام رزق 
 

 عمان الى حفظ الموروث الثقافي من/ ویھدف المشروع الذي یقام بالتعاون مع منظمة الیونسكو 
االھمال وتجاوز ضعف ظروف التخزین وھشاشة وتقادم األشكال الفیزیائیة للحفظ واألخطار العامة 
ً یحتذى بھ في ھذا  ً إقلیمیا الصناعیة والطبیعیة ، فضالً عن التوجھ الى ان تكون المملكة نموذجا

 .االطار بما تتمتع بھ من أمن واستقرار وامكانات بشریة متخصصة 
 

ج زیادة الوعي بوجود التراث الوثائقي وأھمیتھ والمساعدة على الوصول الیھ ومن أھداف البرنام
 .وتیسیرحفظھ في الماضي والحاضر والمستقبل من خالل التقنیات الحدیثة 

 
وتم الحدیث عن آلیة عمل البرنامج لحصر التراث الوثائقي األردني وتسجیلھ من خالل السجالت 

ً الثالث التي تبرز أھمیة التراث المد ً كبیرا رج بحیث یصبح جزء من الوثائق البارزة التي أثرت تأثیرا
السجل الدولي ، السجل االقلیمي والسجل الوطني أو القومي : على التاریخ الثقافي واالجتماعي وھي 

. 
 

تضم ممثلین عن وزارة الثقافة ووزارة السیاحة  2017یذكر ان اللجنة التي تأسست في أیلول من عام 
تبة الوطنیة ومؤسسة االذاعة والتلفزیون ومركز التوثیق الملكي االردني والقیادة العامة ودائرة المك

الجیش العربي ومركز المخطوطات والوثائق في الجامعة األردنیة ، واللجنة  –للقوات المسلحة 
  . الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم وأمانة عمان الكبرى ومكتب الیونسكو في عمان 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكون نیوز
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  مشكلة مركبة.. الشباببطالة 
  

ً یثقل كاھل الشباب وذویھم، وحدھم، بل تعدت ذلك إلى المجتمع األردني بكافة  لم تعد البطالة ھما
  .أطیافھ، وأصبحت مشكلة مركبة

على عدم وجود خطط ودراسات كافیة ومعمقة للتعامل » $«شباب ومختصون أجمعوا في أحادیث لـ
مشكلة توفیر فرص عمل تتناسب مع سوق العمل تتفاقم، ما ، مشددین على أن »البطالة«مع مشكلة 

  .یعكس عجز السیاسات وھشاشة التعاون بین القطاعین العام والخاص
وتقف أسباب عدیدة وراء عدم توافر فرص عمل، وفق الخبیر االقتصادي حسام عایش الذي یرى في 

ة واالجتماعیة والسیاسیة، الجانب التقني وجود تخصصات لم تعد تتناسب مع التطورات االقتصادی
وقلة الوظائف الثابتة لھذه التخصصات، ما أوجد ھوة بین التخصصات والواقع العملي الذي تتغیر فیھ 

  .الوظائف والمھن، وما یعرضھ المجتمع بفعالیاتھ االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة
أن عدم االستقرار في «لدكتور بدر الماضي فیما یرى أستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة ا

المنطقة المحیطة باألردن والحروب في المنطقة العربیة أثرت بشكل كبیر على المستثمرین فال 
  .»یمكن خلق فرصة عمل في القطاع العالم فقط دون التعاون مع القطاع الخاص

مرین وبالتالي توفر فرص إن االستثمار یبحث دائما عن بیئة آمنة ومستقرة تجذب المستث«ویقول 
عمل، كما أن البطالة مشكلة مركبة سیاسیاً، اقتصادیاً، داخلیاً، وخارجیاً، فعدم االستقرار السیاسي 

  .»ینعكس على عدم االستقرار في التشریعات وعلى العملیة االقتصادیة
على فتح ویدعو ماضي إلى إیجاد رؤیة سیاسیة واضحة والثبات على القوانین لتشجیع المستثمر 

  .آفاق من العمل وفتح مصانع وشركات تساھم في حل مشكلة البطالة
ھذا من الجانب السیاسي، أما من الجانب االقتصادي، فیرى عایش، أن البطالة مشكلة اقتصادیة تقاس 

  .بمدى قدرة االقتصاد على النمو والتطور وایجاد مھن یمكن أن تشارك في نجاح عملیة النمو والتطو
االقتصاد االردني یبین مع كل ازمة أنھ ریعي العتماده على قلة من المحركین للنشاط  وینوه بأن

االقتصادي الذین یطمحون لتقلیل التكالیف وتحقیق األرباح ما یؤدي إلى تعظیم الھوة بین الحاجة 
وخلق الوظائف وایجادھا ورغبة المھیمنین على الوضع االقتصادي باالستمرار في تخفیض الكلفة 

  .شغیلیة مقابل زیادة أرباحھمالت
ویدعو الحكومة إلى خلق المزید من الوظائف في القطاعین العام والخاص، وتخصیص جزء 
الستثمار طاقات الشباب وحثھم على القیام بمبادرات، عن طریق استثمار صنادیق تدعم إقامة 

  .ت مسبقةمشاریع تخدم الشباب وتوفر فرص عمل، وتوفیر بنیة تحتیة ودعم مالي ودراسا
ویلفت إلى وجود برامج للتشغیل لكن دون جدوى ما ساھم بارتفاع معدالت البطالة، حیث أن نوعیات 

  .الوظائف لم تعد تتاسب مع المطروح فالمجتمع متغیر باحتیاجاتھ
إن إحالل العمالة الوافدة التي تتعایش مع الوضع االقتصادي ال تتناسب مع أقل «ویزید عایش بالقول 

العیش للشاب األردني، ما یدفع الشباب لالعتماد على األسواق الخلیجیة لتصدیر رأس المال متطلبات 
  .»البشري

ووفق الشاب نضال محمد، أن ضعف الموارد وعدم التخطیط السلیم، یقلالن من توافر فرص العمل، 
فرة ال ما یضطر الشباب إلى البحث عن فرص مناسبة بالدول المجاورة، حیث أن فرص العمل المتوا

  .تتناسب مع الوضع القائم
عبیر الحسن ترى أنھ على الجامعات إیقاف بعض التخصصات المشبعة والتي ال تتناسب مع سوق 

 .العمل، ما یؤدي إلى زیادة عدد طالبي الوظائف مقابل قلة الفرص المعروضة
 

  الرأي 
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  جسم الحكوميالبدور یدعو الى االستثمار في طلبة الكلیات الجامعیة الممیزین وضخھا بال
  

أكد رئیس لجنة التربیة والتعلیم النیابیة الدكتور ابراھیم البدور ضرورة استثمار الطاقات اإلبداعیة 
والممیزة للطلبة األوائل في الكلیات الجامعیة وخصوًصا كلیات الطب، وضخھا بالجسم الحكومي 

 .النخبة وصفوة المجتمع وتحفیزھم على النحو الذي یحقق النھضة للوطن باعتبارھم یشكلون نخبة
 

وقال، لدى لقاء اللجنة بدار مجلس النواب الیوم األربعاء عمید واعضاء الھیئة التدریسیة واوائل طلبة 
كلیة الطب في الجامعة األردنیة، إن ھؤالء الطلبة نشروا ابحاثا علمیة في مجالت علمیة محكمة، ما 

م في القطاع الحكومي الذي ھو بأمس الحاجة الیوم یتطلب فتح اآلفاق امامھم واالستفادة من إبداعاتھ
 .لضخ دماء جدیدة لتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین

 
واضاف البدور ینبغي اتخاذ خطوات وتقدیم امتیازات نوعیة تحفزھم للعمل في القطاع الحكومي، 

والظروف التي  وتمنع ھجرتھم الى الخارج، ما یستدعي صیاغة رؤى عصریة تحاكي التطور
 .تشھدھا المرحلة

 
واكد اھمیة االستثمار في الطب والتعلیم في ظل الصحوة التعلیمیة، حیث أن البحث العلمي ھو 
ً في ھذا العصر، مشیرا إلى ضرورة انشاء مستشفى تعلیمي جدید  الوسیلة التي تحقق لألمة تقدما

ً لحجم األعباء التي ارھقت مستشفى الجامعة األردنیة  لطلبة كلیة الطب في الجامعة األردنیة نظرا
  .الحالي واكتظاظ عدد المراجعین الذي قد یعیق جودة الخدمة الصحیة المقدمة للمواطنین

  
وابدى البدور استعداده لتبنى جمیع األفكار والمطالب التي طرحھا الطلبة والعمل على مخاطبة جمیع 

 . الجھات المعنیة بھذا الشأن
 

ة الطب في الجامعة األردنیة الدكتور اسالم مّساد إلى تغییر النھج التعلیمي في بدوره، دعا عمید كلی
جمیع التخصصات، فال یجوز أن تبقى الجامعات تعتمد على كلیة الطب في الموازي والدولي وعلى 

ً بتحدید عدد الطلبة في الكلیة كون ذلك ینعكس سلبا على جودة المخرجات  .رسوم الطلبة، مطالبا
 

ھؤالء الطلبة ھم نخبة من أفضل أبناء الوطن ویمثلون كل المستویات الفكریة واالجتماعیة وقال ان 
ً بدعمھم لیكون لھم دور  ولدیھم مواھب وابداعات متعددة، ونحن الیوم نصدر أطباء للخارج، مطالبا

 .في القطاع التعلیمي الطبي
 

یة الطب، خاصة في ظل وجود وطالب مساد، اللجنة بمخاطبة الحكومة لتوفیر الدعم المالي لكل
 .معیقات وبیروقراطیة في العمل الحكومي تمنع الكلیة من الحصول على الدعم المالي الخارجي

 
وحول مستشفى الجامعة، أكد مّساد انھا تضم خبرات وطاقات ممیزة وتقدم خدمات صحیة جلیلة رغم 

محولین عدا عن الضغط في محدودیة االمكانات والصعوبات التي تواجھھا في اكتظاظ المرضى ال
 .عدد المراجعین

 

  9: الرأي ص –الكون نیوز 
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من جھتھم، طالب أعضاء الھیئة التدریسیة بدعم البحث العلمي من خالل إیجاد میزانیات ثابتة وتوفیر 
المعامل إلنتاج بحوث علمیة ذات جودة عالیة تفضي الى التقدم، مؤكدین انھ ال یمكن ألي بلد ان 

 .قرار في رسم السیاسات التي تخدم المجتمعیتطور دون وجود بحث علمي یساعد صانع ال
 

بدورھم، استعرض الطلبة االبداعات واألبحاث العلمیة التي تم نشرھا، مطالبین بتوفیر الدعم المالي 
 .للجامعة األردنیة وزیادة میزانیتھا والعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحین لجلب التبرعات

 
ي تحول دون إظھار ابداعاتھم والتي تمحورت حول عدد وتركزت مداخالت الطلبة على المعیقات الت

الطلبة في الكلیة، موضحین ان ھذا االمر یعیق العملیة التعلیمیة حیث ان الطالب ال یأخذ حقھ في 
عملیة التقییم وبالتالي تنعكس على نفسیة الطالب كما انھ ال یأخذ وقتھ الكافي في تلقي المدة الكافیة في 

 .صول على الفائدة العلمیة في مستشفى الجامعة بسبب اكتظاظ المراجعینالتعلیم والشرح والح
 

ً لإلبداعات والنجاحات  ً للكلیة تسلمھ عمیدھا مّساد تقدیرا ً تكریمیا وفي نھایة اللقاء، قدم البدور درعا
 .التي حققتھا لخدمة القطاع الطبي

 
ً من طالبات مبادرة  ، حیث أكد البدور ضرورة دعم ھذه 'كانا أشار'من جھة ثانیة، التقت اللجنة وفدا

 .المبادرة لما تحملھ من أفكار ومضامین تسھم في غرس القیم الوطنیة لدى الطلبة
 

ودعا البدور الطالبات الى تسلیط الضوء على المشاكل التي تواجھھن وإیجاد الحلول المناسبة لھا من 
ً استعداد اللجنة لبلورة جمیع األفكار وترجمتھا الى واقع  خالل انتھاج أسالیب إبداعیة وخالقة، مبدیا

 .عملي
 

 .ودعا الى تكریس المفاھیم الدیموقراطیة واحترام الرأي اآلخر وحل النزاعات عبر الحوار
بدورھن، قالت الطالبات ان الھدف من ھذه المبادرة ھو ادخال الطلبة في الحیاة السیاسیة وتمكین 

یص المشكالت المجتمعیة والمبادرة في طرح الحلول الطالب من تحمل المسؤولیة المجتمعیة وتشخ
 .لھا
 

وقدمن نماذج عن المشاكل التي تم حلھا سواء داخل البیئة المدرسیة او خارجھا، فیما استعرضن 
الحمالت التي تم اطالقھا للمحافظة على النظافة وغرس األشجار والزھور والتشبیك مع المؤسسات 

  .الحكومیة لحل تلك المشاكل
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 مذكرة تفاھم بین وزارتي التعلیم العالي االردنیة والمالیزیة 

 
وقعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التعلیم المالیزیة الیوم االربعاء، مذكرة تفاھم 

  .لتشجیع التعاون في مجال التعلیم العالي بین الطرفین
 

دكتور ولید المعاني ووزیر التعلیم المالیزي ووقع المذكرة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ال
الدكتور مازلي بن مالك، بحضور امین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة والسفیر المالیزي بعمان 

  .جیلیدكومیندین
 

وتھدف المذكرة الى تبادل الكوادر االكادیمیة والمعلمین والخبراء والطلبة ونظم التكنولوجیا المتطورة 
ما ینعكس ایجابا على تطویر منظمة التعلیم العالي في البلدین، وتنفیذ مشاریع علمیة في التعلیم 

وبحثیة مشتركة وتبادل المواد الدراسیة ووسائل التعلیم والمعلومات والعروض التوضیحیة وتنظیم 
  .المعارض العلمیة والمؤتمرات

 
وعقب توقیع المذكرة، أشار الدكتور المعاني إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي مع مالیزیا، 
وان الوزارة تعمل على مواكبة التطورات العالمیة في مجال التعلیم العالي من خالل تطویر التعلیم 

 .تصادي في المملكةالتقني والمھني والفني كاولویة في خطة الوزارة للمساھمة في تحفیز النمو االق
ودعا المعاني لالعتراف المتبادل بین جامعات البلدین والتركیز في المرحلة المقبلة على تبادل 

  .اعضاء ھیئة التدریس والطلبة بین البلدین الشقیقین
 

ووصف الوزیر المالیزي الذي تخرج من جامعة آل البیت توقیع مذكرة التفاھم بالتاریخیة، مشیرا الى 
مطرد الذي تشھده مؤسسات التعلیم العالي األردنیة، وحرص بالده على دفع وتشجیع التطور ال

التعاون الثنائي مع المملكة خالل المرحلة المقبلة وزیادة أعداد الطلبة المالیزیین للدراسة بالجامعات 
  .األردنیة

 
لدین الشقیقین، وانھ ال واوضح أنھ سیتم اجتماع اللجنة المشتركة الحقا لتعزیز التعاون الثقافي بین الب

یوجد اي مشكلة تواجھ الطلبة المالیزیین الدارسین في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة بسبب التزام 
الجامعات بالتعلیمات واالنظمة المتعبة في الجامعات العالمیة اضافة الى اجواء االمن واالمان 

  .المتوفرة بالمملكة
 

لوزیر التعلیم العالي لزیارة بالده لالطالع على المستوى التي ووجھ وزیر التعلیم المالیزي دعوة 
  .وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي المالیزیة في مختلف المجاالت العلمیة واالكادیمیة

 
طالبا وطالبة مالیزیا، بینما یدرس في الجامعات المالیزیة  850ویدرس في الجامعات االردنیة نحو 

 .قا الرقام وزارة التعلیم العاليطالب وطالبة اردني وف 2300
  
  

  بترا
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وھل ستأتي بأیة مفاجآت ؟ ماذا ستحمل انتخابات الجامعة األردنیة من رسائل ودالالت؟  

 
  مالك زیاد أبو غنیمة. م

  
  

 10قرابة  االنتخابات العاشرة التحاد الطلبة بعد 2018-04- 18تشھد الجامعة األردنیة الیوم الخمیس 
سنوات من القرار المفصلي لرئیس الجامعة وقتئذ الدكتور خالد الكركي بإلغاء قانون التعیین المقیِّد 

، - والذي كان یتم فیھ تعیین نصف أعضاء المجلس ورئیسھ من إدارة الجامعة –لإلرادة الطالبیة 
-12-18انتخابات حرة بتاریخ  والعودة لنظام االنتخابات الكاملة لجمیع مقاعد االتحاد، لیتم عقد أول

ً فرزه الشارع الطالبي بشكل كامل، فاز على إثره تحالف االتجاه اإلسالمي  2008 شّكلت مجلسا
  .والمستقلین بإدارة ھیئتھ التنفیذیة في تشكیلتھا األولى

  
ة ھامة للجمیع..  2019انتخابات  ّ   محط

مثلة بإدارة الجامعة والتیارات الطالبیة تشّكل انتخابات ھذا العام محطة ھاّمة لجمیع األطراف المت
لھ الجامعة من  وعموم الطلبة، باإلضافة إلى صدى االنتخابات الذي یتمدد إلى المجتمع المحلي لما تشكَّ

 ً ً وسیاسیا ً واجتماعیا   .أھمیة وثقل متعدد األبعاد تاریخیا
  

  ..خبرة عریقة.. رئیس جدید
  

ابات ھي األولى بعد تعیین الدكتور عبدالكریم القضاة على صعید إدارة الجامعة، ستكون ھذه االنتخ
ً الجامعة منذ قرابة  ، وفي ذات الوقت، فإنھ من الالفت لالنتباه أن )2018أغسطس (شھور  8رئیسا

ً للجنة العلیا لالنتخابات في أول انتخابات جرت بعد إلغاء قانون التعیین  الرئیس الحالي كان رئیسا
ً إلدارة الجامعة لتقدیم انتخابات خالیة من التجاوزات آنف الذكر، وستشكِّل ھذه ا ً ھاما النتخابات حدثا

ً إال أن إدارات  ً في عامھا األخیر، رغم أنھا لم تختِف تماما ً ملحوظا والمشاكل التي شھدت خفوتا
  .الجامعة نجحت في تخفیضھا بشكل كبیر على مدار السنوات األخیرة

  
فات.. إجراءات جدیدة    تساؤالت وتخوُّ

  
فات من بعض اإلجراءات التي تم  ً لمصادر طالبیة فاعلة في االنتخابات الحالیة، فإن ھناك تخوُّ وفقا
اعتمادھا أو یتم الحدیث عنھا والمرتبطة في عملیات التصویت والفرز وإعالن النتائج یوم 

ً للطلبة–االنتخابات، والتي  ف من أن تؤثر على نز - وفقا اھة أو سالسة تثیر بعض التساؤالت والتخوُّ
العملیة االنتخابیة، حیث یشیر الطلبة إلى ما یتم تداولھ عن منع المندوبین أو وسائل اإلعالم من 
حضور عملیة الفرز النھائیة وتجمیع األصوات، أو عدم فرز الصنادیق في نفس مكان االقتراع كما 

ید حركة مندوبي الكتل حدث في إحدى الكلیات في االنتخابات السابقة، إلى جانب وضع شروط لتقی
  .وتحدیدھم بأماكن محددة فقط

  

 مقاالت 

  2: السبیل ص –أحداث الیوم 
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ً من أن یحدث ھناك أخطاء تقنیة في النظام اإللكتروني الذي تم  من جانب آخر، فإن ھناك تخوفا
استحداثھ فیما یتعلق بمندوبي الكتل في صنادیق االقتراع والتي قد تربك العملیة االنتخابیة في یوم 

  .بعض العیوب التقنیة في النظام خالل عملیات تسجیل المندوبیناالنتخابات، خاصة في ظل ظھور 
  انتخابات االختبارات

  
  .أما على صعید التیارات الطالبیة، فإنھ تشكِّل اختبارات متعددة األشكال بالنسبة لھا

  ..تحدي التعافي.. أھل الھمة
  

ة ھاًمة في مسیرة كتلة  ّ ل ھذه االنتخابات محط طلقت مع بدایة نظام القوائم التي ان" أھل الھمة"ستشكِّ
والتي یعمل تحت مظلتھا التیار اإلسالمي والعدید من الطلبة ذوو التوجھات الوطنیة  – 2013عام 

على صعید عدد األصوات على مستوى - ، فبعد سنوات من صدارة الكتل الطالبیة  - والمحافظة 
احتفظت  - وللمفارقة–غم أنھا ، تراجعت الكتلة للمركز الثاني في العامین األخیرین، ر- الجامعة

ً من ذلك، ستكون ھذه االنتخابات  بقدرتھا على تشكیل وإدارة الھیئة التنفیذیة لالتحادات، وانطالقا
" زید الخطیب"بمثابة اختبار لقدرة الكتلة على التعافي واالنطالق من جدید، حیث یشیر رئیس الكتلة 

تطویر ذاتھا وأدواتھا في الفترة األخیرة، وتبذل إلى أنھا عملت على ) نائب رئیس االتحاد السابق(
ً بطاقتھا القصوى لتتقّدم من جدید بعد رصید كبیر من اإلنجازات  ً وإعالمیا ً میدانیا كوادرھا الیوم جھدا
التي قدمتھا في إدارتھا التحاد الطلبة األخیر، وما تراكم لھا من إنجازات تاریخیة على مدار 

  .السنوات
   لصدارةتحّدي ا.. النشامى

ً باسم -أما بالنسبة لكتلة النشامى  ً للتیار المعروف تاریخیا ُعتبر في نظر المراقبین امتدادا والتي ت
والمحسوب على الجانب الرسمي أو األقرب للحكومة وأجھزتھا وإن كانت النشامى تنفي " وطن"

على  -سبقتھا والتي -، فبعد حصولھا على أعلى عدد من األصوات في االنتخابات السابقة -ذلك
ً مھّما في قدرتھا على المحافظة على  مستوى قوائم الجامعة، فإن ھذه االنتخابات تشكِّل لھا اختبارا
المكانة التي حصدتھا في االنتخابات السابقة، خاصة في ظل عدم قدرتھا على الفوز بتشكیل الھیئة 

  .اإلداریة التحاد الطلبة في حینھ
ً لمصا ً فیما یتعلق بحجم اإلنجازات التي من جانب آخر، فإنھ ووفقا در طالبیة، قد تواجھ النشامى تحدیا

" أھل الھمة"قدمتھا للشارع الطالبي في العام المنصرم عند مقارنتھ مع ما قدمتھ منافستھا الرئیسیة 
وما حققھ االتحاد من إنجازات تُحسب ألھل الھمة كشریكة في إدارتھ، وما رافقھ ذلك من أداء میداني 

  .مي أفضل من ذي قبلوإعال
ً قد یحمل في جعبتھ مفاجآت انتخابیة غیر " النشامى"من جانب آخر، فإن كتلة  ً جدیدا تواجھ تحدیا

ً، وھو ظھور كتلة جدیدة تتقاطع معھا في طرحھا  ً أو إیجابا متوقعة، ال یُمكن التنبؤ بأثره سلبا
  ."الكرامة"وبرامجھا وقاعدتھا االنتخابیة، وھو ظھور قائمة 

  تحدي اإلثبات.. الكرامة : عب الجدیدالال
من دالالت االسم المرتبطة بمعركة وطنیة تاریخیة لھا رمزیتھا، إلى خطابھا الوطني المستقل، تظھر 
ً، وفي المربع المحسوب على القوائم الوطنیة  قائمة الكرامة كفاعل جدید على الساحة الطالبیة عموما

على جانب الحریات والحقوق  –ى جانب البُعد الوطني بشكل خاص، مع تقدیم خطاب یُرّكز على إل
على سبیل المثال، في (والعمل السیاسي، وھي جوانب كانت تمیِّز بعض الكتل عن بعضھا البعض 
عن االنخراط " النشامى"االعتصام المفتوح الذي أسقط قرار رفع الرسوم الجامعیة، ابتعدت كتلة مثل 

  (فیھ ودعمھ
ً في الھویة واألفكار التي تمثلھا كتلتان مثل  ورغم أن الناظر من بعید " النشامى"یرى أن ھناك تقاربا

، إال أن الالفت لالنتباه في خطاب الكرامة طرحھم لخطاب أكثر استقاللیة عن اآلخر، "الكرامة"و
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ب"وعدم " رفض التبعیة ألي جھة"ویطرح في مضامینھ شعارات مثل  نشر "و" االنغالق والتعصُّ
التخلص من قبضة البعض على حناجر "و" استعادة الدور الحقیقي التحاد الطلبة"و" الوعي السیاسي

بالنسبة للخبیرین بالعمل الطالبي  –، وھذه الشعارات  -كما یظھر في فیدیو للكتلة –" الطلبة
لھا دالالت عمیقة وصدى أوسع من مجرد حروفھا وكلماتھا إن  - وتشابكاتھ االجتماعیة والسیاسیة

 ً   .لھا تطبیقات عملیة كانت فعال
ً من ذلك، فإن ھذه االنتخابات ستشكِّل لقائمة  ً إلثبات الوجود على الساحة " الكرامة"انطالقا تحدیا

  .الطالبیة
  تحدي العتبة.. التجدید

ً بالتیار  –" التجدید"بالنسبة لقائمة  وھي تعتبر بشكل غیر مباشر امتداد لما كان یُعرف تاریخیا
ً بحرفیتھالیساري، وإن كان ھذا  ، فقد كان التركیز في خطابھا على البعد - الوصف تقریبي ولیس دقیقا

الحقوقي وما یرتبط بالحریات الطالبیة بشكل عام، ورغم أنھا انطلقت منذ عامین، إال أنھ لم تتمكن 
من تجاوز حد العتبة الذي یؤھلھا للفوز بمقعد على مستوى قوائم الجامعة، وستشكِّل انتخابات ھذا 

ً للقائمة، إما بتعدیل المسار وكسر العتبة، أو بالخسارة للمرة الثالثة على التواليالعا   .م تحدیا
  تحدي التراجع.. العودة

ً مع التیارات المحسوبة على فصائل فلسطینیة مقربة  –فیما یتعلق بقائمة العودة  والتي تتقاطع تاریخیا
ً منھا ئیسي على قضیة فلسطین، وبشكل رئیسي، ، فھي ترّكز خطابھا بشكل ر- للسلطة أو كانت جزءا

تعاني قائمة العودة من تراجع مستمر یجعل من ھذه االنتخابات مفصالً مھّما في مدى قدرتھا على 
  .وقف تراجعھا أو حتى تقدمھا لألمام

  رسالة واحدة.. انتخابات متعددة
في حال أتت  على الصعید العام، وفي خارج أسوار الجامعة، سیكون لنتائج االنتخابات صدى
ً مع انتخابات نقابة المعلمین  التي انتھت قبل )بمفاجآت جدیدة، خاصة أنھا تجري بفترة متزامنة تقریبا

وانتخابات نقابة األطباء التي ستجري بعد یوم واحد من ) أیام وفاز فیھا تحالف التیار اإلسالمي 
راعیین والمھندسین التي جرت قبل ، ومن قبلھا انتخابات نقابة المھندسین الز"األردنیة"انتخابات 

  .قرابة عام من اآلن
  

  خلفیة ولمحة تاریخیة
  عشر سنوات من االنتخاب الُحر

لقد كان إلغاء قانون التعیین بمثابة تدشین لمرحلة جدیدة من العمل الطالبي في الجامعة، ساھم في 
ً وعلى مختلف التیارا ً وفكریا ر أداء العمل الشبابي ونضوجھ عملیا ت الفاعلة على الساحة تطوُّ

الطالبیة، أّدت إلى حالة فریدة سواء على مستوى العمل التطوعي الشبابي أو على مستوى العملیة 
رت على مدار عقد من الزمان   .االنتخابیة التي قّدمت نماذج متقدمة في أنظمتھا التي تطوُّ

  إلى القوائم النسبیة.. من الصوت الواحد
بة برئاسة علي خلیفة النسور ببلورة مقترحات لتطویر النظام االنتخابي قام اتحاد الطل 2013في عام 

 9لالتحاد لیتم استحداث نظام القوائم على مستوى الجامعة، ینتخب فیھ الطلبة قائمة مكونة من 
ً إلى (أعضاء على مستوى الجامعة  إلى جانب انتخابھم لمن یمثلھم في ) 18ثم  15تم زیادتھا الحقا

ى األقسام، لیؤسس بذلك لمرحلة جدیدة ساھمت في ظھور كتل طالبیة عدیدة على مقاعد على مستو
ُسس برامجیة وطروحات فكریة ال زالت تتطور  ً أل ً –الساحة بدأت في تقدیم نفسھا وفقا ا ً وكمَّ  -نوعا

  .حتى اللحظة
على شھدت العملیة االنتخابیة نقلة نوعیة جدیدة باستحداث نظام القوائم النسبیة  2018في عام 

ً عن نظام المقاعد الفردیة على مستوى األقسام، لیساھم ذلك في تعزیز  مستوى الكلیات لیكون بدیال
العمل بشكل جماعي وبرامجي وبھویّة أكثر تعددیة، ویُخفف من بعض اآلثار السلبیة للنظام السابق، 
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ً لھذا النظام ال تحظى عدد من األقسام الجامعة بأي تمثیل في اال تحاد سواء على مستوى رغم أنھ وفقا
  .قوائم الكلیات أو الجامعة

  اتحادات متنوعة
ً في تركیبتھا وتمثیلھا للطلبة ً ملموسا   .خالل عقد من زمان، شھدت اتحادات الطلبة تنوعا

ً، كان للتیار اإلسالمي وحلفاؤه  نصیب األسد  - وإطارات عملھم المتعددة من الفرق واللجان- تاریخیا
حاد الطلبة، فقد نجحوا في الفوز بالھیئات اإلداریة لثمانیة اتحادات من أصل في تمثیل الطلبة في ات

، وكان )1(حتى ھذا العام، فمنذ النجاح بإدارة أول اتحاد طالبي ُمنتخب بالتحالف مع المستقلین  10
 ما تبقى من ھیئتین إداریتین لم) كتلة النشامى(لما یُعرف بالتیار الوطني وأحد امتداداتھ الالحقة 

لھما االتجاه اإلسالمي   .یُشكِّ
  

  :ھوامش
بإدارة أول " كتلة العمل"فاز االتجاه اإلسالمي بتحالف مع المستقلین ضمن كتلة ُعرفت باسم (1)

برئاسة نمر أبو رمان في حینھ، وقد كان تمثیل اإلسالمیین في الھیئة  2008اتحاد منتخب في عام 
ّل اإلسالمیون 10مقاعد من  6التنفیذیة  ً للرئیس(في حینھ مجدي الناطور ، ومث ومحمد النقیب ) نائبا

ً للصندوق( ً للسر(وعبدهللا األطرش ) أمینا وعضویة كل من ھاشم الخطیب وآالء قندیل وأفنان ) أمینا
، وتم بعدھا ) آالء وأفنان كانتا أول من یتم تمثیلھ من اإلناث في الھیئة التنفیذیة التحاد الطلبة(حمدان 

ً منع التعدیالت على تشكیلة التعدیل على تشك یلة الھیئة التنفیذیة وإضافة مقعدین جدیدین، وقد تم الحقا
  .الھیئة التنفیذیة بعد انتخابھا

  
ً، وباحث في العمل الطالبي  2012/2013عضو الھیئة اإلداریة التحاد الطلبة في عام * سابقا

 والتطوعي في األردن
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 حوار األجیال بین الكبار والشباب
 محمد طالب عبیدات. د .أ

 
الكبار یمتلكون الحكمة والخبرة والشباب لدیھم الھّمة العالیة والتكنولوجیا واإلندفاعیة، وتباین وجھات 

 :النظر ملموس بینھم، والمطلوب تجسیر الھّوة الثقافیة والمعرفیة والفكریة بینھم
 
زبدة والسطحیة دون عمق، بید أن الشباب في زمن التكنولوجیا بات یؤمن بالسرعة والُخالصة وال. 1

ً القراءة ً مخزونھم الفكري والثقافي حتما  .الكبار تقلیدیا
 
الحوار بین األجیال ُجّل مھم للرقي بالمخزون الفكري للشباب في عصر باتوا یعانون فیھ من . 2

ر بالرغم من إمتالكھم للمعرفة ّ  .خواء فكري متجذ
 
تكنولوجیة تسیطر على شبابنا فكانت أسرع منا بسبب وسائل التواصل اإلجتماعي والثورة ال. 3

 .ضعفنا أو تلكؤنا في تمكینھم وتحصینھم
 
الشباب یھتم بالقشور دون الجوھر، والدلیل إھتمامھم بآخر أغاني المطربین وصرعات الموضة . 4

الفكریة والفكاھة والمودیالت وآخر أنواع ومواصفات الخلیویات الذكیة وغیرھا دون إلتفاتھم للقضایا 
ُغّذى بالمطالعة والحوار ومجالسة الكبار واإلنصات والمشاركة وغیرھا  .الثقافیة والتي ت

 
م أبناءنا لزمان غیر زماننا ألنھم ببساطھ مخلوقون لزمان غیر زماننا، ولھذا . 5 ّ المطلوب أن نعل

 .فعلینا أخذ آرائھم محمل الجّد وعدم اإلستخفاف بھا
 
وار الكبار والشباب لغة المنطق والعقالنیة والواقعیة والتقارب والمطلوب أن یغلب على ح. 6

ّدق  .واإلنصات وإحترام الرأي اآلخر، ال لغة التعلیمات واإلمالءات والتخن
 
والمطلوب أن نواجھ مع الشباب المشاكل والتحدیات التي یواجھونھا لغایات إیجاد حلول عملیة . 7

 .لھا
 

األمر والنھي واإلستعالء والوصایة والتنظیر والمواعظ زمن اإلمالءات والفوقیة و: بصراحة
ّى إلى غیر رجعة، والمطلوب تفھّم حاجات ووجھات نظر كل لآلخر  والنصائح بین الكبار والشباب ول

 .وإن تباینت، فإحترام اآلراء ھو سید الموقف
 
  
  
  
  
  

  4: األنباط ص –عمون 
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  منخفض نادر مطلع االسبوع
  

مطلع االسبوع المقبل بكتلة ھوائیة تعد األبرد بالنسبة لھذا  قال موقع طقس العرب، إن األردن ستتأثر
   .الوقت من شھر نیسان، ینتج عنھا استمرار الھطوالت المطریة

  
ً على درجات بكتلة ھوائیة باردة  ً ُ متتالیا واشار الموقع في بیان لھ، األربعاء، أن األردن یتأثر حالیا

ً الحرارة بحیث أصبحت دون معدال تھا في مختلف المناطق، كما ھطلت زخات من جلبت انخفاضا
األمطار خالل األیام الماضیة، وتواصل الكتلة الھوائیة تأثیرھا على المملكة خالل الیومین ُ المقبلین 
یُرافقھا ھطول زخات من األمطار تتركز بشكل أكبر في شمال ووسط المملكة مع مزید من 

   .درجات مئویة فقط 6اللیل لتصل الى حدود  اإلنخفاض على درجات الحرارة ال سیما في ساعات
  

ً من السبت المقبل تندفع كتلة ھوائیة باردة من جدید وبشكل نادر وغیر معتاد نسبة  وبیّن، أنھ اعتبارا
لھذا الوقت من العام نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط ینتج عنھا تشكل لمنخفض جوي 

لى المملكة مما یعمل على انخفاض ملموس إضافي على سیتواجد حینھا حول جزیرة قبرص ویؤثر ع
ً في عموم المناطق، خاصة في ساعات اللیل كما  درجات الحرارة ، ویتحول الطقس لیصبح باردا

ً من السبت حتى صباح االثنین   .تھطل زخات رعدیة من األمطار على فترات اعتبارا
  

لمثل ھذا الوقت من العام نتیجة لسیطرة  واوضح الموقع انھ تأتي ھذه الظروف الجویة غیر المعتادة
ً الى أجزاء من شمال  مرتفع جوي قوي على أجزاء واسعة من وسط وغرب القارة األوروبیة امتدادا
القارة األفریقیة ، األمر الذي یعني وضعیة مثالیة إلندفاع ُ الكتل الھوائیة الباردة نحو الحوض 

ً وما ھو منتظر مطلع الشرقي للمتوسط بما فیھا المملكة، وھذا ما  أدى الى ما تتأثر بھ المملكة حالیا
  .االسبوع المقبل

  
  
  
  
  
  
  

  السوسنة

 لطقسحالة ا


