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امللك يهنئ حما�ضر بن حممد
ملنحه الدكتوراه الفخرية من «الأردنية»

�أخب��ار الأردنية  -هن�أ جاللة امللك عبداهلل
الث ��اين ب ��ن احل�س�ي�ن رئي� ��س وزراء ماليزي ��ا
الأ�س ��بق ،حما��ض�ر ب ��ن حمم ��د ملنحه �ش ��هادة
الدكتوراه الفخرية يف الدبلوما�سية والعالقات
الدولية من اجلامعة الأردنية،بح�ض ��ور رئي�س
اجلامع ��ة الأردني ��ة الدكتور عادل الطوي�س ��ي،
وذلك تعبري ًا عن تقدير واحرتام ال�شعب الأردين
ملواقفه الداعمة للق�ض ��ايا الإ�سالمية ولدوره يف
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين.
و�أقامت اجلامعة الأردنية حفل منح الدرجة
يف الع�رشي ��ن م ��ن ت�رشين الأول بح�ض ��ور عدد
من رجال ال�سيا�س ��ة الع ��رب والأجانب وطلبة
ماليزيني يدر�س ��ون يف اجلامعة ،بالإ�ض ��افة �إىل

جاللته م�ستقب ًال بن حممد

�أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية.
و�أكد الدكتور الطوي�س ��ي يف كلمة �ألقاها �أن
ب ��ن حممد "ملهم للماليني ح ��ول العامل" ،وهو
من حول بالده �إىل معجزة اقت�صادية و�أمنوذج
للدول النامية ،وا�ص ��ف ًا �إي ��اه برجل دولة و�أحد
�أبرز رجال ال�سيا�سة واالقت�صاد املدافعني عن
مبادئ الدميقراطية واحلرية وحقوق الإن�سان
خ�صو� ًصا حقوق �شعوب العامل الثالث.
وق ��ال الدكت ��ور الطوي�س ��ي �إن ب ��ن حمم ��د
�س ��اهم يف خل ��ق دبلوما�س ��ية �إ�س�ل�امية ن�ش ��طة
وفاعل ��ة تق ��وم عل ��ى االنفت ��اح واحل ��وار ب�ي�ن
احل�ض ��ارات ،ما �أ�س�س حل�ضور �إ�سالمي م�ؤثر
على امل�س ��توى الدويل كان له الأثر الإيجابي يف

بن حممد يت�سلم �شهادة الدكتوراه الفخرية

�أن ��ه رجل دول ��ة و�سيا�س ��ة ومفكر ق ��دم العديد
من الأفكار الفل�س ��فية يف ال�سيا�س ��ة واالقت�صاد
واالجتم ��اع و�س ��اهم يف تب ��و�أ ب�ل�اده موقع� � ًا
متميز ًا من خالل الرتكي ��ز على حماور التعليم
والت�صنيع واملحور االجتماعي.
وي�أت ��ي منح الدكت ��وراه الفخرية ا�س ��تناد ًا
�إىل ن�ص املادة (\4ب) من نظام منح الدرجات
العلمي ��ة والدرج ��ات الفخري ��ة وال�ش ��هادات يف
اجلامعة الأردنية؛ حيث د�أبت اجلامعة الأردنية
على نه ��ج تقدير وتكرمي من متيزوا بخدماتهم
اجلليلة للب�رشية.

ويذك ��ر ب� ��أن ب ��ن حمم ��د نه� ��ض مباليزي ��ا
تنموي ًا وجعلها يف م�ص ��اف الدول االقت�ص ��ادية
املتقدمة لتزيد ن�س ��بة �إ�س ��هام قطاعي اخلدمات
وال�ص ��ناعة يف ب�ل�اده م ��ن � ٪40إىل  %80م ��ن
�إجمايل ال�صادرات ما مكنها من ال�سيطرة على
�أ�سواق �آ�سيا و�إفريقيا.
كم ��ا يذكر �أن ب ��ن حممد ولد ع ��ام 1925م
بوالي ��ة كي ��داه و در�س الطب ثم در�س ال�ش� ��ؤون
الدولي ��ة يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة وحاز
عل ��ى لق ��ب "ت ��ون" وه ��و �أعل ��ى لق ��ب م ��دين يف
ماليزي ��ا ،وتناولته و�س ��ائل الإع�ل�ام بالكثري من

خدمة ق�ضايا العامل الإ�سالمي.
وعر� ��ض الدكتور الطوي�س ��ي ل ��دور رئي�س
وزراء ماليزيا الأ�س ��بق يف توجيه طاقات بالده
وجهوده ��ا لدخ ��ول مرحل ��ة الت�ص ��نيع لتحت ��ل
موقع� � ًا متقدم� � ًا يف م�ص ��اف ال ��دول ال�ص ��ناعية
املتقدم ��ة خ�صو�ص� � ًا يف جم ��االت ال�ص ��ناعات
الثقيل ��ة وااللكرتوني ��ة ،كم ��ا حتدث ع ��ن دوره
يف تو�س ��يع �سيا�س ��ة اال�س ��تثمارات يف جم ��االت
التنمية وانعكا�س ��اتها على ال�شعب املاليزي ما
وفر نحو مليوين وظيفة.
وق ��ال �إن ب ��ن حمم ��د عم ��ل بجه ��د د�ؤوب
للإ�س ��هام يف خلق نظام اقت�ص ��ادي عاملي عادل
خ�صو� ًصا ل�شعوب العامل الدول النامية ،مبين ًا

جانب من احلفل

امل�س ��ميات مثل (�ص ��انع ماليزيا النمر) و(عاقل
يف زم ��ن اجلنون) ول ��ه العديد م ��ن امل�ؤلفات كان
�أهمها "مع�ضلة املاليو" و"الإ�سالم الذي �أ�سيء
فهمه".
وي�ش ��ار �إىل �أن اجلامع ��ة الأردني ��ة منح ��ت
الدكتوراه لأربع ع�رشة �شخ�صية خالل اخلم�سني
عام ًا املا�ض ��ية ،كان �أولها الدكت ��وراه الفخرية يف
الآداب للمغفور له امللك احل�سني يف عام 1965م ،
و�آخرها الدكتوراه الفخرية يف التمري�ض للأمرية
منى احل�سني يف عام 2009م .
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«بن حممد» يلقي خطاب ًا بعنوان «الدميقراطية والتنمية»
�ألقى رئي�س الوزراء املاليزي الأ�سبق الدكتور
حم��ا��ضر ب��ن حم�م��د ك�ل�م��ة ح ��ول الدميقراطية
والتنمية يف حفل منحه درجة الدكتوراه الفخرية
يف الدبلوما�سية والعالقات الدولية.
وت�ط��رق يف كلمته �إىل دور الدميقراطية يف
التنمية ،م�شري ًا �إىل �أنها عامل مهم ولكنها لي�ست
�رشط ًا وح�ي��داً ،م�ستنتج ًا وج��ود عوامل �أخرى
تتمتع بها ال��دول املتقدمة اقت�صادي ًا �إىل جوار
احلكم الدميقراطي وعلى ر�أ�سها وعي املواطنني
ب�ش�ؤون احلكم وتغليب امل�صالح الوطنية على
ال�شخ�صية ووجود �إعالم حر وم�ستقل ومنفتح.
و�أك� ��د ال��دك �ت��ور ب��ن حم�م��د ع�ل��ى �أن ال ��دول
ال�شيوعية ونظم احلكم اال�ستبدادية والفردية
وال�شمولية �أقل تقدم ًا من نظرياتها الدميقراطية،
منوه ًا �إىل �أن الدميقراطية يف جوهرها هي متكني
املواطنني من امل�شاركة يف �ش�ؤون احلكم عرب نواب
�أو ممثلني منتخبني.
و�أ�ضاف بن حممد�« :إن بلدي ماليزيا كانت
دول��ة ف�ق�يرة ال ي�ت�ج��اوز دخ��ل ال�ف��رد فيها 300
دوالر يف فرتة ما قبل اال�ستقالل ،وكان املاليويون
ي�شكلون  %60م��ن ال���س�ك��ان ،مقابل  %40من

بن حممد ملقياً كلمته

ال�صينيني والبوذيني والهندو�س».
وا�ستطرد بن حممد �إىل �أن حكومة وطنية
دميقراطية ت�شكلت بعد اال�ستقالل من ائتالف
متعدد الأعراق ما �سمح لباقي فئات ال�شعب غري
ال�سكان الأ�صليني باالحتفاظ بلغتهم وثقافتهم،
و�إق ��ام ��ة امل ��دار� ��س وت��دري ����س ل�غ��ات�ه��م اخلا�صة
و�أديانهم ،م�ؤكد ًا رحابة الإ�سالم و�إميانه بالعدالة
واحلريات وحق الأعراق و�أتباع الديانات املختلفة
يف ممار�سة طقو�سهم الدينية والثقافية بحرية.

وختم حديثه قائالً« :اليوم ماليزيا لديها كل
�سمات الدولة ال�صناعية احلديثة املتطورة على
الرغم من وجود �صعوبات يف ن�رش الدميقراطية،
وتباط�ؤ التنمية ب�سبب عدم اال�ستقرار املت�أ�صل،
و�إن النمو البطيء ال��ذي ت�صحبه دميقراطية
�أف�ضل بكثري من النمو ال�رسيع يف ظل حكومة
ا�ستبدادية ال ميكن معاجلة الأ�رضار التي تلحق
بالبالد بعد رحيلها».

و فـي جل�ســة حواريـــة معـــه ......

بن حممد« :البلدان العربية حتتاج �إىل املزيد من اجلهد لإحداث التغيري»

جانب من اجلل�سة

�أكد الدكتور حما�رض بن حممد �أن م�سرية
التنمية يف البلدان العربية حتتاج �إىل املزيد من
اجلهد لإحداث التطور يف الوقت الراهن.
و�أ�ضاف خالل اجلل�سة احلوارية املفتوحة
التي عقدت معه يف اجلامعة الأردنية بعنوان
"النموذج املاليزي يف التنمية" �إن اال�ستقرار
يف الوطن العربي �سي�أخذ وقت ًا طويالً� ،إال �أنه

�رضوري لإحداث نه�ضة تنموية تواكب دول
العامل املتقدم.
وا��س�ت�ع��ر���ض ب��ن حم�م��د ال �ت �ح��والت التي
�شهدتها ماليزيا والتطور الذي �أعقب اال�ستقالل،
م�شري ًا �إىل ركائز عملية النه�ضة التي ت�شمل
الوحدة الوطنية وتعزيز الدميقراطية واالهتمام
بالعلم وال�صناعة وحت�سني البنى التحتية .

و�أ��ش��ار �إىل �أن ماليزيا لديها كل �سمات
الدولة ال�صناعية احلديثة املتطورة ب�سبب قدرة
احلكومة على احلفاظ على الأمن واال�ستقرار.
ودعا بن حممد دول العامل الإ�سالمي �إىل
ال�رشاكة وال�ت�ع��اون بينها لإح ��داث التنمية،
م�ؤكد ًا على �أهمية دور الإ�سالم يف الو�صول �إىل
التنمية املن�شودة وحتقيق النه�ضة.
و�أجاب بن حممد على مداخالت احل�ضور
التي تناولت م�سرية النمو يف ماليزيا وعنا�رص
جناحها وانتقالها من دولة زراعية نامية �إىل
م�صاف الدول املتقدمة.
ح�رض اجلل�سة احل��واري��ة ،التي �أدارتها
م��دي��رة وح���دة الإع �ل��ام وال �ع�ل�اق��ات العامة
والثقافية يف اجلامعة الدكتورة رىل احلروب،
ع��دد م��ن ال�سفراء وك�ب��ار امل�س�ؤولني ونواب
رئي�س اجلامعة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وعدد من طلبة اجلامعة وثلة من �أبناء اجلالية
املاليزية يف الأردن.

تخريج
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الطوي�ســــي« :الأردنيـــــة» تواجـــــه حتديـــــات القبــــول اجلامعـــي
علـــــى م�ستــــــوى البكالوريـــــــو�س

الدكتور الطوي�سي متحدثاً يف احلفل

�أخب��ار الأردنية  -ك�ش ��ف رئي� ��س اجلامعة
الأردني ��ة الدكتور عادل الطوي�س ��ي �أن اجلامعة ما
زالت تواج ��ه حتديات �سيا�س ��ات القبول اجلامعي
على م�ستوى البكالوريو�س .
و�أ�ض ��اف خ�ل�ال حف ��ل تخري ��ج طلبة الف�ص ��ل
ال�ص ��يفي ،الف ��وج رقم (� )47أن ه ��ذه التحديات ال
ت�س ��اعد اجلامع ��ة حت ��ى الآن عل ��ى حتقي ��ق �أهداف
اخلط ��ة الإ�س�ت�راتيجية يف خف� ��ض �أع ��داد طلب ��ة
البكالوريو�س من (� )38ألف �إىل (� )30ألف طالب
وطالبة بحلول العام .2015
وزاد الدكت ��ور الطوي�س ��ي �أن م ��ن بني �أهداف
اخلطة الإ�س�ت�راتيجية �إيجاد توازن يف الن�سبة بني
طلبة الدرا�س ��ات العليا والبكالوريو�س ،وتخفي�ض
ال�ضغط الكبري احلا�صل حاليا على مرافق اجلامعة
التدري�س ��ية و اخلدماتي ��ة يف ظ ��ل �ش ��ح الإمكان ��ات
املالية التي ال ت�سمح بالتو�سع يف جمال الأبنية .
و�أو�ض ��ح الدكتور الطوي�س ��ي �أن ��ه مت يف العام
الدرا�سي احلايل رفع �أعداد طلبة الدرا�سات العليا،

جانب من احلفل

م�ؤك ��دا �أن اجلامع ��ة �ست�س ��تمر يف رفع ه ��ذا العدد
و�صوال �إىل الن�سبة العامة وهي ما بني (� )%25إىل
( )%30بحلول العام .2015
ولف ��ت �إىل �أن اجلامع ��ة ب ��د�أت بتنفي ��ذ خطتها
الإ�سرتاتيجية يف التحول �إىل جامعة بحثية م�شريا
�إىل �أن اجلامعة �أ�صدرت حزمة من احلوافز املادية
واملعنوي ��ة لأع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س والباحث�ي�ن
لت�ش ��جيعهم عل ��ى كتاب ��ة الأبحاث ،فيما �ست�ص ��در
اجلامع ��ة قريبا حزم ��ة ثانية م ��ن احلوافز تخ�ص
طلبة الدرا�سات العليا حلثهم على �إعطاء مزيد من
الوقت واجلهد للبحث العلمي .
ويف جمال الت�رشيع قال الدكتور الطوي�س ��ي:
«�أ�ص ��در جمل�س عمداء اجلامعة تعديالت جوهرية
على تعليمات ترقية �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س لرفع
�س ��وية ما ينتجون من �أبحاث ول�ض ��مان ن�رشها يف
�أف�ضل الدوريات العلمية العاملية ف�ضال عن تعديل
تعليم ��ات منح درجت ��ي املاج�س ��تري والدكتوراه يف
اجلامعة».

وخاط ��ب الطوي�س ��ي اخلرج�ي�ن قائ�ل�اً �« :أنتم
ر�ص ��يد الوط ��ن الفعل ��ي ور�أ�س ��ماله احلقيق ��ي وال
جم ��ال �أغنى من اال�س ��تثمار يف طاقات ال�ش ��باب يف
حتقي ��ق التنمي ��ة ال�ش ��املة التي كانت عل ��ى الدوام
هدف� � ًا ا�س�ت�راتيجي ًا �أردني� � ًا ماث�ل�اً يف كل توجهات
جاللة امللك عبد اهلل الثاين».
و�أعل ��ن عميد �ش� ��ؤون الطلب ��ة ،الدكت ��ور نايل
ال�رشع ��ة� ،أن جمل� ��س عم ��داء اجلامع ��ة ق ��رر بنا ًء
على تو�ص ��ية من جمال� ��س الكليات منح اخلريجني
الدرج ��ات العلمي ��ة الت ��ي ي�س ��تحقونها ،ث ��م �س ��لم
الدكت ��ور الطوي�س ��ي ال�ش ��هادات للخريج�ي�ن يف
مراحل البكالوريو�س واملاج�س ��تري والدكتوراه يف
خمتلف تخ�ص�ص ��ات كلي ��ات اجلامع ��ة ومعاهدها
العلمية وهن�أهم بهذه املنا�سبة .
وكانت مرا�س ��م التخري ��ج ،الت ��ي �أقيمت على
�إ�س ��تاد اجلامع ��ة ،ب ��د�أت بدخ ��ول مواك ��ب الطلبة
و�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س و�س ��ط ح�ض ��ور كثيف
لأهايل اخلريجني وذويهم.

املركز الثقايف الإ�سالمي يف «الأردنية»
يخرج الفوج الرابع ع�شر
�أخب��ار الأردني��ة � -أق ��ام املرك ��ز الثق ��ايف
الإ�س�ل�امي يف اجلامع ��ة الأردني ��ة حف�ل�اً تكرمي� � ًا
للف ��وج الرابع ع�رش لدورات حفظ و تالوة القر�آن
الكرمي.
و�أعرب مدير املركز ،الدكتور �أحمد �ش ��كري،
ع ��ن �ش ��كره للطلب ��ة عل ��ى اجله ��ود الكب�ي�رة التي
بذلوه ��ا لتحقيق التميز الذي يبع ��ث على االعتزاز
به ��م ويزيد الع ��زم نحو مزي ��د من العط ��اء ،داعي ًا

الطلب ��ة �إىل املواظب ��ة عل ��ى االجته ��اد والق ��راءة و
موا�ص ��لة احلف ��ظ �إ�ض ��افة �إىل االن�ض ��مام لدورات
متقدمة يعقدها املركز لنهل املزيد من العلم .
و�أ�ش ��ار �ش ��كري �إىل تزامن احلف ��ل مع افتتاح
قاع ��ات تدري�س ��ية جدي ��دة يف املرك ��ز� ،إ�ض ��افة �إىل
جتهيز خمترب حا�سوب مزود ب�أحدث برامج تعليم
�أحكام التجويد و تالوة القر�آن .
ويف كلم ��ة �ألقتها الطالبة منى فاعوري با�س ��م

اخلريج ��ات البال ��غ عدده ��ن  200طالب ��ة ،وجهت
ال�ش ��كر لإدارة اجلامع ��ة والقائم�ي�ن عل ��ى املركز،
متمنية لهم املزيد من التقدم ملا فيه خري الوطن0.
تخلل احلفل فقرات ترفيهية وم�سابقات ،فيما
ا�ستعر�ض ��ت عريفة احلفل نغم ال�س ��وقي اجنازات
املرك ��ز و تطلعات ��ه للم�س ��تقبل ،وقدم ��ت الطالبات
جوائز تكرميية للعاملني يف املركز �إجالال ملا قدموه
لهن و وتقدير ًا لهم .

م�ؤمترات وحما�رضات
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مندوب ًا عن الأمري في�صل بن احل�سني
الطوي�سي يفتتح �أعمال «م�ؤمتر الإبداع الريا�ضي الثاين»

جانب من حفل االفتتاح

�أخبار الأردنية  -مندوب ًا عن �سمو الأمري
في�ص ��ل بن احل�س�ي�ن ،رئي� ��س اللجن ��ة االوملبية
الأردني ��ة ،افتت ��ح رئي� ��س اجلامع ��ة الأردني ��ة
الدكت ��ور ع ��ادل الطوي�س ��ي� ،أعم ��ال م�ؤمت ��ر
«الإب ��داع الريا�ض ��ي الثاين ر�ؤية ا�س ��ت�رشافية
للإبداع الريا�ضي� ،آفاق وتطلعات».
و�س ��لط امل�ؤمتر ،الذي نظمت ��ه كلية الرتبية
الريا�ض ��ية بالتع ��اون م ��ع جائ ��زة حمم ��د ب ��ن
را�ش ��د �آل مكتوم للإبداع الريا�ض ��ي ،ال�ض ��وء
على ثقافة ن��ش�ر الإبداع واالبتكار الريا�ض ��ي
وحتفيز املنت�س ��بني �إىل القطاع الريا�ض ��ي على
�إتباع فكر ونهج الإبداع الريا�ضي.
ونق ��ل الدكت ��ور الطوي�س ��ي يف حف ��ل افتتاح
امل�ؤمتر حتيات �س ��مو الأمري في�ص ��ل للم�شاركني
ومتنياته بنجاح امل�ؤمتر ،م�شري ًا �إىل �أن الريا�ضة
هي مفتاح اجل�س ��م والعقل ال�سليم ،وهي العامل
الأهم يف بناء ج�سم الإن�سان عقلي ًا وج�سدياً.
وق ��ال الدكت ��ور الطوي�س ��ي« :كم ��ا ابت ��دع

اليونان م�س ��ابقاتهم الأوملبية الفريدة ،و�أن�ش� ��أ
االجنليز �أول فريق وطني حمرتف و�أول احتاد
لك ��رة القدم ،ن�س ��عى يف اجلامع ��ة وعرب امل�ؤمتر
�إىل اكت�ش ��اف اجلدي ��د يف عامل الريا�ض ��ة نظري ًة
وتطبيق� � ًا وتدريب� � ًا وت�أهي ًال ونظم ًا و�سيا�س ��ات
وبرامج و�إجراءات».
و�أ�ش ��ار الطوي�س ��ي يف كلمت ��ه �إىل �أهمي ��ة
حماور امل�ؤمتر التي توزعت يف ميدان الريا�ضة
وتطوي ��ر الدافعي ��ة وتعدي ��ل ال�س ��لوك وبن ��اء
الق ��درات وتنمي ��ة التفك�ي�ر معرب ًا ع ��ن تقديره
لدور جائزة �س ��مو ال�ش ��يخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم يف دعم املبدعني الريا�ضيني ورفد ميدان
الريا�ض ��ة العربي ��ة ببح ��وث �أ�ص ��يلة ت�س ��هم يف
تطوير املهنة وجتددها .
و�ألق ��ى الأمني العام جلائزة ال�ش ��يخ حممد
بن را�ش ��د �آل مكتوم ،الدكتور �أحمد ال�رشيف،
كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن اجلائزة انطلقت لتكرمي
وتقدير املبدعني يف القطاع الريا�ض ��ي مبا يليق
باجنازاتهم و�إبداعاتهم .

و�أك ��د �أن اجلائ ��زة ه ��ي الأوىل م ��ن نوعها
التي تعنى بالإبداع الريا�ضي مبختلف جوانبه
وتتخذه منطلقا �أ�سا�سيا من بني منطلقات �سباق
التمي ��ز معتمدة عل ��ى جمموعة م ��ن املرتكزات
التي ي�أتي يف مقدمتها اجلودة والريادة .
و�ألقت الدكتورة عزة �شوقي من جمهورية
م�رص العربية كلمة نيابة عن الوفود امل�ش ��اركة
يف امل�ؤمت ��ر �أعرب ��ت فيها عن تقديره ��ا للجامعة
الأردني ��ة على ا�ست�ض ��افة امل�ؤمتر الذي ي�ش ��كل
فر�ص ��ة مهم ��ة لتب ��ادل املعرف ��ة ح ��ول ال ��ر�ؤى
املتكاملة للإبداع الريا�ضي .
بدوره �أثنى رئي�س امل�ؤمتر ،الدكتور عربي
حمودة ،على ما حققه فريق كرة ال�سلة الأردين
الذي برز من دولة ال يتجاوز عدد �سكانها �ستة
ماليني ن�سمة ليقابل فريق ال�صني الذي و �صل
تع ��داد �س ��كانها �أك�ث�ر م ��ن مليار ن�س ��مة وتنعم
بثاين �أعظم اقت�صاد عاملي.
وناق� ��ش امل�ؤمت ��ر عل ��ى مدار يوم�ي�ن ()20
ورق ��ة عم ��ل توزع ��ت حماوره ��ا عل ��ى بح ��ث
ومناق�ش ��ة دور جائزة ال�ش ��يخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم يف الت�شجيع على الإبداع الريا�ضي،
ودور الإبداع ��ات الفكرية الريا�ض ��ية يف تطوير
الريا�ض ��ة� ،إىل جانب عر�ض خ�ب�رات وجتارب
لنماذج �إبداعية و�سبل تطوير الإبداع الريا�ضي
يف العامل العربي .
و��ش��ارك يف �أع�م��ال امل��ؤمت��ر ع��دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني يف اجلامعة ،وح�شد من الريا�ضيني
والأكادمييني من ال�سعودية و�سوريا ولبنان
وال� �ع ��راق وف�ل���س�ط�ين و ُع� �م ��ان والإم � � ��ارات
العربية املتحدة والبحرين وال�سودان واليمن
واجلزائر و�أملانيا� ،إ�ضافة �إىل اململكة الأردنية
الها�شمية .

«امللكية الفكرية يف جامعة الدول العربية» حما�ضرة يف الأردنية
�أخبار الأردنية  -عر�ض ��ت رئي�س ��ة وحدة
امللكي ��ة الفكري ��ة يف جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة،
الدكت ��ورة مه ��ا زك ��ي مه ��ام و�أن�ش ��طة الوحدة
خ�ل�ال حما��ض�رة �ألقته ��ا يف كلي ��ة احلق ��وق يف
اجلامعة الأردنية .
وتناول ��ت زكي يف حما�رضته ��ا التي �أدارها
عميد كلي ��ة احلقوق الدكتور غ ��ازي �أبو عرابي
الأهمي ��ة البالغ ��ة والرعاية الت ��ي توليها جامعة

ال ��دول العربية للملكي ��ة الفكرية خ�صو�ص� � ًا يف
جم ��ال التعاون مع املكات ��ب احلكومية ومكاتب
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أ�ش ��ارت خ�ل�ال املحا��ض�رة �إىل �أن جامعة
ال ��دول العربية ت�س ��عى �إىل توف�ي�ر حماية فاعلة
للملكي ��ة الفكرية يف الوطن العربي من �أجل دعم
االبتكار وامل�ش ��اريع العلمية املتميزة �إىل جانب
حماية براءات االخ�ت�راع والعالمات التجارية

وحقوق الت�أليف.
وا�ستعر�ض ��ت زك ��ي �أوج ��ه التع ��اون ب�ي�ن
امللكية الفكري ��ة واملنظمات الإقليمي ��ة والعاملية
والتعاون مع االحتادات املختلفة على امل�ستوى
العاملي.
وح��ض�ر املحا��ض�رة ع ��دد م ��ن الق�ض ��اة
واملحام�ي�ن و�أع�ض ��اء الهيئة التدري�س ��ية وطلبة
الدرا�سات العليا يف اجلامعة.

ندوات وور�شات عمل
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افتتـــــاح نـــــدوة «و�ساطـــــــة الكونــــــــت برنـــــــــادوت �إىل
فل�سطني» يف الأردنيـــــــــــــة

جانب من الندوة

�أخبار الأردنية  -رعى �سمو الأمري رعد
بن زي ��د ،كبري الأمن ��اء ،افتتاح ندوة «و�س ��اطة
الكون ��ت برن ��ادوت �إىل فل�س ��طني ع ��ام ،1948
والت ��ي نظمته ��ا كلي ��ة الدرا�س ��ات الدولي ��ة يف
اجلامع ��ة بالتعاون مع ال�س ��فارة ال�س ��ويدية يف
عمان.
ويف حف ��ل االفتت ��اح ال ��ذي ح��ض�ره رئي� ��س
اجلامع ��ة الدكت ��ور ع ��ادل الطوي�س ��ي �ألق ��ت
ال�سفرية ال�سويدية يف عمان «�شارلوتا �سباري»
كلم ��ة �أ�ش ��ادت فيهابالعالق ��ات املتين ��ة القائمة
بني ال�س ��فارة ال�س ��ويدية واجلامعة الأردنية يف
املجاالت العلمية و الثقافية.
و�أكدت «�س ��باري» �أهمية الندوة التي تلقي
ال�ض ��وء عل ��ى املهم ��ة التي ق ��ام به ��ا برنادوت
كو�س ��يط لإح�ل�ال ال�س�ل�ام والعدال ��ة يف ال�رشق
الأو�سط.
ب ��دوره ا�س ��تعر�ض عمي ��د الكلي ��ة الدكت ��ور

حممد م�ص ��احلة اجلوان ��ب ال�سيا�س ��ية املتعلقة
مبهم ��ة برن ��ادوت خ�صو�ص� � ًا احلل ال�سيا�س ��ي
ال�شامل لل�رصاع يف فل�سطني.
و�أ�ش ��ار م�ص ��احلة �إىل �أن ال�س ��ويد ترتب ��ط
بالع ��امل العرب ��ي برب ��اط ال�ص ��داقة واالحرتام
املتب ��ادل؛ حي ��ث لعبت ال�س ��ويد دور ًا ن�ش ��ط ًا يف
ت�سوية ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي على مدى
�ستني عاماُ.
وخ�ل�ال الن ��دوة الت ��ي تر�أ�س ��ها الدكت ��ور
حممد عدن ��ان البخيت قدم كل من جنل الكونت
برنادوت بريتل برنادوت ،وم�ؤلف كتاب مهمة
الكون ��ت برن ��ادوت �إىل فل�س ��طني ع ��ام 1948
�س ��وين بري�س ��ون و مرتجم ��ا الكت ��اب للعربي ��ة
الدكتور حممد م�صاحلة و الدكتور زيد عيادات
و منقحة الكتاب مادلني مازوبيكان �أوراق عمل
تناولت حتلي ًال �ش ��ام ًال للأط ��ر التي قامت عليها
و�ساطة برنادوت.

وق ��دم امل�ش ��اركون يف الن ��دوة �س�ي�رة حياة
الكون ��ت برن ��ادوت كدبلوما�س ��ي حمرتف دفع
حيات ��ه ثمن� � ًا ملنهجيت ��ه العادلة و ال�ص ��ادقة يف
�أداء مهمته النبيلة كو�س ��يط دويل �س ��عى جاهد ًا
لإيج ��اد حل عادل للم�س� ��ألة الفل�س ��طينية ،وهي
يف مهدها وفق ًا لأول ق ��رار تتخذه الأمم املتحدة
بخ�صو�ص تق�سيم فل�سطني �إىل دولتني عربية و
�أخرى يهودية.
و�أ�ش ��ار امل�ش ��اركون يف الن ��دوة �إىل مهم ��ة
برنادوت منذ تعينه كو�سيط يف 1948/5/20
واغتياله يف  1948/9/17و�إىل البيئة الإقليمية
التي تعج بال�رصاعات ،و�إىل �أن اجلانب العربي
مل يتم ��ن من بناء قوة ع�س ��كرية نظامية تتعادل
م ��ع احل�ش ��د الإ�رسائيلي-اليه ��ودي النظام ��ي
املدع ��وم بالع�ص ��ابات امل�س ��لحة ،و�أن ��ه عندم ��ا
وقعت احلرب عام  1948كان على برنادوت �أن
يقوم بدور (مطفئ احلرائق) ويهيىء الأجواء
للتفاو�ض بني الأطراف املت�صارعة حلل النزاع
وفق ًا لقرار الأمم املتحدة.
ويقع الكتاب يف (� )364ص ��فحة من القطع
املتو�س ��ط ،وه ��و للم�ؤلف «�س ��وين بري�س ��ون»،
ويت�ض ��من معلومات مهمة ح ��ول البيئة العاملية
وال��ش�رق �أو�س ��طية يف ع ��ام  1948والق�ض ��ية
الفل�سطينية بني عامي .1948-1947
كما وي�شمل الكتاب على وقائع الهدنة الأوىل
وفر�ض الهدنة الثاني ��ة وخطة برنادوت الأوىل
والثاني ��ة ،والالجئ ��ون العرب الفل�س ��طينيون،
ومرحلة اغتيال برنادوت.

املعاجلـــــــــة اللبيــــــــة ور�شــــــــة عمـــــــل يف
«الأردنيــــــــــة»

�أخبار الأردنية  -نظمت كلية طب الأ�س ��نان
يف اجلامع ��ة الأردني ��ة بالتعاون م ��ع جلنة الأطباء
اجلدد يف نقابة الأ�س ��نان ور�ش ��ة عم ��ل يف املعاجلة
اللبية.
و��ص�رح من�س ��ق الور�ش ��ة الدكت ��ور �إبراهيم

�أب ��و طاح ��ون �أن برنام ��ج الور�ش ��ة ا�ش ��تمل على
حما��ض�رات نظري ��ة وتطبيق ��ات عملي ��ة ح ��ول
امل�ستجدات امل�ستخدمة يف املعاجلة اللبية.
و �أ�ش ��ار �أب ��و طاحون �إىل م�ش ��اركة ( )60من
الأطب ��اء اجل ��دد ،م�ؤك ��د ًا �أهمي ��ة الور�ش ��ة لتزويد

امل�شاركني فيها باملعلومات اجلديدة حول املعاجلة
اللبية.
وبح�سب �أبو طاحون مت منح جميع امل�شاركني
يف الور�شة �شهادة بال�ساعات املعتمدة من كلية طب
الأ�سنان وفق ًا لتعليمات املجل�س الطبي الأردين.
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«الندوة الوطنية للخاليا اجلذعية» تعقد يف الأردنية

�أخبار الأردنية  -افتت ��ح ،مندوب ًا عن رئي�س
ال ��وزراء ،وزي ��ر التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي
الدكت ��ور وجي ��ه عوي� ��س «الن ��دوة الوطني ��ة للخاليا
اجلذعية» ،والتي عقدتها اللجنتان الوطنية الأردنية
للرتبي ��ة والثقاف ��ة ،والوطني ��ة الأردني ��ة لأخالقيات
العلوم والتقانة.
ولفت الدكتور عوي�س �إىل �أهمية مواكبة التقدم
ال�رسي ��ع يف علوم احلي ��اة و�أخالقها ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
مركز اخلاليا اجلذعية يف اجلامعة الأردنية هو مركز
وطني و�إقليمي وعاملي جاذب للعلماء.
وتناول اخل�ب�راء من �أطب ��اء وقانونيني وفقهاء
عر� ًضا لنتائج درا�سة مقدمة من مكتب اليون�سكو يف
القاه ��رة للقوانني التي حتكم ا�س ��تخدامات اخلاليا
اجلذعي ��ة الب�رشي ��ة يف ال ��دول العربي ��ة ،وعر�ض� � ًا
للقوان�ي�ن يف اململك ��ة املتح ��دة ،وورق ��ة ح ��ول عل ��وم
و�أخالقيات اخلالي ��ا اجلذعية ،ونظرة على القوانني
الكندية والأمريكية واال�سرتالية.
كما عر�ض خالل اجلل�سة الثانية «نظرة ال�رشيعة
الإ�سالمية وامل�سيحية يف مو�ضوع اخلاليا اجلذعية»،
ومتت مناق�شة م�سودة نظام �شامل للخاليا اجلذعية
الب�رشي ��ة يف اململك ��ة عق ��ب الإط�ل�اع عل ��ى جت ��ارب
كن ��دا و�أمريكا واململك ��ة املتحدة �س ��عي ًا للتوفيق بني
ال�رضورات العملية الأكادميية وال�رشعية.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أ�ش ��ار الدكت ��ور النعيمي �إىل
النقا� ��ش العاملي ال ��ذي بد�أ ح ��ول الأخالقي ��ات التي
يجب �أن ت�ضبط ا�س ��تخدام اخلاليا اجلذعية ،والتي

جانب من الندوة

مت و�ض ��عها عل ��ى �أجن ��دات احلكوم ��ات وامل�رشع�ي�ن
ورج ��ال الدي ��ن ومل تقت��ص�ر على خمت�ب�رات البحث
العلمي.
من جهته� ،أكد رئي�س اللجنة الوطنية الأردنية
لأخالقيات العلوم والتقانة ،الدكتور حممد حمدان
�إن البحوث الطبية والعلمية املتقدمة «بد�أت تطرح
م�شكالت ذات طابع �إن�س ��اين و�أخالقي باتت تهدد
ثواب ��ت كث�ي�رة» ،م�ش ��دد ًا عل ��ى ��ض�رورة �أن نقدم
مرجعية القيم واملبادئ الأخالقية على ما �س ��واها،
�إذا �أردنا خري الإن�سان وكرامته.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ،حت ��دث مدير مرك ��ز اخلاليا
اجلذعية يف اجلامعة الأردنية الدكتور عبد اهلل العبادي
عن �أبرز النقاط اخلالفية يف هذا املجال ،م�ش�ي�ر ًا �إىل

�أن �أبرز تلك الق�ض ��ايا تتمثل يف املواءمة بني الفوائد
الطبية ور�أي ال�رشع ،وق�ضية نقل اخللية اجل�سمانية
�إىل بوي�ض ��ة منزوعة النواة خللق جنني ،ف�ض�ل�ا عن
الأمور املالية املرتبطة يف منتجات وم�شتقات اخلاليا
اجلذعية وحقوق امللكية.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل،قال الدكت ��ور وا�ص ��ف
البك ��ري ،الذي قدم ورقة يف الندوة حول ر�أي الدين
الإ�س�ل�امي� ،إن ال�رشيعة ت�ؤيد البح ��ث العلمي الذي
يقود �إىل فائدة ب�رشية لكن �ض ��من �ض ��وابط �رشعية
حتاف ��ظ على كرام ��ة الإن�س ��ان ،مبين ًا �أن ا�س ��تخدام
اللقائ ��ح الفائ�ض ��ة من �أطف ��ال الأنابيب قب ��ل زرعها
يف الرح ��م ه ��و �أي�ض� � ًا مو�ض ��ع خالف �س ��عت الندوة
للتوافق عليه.

افتتاح م�ؤمتر بحوث حقوق الإن�سان يف «الأردنية»

جل�سة افتتاح امل�ؤمتر

�أخب��ار الأردني��ة  -عر� ��ض خرباء ون�ش ��طاء
قانوني ��ون يف اجلامعة الأردنية بحوث علمية متعلقة
بحقوق الإن�سان يف العامل العربي.
و�أ�ش ��اروا خ�ل�ال �أعمال امل�ؤمت ��ر الإقليمي حول
حق ��وق الإن�س ��ان ال ��ذي نظمت ��ه كلي ��ة احلق ��وق يف
اجلامع ��ة بالتع ��اون م ��ع معه ��د «را�ؤول والين�ب�رغ»
حلقوق الإن�س ��ان والقانون الإن�ساين �إىل �أهمية ن�رش
املنتجات املعرفية بحقوق الإن�سان باعتبارها �إحدى
املرتك ��زات الأ�سا�س ��ية يف تط ��ور التنمي ��ة وحمايتها
و�صون الكرامة الإن�سانية .
ويف جل�س ��ة افتت ��اح امل�ؤمت ��ر �أ�ش ��ار عمي ��د كلي ��ة

احلق ��وق يف اجلامع ��ة الدكتور غازي �أب ��و عرابي �إىل
�أن الأردن �ش ��هد م�ؤخ ��ر ًا مرحل ��ة مهم ��ة يف احلي ��اة
ال�سيا�س ��ية متثلت يف اجن ��از التعديالت الد�س ��تورية
التي حتمي حقوق الإن�س ��ان وتعزز احلريات وتفتح
�آف ��اق مرحلة جدي ��دة يف التقدم واالهتم ��ام بالتنمية
املجتمعية .
بدوره ��ا �أك ��دت ال�س ��فرية ال�س ��ويدية يف عم ��ان
«�ش ��ارلوتا �س ��بار» دعم وم�س ��اندة بالدها واالحتاد
الأوروب ��ي لتطلع ��ات �ش ��عوب ال��ش�رق الأو�س ��ط،
خ�صو� ًصا يف تر�س ��يخ مبادئ حقوق الإن�سان بهدف
تعزي ��ز الدميقراطية والعدال ��ة االجتماعية والتنمية

االقت�صادية وال�سالم يف املنطقة.
و�أ�شارت �إىل املتغريات والتحديات التي تواجه
احلكومات يف دول ال�رشق الأو�س ��ط و�شمال �أفريقيا
يف املرحل ��ة الراهنة ،الفتة �إىل �أنه ال يوجد تنمية دون
�سالم وا�ستقرار ،و�أن احلكومات لديها م�س�ؤوليات
يف جمال حقوق الإن�سان ينبغي احرتامها .
وق ��ال من�س ��ق حق ��وق الإن�س ��ان يف اجلامع ��ة،
الدكت ��ور �إبراهي ��م اجل ��ازي� ،إن امل�ؤمت ��ر ناق� ��ش
م�رشوع ًا بحثي ًا بعن ��وان «عقوبة الإعدام يف املغرب:
حتليل قانوين يف �ض ��وء القواع ��د الوطنية والدولية
واحلريات الأكادميية يف اجلامعات الأردنية».
و�أ�ش ��ار اجلازي �إىل م�شاركة خرباء �أكادمييني من
م�رص والع ��راق ولبنان واملغرب وفل�س ��طني واجلزائر
و�سوريا وتون�س يف �أعمال امل�ؤمتر الذي ا�ستمر يومني،
معرب� � ًا عن �أمل ��ه يف �أن يكون امل�ؤمتر قد حق ��ق �أهدافه،
وخ�صو�ص� � ًا مد ج�س ��ور التع ��اون ب�ي�ن القطاعات التي
تعمل يف جمال حقوق الإن�سان يف املنطقة.
و�أ�ض ��اف اجل ��ازي �أن امل�ؤمت ��ر بح ��ث التقري ��ر
ال ��دوري ال�ش ��امل حلقوق الإن�س ��ان« :جترب ��ة لبنان
وحقوق امل ��ر�أة بني القان ��ون واالجته ��اد يف لبنان»،
�إ�ض ��افة �إىل انعكا�س ��ات الأزمة االقت�ص ��ادية العاملية
على املهاجرين املغاربة القاطنني يف ا�س ��بانيا وتعليم
حقوق الإن�سان يف املنطقة العربية   .
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يف ندوة «كتاب وقارئ»:

مثقفون :الإحباط وحده يكفي لالن�ضمام للحركات اجلماهريية

�أخ��ب��ار الأردن��ي��ة  -ن��اق����ش م�ث�ق�ف��ون كتاب
«امل�ؤمن ال�صادق» مل�ؤلفه �إيريك هوفر ،ترجمة
ال��دك�ت��ور غ��ازي الق�صيبي ،يف ن��دوة نظمتها
ال��دائ��رة الثقافية يف اجلامعة الأردن�ي��ة �ضمن
�سل�سلة ندوات كتاب و قارئ.
وعر�ض املنتدون خ�صائ�ص الأفراد وال�رشائح
املجتمعية كما جاءت يف الكتاب ،والتي ت�شكل
خ��زان � ًا ال ين�ضب م��ن ال�ق��اب�ل�ين للتحول �إىل
ال�ت�ط��رف بو�صفهم �أ�شخا� ًصا ي�ط��وق��ون �إىل
التخل�ص من �أنف�سهم ،و�صهر ذاتهم يف كيان
نقي ج��دي��د يريحهم م��ن الإح���س��ا���س بالغربة
القاتلة ومينحهم �أمان االنتماء �إىل �أ�رسة جديدة
حتت�ضنهم وتعيد �إليهم احرتامهم لذاتهم.
و�أكد املنتدون �أن جميع احلركات اجلماهريية
تتطلب م��ن �أتباعها الإمي ��ان الأع�م��ى والوالء
املطلق ،و�أنها ت�ستقطب �أتباعها من النماذج
الب�رشية نف�سها وت�ستميل الأمن��اط والعقول
نف�سها .
و�أ�شاروا �إىل ما جاء يف الكتاب وهو �أن الإحباط
يف ح��د ذات� ��ه ي�ك�ف��ي ل�لان �خ��راط يف احلركات
اجلماهريية ب�إخال�ص و�إميان مطلق ،م�ؤكدين
�أن ا�ستقطاب الأت�ب��اع للحركة يعتمد �أ�سا�س ًا

على ت�شجيع النزعات واالجتاهات التي متلأ
عقل املحبط .
ويعر�ض الكاتب اخل�صائ�ص التي ت�شرتك فيها
احل ��ركات اجلماهريية �س ��واء �أكان ��ت دينية �أو
قومي ��ة ،ويق ��ول« :احل ��ركات اجلماهريية تولد
يف نفو� ��س �أتباعها ا�س ��تعداد ًا للم ��وت وانحياز ًا
للعم ��ل االجتماع ��ي ،وجميعه ��ا تول ��د نف� ��س
احلما�س ��ة والأم ��ل للكراهي ��ة وعدم الت�س ��امح،
ولديها القدرة على تفجري الطاقات.
كم ��ا ويبحث الكت ��اب يف الأ�س ��اليب التي تتمكن
التنظيمات عربها من ال�س ��يطرة على ال�شخ�ص
«ال�ض ��حية» وحتويله �إىل متطرّف م�ستعد لبذل
نف�س ��ه يف �س ��بيل الق�ض ��ية املقدّ�س ��ة ،ويح ��اول
الكت ��اب حتلي ��ل الب ��ذور واجلذور الت ��ي تغذي
طبيعة هذا ال�شخ�ص.
ونقل مدير الدائرة الثقافية �إبراهيم غرايبة
قول الكاتب�« :إن الفقر وحده ال يكفي لت�شكيل
الإحباط امل�ؤدي لالن�ضمام �إىل احلركة ،ولكن
حم��دث��ي الفقر ال��ذي��ن �أ� �ض��اع��وا مكت�سباتهم
هم الذين ي�سارعون �إىل االلتحاق ب��أي حركة
�صاعدة.
وتبادل املنتدون النقا�ش فيما �إذا كان تال�شي

الطبقة الو�سطى يف الأردن ميكن �أن يقا�س
على م�صطلح حم��دث��ي الفقر كما ع�بر عنه
هوفر يف م�ؤلفه .
وا� �س �ت��ذك��ر امل �ن �ت��دون حم � ��اوالت النقا�ش
واحل ��وار م��ع ال �ث��وار ال�ت��ي ق��ام بها ك��ل من
النظام امل�رصي والتون�سي والليبي ،والتي
باءت جميعها بالف�شل .

الزعبي يعر�ض �أهمية اال�ستثمار يف التعليم يف منتدى باكو العاملي
�أخبار الأردنية � -شارك نائب رئي�س اجلامعة
الأردن �ي��ة/رئ �ي ����س ف��رع اجل��ام�ع��ة الأردن �ي��ة يف
العقبة الدكتور ب�شري الزعبي يف �أعمال منتدى
باكو ال��دويل الإن�ساين ال��ذي عقد يف �أذربيجان
حتت عنوان «الآمال والتحديات للقرن الواحد
والع�رشين».
وافتتح املنتدى الرئي�س الأذرب �ي �ج��اين الهام
علييف ب�ح���ض��ور رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة رو�سيا
االحت ��ادي ��ة «دمي �ي�ري م �ي��داف �ي��دف» وع ��دد من
ر�ؤ�ساء الدول ال�سابقني واملدير العام للمنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة وم�ساعد
املدير العام ملنظمة اليون�سكو وعدد من العلماء
احل��ائ��زي��ن على ج��ائ��زة ن��وب��ل وق ��ادة وخ�براء
رف�ي �ع��ي امل�� �س�ت��وى يف جم ��ال الإن �� �س��ان �ي��ة على
امل�ستوى العاملي .
وق ��ال ال��زع�ب��ي �إن حم ��اور امل�ن�ت��دى تناولت
ت �ع��دد ال �ث �ق��اف��ات واالجن � � ��ازات وامل�شكالت

والتكنولوجيا احليوية وامل�شكالت الأخالقية
واجل ��وان ��ب الإن �� �س��ان �ي��ة يف من� ��اذج التنمية
االقت�صادية وال�صحافة االجتماعية و�أنظمة
القيم التقليدية يف احل�ضارات املتقدمة.
وعر�ض الزعبي ورق��ة عمل تناول فيها اجلوانب
الإن�سانية يف التنمية االقت�صادية ،و�أ�شار من خاللها
�إىل �أهمية اال�ستثمار يف التعليم من اجل رفع كفاءة
الأي ��دي العاملة وزي ��ادة �إنتاجية الأف ��راد بهدف
الإ�سهام يف تخفيف م�شكلتي الفقر والبطالة.
ولفت الزعبي �إىل النمو االقت�صادي يف الدول
النامية و�أهمية اال�ستثمارات لك�رس حلقة الفقر
�إىل جانب الرتكيز على عالقة النمو االقت�صادي
بالتنمية و�رضورة الرتكيز على تطوير املوارد
الب�رشية يف ال�سيا�سات االجتماعية.
و�سلط الزعبي يف ورقته ال�ضوء على الأجندة
ال��وط�ن�ي��ة ( )2015-2006والآل� �ي ��ات التي
تنظمها م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر امل� ��وارد الب�رشية

�أ.د .ب�شري الزعبي

واالقت�صادية ،و�أهمية الرتكيز على التطوير
والبحث العلمي من خالل التمويل املبا�رش
ل�ضمان ربط اال�ستثمار بنتائج البحث العلمي
وزيادة جودة ونوعية املوارد الب�رشية.
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الطوي�سي يبحث �سبل التعاون امل�شرتك مع امللحق الثقايف ال�صيني اجلديد
�أخبار الأردنية  -بحث رئي�س اجلامعة الأردنية
الدكتور عادل الطوي�سي خالل لقائه امللحق الثقايف
ال�صيني اجل��دي��د �سبل ال �ت �ع��اون ب�ين اجلامعة
الأردنية واجلامعات ال�صينية .
و�أب� ��دى اجل��ان �ب��ان اهتمامهما بتو�سيع نطاق
ال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي وال�ب�ح�ث��ي وت �ب��ادل اخل�ب�رات
وال �ت �ج��ارب ،خ�صو� ًصا يف جم��ال تعلم اللغتني
العربية وال�صينية للطلبة من البلدين ملا لذلك من
دور رئي�س يف تنمية العالقات وازدهارها.
و�أ�شاد امللحق الثقايف ال�صيني باجنازات اجلامعة
وتوجهها اجلديد ،داعي ًا �إىل املزيد من التعاون
البناء خلدمة م�صالح البلدين.

الدكتور الطوي�سي م�ستقب ًال الوفد ال�صيني

وعر�ض الطوي�سي للوفد ال�صيني م�سرية اجلامعة
وا�ستعداداتها لت�صبح جامعة بحثية بحلول عام

ا�ستحداث برنامج لتطوير التعليم الفندقي و ال�سياحي
يف «�أردنية العقبة»

جانب من توقيع االتفاقية

�أخبار الأردنية � -أب��رم��ت اجلامعة الأردنية
وم�ؤ�س�سة ( ،)USAIDمن خالل م�رشوع تطوير
ال�سياحة يف الأردن ،اتفاقية ت�ع��اون تهدف �إىل
تطوير التعليم الفندقي وال�سياحي يف فرع اجلامعة
يف العقبة .
ووق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ن�ي��اب��ة ع��ن اجل��ام �ع��ة ،رئي�سها
الدكتور عادل الطوي�سي ،وعن ( )USAIDمدير
امل ���شروع ال�سياحي ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م او�ستا،
بح�ضور وزي���رة ال���س�ي��اح��ة ه�ي�ف��اء �أب ��و غزالة،
ورئي�س �سلطة منطقة العقبة عي�سى �أيوب ،ورئي�س
بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية يف الأردن الدكتور
« كيفن رو�شينج».
وت�ه��دف االتفاقية �إىل حت�سني اجل��وان��ب املالية
والأك��ادمي�ي��ة يف كلية ال�سياحة والفندقة يف فرع
العقبة لتتمكن من تقدمي برامج متخ�ص�صة تناف�س
عاملياً� ،إ�ضافة �إىل جتهيز مرافق التدريب العملي.

وت�ضمنت بنود االتفاقية بناء قدرات املحا�رضين
م��ن خ�لال ب��رام��ج ال�ت��دري��ب املتخ�ص�ص وتنظيم
امل� ��ؤمت ��رات ب �ه��دف ت �ب��ادل اخل�ب�رات والتجارب
ومواكبة �آخ��ر امل�ستجدات يف جم��االت و�أ�ساليب
التدري�س احلديثة .
و�أكد الطوي�سي �أهمية ت�أهيل الطلبة و�رضورة رفد
�سوق العمل ب�أيد متخ�ص�صة وم��درب��ة ،ما يعزز
�إنتاجية ال�سوق ويرفع �سويته من خالل خمرجات
تعليمية �سليمة تتوافق ومتطلبات ال�سوق.
وق ��ال رو��ش�ي�ن��ج �إن ��ه م��ن خ�ل�ال �إي �ج��اد و�سائل
لتعليم وتدريب الطلبة الأردن�ي�ين ح�سب املعايري
ال�سياحية العاملية ،ف�إن فر�صتنا �ستكون كبرية يف
تقدمي جتارب رائعة ال تن�سى ،م�شري ًا �إىل �أنه ثمة
دور كبري للأ�شخا�ص الذين يلتقي بهم ال�سياح
ويتفاعلون معهم خالل رحلتهم يف تكوين جتربة
ال�سائح ،ف�إما يجعلونها �سيئة �أو جيدة .

 ،2015مبين ًا �أن �إ�سرتاتيجية التحول دخلت حيز
التنفيذ.

امللحق الثقايف الفرن�سي
يزور �أردنية العقبة
�أخبار الأردنية  -ناق�ش امللحق الثقايف
يف ال�سفارة الفرن�سية «فران�سوا لوكا»
�سبل التعاون الثقايف مع فرع اجلامعة
الأردن �ي��ة يف العقبة ،كما ق��دم لعمادة
كلية اللغات ع�رشات الكتب واملراجع
التي ترثي مكتبة الكلية.
ورح��ب عميد الكلية ،ال��دك�ت��ور �سليم
حنظل ،بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية
يف ال �ن��واح��ي الأك��ادمي �ي��ة والثقافية،
وعر�ض تطلعات وطموحات طلبة ق�سم
اللغة الفرن�سية يف الفرع.
و�أكد �أن هذا التعاون من �ش�أنه فتح
الفر�ص �أم ��ام �أب �ن��اء العقبة وحتقيق
�أع�ل��ى امل�ستويات الثقافية مب��ا يخدم
مدينتهم.
وت��أت��ي زي��ارة لوكا �ضمن ات�صاالت
الكلية لبناء تخ�ص�صات متميزة تخدم
امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي يف ال�ع�ق�ب��ة ،وحتقق
ر�ؤى �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
اخل��ا��ص��ة بتكثيف زي���ارات م�س�ؤويل
ال�سفارات و الوكاالت الدولية.

�إ�ضاءات
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حملــــــــة للت�صويـــــــت
للبحــــــــــــر امليــــــــــت يف «الأردنيـــــــــــة»

خيمة الت�صويت

�أخبار الأردنية � -أطلقت اجلامعة الأردنية
حملة للت�صويت للبحر امليت لي�صبح �إحدى عجائب
الدنيا ال�سبع الطبيعية.
و���ش��ارك رئ�ي����س اجل��ام �ع��ة ،ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي ،بالت�صويت يف اخليمة التي خ�ص�صت
لهذه الغاية بالقرب من برج ال�ساعة يف قلب احلرم
اجلامعي ،فيما مت تخ�صي�ص خيمة ثانية للت�صويت
بالقرب من كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات.
وحث الطوي�سي جميع طلبة اجلامعة و�أع�ضاء
الهيئتني الأكادميية والإدارية على امل�شاركة يف هذه
احلملة الوطنية ،م�شري ًا �إىل �أنه يف حال فوز البحر
امليت يف هذه امل�سابقة ف��إن ذلك �سينعك�س �إيجابا
على ال�ق�ط��اع ال�سياحي ،وال ��ذي يعترب �رشيان ًا
رئي�سي ًا يف التنمية الوطنية.
ب��دوره��ا �أك��دت الدكتورة ن��دى ال��رواب��دة من

ق�سم الإر�شاد و التطوير ال�سياحي يف اجلامعة �أن
ال�سياحة يف االردن تعترب احدى مرتكزات التنمية
ملا لها من دور كبري و بارز يف دعم الدخل الوطني
م�شرية اىل ان البحر امليت يتميز ب�أكرث من منط
�سياحي لتوفر مقومات النجاح.
وا�ستمرت احلملة التي نظمتها عمادة �ش�ؤون
الطلبة بالتعاون مع معهد الآثار ومركز احلا�سوب
مل��دة �أ�سبوع يف احل��رم اجلامعي ،يف حني ي�ستمر
الت�صويت يف هذه احلملة لغاية احلادي ع�رش من
�شهر ت�رشين الثاين املقبل.
والبحر امليت واح��د من �أ�صل ( )28موقع
ر�شح على امل�ستوى العاملي لهذه امل�سابقة ،والتي
تنظمها ��شرك��ة ( )n7w.comال�ع��امل�ي��ة ،والتي
�سبق لها تنظيم م�سابقة عجائب الدنيا ال�سبع عام
 ،2007حيث حظي الأردن بواحدة من عجائب
الدنيا ال�سبع� ،أال وهي مدينة البرتاء الوردية.

انتخابات جمل�س الطلبة
الوافدين يف «الأردنية»
�أخبار الأردنية  -فاز الطالب �أحمد
ال���س��و��س��ي (ف�ل���س�ط�ين) ب��رئ��ا��س��ة جمل�س
الطلبة الوافدين يف اجلامعة الأردنية ،ويف
ح�ين �أت��ى الطالب نبيل زق��ان (اجلزائر)
نائب ًا للرئي�س ،والطالب نعمة اهلل مي�سلي
(مقدونيا) �أمين ًا لل�رس.
وكانت االنتخابات قد جرت مب�شاركة
طلبة ميثلون ( )20دول��ة ه��ي :فل�سطني،
و�سوريا ،وبلغاريا ،والبو�سنة ،ومقدونيا،
وك��و��س��وف��و ،وت��ون����س ،وليبيا ،واملغرب،
واجل��زائ��ر ،وم�رص ،وتركيا ،وال�سودان،
و�سلطنة عمان ،والبحرين ،وال�سعودية،
واليمن ،والكويت ،وعرب (.)48
وي�سعى املجل�س �إىل امل�ساهمة يف انخراط
الطلبة الوافدين و�إ�رشاكهم يف الن�شاطات
اجل��ام �ع �ي��ة م��ن خ�ل�ال ب �ن��اء ن���س�ي��ج ثقايف
تتالقى يف ثقافات الطلبة� ،إ�ضافة �إىل تنظيم
ن�شاطات ثقافية واجتماعية خا�صة بالطلبة
الوافدين ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية
يف اجلامعة حل��ل امل�شكالت وال�صعوبات
التي تواجه الطلبة الوافدين الدار�سني يف
اجلامعة.

بعثة حج «الأردنية» تغادر �إىل الديار املقد�سة
�أخبار الأردنية  -غادرت بعثة حج اجلامعة
الأردن �ي��ة عمان متوجهة �إىل ال��دي��ار املقد�سة يف
اململكة العربية ال�سعودية.
وحث رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
�أفراد البعثة التي ت�ضم ( )20طالبا من كلية ال�رشيعة
على اال�ستفادة من هذه الرحلة الإميانية يف درا�ساتهم
و �أبحاثهم املتعلقة مبنا�سك احلج و العمرة.
و�أ�شار الطوي�سي �إىل اهتمام اجلامعة ب�إتاحة
فر�ص التدريب العملي للطلبة والباحثني ،م�شري ًا
�إىل �أن ه��ذه الرحلة العلمية تندرج �ضمن �إطار

اهتمامات الكلية ب�إعداد ك��وادر م�ؤهلة يف جمال
الدعوة الإ�سالمية و الإر�شاد و الإفتاء وتو�ضيح
�صورة الإ�سالم ال�سمح.
ودع��ا الطوي�سي �أع���ض��اء البعثة �إىل تقدمي
امل�ساعدة للحجاج و�إع �ط��اء ��ص��ورة م�رشقة عن
الأردن و جامعتهم الأردنية .
ب ��دوره ع��ر���ض عميد الكلية ال��دك�ت��ور �أمني
الق�ضاه �أه ��داف رحلة احل��ج العظيمة لتعريف
الطلبة امل�شاركني فيها على �أرك��ان و�سنن احلج
والذي يعترب الركن اخلام�س من �أركان الإ�سالم

احلنيف الفت ًا �إىل �أهمية اط�لاع الطلبة احلجاج
على املواقع الإ�سالمية املهمة يف املدينة املنورة
ومكة املكرمة خ�صو� ًصا احلرمني ال�رشيفني .
و�أعرب امل�رشف على البعثة رئي�س ق�سم الفقه
و�أ�صوله الدكتور خالد من�صور و�أع�ضاء البعثة
عن تقديرهم لإدارة اجلامعة على الإمكانات التي
وفرتها لتمكنهم من �أداء هذا الركن العظيم .
وك��ان يف وداع البعثة نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي و عدد من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية وامل�س�ؤولني يف اجلامعة .

�أن�شطة وفعاليات
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حملة للتوعية ب�سرطان الثدي يف «الأردنية»

حما�ضرة تثقيفية للتوعية للمر�ض

�أخبار الأردنية � -أطلق معهد العمل االجتماعي يف
اجلامعة الأردنية ،بالتعاون مع الربنامج الأردين
ل�رسطان الثدي ،حملة لن�رش التوعية بني الن�ساء
ت�شجيعهن على الك�شف املبكر.
وك�شفت م��دي��رة التثقيف ال�صحي يف الربنامج
،نان�سي ع�لاء ال��دي��ن� ،أن ع��دد الن�ساء امل�صابات

ب�رسطان الثدي يف الأردن بلغ ( )926حالة جديدة
عام (.)2009
و�أ�ضافت ع�لاء الدين �أن مر�ض �رسطان الثدي
ي�ع�ت�بر الأك �ث�ر ��ش�ي��وع� ًا ب�ين ال�ن���س��اء امل�صابات
بال�رسطان� ،إذ ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن %37
من الن�ساء امل�صابات ب�أمرا�ض ال�رسطان م�صابات

م�سرية يف «الأردنية» لن�شر مفهوم ال�صحة النف�سية

جانب من امل�سرية

�أخب��ار الأردني��ة  -انطلق ��ت م�س�ي�رة طالبية من
�أم ��ام كلية علوم الت�أهي ��ل يف اجلامعة الأردنية حتت
�ش ��عار «احكيه ��ا ب�ص ��وت ع ��ايل» مبنا�س ��بة الي ��وم
العاملي لل�صحة النف�سية.
نظ ��م امل�س�ي�رة طلبة ق�س ��م العالج الوظيف ��ي بكلية
الت�أهي ��ل ورفع ��وا �ش ��عار«مري�ض نف�س ��ي م� ��ش
جمنون» ،و�شارك فيها عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور
ناي ��ل ال�رشعة وعمي ��د كلية عل ��وم الت�أهيل الدكتور
زياد حوامدة وعميد كلية ال�ص ��يدلة الدكتور طالل
�أبو ارجيع وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف
اجلامعة وح�شد غفري من الطلبة.
وبح�س ��ب احلوام ��دة هدف ��ت امل�س�ي�رة �إىل توعي ��ة
املجتمع املحلي ب�أهمية العالج النف�س ��ي وت�صحيح
ال�ص ��ورة االنطباعي ��ة ل ��دى العامة حول املر�ض ��ى
النف�سيني وت�أكيد �أنهم �أنا�س طبيعيون قادرون على
حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه �أنف�سهم وجمتمعهم.
وقال ��ت املحا��ض�رة يف م ��ادة الع�ل�اج الوظيف ��ي

الدكتورة رزان حامد �إن امل�سرية ت�أتي �ضمن حملة
«احكيها ب�ص ��وت ع ��ايل» و املدعومة م ��ن اجلمعية
الأردنية للعالج الوظيفي.
ونوه ��ت �إىل �أن احلملة �ست�س ��تمر يف ن�ش ��اطاتها  يف
عدة جامعات بهدف الو�صول �إىل م�ستوى توعوي
يتي ��ح للمر�ض ��ى النف�س ��يني ا�س ��تعادة ن�ش ��اطهم
اليوم ��ي ،وبالت ��ايل اال�س ��تجابة للع�ل�اج للقي ��ام
مبهامهم وواجباتهم يف املجتمع.
و�أو�ض ��حت الطالب ��ة ياف ��ا جف ��ان �أن م�ش ��اركتها
بامل�س�ي�رة �أتت من دافع تو�ض ��يح مفهوم ال�ص ��حة
النف�سية و�أهمية م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يعانون
من م�شاكل نف�سية يف االنخراط يف املجتمع.
وانتهت امل�س�ي�رة عند برج ال�س ��اعة يف اجلامعة بعد
توقي ��ع جداري ��ه حتمل عب ��ارات �إق ��رار واعرتاف
بحقوق املر�ض ��ى النف�سيني ،وقع عليها امل�شاركون
والبالغ عددهم ( )500م�شارك.

ب�رسطان الثدي.
ونوهت عالء الدين �إىل �أنه �إذا مت اكت�شاف املر�ض
يف مرحلة مبكرة جداً ،ف�إن ن�سبة ال�شفاء قد ت�صل
�إىل  ،%100ويف مراحل املر�ض الأوىل قد تكون
ن�سبة ال�شفاء � ،%98أم��ا يف املرحلة الرابعة ف�إن
ن�سبة ال�شفاء ال تتعدى  ،%20و�أهابت عالء الدين
بالرجال ب�أن يكونوا �سند ًا قوي ًا للمر�أة من خالل
ت�شجعيها على �إجراء الفح�ص الدوري للثدي
بدوره �أكد عميد معهد العمل االجتماعي ،الدكتور
حم�م��د امل �ع��اين� ،أن ه ��ذه احل�م�ل��ة ت �ن��درج �ضمن
اهتمامات املعهد خلدمة الن�ساء ون�رش التوعية
بينهن وت�شجيعهن على الوقاية من هذا املر�ض
الذي يح�صد �أعداد ًا كبرية من الن�ساء على امل�ستوى
العاملي �سنوياً.
وت�ضمن برنامج احلملة م�سرية انطلقت داخل
احل��رم اجل��ام�ع��ي ،وع��ر���ض م�رسحي ي�ه��دف �إىل
التوعية مبر�ض �رسطان الثدي ،ف�ض ًال عن تقدمي
�إر� �ش��ادات ون�صائح لل�سيدات ب��إج��راء الفح�ص
ال ��دوري ل�ل�ث��دي� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إل �ق��اء حما�رضات
تثقيفية للتوعية بهذا املر�ض.

علوم الت�أهيل يف «الأردنية»
تقيم ن�شاطا للم�صابني
مبتالزمة داون
�أخبار الأردنية � -أقام جمل�س الطلبة
يف كلية علوم الت�أهيل ن�شاط ًا بعنوان (مثلي
مثلك �إن�سان) يف ُم �دّرج احل�سن بن طالل
ت�ضامن ًا مع الأ�شخا�ص امل ُ�صابني مبُتالزمة
داون.
ورعت الن�شاط نائبة الرئي�س ل�ش�ؤون
الكليات ال�صحية وامل�ست�شفى الدكتورة
مل�ي����س رج ��ب ب�ح���ض��ور ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة علوم
الت�أهيل الدكتور زياد احلوامدة وجمموعة
م��ن �أ��س��ات��ذة الكلية م��ن خمتلف الأق�سام
وذوي الأ��ش�خ��ا���ص امل ُ���ص��اب�ين مبُتالزمة
داون وطلبة من مخُ تلف كُليّات اجلامعة.
وت�ضمنت فعاليات الن�شاط كلمات
�ألقاها عدد من الأ�ساتذة امل ُخت�صني بالعالج
ال�ط�ب�ي�ع��ي وال��ع�ل�اج ال��وظ�ي�ف��ي وال�سمع
وال�ن�ط��ق مت �ح��ورت ح��ول دور ال �ع�لاج يف
�إعادة ت�أهيل وحت�سني حياة امل ُ�صابني بهذه
امل ُتالزمة .
واختتمت الفعاليات ب�إجراء فح�صي
ال�سمع والأ� �س �ن��ان ل�ل�م���ش��ارك�ين ،الذين
ي�ع��ان��ون م��ن امل �ت�لازم��ة� ،أج���راه طلبة من
كليتي علوم الت�أهيل وطب الأ�سنان.

�أن�شطة وفعاليات
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منوذجية اجلامعة الأردنية
حتتفي بيوم املعلم

يوم ثقايف تايواين يف «الأردنية»

جانب من الن�شاط

�أخبار الأردنية  -نظم مكتب �ش�ؤون الطلبة
الوافدين بعمادة ��ش��ؤون الطلبة يف اجلامعة
الأردن�ي��ة يوم ًا ثقافي ًا تايوانياً ،برعاية عميد
�ش�ؤون الطلبة الدكتور نايل ال�رشعة.
وا�شتمل الن�شاط على عدة زوايا كان �أبرزها
معر�ض �صور للمناطق ال�سياحية والطبيعية
واحل�ضارية يف ت��اي��وان� ،إ�ضافة �إىل لوحات
ت�ضمنت معلومات حول االقت�صاد وال�صناعة
ال�ت��اي��وان�ي��ة وزواي� ��ا ل�ل�م��أك��والت واحللويات
وال�شاي التايواين وعاداته وتقاليده وطقو�س
تقدميه لل�ضيوف.

وعر� ��ض ع ��دد م ��ن الطلب ��ة التايواني�ي�ن،
بح�ض ��ور كثي ��ف م ��ن طلب ��ة اجلامعة رق�ص ��ات
�ش ��عبية وتقليدية ،وبخا�ص ��ة رق�ص ��ة الأ�س ��ود
امل�شهورة يف تايوان.
ومت خالل الن�ش ��اط توزيع ن�رشات و�صور
ومطبوع ��ات حول تاي ��وان للزائري ��ن من طلبة
اجلامعة و�أ�ساتذتها والذين تفاعلوا مع الثقافة
التايواني ��ة ،حي ��ث �أب ��دوا �إعجابه ��م مبث ��ل هذه
الن�ش ��اطات التي ت�س ��هم يف تالقي احل�ض ��ارات
والتفاعل الثقايف بينها.

�أخ��ب��ار الأردن��ي��ة  -ثمن طلبة املدر�سة
النموذجية يف اجلامعة الأردنية دورامللك عبداهلل
الثاين وامللكة رانيا العبداهلل يف املبادرات التي
تهدف �إىل حت�سني �أو��ض��اع املعلّم واالرتقاء
ب�أدائه ،كما �أ�شادوا بدور املعلم وجهوده.
جاء ذلك يف حفل �أقامته املدر�سة احتفاء
بيوم املعلم رعاه عميد كلية العلوم الرتبوية
الدكتور حممد وليد البط�ش ومديرة التعليم
اخلا�ص �سلوى مطر.
وثمن الدكتور البط�ش دور املعلّمني يف
تعليم الطلبة و�صقل �شخ�صياتهم و�إعدادهم
للم�ستقبل و�أزجى ر�سالة �شكر وتقدير �إىل ك ّل
معلم ومعلمة يف ربوع الوطن.
و�ألقت مطر كلمة ه ّن�أت فيها املعلم ،منوهة
�إىل جهود مديرية التعليم اخلا�ص يف الأخذ بيد
املعلّم وتهيئة الظروف املنا�سبة له ومواكبة
التطورات وامل�ستجدات يف العلمية التعليمية.
واختتم احلفل بتكرمي تربويني متقاعدين
وال�ط�ل�ب��ة الأوائ � ��ل يف ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة على
اخلا�ص.
ّ
م�ستوى مدار�س التعليم

طلبة من ( )35دولة �أجنبية يتعلمون العربية يف «الأردنية»

�أخبار الأردنية  -ا�ستقبل املعهد الدويل
لتعليم ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة للناطقني ب�غ�يره��ا يف
اجلامعة الأردن�ي��ة ( )309طالب وطالبة من
( )35دولة �أجنبية.
وب�ح���س��ب ع�م�ي��د امل�ع�ه��د ال��دك �ت��ور عوين
اال م �ت��زاي��د ًا من
ال �ف��اع��وري يلقى املعهد �إق �ب � ً
دول �أجنبية لإر�سال طلبة للدرا�سة يف املعهد
ال��ذي يتبع معايري ذات ج��ودة عالية يف تعليم
اللغة العربية؛ حيث يوفر �أدوات و�إمكانيات
متقدمة لإجناح برامج تعليم اللغة ،خ�صو� ًصا
املختربات احلديثة واملناهج الدرا�سية واملوارد
الب�رشية القادرة على �إي�صال املعلومة واملعرفة
بكفاءة.
وت �ب��ادل ال �ف��اع��وري احل��دي��ث م��ع الطلبة
حول م�سريتهم الدرا�سية وحياتهم املعي�شية
يف عمان ،م�شري ًا �إىل ا�ستعداد اجلامعة لتذليل
ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة خالل فرتة
�إقامتهم يف الأردن والتحاقهم بربامج املعهد
الدرا�سية.
وثمن الطلبة اجلهود التي تبذلها اجلامعة

جانب من حفل اال�ستقبال

لتمكينهم من تعلم اللغة العربية �ضمن �أ�ساليب
علمية �صحيحة ،م�شريين �إىل �أن املعهد له
�سمعة طيبة يف تركيا وماليزيا واندوني�سيا يف
تعليم اللغة العربية.
و�أعربوا عن �سعادتهم بالإقامة يف الأردن،
مثمنني احلفاوة والتكرمي التي يالقونها من
الأردنيني.

وي�شار �إىل �أن وزير خارجية تركيا احلايل،
�أحمد داود �أغلو ،كان قد التحق بتعلم اللغة
ال�ع��رب�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة الأردن��ي��ة �أواخ� ��ر عقد
الثمانينات من القرن املا�ضي وفق ًا لت�رصيح
�أدىل به �أثناء زيارته للجامعة قبل نحو عامني،
وكان يقيم يف حي �أبو ن�صري ال�سكني.

برامج تدريبية
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اختتــام دورة املعلمني الفائزيـن بجائــزة
امللكـــة رانيـــــا العبــداللــه للمعلــــم املتميـــــز

لقطة تذكارية

�أخبار الأردن��ي��ة � -أن�ه��ى جمموعة من
املعلمني واملعلمات الفائزين بجائزة امللكة
رانيا العبداهلل للمعلم املتميز دورة يف اللغة
الإجنليزية نظمتها كلية اللغات الأجنبية يف
اجلامعة الأردنية.
وثمنت املدير التنفيذي جلمعية جائزة
امللكة رانيا العبداهلل للتميز الرتبوي ،لبنى
طوقان ،الدعم الذي تقدمه اجلامعة للجائزة
التي ت�ستهدف النهو�ض بر�سالة التعليم
و�صو ًال �إىل تنمية مهارات املعلمني وتطوير
قدراتهم العلمية والعملية.
و�أ�شارت طوقان �إىل �أهمية الدورة التي
تك�سب امل�شاركني معلومات باللغة الإجنليزية
والتي تعد من اللغات احل�ضارية والعلمية
على امل�ستوى العاملي.
ب��دوره��ا �أع��رب��ت ع�م�ي��دة ك�ل�ي��ة اللغات
الأجنبية ،الدكتورة رىل قوا�س ،عن اعتزازها
بفكرة اجلائزة التي ر�سخت جذورها جاللة

امللكة رانيا العبد اهلل الحداث نقله نوعية يف
ميدان الرتبية والتعليم.
و�أك ��دت ق��وا���س على توظيف امكانات
الكلية لدعم م�سرية اجلائزة التي ت�سعى �إىل
الرتكيز على املورد الب�رشي امل�ؤهل للإ�سهام
يف تنمية �أجيال �صاعدة م�سلحة بالعلم والقيم
الإن�سانية والثقة بالنف�س.
و�سلمت طوقان ال�شهادات للم�شاركني
يف ال ��دورة بح�ضور نائبة رئي�س اجلامعة
ل���ش��ؤون الكليات ال�صحية وامل�ست�شفى،
الدكتورة ملي�س رجب ،وعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكلية.
و�أع� ��رب ع ��دد م��ن امل�ع�ل�م�ين واملعلمات
امل�شاركني يف الدورة عن تقديرهم لكلية اللغات
على تنظيم هذه الدورة التي �ستنعك�س �إيجاب ًا
على مهاراتهم اللغوية يف اللغة االجنليزية.

اختتام �أعمال دورة تدريبية حول
ن�شر مفهوم الزراعة احلافظة
�أخبار الأردنية � -ش ��ارك اثن ��ا ع�رش طالب ًا
وطالب ��ة من طلبة البكالوريو�س واملاج�س ��تري من
طلب ��ة كلية الزراعة يف اجلامع ��ة الأردنية يف دورة
ح ��ول ن�رش مفه ��وم الزراعة احلافظ ��ة يف املنطقة
العربية.
وت�أت ��ي ال ��دورة �ض ��من فعالي ��ات املدر�س ��ة
ال�ص ��يفية الدولية حول الزراعة احلافظة ،والتي
�أقيم ��ت يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت بدعم من
امل�ؤ�س�سة الأملانية ( .)DAAD
ومتح ��ورت ال ��دورة الت ��ي ا�س ��تمرت مل ��دة
�أ�س ��بوعني حول املفاهيم املتعلق ��ة بنظام الزراعة
احلافظ ��ة وجدواه ��ا االقت�ص ��ادية ،وتطرقت �إىل
�ص ��عوبات الزراع ��ة احلافظة وبع� ��ض التجارب
املحلية للزراعة احلافظة.
وت�ض ��منت ال ��دورة �أي�ض� � ًا تطبيق ��ات عملية
يف املقارن ��ة ب�ي�ن الزراع ��ة احلافظ ��ة والتقليدي ��ة
والتعرف على �أهم �أدوات احلراثة امل�ستخدمة يف
النظامني وكيفية عمل معايرة للبذرات املختلفة.
�أ��ش�رف عل ��ى الربنام ��ج م ��ن الأردن كل من
عمي ��د كلي ��ة الزراع ��ة الدكت ��ور عم ��ر الكفاوي ��ن
ورئي�س ق�سم الب�ستنه واملحا�صيل الدكتور هاين
ال�صعوب ورئي�س ق�سم الأرا�ضي واملياه والبيئة
الدكتور� أمي ��ن �س ��ليمان�  ،إ�ض ��افة �إىل الدكت ��ور
يحي ��ى ال�شخاترة من�س ��ق م��ش�روع الزراع ��ة
احلافظ ��ة يف املرك ��ز الوطن ��ي للبح ��ث والإر�ش ��اد
الزراعي.
وقدم طلبة الوفد الأردين عر�ض� � ًا عن الأردن
ت�ض ��من معلوم ��ات �س ��ياحية ونب ��ذة ع ��ن الواقع
الزراع ��ي يف الأردن� ،إ�ض ��افة �إىل معلوم ��ات ع ��ن
اجلامعة وكلية الزراعة ومعهد البحوث والإر�شاد
والتعليم الزراعي .

اختتام برنامج دبلوم تدريبي قانوين يف « الأردنية »

�أخب��ار الأردنية  -اختتم يف مركز اال�ست�ش ��ارات
يف اجلامع ��ة الأردنية برنام ��ج الدبلوم التدريبي يف
التطبيق ��ات القانوني ��ة املعا�رصة مب�ش ��اركة ()82
من القانونيني واملحامني.
وتكم ��ن �أهمي ��ة الربنامج ،الذي نف ��ذ بالتعاون مع
�رشكة نور الأردن للتعليم القانوين امل�س ��تمر ،ب�أنه
يه ��دف لتطوير الكفاءة لدى القانونيني واملحامني
ورجال املال والأعمال.
و�أك ��د رئي� ��س اجلامعة الدكت ��ور عادل الطوي�س ��ي
خ�ل�ال حف ��ل �أقيم لتك ��رمي امل�ش ��اركني يف الربنامج
التزام اجلامعة مبد ج�سور التعاون مع م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص والذي يعترب �أداة فاعلة يف حتقيق
التنمية الوطنية.
و�أ�شار الطوي�سي �إىل �أن تنفيذ الربنامج يعد خطوة

مهمة النفتاح اجلامع ��ة على املجتمع املحلي ،الفت ِا
�إىل ر�ؤي ��ة اجلامع ��ة بالتح ��ول �إىل جامع ��ة بحثي ��ة
بحلول عام ( )2015لتعم الفائدة وت�ش ��مل جميع
امل�ؤ�س�سات الأردنية.
بدوره ��ا �أعربت مدي ��رة �رشكة ن ��ور الأردن ،نور
عرف ��ان ،ع ��ن تقديره ��ا للجامع ��ة الأردني ��ة عل ��ى
الإمكانات التي وفرتها لإجناح الربنامج ،م�شرية
�إىل �أن ال�رشك ��ة لديه ��ا خطط م�س ��تقبلية لتو�س ��يع
مظل ��ة التع ��اون م ��ع كلي ��ة احلق ��وق يف اجلامع ��ة
ال�س ��تحداث برامج موجهة للقانونيني ،خ�صو� ًصا
حديثي التخرج من اجلامعة.
وقالت عرفان �إن الربنامج الذي نفذ بدعم وم�ساندة
كل م ��ن مكت ��ب "حدي ��دي وم�ش ��اركوه" واالحتاد
الأردين ل�رشكات الت�أمني واملركز الوطني للقانون

و" عرموطي وم�شاركوه" و"حمدان وم�شاركوه"
ي�شكل هدف ًا يف تو�ضيح ق�ضايا قانونية ومالية.
و�أ�ض ��افت �أن الربنامج ال ��ذي عقد على مدار ثالثة
�أ�شهر ت�ضمن (� )132ساعة تدريبية ،وا�شتمل على
حماور قانونية تتعلق باندماج ال�رشكات ومتلكها
وت�ص ��فيتها ،والت�رشيع ��ات املتعلق ��ة بالتج ��ارة
واال�ستثمار و�صناعة الت�أمني يف الأردن والقوانني
البنكية وتطبيقاتها للعقار والبناء و�صياغة العقود
و�رضيبتي الدخل واملبيعات.
وو�ص ��ف عدد من املحامني امل�شاركني يف الربنامج
ب�أن ��ه كان ناجح ًا ومثمراً ،وحقق نتائج �إيجابية يف
التعرف واالطالع على ق�ض ��ايا قانونية مل تدرج يف
م�ساقات درا�س ��اتهم �أثناء مرحلتي البكالوريو�س
واملاج�ستري.

ت�شكيالت
العدد
وجه
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حممد �شاهني ...الأكادميي والأديب والناقد
و�إ�سهامات ال تن�ضب يف �إثراء الفكر النقدي والأدبي احلديث
حـــــوار :يا�سمـــني ال�ضامــــن

هذه �أول مقابلة جترى معي داخل احلرم اجلامعي الذي �أحببته ون�ش�أت فيه ......بهذه الكلمات
بد�أ علاّ مة النقد الأدبي ...و�أحد �أبرز روّاد الرتجمة الأدبية حديثه معنا ....وعند �س�ؤاله عن ال�سبب يف
ذلك� ،أجاب« :ال �أحب الأ�ضواء ....و�أرغب يف الرتكيز على البحث والنقد والرتجمة والآداب».
الأ�ستاذ الدكتور حممد �شاهني �أ�ستاذ الأدب الإجنليزي يف اجلامعة الأردنية منذ عام ،1985
در�س الأدب الإجنليزي يف جامعة عني �شم�س يف م�صر وتخرج فيها عام  .1962بعد ح�صوله على
اللي�سان�س يف الأدب الإجنليزي �سافر يف بعثة للح�صول على درجة املاج�ستري من جامعة كلورادو
يف الواليات املتحدة الأمريكية وذلك عام  .1964وبعد ح�صوله على املاج�ستري ،توجه �إىل بريطانيا
للح�صول عام 1973على درجة الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي من جامعة كامربدج.
والدكتور �شاهني حائز على عدد من اجلوائز العربية واملحلية كان �آخرها جائزة الدولة
التقديرية.
�س :هل تعترب معايري الن�شر يف املجلة
�صارمة ،وهل هي خم�ص�صة لنخبة الكتاب
فقط؟
ج :املجلة الثقافية لي�ست للكتاب املبتدئني،
كما �أن�ه��ا لي�ست قا�سية ج��د ًا ل��درج��ة �إره��اق
ال�ق��ارئ �أو املثقف ،و�إمن��ا ثقافية بامل�ستوى
املطلوب.

�س� :أو ًال تهانينا مبنا�سبة فوزك بجائزة
الدولة التقديرية يف حقل الآداب والرتجمة
للعام ( )2011منا�صفة مع الدكتور حممد
ع�صفور ،ماذا تقول يف هذا التكرمي؟
ج" :ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر وزارة الثقافة
على هذا التقدير ،و�أحرتم الآلية التي مت �إتباعها
الختيار الفائزين بجوائز الدولة التقديرية،
ح�ي��ث مل �أع �ل��م ب�ه��ا �إال ب�ع��د اخ�ت�ي��اري عندما
هاتفني م�س�ؤول من الوزارة لطلب ن�سخة من
�س :ا�ستكتبت من خالل املجلة العديد
�سريتي الذاتية و�صور �شخ�صية.
من الكتاب امل�شاهري� ،أبرزهم املفكر نعوم
����س� :شغلت ال��ع��دي��د م��ن املنا�صب ت�شوم�سكي ،كيف بد�أ تعاون ت�شوم�سكي
الأك��ادمي��ي��ة ،فكنت �أول م�ساعد لرئي�س الفكري مع املجلة؟
ج� :أول مرة تعرفت فيها �إىل ت�شوم�سكي
اجلامعة الأردن��ي��ة ع��ام  ،1979ونائباً
لرئي�س جامعة م ��ؤت��ة ،وم�ست�شار ًا يف كانت يف �أوائ��ل ال�سبعينيات عندما كنت على
وزارة التعليم العايل ،ورئي�ساً لق�سم اللغة مقاعد الدرا�سة يف كلية ( )Kingsيف جامعة
االجنليزية ،ورئي�ساً لهيئة حترير املجلة كامربدج؛ حيث كنت ع�ضو ًا يف اللجنة الثقافية
الثقافية م�ؤخراً ،ف�أي هذه املنا�صب الأحب يف الكلية ،وقمنا ب��دع��وت��ه لإل �ق��اء حما�رضة
ع��ن الفيل�سوف الكبري "را�سل" ...ومـــرت
�إليك؟
ج :عملي يف املجلة الثقافية الأحب �إىل قلبي؛ ال�سنون ،فرا�سلته عندما �أ�صبحت رئي�س ًا
لأنها تتيح يل فر�صة الكتابة والقراءة والبحث لتحرير املجلة الثقافية ،وذك��رت��ه بلقائنا يف
واالط�ل�اع ،وتخ�ص�صي يف اللغة االجنليزية كامربدج ،ومبحا�رضته عن "را�سل" والذي
واطالعي على الأدب العاملي ي�ساعدين يف حتكيم هو من �أحب ال�شخ�صيات الفكرية لديه لدرجة
الن�صو�ص التي تر�سل للن�رش يف املجلة .واملجلة �أن��ه يحتفظ ب�صورته يف مكتبه ،كما ذك��ر يف
الثقافية �سفرية اجلامعة يف اخلارج� ،إذ ت�صل ر�سالته.
�إىل عدد كبري من اجلامعات الأجنبية ومكتباتها
ورغ� ��م ان �� �ش �غ��ال ت�شوم�سكي ال�شديد،
ك�أك�سفورد وكامربدج ودرم ولندن وغريها من �إال �أن ��ه ي�ح��ر���ص ع�ل��ى ال ��رد ب���سرع��ة فائقة.
اجلامعات الأمل��ان�ي��ة والأمريكية وخ�صو� ًصا وجتلى تعاونه مع املجلة الثقافية مرتني يف
�أق�سام الدرا�سات ال�رشقية فيها.
العددين(72و.)75

مع �أ.د .نا�صر الدين الأ�سد يف احلرم اجلامعي فرتة عمله م�ساعد ًا له

�س :من خالل عملك رئي�ساً لق�سم اللغة
االجنليزية يف اجلامعة الأردنية لفرتتني،
ما هو �أكرث �شيء بر�أيك مييز هذا الق�سم عن
غريه؟
ج :بالت�أكيد طلبته املميزون والذين افتخر
بهم ،وهم يف اعتقادي من �أكرث طلبة اجلامعة
متيزاً ،فالطالب يف اعتقادي هو ال��ذي ي�صنع
اجلامعة ولي�س العك�س.
�س :من تذكر من طلبتك املميزين يف
الق�سم؟
ج :هناك العديد ،و�أذك��ر على �سبيل املثال
م��ن تقلدوا منا�صب �أك��ادمي�ي��ة ه��ام��ة ،ومنهم

وجه العدد

15

رئي�س جامعتنا الأردنية �أ.د .عادل الطوي�سي،
ووزي���ر ال�ترب�ي��ة والتعليم احل ��ايل �أ.د .عيد
دحيات ،والقائمة طويلة طبعاً.
���س :ما هي امل�ساقات الدرا�سية التي
در�ستها لرئي�س اجلامعة ،وماذا تقول فيه؟
ج :الرواية ،والنقد  .وكان طالب ًا متميز ًا يتمتع
باال�ستماع اجليد ملن يتحدث �إليه ،و�أ�سئلته دائم ًا
منطقية ...وهو طالب علم ال عالمة.
���س :تنوعت �إ�سهاماتك يف الرتجمة
الأدب��ي��ة ل�ل�أدب��اء الغربيني والعربيني،
فرتجمت لعزرا باوند ،وللروائي مرييريث،
وت���.س� .إليوت ،وملحمود دروي�ش ،كيف
ترى واقع الرتجمة ،وما هي �آخر الأعمال
الأدبية التي تقوم برتجمتها؟
ج� :أوالً ،البد �أن �أ�ؤكد على �أن الرتجمة عمل
�أدب��ي فكري ثقايف لنقل املعارف والثقافات،
لكن للأ�سف �أ�صبح الهدف من الرتجمة هذه
الأيام جتاري بغية ك�سب املال وحتقيق املنفعة.
وحالي ًا �أق��وم برتجمة كتاب ل�صديقي ادوارد
�سعيد.
�س� :ساهم التقاء فكرك وفكر حممود
دروي�����ش يف ترجمة دي��وان �شعره "زهر
اللوز" ،حدثنا عن ذلك التعاون؟
ج :حممود دروي�ش ي�أ�رسك ب�صدقه و�شعره
و�صوته .عندما ق��ر�أت دي��وان��ه(زه��ر اللوز)
�أعجبني كثرياً ،فعر�ضت عليه ترجمته فوافق.
وكنت �أعر�ض عليه الرتجمة خالل اجتماعات
دورية كنا نعقدها ،لقد كان يحب �أن تعر�ض
عليه ترجمة ق�صائده قبل ن�رشها� .أذكر لقاءي
الأخري معه �أنا و�صديقنا الدكتور في�صل دراج،
حيث جاء طبيب �صديق ،وقال له� :إن العملية

مع حممود دروي�ش ود .في�صل دراج

خطرة ،لكنها م�ضمونة النجاح ...وكنت �أنا
وفي�صل نقول له ذلك.وكنت قد وعدت ب�إقامة
حفلة بعد العملية� ،أو�صلنا حممود �إىل امل�صعد
وت��واع��دن��ا على ل�ق��اء ق��ري��ب وودع �ن��ا حممود
بابت�سامة ...لكن القدر حرمنا مما متنينا.

اجلوائز �أ�شبه بغنائم ،ولكن هناك روايات على
امل�ستوى العربي �أظهرت متيزها ،ومنها رواية
"مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال" للطيب �صالح،
وعدد من الروايات الأخرى وال يت�سع املجال هنا
لذكرها.

���س :م��ن خ�لال تقييمك مل��ا ق���ر�أت من
الروايات التي ر�شحت جلوائز كنت ع�ضوا
يف جلان حتكيمها ،كيف جتد واقع الرواية
العربية؟
ج :ال��رواي��ة كتاب احلياة كما يقول النقاد
الكبار ،وال نتعلمها بالتقنية ،و�إمن��ا نكت�سبها.
ويف عاملنا العربي تواجه الرواية حتديات ،منها
قلة الروائيني املرموقني ،وقلة الروايات العربية
املرتجمة .ويف �آخر م�ؤمتر ح�رضته عن الرواية
وكنت حمكم ًا يف جائزتها و�صفت حال الرواية
العربية عندما �سئلت "الرواية العربية� ،إىل
�أين؟ ":ب�أنها �إىل اجلائزة ،نعم فمعظم الكتاب
ي�سعون �إىل الو�صول �إىل اجلوائز ،لقد �أ�صبحت

���س :حدثنا عن العالقة التي تربطك
والروائي الراحل الطيب �صالح؟
ج" :لق ��د تعرفت �إليه عندم ��ا كان موجود ًا
يف عمان ،حيث كان يعمل يف مكتب اليون�س ��كو.
وبعد فرتة ر�شح الطيب �صالح جلائزة الإبداع
الروائي ،وكنت حمكم ًا يف امل�س ��ابقة ومتنيت له
�أن يف ��وز باجلائ ��زة ،كان هن ��اك �أ�س ��ماء كثرية
مدرج ��ة عل ��ى القائم ��ة ...احت ��د النقا� ��ش ب�ي�ن
�أع�ض ��اء اللجنة عل ��ى مدى (� )3أي ��ام �إىل �أن مت
اختيار روايته "مو�س ��م الهجرة �إىل ال�شمال"،
ويف حفل �إعالن الفائز ،جل�س بجانبي و�س� ��ألني
قبي ��ل اع�ل�ان النتيج ��ة" :بر�أي ��ك م ��ن �س ��يكون
الفائز؟" ،ف�أجبته�" :ش ��خ�ص طريف ،وروائي
حمبوب ،له رواية ملأ �صيتها الآفاق لدرجة �أن
دار ن�رش «بنجوين» العاملية ن�رشتها" .ف�ضحك
الطيب �صالح ....وبعد دقيقة واحدة مت �إعالن
ا�سمه فائز ًا باجلائزة.
���س :ما هي الن�صيحة التي توجهها
للروائيني العرب؟
ج� :أق��ول لهم �أن ي�أخذوا وقتهم يف كتابة
ال ��رواي ��ة ف�ه��ي ع �ب��ارة ع��ن "�أفكار خمتمرة
تبد�أ منذ ن�شوء الفكرة وت�ستمر لغاية كتابة
م�رشوع العمر "الرواية" وحتى لو �أخذت
منهم الواحدة �سنوات طويلة ،كما عليهم �أن
يعوا ما يكتبون وملن يكتبون.

يف حفل ت�سلم الطيب �صالح جائزة االبداع الروائي على م�سرح الأوبرا يف القاهرة
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اجتماعيات

طلبة الأردنية يح�صدون املراكز الأوىل يف م�سابقة
الإبداع ال�شبابي

�أخبار الأردنية  -نال طلبة الن�شاطات
الثقافية والفنية يف اجلامعة الأردنية املراكز
الأوىل يف جمال الق�صة والفن الت�شكيلي يف
م�سابقة الإب��داع ال�شبابي احلادية ع�رشة
للعام .2011
وح���ص�ل��ت ال�ط��ال�ب��ة � �س�لام ال �ن�بر على
املركز الأول الفئة (�أ) يف الق�صة� ،أما املركز
الأول الفئة (�أ) يف جمال الفن الت�شكيلي،
فح�صلت عليه الطالبة �شذى العودات ،كما
ح�صلت الطالبة رب��ى الزغول على املركز
الثاين فئة (�أ) يف جمال الفن الت�شكيلي ،يف
حني ح�صلت الطالبـــــــة �شـــــروق ب�شنــاق

على املركــــــــز الثالــــــــــث فئة (�أ) يف نف�س
املجال .
و�أقامت وزارة الثقافة حف ًال تكرميي ًا
يف املركز الثقايف امللكي وزع��ت فيه جوائز
امل�سابقة ،وا�شتمل احلفل على كلمة جلنة
التحكيم ،وكلمة الفائزين ،و�إلقاء الق�صيدة
الفائزة باملركز الأول ،تالها �إعالن �أ�سماء
الفائزين وت�سليمهم �شهادات التقدير.
ي�شار �إىل �أن قيمة جائزة املركز الأول
تبلغ ( )500دينار ،فيما تبلغ قيمة جائزة
املركز الثاين ( )350دي�ن��اراً� ،أم��ا جائزة
املركز الثالث فتبلغ ( )250ديناراً.

فريق م�ست�شفى اجلامعة الأردنية يحرز لقب بطولة
�أندية اجلامعة بخما�سي كرة القدم

تعينـــــــات وترقيــــــــات
متت ترقية الدكتور حممد ع��ادل الهنداوي من
ق�سم ال�صحة و الرتويح يف كلية الرتبية الريا�ضية
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
مت��ت ت��رق�ي��ة ال��دك�ت��ور ف ��واز �صوي�ص م��ن ق�سم
الهند�سة الكيميائية يف كلية الهند�سة والتكنولوجيا
�إىل رتبة �أ�ستاذ .
مت تعيني الدكتورة �إميان �سالمة �أ�ستاذا م�ساعدا
يف ق�سم الفيزياء بكلية العلوم .
متت ترقية الدكتور حممد ن�صار من ق�سم الفنون
الت�شكيلية و الب�رصية يف كلية الفنون والت�صميم
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك .
مت تعيني الدكتور ذيب العن�ساوي �أ�ستاذا م�ساعدا
يف ق�سم الكيمياء بكلية العلوم .

تهانـــــــــي
تهنئة �إىل الدكتور حممد هديب من ق�سم العلوم
ال�صيدالنية مبنا�سبة املولود اجلديد ه�شام .
تهنئة �إىل ال��زم�ي��ل م ��راد اخل��وال��دة م��ن وحدة
ال�صناديق مبنا�سبة اخلطوبة .
تهنئة �إىل ال��زم�ي��ل ح �م��زة ف��اع��وري م��ن وحدة
ال�صناديق مبنا�سبة ح�صوله على درجة املاج�ستري
يف التخطيط الإقليمي .
تهنئة �إىل الزميلة لينه اجلنيدي من ق�سم العالج
الطبيعي مبنا�سبة ح�صولها على درجة املاج�ستري
يف تقومي النطق واللغة .
تهنئة �إىل الزميل عز الدين عقاد رئي�س ديوان كلية
احلقوق مبنا�سبة ترفعيه �إىل الدرجة (�أ).

تعــــــــــــازي
�أخبار الأردنية � -أحرز فريق م�ست�شفى
اجلامعة الأردن �ي��ة لقب بطولة �أن��دي��ة اجلامعة
بخما�سي الكرة بعد الفوز يف املباراة النهائية
على فريق خدمات املباين بثالثة �أهداف نظيفة.
وجرت املباراة حتت رعاية رئي�س اجلامعة
ال��دك �ت��ور ع ��ادل ال�ط��وي���س��ي ،وب�ح���ض��ور عميد
رئي�سة التحرير:
الدكتورة رلـ ـ ــى احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب

�ش�ؤون الطلبة الدكتور نايل ال�رشعة ،و�أدارها
احلكم الدكتور ع�صام جمعة.
وب�ع��د خ�ت��ام امل �ب��اراة ق��ام راع��ي البطولة،
الدكتور الطوي�سي ،بتتويج �أ�صحاب املراكز
الأوىل بامليداليات وال�ك��ؤو���س ،كما مت توزيع
جوائز للفريق املثايل ولالعب املثايل.

املوظف حممد خالد حمد اهلل يف ذمة اهلل.
الأ�ستاذ الدكتور وليد �أبو غربية يف ذمة اهلل.
والدة الدكتور �صالح جرار يف ذمة اهلل.
�شقيق الزميل عمر الروا�ضية يف ذمة اهلل.
جدة الدكتور عبد الهادي القعايده يف ذمة اهلل.
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