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ن�شرة �إخبارية ت�صدرها وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية يف اجلامعة الأردنية ❖ العدد  ❖ 479كانون الأول  2011م ❖ �صفر 1433هـ ❖ املجلد اخلام�س والع�شرون

❖ «الأردنية» واحدة من �أف�ضل  700جامعة يف العامل

❖ الطوي�سي خالل تكرمي عفيفي« :الأمم احلية هي التي تكرم مبدعيها»
❖ �أربعون ربيعا على ان�ضمام كلية ال�شريعة لرحاب «الأردنية»
❖ (�آداب الأردنية ) حتتفي بيوم العربية
❖ «االندماج الأوروبي :الفرن�سي الأملاين» لقاء يف «الأردنية»
❖ دعم �أوروبي للمنح الدرا�سية للأردنيني
❖ لقاء يبحث ممار�سات �سلبية يف العالقة بني الطواقم ال�صحية والطبية
❖ كلية علوم الت�أهيل حتتفل باليوم العاملي للمعوقني
❖ (كيف �أكون قيادياً) ور�شة عمل يف «الأردنية»
❖ خرباء يعر�ضون لدور التكنولوجيا يف تذليل امل�شاكل الوطنية
❖ خرباء يطالبون بتو�سيع اال�ستثمار يف الطاقة الكهربائية
❖ (�سيكولوجية اجلماهري) تف�سر حترك الثورات العربية
❖ «اندوني�سيا:الإ�سالم والدميقراطية» حما�ضرة يف «الأردنية»
❖ خبري عاملي يدعو �إىل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف الأردن
❖ الطوي�سي يلتقي م�س�ؤولة يف الأمم املتحدة
❖ بحث �أوجه التعاون بني «الأردنية» واجلامعات العمانية

يف هـذا العـــــــــــدد

❖ اجلامعة الأردنية تنفذ م�شروعات بخم�سة ماليني دينار وتر�صد مثلها للعام املقبل

نتائج انتخابات
احتاد الطلبة يف
«اجلامعة الأردنية»
و«�أردنية العقبة»
�ص � - 2ص3

❖ اتفاقية تعاون بني (حقوق الأردنية) وجمعية املحامني والق�ضاة الأمريكيني
		

لقاء العدد �ص15-12

�إذاعة اجلامعة الأردنية
FM 94.9

انتخابات

2

نتائــــــج انتخابـــــــات احتاد الطلبــــــة

�أخ �ب��ار الأردن� �ي ��ة� -أع �ل��ن رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
لالنتخابات يف اجلامعة الأردن �ي��ة الدكتور ب�شري
الزعبي نتائج انتخابات احتاد طلبة اجلامعة للعام
اجلامعي احلايل .2012/2011
وق��ال �إن��ه تقدم لالنتخابات ( )16175من �أ�صل
( )25826ط��ال�ب� ًا وط��ال�ب��ة ي�ح��ق ل�ه��م االنتخاب
الختيار ممثليهم وبلغت الن�سبة العامة لالقرتاع
على م�ستوى اجلامعة ( ،)%62.6فيما بلغ عدد
املر�شحني ( )367طالبة وطالبة بينهم () 112
طالبة ،تناف�سوا على ( )57مقعداً.
و�أ�شار �إىل فوز ( )28مر�شحا بالتزكية ،مو�ضح ًا
�أن �أعلى ن�سبة اقرتاع يف الكليات كانت يف كلية علوم

نتائج انتخابات احتاد الطلبة/اجلامعة الأردنية

كلية الآداب

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
32
ق�سم الفل�سفة     بهاء الدين حممد �أمني الق�ضاة
81
التاريخ�      أ�رشف نهار مطيع الرديني
علم االجتماع �ضياء �سليمان عبد اهلل الروا�شدة 98
تزكية
علم النف�س ر�شا «حممد ن�رص» القطناين
تزكية
اجلغرافيا مو�سى فايز حممد الفاخوري
80
العلومال�سيا�سية   حممد نادر حممد ال�شياب
تزكية
اللغة العربية   عبد ال�سالم جمال من�صور

كلية الأعمال

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
�إدارة الأعمال      زين حممد فار�س ال�ضمور
املحا�سبة            عبد اهلل �أحمد حممد خ�رض
التمويل            مهند م�صلح حممد الطورة
الت�سويق           حممد ب�سام بدري خري
نظم املعلومات
�إبراهيم غالب �إبراهيم غيث
الإدارية        
الإدارة العامة �      سيف ناجح حممد العدوان
عودي م�صطفى عبد الرحمن
اقت�صادالأعمال         
النجار

كلية التمري�ض

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
عبد اللطيف حماميد
�أحمد خليل مر�شد املنا�صري
مناء �أكرم ال�سوطري

كلية احلقوق

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
�سامر خالد عريقات
�سيف ف�ؤاد �صالح درادكة
حممد �سامي الكركي

الت�أهيل وبلغت ( )%82.3و�أعلى ن�سبة اقرتاع على
م�ستوى الأق�سام كانت من ن�صيب ق�سم العالج
الوظيفي حيث بلغت (.)%62.8
و�أ�شار الزعبي �إىل �أن االنتخابات جرت ب�صورة
متميزة عك�ست الوعي الدميقراطي احلقيقي الذي
يتمتع ب��ه طلبة اجلامعة ،و�أن ه��ذا النجاح الذي
ي�سجل للجامعة الأردن �ي��ة ج��اء نتيجة لتوجيهات
�إدارة اجل��ام�ع��ة ال��وا��ض�ح��ة ب ���ضرورة �أن ت�سري
االنتخابات بكل �شفافية و�إتاحة الفر�صة للطلبة
للتعبري عن تطلعاتهم ،م��ؤك��د ًا �أن عمادة �ش�ؤون
الطلبة �ستقدم جميع �أ�شكال الدعم املادي واملعنوي
ملجل�س االحتاد اجلديد والتي ت�صب يف خدمة طلبة

عدد الأ�صوات
245
298
253
137
146

الق�سم الأكادميي
االقت�صاد الزراعي
و�إدارة الأعمال
الزراعية  
ق�سم وقاية النبات    
الأرا�ضي واملياه
والبيئة          
التغذية والت�صنيع
الغذائي
الإنتاج احليواين
الب�ستنة واملحا�صيل

عدد الأ�صوات
231
154
152

عدد الأ�صوات
تزكية
تزكية
تزكية

ليث حممد فرحان الفاعوري

92

رامي �صالح طه �أبو مو�سى

تزكية

علي عبد الرحمن علي العواملة

تزكية

عدي عبد اللطيف علي عيا�رصة

198

حممد عي�سى فالح املنا�صري
حممد مبارك م�سلم العمران

48
129

كلية ال�صيدلة

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
دكتور �صيدلة       عالء الدين علي حممد م�صطفى    تزكية
حممود حممد يعقوب �أبو الرو�س تزكية
ال�صيدلة
تزكية
�أحمد يحيى حممد حمدان
ال�صيدلة

219
تزكية

كلية الزراعة

الطالب الفائز

عدد الأ�صوات

الق�سم الأكادميي
الريا�ضيات         
الفيزياء وعلوم املواد
الكيمياء
العلوم احلياتية
اجليولوجيا التطبيقية والبيئية
الق�سم الأكادميي
املناهج والتدري�س
الإر�شاد و الرتبية اخلا�صة
علم املكتبات واملعلومات
الإدارةالرتبويةوالأ�صول         

علم النف�س الرتبوي

كلية العلوم

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
حنان �إ�سماعيل حممد عبد اهلل 206
مي�رس ماهر �صبحي عبد الرازق 84
246
حمزة �أجمد �شحادة حمزة
276
دعاء ناجح نزال �أبو دياك
م�صعب �أكرم حممود غطا�شة 113

كلية العلوم الرتبوية

الطالب الفائز
مارية �إبراهيم �سليمان الرقب
هبة معتز �أحمد حجاب
�إ�سالم �صالح حرب الأمري
مل يرت�شح �أحد
مل يرت�شح �أحد

عدد الأ�صوات
تزكية

206

تزكية

اجلامعة .
و�أكد رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي خالل
جولته يف مراكز االقرتاع �أن اجلامعة ما�ضية بقوة
يف تعزيز امل�سرية الدميقراطية وتو�سيع قاعدة
امل�شاركة الطالبية باعتبار الطلبة هم قادة امل�ستقبل
وال �ق��ادرون على �إح ��داث التغيري االيجابي الذي
يرقى مب�سرية الوطن .
وذك� ��ر الطوي�سي يف ت ���صري �ح��ات �سابقة �أن
االنتخابات احلالية �ستكون الأخ�ي�رة على نظام
ال�صوت ال��واح��د ،م�شري ًا �إىل �أن اجلامعة ب�صدد
و�ضع تعليمات جديدة لالنتخابات مبا يتوافق مع
خمتلف وجهات نظر الطلبة وتطلعاتهم.
كلية اللغات الأجنبية

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
276
اللغة االجنليزية و�آدابها برهان حممد جميل عاي�شة
112
اللغة الفرن�سية و�آدابها عمر ح�سن حممد الر�شيد
�سو�سن منيف فهمي �أبو هنود 115
اللغات الآ�سيوية
جمانة ح�سني من�صور احلياري 280
اللغات الأوروبية
تزكية
اللغويات (الإجنليزي التطبيقي) �سهم زياد رداد احلرايزة

املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
تزكية
حممد عارف علي علي
رانيا ها�شم رم�ضان �أبو خلف تزكية
�أحمد عبد الكرمي �سليمان دوجان تزكية
  	  

كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
علم احلا�سوب«   علي خلقي» خالد علي �سمارة
�أنظمة املعلومات احلا�سوبية حمزة ربحي خليل حممد
�أنظمة معلومات الأعمال ر�أفت حممد �أحمد العورتاين

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

الق�سم الأكادميي
هند�سة
امليكاترونك�س
هند�سة احلا�سوب
الهند�سة ال�صناعية
الهند�سة الكيميائية
الهند�سة امليكانيكية
الهند�سة الكهربائية
هند�سة العمارة
الهند�سة املدنية

الطالب الفائز

عدد الأ�صوات
221
215
256

عدد الأ�صوات

قا�سم عماد ح�سن النقيب

211

مالك زياد حممود �أبو غنيمة
عمر عبد العزيز عبد اهلل العربيات
رامي نا�رص فهمي احل�سن
علي �أحمد عبد الرزاق اخليفة
عمرو طه عدنان عمر نوفل
رزان باهر عودة الدبا�س
راكان حممد �سامل هنداوي

تزكية
388
179
تزكية
299
332
566

انتخابات
الق�سم الأكادميي

3

كلية طب الأ�سنان

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
162
راكان حممد �سامل ختوم
ثائر فوزي حممد �أبو غال�سي 129
فاتن خالد حممد العقرباوي 122

كلية علوم الت�أهيل

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
110
�آية عمر �أحمد فرح
حممود مو�سى احلاج �أحمد 76

  

الق�سم الأكادميي
العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
الأطراف اال�صطناعية
حممد عبد اللطيف مو�سى
والأجهزة امل�ساعدة
علوم ال�سمع والنطق
�سهام غ�سان حممد حمد
وا�ضطراباتها

كلية الرتبية الريا�ضية

الق�سم الأكادميي

  

الطالب الفائز
�سياف مو�سى فليح القطي�ش
حممد �صالح جابر �سيف
�سعد حممود احلمود الدبا�س

36
106

عدد الأ�صوات
218
181
89

معهد العمل االجتماعي

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
�سمر منر عبد احلفيظ عودة
معت�صم مهدي عبد احلميد البو�شي
حاكم �أحمد يو�سف العدوان

كلية الدرا�سات الدولية

عدد الأ�صوات
تزكية
تزكية
تزكية

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية مي�س �أحمد عبد الكرمي العبد الالت تزكية
الدرا�سات الدبلوما�سية هال فيا�ض ح�سن الع�ساف تزكية
الدرا�سات الأمريكية �آمنة �أمني �إ�سماعيل يو�سف    تزكية

كلية ال�رشيعة

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
حممد عمر حممود الديرباين
الفقه و �أ�صوله
غدير جواد حممود احلمد
�أ�صول الدين
امل�صارف الإ�سالمية �أيوب �صقر عطية القوابعة
   
الق�سم الأكادميي

عدد الأ�صوات
252
185
87

كلية الطب

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الرباء عماد جواد ال�رشقاوي 282
264
ب�شار ناجي حمدي الزغول
حممد �إبراهيم حممد �أبو ري�ش 237

كلية الفنون

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
تزكية
الفنون الت�شكيلية والب�رصية ناجي فواز ناجي العبادي
الفنون املو�سيقية ا�سكندر نادر خليل الوظائفي9   
15
الفنون امل�رسحية   حممد علي عارف دعيب�س
   

مركز درا�سات املر�أة

عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
3
�شريين مرزوق حممد اجلوامي�س
   معهد الآثار
عدد الأ�صوات
الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
تزكية
الإر�شاد والتطوير ال�سياحي يزن عبد الكرمي حممد العراكزة
76
عمر �إبراهيم حماد عنيزات
الآثار
�إدارة امل�صادر
في�صل حممد عبد الفتاح و�شاح51   
الرتاثية و�صيانتها  

معهد درا�سات الإ�سالم يف العامل املعا�رص

الق�سم الأكادميي

الطالب الفائز
مل يرت�شح احد

وبلغت ن�سبة االقرتاع يف �أردنية العقبة  %84.77من جمموع طلبة اجلامعة البالغ عددهم ( )867طالبا وطالبة
نتائج انتخابات احتاد الطلبة� /أردنية العقبة
الق�سم الأكادميي
ق�سم اللغة
االجنليزية و�آدابها
ق�سم اللغة الفرن�سية
و�آدابها
   

كلية اللغات

الطالب الفائز

عدد الأ�صوات

حنني يون�س عثمان

58

مناء نايف �أبو عوايل

26

تاال �أحمد الرفاعي

37

كلية الإدارة والتمويل

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
عبد العزيز �سعادة
ق�سم املحا�سبة
اجلارحي
  ق�سم �إدارة الأعمال عمران حممود �آل
خطاب
ق�سم �إدارة املخاطر احلارث مروان
مدادحة
والت�أمني

عدد الأ�صوات
98
63
54

كلية ال�سياحة والفندقة
الطالب الفائز
خالد معمر

الق�سم الأكادميي
ق�سم �إدارة الفنادق
ق�سم �إدارة ال�سياحة
عز الدين طالب علي
وال�سفر
ق�سم �إدارة الطعام
�سمر حممد غرايبة
وال�رشاب
   

كلية نظم وتكنولوجيا املعلومات
الطالب الفائز

الق�سم الأكادميي
ق�سم �أنظمة املعلومات
ختام جمال يا�سني
احلا�سوبية
�أن�س �إبراهيم
ال�رصايره
ق�سم تكنولوجيا
حممد فواز خطاب
معلومات الأعمال

عدد الأ�صوات
21
30
تزكية

عدد الأ�صوات
30
27
44

كلية العلوم البحرية

الطالب الفائز
الق�سم الأكادميي
ق�سم الأحياء البحرية هديل الطراونة
عا�صم الرياطي
ق�سم البيئة ال�ساحلية عدي الزعبي

عدد الأ�صوات
22
12
تزكية

�إ�ضاءات

4

«الأردنيــــة» واحــــدة من �أف�ضـــــل  700جامعـــــة يف العالــــــم

�أخبار الأردنية �ُ -صنفت اجلامعة الأردنية واحدة
من �أف�ضل  700جامعة يف العامل وفق ت�صنيف عاملي
يعتمد على معايري �أكادميية وبحثية �شاملة.
واعتمد الت�صنيف ،الذي �أجرته م�ؤ�س�سة (،)QS
على تقييم الأكادمييني وال�رشكات املوظفة وجودة
الأب� �ح ��اث امل �ن �� �ش��ورة يف جم�ل�ات ع��امل�ي��ة حمكمة،
خم�ص�صا ن�سبا مئوية ل�ستة معايري خا�صة باجلودة
الأكادميية والبحثية.
ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال مدير مكتب موقع اجلامعة
االلكرتوين الدكتور معتز الدبعي «�إن الت�صنيف
اعتمد على م�سوحات لآراء �أكادمييني من جامعات
عاملية لي�س من بينها اجلامعة الأردنية ،ما يعني �أن
ذلك مثل ر�أي الآخرين باجلامعة ،وهذا الت�صنيف
ي�صب يف التوجه اجلديد للجامعة يف خو�ض غمار
معايري االعتماد العاملي بعد املحلية التي ت�صدرت
فيها الأردنية .

وب�ين الدكتور الدبعي �أن الت�صنيف �شمل �ستة
معايري هي :معيار ال�سمعة والنوعية الأكادميية؛
حيث جرى ا�ستطالع �آراء نحو � 33ألف �أكادميي
م��ن 140دول��ة يف خمتلف بقاع العامل� ،أم��ا املعيار
الثاين فتمثل يف �آراء ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العامة
حول �أف�ضل �أداء وجاهزية ل�سوق العمل خلريجي
اجلامعات ،و�شمل امل�سح نحو � 16أل��ف جهة من
 130دولة.
ومتثل املعيار الثالث ،بح�سب الدكتور الدبعي،
بن�سبة ال�ط�ل�ب��ة لأع �� �ض��اء هيئة ال �ت��دري ����س؛ حيث
ا�ستعانت م�ؤ�س�سة ( )QSبجهات حكومية ملعرفة
الإح�صاءات الدقيقة ،يف حني متثل املعيار الرابع يف
عدد ا�ست�شهادات الباحثني يف العامل ب�أبحاث مقدمة
من باحثي جامعة بعينها؛ حيث اعتمد هذا املعيار
على قواعد بيانات املجالت وامل ��ؤمت��رات العلمية
العاملية املحكمة.

�أما املعيارين الأخريين ،فقال الدكتور الدبعي �إنهما
متثال يف ر�صد ن�سبة الأجانب من الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س .
و�أك ��د الدبعي على �أن اجلامعة ت�سعى لتح�سني
موقعها عامليا لتكون من بني اجلامعات اخلم�سمائة
الأف�ضل على م�ستوى العامل مبختلف الت�صنيفات
العاملية املعتمدة.
وي��ذك��ر �أن م�ؤ�س�سة ( )QSم�ؤ�س�سة غ�ير ربحية
�أ�س�ست يف عام  ،1990وبد�أت عملها كم�صنف منذ
العام  ،2004مقرها الرئي�سي لندن وتتوزع فروعها
يف جميع القارات «�أوروبا و�أمريكا و�أ�سيا و�إفريقيا
وا�سرتاليا» ،من مهامها الأ�سا�سية تقدمي خدماتها
لطلبة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه وتقدمي
الن�صيحة لهم حول �أف�ضل اجلامعات للدرا�سة.

الطوي�سي خالل تكرمي عفيفي“ :الأمم احلية هي التي تكرم مبدعيها”

الدكتورة عفيفي يف حفل تكرميها

�أخبار الأردنية  -كرمت كلية ال�صيدلة يف اجلامعة
الأردنية الدكتورة فاطمة عفيفي التي �أم�ضت �أكرث
من ( )30عاما يف العمل الأكادميي وما زالت على
ر�أ�س عملها.
وعفيفي التي ق�ضت ( )11عاما عميدا للكلية يف  
ت�سعينيات القرن املا�ضي ت�ستذكر بدايات �إن�شاء
الكلية والتحوالت التي رافقت م�سريتها خ�صو�صا
التو�سع يف �إن�شاء الأق�سام الأكادميية وقبول الطلبة
وات�ساع م�ساحة اخلدمات التي تقدمها الكلية
للمجتمع املحلي ويف طليعتها ال�صناعات الدوائية
الأردنية.
وو�صف رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
ه��ذه امل �ب��ادرة لو�سائل الإع�ل�ام ق��ائ�لاً� :إن الكلية

�أر�ست تقليدا جديدا بتكرمي �أكادميية مبدعة تعترب
من ال��رواد الأوائ��ل الذين ك��ان لهم �سرية حافلة
بالعطاء واالجناز.
و�أ� �ض��اف الطوي�سي �أن الأمم احل�ي��ة ه��ي التي
تكرم مبدعيها م�ؤكد ًا يف هذا ال�صدد �أن التكرمي
�سنة حميدة �ستعمل اجلامعة على �إر�ساء جذورها
وتعميقها وت�شجيعها يف �سائر م�ؤ�س�سات اجلامعة
لتقدير كل من قدم و�أعطى للجامعة التي تقف الآن
على �أبواب اخلم�سني لت�أ�سي�سها.
بدوره �أعرب عميد الكلية الدكتور طالل �أبو رجيع يف
كلمة �ألقاها يف االحتفالية عن تقدير الكلية لعفيفي
على جهودها وعطائها املخل�ص وامل�ستمر يف التعليم
والبحث العلمي ال�صيدالين املتخ�ص�ص.

وخ�ل�ال احل�ف��ل ال ��ذي �أدارت� ��ه ال��دك �ت��ورة رن��ا �أبو
الذهب قدم عدد من الأكادمييني �شهادات متلفزة؛
حيث �أكد عميد الكلية الأ�سبق الدكتور وليد الرتك
�أن عفيفي كانت ومازالت مثاال للمربية الفا�ضلة
والقدوة احل�سنة وكان لها دور �أ�سا�سي يف نه�ضة
الكلية خ�صو�صا ت�أ�سي�س ق�سم العقاقري الطبية.
ويف ختام االحتفالية التي ح�رضها نائبا رئي�س
اجلامعة الدكتورة ملي�س رجب والدكتور �شتيوي
العبد اهلل وعدد من عمداء الكلية ال�سابقني ومدراء
م�صانع و�رشكات الأدوي��ة الأردنية �أعربت عفيفي
عن �شكرها للكلية على �إقامة هذا احلفل التكرميي،
م�ؤكدة �أن هذا احلفل �سيبقى ذاكرة لها معانيها يف
حياتها ال�شخ�صية والعملية.

�إ�ضاءات

5

اجلامعـــة الأردنيـــة تنفـــذ م�شروعـــات بخم�ســــة ماليني دينــــار
وتر�صـــــد مثلهـــــا للعـــــام املقبـــــــل

�أخبار الأردنية  -ك�شف رئي�س اجلامعة الأردنية
ال��دك�ت��ور ع��ادل الطوي�سي �أن اجلامعة �سرت�صد
مبلغ  5ماليني دينار العام املقبل لتجهيز القاعات
التدري�سية و البنى الفوقية يف اجلامعة ،معلنا العام
 2012ع��ام جتهيز القاعات التدري�سية على حد
تعبريه.
ولفت الطوي�سي يف لقاء مفتوح مع طلبة اجلامعة �أنه
مت ر�صد مبلغ  5ماليني دينار العام احلايل لتجهيز
املرافق ال�صحية يف اجلامعة.
وزاد �أن اجلامعة تعتزم �إن�شاء مباين جديدة لكليات
الطب وطب الأ�سنان وال�رشيعة واللغات الأجنبية
و�إ�ضافة طابق للمكتبة وطابق على مبنى املعهد
الدويل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
وا�ستعر�ض الطوي�سي اجنازات � 14شهر ًا م�ضت
منذ �صدور الإرادة امللكية بتوليه رئا�سة اجلامعة

والتي بد�أها بو�ضع ثالثة �أه��داف �أولها حتديث
البنى التحتية والفوقية  ،وثانيها التحول جلامعة
بحثية بحلول العام  2015م�شريا �إىل �أن اجلامعة
بد�أت بتنفيذ �إ�سرتاتيجية التحول .
وثالثها وقف هجرة الأدمغة من اجلامعة من خالل
رفع ن�سب احلوافز وتعديل نظام العالوات ،م�شريا
�إىل �أن جمل�س الأمناء اقر يف جل�سته املنعقدة �أم�س
رفع احلوافز.
�أم ��ا على �صعيد الطلبة ف�ق��ال الطوي�سي �أن ��ه مت
تعديل نظام العالمات ال�سابق لي�صبح �ضمن 12
فئة ب��دال من  8بهدف توفري مرونة �أك�ثر لأ�ستاذ
املادة و�إن�صاف الطالب والتقليل من �أعداد الطلبة
املف�صولني جراء تدين معدالتهم الرتاكمية.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��الإي �ف��اد �أ� �ش��ار �إىل ان��ه مت تعديل
التعليمات لت�سمح بابتعاث ال�ث�لاث��ة الأوائ� ��ل يف

التخ�ص�ص بدل من اقت�صارها على الأول فقط و
تخ�صي�ص ما ال يقل عن  %50من جممل الإيفاد
خلريجي اجلامعة الأردن �ي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل ت�سهيل
�إجراءات الكفالة وجتزئتها �إىل  %50عقار و %50
كفالة ليتمكن الطالب الفقري من الإيفاد .
�أما بال�ش�أن االنتخابي �أ�شاد الطوي�سي بوعي الطلبة
م�شريا �إىل �أن الوعي جت�سدا فعال يف ثقافة الدعاية
والتعامل بني الزمالء والتناف�س ال�رشيف.
و �أ� �ض��اف �أن �إدارة اجل��ام�ع��ة ت��راه��ن على وعي
الطلبة و مدى �إدراكهم للعملية االنتخابية برمتها
و�رضورة �إجراء انتخابات بال عنف .
و�أو��ض��ح �أن ال��دورة االنتخابية احلالية �ستكون
�آخر دورة على نظام ال�صوت الواحد و�أنه �سي�صار
�إىل ت�شكيل جلان خمت�صة لتدار�س تعديل تعليمات
االنتخابات.

�أربعـــــون ربيعــــــ ًا علـــــى ان�ضمــــــــام
كليــــــة ال�شريعـــــــة لرحـــــــاب «الأردنيـــــــــة»
�أخبار الأردنية  -احتفت اجلامعة الأردنية مبرور
�أرب�ع�ين عاما على التحاق كلية ال�رشيعة برحاب
اجلامعة الأردنية.
و قال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي
�أن اهلل حبا اجلامعة الأردنية بان�ضمام الكلية �إليها
م�ستعر�ضا اجن��ازات�ه��ا وم�ساهماتها وخدماتها
للأمتني العربية والإ�سالمية .
و�أو� �ض��ح الزعبي �أن الكلية ا�ستطاعت �أن تقدم
الإ��س�لام ب�صورته امل�رشقة وتن�رش فكر الإ�سالم
املتزن و ال�سمح يف كل مكان .
وا�ستذكر رئي�س جلنة االحتفال الدكتور حممد
اخلطيب الأعالم من رجاالت الوطن الذين �أ�سهموا
يف �إن�شاء الكلية ومن ثم توطينها برحاب اجلامعة
�أمثال العالمة الدكتور عبد العزيز اخلياط و عبد
ال��وه��اب املو�صلي و عز الدين اخلطيب و غريهم
ممن كان لهم الدور الكبري يف �إن�شائها.
من جانبه ا�ستعر�ض عميد الكلية الدكتور �أمني
الق�ضاه ت��اري��خ الكلية احل��اف��ل ب��االجن��ازات على
ال�صعيدين املحلي و ال��دويل و ما �آل��ت �إليه اليوم

جانب من االحتفال

بف�ضل دعم القيادة الها�شمية احلكيمة.
و�أ��ش��ار الق�ضاه �إىل �أن الكلية ت�ضم ما يزيد على
مائتني وخم�سني طالبا من �أبناء ال�شعوب الإ�سالمية
ينهلون منها و ي�ستقون من علومها.
و ك�شف الق�ضاه �أن الكلية ب ��د�أت بتنفيذ خطط
جديدة تعنى بتطوير اخلطط الدرا�سية و �أ�ساليب
التدري�س مو�ضحا �أنها ب�صدد ا�ستحداث برامج
ج��دي��دة يف ال��درا� �س��ات العليا تتناغم و متطلبات
الع�رص و حاجة املجتمع .

و يذكر �أن الكلية ت�أ�س�ست عام 1964م يف منطقة
جبل اللويبده و�ضمت للجامعة يف العام 1971م .
ح�رض احلفل وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية الدكتور عبد ال�سالم العبادي ورئي�س
املحكمة ال�رشعية ال�شيخ عبد اهلل العالوين ومدير
الدائرة ال�رشعية يف دائرة قا�ضي الق�ضاه الدكتور
ع�صام عربيات و عدد من امل�س�ؤولني و �أع�ضاء من
هيئة التدري�س يف خمتلف اجلامعات و جمع من
طلبة اجلامعة .
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(�آداب الأردنيـــــــة) حتتفــــي بيـــــوم العربيـــــــة

الدكتور الأ�سد متحدث ًا يف االحتفالية

�أخبار الأردنية  -دعا الدكتور نا�رص الدين الأ�سد الزعماء والقادة العرب �إىل
التحدث �أثناء خطاباتهم يف املحافل الدولية باللغة العربية .
و�أ�ضاف خالل احتفالية كلية الآداب يف اجلامعة الأردنية (بيوم العربية) �أن
الأمم املتحدة ب��د�أت بالرتاجع عن جعل اللغة العربية لغة عمل ب�سبب حتدث
بع�ض القادة وامل�س�ؤولني العرب بلغات �أجنبية �إ�ضافة �إىل خماطبة منظماتها
ووكاالتها الفرعية مبرا�سالت ر�سمية غري اللغة العربية .
ويوم اللغة العربية حتتفل به منظمة الأمم املتحدة وي�صادف يف الثامن ع�رش من
كانون الأول من كل عام ،نظرا لأنها �أكرث اللغات انت�شار ًا يف العامل �إىل جانب
�أهميتها الق�صوى لدى امل�سلمني فهي لغة مقد�سة كونها “لغة القران الكرمي”.
وق��ال الأ�سد �إن حا�رض اللغة العربية ب��د�أ مع بداية ع�رص النه�ضة الأدبية
احلديثة� ،أي مطلع القرن التا�سع ع�رش ،حينما ر�أى حممد وايل م�رص وهو
غري عربي �أن ال نه�ضة لبلد �إال بالعلم ف�أن�ش�أ عددا من الكليات و�أطلق عليها
(املدار�س) وكانت تتوىل تدري�س علوم الطب والهند�سة والزراعة وغريها من
العلوم باللغة العربية.
و�أ�ضاف خالل االحتفالية �أن حممد علي ا�ستقدم ع��دد ًا من العلماء من دول
�أوروبية للتدري�س يف هذه املدار�س وجعل مع كل مدر�س مدر�س ًا م�رصي ًا ليتوىل
مهمة �أعمال الرتجمة ،وكان ح�صيلة هذه الرتجمات التي جمعت زخم هائل من
امل�ؤلفات العلمية باللغة العربية.
يكتف بذلك ،بل �أوفد بعثات من م�رص لبع�ض البالد
وتابع �أن حممد علي مل ِ
الأوروبية خا�صة فرن�سا لال�ستزادة من العلوم التطبيقية املختلفة ،وكان ير�سل
مع هذه البعثات �أئمة ،ومن بني ه�ؤالء الأئمة رفاعة الطهطاوي الذي يعد �أبو
ير�ض �أن يكون �إمام ًا فقط ،بل مرتجم ًا
النه�ضة الفكرية والثقافية يف م�رص ومل َ
للغة العربية وا�ستطاع �أن ي�ؤلف كتاب ًا بعنوان“ :حتلق االبريز يف تخلي�ص
باريز” ،وهو يتناول بوادر النه�ضة الفكرية يف البلدان العربية.
و�أ�شار الأ�سد �إىل �أن نه�ضة اللغة العربية ا�ستمرت حتى عام ( )1882عندما
احتل االجنليز م�رص وقاموا مبحاربة اللغة العربية بتحويل التدري�س �إىل اللغة

االجنليزية ،الفت ًا �إىل جتربة املدر�سة الأمريكية التي �أن�شئت يف ب�يروت عام
( )1866وكانت تدر�س الطب باللغة العربية.
وحتدث الأ��س��د عن جن��اح اللغة العربية يف تدري�س العلوم الطبية والعلوم
التطبيقية والزراعية والفلك يف �سوريا بدء ًا من العام  1910عند قيام كلية الطب
يف اجلامعة ال�سورية والتي ما زالت تدر�س خمتلف العلوم باللغة العربية .
و�أ�شار �إىل املخاطر التي تهدد اللغة العربية خ�صو�ص ًا املناهج الدرا�سية يف
التعليم العام التي �أ�صبحت تخلو من كل ما يت�صل بالتاريخ الإ�سالمي واللغة
العربية.
ونوه الأ�سد �إىل دور املجامع العربية ومنها جممع اللغة العربية يف دم�شق الذي
�أن�ش�أ عام  1919والقاهرة الذي �شيد عام  1933والتي �صدر عنها الآالف من
امل�صطلحات م�شري ًا �إىل �أن جممع اللغة يف القاهرة ن�رش ع�رشة جملدات �ضخمة
من امل�صطلحات ،ومت ن�رشها على �شبكة املعلومات (االنرتنت) لتمكني الباحثني
من االطالع عليها.
وحتدث يف االحتفالية �أ�ستاذ اللغة العربية الدكتور جا�رس �أبو �صفية الذي قدم
حما�رضة بعنوان «اللغة العربية �أ�ضواء جديدة على ن�ش�أة العربية وتاريخها
القدمي».
وا�ستعر�ض �أبو �صفية خالل املحا�رضة التي �أداره��ا الدكتور �إبراهيم خليل
بداية اكت�شاف نقو�ش �أثرية تدل على �أحرف اللغة العربية بال�صدفة يف بلدة
�صغرية يف فرن�سا عام  1924من قبل فتى فرن�سي.
و�أ�ضاف �أن باحثني تو�صلوا �إىل �أن بع�ض هذه النقو�ش متتد حلوايل (� )40ألف
عام يف حني �أن بع�ض النقو�ش متتد حلوايل  8000-7000عام قبل امليالد.
و�أ�شار �أبو �صفية �إىل �أنه مت ا�ستخدام �أدوات ملعرفة النقو�ش ومنها(كربون )14
الذي ف�شل يف �إثبات عمر هذه النقو�ش �إىل �أن تو�صل بع�ض العلماء من معرفتها
بو�سائل تقنية �أهمها ا�ستخدام الوهج احلراري ملعرفتها بالطرق العلمية.
و�أو�ضح �أبو �صفية �أن هذه النقو�ش تناولت �أ�سماء حيوانات و�أ�سماء �آلهة و�أراء
فل�سفية يف املوت واحلياة ومعلومات حول ال�سلوك االجتماعي.

�أن�شطة وفعاليات
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(كيف �أكون قيادياً) ور�شة عمل يف “الأردنية”

جانب من الور�شة

�أخبار الأردن��ي��ة �� -ش��ارك ( )35طالب وطالبة
من اجلامعة الأردنية يف �أعمال ور�شة عمل عقدت
بعنوان “كيف �أكون قيادياً”.
والور�شة التي نظمها برنامج الفر�ص االقت�صادية
لل�شباب الأردين (اجن ��از) ب��ال�ت�ع��اون م��ع عمادة
� �ش ��ؤون الطلبة ا�ستهدفت تنمية ق ��درات الطلبة
خلو�ض املعركة احلقيقية يف �سوق العمل م�ستقب ًال .
وقال م�رشف الور�شة غ�سان مدانات �إن الور�شة
تناولت موا�ضيع �شملت مفهوم القيادة ونظامها
و�أدوات� �ه ��ا� ،إىل ج��ان��ب بحث ومناق�شة م�رشوع
انتخابي يتعلق باالنتخابات البلدية.
و�أ� �ض��اف �أن ال��ور��ش��ة رك��زت ع��ل �صفات القائد
ومنها الإخال�ص وال�شخ�صية القوية وا�ستخال�ص

امل�شكلة و�إيجاد احللول املنا�سبة ،الفت ًا �إىل تو�ضيح
�أمن��اط القيادة التي ت�شمل احلرية والدكتاتورية
واال�ست�شارية وغري الر�سمية.
و�أكد الطلبة امل�شاركون يف الور�شة من خالل كلمات
�ألقيت باللغات العربية واالجنليزية والفرن�سية
�أن ال��ور��ش��ة غنية مبعلومات وجت��ارب ناجحة يف
فن القيادة التي متكن من ي�شغلها خدمة الوطن
وم�ؤ�س�ساته بقوة واقتدار.
و�أعربوا عن تقديرهم الجناز التي تعمل على فتح
الأبواب لل�شباب الأردين ،خ�صو�صا طلبة اجلامعات
للتزود مب �ه��ارات ت�ساهم يف تنمية �شخ�صياتهم
وتدريبهم عملي ًا ليكونوا فاعلني يف املجتمع بعد
التخرج من اجلامعة.

كلية علوم الت�أهيل حتتفل
باليوم العاملي للمعوقني
�أخبار الأردنية � -شاركت كلية علوم الت�أهيل
يف اجلامعة الأردن �ي��ة دول ال�ع��امل االحتفال
باليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�أك ��د عميد الكلية ال��دك�ت��ور زي��اد حوامدة
خالل االحتفال الذي �أقيم بهذه املنا�سبة �أن
هذا اليوم الذي حددته اجلمعية العامة للأمم
املتحدة وي�صادف الثالث من كانون الثاين من
كل عام قد جاء ت�أكيدا على الأهمية البالغة لهذه
الفئة ودوره��ا يف امل�ساهمة يف حتقيق وتطور
املجتمعات الإن�سانية على جميع الأ�صعدة
وتزيد من �شعورهم باالنتماء وحتقيق التقدم
للتنمية الب�رشية واالجتماعية واالقت�صادية.
و�أ�ضاف �أن احتفالنا لهذا العام يقام حتت
�شعار «مع ًا من �أجل عامل �أف�ضل للجميع :دمج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التنمية».
و�أ�شار حوامده �إىل اجنازات الأردن يف جمال
االهتمام بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفت ًا �إىل
الدور الذي يقوم به املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص املعوقني برئا�سة �سمو الأمري
رعد بن زيد ل�ضمان حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ودجمهم يف املجتمع.
وت�ضمن برنامج االحتفال على �إقامة ندوه
ب �ع �ن��وان“ :القانون وامل�ج�ت�م��ع الأردين”؛
حيث قدم املحامي �شومان املجايل ورقة عمل
بعنوان “حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
القانون الأردين”.

لقاء يف «الأردنية» يبحث ممار�سات �سلبية يف العالقة بني الطواقم ال�صحية والطبية
�أخبار الأردنية � -أكد �أطباء واخت�صا�صيون خالل اللقاء العلمي الذي عقد يف
اجلامعة الأردنية بعنوان« :العالقة بني �أفراد الطواقم ال�صحية والطبية» �أن
ال�سلبيات يف العالقة بني �أع�ضاء املهن الطبية لي�ست ظاهرة خا�صة بهم وحدهم،
بل هي ظاهرة اجتماعية ال تربئ منها املهن الأخرى.
وهدف اللقاء الذي نظمته اجلمعية الأردنية لأخالقيات العمل واملهنة بالتعاون
مع اجلامعة �إىل ت�سليط ال�ضوء على بع�ض ال�سلبيات ومنها و�صف �أدوية
للمر�ضى فوق طاقتهم ،وتقا�ضي بع�ض الأطباء مبالغ مالية باهظة جراء و�صف
�أدوية معينة وعدم احرتام الأطباء للطاقم ال�صحي والتفرد يف اتخاذ القرار.
ون��وه رئي�س اجلامعة الدكتور ع��ادل الطوي�سي �إىل �أهمية اللقاء ال��ذي �سلط
ال�ضوء على طبيعة العالقة بني �أع�ضاء املهن الطبية وال�صحية؛ �سعي ًا ملعاجلة
االختالالت والوقوف على ال�سلبيات ،و�صو ًال �إىل حتقيق العالقة التكاملية بني
جميع العاملني يف هذا القطاع.
و�أ�ضاف الطوي�سي« :يف الوقت الذي ن�سجل فيه �إعجابنا واحرتامنا للقطاع
الطبي الأردين ملا حققه من متيز وريادة على خمتلف امل�ستويات املحلية والعربية
والإقليمية فال بد من مراجعة �أداء هذا القطاع للوقوف على �أهم التحديات التي
تواجهه».

و�أك��د الطوي�سي �أنه ال ميكن للجامعات �أن تكون مبعزل عن م�س�ؤولية رعاية
هذا القطاع وحماية منجزاته من �أي تراجع قد يلحق به انطالق ًا من مفهوم
اجلامعات ب�أنها الأر�ض اخل�صبة واملوطن الأ�صلي التي ين�ش�أ فيها �أبناء هذا
القطاع ومن حقهم على اجلامعات التوجيه وتر�سيخ التكاملية بينهم.
وبني رئي�س اجلمعية الأردنية لأخالقيات العمل واملهنة الدكتور �سميح �أبو
الراغب �إىل اهتمام الكليات الطبية وال�صحية وامل�ست�شفيات التعليمية بالتعليم
النظري وبدرجات متفاوتة املهارات العملية وال�رسيرية ،يف حني �أن اجلانب
ال�سلوكي الأخالقي واملهني (الرتبية) ال يناله �إال اجلزء الي�سري يف املحا�رضات
التعليمية.
و�شدد �أبو الراغب على �رضورة االهتمام بالتوا�صل والتعامل بني �أع�ضاء املهن
الطبية وال�صحية لينعك�س على �أجواء التعاون والود واالحرتام املتبادل بينهم
وي�صب يف م�صلحة املر�ض وم�صلحتهم.
و�ألقى رئي�س اللجنة التح�ضريية الدكتور دروي�ش بدران كلمة �أ�شار فيها �إىل
�أن �أخالقيات التعامل مع الآخرين حتتل موقع ال�صدارة ،خ�صو�ص ًا يف املنطقة
العربية بعد �أن ارت ��أى العديد من �أ�صحاب املهن الطبية �أن حقوقهم املادية
واملعنوية قد مت التعدي عليها من جهات متلك القرار.
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دعـــــم �أوروبـــــي للمنـــــح الدرا�سيـــــة للأردنييـــــن

�أخبار الأردنية � -أعلنت بعثة االحتاد الأوروبي يف
عمان عن م�ضاعفة موازنة املنح الدرا�سية املقدمة
للأردنيني العام املقبل.
وجاء الإعالن خالل احتفالية افتتاح �أعمال م�ؤمتر
العالقات العربية الأوروبية الذي عقد يف اجلامعة
الأردن �ي��ة ونظمته اجلامعة بالتعاون م��ع وزارة
اخلارجية البولندية وجامعة وار�سو البولندية.
وث�م��ن رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة الأردن��ي��ة ال��دك �ت��ور عادل
الطوي�سي الدعم ال��ذي يقدمه االحت��اد الأوروب��ي
للجامعات الأردن �ي��ة ب�ه��دف م��د ج�سور التعاون
العلمي وتعزيز احلوار الثقايف الذي ي�صب يف تقوية
العالقات الأردنية الأوروبية.
و�أ� �ض��اف �أن امل ��ؤمت��ر ج��اء لر�سم خ��ارط��ة طريق
للتعاون بني اجلامعة وجامعة وار�سو وخطوة يف
االجتاه ال�صحيح لتعزيز احلوار العربي الأوروبي
بغر�ض فتح مزيد من �أبواب التعاون بينهما.
و�أعرب الطوي�سي عن اعتزاز اجلامعة بالتعاون مع

اجلامعات الأوروبية يف امليادين العلمية والبحثية
خ�صو�ص ًا و�أن اجلامعة مقبلة على �أن ت�صبح جامعة
بحثية بحلول العام . 2015
ب ��دوره �أ� �ش��اد مم�ث��ل االحت ��اد الأوروب � ��ي يف عمان
“جان مارك ديوريب” بالدور الذي تلعبه اجلامعة
الأردن �ي��ة يف تعميق ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة الأردنية
الأوروب� �ي ��ة م���ش�ير ًا �إىل م�ضاعفة م��وازن��ة املنح
الدرا�سية للأردنيني من خالل برنامج “ايرا�سمو�س
مندو�س” بدء ًا من العام املقبل .2012
و�أك��د �أن برنامج “ايرا�سمو�س مندو�س” �صمم
للإ�سهام يف دعم اجلامعات ال�رشيكة مع االحتاد يف
عدد من الدول العربية خ�صو�ص ًا التي تقود عمليات
الإ�صالح االقت�صادي االجتماعي والتنمية.
وو�صف ال�سفري البولندي يف عمان “كري�ستوف
بويكو” الأهمية البالغة للم�ؤمتر بالن�سبة لبالده
التي تر�أ�س حالي ًا املجموعة الأوروبية.
و�أك��د بويكو متانة العالقات الأردن �ي��ة البولندية

م�شري ًا �إىل م�شاركة �أردن �ي�ين يف فعاليات م�ؤمتر
االحتاد الأوروب��ي ودول جنوب �أوروب��ا الذي عقد
يف وار�سو م�ؤخراً ،وال��ذي �أثمر عن رغبة البلدين
ال�صديقني بتو�سيع نطاق التعاون بينهما يف جميع
املجاالت.
و�أك��د رئي�س جمعية الأع�م��ال الأردن�ي��ة الأوروبية
“جيبا” عي�سى مراد حر�ص قيادتي البلدين الأردن
وب��ول�ن��دا على تطوير وتعزيز ع�لاق��ات ال�صداقة
ب�ي�ن�ه�م��ا ،خ���ص��و��ص� ًا يف امل� �ج ��االت االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية.
ونوه �إىل �أن الأردن ي�سعى �إىل تقوية العالقات مع
ال��دول الأوروب �ي��ة باعتبارها �رشيك ًا مهم ًا يف دعم
�أن�شطة القطاع اخلا�ص يف الأردن.
و�أ��ش��ار من�سق امل�ؤمتر الدكتور �سعد �أب��و دي��ة �أن
امل�ؤمتر ناق�ش ( )16ورقة علمية تناولت م�ضامينها
الإ�صالح ال�سيا�سي وجتربة بولندا يف هذا اجلانب
�أواخر القرن الع�رشين.

«االندماج الأوروبي :الفرن�سي الأملاين» لقاء يف “الأردنية”
�أخبار الأردنية � -أك��د رئي�س اجلامعة الأردنية
الدكتور ع��ادل الطوي�سي ��ضرورة اال�ستفادة من
جتربة اندماج العالقات الفرن�سية الأملانية .
و�أ�ضاف خالل لقاء عقد يف اجلامعة بعنوان «االندماج
الأوروبي :الفرن�سي الأملاين» �أن هذه العالقة جاءت
بعد م��راح��ل م��ن ال���صراع��ات واخل�لاف��ات الطويلة
و�أث�م��رت عن بناء االحت��اد الأوروب��ي ال��ذي �أ�صبح
قوة ال ي�ستهان بها على امل�ستوى العاملي.
ولفت الطوي�سي �إىل �أهمية درا��س��ة ه��ذه ال�رشاكة
لي�ستفيد منها ال�ع��امل ال�ع��رب��ي يف �صنع م�ستقبل
�أف�ضل على جميع الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتعليمية وغريها.
واللقاء الذي نظمه املركز الثقايف الفرن�سي واملركز
الثقايف الأملاين بعمان بالتعاون مع مكتب العالقات
الدولية باجلامعة يندرج �ضمن اهتمامات اجلامعة
ببحث ودرا�سة الأحداث العاملية املهمة.
و�أ�شارت مديرة املركز الثقايف الأملاين “كري�ستانه
كرمير” �إىل �أن مرحلة العداء بني البلدين انتهت بعد
التوقيع على معاهدة االليزية التي �أبرمت يف الثاين
والع�رشين من �شهر كانون ثاين عام �ألف وت�سعمائة
وثالثة و�ستون والتي �أر�ست العالقة االيجابية بني
البلدين يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
و�أك��دت �أن هذه املعاهدة اعتربت حجر الأ�سا�س يف
�إنهاء العداء بني البلدين وامل�ضي قدما يف تعزيز
ال�صداقة بينهما ومت تطبيق �أدق تفا�صيل احلياة
ومنها �إقامة م�شاريع �صغرية والرتكيز على تعليم

جانب من اللقاء

اللغتني والتبادل الثقايف.
و�أ��ض��اف��ت �أن �أمل��ان�ي��ا �شهدت يف رب�ي��ع ع��ام 1848
ثورة �أطلق عليها (الربيع الأمل��اين) وكانت ت�سعى
�إىل احتاد �أملانيا بعد �أن كانت مق�سمة �إىل دويالت
�صغرية وو��ض��ع د��س�ت��ور للبالد وت�ع��زي��ز احلرية
والأخوة بني فئات ال�شعب الأملاين.
بدوره �رشح مدير املركز الثقايف الفرن�سي “ت�شارلز
ه�ن�ري كرو�س” امل �ع��اين وال �ق �ي��م النبيلة ملرحلة
االندماج بني ال�شعبني الأمل��اين والفرن�سي بعد �أن
�رسد �أحداث �شهدها �أفراد من عائلته.
وو�صف كرو�س حالة مرحلة انتهاء العداء ب�أنها
من الأحداث التاريخية املهمة؛ لأنها �أر�ست جذور
الت�سامح والأمل بني البلدين .
وقدمت الدكتورة دورث��ي عبابنه الأملانية الأ�صل

وال �ت��ي تعمل ح��ال�ي� ًا م��در��س��ة ل�ل��أدب الفرن�سي يف
اجلامعة الأردنية والك�سندر مينيل الفرن�سي الأ�صل
وال��ذي يعمل حل�ساب �سفارة فرن�سا يف عمان لدى
وزارة املياه والري الأردنية ر�ؤيتهما حول ال�صداقة
الأملانية الفرن�سية.
و�أ�شارا �إىل �أبرز التحديات التي واجهت الدولتني
اجلارتني و�أهمها تخطي املا�ضي واالهتمام ببناء
منظومة من العالقات الثقافية والفكرية للم�ضي
قدم ًا نحو م�ستقبل م�رشق ب�صرب وعقل منفتح.
و�ألقى �أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الدكتور عبد املجيد
ال�شناق حما�رضة �سلط فيها ال�ضوء على احلقب
التاريخية املهمة التي م��رت بها فرن�سا و�أملانيا
و�صو ًال �إىل انتهاء حالة العداء بينهما.
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خرباء يعر�ضون لدور التكنولوجيا يف تذليل امل�شاكل الوطنية

�أخ��ب��ار الأردن��ي��ة �� -ش��دد م���ش��ارك��ون يف م�ؤمتر
(تطبيقات تقنيات الهند�سة الكهربائية واحلو�سبة)
يف اجلامعة الأردنية على �أهمية الربط بني تقدم الدول
يف جم��ال التطوير والبحث العلمي والتكنولوجي
وبني تقدم وازدهار تلك الدول.
ونظمت اجل��ام�ع��ة امل ��ؤمت��ر ،ال��ذي ا�ستمر يومني،
ب��ال �ت �ع��اون م��ع جم �م��ع امل�ه�ن��د��س�ين الكهربائيني
والإلكرتونيني العاملي ،حتت �شعار (التكنولوجيا
حلل امل�شاكل الوطنية).
وتطرق امل�ؤمتر �إىل تخ�ص�صات هند�سية وعلمية مهمة
تعترب من �أولويات البحث العلمي يف الأردن ،ووفر
منرب ًا ملناق�شة الأ�ساليب العملية وم��ا مت التو�صل
�إليه من تقنيات وتطبيقات حديثة يف جمال الهند�سة
الكهربائية وتقنيات احلا�سوب من �أجل امل�ساهمة يف
حل امل�شاكل الوطنية التي تواجه الأردن وغريها من
الدول.
ويف هذا ال�صدد �أو�ضح وزير االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات املهند�س با�سم الرو�سان �أهمية اال�ستثمار
يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة كم�ستلزم رئ�ي���س��ي يف
�سبيل حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،وقال
�أنها “ركيزة �أ�سا�سية تقوم عليها عملية التطوير
التكنولوجي واالرتقاء ب�أ�ساليب الإنتاج مبختلف
قطاعاته”.
و�أ� �ض��اف �أن “متكني البيئة ال ���ضروري��ة لتنمية
القوى الب�رشية ونقل املعرفة وتوطينها �أمر مهم”،
م�شريا �إىل قيام وزارة االت�صاالت ب�إطالق برنامج
تدريب اخلريجني وتنمية املهارات خلريجي قطاع

جانب من امل�ؤمتر

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات حديثي التخرج
“ جل�رس الفجوة بني اخلريجني و�سوق العمل”.
واعتمدت احلكومة توجها وطنيا يف الرتكيز على
التعليم االليكرتوين من خالل �إطالق مبادرة التعليم
الأردنية ،وتهدف �إىل رفع �سوية التعليم يف اململكة
من خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف تطوير علمية التعليم.
من جهته عر�ض رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور
ع��ادل الطوي�سي لأهمية امل�ؤمتر يف تزويد املهتمني
بنموذج فريد من نوعه يف مناق�شة املناحي العملية
يف تطبيقات الهند�سة الكهربائية وتكنولوجيا
املعلومات ،ويحدد عناوين للبحث يف هذا املجال ت�أتي
يف مقدمة الأولويات البحثية يف الأردن ودول �أخرى  .
ويف هذا ال�صدد عر�ض الدكتور الطوي�سي جلهود

اجلامعة يف ال��دخ��ول اىل املرحلة الثانية يف تنفيذ
ر�ؤي�ت�ه��ا الن ت�صبح جامعة بحثية م�ع�ترف بها يف
املنطقة والعامل .وقال �إن اجلامعة �أقرت �أربع خطط
ا�سرتاتيجية وم�شاريع عملية لتحقيق هذا الهدف،
وه��ي �صيانة وحت��دي��ث البنية التحتية والفوقية
والتو�سع يف احل��رم اجلامعي خللق بيئة منا�سبة
للبحث والتعليم ،ف�ضال عن دعم حزمة من احلوافز
للت�شجيع على البحث والتعلم”.
و� �ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر ح ��وايل  250ب��اح�ث��ا ومهتما
بتطبيقات تقنيات الهند�سة الكهربائية ،وقدم فيه
 65بحث ًا متميز ًا من باحثني من  25دولة خمتلفة،
ج��رى قبولها م��ن �أ��ص��ل  190بحث ًا ق��دم��ت للجنة
العلمية للم�ؤمتر.

ندوة يف الأردنية �( :سيكولوجية اجلماهري) تف�سر حترك الثورات العربية

�أخ��ب��ار الأردن��ي��ة  -نظمت ال��دائ��رة الثقافية يف
اجلامعة الأردنية ندوة حوارية حول كتاب الطبيب
وامل�ؤرخ الفرن�سي غو�ستاف لوبون “ �سيكولوجية
اجلماهري” ناق�ش فيها عدد من الطلبة واملهتمني
�أهم الأفكار والف�صول التي احتواها الكتاب.
الندوة التي �أدارها مدير الدائرة الثقافية باجلامعة
�إبراهيم غرايبة تناولت �أهم املحاور والأفكار التي
طرحها لوبون يف كتابه ال��ذي �ألفه �أواخ��ر القرن
التا�سع ع�رش وال�صادر عام  1995عن دار ال�ساقي
للمرتجم ها�شم �صالح حيث �أكد غرايبة �أن الكتاب
القى �شهرة واهتماما كبريين يف حينه كونه تناول
م�س�ألة التفكري اجلمعي للجماهري ،وحاول �أن يظهر
اخل�صائ�ص العامة والتف�صيلية للجماهري.
وكانت ثورة اخلبز التي حدثت يف الكرك املثال الذي
قدمه غرايبة للت�أكيد على �أن اجلماهري يحركها قادة
يخرجون فج�أة ويختفون فج�أة ولي�س بال�رضورة
ان يكونوا مفكرين ومن نخب املجتمع حيث قال
ان ث ��ورة اخل�ب��ز ق��اده��ا �شخ�صان خ��رج��ا غ�ضبا

وكانا �شخ�صني عاديني احدهما يعمل عامل مياومة
و�أنهم اختفوا بعد خروج اجلماهري وحتقيق فكرة
ال�سلوك اجلمعي.
وناق�ش امل�شاركون نظرة لوبون �إىل تكوين ال�سلوك
اجلمعي ال�ع��رب��ي ون�ظ��رت��ه اىل اجل�م�ه��ور العربي
حيث �أكد عدد منهم �أن لوبون ا�سقط فكرة املا�شية
و�آلية �إدارتها من حيث قائد القطيع والراعي الذي
ي�سوقه ويوجهه على اجلماهري العربية معترب ًا -
لوبون  -بذلك �أن تفكري اجلمهور العربي ت�أثر
ببيئته واملحيط حوله.
�أما الطرف الآخر فر�أى عك�س ذلك ،مربر ًا للوبون
طرحه ب�أن لوبون مل يعن كثريا باجلمهور العربي
بل عني كثريا بالغرب ،خ�صو�ص ًا �أن الكتاب جاء
بعد الثورة الفرن�سية التي �أكد امل�شاركون �أنه ت�أثر
جدا مبا �أفرزته الثورة الفرن�سية والآلية التي قامت
عليها وطريقة حترك اجلمهور نحو هدف واحد.
الكتاب الذي �أو�ضح مفهوم اجلمهور ال�سيكولوجي
“النف�سي”كجمهور منظّ م له روح جماعية وخ�صائ�ص

حم��ددة ,وفيه ت��ذوب ال�شخ�صية ال�ف��ردي��ة الواعية
ل�صالح ال��روح اجلماعية ,ليت�شكل تركيب جديد ال
يعترب حا�صل جمموع �أو متو�سط ال�سمات الفردية
لكل �شخ�ص ,فتح املجال �أم��ام امل�شاركني يف الندوة
ملناق�شة حترك اجلماهري يف الثورات العربية ومدى
انطباق ر�أي لوبون على واقع اجلماهري العربية.
ولأن اجلمهور وحتركه �صلب الكتاب وكذلك الربيع
العربي ،ف��إن قول بولون حول جمهور الثورات
انطبق على الثورات العربية عندما قال �إن “ الفرد
عندما ين�ضوي يف جماعة ي�شعر بالقوة فين�صاع
لغرائزه عن طوع واختيار  ,لأنّ اجلمهور ال تردعه
امل�س�ؤولية كما تردع الفرد ,وهو يف اجلماعة معرّ�ض
للعدوى من �أي فعل �أو عاطفة تت�ضخم لديه ب�سهولة
فتجده ي�ق��وم مب��ا ال مييل �إىل فعله م�ن�ف��ردا ,فهو
كاملنوّم مغناطي�سيا يفقد �شخ�صيته الواعية”
ويذكر �أن لوبون هو �أح��د �أ�شهر فال�سفة الغرب
و�أح��د الذين �أن�صفوا الأم��ة العربية واحل�ضارة
الإ�سالمية.

م�ؤمترات وندوات
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“اندوني�سيا:الإ�سالم والدميقراطية” حما�ضرة يف “الأردنية”

جانب من املحا�رضة

�أخبار الأردنية  -قال ال�سفري االندوني�سي زين
البحر نور �أن م�ستويات الدميقراطية ال تختلف
كثريا بني البلدان امل�سلمة وغري امل�سلمة يف العامل
النامي.
و�أ�ضاف خالل حما�رضة �ألقاها يف اجلامعة الأردنية
بعن ��وان« :اندوني�سي ��ا :الإ�س�ل�ام الدميقراطي ��ة»،
برعاي ��ة رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي �أن
هن ��اك افرتا�ضا خاطئ ًا ب�أن الإ�س�ل�ام والدميقراطية
ال يتوافق ��ان ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن العديد م ��ن الدرا�سات
ك�شفت �أن الدميقراطية تتجلى يف تعاليم الإ�سالم.
وا�ستعر�ض ال�سفري جمموعة من الآيات القر�آنية و
الأحاديث النبوية التي تدلل ب�شكل مبا�رش على عمق
مفهوم الدميقراطية يف الإ�سالم .
و ت�ن��اول ن��ور يف حم��ا��ضرت��ه عملية الدميقراطية
يف ب�ل�اده واالي��دول��وج �ي��ا املتبعة فيها وجتربتها
احلزبية وتطلع بالده الن تكون البلد الأمنوذج يف
الدميقراطية .
و�أ�شار �إىل ت�أكيد ب�لاده على الهوية الدميقراطية
الإ�سالمية لوقوعها على خط اال�ستواء بني قارتي

�آ��س�ي��ا وا� �س�ترال �ي��ا ومب �ح��اذاة ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ما دفعها لتكون الأمنوذج يف هذا املجال.
ويف ذات ال�سياق �أ�شار �إىل حر�ص بالده على امل�ضي
يف التطور االجتماعي وال�سيا�سي ،م�ستح�رضا
مقولة الرئي�س �سو�سيلو يودويونو«:الدميقراطية
والإ�سالم متالزمان ولهما قيمة خا�صة ،لذا ت�سعى
اندوني�سيا على �إبراز هويتها الإ�سالمية للم�ساعدة
م��ا �أم�ك��ن يف �إب �ع��اد ال�صور النمطية ال�سلبية عن
الإ�سالم من خالل ممار�سة دور فاعل يف التو�سط
لف�ض النزاعات يف ال�رشق الأو�سط».
و�أكد امل�شاركون من خالل النقا�ش �رضورة مواجهة
ات�ساع الفجوة بني الإ�سالم والغرب ،م�شريين �إىل
�أن هذه الفجوة لها عواقب مدمرة بالن�سبة للأمن
الدويل ،حيث ي�صور الغرب املجتمعات الإ�سالمية
باملتع�صبة والإرهابية والقمعية.
� أدار اللقاء الدكتور ح�سن املومني من كلية الدرا�سات
الدولية بح�ضور ع��دد من عمداء الكليات و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية ودبلوما�سيني عرب و�أجانب.

خبري عاملي يدعو �إىل
ال�شراكة بني القطاعني
العام و اخلا�ص يف الأردن
�أخبار الأردنية  -دعا خبري عاملي حكومات
عربية �إىل التخطيط مع القطاع اخلا�ص عند
تنفيذ م�شاريع تنموية وحيوية.
و�شدد اخلبري املايل يف البنك الدويل “با�سكال
دوه” خ�لال م�ؤمتر نقل بوا�سطة االت�صال
امل��رئ��ي ع�بر �شبكة التعلم للتنمية العاملية
“�أثري” يف اجلامعة الأردنية على �رضورة
درا�سة التكلفة واملخاطر لأي م�رشوع �إ�ضافة
�إىل توفري الكفاءات و املهارات الالزمة.
وامل�ؤمتر الذي نظمه البنك الدويل يف وا�شنطن
�سلط ال�ضوء على ال���شراك��ة ب�ين القطاعني
العام واخل��ا���ص يف الأردن وم�رص واملغرب
ولبنان وتون�س بهدف زي��ادة فر�ص العمل
لأكرب عدد من �رشائح ال�شباب ومتكينهم من
االندماج يف م�شاريع م�شرتكة.
و�أك��د “دوه ” ��ضرورة �أن تقوم احلكومات
بت�سويق م�شاريعها التي تنفذها مع القطاع
اخل ��ا� ��ص ،و�أن ت �ت �ع��اون م��ع امل�ستثمرين
و�أ�صحاب ر�ؤو���س الأم��وال ال�ستثمار الوقت
واملال واالنتباه ملخاطر امل�رشوع.
و�شارك يف امل�ؤمتر ممثلني عن وزارة العمل
والهيئة العامة للتخا�صية وجمموعة طالل
�أبو غزالة وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعة .

خرباء يطالبون بتو�سيع اال�ستثمار يف الطاقة الكهربائية
�أخبار الأردنية  -طالب خرباء يف قطاع الطاقة بتطوير املحفزات للتو�سع يف
اال�ستثمار بالطاقة الكهربائية يف الأردن.
و�أ��ش��اروا خ�لال ن��دوة عقدت يف اجلامعة الأردن�ي��ة على هام�ش �أعمال م�ؤمتر
الهند�سة الكهربائية واحلو�سبة �إىل معوقات اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة من
نواحي مالية وت�رشيعية وفنية وتنظيمية.
وقدم الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور �أحمد حيا�صات،
واملدير العام ل�رشكة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة ،والرئي�س التنفيذي
ل�رشكة اململكة للطاقة املهند�س غالب ال�سماك ،والرئي�س التنفيذي ل�رشكة ميلنيوم
للطاقة املهند�س �شكري احللبي ،والرئي�س التنفيذي ل�رشكة قعوار للطاقة
املهند�س ح�سن زغلول �أوراق عمل حول الو�ضع احلايل للطاقة املتجددة يف الأردن
و�سيا�سات اال�ستثمار يف هذا القطاع احليوي يف الأردن.
و�أ�شار نائب الرئي�س يف �رشكة برتا �سوالر املن�سق العام للندوة الدكتور ه�شام

عثمان �أن الندوة ناق�شت �سبل االرتقاء بهذه ال�صناعة لت�صل �إىل م�ستويات
عاملية ومبا متثله من دور �أ�سا�سي يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ولفت عثمان �إىل �أن امل�شاركني يف الندوة �أك��دوا �أهمية تعزيز ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص لدفع امل�ستثمرين الأجانب واملحليني للدخول يف هذه
ال�صناعة الواعدة للمرحلة احلالية وامل�ستقبلية وطويلة الأمد لت�صل �إىل (800
ميغاواط) وهو ما ميثل  %7من احتياجات الطاقة الكهربائية يف الأردن لغاية
. 2020
ي�شار �إىل �أن حجم اال�ستثمار يف الطاقة الكهربائية يف الأردن قد بلغ حوايل
ثالثة مليارات دينار يف حني �أن تكلفة �إنتاج الكيلو الواحد من الكهرباء تبلغ
حوايل ( )110فل�سات وهي مر�شحة لالرتفاع يف �ضوء ارتفاع �أ�سعار الغاز
وتعر�ض خطوط الغاز التي تغذي اململكة من جمهورية م�رص العربية للتفجري
حوايل ثماين مرات منذ اندالع الربيع العربي يف م�رص ال�شقيقة.

تعاون واتفاقيات
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اتفاقية تعاون بني (حقوق الأردنية)
وجمعية املحامني والق�ضاة الأمريكيني

بحث �أوجه التعاون بني
“الأردنية”
واجلامعات العمانية
�أخبار الأردنية  -بحث رئي�س اجلامعة
الأردن�ي��ة الدكتور ع��ادل الطوي�سي خالل
لقائه وف��د ًا عماني ًا برئا�سة وكيل وزارة
التعليم العايل الدكتور حممد ال�صارمي
�أوج��ه التعاون بني اجلامعة واجلامعات
العمانية.
و�أكد الطرفان ر�ؤيتهما امل�شرتكة بتعزيز
التعاون الأك��ادمي��ي وتبادل اخل�برات �إىل
جانب دع��م جهود التبادل الطالبي بني
البلدين ال�شقيقني.
و�أ� � �ش� ��اد ال� ��� �ص ��ارم ��ي ب�� ��دور اجلامعة
وم�ن�ج��زات�ه��ا ومكانتها ب�ين اجلامعات
العربية ،مو�ضح ًا �أن اجلامعة الأردنية
حمل ثقة العمانيني.
وعر�ض الطوي�سي للوفد ال�ضيف خدمات
اجلامعة والربامج الأكادميية التي تقدمها،
خ�صو�ص ًا �أن�ه��ا على م�شارف االحتفاء
مب�ضي خم�سني عام ًا على ت�أ�سي�سها.

لقطة تذكارية

�أخبار الأردنية  -وقعت كلية احلقوق يف اجلامعة
الأردن�ي��ة وجمعية املحامني والق�ضاة الأمريكيني
اتفاقية تعاون لدعم العيادة القانونية يف الكلية.
ووق��ع االتفاقية نيابة عن الكلية عميدها الدكتور
غ��ازي �أب��و عرابي وع��ن اجلمعية ممثلتها يف عمان
مها ال�شوملي.
وتعد العيادة القانونية برنامج تدريبي �أن�ش�أته
الكلية بغر�ض �إتاحة فر�ص التدريب العملي لطلبة
الكلية والباحثني فيها يف اجلانب القانوين و�ضمن
�رشوط معينة وذلك بهدف �صقل ق��درات ومهارات
الطلبة يف �إجراءات التقا�ضي خارج م�سار الدرا�سة
النظرية.

وق��ال �أب��و ع��راب��ي �أن االتفاقية ن�صت على قيام
اجلمعية بتقدمي ال��دع��م وامل �� �ش��ورة لطلبة الكلية
وتزويدهم بخربات عملية ومهارات فنية يف احلقل
القانوين ،خ�صو�صا و�أن اجلمعية تتمتع بخربات
هائلة يف هذا اجلانب.
و�أ�ضاف �أن االتفاقية �أ�شارت �إىل �إمكانية تدريب بع�ض
الأ�ساتذة للقيام بتطبيقات عملية ملوا�ضيع قانونية
وحقوقية ف�ضال عن تبادل الزيارات بني اجلانبني.
و�أك��د �أب��و عرابي �أن الكلية لديها ر�ؤي��ة م�ستقبلية
ل�ت�ط��وي��ر �إم �ك��ان��ات �ه��ا يف م �ي��ادي��ن ال�ب�ح��ث العلمي
والتدريب ال��ذي يخدم م�سرية الطلبة والباحثني
فيها �ضمن خطط وبرامج مدرو�سة.

الطوي�سي يلتقي م�س�ؤولة يف الأمم املتحدة
�أخبار الأردنية  -بحث رئي�س اجلامعة الأردنية
الدكتور عادل الطوي�سي خالل لقائه مديرة مكتب
الف�ضاء اخلارجي يف الأمم املتحدة �أوج��ه التعاون
بني اجلامعة واملركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا
الف�ضاء لدول غرب �آ�سيا التابع للأمم املتحدة.
ورحب الطوي�سي خالل اللقاء الذي ح�رضه مدير
امل��رك��ز اجل �غ��رايف امل�ل�ك��ي ال�ع�ق�ي��د ال��دك �ت��ور عوين
اخل�صاونة ب�إقامة عالقات علمية م�شرتكة تخدم
م�صالح اجلانبني.
وعر�ض الطوي�سي التحوالت التي �شهدتها اجلامعة،
خ�صو�ص ًا االهتمام بالبحث العلمي املتخ�ص�ص
وبناء عالقات منوذجية مع جامعات وم�ؤ�س�سات
علمية على جميع الأ� �ص �ع��دة املحلية والإقليمية
والدولية.
بدورها قدمت ال�ضيفة �رشح ًا حول �أهداف ومهام
امل��رك��ز ال ��ذي �سيتوىل �إق��ام��ة ب��رام��ج درا� �س �ي��ة يف
االت�صاالت والأر�صاد الف�ضائية واال�ست�شعار عن
بعد و نظم املعلومات اجلغرافية والغالف اجلوي.

جانب من اللقاء

ووفق ًا ملدير املركز اجلغرايف اخل�صاونة ف�إن املركز
�سوف مينح درجة املاج�ستري يف هذه الربامج� ،إىل
ج��ان��ب �إق��ام��ة دورات تدريبية للعاملني يف علوم
وتكنولوجيا الف�ضاء اخلارجي.

ويذكر ب�أن املركز الف�ضائي املزمع �إن�شا�ؤه يف املركز
اجل �غ��رايف امللكي الأردين �سيعمل على م��د ج�رس
التعاون م��ع اجلامعة لال�ستفادة م��ن خرباتها يف
ميادين التعليم والبحث وعلوم تكنولوجيا الف�ضاء.

لقاء العدد

12

علمتــــان مــــــــن اجلامعـــــة الأردنيــــــة يح�صـــــــدان
اّ
جـــائزتني مـــن «العويــــ�س الثقافيــــة »2011
جاء اعالن الأمانة العامة مل�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية �أ�سماء الفائزين يف دورتها الثانية ع�شرة ()2011/2010
مبثابة فوز للجامعة الأردنية؛ حيث ذهبت جائزتان من �أ�صل �أربع مت االعالن عنها ل�شخ�صيتني متميزتني من �أ�سرة اجلامعة ،قدمتا
�إ�سهامات جليلة يف م�سرية الثقافة والعلم يف اجلامعة.
فلقد اختري امل�ؤرخ الراحل الدكتور عبد العزيز الدوري من بني ( )366مر�شحاً لنيل جائزة الدرا�سات الإن�سانية وامل�ستقبلية ،يف
حني مت اختيار كاتب املجلة الثقافية الناقد الدكتور في�صل دراج من بني ( )220مر�شحاً لنيل جائزة الدرا�سات الأدبية والنقدية.

�إعداد وحوار :يا�ســمني ال�ضــامـن

الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري

الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري يف �سطور
كر�س �شيخ امل�ؤرخني و�إم��ام التاريخيني الراحل ال��دوري ما يزيد عن �أربعة عقود من
م�سريته يف العطاء العلمي والبحثي يف اجلامعة ،ويف العمل جاهد ًا على ت�أ�سي�س جيل من
الباحثني وامل�ؤرخني ،وهو �صاحب املدر�سة االجتماعية االقت�صادية يف درا�سة التاريخ ،وكان
كتابه (مقدمة يف التاريخ االقت�صادي العربي) �أحد الكتب الأوىل والنادرة التي تتحدث عن
مراحل تطور االقت�صاد يف بدايات الدولة الإ�سالمية .كما قدم �إنتاجاً علمياً متميزاً ،و�أ�س�س
مدر�سة يف علم التاريخ تقوم على الر�ؤية املنهجية ال�شاملة عرب درا�سة كل حقبة بجميع معارفها
االقت�صادية والثقافية والفكرية.
واليوم واجلامعة الأردنية تفتقد «هريودت�س العرب» الذي رحل عن عاملنا منذ عام ونيف،
ف�إنها تهنىء جائزة العوي�س على اختيارها العلاّ مة الدوري ملنحه اجلائزة ،فهو ي�ستحق
جائزته حتى بعد رحيله عن عاملنا.

«�ضيف العدد» الأ�ستاذ الدكتور في�صل درّاج يف �سطور
يعد الدكتور في�صل دراج الفائز باجلائزة يف حقل الدرا�سات الأدبية والنقدية �أحد �أبرز الكتاب املتعاونني
مع املجلة الثقافية التي ت�صدر عن اجلامعة الأردنية ،ويحمل درجة الدكتوراه يف الفل�سفة من فرن�سا عام
1974م ،و�شغل العديد من املنا�صب ،منها :مدير ًا لق�سم الأبحاث والدرا�سات يف املركز العربي للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية يف دم�شق يف الفرتة ( ،)2002 – 1996و�أ�ستاذ ًا يف املعهد العايل للدرا�سات امل�سرحية يف
جامعة دم�شق يف الفرتة (.)1999- 1997
كما عمل الدكتور دراج ب�شكل دائم وحمرتف يف جملة «�ش�ؤون فل�سطينية» التابعة ملركز الأبحاث الفل�سطينية
يف بريوت يف الفرتة ( ،)1977-1975ويف �إ�صدار �سل�سلة «ح�صاد الفكر العربي» ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة نا�صر
للثقافة يف بريوت مع الدكتور الراحل �إح�سان عبا�س والدكتورة وداد القا�ضي يف الفرتة (،)1982-1977
و�سل�سلة «مرايا الفكر املعا�صر» ال�صادرة عن دار كنعان ،يف دم�شق وظهر منها عدة جملدات،وتعاون ع�شر
�سنوات بال انقطاع مع جملة الكرمل التي كان ي�شرف عليها الراحل حممود دروي�ش.
و�أ�شرف على ترجمة كتاب «ب�ؤ�س العامل» لبيري بورديو يف ثالثة �أج��زاء ،وترجمة كتاب كلود لوفور
«التعقيد» عام 2007م  ،كما �أ�سهم يف كتاب «تاريخ الأدب العربي احلديث» ال�صادر عن جامعة باري�س عام
2007م .و�أ�صدر دورية «ق�ضايا و�شهادات» مع الراحلني عبد الرحمن منيف و�سعد اهلل ونو�س يف الفرتة
( ،)1992- 1989وظهر منها �سبعة جملدات.
وجائزة العوي�س هي اجلائزة الثالثة التي ينالها الدكتور دراج يف م�سريته الأدبية والنقدية ،والتي كرمت
�سابقاً بجائزة �أف�ضل كتاب عربي عام  2002عن كتابه (نظرية الرواية والرواية العربية) ،وجائزة الإبداع
الثقايف لدولة فل�سطني عام 2004م.

الأ�ستاذ الدكتور في�صل درّاج
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و�أنا �أحظى بلقاء ناقد كبري كالدكتور في�صل دراج تتملكني العديد من
الأفكار والهواج�س والأ�سئلة ،و�أ�صطحب معي ب�ضعة �أ�سئلة ت�سعى� ،ضمن
حيز �صفحات حمدود ،لإ�ضاءة �أفكار ومعارف ومقتطفات من م�سرية ثالثة
عقود يف النقد الأدبي والروائي وامل�ساهمات املتميزة التي �أثرت
�صفحات املجلة الثقافية يف اجلامعة الأردنية.

�س :نلت اجلائزة من �أول مرة تتقدم فيها ،بالرغم من �أن هناك العديد
من املر�شحني الذين تقدموا للجائزة لدورتني وثالث ،لكن مل ينالوا
الفوز ،مباذا ي�شعرك ذلك؟
ج� :أعتقد �أن نيل اجلائزة من �أول مرة ي�شعر االن�سان بالر�ضا� ،إنه ل�شيء
حمرج �أن يقف االن�سان بالدور وينتظر جائزة لدورتني �أو ثالث .وفوزي
بهذه اجلائزة حتديد ًا ي�شعرين بالراحة؛ لأين �أرى �أن هناك م�ؤ�س�سات عربية
حترتم الثقافة ،وحتاول �أن تعلن احرتامها هذا ب�أ�شكال عدة� .أما �شعور الفوز
بجائزة فهو �أمر يرتبط بعالقة االن�سان بذاته؛ فبعد �أن ينال جائزة ينظر �إىل
ال�سنوات الطويلة التي اجتهد فيها ،ليكت�شف �أن هذا االجتهاد مل يذهب عبثاً،
و�أن هناك من يقدره ،كما ي�شعر ب�أن هناك قيم ًا �أخالقية ال تزال موجودة
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات الثقافية،وبالتايل فهي راحة معنوية و�أخالقية ولي�س
لل�شهرة �أواال�شتهار.
�س :قدمت العديد من اال�سهامات الأدبية والنقدية التي �أثرت املجلة
الثقافية التي ت�صدر عن اجلامعة الأردنية ،كيف ترى تعاونك مع
املجلة الثقافية؟
ج :ا�شرتاكي يف املجلة الثقافية �أمر ذو قيمة يف حياتي؛ و�أتعاون معها منذ �أربعة
�أعوام مب�ساهمات ثابتة؛ حيث �أقدم درا�سة �أ�سا�سية يف كل عدد .لقد ا�ستطعنا
�أن نلم�س الحق ًا �أن املجلة �أ�صبحت معروفة ومطلوبة عربي ًا وعاملياً ،ولي�س
فقط يف اجلامعة الأردنية �أو الأردن حتى �أ�صبح الن�رش فيها غاية عند الكثري
من املثقفني العرب املرموقني بالرغم من امكانياتها املحدودة ،وقد ا�ستطاعت
�أن تقيم عالقة مع النقاد الكبار يف العديد من البلدان العربية والأجنبية كعامل
اللغة الأمريكي نعوم ت�شوم�سكي الذي قدم للمجلة �أكرث من م�ساهمة.
و�أ�شكر اجلامعة الأردنية التي �أتاحت يل فر�صة التعرف �إىل �أ�ساتذتها ،فهم
كاملجلة الثقافية ي�شعرونني بالدفء والأن�س وجمابهة االغرتاب ،كما �إننا يف

‘‘

ا�شرتاكي يف
املجلة الثقافية
�أمر ذو قيمة يف حياتي

”

‘‘

ن�شكر �إدارة
اجلامعة على الدعم
املعنوي الكبري الذي
تقدمه لنا

”

املجلة ن�شكر �إدارة اجلامعة على الدعم املعنوي الكبري الذي تقدمه لنا ،فلوال
هذا الدعم ملا ا�ستطاعت املجلة �أن تتطور ،وهي تبدو للوهلة الأوىل حم�صلة
الجتهاد بع�ض الأفراد ،لكنها يف حقيقة الأمر تعك�س اهتمام اجلامعة الأردنية
ب�أ�شكال الثقافة كافة.
�س :فزت يف ذات ال��دورة التي فاز بها الراحل الدكتور عبد العزيز
الدوري� ،أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الأردنية ،بجائزة العوي�س يف حقل
الدرا�سات امل�ستقبلية ،ونرى يف فوزكما فوز ًا للجامعة الأردنية التي
جمعت بينكما ،ما هو �شعورك يف ذلك؟
ج� :أ�شعر باالعتزاز ب�أن �أنال اجلائزة يف ذات ال��دورة مع العالمة الدوري،
وهو رمز كبري يف الثقافة العربية والعراقية ،و�سعيد لأن اجلامعة الأردنية
هي القا�سم امل�شرتك بيننا ،و�أوجه يف هذا ال�صدد حتية مل�ؤها ال�شكر والتقدير
واالحرتام للقائمني على اجلائزة.
لقد �سنحت يل الفر�صة ب�أن �أقابل الدكتور الدوري مرة واحدة ،وذلك عندما
كنت م�ست�شار ًا ملركز درا�سات الوحدة العربية؛ حيث حملني مدير املركز
الدكتور خري الدين ح�سيب ر�سالة له
للكتابة عن كتب الدكتور الدوري ،وهو
مفكر متميز ل��ه ر�ؤي ��ة ثاقبة يف عالقة
القومية والدميقراطية يف كتاباته املبكرة
يف بداية خم�سينيات القرن املا�ضي ،كما
�أن املجلة الثقافية �أع��ادت ن�رش درا�سة
متميزة ل��ه ك��ان��ت ق��د ن���شرت يف العدد
الأول م��ن جملة “الآداب البريوتية”
عام .1953
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‘‘

�أ�شعر باالعتزاز
ب�أن �أنال اجلائزة يف
ذات الدورة مع
العالمة الدوري

”

�س :عند االعالن عن �سبب اختيارك لنيل اجلائزة ،قيل �أنك ا�ستطعت �أن
ت�ضع لنف�سك منهجاً نقدياً متميز ًا خا�صاً يف نقد الرواية العربية ،وامتاز
خطابك النقدي بدقة امل�صطلح وو�ضوح الر�ؤية ،متجاوز ًا النقد الأدبي وعلى الرغم من حديث �صاخب عن زمن الرواية العربية ،كما يقول الدكتور
جابر ع�صفور� ،إال �أن الرواية ال تزال هام�شية على م�ستوى القراءة والتزال
�إىل النقد الثقايف العام ،و�ضح لنا ذلك؟
ج :ال �أعتقد على الإطالق �أن هناك نقد ًا �أدبي ًا بذاته ،و�إال ف�إنه �سيكون فقري ًا جن�س ًا �أدبي ًا مغرتباً؛ تقر�أه فئة قليلة معتقدة �أن الرواية للت�سلية ،لكنها يف واقع
ومدر�سي ًا عقيماً ،فالنقد يجب �أن يت�ضمن معارف من حقول جماورة مثل علم الأمر نوع �أدبي ينتج معرفة حقيقية ،وحتى ت�صبح الرواية جزء ًا من الثقافة
النف�س والفل�سفة وعلم االجتماع وعلم اللغة ،وعدم انفتاح النقد الأدبي على يجب �أن تكون جزء ًا مهم ًا يف العملية التعليمية ،و�أن حتظى باعرتاف عام من
غريه من الدرا�سات يفقره ب�شكل مريع ،فكما يعرف الدار�سون ف�إن املنظرين فئات املجتمع املختلفة ،و�أن يكون هناك ف�ضول معريف وتعليمي جتاهها ،كما
الكبار لنظرية الرواية ج��اءوا من الفل�سفة وعلم النف�س واللغة واالجتماع يجب �أن يعرتف بها ثقافي ًا لي�س من خالل جمموعة حمدودة من القراء ،و�إمنا
من خالل جميع امل�ؤ�س�سات الثقافية .و�أمتنى من اجلامعة الأردنية �أن تويل
وبالت�أكيد من تاريخ الأدب.
الإبداع الأدبي والروائي االهتمام و�أن تدرجه �أكرث يف
�أما النقد الثقايف باملعنى الذي �أ�شار �إليه امل�رشفون
قيمة ما يحلم
م�ساقات درا�سية تقبل به.
به االن�سان هي من
على اجل��ائ��زة فيتمثل يف �أم��ري��ن :الأول ه��و قراءة
املقوالت الفكرية واجلمالية والأخالقية التي تندرج قيمة النماذج التي يرى
فيها �أ�ساتذة ومعلمني
�س :ماذا يجدر بالروائيني العرب فعله حتى ينتقلوا
يف بناء ال��رواي��ة العربية؛ ف�لا ميكن ق��راءة جنيب
بالتقليد
جديرين
له
من مرحلة االت�ساع الكمي �إىل �إنتاج ظواهر؟
حمفوظ مث ًال دون معرفة امل�صادر التي ا�ستند �إليها
واحلوار
واملحاكاة
ج :ال �أحب �أن �أمار�س دور النا�صح ،لكنني �أ�ستطيع �أن
يف الرواية.
�أق��ول �أن على الروائيني العرب التعرف �إىل التجارب
والثاين� :أين ال �أحمل الإعجاب للنقد املتخ�ص�ص؛
الروائية العربية املا�ضية ،ذلك �إن املا�ضي ي�شكل جزء ًا
�أي ال ��ذي ي �ب��د�أ بالنقد الأدب� ��ي وينتهي ب��ه .ولقد
قدمت جمموعة معاجلات يف العوملة ووطنية املثقف وال��ذاك��رة الفل�سفية ،من احلا�رض ،والتعرف �إىل الرواية العاملية يف �أ�شكالها املختلفة واال�ستفادة
وكتابيّ «احلداثة املتقهقرة» و»ذاك��رة املغلوبني» ال يندرجا كلي ًا يف النقد منها ،وخا�صة �أننا نعي�ش يف جمتمع �إن�ساين مفتوح وغري قابل لالنغالق.
الأدبي ،بل يت�ضمنا تاريخ �سيا�سة الدفاع عن الكرامة الوطنية واالنحياز اىل فالرواية جن�س �أدبي كوين؛ �أي منفتح على جميع املعارف الأجنبية ،حتى
قيل �أنها «فن مت�سول» يت�سول على العلوم الأخرى ،ولكن هذا الت�سول تعاد
امل�ضطهدين.
و�أظن �أن مثل هذا النقد الثقايف لي�س خا�ص ًا بي ،بل �أخذ به جمموعة كبرية من �صياغته ب�شكل �أدبي من خالل املجمل اخل�صيب و�إعطاء النرث دوره احلقيقي
وتو�سيع امكانيات اللغة.
الكتاب مثل �إدوارد �سعيد ،والفرن�سي تودوروف ،وتريي �إيغلتون.

‘‘

”

�س :قلت وا�صفاً حال الرواية العربية ب�أن «االت�ساع الكمي ال ينتج
ظواهر» ،هل ما زالت الرواية العربية تت�سم باالت�ساع الكمي؟
ج :ال ميكن االعرتاف بجن�س �أدبي معني �إال �إذا حتول �إىل ظاهرة اجتماعية
�أو جزء من ن�سيج الثقافة االجتماعية ،والرواية العربية حتى اليوم تتميز
باالت�ساع الكمي الذي ال يعني لزوم ًا تطور ًا على م�ستوى الكيفية والداللة
واملعنى ،ففي كل عام تنتج فقط ع�رش روايات جيدة.

لقاء العدد
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املقارنة ،ومن ال يح�سن املقارنة ال ي�ستطيع �أن يقدم �أي حكم �صائب.
ال �أن
�أمتنى فع ً
�أعتقد �أن االن�سان ال ي�صبح ناقد ًا باملعنى احلقيقي للكلمة ،بل يق�ضي كل
�أ�صبح ناقداً ،و�أن �أجد
حياته حماو ًال �أن يكون ناقد ًا وحماو ًال �أن يحاكي بع�ض الكبار الذين تعلم
الوقت الكايف كي
منهم ،وقيمة ما يحلم به االن�سان هي من قيمة النماذج التي يرى فيها �أ�ساتذة
�أ�صبح الناقد الذي
ومعلمني له جديرين بالتقليد واملحاكاة واحلوار.
�أرغب �أن �أكونه
ولهذا ،ف�إين ال �أميل �إىل تعبري «نظرية» يف النقد الأدب��ي ،وال �أميل �إىل تعبري
«علم الأدب»؛ لأن الأدب وما يت�صل به بعامة يرتبط بالتذوق واملعرفة ومن
وانت�شار الرواية بر�أيّ يحتاج �إىل عقل حواري يعرتف فيه الأفراد ببع�ضهم دون هذا التذوق تظل املعرفة ،حتى لو كانت �أكادميية ،قا�رصة عن م�ساءلة
بع�ضا ً ،وتعرتف �أ�شكال الثقافة ببع�ضها بع�ضاً ،وهو ال يتحقق دائما ً؛ حيث ما يقوله الأدب الذي مو�ضوعه الأول والأخري هو االن�سان واالرتقاء به قيمي ًا
ين�رصف امل�ؤرخ دوم ًا �إىل الدرا�سات التاريخية والفيل�سوف مهو�س بالق�ضايا و�أخالقي ًا معاً.
الفل�سفية ،وع��امل اللغة باللغة ،فمن املفرت�ض �أن ي�ع�ترف ه� ��ؤالء جميع ًا و�أمتنى فع ًال �أن �أ�صبح ناقداً ،و�أن �أجد الوقت الكايف كي �أ�صبح الناقد الذي
بالرواية ،و�أن يجعلوها عالقة يف بحثهم التاريخي والفل�سفي واللغوي ،فمن �أرغب �أن �أكونه ،وهذا غري متاح �إال �إذا و�سع الناقد مو�ضوعاته وانفتح على
املزايا الإيجابية الأ�سا�سية للإبداع الروائي ا�ستفادته من جميع املعارف موا�ضيع كبرية ،ولهذا ف�إنني �أعمل الآن على كتاب عنوانه «ال�رش والوجود»:
قراءة يف جنيب حمفوظ،حماو ًال �أن �أقيم حوار ًا بني الرواية والفل�سفة ،وعلى
الإن�سانية.
كتاب �آخر وهو «الرواية جماز العامل» الذي ي�سعى
ومن يقر�أ ثالثية جنيب حمفوظ يجد فيها �شيئ ًا عن فل�سفة
�أهدي اجلائزة
لفتح ال��رواي��ة على علم اللغة واجلماليات املختلفة
�شوبنهاور ،وفل�سفة الت�صوف ،و�أ��ش�ي��اء ع��ن فل�سفة
�إىل كل م�س�ؤول ي�ؤمن
التطور واالرت�ق��اء ،كما �أن روائي ًا مبدع ًا مثل اللبناين للمثقف �شيئ ًا من �سالمة والفل�سفة والنظر �إىل الوجود.
وهذا حلمي ،فهناك يف ذهن االن�سان حلم ما� ،إما �أن
الروح التي حتتاجها
ربيع جابر ق��د جعل م��ن الوثائق التاريخية عن�رص ًا
يتحقق وهو على قيد احلياة وهو �أمر م�ستبعد ،و�إما
الكتابة والإبداع
حموري ًا يف �إبداعه الروائي ،و�أذك��ر امل�رصي �صنع اهلل
�أن يزامله حتى املوت.
�إبراهيم الذي يدرج يف روايته معلومات وا�سعة جد ًا عن

‘‘

”

‘‘

”

االقت�صاد وعن اال�ستعمال ال�سيا�سي لالقت�صاد ،وجمال الغيطاين �أي�ض ًا الذي
�س :ملن تهدي هذه اجلائزة؟
�أقام عمله الكبري «التجليات» على معرفة وا�سعة بالت�صوف.
ج� :إن االن�سان يهدي ما �أُعطي له �إىل جميع الذين علموه؛ �أ�ساتذته يف اجلامعة
�س :هل تعتقد �أن الثالثة عقود املن�صرمة التي ق�ضيتها يف النقد كونت و�إىل املثقفني الكبار الذين ا�ستفاد منهم ،و�إىل كل م�س�ؤول ي�ؤمن لهذا املثقف
�شيئ ًا من �سالمة الروح التي حتتاجها الكتابة والإبداع ،و�إىل جميع املثقفني
لذاتك الناقد الذي ترغب ،وهل حققت لك حلمك؟
ج :بد�أت حياتي معتقد ًا �أنني ناقد ،و�أ�صل الآن �إىل جائزة العوي�س و�أنا �أعتقد املجتهدين واملبدعني الذين يبحثون عن املعرفة ،ولي�س ال�شهرة؛ لأن البحث
�أنني �أحاول جاهد ًا �أن �أكون ناقد ًا للأدب والثقافة واحلياة .فالناقد احلقيقي عن ال�شهرة ي�ؤدي �إىل اختالل كبري يف املعرفة والإبداع ،كما �أهديها �إىل ظواهر
هو من ميتلك معرفة مركبة تت�ضمن تاريخ الأدب وعلم اللغة والقدرة على �أخالقية وثقافية ،وميكن �أن تكون املجلة الثقافية �أو اجلامعة الأردنية �إحدى
تلك الظواهر.

‘‘

هناك يف ذهن
االن�سان حلم ما� ،إما
�أن يتحقق وهو على
قيد احلياة وهو �أمر
م�ستبعد ،و�إما �أن يزامله
حتى املوت

”
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