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إضاءات

املؤمتر العاملي الرابع للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
يف املناطق الصحراوية ()GCREEDER 2013

اعداد زكريا الغول

مؤمترون يوصون بسن تشريعات ملزمة الستخدام الطاقة املتجددة
السالمية يدعو اىل تأسيس جملس للطاقة يرأسه رئيس الورزاء

إن

التحدي ��ات الت ��ي منر به ��ا تتطلب إيالء أهمية ك�ب�رى لتعزيز األم���ن الغذائي واملائي
وتلبية احتياجات اململكة من مصادر الطاقة ،لدى معاجلتها يف برنامج عمل احلكومة،
ع�ب�ر التخطيط بعي ��د املدى وإقام ��ة املش ��اريع الكربى الق���ادرة على تلبي���ة احتياجاتنا
املتنامي ��ة ،وذلك عرب الش ��راكة الفاعل ��ة والبناءة مع القطاع اخل���اص ،ومواجهة حتديات
الطاقة من خالل تنويع املصادر ،وتنفيذ برامج ترشيد االستهالك*.

وانطالق���ا من توجه���ات جاللة امللك
عب���داهلل الثاين ابن احل�س�ي�ن املعظم
عقد مرك���ز املياه والطاق���ة والبيئة
يف اجلامع���ة االردني���ة م�ؤمت���ره
الراب���ع للطاق���ة املتج���ددة وكف���اءة
الطاقة يف املناطق ال�صحراوية

( ،)2013 GCREEDERبه���دف
اال�س���هام يف خل���ق فه���م م�ش�ت�رك
لأهمي���ة الطاق���ة املتج���ددة ،ورف���ع
كفاءتها وحتقيق مفهوم امن الطاقة،
للتغل���ب على التحدي���ات التي تواجه
اال�س���تثمار يف م�ش���اريع الطاق���ة
املتجددة يف املناطق ال�صحراوية.

وامل�ؤمتر الذي حظي برعاية كرمية من
�سمو االمري حمزة بن احل�سني املعظم
ج���اء �ضمن جه���ود اجلامعة االردنية
لإيجاد حل���ول مل�شكلة الطاقة التي ما
فت�أت تلعب دورها يف قيادة حراك
اكادميي وعلمي وثقايف ايجابي وبناء
كناقلة للمعرفة ومنتجة لها.

* مقتبس من أقوال جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم يف كتاب التكليف السامي الثاين لدولة الدكتور عبداهلل النسور 9 ،آذار/مارس 2013
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إضاءات

حفل االفتتاح
وزي���ر الطاق���ة وال�ث�روة املعدني���ة
الدكتور حمم���د حامد قال يف كلمة
القاه���ا خ�ل�ال امل�ؤمت���ر «�إن ل�ل�اردن
م�ستقب�ل�ا واع���دا يف جم���ال الطاقة
على املدى املتو�سط والبعيد».
و�أو�ضح حام���د �أن ال���وزارة اطلقت
ع���دة م�شاري���ع يف جم���ال الطاق���ة
املتج���ددة وال�صخر الزيت���ي والطاقة
النووي���ة تهدف اىل ان تبلغ م�ساهمة
امل�ص���ادر املحلي���ة يف خلي���ط الطاقة
الكل���ي يف العام  2020اىل حوايل %40
مقارنة بحوايل  % 3حاليا.
و�أك���د حام���د ان االردن ينظ���ر اىل
الطاقة املتج���ددة وحت�س�ي�ن كفاءتها
عل���ى انها احد احللول اال�سا�سية على
املدى الق�صري واملتو�سط لال�سهام يف
التخفيف من ازمة الطاقة.
و�أ�ش���ار حام���د اىل افتق���ار االردن
مل�ص���ادر حملي���ة للطاق���ة التجاري���ة،
واعتم���اده عل���ى ا�ست�ي�راد اكرث من
 %97من احتياجاته ،ا�ضافة اىل ارتفاع
معدالت الطلب عل���ى الطاقة قيا�سا
بامل�ستويات العاملية لت�شكل جمتمعة
حتدي���ا حقيقي���ا و�صعب���ا يف قطاع
الطاق���ة ،الفتا اىل ان كلف���ة الطاقة
امل�ست���وردة للع���ام 2012بلغت حوايل
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 4.6ملي���ار ما ي�شكل ح���وايل  %21من
الناجت املحلي.
بدوره ،حث رئي�س اجلامعة االردنية
الدكتور اخليف الطراونة امل�شاركني
يف امل�ؤمتر على ��ض�رورة ان تكون
م�شاريع الطاقة املتجددة واال�ستثمار
يف اخلالي���ا ال�شم�سي���ة وطاق���ة
الري���اح وا�ستغ�ل�ال ال�صخ���ر الزيتي
واليورانيوم ب�ؤرة اهتمام الباحثني.

"ل��ل ��اردن مستقبل
واع � � � ��د يف جم����ال
الطاقة”

ودعا الطراونة اىل �رضورة املواءمة
بني البحث العلمي والقطاع ال�صناعي
م���ن اج���ل تخفي���ف اعب���اء املواطن
االردين ال���ذي ت�شكل فاتورة الطاقة
لديه عبئ���ا كبريا ي�ؤدي اىل م�شاكل
اجتماعية واقت�صادية.
و�أكد الطراونة يف معر�ض حديثه �أن
اجلامعة االردنية د�أبت منذ ت�أ�سي�سها
على ا�ستقطاب املعارف والكفايات،
وت�شجي���ع البحث ال���ذي بلغت كلفة
دعمه لهذا العام زهاء ع�رشة ماليني
دينار ،االمر ال���ذي ترى فيه �سبيلها
لبناء الوطن والتقدم به.

وا�شار الطراونة اىل ان دعم اجلامعة
للبحث العلمي ي�شكل ذهنية را�سخة
لديه���ا وبواب���ة للعبور نح���و العاملية
من خالل تفعي���ل التعاون والتن�سيق
لبناء �رشاكات ا�سرتاتيجية وتطوير
الدع���م الفن���ي للم�شاري���ع البحثي���ة
وا�ستقط���اب الدع���م اخلارج���ي
للم�رشوعات املتميزة.

ويف التفاصيل

امل�ؤمتر ال���ذي ا�ستمر على مدار ثالثة
اي���ام ناق����ش يف ما يزي���د على ()25
جل�س���ة عمل ،ومب�شاركة ( )12متحدثا
رئي�سي���ا م���ن خمتل���ف اجلامع���ات
العربي���ة والعاملي���ة اوراق���ا علمي���ة
ن�رشت الول مرة توزعت حماورها
عل���ى م�ص���ادر الطاق���ة ،والطاق���ة
املتج���ددة ،وتطبيق���ات تكنولوجي���ا
الطاق���ة ال�شم�سية والأبنية اخل�رضاء،
و�سيا�س���ات الطاق���ة ،وانظمة الطاقة
املتجددة املو�صولة بال�شبكات وكفاءة
وادارة الطاقة ،واقت�صاديات الطاقة،
وال�سيا�س���ات امل�ستدام���ة والتغ�ي�ر
املناخ���ي وغريها م���ن املوا�ضيع ذات
ال�صلة.

ال���ط���راون���ة :الب���د ان
تكون مشاريع الطاقة
امل����ت����ج����ددة ب�����ؤرة
اهتمام الباحثني

إضاءات

جلسات اليوم االول

وتناولت اوىل جل�سات امل�ؤمتر املمتد
ثالث اوراق علمي���ة اوالها للدكتور
برنارد �سرتويازو من ا�سبانيا حتدث
فيها عن كيفية حتويل الطحالب اىل
ثاين اك�سيد الكربون لتكون م�صدرا
للطاقة وم�صدرا غذائيا يف �آن واحد.
وثانيه���ا للدكت���ور هي�سافومي ميادا
من اليابان تناولت بناء املدن الذكية
وكيفية ان�شاء االبنية اخل�رضاء ،فيما
ركز الدكتور مارتن كالتي�سميت من
املاني���ا يف ورقته الثالثة على انظمة
الطاقة املتجددة يف املانيا وحتدياتها
ومقارنة االمن���وذج االملاين باالمنوذج
االردين.

جلسات اليوم الثاين

فيما رك���زت جل�سات الي���وم الثاين
يف م�ضامينها على �رضورة تو�سيع
قاعدة اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة
املتج���ددة خ�صو�ص���ا يف املناط���ق
ال�صحراوية.
وتن���اول الدكتور ابراهيم �صالح من
ليبيا يف م�شاركت���ه ،اهم التحديات
الت���ي تواج���ه الطاق���ة امل�ستدامة يف
ليبيا و�شمال افريقيا ،بينما حتدثت
الدكت���ورة م���ي البن���ا م���ن اجلامع���ة
االملانية االردني���ة يف اجلل�سة الثانية
ع���ن الطاق���ة الناجم���ة ع���ن ح���رق

املخلفات ال�صلبة ومعاجلتها يف مياه
البحر امليت.
وط���رح الدكت���ور جريه���ارد كنيز
م���ن املانيا يف اجلل�س���ة الثالثة حلوال
مل�شكل���ة ارتفاع درجة حرارة االر�ض
عل���ى امل�ست���وى العامل���ي ،م�شريا اىل
��ض�رورة ان تك���ون هن���اك جه���ة
واحدة ذات طاب���ع عاملي توجه �آليات
ا�ستخ���دام وتولي���د الطاقة يف العامل
اجمع.
وك�شف الدكتور �رساج من الهند يف
ورقته العلمي���ة التي حملت عنوان:
( اال�ست�شع���ار ع���ن بع���د يف طاق���ة
الرياح) ،انه خل����ص اىل نتائج تف�ضي
اىل امكانية تطوي���ر تطبيقات حتدد
�رسعة الرياح على ارتفاع ي�صل اىل
كيلومرت فوق �سطح االر�ض.
وت�ضمن���ت م�شارك���ة الدكتور جمال
اال�صفر من اجلامع���ة االردنية �آليات
حتوي���ل الطاق���ة الكامن���ة يف ب���ذور
التم���ر ،فيما تن���اول الدكتور ع�صام
جناج���رة م���ن االم���ارات العربي���ة
املتح���دة اال�سالي���ب امل�ستخدم���ة يف
ب�ل�اده لتحوي���ل الوق���ود ال�صلب اىل
وقود غازي.

جلسات اليوم الثالث

اما اوراق عمل اليوم الثالث واالخري
ف�سلط���ت ال�ضوء على ط���رق و�آليات
جدي���دة لت�صني���ع الدي���زل احلي���وي

و�أ�ساليب مبتكرة لرت�شيد ا�ستهالك
الطاقة االحفورية.
وحت���دث رئي����س ق�س���م الهند�س���ة
الكيميائي���ة يف اجلامع���ة االردني���ة
الدكت���ور زايد حمام���رة يف ورقته
العلمية عن امكانية ا�ستخراج الديزل
احليوي من نبت���ة اجلوجوبا كم�صدر
بدي���ل للطاق���ة  ،داعي���ا احلكومة اىل
تبني هذه الآلية والعمل على ت�شجيع
زراع���ة نبت���ة اجلوجوب���ا م���ن خالل
تهيئة الظروف االنتاجية لنموها.
وا�ش���ار الباح���ث ح�س�ي�ن �سانلي من
تركي���ا اىل امكانية ت�صني���ع الديزل
احلي���وي من خالل تدوير الفائ�ض من
الزيوت العادمة وامل�ستخدمة ،واليات
ا�سق���اط التجرب���ة عل���ى امانة عمان
الكربى.
ويف تفك�ي�ر خ���ارج ال�صن���دوق
تغل���ب الدكت���ور عل���ي ب���دران يف
ورقت���ه العلمي���ة على ع���دم دميومة
الطاقة املتجددة خ�ل�ال اليوم الواحد
با�ستخ���دام نظ���ام هجني ب�ي�ن الطاقة
ال�شم�سية وطاق���ة الريح حيث طور
نظام���ا لتوليد الكهرب���اء يعمل على
الطاقة ال�شم�سية خالل النهار وطاقة
الري���اح خ�ل�ال اللي���ل للو�ص���ول اىل
اف�ض���ل امل�ستوي���ات لتوري���د الطاقة
املتجددة.

"االردنية"
أن��ف��ق��ت اك�ث�ر من
ع����ش����رة م�لاي�ين
دي�������ن�������ار ع���ل���ى
البحث العلمي
للعام 2013
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إضاءات
واك���د الدكتور بوينغ م���ن املانيا يف
ورقت���ه ح���ول حتلي���ل الطاق���ة يف
االردن با�ستخدام م�ؤ��ش�رات الأداء،
��ض�رورة و�ضع م�ؤ��ش�رات اداء تلزم
بها احلكوم���ة ا�صح���اب املباين على
مدى ال�سنوات القادمة بهدف تر�شيد
ا�سته�ل�اك الطاقة وزي���ادة ا�ستخدام
الطاقة املتجددة.
واو�ض���ح املهند����س ا�سي���د مط���ر من
اجلامع���ة االردني���ة يف م�شاركت���ه
امكانية ا�ستخ���دام الطاقة املهجنة مع
الطاق���ة املتجددة من خ�ل�ال توظيف
االنابي���ب املفرغ���ة لتولي���د الطاقة
ال�شم�سي���ة ،حتدث هن���دري عماري
م���ن جامعة م�ؤت���ه عن اث���ر ا�ستخدام
طاقة الرياح على تر�شيد اال�ستهالك
الطاقة االحفورية يف االردن.
وق���دم الدكت���ور احم���د ال�سالمي���ة
واملهند�س���ة خلود ح�سونة مبنى كلية
الهند�س���ة والتكنولوجيا يف اجلامعة
االردنية امنوذجا يف تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة م���ن خالل اتباع اليات وتدابر
خمتلف���ة لرت�شيد اال�سته�ل�اك مثل
ا�ستخ���دام املج�س���ات ال�ضوئي���ة يف
قاع���ات و�أروق���ة الكلي���ة ،والزجاج
العازل للحرارة ،وا�ستبدال امل�صابيح
ب�أخرى موفره للطاقة.

توصيات املؤمتر

وخل�صت نتائ���ج امل�ؤمتر �إىل �رضورة
�س���ن ت�رشيع���ات ملزم���ة ال�ستخدام
الطاق���ة املتجددة والعم���ل على ايجاد
�آلي���ات لت�شجيع �صغ���ار امل�ستثمرين
وم�ستخدم���ي الطاق���ة لل�سع���ي
احلقيقي لتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
االحفورية ،واالعتم���اد على الطاقة
املتج���ددة به���دف تخفي���ف فات���ورة
الطاقة.
و�ش���ددت التو�صي���ات على �رضورة
اعتم���اد ك���ودات البن���اء اخلا�ص���ة
باحلفاظ عل���ى الطاقة ،ون�رش ثقافة
ت�صمي���م املب���اين البيئي���ة ،وت�شجيع
6

ا�ستخ���دام �أنظمة توف�ي�ر الطاقة يف
املباين من خالل ا�ستخ���دام امل�صابيح
املوف���رة للطاق���ة وا�ستخ���دام الطاقة
ال�شم�سية لتولي���د الكهرباء وت�سخني
املي���اه و�إ�ستخ���دام التربي���د الطبيعي
مث���ل التربي���د با�ستخ���دام مالق���ف
اله���واء والتربي���د بالتبخ�ي�ر يف
التكييف والتهوية ،بديال عن الطاقة
االحفورية.

" ض� � ��رورة اع �ت��م��اد
ك � � � � � ��ودات ال � �ب� ��ن����اء
اخل��اص��ة ب��احل��ف��اظ
على ال�ط��اق��ة ،ونشر
ث�� �ق� ��اف� ��ة ت��ص��م���ي���م
املباين البيئية”
و�أه���اب امل�شارك���ون بو�سائ���ل
االع�ل�ام اط�ل�اق حم�ل�ات اعالمي���ة
مدرو�س���ة وممنهجة ت�شجع �سلوكيات
وممار�س���ات تر�شي���د م���ن ا�سته�ل�اك
الطاق���ة ،واال�ستخ���دام الأمثل ل�ضوء
النهار يف املباين.

وت�ضمن���ت التو�صي���ات ت�شجي���ع
البح���ث والتطوير يف جم���ال �أنظمة
الوقود البيولوجي،وتعزيز التعاون
ب�ي�ن املعهد ال���دويل لتحلي���ل النظم
التطبيقي���ة (  ) IIASAوبرام���ج
الطاقة يف ال��ش�رق الأو�سط و�شمال
�أفريقي���ا ( ) MENAلإج���راء
البحوث ب�ش�أن �إ�صالح و�صياغة �إطار
قان���وين و�سيا�سي منا�س���ب لت�شجيع
التنمي���ة ومتوي���ل م�شاري���ع الطاق���ة
املتجددة على نطاق وا�سع.
و�أك���دت التو�صي���ات اهمي���ة تنويع
موارد الطاقة يف كل بلد بحلول عام
 2020لت�شمل الطاقة املتجددة ،وموارد
الطاقة الأخرى بدال من االعتماد كليا
على الوق���ود الأحف���وري والتعامل
مع الطاق���ة من املنظ���ور الذي يدمج
االقت�ص���اد والطاقة والبيئة يف نطاق
عامل���ي ،وتوظيف النه���ج الت�صاعدي
 Bottom-up Approachيف
التعامل مع ق�ضايا الطاقة املتجددة.
ب���دوره ،دعا رئي����س رئي����س اللجنة
التح�ضريي���ة للم�ؤمت���ر ومدير مركز
املي���اه والطاقة والبيئ���ة يف اجلامعة
االردني���ة الدكت���ور احم���د ال�سالمي���ة
اىل ت�أ�سي����س جمل�س للطاق���ة ير�أ�سه
رئي����س ال���وزراء وع�ضوي���ة وزراء
الطاق���ة والرثوة املعدني���ة والأ�شغال
واال�س���كان والتخطي���ط والتع���اون
ال���دويل والتعلي���م الع���ايل واملراكز
البحثية املهتمة ب�ش�ؤون الطاقة.

إضاءات

" ت �ش �ج �ي��ع ال �ب �ح��ث
والتطوير يف جمال
أن ���ظ � �م� ��ة ال� ��وق� ��ود
البيولوجي”
و�شدد ال�سالمية على �أن يتوىل املجل�س
مهام متابع���ة تنفي���ذ اال�سرتاتيجية
الوطني���ة لقط���اع الطاقة يف االردن
والت���ي و�ضعت يف الع���ام  2007ومل
ينف���ذ �إال ال�شيء الي�س�ي�ر منها لعدم
وجود اليات للإ�رشاف على تنفيذها
�آنذاك".

بحث انشاء معهد خاص ملشاريع الطاقة املتجددة
اىل جان���ب م�شاركتهم يف فعاليات
امل�ؤمتر ،بح���ث اع�ضاء جمل����س ادارة
�شبك���ة ديزرت���ك دعم ان�ش���اء معهد
متخ�ص�ص يف الدرا�سات االجتماعية
واالقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة مل�شاري���ع
الطاقة املتجددة.
و��ص�رح رئي����س ال�شبك���ة الدكت���ور
مولدي مي�ل�اد�« :إن ال�شبكة تتدار�س
اي�ضا ان�ضمامه���ا ل�شبكة االمم املتحدة
حلل���ول وانظم���ة تطوي���ر م�شاري���ع
التنمي���ة امل�ستدام���ة ا�ضاف���ة اىل
االن�ضمام للمركز االقليمي للطاقات
املتجددة يف املنطق���ة العربية التابع
جلامعة الدول العربية».
ووق���ال مي�ل�اد �« :إن �شبكة ديزرتك
تعمل عل���ى ا�ستغالل طاق���ة ال�شم�س
والري���اح يف �صحراء بل���دان ال�رشق
الأو�س���ط و�شم���ال �إفريقي���ا لتوليـد
الكهـرب���اء م���ن �أجـ���ل ت�أمينها حملي ًا
وا�ستخدامه���ا يف حتلي���ة مياه البحر
وت�صدير الفائ�ض �إىل �أوروبا».

معرض الشركات املشاركة

عل���ى هام����ش امل�ؤمتر اقي���م معر�ض
لل��ش�ركات املحلية العاملة يف جمال
الطاق���ة املتج���ددة �شارك في���ه نقابة
املهند�س�ي�ن الأردني�ي�ن ،و�رشك���ة
فيالدلفي���ا للطاق���ة ال�شمي�سي���ة،
و�رشكة اال�صالة لاللكرتوميكانيك،
واملرك���ز الوطن���ي لبح���وث الطاقة،
وال�رشكة الوطنية للغاز.
وعر�ض���ت ال��ش�ركات امل�شارك���ة
�أح���دث ما تو�صلت �إلي���ه من م�شاريع
ومنتجات متعلقة بالطاقة املتجددة،
واخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا وكيفية
اال�ستف���ادة منها واليات دعم برامج
وبحوث الطاقة البديلة.

ويف اخلتام

�أك���د ال�سالمي���ة �أن اللجن���ة �سرت�س���ل
تو�صي���ات امل�ؤمت���ر اىل جمي���ع
احلكومات العربية وبرملاناتها ،واىل
هيئ���ة االمم املتح���دة وجامعة الدول
العربية ام�ل�ا يف ان ي�صار اىل دعم
امل�رشوع���ات وتبن���ي االف���كار التي
او�صى بها امل�ؤمتر.

ومتن���ى عل���ى احلكوم���ات تبن���ي
تو�صي���ات امل�ؤمت���ر وم�رشوعات���ه
ال�سيما انتاج الطاقة والوقود احليوي
م���ن الطحالب من خ�ل�ال و�ضعها يف
�أنابيب زجاجية وتعري�ضها لل�شم�س،
خ�صو�ص���ا وان االردن يتميز بن�سب
�سطوع �شم�س عالي���ة م�شريا اىل ان
هذه التقنية ت�ساعد على التخل�ص من
ثاين �أوك�سي���د الكربون وانتاج مواد
�صيدالني���ة ثمين���ة �أهمه���ا فيتامني
الـ(�أوميجا  .)3وامل�رشوعات االخرى
مثل ت�صنيع الديزل احليوي والأنظمة
الهجينة للطاقة املتجددة.
وي�ش���ار اىل �أن امل�ؤمت���ر اخلام����س
(� )2015- GCREEDERسيعق���د
يف الفرتة ما بني �شهر �آب (�أغ�سط�س)
 24 .و �13أيل���ول (�سبتمرب) من العام
 ،2015وم���ن املتوق���ع ان يعق���د على
هام�شه اجتم���اع اجلامعات امل�شرتكة
مب�رشوع ديزرك.
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إضاءات

األردنية تتسلم أرفع شهادة يف
جودة التعليم العايل
ابراهي���م ذياب  -ا�ستلم���ت اجلامعة
الأردني���ة �شه���ادة الت�صني���ف العاملي
مل�ؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل (QS
 ) Starsخ�ل�ال امل�ؤمت���ر التا�س���ع
مل�ؤ�س�س���ة ( )QSالع���ام للقي���ادات
املحرتف���ة يف التعلي���م ال���ذي عقد
يف مدين���ة �سي����ؤول يف كوريا قبل
عدة �أيام ,حي���ث مت ت�صنيف اجلامعة
م�ؤخ���را مبرتبة "ثالث جن���وم" ب�أعلى
درجاته���ا يف �أول م�شارك���ة له���ا يف
هذا الت�صنيف.
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وتعترب ه���ذه ال�شهادة �أرف���ع �شهادة
يف جم���ال ج���ودة التعلي���م الع���ايل
ومتطلبات���ه حت�ص���ل عليه���ا اجلامعة
خ�ل�ال م�سريتها املمتدة ملا يزيد على
خم�سني عاما.
و�أك���د رئي����س اجلامع���ة الدكت���ور
الطراونة �أن اجلامعة جتاوزت مرحلة
املناف�س���ة املحلي���ة بت�أكي���د تواجدها
ومناف�سته���ا على امل�ست���وى العاملي,
و�أن اخلطط اال�سرتاتيجية املو�ضوعة
قيد التنفيذ ت�سعى اىل الو�صول اىل
العاملية ,وح�ص���ول اجلامعة على هذا

الت�صني���ف املتقدم ي�ؤك���د �أن بو�صلة
العمل لتحقيق هذا الهدف يف االجتاه
ال�صحيح.
و�أ�ش���ار الطراون���ة اىل النه���ج الذي
اتبعت���ه اجلامعة م�ؤخرا بهدف تعزيز
مكانته���ا االكادميي���ة عل���ى ال�صعي���د
العامل���ي� ,ضارب���ا املث���ل با�ستقط���اب
الكف���اءات العلمي���ة ذات ال�سمع���ة
العلمية املمي���زة واالجنازات القيمة
يف جم���ال تخ�ص�صاته���ا م���ن ذل���ك
ان�ضم���ام العامل الدكت���ور علي نايفة
اىل اال��س�رة االكادميي���ة للجامع���ة,
وا�ستحداث قائمة متيز لطلبة الثانوية

إضاءات
العامة من املتفوقني علميا تهدف اىل
حتفيز االبداع العلمي لديهم.
وبح�س���ب ت�صني���ف ()QS Stars
ح�صلت اجلامعة على �أعلى مرتبة يف
معيار قدرة اخلريجني على التوظف
(خم�س جنوم) يف ا�شارة اىل امل�ستوى
الرفي���ع للخريجني ,الأمر الذي يرفع
من درج���ة مناف�سته���م يف خمتلف
الوظائ���ف ,وي�ؤكد اهتم���ام ا�صحاب
العمل بتوظيف اخلريجني من حاملي
�شهادة "الأردنية".
وتعت�ب�ر الت�سهيالت الت���ي توفرها
اجلامع���ة لطلبتها �أو بعب���ارة �أخرى
(البيئ���ة التعليمي���ة) والت���ي ت�ض���م
اجلوان���ب الريا�ضي���ة ,وال�سكني���ة
للطلبة ,واخلدمات املكتبية والطبية
والتقني���ة ,واملجتمعات الطالبية من
املعايري املدرج���ة يف هذا الت�صنيف,
ومتكن���ت اجلامع���ة نتيج���ة اجله���ود
املمت���دة على م���دار اخلم�س�ي�ن عاما
الفائتة باالرتق���اء مب�ستوى اخلدمات
كم���ا ونوع���ا لت�صن���ف �ضم���ن ه���ذا

املعي���ار يف �أعل���ى املرات���ب وحت�صل
على ت�صنيف خم�س جنوم �أي�ضا.
ويف معي���ار ثال���ث �أك���دت اجلامعة
متيزه���ا بح�صوله���ا عل���ى ت�صني���ف
خم����س جنوم �أي�ضا وهو معيار�سهولة
الو�صول من حيث الرتتيبات اخلا�صة
بذوي االعاقة ,ون�سب���ة التوازن بني
الذكور واالناث م���ن طلبة اجلامعة,
واملن���ح املتوف���رة للطلب���ة ,حا�ص���دة
ت�صني���ف خم����س جن���وم يف ثالث���ة
معايري.
ويف حمور التعليم �صنفت اجلامعة
ب�أرب���ع جن���وم ,حيث تتمي���ز اجلامعة
بكوادرها التعليمية امل�ؤهلة احلا�صلة
على �أعل���ى ال�شه���ادات اجلامعية من
�أعرق اجلامع���ات العاملية ,اىل جانب
اتب���اع الو�سائ���ل والط���رق التعليمية
احلديث���ة كالتعلي���م االلك�ت�روين
والربام���ج امل�شرتك���ة م���ع جامع���ات
عاملية والتعلي���م با�ستخدام االت�صال
املرئي.

اىل ذل���ك ي�ض���م الت�صني���ف حماور
�أخرى هي البحث العلمي ,والعاملية,
واالب���داع واالعتم���اد ,وق���د ح�صلت
اجلامع���ة فيه���ا عل���ى مراك���ز جيدة
تب��ش�ر بتطوره���ا يف القري���ب
املنظور.
يذكر �أن الدكتور �أجمد �أحمد هديب
مدي���ر مرك���ز االعتم���اد واجل���ودة
ا�ستل���م ال�شه���ادة ممثال ع���ن اجلامعة
خالل م�شاركته مب�ؤمت���ر ( )QSالعام
للقيادات املحرتفة يف التعليم الذي
عق���د يف مدينة �سي����ؤول يف كوريا
قبل عدة �أيام.
ويعت�ب�ر ت�صني���ف (-)QS Stars
بح�سب الدكت���ور هديب  -ذو �أهمية
بالغة ملا يتمتع به من تنوع يف املحاور
و�شمول ملختلف اجلوانب التدري�سية
والبحثية واالدارية واخلدمية ,االمر
الذي مييزه عن غريه من الت�صنيفات
العاملية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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إضاءات

"فرع العقبة" يطلق باكورة براجمه التدريبية
املتخصصة
زكري���ا الغ���ول – �أعل���ن رئي�س فرع
اجلامعة االردنية يف العقبة الدكتور
ه���اين ال�ضم���ور عن اط�ل�اق باكورة
دورات وبرام���ج الدبل���وم املهن���ي
التدريب���ي ملكت���ب اال�ست�ش���ارات
والتعلي���م امل�ستمر بكاف���ة املجاالت
واجلوان���ب الإداري���ة واالقت�صادي���ة
والفنية.
ويط���رح املكت���ب ال���ذي ا�ستح���دث
م�ؤخ���را جمموع���ة م���ن الربام���ج
التدريبية يف خمتلف ميادين اللغات
واحلا�س���وب والدبل���وم املهن���ي يف
ال�سياحة والإر�ش���اد ال�سياحي �إ�ضافة
�إىل الدبل���وم املهن���ي يف اال�ست�ي�راد
والت�صدي���ر وبرنام���ج الدبلوم املهني
يف ادارة ال�شح���ن وبرنام���ج ادارة
املط���ارات ف�ضال ع���ن برنامج خا�ص
لتعلي���م اللغ���ة العربي���ة للناطق�ي�ن
بغريها.
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ويف ه���ذا ال�ص���دد ق���ال ال�ضم���ور:
«�إن املرك���ز عم���ل عل���ى درا�س���ة
االحتياج���ات التدريبي���ة م���ن خالل
التن�سي���ق م���ع م�ؤ�س�س���ات الأعم���ال
يف العقبة �سعي���ا اىل تقدمي خدمات
مناف�سة عالية اجلودة وتطوير حلول
خالقة و�إبداعية ب�إتباع املنهج العلمي
ملجابه���ة التحدي���ات الت���ي تواجه���ه
يف جم���ال اال�ست�ش���ارات واخلدمات
الفنية والدرا�سات والتدريب».
و�أك���د ال�ضم���ور حر����ص املركز على
توف�ي�ر جو خدم���ي يف���وق توقعات
متلقي اخلدم���ة باال�ستعان���ة ب�شبكة
متكامل���ة م���ن اخل�ب�رات واملع���ارف
والكف���اءات املمي���زة م���ن �أع�ض���اء
الهيئ���ة التدري�سي���ة واخل�ب�راء يف
اجلامعة وخارجها وتعزيز التناف�سية
االيجابي���ة للقطاع���ات الإنتاجي���ة
واخلدمي���ة املختلف���ة يف الأردن
واملنطقة».

و�أ�ش���ار اىل �أن ادارة الف���رع تع���ي
متام���ا التح���والت املت�سارع���ة يف
البني���ة االقت�صادي���ة واال�ستثماري���ة
وال�سياحي���ة والتعليمي���ة يف مدينة
العقب���ة ل���ذا ت���ويل االن�سج���ام ب�ي�ن
براجمها وحاج���ات املدينة وخططها
التنموية املختلف���ة واملجتمع العربي
والإقليمي �أهمية خا�صة.

إضاءات

النسور يرعى االحتفال بالعيد االربعني الفتتاح مستشفى اجلامعة
�أخبار الأردنية  -رعى رئي�س الوزراء
الدكتور عب���داهلل الن�سور االحتفال
بالعيد االربعني الفتت���اح م�ست�شفى
اجلامع���ة االردني���ة ك�أول م�ست�شفى
تعليمي جامعي يف االردن.
واك���د رئي����س ال���وزراء يف كلم���ة
خ�ل�ال االفتت���اح ان الأردن حق���ق
يف ال�سن���وات املا�ضي���ة ،العدي���د من
االجنازات يف املجال ال�صحي والطبي
والعالجي ،حتى بات يف مقدمة دول
املنطقة ،مبا يحتويه من م�ست�شفيات
ومراك���ز عالجي���ة متخ�ص�ص���ة يف
القطاع���ات احلكومي���ة واجلامعي���ة
واخلا�صة ،ومب���ا امتلكه من وفرة يف
الكوادر الطبية والتمري�ضية امل�ؤهلة
ت�أهي�ل�ا عالي��� ًا وم���ا ح���از عليه من
ط���ورت ال�سياحة العالجية
مقومات ّ
يف الأردن.

ولف���ت رئي�س الوزراء اىل ما قامت
به احلكومة ووزارة ال�صحة من جهود
كب�ي�رة يف جماالت دع���م وتطوير
امل�ست�شفيات وتعزيز وت�شجيع �سبل
ال�رشاكة واال�ستثمار يف القطاعات
ال�صحي���ة والطب ّي���ة ،وزي���ادة �أع���داد
امل�ستثمري���ن ومن �ضمنه���م مقدمو
اخلدمات الطبية.
واك���د الن�س���ور ان �أك�ث�ر م���ا ميي���ز
اخلدم���ات الطبي���ة يف الأردن ه���و
تناف�سي���ة الكلف���ة واجل���ودة العالية
تقدمها كافة
للخدمات الطبي���ة التي ّ
القطاعات ال�صح ّية الأردنية ب�شقيها
العام واخلا�ص ،حي���ث يعترب الأردن
الأول عل���ى م�ستوى ال�رشق الأو�سط
و�شم���ال �إفريقي���ا يف ال�سياح���ة
العالجية الفت���ا اىل ان دخل الأردن
الناجت عن ال�سياحة العالجية يف العام

 2012و�صل اىل ما يقارب 2ر 1مليار
دوالر.
ون���وه الدكت���ور الن�سور ب����أن جميع
امل�ست�شفي���ات يف الأردن تطب���ق
برام���ج مكافحة نقل الع���دوى ،التي
�أثبت���ت جناعته���ا عل���ى �ض���وء م���ا
�شهدت���ه املنطقة العربي���ة من احداث
و�رصاعات حيث كان الأردن املوئل
وبي���ت ال�شف���اء الآمن ل���كل اال�شقاء
يف ف�ت�رة زمني���ة تعت�ب�ر قيا�سي���ة
طبي��� ًا ،حي���ث مل يت���م ت�سجي���ل �أي
انت�ش���ار وبائ���ي للأمرا����ض ال�ساري���ة
واملعدي���ة عل���ى الرغم م���ن حقيقة
انت�شار الفريو�سات والبكترييا بني
املر�ض���ى واجلرحى خالل ال�رصاعات
واالحداث.
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إضاءات
واك���د رئي�س ال���وزراء ان م�ست�شفى
اجلامع���ة الأردنية ّ
�ش���كل ق�صة جناح
و�إبداع وعطاء منذ �أن كان م�ست�شفى
�ضم���ه
عم���ان الكب�ي�ر اىل ان مت ّ
للجامعة الأردنية ،ف�أ�صبح خري اجناز
ي�ضاف �إىل جناحات املنظومة ال�صح ّية
الأردنية وعلى ر�أ�سها وزارة ال�صحة،
واخلدمات الطب ّي���ة امللكية ،والقطاع
الطبي اخلا�ص.
ولف���ت اىل ان م�ست�شف���ى اجلامع���ة
اعتم���د ومن���ذ بدايات���ه� ،سيا�س���ات
ا�ستجاب���ت للتوجيه���ات امللكي���ة
ال�سامي���ة ،يف تق���دمي ر�سال���ة طب ّي���ة
قوامها تقدمي خدمات طبية متميزة
 ،وذات ج���ودة عالي���ة وطاب���ع ع���ام
ومتخ�ص����ص جنب��� ًا �إىل جن���ب م���ع
برام���ج التعليم والتدري���ب وبرامج
الدرا�س���ات العليا ،والقي���ام بالبحث
العلم���ي وت�شجيع���ه ،هدف���ه يف ذلك
رفع �سوية اخلدمات ال�صحية املقدمة
للمواطن�ي�ن ،واال�ستمرار يف تطوير
نوعي���ة وكمي���ة خدم���ات الرعاي���ة
ال�صحي���ة ،واال�ستجاب���ة ال�رسيع���ة
لالحتياج���ات واملتطلب���ات ال�صحية،
جلميع الأفراد يف هذا املجتمع.
ولف���ت الن�س���ور اىل ان �أهم ما مييز
م�ست�شفى اجلامعة هو �أجواء ال�سالمة
والوداع���ة الت���ي تظهره���ا طواقمه
لكاف���ة فئ���ات املر�ض���ى ،واحت�ضانه
لنخبة من �أف�ضل العقول والكفاءات
والطاق���ات يف املنطقة والتي جنحت
يف تق���دمي خدم���ات متاث���ل �أرق���ى ما
تقدمه �أ�شه���ر م�ست�شفي���ات العامل،
وه���و م���ا �أ�سه���م يف و�ض���ع الأردن
يف مكان���ة �صحية وطبي���ة متفوقة،
�أه ّلت���ه ليكون مق�صِ ���د الباحثني عن
اال�ست�شفاء على �صعيد الإقليم.
من جهته اكد رئي�س اجلامعة االردنية
الدكت���ور اخلي���ف الطراون���ة حر�ص
اجلامع���ة عل���ى تق���دمي كاف���ة ا�شكال
الدع���م للم�ست�شف���ى ليق���وم بدوره
يف يف رعاي���ة االن�سان عرب مراحل
منوه وتط���وره ليغدو �صحيحا معافى
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من اج���ل خدمة وطنه وامت���ه ا�ضافة
اىل اميانه���ا ب����أن العق���ل ال�سليم يف
اجل�س���م ال�سلي���م وان االمم املري�ض���ة
يف اج�ساده���ا وعقوله���ا عاجزة عن
تقدمي �شيء يلي���ق بالركب احل�ضاري
واالن�ساين.
وا�ش���ار الطراون���ة اىل ا�ستم���رار
اجلامعة يف تق���دمي خدمتها ور�ؤيتها
يف جمال التعليم العايل يف االردن
�ضمن منظوم���ة وطنية حتتوي على
كادر تعليم���ي من اال�سات���ذة االجالء
الذي���ن �صدق���وا م���ا عاه���دوا الوطن
عليه.
وا�ستعر����ض مدي���ر ع���ام م�ست�شفى
اجلامع���ة االردني���ة الدكت���ور احم���د
التميم���ي م�س�ي�رة امل�ست�شف���ى على
م���دار العق���ود املا�ضية حي���ث �سلط
ال�ضوء عل���ى ابرز حمط���ات التميز
يف احلقول الطبي���ة ا�ضافة اىل ابرز
االجن���ازات عل���ى ال�صع���د ال�صحي���ة
والتعليمية الت���ي واكبها امل�ست�شفى

ال���ذي يحظ���ى برعاية ودع���م ملكي
�سام.
ٍ
ولف���ت اىل ان امل�ست�شفى �أن�شئ عام
 1971حت���ت ا�س���م م�ست�شف���ى عمان
الكبري مت افتتاحه عام  1973يف عهد
املغف���ور ل���ه امللك احل�س�ي�ن بن طالل
طيب اهلل ثراه ومت �ضمه اىل اجلامعة
االردني���ة ع���ام  1975لي�صب���ح ا�سم���ه
م�ست�شفى اجلامعة االردنية.
ويف ختام احلفل الذي ح�رضه وزير
البيئ���ة  /وزي���ر ال�صح���ة بالوكال���ة
الدكت���ور طاهر ال�شخ�شري وعدد من
امل�س�ؤولني والعامل�ي�ن يف امل�ست�شفى
ك���رم رئي����س ال���وزراء مدي���ري
امل�ست�شف���ى ال�سابق�ي�ن مم���ن ق���ادوا
امل�ست�شفى على مدار اربعني عاما.
كم���ا افتتح رئي�س ال���وزراء املعر�ض
التوثيق���ي للم�ست�شف���ى الذي ي�شكل
توثيقا البرز حمطات ونقاط التميز
التي واكبها امل�ست�شفى (.برتا)

إضاءات

العامل "نايفه”

يحط رحاله يف رحاب "األردنية”
ابراهي���م ذياب  -ان�ضم العامل الدكتور
علي نايفة احلا�صل على جائزة بنجامني
فرانكلني التقديرية يف جمال الهند�سة
اىل �أ��س�رة اجلامع���ة الأردني���ة بتعيينه
�أ�ستاذا يف اجلامعة.
ويع���د العامل نايف���ة �أحد �أب���رز الأعالم
يف جم���ال الهند�س���ة امليكانيكية على
امل�ستوى العاملي ,وله العديد من براءات
االخ�ت�راع امل�سجلة عاملي���ا ,ون�رش ()11
كتاب���ا علمي���ا يف جم���ال تخ�ص�صه يف
العلوم الهند�سية.
واعترب رئي�س اجلامعة االردنية الدكتور
اخليف الطراونة ان�ضمام الدكتور نايفة
اىل �أ��س�رة اجلامعة� ,إ�ضاف���ة نوعية اىل
العقول العامل���ة يف اجلامعة يف جمال
التدري�س والبحث العلمي ,ما ي�سهم يف
اثراء خمزون اجلامع���ة العلمي وير�سخ
مكانتها على خارطة اجلامعات العاملية.
وق���ال الطراون���ة�« :إن الدكت���ور نايفة
قام���ة علمية ف���ذة ,وذو �شه���رة وا�سعة
يف الو�س���ط االكادميي يف خمتلف دول
الع���امل» ,متطلعا الن ي�سه���م الدكتور
نايف���ة يف جذب واج���راء �أبحاث علمية

ذات م�ست���وى رفيع ت�سه���م يف تعزيز
م�ساهمة اجلامع���ة يف االبحاث العلمية
عامليا.
وكر����س الدكت���ور نايفة حيات���ه للعلم
والبحث ,ف�سريته الذاتية التي تتجاوز
�صفحاتها الت�سعني �صفحة حتتوى على
م�ساهم���ات بحثي���ة وعلمي���ة و�أكادميية
تث�ي�ر الإعج���اب والتقدير ب����أن عق ًال
عربي��� ًا له هذا احلج���م من امل�ساهمة يف
خدمة الإن�سانية.
وكان نايف���ه ب���د�أ درا�ست���ه يف جامع���ة
�ستانف���ورد وح�ص���ل عل���ى درج���ة
البكالوريو����س يف عل���وم الهند�سة يف
الع���ام  1962بدرج���ة امتي���از ,و�أكم���ل
درا�ساته العليا املاج�ست�ي�ر والدكتوراه
يف نف����س اجلامع���ة يف تخ�ص�ص املالحة
اجلوية ومالحة الف�ضاء.
ون�رش الدكتور نايفة ما يزيد على ()470
بحث��� ًا علمي ًا يف جم�ل�ات علمية عاملية
متميزة ,وله من التقارير العلمية ()91
تقريراً ,و�ش���ارك يف اعداد ( )30كتابا,
و�أ��ش�رف عل���ى ( )125م��ش�روع بحث
مدعوم ,و�شارك كمتحدث رئي�سي يف

( )636م�ؤمتراً و ( )125ندوة وحما�رضة.
�أ�رشف نايفة على �أكرث من ( )70ر�سالة
دكتوراه ,و( )40ر�سالة ماج�ستري ,وهو
مق ِّيم معتمد ملا يزي���د على ( )20جملة
عاملية حمكمة علمي ًا.
كما ح�صل على جوائز كثرية ،من �أهمها
جائ���زة دول���ة الكويت يف العل���وم �سنة
 ،1981وجائزة جمعية الف�ضاء والطريان
االمريكي���ة �سن���ة  ,1995وجائزة جمعية
املهند�س�ي�ن امليكانيكي�ي�ن الأمريكيني،
وجائ���زة والي���ة فرجينيا للعل���وم �سنة
 ،2005وو�س���ام ال�رشق الذهبي لإجنازاته
اال�ستثنائي���ة يف التعليم والبحوث من
�أكادميية العل���وم املتداخل���ة والدرا�سات
املتقدمة �سنة .2007
وللدكت���ور �إ�سهامات عربي���ة كثرية ،
منها ت�أ�سي����س كلية الهند�سة يف جامعة
املل���ك عبد العزيز يف ج���دة �سنة ,1976
وكلي���ة الهند�سة يف جامع���ة الريموك
الت���ي �شغل من�ص���ب عميدها من -1980
.1984
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إضاءات

منح الدكتور خريي لقب "أستاذ شرف”
فادي���ة العتيبي  -قرر جمل�س عمداء
اجلامع���ة االأردني���ة يف جل�ست���ه
رقم( )2013 /35ت�سمي���ة اأ�ستاذ علم
االآثار الدكتور نبي���ل خريي «اأ�ستاذ
�رف» يف ق�سم علم االآثار ،ليلتحق
برك���ب الرواد االأوائ���ل والعلماء ممن
حملوا ا�سم ور�سال���ة اجلامعة و�ساما
على �سدورهم.

وجاء من���ح الدكتور خ���ريي اللقب
نظري جه���وده املبذول���ة ،ومتيزه يف
خدمة العملي���ة التعليمية والبحثية،
واميانا من اجلامع���ة بالقيمة املعرفية
الت���ي ميتلكه���ا وعطائ���ه املمتد على
م���دى ( )42عاما �سخره���ا يف خدمة
العلم وطالبيه.
و�سغل الدكتور خ���ريي خالل عمله
يف اجلامع���ة االأردني���ة ع���ددا م���ن

املنا�س���ب االإداري���ة مل���دة  18عام���ا،
واأ�رف على ما يزيد على  62ر�سالة
ماج�ست���ري ودكت���وراه يف اجلامع���ة
االردني���ة وجامعة الريم���وك وعدد
من اجلامعات الربيطاني���ة واالأملانية
واالأ�سرالية.
كم���ا عم���ل اأ�ست���اذا زائ���راً يف عدد
م���ن اجلامع���ات العاملية مث���ل جامعة
كاليفورني���ا يف لو����س اجنلو����س،
وجامع���ة تورين���و يف ايطالي���ا
وجامع���ة مالط���ا ،وجامع���ة ال�سيريا
يف كاليفورني���ا  ،اإ�سافة اإىل جامعة
غرب اأ�سراليا يف مدينة «بريث» .
وحمل خ���ريي رتب���ة االأ�ستاذية منذ
 28عام��� ًا ،وح�س���ل عل���ى ع�سوي���ة
جلان حملي���ة وعاملية متعددة حيث
مت اختي���اره له���ا بنا ًء عل���ى اإجنازاته
العلمية ،كما تقلد عدداً من االأو�سمة
و�سهادات التقدير املحلية واالإقليمية
والعاملية.
وللدكت���ور خ���ريي ع���دد كبري من
االأبح���اث واملوؤلف���ات العلمي���ة التي
نُ�رت يف جمالت ودور ن�رعاملية
ُحمكم���ة ،وق���د ح�س���ل خ���الل عمله
يف اجلامع���ة االأردني���ة على عدد من
املن���ح العاملية مثل منح���ة الك�ساندر
فون هومبل���ت االأملانية لعام / 1979
 ،1980ومنحة الفلربايت االأمريكية
للعام اجلامعي  ،1989/1988ومنحة
ال���داد ( )DAADاالأملانية عام
1994وغريها من املنح.
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مؤتمرات وندوات

مشاركو ملتقى خرباء التخطيط االسرتاتيجي يف احتاد جامعات العامل االسالمي

مركز خرباء التخطيط االسرتاتيجي سند معريف
للمصالح االسرتاتيجية يف جماالت التعليم
اجلامعي يف العامل االسالمي
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�سن���اء ال�صم���ادي  -دع���ا خ�ب�راء
�أكادميي���ون وباحث���ون �إىل �رضورة
النهو����ض مب�ستوى البح���وث العلمية
وتطوي���ر �أداء التعلي���م الع���ايل،
وت�شجيع تدري����س لغة القر�آن الكرمي
والثقاف���ة اال�سالمي���ة يف اجلامعات
االع�ضاء باالحتاد .

ج���اء ذل���ك خ�ل�ال فعالي���ات ملتقى
خ�ب�راء التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف
احتاد جامعات العامل الإ�سالمي الذي
احت�ضنته اجلامعة الأردنية بالتعاون
م���ع جامعة االم���ام حممد ب���ن �سعود
الإ�سالمي ،مب�شاركة نخبة من اخلرباء
واالكادمييني والباحثني يف املجال .

و�شددوا على �أهمي���ة تبادل الربامج
االكادميية والطلبة و�أع�ضاء الهيئات
التدري�سي���ة لال�ستف���ادة من خربات
اجلامع���ات الأع�ض���اء يف ال�ش����أن
الأكادمي���ي ،و��ض�رورة اعتم���اد
الت�صور الأويل لوثيقة مركز خرباء
التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف االحتاد
ودعم �آلية العمل التي حتكم العالقة
بني املركز و�أع�ضائه.

وت�ضمن���ت وثيق���ة الت�ص���ور
الأويل ملرك���ز خ�ب�راء التخطي���ط
اال�سرتاتيجي م�سوغات �إن�شاء املركز
ومربراته الكامن���ة يف توفري ر�ؤية
ا�سرتاتيجي���ة م�شرتك���ة ب�ي�ن اع�ضاء
االحت���اد ،ومواكبة التوجهات العاملية
يف الرتكي���ز على تطوي���ر التعليم
العايل مبا يواكب احلاجات احلقيقية
للمجتمعات �إ�ضافة لتبني التخطيط

اال�سرتاتيجي امل�ستند اىل هوية االمة
ور�سالته���ا يف �ض���وء امل�ستج���دات
العاملية والتحديات االقليمية.
كم���ا ت�ضمنت ر�ؤي���ة ور�سالة املركز
ليكون بيت اخل�ب�رة االول واملرجع
االمثل يف بناء اخلطط اال�سرتاتيجية
وتقوميه���ا عل���ى م�ست���وى جامعات
الع���امل اال�سالمي ف�ضال عن جماالت
االولوي���ة يف ا�سرتاتيجي���ة املرك���ز
الت���ي تعتم���د عل���ى اربع���ة جماالت
ه���ي التع���اون والتب���ادل املع���ريف
ب�ي�ن اجلامع���ات االع�ض���اء يف جمال
التخطيط اال�سرتاتيج���ي والتدريب
والت�أهي���ل والربام���ج وامل�شاري���ع
والقدرة املعلوماتي���ة للمركز وبناء
القدرة امل�ؤ�س�سية له .

مؤتمرات وندوات
وناق�ش���ت �أوراق امللتق���ى على مدار
خم�س���ة �أي���ام تفعي���ل مرك���ز خرباء
التخطيط اال�سرتاتيجي يف جامعات
الع���امل اال�سالمي ،وتب���ادل الربامج
االكادميية والطلب���ة وهيئة التدري�س
بني اجلامع���ات الأع�ض���اء  ،واخلطط
اال�سرتاتيجي���ة يف جامع���ات العامل
العرب���ي واال�سالم���ي ،ومقرتح���ات
ملركز التطوير االكادميي يف االحتاد،
وبح���ث اوج���ه التع���اون ب�ي�ن مركز
خ�ب�راء التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
واجلامعات االع�ضاء يف االحتاد .
رئي����س اجلامع���ة الأردني���ة الدكتور
اخليف الطراون���ة يف كلمة له خالل
امللتق���ى� ،أك���د �أن اجلامع���ة اخ���ذت
عل���ى عاتقها اظهار �ص���ورة اال�سالم
ال�سمح���ة ودعمها للو�سطية واحرتام
الآخ���ر ونب���ذ التط���رف م�ستندة يف
ذل���ك اىل فكر �صاح���ب اجلاللة امللك
عب���د اهلل الث���اين اب���ن احل�س���ن الذي
ترجمه���ا م���ن خ�ل�ال ر�سال���ة عمان
ال�سمحة .
وقال خالل افتتاحه فعاليات امللتقى
مندوب���ا عن وزي���ر التعلي���م العايل
والبحث العلمي « ان امللتقى جاء يف
مرحلة دقيقة مت���ر بها امتنا العربية
واال�سالمي���ة يف ظل ثورة املعلومات
الهائلة «.
ودع���ا الطراونة اجلامع���ات االع�ضاء
�إىل ��ض�رورة تنفي���ذ التو�صي���ات
وتطبيقه���ا عل���ى ار����ض الواق���ع
للنهو�ض مب�ستوى خمرجات العملية
التعليمية يف جماالت البحث العلمي
واالكادمي���ي والتدري���ب ،وتطوي���ر
ا�سالي���ب التعلي���م احلديث���ة حتقيقا
للر�سالة التي حملها امللتقى .
من جانبه �أ�شار وكي���ل جامعة االمام
حممد بن �سعود اال�سالمية للدرا�سات
والتطوي���ر واالعتم���اد االكادمي���ي
الدكت���ور خالد عبد الغف���ار �آل عبد
الرحمن يف كلم���ة له �إىل ان امللتقى
ج���اء ملناق�ش���ة وثائق تفعي���ل مركز
خ�ب�راء التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف
جامع���ات العامل اال�سالم���ي ،ووثائق
تفعيل ادارة تبادل الربامج والطالب

وهيئ���ة التدري����س يف اجلامع���ات
االع�ض���اء لرف���ع م�ست���وى البحوث
العلمي���ة وتطوي���ر التعلي���م الع���ايل
وت�شجيع تدري����س لغة القر�آن الكرمي
والثقاف���ة اال�سالمي���ة يف اجلامعات
االع�ضاء التي يحت�ضنها االحتاد العام
للجامعات اال�سالمية».
يف حني عر�ض مدي���ر االمانة العامة
الحت���اد جامع���ات الع���امل اال�سالمي
الدكت���ور الغري���ب زاه���ر ا�سماعيل
خ�ل�ال ورق���ة عم���ل قدمه���ا خ�ل�ال
جل�سات امللتق���ى ر�ؤية مركز خرباء
التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف توفري
�سند علمي للم�صال���ح اال�سرتاتيجية
يف جم���االت التعليم ل���دول العامل
اال�سالم���ي مبا يعزز متي���ز امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف تلك الدول .
ونوه ا�سماعيل اىل ان املركز يعتمد
يف ر�سالت���ه تق���دمي الدع���م الفن���ي
الع���داد وتطوي���ر وتنفي���ذ خط���ط
وا�سرتاتيجي���ات التعلي���م اجلامع���ي
والبح���ث العلمي للدول االع�ضاء يف
�ضوء املتغ�ي�رات املحلية واالقليمية
والدولي���ة؛ م�ؤك���داً عل���ى اهمي���ة
تطبيق التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف
اجلامع���ات االع�ض���اء كمنهج نظامي
ي�ست��ش�رف �آف���اق امل�ستقب���ل ،وذلك
بعد ر�ص���د جوانب الق���وة وال�ضعف
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه م�ستقبل
التعليم اجلامعي .
بدوره اكد االمني العام امل�ساعد الحتاد
اجلامعات العربية الدكتور م�صطفى

الب�ش�ي�ر �أهمية ت�ضاف���ر كافة جهود
امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة وت�سخريه���ا
النتاج املع���ارف واالبت���كارات التي
تعني االم���ة على النهو����ض لتواكب
النه�ض���ة العلمي���ة والتقني���ة الهائلة
مع املحافظ���ة على هويته���ا وتراثها
العرب���ي والإ�سالم���ي متخذي���ن م���ن
البحث العلمي اجلاد الأداة يف حتقيق
ذلك .
وتناول���ت اح���دى جل�س���ات امللتق���ى
مناق�ش���ة اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة
للجامعة االردنية قدمها نائب رئي�س
اجلامع���ة االردني���ة ل�ضم���ان اجلودة
والبحث العلمي الدكتور حممد وليد
البط����ش حيث ا�ستعر����ض من خاللها
ر�ؤي���ة ور�سال���ة اجلامع���ة للو�ص���ول
نحو العاملي���ة ،وحماور خطة اجلامعة
اال�سرتاتيجي���ة لتطوي���ر وتعظي���م
الإنتاجي���ة العلمي���ة والبحثية بهدف
حتقيق اجلودة مبعايري عاملية ،و�صوال
�إىل ت�صني���ف متق���دم ب�ي�ن �أف�ض���ل
خم�سمائة جامعة يف العامل .
وا�ش���ار البط����ش اىل ان اخلطة تقوم
عل���ى مراجعة عملي���ات اجلامعة يف
امل�ستوي���ات الأكادميي���ة والإداري���ة
والطالبية كافة ،م���ن خالل الرتكيز
عل���ى عدة ق�ضايا منه���ا :حتديد نواجت
التعلم وم�ؤ��ش�رات الأداء املفتاحية
للطلب���ة يف كل التخ�ص�صات ،وتنمية
ثقافة الري���ادة واالبت���كار ،وحتويل
اجلامع���ة �إىل احلو�سب���ة االلكرتونية
ال�شامل���ة يف نظ���م الإدارة وربطه���ا
17

مؤتمرات وندوات

ب�شبك���ة معلوماتي���ة واح���دة ت�سه���ل
الو�صول �إىل املعلومات بدقة ،و�إعادة
هيكلة الوحدات والدوائر والكليات
واملراك���ز مبا يقل���ل الكلف���ة ويعظم
الإنتاجية ويوق���ف الهدر يف املوارد
الب�رشي���ة واملالي���ة ،ودع���م البح���ث
العلمي وتوثيق���ه ،وحت�سني اخلدمات
الطالبي���ة والبنى التحتي���ة ،وتعزيز
احلري���ات الأكادميية �ضمن بيئة تعلم
�آمنة وحمفزة عل���ى �إطالق الطاقات
واملواه���ب ،و�ص���وال �إىل حتقي���ق
اجلودة ال�شاملة يف مدخالت اجلامعة
وعملياتها وخمرجاتها.
وق���دم من�سق اخلط���ة اال�سرتاتيجية
يف جامع���ة االم���ام حممد ب���ن �سعود
اال�سالمية الدكت���ور حممد الزكري
اخلطة االولية ملركز خرباء التخطيط
اال�سرتاتيج���ي يف جامع���ات العامل
اال�سالمي ،وم�سوغ���ات ان�شاء املركز
ومربرات���ه ،ور�ؤية املرك���ز ور�سالته
يف تعزي���ز ق���درة جامع���ات االحتاد
يف التخطيط اال�سرتاتيجي وتطوير
و�سائ���ل التق���ومي امل�ستم���ر لرباجمه
وخمرجات���ه من خالل تق���دمي الدعم
الفني وامل�شاركة الفاعلة بني اخلرباء
واملتخ�ص�صني.
وناق����ش نائب رئي�س جامع���ة العلوم
اال�سالمية بلعيون املكلف بال�ش�ؤون
االكادميية والطالبي���ة يف موريتانيا
الدكتور حممدو املرابط اجليد جتربة
اجلامعة وخطتها اال�سرتاتيجية .
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و�سل���ط الدكت���ور حمم���د ب���ن �سعد
حمرو�س يف اح���دى جل�سات امللتقى
ال�ض���وء عل���ى جترب���ة جامع���ة طيبة
يف التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي عل���ى
امل�ست���وى امل�ؤ�س�س���ي والرباجم���ي،
فيما قدم الدكت���ور توفيق القيمري
اخلط���ة اال�سرتاتيجية جلامعة اخلليل
بفل�سطني .
و�شارك يف فعاليات امللتقى ر�ؤ�ساء
جامعات �أردني���ة وغري �أردنية منها:
جامع���ة االم���ام حمم���د ب���ن �سع���ود

اال�سالمي���ة ،وجامع���ة املل���ك �سعود،
وجامع���ة حائ���ل ،وجامع���ة طيبة من
اململكة العربي���ة ال�سعودية ،وجامعة
العل���وم اال�سالمي���ة يف موريتاني���ا،
وجامع���ة العل���وم املاليزي���ة ،وخرباء
ومتخ�ص�ص���ون م���ن جامع���ة ناي���ف
العربي���ة للعل���وم االمني���ة ،وجامعة
م�رصات���ه يف ليبي���ا ،وجامعة اخلليل
يف فل�سط�ي�ن ،وكلي���ات ال��ش�رق
العربي للدرا�س���ات العليا ،ووفد من
اجلامعة اال�سالمية .
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مؤمتر "أمنوذج األردنية يف األمم املتحدة "

فرصة لتدريب الطلبة وتوسيع معارفهم وإكسابهم
مهارات متكنهم من التغري املنشود

فادي���ة العتيبي  -حاك���ى طلبة اجلامع���ة االردنية جملة من
الق�ضايا االن�ساني���ة وال�سيا�سية على خمتلف ال�صعد املحلية
والدولية من خالل م�ؤمتر اطلقوا عليه ا�سم «�أمنوذج الأردنية
يف الأمم املتحدة».
وامل�ؤمت���ر الذي نظم���ه الطلبة على �شاكل���ة هيئة افرتا�ضية
تفاو����ض االمم املتحدة يعد مبادرة فري���دة من نوعها نالت
دعم وت�أييد ادارة اجلامعة وتبنت تا�سي�سها وهيكلتها كلية
الدرا�س���ات الدولية والعلوم ال�سيا�سية ووفرت �سبل الدعم
االكادميي والإداري واللوج�ستي لإجناحها.
وللمبادرة اهمية تكمن بح�سب عميد الكلية الدكتور زيد
عيادات يف �أنها تع���د الوحيدة التي توفر فر�صة لتدريب
الطلب���ة وتوعيتهم �سيا�سي���ا ،وتو�سي���ع معارفهم العلمية
الدقيقة يف الق�ضايا ال�سيا�سي���ة الدولية وكيفية التفاو�ض
مع هيئة االمم املتح���دة وامل�ؤ�س�سات التي متثلها يف الق�ضايا
ال�سيا�سية املطروحة على ال�ساحة الدولية.
رئي����س اجلامعة الأردني���ة الدكتور اخلي���ف الطراونة دعا
يف كلم���ة �ألقاها طلبة اجلامعة �إىل االنخراط يف املبادرات
الت���ي من �ش�أنه���ا تعظيم قيم احل���وار والتفكري ،وتقريب
وجه���ات النظر ،وحل النزاع���ات وال�رصاعات لتمكينهم
من التغيري والتجديد وعبور �آفاق امل�ستقبل.
و�أ�ش���ار الطراون���ة اىل �أن ه���ذا الأمن���وذج الري���ادي العلمي
واملعريف الذي تنفرد به اجلامعة عن نظرياتها يف املنطقة
العربية ،يقوم على تدري�س الطلبة �آليات عمل منظمة الأمم
املتح���دة وجمل�س الأمن ،وي�سمح لهم مبحاكاة ما يحدث يف
عمل امل�ؤ�س�ست�ي�ن الدوليتني ،عرب مت ّثل م���ا يح�صل بالواقع
و�إ�رشاك الطلبة يف اخلطاب والتناظر واحلوار ال�سيا�سي.
ون���وه الطراونة �إىل �أن تطبيق مثل هذا الأمنوذج �سينعك�س
�إيجابا على �سمعة اجلامعة العاملية وموقعها الدويل من جهة،

وعل���ى طلبتها املنخرط�ي�ن فيها باك�سابه���م املهارات
الدبلوما�سية وال�سيا�سية الالزمة من جهة �أخرى.
ب���دوره �أكد الطالب ربيع �صي���ام يف كلمة �ألقاها با�سم
الطلب���ة امل�شارك�ي�ن ان تطبي���ق �أمن���وذج الأمم املتح���دة
( )JUMUNال���ذي ي�شكل منربا للمناق�شات �سيزود
الطلب���ة امل�شارك�ي�ن مبجموع���ة م���ن مه���ارات التفكري
واحلوار وحل النزاعات وال�رصاعات التي جتعل منهم
�أكرث وعيا مب���ا يجري يف العامل  ،و�أكرث ادراكا لقيمة
دورهم يف التغيري.

جلسات املؤمتر

يف لقاءات حوارية م�صغرة �أ�شب���ه باجتماعات الهيئة
العام���ة للأمم املتح���دة وجمل�س الأم���ن الدويل وحمكمة
العدل الدولية ،ناق�شت جل�سات امل�ؤمتر عددا من الق�ضايا
والأفكار ال�رشعية والإن�سانية.
جل�سات اليوم الأول ركزت يف م�ضامينها على حماور
ارتبط���ت ب�رشعي���ة التدخل ال���دويل يف ال���دول �أثناء
الأزم���ات ،والتجرب���ة احلزبية يف م��ص�ر ،فيما بحثت
جل�س���ات اليوم الثاين جملة م���ن ق�ضايا حقوق الإن�سان
ذات ال�صلة بحقوق ال�سجناء وعمالة الأطفال.
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اخلـــتــــام

تو�صي���ات مهم���ة ن���ادى به���ا الطلبة
امل�شارك���ون يف امل�ؤمت���ر م�سدل�ي�ن
بذلك ال�ستار على يومني حافلني من
النقا�ش���ات واحل���وارات يف عدد من
الق�ضايا ال�سيا�سية املتعلقة ب�رشعية
التدخل ال���دويل يف ح���ل النزاعات
املوجودة فيه���ا ،والق�ضايا احلقوقية
والإن�سانية املتعلقة بحقوق ال�سجناء
وعمالة الأطفال.
وطالب امل�ؤمت���رون ب�رضورة وقوف
ال�شع���وب م���ن خمتل���ف االطي���اف
والأع���راف وقفة واح���دة يف �سبيل
�أن يع���م ال�سالم باملنطقة ب�شكل عام،
وااللتزام بالقوانني واملواثيق الدولية،
واتخاذ كاف���ة التداب�ي�ر والإجراءات
الت�رشيعية التي تكفل تطبيقها.
ودان امل�شارك���ون ا�ستغالل الأطفال
يف �س���وق العم���ل ،وا�ستخدامهم يف
�أعم���ال ال تتنا�س���ب و�إمكانياته���م
اجل�سدي���ة والنف�سي���ة ،م�ؤكدي���ن �أن
ه���ذا اال�ستغالل بات ق�ضي���ة عاملية،
وم�شريين يف الوقت ذاته �إىل ظروف
العم���ل ال�سيئ���ة الت���ي يعي�شونه���ا،
والأجور غري العادلة التي يح�صلون
عليها ،ف�ضال عن �ساعات العمل التي
يق�ضونها.
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ودع���ا امل�ؤمت���ر �إىل ع���دم امل�سا����س
بحقوق ال�سجناء القانونية والنف�سية
وال�صحية واالجتماعية  ،ورفع كافة
�أ�شكال اال�ضطه���اد واملعاناة التي قد
يتعر�ضون لها .
وختم امل�شارك���ون تو�صياتهم بحث
الطلب���ة على امل�شارك���ة يف مثل هذه

املبادرات التي ترتك���ز على �أ�سلوب
احلوار والنقا����ش ،وتو�سع مداركهم
ومعارفه���م يف ال�ش����ؤون ال�سيا�سية
والدولي���ة ،وتك�سبه���م مه���ارات
وخ�ب�رات متكنه���م م���ن التطوي���ر
والتغيري نحو الأف�ضل.
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خالل ندوة تناقش حال الفلسفة يف األردن

خرباء واكادمييون يدعون اىل تعزيز مهارات التفكري
النقدي لدى الطلبة
�أخب���ار االردني���ة  -دع���ا خ�ب�راء
واكادمي���ون اىل تعزي���ز مه���ارات
التفك�ي�ر النق���دي ل���دى الطلبة من
خالل احت���واء املناهج الدرا�سية على
م���ادة الفل�سف���ة ،ومراجع���ة التعليم
ومتكينه���م م���ن الدخ���ول يف عم���ق
الفكر الفل�سفي.
و�أك���دوا خ�ل�ال ن���دوة ناق�ش���ت حال
الفل�سف���ة يف االردن نظمه���ا مركز
(تعلم واعل���م للدرا�سات والبحوث)
بالتع���اون م���ع مرك���ز الدرا�س���ات
اال�سرتاتيجي���ة يف اجلامعة االردنية،
املكان���ة الت���ي حتتله���ا الفل�سف���ة يف
نه�ض���ة الأمم وتقدمه���ا وتعزيز قيم
العدل والإخاء االن�س���اين والت�سامح،
ورفد احل�ضارة االن�ساني���ة بالأفكار
الت���ي ت�سمو بالعقل وتعظم من �ش�أن
الإن�سان ودوره يف احلياة.

رئي����س اجلامع���ة االردني���ة الدكتور
اخلي���ف الطراونة قال خالل افتتاحه
فعاليات الندوة:

"إن ال��ف��ل��س��ف��ة ال
تعني االب�ت�ع��اد عن
اجمل��ت��م��ع ول �ي��س��ت
ع �ل �م��ا ج��اف��ا ي��ح��ول
دون اندماج أعالمه
يف مستوى العمل
اليومي واملمارسة
ال�س�ي��اس�ي��ة وت��ط��وي��ر
اجملتمعات”

وا�ض���اف" :ان البح���ث ع���ن ح���ال
الفل�سف���ة يف االردن ه���و �أن ن�سمع
�صوتا ح���را نحو التجدي���د والتغيري
والتطوي���ر واال�شتباك م���ع حتديات
املجتم���ع والعم���ل عل���ى حله���ا يف
الرتبية والتعليم وال�صحة والإدارة".
و�أك���د الطراون���ة احلاج���ة اىل الفكر
الفل�سف���ي واملوق���ف النق���دي الذي
ميار�س���ه الفال�سف���ة ،وت�ضمينه���ا يف
مناهجن���ا ،م�ش�ي�را اىل �أن تراج���ع
التعلي���م يف اجلامع���ات ال ح���ل ل���ه
دون دخول الطلب���ة اىل عمق الفكر
الفل�سف���ي لأن الفل�سف���ة والنق���د
والتاري���خ احل�ض���اري لتجرب���ة الأمة
والإن�ساني���ة ه���و البدي���ل الواج���ب
النهو����ض ب���ه لإح�ل�ال العقالنية يف
الفك���ر والت�رصف���ات واملواقف من
الآخرين.
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"أن اجلامعة االردنية كانت دوما املبادرة لرفع سؤال العقل
وه��ي التي احتضنت قبل عقود املؤمتر الفلسفي العربي
األول عام  1985يف زمن كان الدميقراطيون يبحثون فيه عن
موطئ قدم ليعقدوا أول مؤمتر لهم”

ب���دوره قال مدير مرك���ز الدرا�سات
اال�سرتاتيجي���ة يف اجلامعة االردنية
الدكت���ور مو�سى �شتي���وي �إن انعقاد
ه���ذه الندوة ي�أت���ي يف �إطار الإدراك
للمكان���ة الكب�ي�رة الت���ي حتتله���ا
الفل�سفة التي متثل احلا�ضنة الفكرية
والأ�سا�سي���ة للعل���وم االجتماعي���ة
والإن�ساني���ة ،وت�أت���ي يف �إطار �إدراك
العبء الكب�ي�ر وامل�س�ؤولية التي تقع
على عاتق املفكرين يف بلورة ر�ؤى
م�شرتكة للم�ش���كالت التي يواجهها
املجتمع االردين.
و�أ�ش���ار اىل �أن العل���وم االجتماعي���ة
واالن�ساني���ة يف االردن والع���امل
العرب���ي مت���ر ب�أزمة من �أه���م معاملها
�ضعف الأطر النظرية واملنهجية التي
حتكم عملها و�ضعف م�ساهمتها يف
الوقوف على امل�ش���كالت التي تواجه
املجتمع االردين اليوم.
و�أكد �أهمية ال���دور االيجابي النعقاد
مثل هذه الندوات يف ت�سليط ال�ضوء
على ه���ذا احلق���ل املع���ريف و�إر�ساء
قواع���د وا�س����س احل���وار والتوا�صل
الفك���ري يف اط���ار م���ن االح�ت�رام
املتب���ادل ،الفتا اىل �أن مادة الفل�سفة
يف املرحلة الثانوية كانت متثل بوابة
العبور اىل الفكر العربي واالن�ساين.
ولف���ت رئي����س اجلمعي���ة الفل�سفية
العربية ومدير «مركز تعلم واعلم»
الدكت���ور �أحم���د ما�ض���ي اىل اهمية
تناول مو�ضوع الندوة بالنظر اىل �أن
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واقع الفل�سفة ي�ستوجب التعرف اليه
من حيث ما يقف يف طريق الفل�سفة
نف�سها وم���ن حيث ان خريجي ق�سم
الفل�سف���ة يعان���ون م���ن البطالة يف
�سوق العمل.
و�أك���د دور الفل�سف���ة يف تعزي���ز
الفك���ر النق���دي والتحليل���ي ل���دى
الطلبة ،منوه���ا اىل انه ال يتوفر يف
اجلامع���ات االرنية ق�سم للفل�سفة اال
يف اجلامعة االردنية.
وحت���دث يف الندوة الدكت���ور ه�شام
غ�صي���ب ح���ول الفل�سف���ة م���ن اجل
الث���ورات كم���ا حتدث رئي����س دائرة
العلوم االن�سانية يف جامعة فيالدلفيا

الدكت���ور توفي���ق �شومر ح���ول دور
الفل�سف���ة والتفك�ي�ر الناقد يف بناء
الكفاي���ات املعرفية للطالب اجلامعي
يف االردن ،وتناول���ت الدكت���ورة
خديج���ة العزي���زي مو�ض���وع تعليم
الفل�سفة للأطفال.
ويف اجلل�س���ة الت���ي تر�أ�سه���ا وزي���ر
الثقاف���ة ال�ساب���ق ال�شاع���ر جري����س
�سماوي حتدث الكاتب ح�سني عاي�ش
حول تعلي���م الفل�سف���ة يف االردن،
والدكت���ور �أحمد ما�ض���ي حول واقع
الفل�سف���ة يف االردن ،وحتدث���ت
الباحثة حذام قدورة ع���ن «الفل�سفة
كي���ف ا�ستمالتن���ي�� ..ض�رورة
الفل�سفة».
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كلمة الرئيس يف ندوة حال الفلسفة يف االردن

ا�سمح���و ْ
يل � ْأن اب���د�أ ب�إ�ش���ارة تعود اىل
بدايات الدول���ة ،وهي ا�شارة تدور حول
زمن املل���ك امل�ؤ�س�س ،ال���ذي كان ُيعرف
عنه انه يطالع كتب الفل�سفة ،ويقر�ؤها
ويحر����ص عل���ى ال�س����ؤال ع���ن بع����ض
ق�ضاياه���ا يف جمال�س���ه العلمية ،والذي
يقر�أ مذكراته و�سريت���ه االوىل ويطالع
ما ّ
خطه من مقاالت يف املجلة الق�ضائية
االردني���ة بني عامي  1935 – 1934يدرك
اي زم���ن فل�سف���ي راف���ق االردن يف
ّ
حا�رض املل���وك االردني�ي�ن وتاريخهم،
يف الوق���ت ال���ذي كانت في���ه الفل�سفة
���و َن بتهمة االحلاد يف
والفال�سف���ة ُير َم ْ
بع����ض دول اجل���وار وغريه���ا م���ن بالد
ال�رشق.
نع���م ا�ستقطب االمري /املل���ك امل�ؤ�س�س
خ�ي�رة علم���اء اللغة وفال�سف���ة ع�رصه
من العرب واالتراك ،وعملوا معه على
ت�أ�سي�س جممع للغة العربية يف االردن،
ليكم���ل م�س�ي�رة جممع دم�ش���ق ،ويتم
م��ش�روع التنوي���ر والتحري���ر العربي
الذي ب���د�أه احل�سني بن عل���ي يف بطحاء
مكة حني انت�رص للحرية واالن�سان.
وقد ن�رشت جملة املجمع العلمي العربي
بدم�شق خرب ت�أ�سي�س املجمع االردين يف
كان���ون الث���اين �سن���ة 1924م ،يف اجلزء
االول م���ن املجلد الراب���ع على �صفحتها
ال�ساد�س���ة واالربع�ي�ن ،حت���ت عن���وان:
“جممع علمي يف �رشق االردن”.
فكان املجم���ع االردين ثاين جممع للغة
العربي���ة ُي�ؤَ�س����س يف الوط���ن العرب���ي،
بع���د املجم���ع العلم���ي العرب���ي بدم�شق
ال���ذي ت�أ�س�س �سن���ة 1919م ،لكن الالفت
يف تل���ك ال�شخ�صيات وج���ود فيل�سوف
و�سيا�سي تركي ترك �أث���را �سيا�سيا يف
االردن ،وهو الطبيب ر�ضا توفيق الذي
كان منفيا من ب�ل�اده ،وهو الذي ُيرفع
الن�شي���د الوطني الرتكي اليوم بكلماته،
ور�ضا توفيق عمل م�ؤ�س�سا واداريا لعدة
دوائ���ر يف الدولة االردنية ،وقد اهديت
مكتبته الثمينة اىل جامعتنا االردنية.
لق���د احبب���ت ان ابد�أ يف ه���ذه اال�شارة
ل�سبب�ي�ن ،وهم���ا :ان الفل�سف���ة ال تعني
االبتعاد عن املجتمع ،ولي�ست علما جافا
يح���ول دون اندماج �أعالمه يف م�ستوى
العم���ل اليوم���ي واملمار�س���ة ال�سيا�سية
وتطوير املجتمعات ،فمعنى البحث عن
ح���ال الفل�سف���ة والفال�سفة يف االردن،
ه���و ان ن�سمع �صوتا ح���را نحو التجديد
والتغي�ي�ر والتطوي���ر واال�شتب���اك مع
حتدي���ات املجتمع والعمل على حلها يف

الرتبي���ة والتعلي���م وال�صح���ة واالدارة،
وال �أري���د ان �أُذ ّ ِك���ر هن���ا ب����أن التنوير
والتطوي���ر الغرب���ي والنه�ض���ة احلديث
عل���ى �سلط���ة الكهن���وت والكني�سة يف
ع�صور االقطاع ،قاده فال�سفة ال�سيا�سة
والفكر والرتبية واالخالق.
وال�سب���ب الث���اين يف �إ�شارت���ي �أع�ل�اه،
الدع���وة ال�صادق���ة لأن ينعق���د الدر�س
الفل�سفي االردين لبح���ث الق�ضايا التي
متث���ل حتدي���ات ُك�ب�رى بالن�سب���ة الينا،
ومنها :االجابة عن �س����ؤال يتعلق بر�ؤية
االردني�ي�ن للع���امل ،وه���ذا م��ش�روع
ق���د ب���د�أ قب���ل م���دة طويل���ة يف م�رص
احلبيب���ة ،با��ش�راف م���ن ا�ست���اذ جليل
فقدن���اه قب���ل ا�سبوع�ي�ن لال�س���ف يف
زمن الربيع العربي وه���و اال�ستاذ رائد
البح���ث االنرثوبولوج���ي العربي وهو
�أحم���د م�صطف���ى اب���و زيد رحم���ه اهلل،
ونحتاج اي�ضا للبح���ث عن حال التعليم
وح���ال الرتبي���ة وفل�سف���ة التنمية يف
االطراف ...وغريها؟
و�أع���ود اىل تاري���خ قري���ب ول���ه �صل���ة
بجامعتن���ا احلبيب���ة ،فهي كان���ت دوما
املب���ادرة لرفع �س����ؤال العقل وهي التي
احت�ضنت قبل عق���ود امل�ؤمتر الفل�سفي
العرب���ي الأول الع���ام  ،1985يف زم���ن
كان الدميقراطي���ون الع���رب يبحثون
عن موطىء ق���دم ليعق���دوا �أول م�ؤمتر
له���م ،ومل يج���دوا اال جزي���رة قرب�ص،
ولك���ن �أح���داً مل يق���ل ان االردن يت�سع
لذلك اللقاء ،وهنا �أُ َذ ّ ِكر باحلاجة للهوية
الوطني���ة يف كل �شيء ،وعدم ظلم هذا
البلد ،الذي ال ُي َ
ذك ُر له مثقف يف اخلارج
وال ُيع���رف عن���ه فيل�س���وف وال �أديب،
برغم �أنه عندن���ا الكثري من �أهل العلم
واملعرف���ة وا�صحاب الفل�سفة و�شيوخها
املعا�رصين وامل�ؤرخني الأثبات.
���م ب����أن �أ�سات���ذة �أردنيني
الي���وم �أُ َذ ّ ِك ُر ُك ْ
وعربا التقوا يف هذه اجلامعة العريقة
وبحث���وا يف �أ�سئل���ة زمانه���م من ناحية
فل�سفي���ة فكت���ب ح�س���ن حنف���ي ع���ن
موقفن���ا احل�ضاري ،وف����ؤاد زكريا عن
الفل�سف���ة والدين يف املجتم���ع العربي،
وع���ادل ظاه���ر ع���ن دور الفل�سفة يف
املجتم���ع العرب���ي ،و�أدي���ب ناي���ف ع���ن
“درا�ستن���ا الفل�سفية ومولد الفل�سفة”،
و�أحمد ما�ضي ع���ن “الو�ضعية املنطقية
يف الفك���ر العرب���ي” وماج���د فخ���ري
ع���ن الفل�سف���ة كمنهج ان�س���اين ،و�أنور
عبداملل���ك ع���ن الو�ضعي���ة اىل االبداع،
و�سلم���ان البدور عن “م�شكلة امل�صطلح

الفل�سف���ي يف اللغة العربية” ،و�سحبان
خليفات عن ابن هندو و�آرائه الفل�سفية،
وق���د احتفت اجلامع���ة االردنية به�ؤالء
االع�ل�ام وزم�ل�اء �آخري���ن م���ن خمتلف
بالدنا العربية.
وه���ا نحن اليوم نع���ود للبحث عن حال
الفل�سف���ة يف االردن ،واعتق���د �أننا مل
ن�ب�رح ذاك الزم���ان االول ،و�أن احلاجة
م���ا زال���ت للفك���ر الفل�سف���ي واملوقف
النق���دي ال���ذي ميار�س���ه الفال�سف���ة،
وان مناهجن���ا ال ب���د وان حت��ض�ر به���ا
ن�صو�ص الفل�سف���ة ،وان تراجع التعليم
يف اجلامع���ات ال ح���ل ل���ه دون دخ���ول
الطلبة اىل عم���ق الفكر الفل�سفي ،و�أن
الفل�سف���ة والنق���د والتاري���خ احل�ضاري
لتجربة االم���ة واالن�سانية هم���ا البديل
الواجب النهو�ض ب���ه لإحالل العقالنية
يف الفك���رة والت�رصفات واملواقف من
الآخرين.
وختام���ا� ،أك���رر الرتحي���ب بك���م يف
اجلامع���ة االردني���ة ،مب���اركا جهودكم
الطيب���ة ،م�ؤك���دا على انحي���از اجلامعة
االردني���ة لأ�سئل���ة العق���ل واملعرف���ة
والعلم ،وانها ال تقبل بتهافت الفل�سفة
ومريديه���ا ،بل هي ما�ضي���ة يف ت�أ�سي�س
مكانة للفل�سفة والفكر والتح�رض ،يف
وتبوء مكانتها
�سعيها الخ�ت�راق العامل ُّ
التي ت�ستحق وت�أم���ل ،حمى اهلل االردن
وحمى �شعب���ه وقيادته ،حتت ظل الراية
الها�شمية املظف���رة ،بقيادة جاللة امللك
املع���زز عب���داهلل الث���اين ب���ن احل�س�ي�ن
املعظم ،ودمتم بخري وعافية.
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توصيات بإنشاء مركز ألبحاث الرتجمة
يوطن يف "االردنية"

فادية العتيبي� -أو�ص���ى م�شاركون يف
ن���دوة «الرتجمة التحريري���ة والفورية
كممار�س���ة اجتماعي���ة» ب�إن�ش���اء مركز
لأبحاث الرتجم���ة يف اجلامعة الأردنية
م���ن �ش�أنه الدفع بعجل���ة التطور العلمي
والأكادمي���ي يف جم���االت الرتجم���ة
املختلفة.
ودع���وا يف الندوة العلمي���ة املتخ�ص�صة
الت���ي نظمتها كلي���ة اللغ���ات الأجنبية
�إىل ت�ضاف���ر جمي���ع اجله���ود التي ميكن
بوا�سطتها ت�أهيل طلبة الدرا�سات العليا
املتخ�ص�ص�ي�ن يف عل���م الرتجمة ت�أهيال
علمي��� ًا ،وتطوي���ر مهاراته���م العملي���ة
لتمكينهم من خو����ض ميدان الرتجمة
بحرفية و�إتقان.
وح���ث امل�شارك���ون على ��ض�رورة مد
ج�سورالتع���اون ب�ي�ن اجلامع���ة وع���دد
م���ن اجلامع���ات املرموق���ة م���ن خ�ل�ال
عق���د حما��ض�رات �إلكرتوني���ة وور�ش
عم���ل مكثف���ة لطلبة الدرا�س���ات العليا
و�أع�ض���اء هيئ���ة التدري����س الك�سابه���م
اخلربات واملع���ارف املهنية التي ت�ساعد
على حت�سني �أدائه���م وتطويره لتحقيق
املعايري الالزمة يف عملية الرتجمة.
والن���دوة الت���ي نظم���ت بالتع���اون مع
املجل����س الثقايف الربيطاين والأكادميية
الربيطاني���ة يف عم���ان ،ج���اءت بهدف
زي���ادة املخ���زون املع���ريف ،وتطوي���ر
مه���ارات امل�شارك�ي�ن يف علم الرتجمة
الفورية والتحريرية� ،إىل جانب ت�سليط
ال�ض���وء على �أبرز ال�صعوبات التي تعيق
عمل املرتجم و�إيجاد طرق لتذليلها
وق���ال نائب رئي����س اجلامع���ة الأردنية
ل�ش����ؤون الكلي���ات الإن�ساني���ة الدكتور
ه���اين ال�ضمور يف كلم���ة �ألقاها خالل
الن���دوة «�إن للرتجم���ة �أهمي���ة ق�صوى
يف نق���ل ال�ت�راث الفك���ري ب�ي�ن الأمم،
ومنو املعرف���ة االن�سانية ع�ب�ر التاريخ،
وتتطلب ابداعا م�ضاعفا ممن يقوم بها».
و�أ�ض���اف ال�ضم���ور «�إن الرتجم���ة باتت
��ض�رورة ملحة حت�ش���د ال���دول النامية
م���ن اجله���ا كل الطاق���ات ،وتوظف يف
�سبيله���ا كل االمكان���ات به���دف اللحاق
بالركب العلمي مع احلفاظ على الهوية
اللغوي���ة والثقافي���ة» ،م�ش�ي�را �إىل �أن
انعق���اد الندوة ي�أتي �ضمن �سعي اجلامعة
لالنفتاح على العامل وتطوير الإنتاجية
العلمية والبحثية حتقيقا لأعلى معايري
اجلودة العاملية.
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م���ن جانبها �أ�شارت عميدة كلية اللغات
الأجنبية الدكتورة زهرة عو�ض �إىل �أن
الكلية تعم���د �إىل تطوير وتقوية برامج
الدرا�سات العلي���ا يف تخ�ص�ص الرتجمة
يف اللغتني الإجنليزي���ة والفرن�سية من
خ�ل�ال توقيع اتفاقيات �رشاكة مع عدد
م���ن اجلامع���ات املرموقة به���دف تبادل
العل���م واملعرف���ة واكت�س���اب اخلربات
العملية.
وك�شف���ت عو�ض عن ني���ة الكلية طرح
عدد من برامج املاج�ستري يف الرتجمة
مث���ل الإ�سباني���ة العربي���ة ،والإيطالي���ة
العربية ،واالملانية العربية ،وغريها من
اللغات ملواكبة وترية التقدم العلمي.
ب���دوره اع���رب مدي���ر برام���ج اللغ���ة
الإجنليزي���ة يف املجل����س الثق���ايف
الربيطاين كيف�ي�ن هيب�س عن اعتزازه
بالتعاون القائم ما ب�ي�ن املجل�س وكلية
اللغات الأجنبي���ة يف اجلامعة الأردنية،
واجله���ود التي بذلت يف �إجن���اح الندوة
التي م���ن �ش�أنها االرتقاء بعلم الرتجمة
ملا له من دور يف منو املعرفة االن�سانية.
وناق�شت الندوة يف جل�ساتها على مدى
يوم�ي�ن �أوراق عم���ل متخ�ص�ص���ة قدمها
( )60ع�ض���و هيئ���ة تدري����س م���ن ذوي
االخت�صا����ص من جامع���ات حملية (من
�ضمنه���م اجلامعة الأردني���ة) و�أوروبية
وعربي���ة ،رك���زت يف م�ضامينها على

دور عل���م الرتجم���ة يف احل���روب،
و�أهمية الرقابة على الرتجمة ،وطبيعة
ال�صعوب���ات والتحديات الت���ي يواجهها
خبري الرتجم���ة ،وغريها من املوا�ضيع
ذات ال�صلة.

مؤتمرات وندوات

"غيلمان" يناقش آليات بناء الدميقراطية ومكافحة
الفساد يف ظل الربيع العربي
حمم���د جمي���ل خ��ض�ر -ق���ال الباحث
الأمريك���ي الربوفي�س���ور �ستي���وارت
غيلمان« :يجب على احلكومات التعامل
مع ث���ورات ال�شعوب فيما ا�صطلح على
ت�سميت���ه بالربي���ع العرب���ي عل���ى �أنه���ا
ثورات حقيقي���ة� ،سببها تراكم الف�ساد
م���ن جه���ة ،وازدي���اد ال�ضغوط���ات على
املواطن الب�سيط».
وتناول غيلمان يف حما�رضة نظمتها
كلي���ة الدرا�س���ات الدولي���ة والعل���وم
ال�سا�سية يف اجلامع���ة االردنية بعنوان
(الربيع العرب���ي :مكافحة الف�ساد وبناء
الدميقراطي���ة) مقرتح���ات حمل���ت يف
طياتها �إ�ضاءات مهمة ال�ستثمار ثورات
ال�شعوب يف تنمية وتطوير الدول.
ور�أى غيلم���ان ��ض�رورة توف���ر ثالثة
عوام���ل لدفع عجلة الدميقراطي���ة ُق ُد َم ًا
يف الدول العربي���ة ،خ�صو�ص ًا تلك التي
حدث���ت فيها تغ�ي�رات خ�ل�ال الأعوام

الثالث���ة املا�ضي���ة ،ه���ي :توف���ر �سلط���ة
ق���ادرة عل���ى حماي���ة الدميقراطي���ات
النا�شئ���ة وتطويره���ا وتعزي���ز فر����ص
بقائه���ا ،و�إيج���اد م�ص���ادر متوي���ل لتلك
الدميقراطيات و�أخرياً العمل وفق �آليات
تن�سي���ق فاعل���ة وبعيدة ع���ن التع�صب
وانغالق الأفق والت�شكيك.
الباحث حت���دث عن غري ث���ورة عاملية
منه���ا الث���ورة الفرن�سي���ة والأمريكية
وتلك الت���ي حدثت يف هولن���دا وبع�ض
دول �أمري���كا الالتيني���ة وماليزي���ا
وغريها يف ا�شارة اىل تعجل ال�شعوب
عل���ى حد تعب�ي�ره -يف احل�صول علىنتاج الث���ورات ،الفت���ا اىل ان جميعها
احتاج���ت لعق���ود م���ن اال�ضطراب���ات
واالنتكا�سات والثورات امل�ضادة و�صو ًال
ل�صورته���ا النهائية النا�صعة وما �أ�س�سته
يف دوله���ا و�أماكن حدوثه���ا من ازدهار
دميقراطي نا�صع.

ون���ال احلدي���ث ع���ن الف�س���اد ج���زء
غ�ي�ر ي�س�ي�ر م���ن حما��ض�رة غيلمان،
م�ستعر�ض���ا مراتبه ،ودرجاته ،ون�سبيته
من بيئ���ة لأخرى ،ومن طبق���ة لأخرى
م�شددا على ��ض�رورة حماربة الوا�سطة
املح�سوبية �ضمن �آليات نزيهة و�شفافة.
الباحث اكد يف �سياق حديثه عن �آليات
التعام���ل مع الربي���ع العرب���ي ،من قبل
ال�شع���وب �أو من قب���ل الأنظمة احلاكمة
الآفل���ة فيه���ا �أو يف دول اجل���وار منها
وج���ود تدخ�ل�ات خارجي���ة ،معتربه���ا
قاعدة �سيا�سي���ة تاريخية لي�س ب�أحد من
معزل عنها ،و�أح���د �أبجديات العالقات
الدولية.
واختتم غيلمان حما�رضته بقوله� »:أنا
متفائل مب�ستقبل الربيع العربي ،واجده
ق���ادرا عل���ى ت�صحي���ح م�سارات���ه ،وان
�شج���رة الدميقراطية مدعومة وال بد �أن
توا�صل النمو وه���ي �سرية وم�سرية ال
ميكن �أن تتوقف».
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مؤتمرات وندوات

مركز املياه والطاقة والبيئة

تطبيق املواصفات الدولية يف حتليل املياه

زكري���ا الغول  -قال رئي�س مركز املياه
والطاق���ة والبيئ���ة يف اجلامعة االردنية
الدكت���ور احم���د ال�سالمي���ة�" :إن املركز
يعم���ل على حتقي���ق املتطلب���ات العامة
للموا�صفات القيا�سي���ة الدولية ISO/
 17025 IECيف جم���ال حتالي���ل املياه
العادمة ال�صناعية ،ال�صادرة عن املنظمة
الدولي���ة للتوحي���د القيا�س���ي واللجن���ة
الكهروتقنية الدولية".
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ور�شة عم���ل عقدت
�ضم���ن م�رشوع اع���ادة ا�ستخ���دام املياه
املعاجل���ة وحماية البيئة بدعم من وكالة
االمن���اء االمريكي���ة  USAIDتناولت
اجراءات رف���ع كفاءة الفح�ص واملعايرة
يف خمتربات املي���اه وتطبيق اجراءات
الت�شغي���ل القيا�سية ،والتثبت من طرق
االختبار يف القيا����س ،و�ضمان اجلودة
واملتطلبات الفنية االخرى للموا�صفات
الدولية.

و�أ�شار ال�سالمي���ة اىل ان امل�رشوع يهدف
اىل االمتث���ال للأنظم���ة البيئي���ة الت���ي
ت�ضبط معاجل���ة واعادة ا�ستخ���دام املياه
العادمة بج���ودة عالية ومراقب���ة ادائها
بدقة ،مرجع���ا ا�سباب ان�ش���اء امل�رشوع
نظرا حلاجة االردن اىل تطوير عمليات

معاجل���ة املياه عالية اجلودة وبكلفة اقل
م���ن خالل ايج���اد دورة كامل���ة من املياه
ال�صناعية واعادة ا�ستخدامها والتخل�ص
منه���ا وتقلي���ل �آثاره���ا ال�صناعية على
البيئة اىل جان���ب خلق املزيد من فر�ص
العمل.

القرين  :العلم البوابة الكربى للسعادة
حمم���د مبي�ضني -اكد الداعية اال�سالمي
الدكت���ور عائ����ض القرين ال���دور الذي
ي�ضطل���ع به ال�شب���اب امل�سل���م يف حمل
ر�سالة اال�سالم العظيم للعامل اجمع.
وق���ال خ�ل�ال حما��ض�رة القاه���ا يف
اجلامع���ة االردني���ة بدعوة م���ن املركز
الثقايف اال�سالم���ي بعنوان (ال حتزن):
"�إن اال�سالم يقوم عل���ى مبادئ را�سخة
ا�سا�سه���ا توحي���د اهلل واالمي���ان بر�سالة
نبيه واالرتب���اط الدائم باخلالق بال�صالة
وتربية النف�س وتقويتها".
وتناول املحا�رض قواعد مهمة انطلقت
منها ر�سال���ة اال�سالم امل�رشق���ة اهمها :
طل���ب العل���م واملعرفة فكان���ت "اقر�أ"
اول ما نزل على الر�سول الكرمي ملعرفة
اخلالق و�آي���ات اهلل والكون ،م�شريا اىل
ان العل���م البوابة الك�ب�رى لل�سعادة يف
هذه احلياة التي ت�شهد �صعوبات يتعر�ض
لها االن�سان يف حياته املعي�شية.
وحتدث القرين حول اهمية طلب العلم
واملعرف���ة م�ست�شهدا ب�آي���ات من القر�آن
الكرمي وال�سن���ة النبوية ال�رشيفة ،الفتا
اىل �رضورة ا�ستثمار العلم يف تر�سيخ
وتعزي���ز م���كارم االخ�ل�اق للبع���د عن
خطاب التطرف واق�صاء الآخرين.
وعر����ض ال�شيخ الق���رين يف املحا�رضة
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الت���ي ح�رضها عمي���د كلي���ة ال�رشيعة
الدكت���ور حمم���د اخلطي���ب وح�شد من
ط�ل�اب وطالب���ات اجلامع���ة من���اذج من
الكت���اب الذي �ألف���ه بعنوان "ال حتزن"
يركز عل���ى م�شاكل يواجهه���ا االن�سان
�س���واء يف مواقفه اليومي���ة او امل�شاكل
احلياتية العامة.
وكان مدير املرك���ز الثقايف اال�سالمي
الدكت���ور عدن���ان الع�س���اف ال���ذي ادار
املحا��ض�رة الق���ى كلم���ة يف م�سته���ل
املحا�رضة ا�شاد فيها باملنهج اال�صالحي

الذي التزم به الداعية القرين خ�صو�صا
م���ا ورد يف م�ؤلفاته ومنه���ا كتاب "ال
حتزن".
وا�ش���ار الع�س���اف اىل ان كت���اب ال
حتزن يعد م���ن الدرا�سات واملو�سوعات
اال�سالمية ال�شه�ي�رة يف العامل العربي
واال�سالمي مل���ا ت�ضمنه من خطاب را�شد
ومعلوم���ات قيم���ة تدع���و النف����س اىل
التفك�ي�ر والت�أم���ل لتحقي���ق م�شاري���ع
نه�ضة االمم و�سعادتها.

تقارير

عمادة البحث العلمي
"مظلة" النشاط البحثي واملعريف و"مرآة" تعكس
تقدم اجلامعة وتطورها
إعداد  :فادية العتيبي
يف كل م���رة كان َي ُح 
���ل طيفه���ا �سيفا
عل���ى خميلت���ه ،كان يناجيه���ا موا�سيا
نف�س���ه�" :سياأت���ي اليوم ال���ذي اأدخل فيه
اأروقتك مدر�سا ال طالبا ،بعد اأن خذلته
الظ���روف يف بع����س ت�ساريفه���ا ،ومل
ت�سعفه يف الدرا�سة على مقاعدها كما
كان يحلم.
ّ
كان يوؤمن باأن رغبته يف دخول اأ�سوار
اجلامع���ة االأردنية �ستتحق���ق ال حمالة،
واأن احلظ الذي اأو�سد بابه اأمام طموحه
�سن���وات عدي���دة ال زال يختبىء له يف
اإح���دى الزواي���ا من حول���ه ،ينتظر تلك
ي����رع له فيه���ا ذراعيه
اللحظ���ة التي
ّ
لي�ساحله ملبيا مبتغاه.
واأخ���ريا ،حان���ت الفر�سة الت���ي وطىء
فيه���ا عتباته���ا؛ مدر�س���ا ال طالبا ،متاما
كم���ا متنى ،ومن ثم عمي���دا ،را�سما يف
كل مرحل���ة من تلك املراح���ل م�ستقبال
م�رقا ،وم�س ّيدا يف كل موقع اإجنازات
هي �ساهدة عل���ى ع�ره ،حتى ا�ستحق
عن ج���دارة لقب" الب���اين" كما ي�سفه
عارفوه.
الدكت���ور خال���د الفوار����س ،اأو "خال���د
الب���اين" ،عمي���د اأم العم���ادات" عمادة
البحث العلمي" ،تلك العمادة التي طمح
منذ اأن ت���وىل زمام اأموره���ا اأن يجعل
منها �رحا علميا بامتياز ،يت�سع للعلم
واملعرف���ة حتى ل���و �ساق���ت اأروقته،
وحم���ركا اأ�سا�سي���ا يرتق���ي باجلامعة
االأردنية اإىل م�ساف اجلامعات العاملية
تبعا ال�سراتيجيتها احلالية.
دكت���ور الفوار����س ،اأكد يف حديث
ملجلة "اأخبار االأردنية" "اأن طعم
النج���اح ال���ذي تذوق���ه وفري���ق
العم���ل ال���ذي اآزره و�سانده يف
كل خط���وة خطاها يف طريق
البن���اء والتطوي���ر ،م���ا كان
28

ليكون دون ال�سري على حافة ال�سعاب
والتحدي���ات الت���ي �ساءت الظ���روف اأن
يقطعوه���ا ،واإن تعروا ب�س���يء عادوا
واأكمل���وا امل�س���وار .فاحلنك���ة والعزمية
اللتان يتمتع بهم���ا "عمدتهم الباين"،
وامل�سوؤولية الت���ي لطاملا حتلى بها ،كلها
اجتمع���ت مع���ا ومكنتهم م���ن حتقيق
جناح���ات تغنت بها جامعتن���ا االأردنية،
بع���د اأن اأ�سبح���ت من���ربا ريادي���ا يف
البح���ث واال�ستك�س���اف ،اعتل���ى اأرف���ع
مدارج التميز والتاألق والتقدم.
يحدثنا الدكت���ور الفوار�س ويف جعبته
الكثريعن عمادة البحث العلمي،
وعن طموح���ه الذي الزمه
منذ توليه عمادتها ،واأبرز
االإ�سكاالت التي
واجهته،
وكيف

ا�ستطاع التغلب عليها م�سجال اإجنازات
ي�س���ار اإليها بالفخ���ر ،دون اأن يتنا�سى
روؤيته التي يتطل���ع اإىل حتقيقها ،وهي
اأن تك���ون "العم���ادة" مظل���ة الن�س���اط
البحثي واملعريف ،و"املراآة" التي تعك�س
من خاللها تقدم اجلامعة وارتقاءها.
يق���ول الدكت���ور الفوار����س ":حقق���ت
العمادة منذ ن�ساأتها عام  1973دورا بارزا
يف دم���ج املعرفة االإن�ساني���ة ون�رها،
م���ن خ���الل �سعيه���ا الدائ���م اإىل تطوير
االأن�سطة العلمي���ة يف اجلامعة االأردنية
حملي���ا ودولي���ا ،وق���د اأعط���ت العمادة
هذا االأم���ر اهتماما بالغا من
اأج���ل تطوي���ر اأدواتها

وحتديثها؛ بغي���ة دعم احلقول البحثية،
والركيز على املجاالت كافة على نح ٍو
كامل و�سامل".
وي�سي���ف الفوار����س ":داأب���ت العم���ادة
على تق���دمي خدماته���ا الأع�س���اء الهيئة
التدري�سي���ة والطلب���ة عل���ى ح���د �سواء،
حي���ث قام���ت اإدارات اجلامعة املتعاقبة
بزيادة خم�س�سات دعم البحث العلمي
ب�س���ورة ّ
مط���ردة ،ومب���ا يتنا�س���ب م���ع
االإمكان���ات املالي���ة املح���دودة للجامعة،
ولهذا لقبت ب���� "اأم العمادات" الت�سالها
الوثيق مع من �سبق ذكرهم اإما الأغرا�س
احل�س���ول عل���ى دع���م الأبحاثه���م ،واإما
الأغرا�س البحث عن دعم خارجي".
وم���ن امله���ام املنوط���ة بعم���ادة البح���ث
العلمي بح�سب الدكتور الفوار�س دعم
اأبحاث اأع�ساء الهيئة التدري�سية وطلبة
الدرا�سات العلي���ا وطلبة البكالوريو�س
وف���ق النظ���م والتعليم���ات اخلا�س���ة
بالعم���ادة ،املعم���ول به���ا يف اجلامع���ة
االأردني���ة ،وكذل���ك اإ�س���دار املج���الت
العلمي���ة املحكم���ة الت���ي تعن���ى بن�ر
االأبح���اث والدرا�سات االأ�سلية للباحثن
من داخل اململكة وخارجها.
ويوؤكد دكتور الفوار�س حر�س العمادة
املو�سول على االت�سال باملجتمع املحلي
لنقل نتائج البحوث اإىل املوؤ�س�سات ذات
العالقة من امله���ام املنوطة بها لتمكنها
م���ن االإف���ادة م���ن تل���ك النتائ���ج علميا
وعمليا.

حتقيق رؤية اجلامعة للوصول
إىل العاملية

داأب���ت العم���ادة على االإف���ادة من كل ما
ي�س���در عنه���ا م���ن درا�س���ات وجمالت
واأبحاث باعتبارها و�سيلة لبلوغ الهدف

املن�س���ود يف ح�سول اجلامع���ة االأردنية
عل���ى ت�سنيف متق���دم؛ لتكون من بن
اأف�س���ل ( )500جامع���ة عل���ى امل�ست���وى
العاملي ،هذا ما يوؤكده الدكتور الفوار�س
يف معر����س حديثه قائ���ال ":كثرية هي
االأبحاث التي ن�رها باحثون اأردنيون
كم���ا هي احل���ال يف جمل���ة "درا�سات"
ال�س���ادرة ع���ن اجلامع���ة االأردنية ،ومل
يتم االإف���ادة منه���ا يف عملية ت�سنيف
اجلامعة لعدم فهر�ستها".
وي�سي���ف ":كان الب���د م���ن ا�س���رداد
قيمته���ا الثمين���ة من خ���الل اال�سراك
يف ال�سبك���ة العاملي���ة ( )scopusالتي
تعد فهر�سا عامليا يقدم خدماته للعلماء
والباحثن وطلب���ة اجلامعات على مدار
ال�ساعة ،وقد مت اعتماد جملة "درا�سات"
�سمن الفهر����س العاملي بعد اأن مت تقدمي
العدي���د من الرباه���ن الت���ي تدلل على
اأهمية ما ت�ستمل عليه من اأبحاث قيمة،
لتح�س���ب للجامعة بذلك "نقاط" تدعم
من فر�سة ت�سنيفها جامعة عاملية.
ويتاب���ع الفوار����س حديثه ويق���ول :لقد
ا�ستطعنا ا�سرداد م���ا يزيد عن ()5000
بحث علمي بع���د اأن مت اعتمادها �سمن
الفهر����س ،كما ا�ستطعنا اأي�سا بعد فرة
وجيزة من احل�سول على اعتماد لكل من
املجلة االأردني���ة يف العلوم ال�سيدالنية،
واملجل���ة الطبية االأردنية ال�سادرتن عن
العم���ادة بالتعاون مع �سن���دوق البحث
العلمي ،ليت���م احت�سابها نقاطا اإ�سافية
ت�ساف اإىل ر�سيد اجلامعة.
وي�سيف ":مت تقدمي طلبات االعتماد ّ
لكل
م���ن املجلة االأردني���ة يف العلوم االإدارية
واملجلة االأردنية يف العل���وم الزراعية،
وقد مت اعتم���اد املج���الت املتبقية التي

ت�س���در عن العمادة �سمن هذا الفهر�س،
اإىل جان���ب اعتماده���ا ل���دى دار الن�ر
العاملية ( ،)Elsevierكما متت فهر�سة
جميع املجالت الت���ي ت�سدر عن العمادة
يف قاع���دة البيانات العاملية( )Ebsco
لرفع �سوية اجلامعة يف البحث العلمي.
وين���وه الفوار����س اأنه قد مت���ت فهر�سة
املجالت االأردنية باأق�سامها كافة ،وهي:
املجلة الطبية االأردنية ،واملجلة االأردنية
يف العلوم ال�سيدالنية  ،واملجلة االأردنية
يف اإدارة االأعم���ال ،واملجل���ة االأردني���ة
للتاري���خ واالآثار ،واملجل���ة االأردنية يف
العل���وم الزراعي���ة ،كم���ا مت���ت فهر�سة
جملة درا�سات باأق�سامها وهي ال�ريعة
والقان���ون ،والعل���وم الربوية ،والعلوم
االإداري���ة ،واأي�س���ا العل���وم االإن�ساني���ة
واالجتماعية.

دعم الباحثني وأبحاثهم

املهم���ة مل تك���ن بالي�س���رية تل���ك التي
وقعت على كاه���ل الدكتور الفوار�س،
الرتباطه���ا الوثي���ق باجلان���ب امل���ادي،
وهي مهمة احل�سول على دعم لتمويل
االأبح���اث العلمية وزي���ادة الدعم املايل
لباحثيه���ا ،فاالأزم���ة املالي���ة اخلانق���ة
الت���ي تع���اين منها اجلامع���ة يف الوقت
احلايل� ،سكلت عائقا اأمام تقدم م�سرية
عم���ادة البحث العلمي ،ما دفع الدكتور
الفوار����س التخ���اذ اآليات لتج���اوز تلك
االأزم���ة الت���ي ما ع���ادت ت�س���كل حتديا
كبريا بالن�سبة له يف �سوء ما مت اإجنازه.
عن ذلك يقول دكتور الفوار�س ":فيما
يتعل���ق بالدع���م الداخل���ي املخ�س�س من
موازن���ة اجلامعة املالية؛ فاإن املبلغ الذي
حت�س���ل عليه العم���ادة لدع���م االأبحاث
العلمي���ة الأع�س���اء الهيئ���ة التدري�سي���ة
وطلب���ة الدرا�س���ات العلي���ا ومرحل���ة
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البكالوريو����س يف بع�ض الكليات -و�إن
كان الب�أ����س به -ال يفي بالغر�ض ،ولهذا
اجتهت العمادة �إىل و�ض���ع ا�سرتاتيجية
جديدة للتعامل مع هذا املورد املتوا�ضع
لتحقي���ق �أهدافه���ا اجلليل���ة ،م���ن خالل
تقدمي الدعم ،على مراحل متجزئة لكل
باحث ،وتبعا ملا �أجنزه من �أجزاء البحث،
ويف كل مرة يتم تقييم ما �أجنز منها،
وعل���ى �ضوء املعطي���ات يتقرر �إن كان
ي�ستحق دعما �آخر �أم ال".
وي�ضي���ف الفوار����س ":وفيم���ا يتعل���ق
باحل�ص���ول عل���ى دع���م خارج���ي؛ ف�إن
اجلامع���ة الأردنية �س ّباق���ة يف احل�صول
عل���ى مثل ه���ذا النوع م���ن الدعم ،وقد
ا�ستطاعت يف ال�سنوات الع�رش املا�ضية
احل�ص���ول عل���ى دعم خارج���ي جتاوز (
 ) 7.5مليون دينار من خمتلف اجلهات
املحلية والعاملية� ،أبرزها� :صندوق دعم
البح���ث العلم���ي يف وزارة التعلي���م
الع���ايل والبح���ث العلم���ي ،واملجل����س
الأعلى للعل���وم والتكنولوجيا ،واالحتاد
الأوروب���ي ،واملفو�ضي���ة الأوروبي���ة،
وحل���ف النات���و ،وغريها م���ن اجلهات
املمول���ة" .ونتيجة للعمل اجلاد واجلهود
املبذولة م���ع اجلهات املعني���ة ،فقد زاد
هذا املبلغ حتى و�ص���ل الدعم اخلارجي
لهذا العام �إىل ( 2.5 )2013مليون دينار.
وي�شري الفوار�س �إىل �أن العمادة تتعامل
م���ع الأبحاث التي حتتاج �إىل دعم كبري
يزي���د عل���ى (� )50ألف دين���ار من خالل
البحث عن م�صدر دعم خارجي يتكفل
بها كامال� ،أو يت�شارك يف دعمها  ،كما
ه���ي احلال مع عدد كب�ي�ر من الباحثني
الذين ح�صلوا على دعم مايل لأبحاثهم
م���ن �صن���دوق دعم البح���ث العلمي يف
اجلامعة الأردنية.
نوه �إليه الدكتور الفوار�س،
وبح�سب ما ّ
ف����إن لطلب���ة الدرا�س���ات العلي���ا ن�صيبا
م���ن ر�ؤى العمادة وتوجهاته���ا ،بعد �أن
مت االتف���اق مع �صن���دوق البحث العلمي
عل���ى �أن يتكفل ال�صن���دوق بتخ�صي�ص
مبل���غ ي�ت�راوح م���ا ب�ي�ن ()3000 -1500
دين���ار �أردين لدعم �أبح���اث يتقدم بها
طلبة مرحلتي املاج�ست�ي�ر والدكتوراه
يف اجلامع���ة� ،آخذا بع�ي�ن االعتبار مدى
�أحقيت���ه وجودت���ه باعتب���اره م�رشوعا
بحثيا .
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أمتتة أعمال العمادة
وإجراءاتها

عقب���ات يف طريقها للزوال ،وحتديات
بات���ت تتال�ش���ى ،و�أبرزها �أمتت���ة �أعمال
العمادة و�إجراءاتها يف خطوة ت�صدرت
�سلم �أولويات العمادة ،باعتبارها �إحدى
ركائز البحث العلمي .وعن ذلك يقول
الدكت���ور الفوار�س� :إن العمادة �ستعمل
على �أمتت���ة جميع الإج���راءات التي تتم
خا�ص���ة تل���ك املتعلقة
داخ���ل العم���ادةّ ،
بطلبات الدعم امل���ايل للأبحاث ،ون�رش
املج�ل�ات والكت���ب ،حر�ص���ا منها على
حت�سني الأداء وتي�سري املراجعة واملتابعة
من قب���ل الباحثني واملراجعني ،وحفاظا
عل���ى نوعية اخلدم���ات املقدمة ودقتها
من قبل العمادة يف دوائرها كافة.

تطلعات ورؤى

تتطلع العمادة �إىل تطوير ا�سرتاتيجية
البح���ث العلم���ي يف اجلامع���ة الأردنية
وتعزيز قيمه ،وتهيئة الظروف املنا�سبة
له؛ مم���ا ي�سه���م يف مواكب���ة متطلبات
الت�صني���ف العامل���ي مل�ؤ�س�س���ات التعليم
الع���ايل ،و�إح���داث ت���وازن ومواءمة مع
متطلبات التنمية ال�شاملة.
يق���ول م�ساعد عمي���د البح���ث العلمي
الدكتور معتز الدبع���ي " :تركز عمادة
البحث العلم���ي يف �أجندة �أعمالها على
حم���اور رئي�سة يجري العمل عليها يف
�سبي���ل دفع عجلة تق���دم البحث العلمي
وازده���اره ،ان�سجاما م���ع ر�ؤية اجلامعة
الأردني���ة وتطلعاته���ا ،تل���ك املح���اور
تتوزع ب�ي�ن حو�سبة قواع���د البيانات،
و تق���دمي مكاف����آت للباحث�ي�ن ،ودع���م
�أبحاث الطلبة ،وا�ستقطاب م�رشوعات
خارجية م�شرتكة".
وي�ضي���ف الدبع���ي ":ولتحقي���ق ذلك ال
بد م���ن الرتكيز على تفعي���ل التعاون
والتن�سيق لبناء ��ش�راكات ا�سرتاتيجية
يف جم���ال البح���ث العلمي م���ع جهات
وطنية و�إقليمية".
ويتابع الدبعي حديثه قائال ":يجب العمل
على حت�سني الدعم املايل للم�رشوعات
البحثية والإنت���اج العلمي املدعومة من
عم���ادة البح���ث العلم���ي للباحثني يف

اجلامع���ة ،وا�ستقط���اب الدعم اخلارجي
للم�رشوع���ات املمي���زة م���ن م�ؤ�س�سات
حملي���ة و�إقليمي���ة وعاملي���ة ،بالإ�ضافة
�إىل تطوي���ر الدعم الفني للم�رشوعات
البحثي���ة املدعومة من العمادة واجلهات
الأخرى".
وي�ؤكد الدبعي �رضورة حتفيز الباحثني
على العمل �ضمن ف���رق بحثية متعددة
االخت�صا�صات� ،إىل جانب الت�شجيع على
ت�شكي���ل النوادي البحثي���ة ودعمها يف
خا�صة الكليات
خمتلف كليات اجلامعةّ ،
الإن�سانية التي تفتقر �إىل ثقافة البحث
والفكر ،والعمل على ا�ستثمارالطاقات
الطالبية يف هذا املجال.
وي�ش�ي�ر الدبع���ي �إىل �أن العم���ادة تويل
اهتمام���ا بالغا باملخرج���ات ذات الطابع
الإنتاج���ي ،وب���راءات االخ�ت�راع يف
املع���ارف اجلديدة وت�سجيله���ا مبا ي�ضمن
حقوق اجلامعة والباحث على حد �سواء.
و�ضمن م�ساعي عم���ادة البحث العلمي
لتحقيق نتائج مثمرة �ضمن خمرجاتها
العملي���ة ،فق���د ك�شف الدبع���ي عن نية
العم���ادة يف �إن�ش���اء دائ���رة متكامل���ة
لتطوي���ر البحث العلم���ي ،ت�سمى دائرة
تطوي���ر البح���ث العلم���ي الت���ي م���ن
مهامه���ا م�ساعدة الباحث�ي�ن يف اختيار
مو�ضوع البحث وكتاب���ة امللخ�ص الأول
للم�رشوعات وذلك مب�ساعدة خمت�صني
يف هذا املجال ،ومن ثم بقية الإجراءات
م���ن كتابة خط���وات امل��ش�روع الكامل،
وتقدي���ر االحتياج���ات املالي���ة الالزمة،
وكيفية �إيج���اد م�صادر لدعم امل�رشوع،
وم���ن ث���م القي���ام بتنفي���ذه م���ن حيث
التج���ارب و�إخراج النتائ���ج واختبارها
وحتليله���ا ،و�صوال �إىل كتاب���ة التقرير
النهائي للبحث ،وانتهاء بعملية الن�رش.
طموح���ات ال حتده���ا ح���دود ،تتج���دد
يف م�س�ي�رة اجلد واملثاب���رة التي بد�أها
الدكت���ور الفوار�س وفري���ق العمل يف
تطوير �آلي���ة "�أم العمادات" و�صوال �إىل
الغاية املرج���وة يف جعل عمادة البحث
العلم���ي البو�صل���ة التي ت�سته���دي بها
اجلامعة الأردنية يف �سريتها وم�سريتها
نحو العاملية.

"ادخار األردنية"  ...إجناز يستحق التقدير واإلشادة

ت�ؤمن اجلامع���ة الأردني���ة �أن موظفيها
من �أهم �أعمدة جناحها املت�شح بوالئهم
ور�ضاه���م عن اخلدمات الت���ي تقدمها،
وت���درك �أن الوالء والر�ض���ا يرت�سخان
بف�ض���ل راحته���م يف العم���ل ،وانطالق ًا
من هذا الإميان؛ تعمل اجلامعة من خالل
�صن���دوق االدخار عل���ى تطوير وتنفيذ
�سيا�س���ات م���ن �ش�أنه���ا �ضم���ان راح���ة
املوظفني على امل���دى الطويل كي يبقى
اهتمامه���م الأول والأخ�ي�ر من�صب ًا يف
خدمة جامعتهم عل���ى امت وجه ،ال�سيما
وه���ي ت�سع���ى للو�ص���ول اىل م�ص���اف
اجلامعات العاملية.
ولأن خدم���ات �صن���دوق االدخ���ار تعد
منفعة من املنافع التي توفرها اجلامعة

للعامل�ي�ن فيه���ا فق���د در�س���ت �إدارة
�صن���دوق الإدخ���ار مطال���ب ورغب���ات
املوظف�ي�ن ب�ش���كل علمي ممنه���ج� ،سعيا
لأن يك���ون ال�صندوق تل���ك القِبلة التي
يتج���ه اليه���ا كل من يحت���اج اىل حت�سني
�أو�ضاع���ه املادي���ة واملعي�شي���ة دون �أي
اعتبار للعراقيل.
وه���ا ه���ي �إدارة ال�صن���دوق تتجه خالل
املرحلة املقبلة �إىل تنفيذ خطة متكاملة،
�ش�أنه���ا تقدمي كاف���ة اخلدم���ات املتعلقة
بال�صندوق الكرتوني ًا ،حيث �سيزيد هذا
التوجه من كفاءة العمل فيه ،ف�ض ًال عن
تقلي�ص���ه للوقت واجلهد على املنتفعني
واتاحة الو�صول اىل املعلومات الدقيقة
ب�رسعة وي�رس.

""الصندوق"
ِق� � ْب� � َل� � ُة امل��وظ �ف�ين
لتحسني أوضاعهم
املعيشية”

م�ساعد الرئي����س لل�صنادي���ق وال�ش�ؤون
املالي���ة يف اجلامع���ة الدكت���ور م�أم���ون
الدبعي ق���ال� :إن �إدارة ال�صندوق اجرت
بع�ض التغيريات على تعليمات �رصف
القرو�ض لغايات تو�سعة ال�رشائح ورفع
مبالغ القرو�ض املمنوحة ،حيث وفرت
للم�شرتكني �إمكانية احل�صول على ""12
�ضع���ف راتبه���م الإجم���ايل ،باال�ضافة
اىل قر����ض ب�سق���ف ثالث���ة �آالف دينار،

اعداد :سناء الصمادي  -هبة الكايد

وقر�ض بن�صف ر�صي���د م�ستحقاته يف
ال�صن���دوق ،بيد انه ميك���ن منح امل�شرتك
 %50من ر�صيد م�ستحقاته يف ال�صندوق
غري م�سرتدة.
و�أ�ش���ار الدبعي اىل ان ال�صن���دوق �أنهى
يف الآون���ة الأخرية جمل���ة من الأعمال
ت�ضمنت �إ�ص���دار القوائ���م املالية لآخر
ث�ل�اث �سنوات حت���ى نهاية ع���ام ،2012
معلن ًا انه �سيتم اعتبارا من العام القادم
�إع���داد قوائم ن�صف �سنوي���ة لل�صندوق
متكين��� ًا ل��ص�رف حق���وق امل�ستقيل�ي�ن
ب�صورة �أكرث عدالة.
وتاب���ع الدبع���ي ان���ه مت حو�سب���ة انظم���ة
ال�صنادي���ق كافة بدءا م���ن ادخال معاملة
امل�ش�ت�رك جله���از احلا�س���وب وحل�ي�ن
توقيع���ه عليها ،ف�ضال عن حو�سبة نظام
الرواتب ،والقيود املالية ،وتدقيق ودائع
اجلامعة ل���دى البن���وك ومراقبة حركة
الفائ���دة عليه���ا وا�ستح���داث تقري���ر
ا�سبوع���ي الك�ت�روين م���ن ال�صن���دوق
للبنوك يت�ضمن �آخ���ر امل�ستجدات حول
قرو����ض ال�صن���دوق ،اىل جان���ب تعديل
�رشوط الكفالء و�إلغاء كتاب االقتطاع
للكفيل من البنك.
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"خ��ط��ط م�ت�ك��ام�ل��ة
ألمت��ت��ة ال �ع �م��ل يف
الصناديق املالية ”
ويف ال�سي���اق لف���ت الدبع���ي �إىل �أن
ال�صن���دوق والبال���غ ع���دد امل�شرتك�ي�ن
في���ه ( )6617م�شرتكا ،يق���دم خدماته -
القرو����ض واالرا�ض���ي  -لكافة العاملني
يف اجلامع���ة االردني���ة وم�ست�شف���ى
اجلامع���ة ،وحمط���ة العل���وم البحري���ة،
وف���رع العقب���ة .حيث من���ح ال�صندوق
من���ذ مطلع عام  2013وحت���ى اللحظة -
�أي قراب���ة � 8شه���ور فق���ط� ،أكرث من 4
ماليني دين���ار لأكرث من  1600م�شرتك،
حيث قدم قرو�ضا بقيمة �إجمالية بلغت
ثالثة ماليني و 223ال���ف دينار لـ ()1484
موظفا.
ويقدم ال�صن���دوق مل�شرتكيه ثالثة انواع
من القرو�ض (القر�ض العادي والقر�ض
اال�ستثم���اري وقر�ض العاملني) وب�أكرث
من طريق���ة منها ( الفوائد واملرابحة �أو
بدون فوائد) ،وبن�سبة فائدة او مرابحة
تع���د االق���ل ب�ي�ن م�ؤ�س�س���ات الإقرا�ض
الأخرى.
وفيم���ا يخ����ص اال�ستثم���ار يف جم���ال
الأ�سه���م ق���ال الدبعي�" :إن جلن���ة ادارة
ال�صن���دوق الحظ���ت وج���ود خ�سائ���ر
جوهري���ة غ�ي�ر متحقق���ة يف حمفظة
اال�سه���م التي مت �رشا�ؤه���ا قبل ما يزيد
عل���ى خم�س �سن���وات ،ب�سب���ب االزمة
العاملية واالنخفا�ض امل�ستمر يف ا�سعار
اال�سهم يف بور�صة عمان.
و�أ�ش���ار اىل ان اللجن���ة اطف����أت تل���ك
اخل�سائر غري املحققة والبالغة ما يزيد
على ( )2.6مليون دينار يف نهاية العام
 2009لت�صب���ح م���ا يق���ارب ال���ف دينار
فق���ط يف نهاية الع���ام  ،2012يف �سبيل
حتديد احلقوق الفعلية للم�شرتكني يف
ال�صن���دوق وعدم ترحيل تل���ك اخل�سائر
غ�ي�ر املتحقق���ة للم�ستقب���ل ول�ضمان
اظه���ار قيمة املحفظة ب�سعرها ال�سوقي
العادل ،وتتوقع ادارة ال�صندوق ان يتم
حتقي���ق ارب���اح عل���ى حمفظ���ة اال�سهم
م�ستقبال.
وا�ستوقفن���ا الدبعي خالل احلديث حول
قي���ام ادارة ال�صن���دوق بدرا�س���ة جميع
م�شاريع االرا�ضي ال�سكنية املوزعة على
امل�شرتك�ي�ن ،التي مت �رشاء معظمها قبل
اك�ث�ر من �سبع �سن���وات �سعيا من ادارة
ال�صن���دوق احلالي���ة ال�ستكم���ال جمي���ع
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املتطلب���ات القانونية واالجرائية مبا يف
ذلك البني���ة التحتية للم�شاريع احلا�صلة
عل���ى موافقات من اجله���ات احلكومية
املعنية.
ويف ه���ذا االط���ار او�ض���ح الدبع���ي ان
م�رشوع ار�ض مي�رسة يف ال�سلط رف�ض
من قب���ل جمل�س التنظيم االعلى �سابقا
ومت احل�ص���ول على موافق���ة ا�ستثنائية
للم��ش�روع يف الن�صف الث���اين من عام
 ،2012وكذل���ك مت ت�سجيل ار�ض املغط�س
با�س���م �صن���دوق ا�ستثم���ار اجلامع���ة
االردنية يف نف�س العام مل تكن االر�ض
م�سجل���ة با�سم اي م���ن �صناديق اجلامعة
قبل ذلك ،فاتخذت جلنة ادارة ال�صندوق
قرارا بالغ���اء هذا امل��ش�روع اال�سكاين
الن تعليم���ات �سلط���ة واداي االردن ال
ت�سم���ح بتوزي���ع االر����ض اىل م�ساحات
تق���ل عن وحدة زراعي���ة اي ما يقارب
 40دومنا.
وفيم���ا يتعلق مب�رشوع ار����ض الداخمي
اتخ���ذت اللجن���ة ق���رارا ب�إلغائ���ه لقل���ة

"أك� �ث ��ر م� ��ن أرب���ع���ة
ماليني دينار القروض
وال� �ص ��رف� �ي ��ات ال��ت��ي
منحها الصندوق
لـ  1600مشرتك عام
” 2013
ع���دد امل�شرتك�ي�ن في���ه والن امل�شاريع
اال�سكانية يج���ب �أال تقل عن مئة دومن،
وجاء قرار الغ���اء امل�رشوط الن جدواه
االقت�صادية لي�ست يف �صالح امل�شرتكني
بع���د االخ���ذ باالعتبار ال�سع���ر ال�سوقي
احلايل للأر�ض وكلفة البنية التحتية له.
وم���ن جانب �آخ���ر اكد الدبع���ي االنتهاء
من فت���ح وتعبيد �شوارع م�رشوع ار�ض
بريي���ن ،ومت ط���رح عطاء فت���ح وتعبيد
�ش���وارع م��ش�روع �أر�ض منج���ا ،يتلوه
م�رشوع مي�رسة ثم م�رشوع الفي�صلية.
وفيما يتعل���ق بالنواحي الأخرى للبنية
التحتي���ة قال الدبع���ي انه مت طرح عطاء
ت�صميم �شبكات املياه لكل من م�رشوع
�أر�ض بريين ،وم�رشوع �أر�ض منجا ،ومت
دف���ع مطالبة �رشكة الكهرب���اء املتعلقة
مبحول الكهرباء لكل من م�رشوع �أر�ض
بريي���ن ومنج���ا ومي��س�رة ،منوه���ا ان

ادارة ال�صن���دوق ت�سعى جاهدة لالنتهاء
م���ن جميع امل�شاريع خالل ال�سنة القادمة
مب�شيئة اهلل.
وبخ�صو����ص م�رشوع �أر����ض امل�شقر يف
مادب���ا اك���د الدبع���ي ان ادارة ال�صندوق
تتابع م���ع وزارة ال�ش����ؤون البلدية منذ
�أك�ث�ر من ع���ام للح�صول عل���ى موافقة
علي���ه ،الن م�ساح���ة �أر����ض امل�رشوع ال
حتقق �رشوط امل�شاري���ع الإ�سكانية ،ومت
م�ؤخرا �إعادة خماطبة الوزير للو�صول
اىل حل لهذا املو�ض���وع من خالل �إدخال
امل�رشوع تنظيم �سكن (ج).
وع���ن ال�سيول���ة النقدي���ة لل�صن���دوق
فه���ي تتواف���ر  -وفق���ا للدبع���ي  -م���ن
خ�ل�ال االقتطاع���ات ال�شهري���ة م���ن
املوظف�ي�ن وقيمته���ا (  ،) %5وم�ساهمة
اجلامع���ة بن�سب���ة (  ) %10م���ن قيم���ة
الرات���ب اال�سا�سي ،واالق�س���اط املح�صلة
م���ن القرو����ض املمنوح���ة ،وت�سدي���دات
ا�ش�ت�راكات االرا�ضي الت���ي مت توزيعها
عل���ى امل�شرتكني ،والقرو����ض املمنوحة
للم�ست�شف���ى ،الفتا يف ه���ذا ال�صدد اىل
انه مت بيع ارا�ض عام  2012بقيمة قاربت
ن�ص���ف مليون دين���ار ،وهن���اك ارا�ض
اخرى معرو�ضة للبيع �سينعك�س ريعها
على املوظفني العام املقبل .
و�إىل جان���ب تلك املناف���ع واالمتيازات؛
بذل���ت �إدارة ال�صندوق جه���دا ا�ستثنائيا
يف توجهه���ا نح���و الإ�ستثم���ار الآم���ن
واالبتع���اد عن املتاجرة بالأوراق املالية،
وذل���ك لتذب���ذب �أ�سعاره���ا ،وتفادي���ا
خل�سارة امل�شرتكني و�ضياع حقوقهم.
ويف اخلت���ام تع���د ال�صنادي���ق املالية يف
اجلامعة الأردني���ة ذراعا حقيقيا داعم ًا
ملختل���ف خط���ط اجلامع���ة التطويري���ة
والتحديثي���ة ،وتعم���ل بتناغ���م وا�ضح
م���ن خ�ل�ال مواكب���ة روح الع��ص�ر
وعك�س التط���ورات يف اجلوانب املالية
والتكنولوجية على عملها مبا ي�صب يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة.

"ن���س���ب���ة ال���ف���ائ���دة
�������������د َدت ل���ت���ك���ون
ُح�
ِ
منافسة ملؤسسات
اإلقراض األخرى”

مدير املركز الثقايف االسالمي:

نعمل بعيد ًا عن التعصب والسياسة ونتبنى
الوسطية واملنهج العلمي
�أخب���ار االردنية  -يعر����ض مدير املركز
الثقايف اال�سالمي يف اجلامعة االردنية
الدكت���ور عدن���ان الع�س���اف ،برام���ج
م�ستقبلي���ة ت�سه���م يف تعمي���ق الت�أثري
اال�سالمي املعت���دل يف املجتمع ،متبنية
و�سطي���ة �سمح���ة بعي���دا ع���ن التع�صب
واال�س���اءة ،وع���ن ال�سيا�س���ة واحلزبية،
متطلع���ا اىل تو�سيع ر�سال���ة املركز اىل
املجتم���ع املدين ،بدءا من حميط اجلامعة
و�صوال اىل كافة فئات املجتمع.
ويب�ي�ن الع�ساف �أن اخلط���ط امل�ستقبلية
للمرك���ز ،ال���ذي يوا�صل عمل���ه منذ 32
عاما ،تهدف للو�صول اىل اكرب �رشيحة
م���ن امل�ستهدف�ي�ن ،تبع���ا للربنامج املعد
ل���كل فئة� ،سواء تعليم���ي �أو توعوي او
تثقيفي او ت�أهيلي او م�ساعدات عينية
ودرا�سية وطبية.
ويك�ش���ف الع�س���اف ع���ن ني���ة املرك���ز
ط���رح برام���ج دبل���وم متخ�ص�ص���ة يف
الوعظ واالر�شاد والقراءات ،واملحاماة
ال�رشعي���ة ،وغريه���ا من العل���وم ذات
ال�صلة بالدرا�سات اال�سالمية.
يف املج���ال الدع���وي والتدريبي ،يقول
الع�ساف« :نعمل على تخريج مدربني يف
االج���ازات القر�آنية مبختل���ف اال�سانيد،
وعق���د دورات لت�ل�اوة الق���ر�آن بثالثة
م�ستويات ،ا�ضاف���ة حلقول متقدمة يف
عل���وم الق���ر�آن ،م���ن خم���ارج احلروف
والتجويد والتف�سري واالحاديث».
وي�ضيف»:نو�س���ع اعمالن���ا يف دورات
العل���وم اال�سالمي���ة  ،جنب���ا اىل جن���ب
 ،م���ع موا�ضي���ع له���ا عالق���ة بجمه���ور
امل�ستهدف�ي�ن ،من لغة عربي���ة ،وخا�صة
البناء اجلاليات اال�سالمية� ،أو االجانب،
ا�ضافة لدورات تثقيفية البناء املجتمع
املحل���ي ،و�سيك���ون لن���ا توا�ص���ل لعقد
دورات بالتع���اون مع كلي���ات اجلامعة،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والنقابات،
والهيئ���ات املختلفة  ،ابرزه���ا جمال�س
الطلب���ة واملنتدي���ات ال�شبابي���ة ،به���دف
ن��ش�ر التوعي���ة ،والتعري���ف بالر�سالة
اال�سالمي���ة بعيدا عن اي غلو ،او تطرف
او حتزب» .

وي�ش���دد الع�س���اف عل���ى ان املرك���ز
للجمي���ع ،ول���ن يك���ون الي جماع���ة او
حزب ،بل ي�ستنري الو�سطية يف اعماله
ومنجه���ه وا�ضح وبني كما جاء يف الآية
الكرمي���ة من �س���ورة يو�سف قُ��لْ َٰه ِذ ِه
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ويعت���زم املرك���ز وفق���ا للع�س���اف عقد
دورات تدريبي���ة يف خمتل���ف املجالت
ذات ال�صل���ة بتعلم امله���ارات االبداعية
م���ن لغة وحا�سوب ومه���ارات االت�صال،
والرتكي���ز عل���ى البح���ث العلم���ي يف
حقول العلوم اال�سالمية املرتبطة بواقع
احلياة املعا�ش وم�شاكل املجتمع الذي يعد
اجلزء املكمل واملهم يف عمل املركز.
وفيما يتعلق بطلبة ال�شعوب اال�سالمية
الدار�س�ي�ن يف اجلامع���ة يق���دم املرك���ز
جمموع���ة م���ن ال���دورات التعليمي���ة
والتدريبي���ة املجاني���ة للراغب�ي�ن
باال�ستف���ادة منها ي��ش�رف عليها نخبة
متمي���زة م���ن الكف���اءات العامل���ة يف
اجلامعة ومتطوعو املجتمع املحلي.

بثقافته وعاداته الأ�صيلة من خالل �إقامة
حف�ل�ات الإفطار يف رم�ضان ،وتنظيم
الرحالت التثقيفية لتعريفهم باملعامل
احل�ضاري���ة واال�سالمي���ة املنت��ش�رة يف
اململكة لهم �إىل جانب تقدمي امل�ساعدات
لهم من �صندوق خا�ص بطلبة اجلاليات
اال�سالمية.
ويقيم املركز �سنوي���ا معر�ضا للكتاب
اال�سالم���ي ال�شامل ،والبازارات اخلريية
وير�صد ريعها ل�صندوق الطالب الفقري
وم�ساع���دة طلبة ال�شع���وب اال�سالمية،
ف�ض�ل�ا ع���ن الن�شاط���ات االجتماعي���ة
والتوا�ص���ل م���ع م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع
والأ�رس.
وي�أمل الع�س���اف دعم �سف���ارات الدول
اال�سالمية ،واملراكز الثقافية اال�سالمية
الدولي���ة للمركز لن��ش�ر ر�سالة اال�سالم
احلقيقي���ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن املرك���ز
ب�صدد ا�ص���دار كتيبات وابح���اث باللغة
االجنليزية تعنى بالعلوم ال�رشعية وفق
منهجي���ة وا�ضحة اله���دف ،وقائمة على
العلم واملنطق والبحث العلمي الر�صني.

ويق���ول الع�س���اف »:ي�سع���ى املركز �إىل
دمج الطلبة باملجتمع املحلي ،وتعريفهم
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تقارير

كادبي يف األردنية ..يثبت كفاءة طلبة اجلامعات
يف اإلنتاج اإلبداعي

اعداد :سناء الصمادي  -هبة الكايد

ب�رساج من نـــور؛ �أ�ضاء مركز امللك عبد
اهلل الثاين للت�صميم والتطوير (كادبي)
يف اجلامع���ة الأردنية الطريق امام طلبة
اجلامع���ات لتنفيذ م�شاري���ع تخرجهم،
وجنح يف ا�ستقطاب طاقاتهم الإبداعية
لعم���ل امل�شاري���ع البحثي���ة يف جم���ال
ال�صناعات الدفاعية وغريها.
و�إميانا م���ن كادبي ب�أهمي���ة التعاون مع
القط���اع الأكادمي���ي ،كان �إن�شاء خمترب
بحثي يف اجلامعة الأردنية مكانا ي�سهل
على الطرف�ي�ن القيام ب�أعم���ال البحث
والتطوير التطبيقية امل�شرتكة ،ويمُ ّكن
املرك���ز من متابعة امل�شاريع البحثية يف
اجلامعة واجلامعات الأخرى.
ورغم �أن كادبي م�ؤ�س�سة م�ستقلة تُعنى
بال�صناع���ات الدفاعية فح�س���ب؛ �إال �أن
ال�سيا�س���ة العام���ة للمركزالبحثي تقوم
عل���ى خلق بيئة مالئم���ة للطلبة لتطبيق
�أبحاثهم وم�شاريعه���م العلمية �أي ًا كان
نوعه���ا ،مع ت َبنّي ما ه���و قابل للتطبيق
والعمل على تطويرها .
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واعت�ب�ر رئي����س �شعب���ة الأبح���اث
التطبيقي���ة يف كادب���ي الدكت���ور انور
الع�س���اف �أن املركز ق�صة جن���اح �أردنية
يف قدرت���ه عل���ى �شح���ذ هم���م الطلبة
لرف���د القاعدة ال�صناعي���ة مبا حتتاج من
�صناع���ات ومع���دات م�صمم���ة ب�أحدث
التكنولوجيا.
وم���ن ب���اب َط َر َق ُه املرك���ز م�شجعا على
الأبح���اث املبتكرة ،فق���د ارتكز عمله
عل���ى «برنامج البح���ث العلمي والتقني
وتطوي���ر الإبداع» الذي يق���دم �صندوق
امللك عب���داهلل الثاين للتنمية من خالله
دعم���ا مالي��� ًا مل�شاري���ع تخ���رج الطلب���ة
املتمي���زة يف كافة اجلامع���ات الأردنية
احلكومية واخلا�صة.
ومتك���ن ال�صن���دوق خ�ل�ال م�سريته يف
اجلامع���ة ومن���ذ ت�أ�سي����س الربنامج عام
 - 2004ح�س���ب ما �أفاد امل�ست�شار الفني
لل�صن���دوق املهند����س عماد ي���ارد  -من
تخ���رج يف خمتلف
دع���م  194م�رشوع
ُ
التخ�ص�ص���ات ،ا�ستفاد منه���ا  653طالبا

وطالبة ،وبكلف���ة اجمالية تقدر مبليون
دينار.
وجاءت فكرة ت�أ�سي����س الربنامج وفقا
لـ»ي���ارد» بهدف تعزيز مب���د�أ التناف�سية
ب�ي�ن الطلب���ة يف اجلامع���ات وتطوي���ر
مهاراتهم العلمي���ة والتعليمية ،ودعم
م�س�ي�رة التنمي���ة امل�ستدامة يف االردن
من خ�ل�ال اال�سه���ام يف رف���ع م�ستوى
امل���وارد الب�رشية ،وتفعيل دور التعليم
العايل لي�صب���ح معتمدا عل���ى امل�شاريع
االبداعية بدال من التلقني.
ويف ��س�ر ٍد ل��ش�روط اال�ستف���ادة م���ن
الربنام���ج حدثنا يارد ان امل�رشوع الذي
يقدمه الطالب يجب �أن يكون خم�ص�صا
لغاي���ات التخ���رج يف اجلامع���ة ول���ه
طبيع���ة ابداعية تطبيقي���ة� ،إ�ضافة اىل
ان ال يق���ل عدد الطلب���ة امل�شاركني يف
تنفي���ذ امل�رشوع عن اثن�ي�ن يف مرحلة
البكارلويو����س ،وان تك���ون مع���دالت
الطلب���ة جي���د فما ف���وق ،وم���دة العمل
بامل�رشوع �ستة �شهور كحد ادنى ،منوها

�إىل ان التمويل الالزم للم�رشوع الواحد
ال يتجاوز خم�سة �آالف دينار اردين.
جناح ٌبد�أ حمليا وانتهى عامليا
طم���ح املرك���ز اىل �إثبات م���دى كفاءة
العن��ص�ر الب��ش�ري الطالب���ي الأردين،
متحديا ومراهنا بقدرت���ه الفائقة على
الإجناز والإنتاج الإبداعي ،وتطوير هذا
االنت���اج بحي���ث يتح���ول اىل �صناعات
وطنية تتبنى �سيا�سة البحث والتطوير
ك�أ�سا�س يف تطوير تلك ال�صناعات.
وا�ستط���اع �إثبات ذلك ،من خالل ق�ص�ص
النج���اح الت���ي �شهدتها معظ���م م�شاريع
براءتي اخرتاع
الطلبة ،حيث مت ت�سجيل
ْ
ْ
جم���ايل الغوا�ص���ات غ�ي�ر امل�أهولة
يف
وق���راءة ع���دادات الكهرب���اء ع���ن بعد،
بالإ�ضاف���ة اىل ت�أ�سي����س ��ش�ركات يف
جم���ايل الطاق���ة املتج���ددة والهند�س���ة
الطبي���ة ،وح�ص���ول طالب عل���ى منحة
لدرا�س���ة املاج�ست�ي�ر يف جم���ال الطاقة
النووي���ة يف ال�ص�ي�ن ،وطال���ب �آخر يف
جمال الهند�سة االلكرتونية يف جامعة
باث يف بريطانيا.

«لألردنية»  ..نصيب وافر من
النجاحات

فيما حظي���ت م�شاريع اجلامعة الأردنية
وفقا للع�ساف بن�صيب وافر من اجلوائز
العاملي���ة واملحلية ،بفوزه���ا يف املركز
االول عاملي���ا يف م�سابق���ة «�صن���ع يف
الوط���ن العرب���ي مل�شاري���ع التخ���رج يف
القاه���رة» برعاية �رشك���ة انتل العاملية
ومنظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
ع���ام  2009ع���ن م�رشوع نظ���ام �شم�سي
مدمج لتدفئة وتربيد املباين ال�سكنية.
وم���رورا بالنجاح���ات الت���ي حققته���ا
«الأردني���ة» حملي��� ًا فامل�شه���د مل���يء
بالتفا�صي���ل املث�ي�رة واملفرح���ة ,حيث
كان مل�رشوع���ي «ي���د �آلي���ة موجه���ة
بال�ص���وت» الذي �ش���ارك يف املهرجان
التكنولوجي الوطني عن جمال ال�صحة
عام  ،2010وم��ش�روع «املركبة امل�ستقلة

املوجهه بالليزر امل�شارك يف املهرجان
الوطن���ي الراب���ع (حم���ور الروب���وت)
املركز الأول.
كم���ا ح���از كل من م��ش�روع «ال�صندوق
الذك���ي لل�سي���ارات مع حف���ظ ومراقبة
ال�سيارات عن بعد با�ستخدام تكنولوجيا
 GPRSو ، « GPSوم�رشوع «مركبة
غري م�أهولة ذاتي���ة الذكاء» على جائزة
املرك���ز الثالث مل�سابقة نقابة املهند�سني
للعامني  2005و.2006
ويق���دم املركز التدريب النوعي لطلبة

الهند�س���ة م���ن اجلامع���ات االردنية يف
مواقعه املختلف���ة ،وقد حظيت اجلامعة
االردنية بن�سبة  %37من اعداد املتدربني
وهي �أعلى ن�سبة بني اجلامعات االردنية.
وبه���ذا ميكنن���ا ان نع�ت�رف ب����أن تفوق
الأمم وعظمته���ا يرجع اىل قدرة �أبنائها
العلمية والفكرية والإبداعية يف تطبيق
الأبحاث العلمية وامل�شاريع البحثية التي
تعد ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان املعرفة يف
ميادينه���ا كاف���ة و�سمة ب���ارزة للع�رص
التكنولوجي الآمن واحلديث.
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آمال وحتديات واجنازات توجت يف احتفال
"صار وقتها”

فاديه العتيبي – �آمال وحتديات ،ق�ص�ص
ت���روى ،اف�ض���ت �إىل اجن���ازات توجتها
فعاليات احلفل الذي �أقامته حملة «�صار
وقته���ا» حلق���وق الطلب���ة ذوي الإعاقة
احتفاء مبرور عام على ت�أ�سي�سها.
احلفل ال���ذي نظم بجه���ود م�ضنية جاء
ال�ستعرا����ض �أب���رز االجن���ازات الت���ي
ترجم���ت �إىل واقع بهمة وعزمية �أع�ضاء
احلمل���ة بع���د �أن كان���ت جم���رد فكرة،
و�سعيا منهم �إىل ن�رش ثقافتها وتعزيز
معانيها االجتماعية والإن�سانية.
وخالل احلف���ل الذي بد�أ ب�إزاحة ال�ستارة
ع���ن �شعلة «�ص���ار وقته���ا «�أعلن رئي�س
اجلامع���ة الأردني���ة الدكت���ور اخلي���ف
الطراون���ة ع���زم اجلامع���ة افتت���اح �أول
مكتبة متخ�ص�صة تعد الأوىل من نوعها
يف منطق���ة ال��ش�رق الأو�س���ط للطلبة
املكفوف�ي�ن يف مكتب���ة اجلامعة ،تعمل
عل���ى ت�سجي���ل املحا��ض�رات وتفريغها
للإف���ادة منها �ضم���ن �سل�سلة الإجراءات
الت���ي قامت بها اجلامع���ة خلدمة الطلبة
من ذوي الإعاقة.
وق���ال يف كلم���ة �ألقاه���ا�« :إن ا�ستجابة
اجلامع���ة ملطالب احلمل���ة مل يكن مت�شيا
م���ع ارها�صات الربي���ع العربي ،بل كان
�إميان���ا مطلقا م���ن ادارة اجلامع���ة لدور
ه���ذه الفئ���ة يف دعم م�س�ي�رة اجلامعة
والنهو�ض بها».
و�أك���د الطراون���ة خ�ل�ال احلف���ل ال���ذي
ح��ض�ره نواب الرئي����س وعميد �ش�ؤون
الطلب���ة وجهات داعم���ة للحملة حر�ص
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اجلامع���ة عل���ى دم���ج ذوي االعاقة يف
املجتم���ع ودعمه���م ا�ستن���ادا �إىل مب���د�أ
تكاف����ؤ الفر����ص وان�سجام���ا م���ع ر�ؤية
جاللة امللك نحو �أردن قائم على املحبة
وتوزيع الأدوار ب�شكل مت�سا ٍو.
ب���دوره �سل���ط عمي���د �ش����ؤون الطلب���ة
الدكت���ور ناي���ل ال�رشع���ة ال�ض���وء على
ال���دور ال���ذي تولي���ه دائ���رة الإر�ش���اد
الطالبي يف عم���ادة �ش�ؤون الطلبة منذ
ت�أ�سي�سها ع���ام 2002م ،يف تقدمي الدعم
املتخ�ص�ص للطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة  ،م�ستعر�ضا �أبرز اخلدمات التي
تقدمه���ا لهم من �إر�ش���اد وتهيئة البيئة
املحيط���ة به���م ،وتوفري م���واد �أكادميية
تتنا�س���ب واحتياجاته���م وغريه���ا من
الإجراءات.
م���ن جانبه���ا ع�ب�رت مدي���رة مكت���ب
املب���ادرات الطالبي���ة الدكت���ورة ن���داء
زق���زوق عن فخرها ب����أن تكون حملة
«�ص���ار وقته���ا» باك���ورة مب���ادرات
املكت���ب ،الفت���ة �إىل �أن احلمل���ة �سابقة
لعمرها الزمني ملا حققته من �إجنازات
ملمو�س���ة يف م���دة ق�ص�ي�رة ،وم�ؤكدة
على ��ض�رورة دعمه���ا وانت�شارها يف
اجلامعات الأردنية كافة.
وتخلل احلفل عر�ض فيلم �سلط ال�ضوء
على �إجنازات احلملة التي حتققت حتى
�شه���ر �آب م���ن هذا العام متثل���ت بتهيئة
دورات املي���اه ،وتهيئ���ة املنح���درات
مل�ستخدم���ي الكرا�سي املتحركة ،وتعيني
مرتجم���ي �إ�ش���ارة وزي���ادة �أوق���ات

االمتحان���ات وتهيئة قاع���ة يف املكتبة
م���زودة با�ستديو خا����ص لت�سجيل املواد
الدرا�سي���ة �إىل جان���ب ت�أ�سي����س اجلامعة
للجنة متابع���ة لتنفيذ املطالب ت�ضمنت
�أع�ضاء من احلمل���ة وجلنة لتطوير دليل
�إر�ش���ادي للطلب���ة اجلدد م���ن ذات الفئة
لإر�شاده���م ح���ول �آلي���ات الت�سجي���ل
والتوعية بحقوقهم.
وا�شتم���ل احلفل على عدد من الفقرات
الت���ي قدمه���ا �أع�ض���اء احلمل���ة ،حي���ث
قدمت من�سقة احلملة الطالبة هديل �أبو
�صوفة فق���رة بعنوان» ق�صتنا» تناولت
بدايات ت�أ�سي�س احلملة ،والتحديات التي
واجهه���ا �أع�ض���اء احلمل���ة يف درا�ستهم
اجلامعي���ة وجعلتهم اكرث ا�رصارا على
املطالبة بحقوقه���م �أ�سوة بغريهم من
الطلبة من خ�ل�ال حملتهم ،معرجة يف
حديثها على عدد م���ن الق�ص�ص امل�ؤثرة
لبع�ض �أع�ضائها.
وعر����ض ع���دد م���ن �أع�ض���اء احلملة من
ذوي الإعاق���ة بفئاتهم الثالث احلركية
وال�سمعي���ة والب�رصي���ة جمموع���ة من
املطالب م���ن خالل «�سكيت�ش���ات» نالت
اعج���اب احل�ض���ور متثل���ت ب��ض�رورة
توف�ي�ر امل���واد التعليمي���ة م���ن كت���ب
ومراجع ،ومرتجمي �إ�ش���ارة �إىل جانب
تهيئ���ة البيئ���ة املحيطة به���م ليتمكنوا
من ممار�س���ة حقوقهم يف التعليم على
�أ�سا�س تكاف����ؤ الفر�ص وامل�س���اواة دون
متييز.
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حملة "خري للغري”
تواصل نشاطها مع بدء العام الدراسي
�أخبار الأردني���ة – وا�صلت حملة «خري
للغ�ي�ر» ن�شاطاته���ا اخلريي���ة م���ع بداية
الع���ام الدرا�س���ي اجلديد بت�سي�ي�ر قافلة
لتوزيع طرود اخلري الغذائية واحلقائب
املدر�سي���ة على الفئات املحتاجة والأقل
حظا يف اقليم ال�شمال.
واحلمل���ة الت���ي تظمتها عم���ادة �ش�ؤون
الطلب���ة بالتع���اون م���ع عدد م���ن طلبة
اجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات جاءت
بح�س���ب عميد �ش����ؤون الطلبة الدكتور
نايل ال�رشعة ت�أكيدا على دور اجلامعة
الفاع���ل يف مد ي���د الع���ون وامل�ساعدة
للأ�رس املحتاجة ،وحتقيقا لر�سالتها يف
االنفتاح على املجتمع املحلي وم�شاركته
همومه.
وقال ال�رشعة�« :إن القافلة التي �أ�رشف
عل���ى اطالقها رئي����س اجلامعة الدكتور
اخلي���ف الطراونة ا�شتمل���ت على مواد
غذائية وحقائ���ب مدر�سية وزعت يف
حمافظتي اربد واملفرق».

و�أ�شار ال�رشعة �إىل �أن احلملة ت�ستهدف
�ضم���ن ج���دول اعمالها للع���ام الدرا�سي
اجلدي���د ت�سي�ي�ر عدد م���ن قوافل اخلري
املحمل���ة بامل���واد الغذائي���ة واحلقائ���ب
املدر�سي���ة ملختلف حمافظ���ات اململكة
حتقيقا ملعاين التكافل االجتماعي.

يذك���ر �أن حملة «خري للغ�ي�ر» �أطلقت
باكورة ن�شاطاته���ا يف رم�ضان املا�ضي
بدع���م عدد كب�ي�ر من طلب���ة اجلامعة،
من خ�ل�ال اقامة ع���دد م���ن االفطارات
للأطف���ال الأيت���ام م���ن خمتل���ف دور
الرعاية املنت�رشة يف اململكة.

االول من نوعه يف املنطقة

طرح مساق "قانون منظمة التجارة العاملية"

هب���ة الكاي���د  -طرح���ت اجلامع���ة
االردنية وبدعم م���ن كر�سي منظمة
التج���ارة العاملي���ة "قان���ون منظم���ة
التج���ارة العاملية" باللغ���ة االجنليزية
كمتطلب اختياري لطلبة املاج�ستري
يف كليتي احلقوق والأعمال.
وتتن���اول مو�ضوعات���ه اح���كام
جت���ارة الب�ضائع ،واالح���كام املتعلقة
باخلدمات ،وحماية امللكية الفكرية،
وط���رق ح���ل املنازع���ات التجارية،
واالتفاقي���ات التجارية احل���رة التي
يت���م توقيعه���ا خارج اط���ار منظمة
التج���ارة العاملية.ا�ضاف���ة اىل درا�سة
الإط���ار القان���وين ال���ذي يحك���م

العالق���ات االقت�صادي���ة الدولي���ة
والتجارية العاملية ،ومعاجلة مفاهيم
التج���ارة العاملية والتجارة احلرة يف
�ضوء القواعد التجارية الدولية.
و ُيد ّ ِر�س امل�ساق كل من خبري القانون
ال���دويل الدكت���ور �أرمن���د دم�ت�رال
كم�ش���ارك يف عملية التدري�س لعدة
حما�رضات اثن���اء الف�صل ،بالإ�ضافة
اىل �إ�رشاف���ه عل���ى الطلب���ة ط���وال
الف�ص���ل الدرا�س���ي والدكتور حممد
الن�سور م���ن ق�سم القان���ون اخلا�ص
يف كلية احلقوق.

وح���ول اهميت���ه� ،أكد الن�س���ور�" :إن
اجلامعة االردنية انفردت يف ادراجها
للم�ساق �ضمن خطتها الدرا�سية فيما
يعد امل�س���اق بحد ذاته االول من نوعه
مبا يتن���اول من مو�ضوع���ات وجمعه
بني طلب���ة الدرا�س���ات العليا يف كال
الكليتني".
و�أ�شار اىل ان امل�س���اق يويل اهتماما
خا�ص���ا لتط���ور التج���ارة الدولي���ة
واملفاهيم واملبادئ التي تنظم عمل
منظم���ة التج���ارة العاملي���ة التي تعد
الراع���ي اال�سا�سي للتجارة احلرة بني
الدول.
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أجواء تعليمية يف تظاهرة ثقافية أملانية

فادية العتيبي – حتت م�سمى «الأيام
الثقافي���ة الأملاني���ة» ،و�ضم���ن توجه
اجلامع���ة الأردني���ة لدخ���ول بواب���ة
العاملية ،نظم ق�سم اللغات الأوروبية
يف كلي���ة اللغ���ات الأجنبية تظاهرة
ثقافي���ة بالتع���اون مع معه���د غوتة
يف الأردن والهيئ���ة الأملانية للتبادل
العلمي (.)DAAD
وهدف���ت التظاه���رة الت���ي ات�سمت
بالطابع التعليمي �إىل تعريف وزيادة
خمزون الطلب���ة املع���ريف بالثقافة
واحل�ضارة الأملانية.
وخ�ل�ال حف���ل االفتتاح ،ق���ال نائب
رئي����س اجلامع���ة ل�ش����ؤون الكليات
الإن�سانية الدكتور ه���اين ال�ضمور»:
�إن اجلامع���ة الأردني���ة اخ���ذت عل���ى
عاتقه���ا م�س�ؤولي���ة قي���ادة احل���راك
الثق���ايف يف �إط���ار �سعيه���ا �إىل
االنفتاح على العامل ،و�ضمن خطتها
اال�سرتاتيجية للتحول نحو العاملية».
و�أك���د ال�ضم���ور يف كلمت���ه عل���ى
م�ضامني ر�سال���ة عمان ال�سمحة التي
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�أطلقه���ا جاللة امللك عب���داهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم عام 2004لت�شجيع
احلوار الثقايف واحل�ضاري وتكري�س
القي���م النبيل���ة والتعاي����ش ب�ي�ن
احل�ض���ارات ،م�ش�ي�را اىل �أنها ت�شكل
مرتكزا �أ�سا�سي���ا للجهود التي تعمل
عل���ى ن��ش�ر الوع���ي و التقريب بني
ال�شعوب ،مبا حتمله من قيم مثلى.
من جانبها قالت عميدة كلية اللغات
الأجنبي���ة الدكت���ورة زه���رة عو�ض
�إن �إقام���ة مثل هذه الفعالية �ست�ؤدي
�إىل رف���ع وع���ي الطلب���ة بطبيع���ة
احل�ضارة الأملاني���ة وتاريخها العميق،
و�إطالعهم على املراحل التي �شهدت
فيها تط���ورا على امل�ستوى الأكادميي
واملعي�شي والثقايف.
بدورها �أكدت نائب �سفري جمهورية
�أملاني���ا االحتادية يف عمان الدكتورة
ايني�س جي�س�ن�ر على عمق العالقات
الأملانية الأردنية ال �سيما يف املجاالت
الأكادميي���ة والعلمي���ة والثقافي���ة،
م�ش�ي�رة �إىل �أهمي���ة �إقام���ة الربامج

الت���ي م���ن �شانه���ا حتقي���ق التوا�صل
الإن�ساين والثقايف ،وتعزيز التعاون
ب�ي�ن اجلامع���ة وامل�ؤ�س�س���ات الأملانية
الفاعلة يف الأردن.
وا�شتمل���ت الأي���ام الثقافي���ة الت���ي
امتدت على مدار ثالثة �أيام على عدد
م���ن الربام���ج والن���دوات التعليمية
والثقافي���ة ومعر�ض لل�ص���ور تناول
ذكرى الث���ورة ال�شعبي���ة يف املانيا،
�إىل جان���ب �إجراء م�سابق���ة يف اللغة
وثائق���ي
فيل���م
الأملاني���ة وعر����ض
ٍ
ٍّ
اجتماعي حول حياة «املغرتبني» يف
ٍّ
�أملانيا.
وعل���ى هام����ش الفعالي���ات اقي���م
معر����ض تعريف���ي بامل�ؤ�س�س���ات
الأملاني���ة و�إمكاني���ة الإط�ل�اع عل���ى
جماالت العمل فيها ،وتزويد الطلبة
باملعلوم���ات املتعلق���ة ح���ول فر�ص
التعلي���م يف �أملانيا و�آلي���ات القبول
وطرق احل�ص���ول على منح تعليمية.
فيم���ا قدم���ت فرق���ة لينغوابلو����س
الأملاني���ة فق���رة مو�سيقي���ة غنائية
اتخذت من الن�صو�ص الأملانية و�سيلة
تعليمي���ة لإك�ساب الطلب���ة مهارات
اللغة.
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خريجو ماجستري دراسات املرأة
يضاهون نظراءهم يف اجلامعات العاملية
�سن���اء ال�صمادي � -أكدت مديرة مركز درا�سات املر�أة يف
اجلامعة الأردني���ة الدكتورة عبري دبابنة حر�ص اجلامعة
خالل م�سريتها التعليمية على تطوير خططها وبراجمها
مبا يلبي حاجة املجتمع ورغبة الطلبة ،ومن ذلك �إقرارها
لربنامج املاج�ستري يف درا�سات املر�أة عام 1998م.
وقال���ت دبابن���ة خالل اللق���اء التعريفي لطلب���ة الكليات
الإن�سانية والعلمي���ة بربنام���ج ماج�ستريدرا�سات املر�أة:
«�إن ر�ؤي���ة املرك���ز امل�ستقبلي���ة واملرتبط���ة بخط���ة عمل
واقعي���ة والتي ينتهجها املرك���ز لتطوير �أدائه� ،سيتجاوز
التحديات التي قد تعيق تقدمه».
و�أ�ضاف���ت�« :إن برنام���ج درا�س���ات امل���ر�أة تخ�ص�ص دقيق
تت�ساب���ق الي���ه اجلامع���ات املهم���ة يف الع���امل الحت�ضانه؛
وذل���ك لأهميته يف عملية التنمية؛ ووجوده يف اجلامعة
الأردني���ة دليل على النظرة التقدمية لها بهدف االرتقاء
باملوارد الب�رشية اىل اف�ضل درجات املعرفة العلمية».
و�أو�ضح���ت دبابن���ة �أن عدد خريج���ي ماج�ستري درا�سات
املر�أة من���ذ �إن�شائه بلغ ( )150طالب���ا وطالبة بع�ضهم من
جن�سي���ات عربية واجنبية « ،م�ش�ي�رة �إىل �أن اخلريجني
ي���وازون �أقرانهم بنف�س التخ�ص����ص بجامعات عاملية من
حيث الكفاءة والتميز واملهارات واالنفتاح على العامل
ويف ختام اللق���اء اجابت دبابنة عل���ى ا�ستف�سارات الطلبة
يف هذا املجال.
ح���ول �آلي���ة و��ش�روط االلتح���اق بربنام���ج املاج�ستري يف
وزادت دبابن���ة �أن الربنامج ي�سته���دف الطلبة الراغبني درا�سات املر�أة .
يف التوج���ه نح���و جماالت العم���ل الأكادميي���ة والبحثية
يف الدرا�س���ات وال�سيا�س���ات املتعلقة بامل���ر�أة وت�أهيلهم
علمي��� ًا وعملي ًا ومتكينهم من التعامل مع م�صادر البحث
العلمي من خالل امل�ساقات املطروحة واملتعلقة باملر�أة يف
املجاالت القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
وال�صحية والنف�سية والإعالمية والثقافية والرتبوية.

و ُيع���د برنامج ماج�ستري «درا�سات املر�أة» برناجم ًا مفتوح ًا
جلمي���ع الطلبة من كافة التخ�ص�ص���ات «االن�سانية والعلمية»
؛ وتت�ضم���ن خطته م�ساري ال�شام���ل والر�سالة ويتكون من
(� )36ساع���ة اكادميية معتمدة تتن���اول موا�ضيع :مقدمة يف
درا�سات امل���ر�أة ،واملر�أة يف القان���ون ،والنظرية الن�سوية،
و�صحة امل���ر�أة ،وق�ضاي���ا جندرية ،ومناه���ج البحث الكمي
والنوعي ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،واملراة والتنمية
وحقوق االن�سان ،واملر�أة يف االعالم واالت�صال ،وعلم نف�س
املر�أة ،و�صور املر�أة يف االدب والثقافة ،واللغة واجلندرية.

ولفتت دبابن���ة �إىل �أن �أهداف الربنام���ج ترتبط بر�سالة
اجلامعة وخطتها التعليمية وا�سرتاتيجيتها الأكادميية يف
تطبي���ق مفهوم التعليم امل�ستم���ر ،من خالل تقدمي برامج
لإع���داد طلب���ة حلياة �شخ�صي���ة ومهنية هادف���ة وناجحة،
تلبي احلاجات االقت�صادية واالجتماعية والدخول ل�سوق من اجلدير بالذكر ان مركز درا�سات املر�أة ت�أ�س�س عام 2006
بدع���م واهتمام م���ن �صاحبة ال�سمو امللك���ي الأمرية ب�سمة
العمل.
بنت طالل.
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خالل لقاء نظمته كلية اللغات

األديب كونيكا يشخص الشعر االسباين وتأثره باألدب العربي
�سناء ال�صم���ادي  -نظم ق�سم اللغات
الأوروبي���ة يف اجلامع���ة الأردني���ة
بالتع���اون م���ع املرك���ز الثق���ايف
اال�سباين لق���اء �أدبي��� ًا ا�سباني ًا لطلبة
الق�سم بهدف حتقيق التوا�صل الدائم
بني طلبة اللغ���ة اال�سبانية و�أ�صحاب
الفكر الأدبي املتخ�ص�صني يف ا�سبانيا
لال�ستفادة من جتاربهم الناجحة يف
املجاالت الأدبية وال�شعرية.
وحتدث الأدي���ب وال�شاعر اال�سباين
لوي����س البريت���و كوني���كا خ�ل�ال
اللقاء عن جتربت���ه يف كتابة ال�شعر
اال�سب���اين وت�أث���ره ب���الأدب العربي
القدمي يف ذلك.
وعرج كونيكا على مو�ضوع «احلب
ّ
يف الروايات العاملي���ة» بدء من روح
احل���ب يف اليون���ان القدمي���ة وروما
وبالد الرافدي���ن و�صوال اىل ا�سبانيا،
ومفه���وم احلب كرابط تراثي وم�ؤثر
ايجاب���ي يف الرواي���ات ودوره يف
�أن�سنة الوجود الفكري.
و�ألق���ى كونيكا بع�ضا من مقطوعاته
ال�شعري���ة الت���ي تتحدث ع���ن جوهر
احلب على م�سام���ع الطلبة وتفاعلوا
معها بعفوية.

وا�ستعر�ض���ت الكاتب���ة والأديب���ة
اال�سباني���ة اليث���ار ماريني���و بدايات
االدب من���ذ الع�ص���ور القدمية وحتى
الع��ص�ر احلديث ،واثر االدب العربي
الق���دمي يف االدب اال�سب���اين من���ذ
الع�ص���ور الو�سط���ى وحت���ى ع��ص�ر
النه�ضة.
ويف خت���ام اللق���اء ال���ذي ح��ض�ره

ال�سف�ي�ر اال�سب���اين يف االردن
�سانتياغ���و كابانا����س و�أع�ضاء هيئة
التدري����س� ،إ�ضاف���ة اىل طلب���ة كلي���ة
اللغ���ات وخ�صو�ص���ا الدار�س�ي�ن للغة
الإ�سباني���ة� ،أجاب الأديب���ان كونيكا
وماريني���و عن ا�ستف�س���ارات الطلبة
حول الرواي���ات اال�سبانية املعا�رصة
وموا�ضيع ذات �صلة.

طلبة االردنية ومشاركة فعالة يف ماراثون عمان
هب���ة الكاي���د – �شارك���ت اجلامع���ة
االردني���ة بزه���اء  300طالب وطالبة
يف فعالي���ات ماراث���ون عم���ان
الكب�ي�ر ،ال���ذي نظمت���ه جمعي���ة
املاراثونات الأردنية ترويجا لريا�ضة
اجل���ري للهواة واملحرتفني وت�شجيعا
عل���ى تبني توجه���ات حياتية �صحية
و�إيجابي���ة واتخ���اذ الريا�ضة ك�أ�سلوب
حياة بني الأردنيني.
و�ش���ارك طلب���ة اجلامع���ة بتنظي���م
املاراثون ،وت�سهي���ل اجراءات تنفيذ
ال�سب���اق وتق���دمي امل�ساع���دة املطلوبة
للجمهور واملت�سابقني� ،ضمن برنامج
اخلدم���ة العام���ة يف قط���اع املجتم���ع
املحل���ي يف مركز التنمية والتوا�صل
مع املجتمع املحلي يف اجلامعة.
وقال نائب رئي�س اجلامعة للتدريب
وخدم���ة املجتم���ع الدكت���ور مو�س���ى
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الل���وزي �« :إن اجلامعة تع���د �رشيك ًا
ا�سرتاتيجي ًا للماراثون وت�شارك فيه
اجلامعة ب�ش���كل دوري منذ انطالقته
قبل خم�س �سنوات».
و�أك���د اللوزي حر����ص اجلامعة على
تعزيز ال�رشاكة م���ع القطاعني العام
واخلا�ص وت�شجيع امل�ؤ�س�سات الأخرى
على تبني توجهات �صحية و�إيجابية
وت�شجي���ع ال�سلوكي���ات ال�صحية يف
املجتمع.
من جانبه���ا �أو�ضحت مدي���رة مركز
التنمي���ة والتوا�ص���ل م���ع املجتم���ع
املحلي فاي���زة ال�شوابك���ة ان مراحل
التح�ضري للم�شارك���ة ا�شتملت على
توزيع خمطط���ات �سري الفعالية يف
جمموعة نقاط رئي�سية يف اجلامعة
بهدف التعريف بالن�ش���اط وت�سجيل
الطلبة الراغبني بامل�شاركة.

و�أ�ش���ارت ال�شوابكة �إىل ان امل�شاركة
جاءت �ضم���ن م�ساق خدم���ة املجتمع
ال���ذي تطرح���ه اجلامع���ة كمتطل���ب
اجباري يف مرحلة البكالوريو�س.
يذك���ر ان ماراث���ون عم���ان الكبري
فعالية وطنية تتيح للجميع ممن هم
فوق ال�ساد�س���ة من العم���ر امل�شاركة
واال�ستمت���اع ،وق���د �ض���م املاراثون
ه���ذه املرة �سباق�ي�ن يف :الأول �سباق
املاراث���ون  42ك���م انطل���ق م���ن �أمانة
عم���ان الك�ب�رى وجتم���ع يف مدينة
احل�س�ي�ن الريا�ضي���ة ،والآخ���ر �سباق
الـ10كم ال���ذي انطلق من �شارع امللكة
عالية �أمام املدين���ة الريا�ضية وانتهى
عند مدينة احل�س�ي�ن الريا�ضية ،فيما
�أقي���م ال�سب���اق ذو امل�ساف���ة الأق�رص
ملحبي الرك�ض م���ن ال�صغار الأ�سبوع
املا�ضي يف حدائق امللك ح�سني.
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يف إطار مشروع دوري مناظرات األردن

طلبة يناقشون "العمل التطوعي" كمتطلب
اجباري للتخرج
�سن���اء ال�صمادي � -شهد مدرج «وادي
رم» يف مركز لغات اجلامعة الأردنية
مناظرة طالبية ناق�شت طرح العمل
التطوعي كمتطلب اجباري للتخرج.
املناظرة الت���ي جاءت �ضمن م�رشوع
«دوري مناظ���رات االردن» ته���دف
اىل ن��ش�ر ثقاف���ة احل���وار البناء بني
فئ���ات املجتم���ع م���ن خ�ل�ال تعلي���م
املتدربني واملناظرين مهارات احلوار
وا�ستخ���دام احلجة والربهان واملنطق
وتقبل ال���راي املختل���ف واال�ستماع
بفاعلية.
وف���از باملناظ���رة الت���ي عق���دت
بالتعاون م���ع م�ؤ�س�س���ة البعد الرابع
واملجل�س الثقايف الربيطاين الفريق
املعار����ض ملو�ض���وع املناظ���رة و�ضم
الطلبة عبداهلل العتوم وعبد احلميد
الب���دري ور�ؤى ملح���م؛ بعد ان اتخذ
من احلوار واملنط���ق حججا وبراهني
للتاكيد على فكرته.
وقال مندوب عمي���د �ش�ؤون الطلبة
يف اجلامع���ة االردنية الدكتور ب�شار
مل���كاوي�« :إن اجلامعة االردنية كان
لها ال�سبق يف امل�شاركة يف امل�رشوع
من خ�ل�ال البطول���ة الدولي���ة الثانية
للجامع���ات العربي���ة واالجنبي���ة يف
دول���ة قط���ر ،وح�صلت عل���ى املركز
الثال���ث من ب�ي�ن ( )27دول���ة عربية
واجنبية».
و�أك���د �أن املناظ���رات ا�صبحت اليوم
متطلبا وحاجة �رضورية يف املجتمع
اجلامع���ي لإ�سهامها يف بناء املجتمع
الطالبي ون�رش ثقاف���ة احرتام الر�أي
وال���ر�أي االخ���ر ،وثقاف���ة التفك�ي�ر
املنطقي واالبداعي؛ داعي ًا يف ال�سياق

اجلامعات االردنية لتبني ثقافة وفن
التناظر ودعمها من خالل ان�شاء نوا ٍد
لتدري���ب طلبتها على هذا الفن بلغة
القران الكرمي « اللغة العربية.
م���ن جانبه���ا بينت الدكت���ورة �سهى
خطاطبة مديرة م�ؤ�س�سة البعد الرابع
والقائمة على امل�رشوع� ،أن املناظرة
ه���ي ح���وار ب�ي�ن فريقني ميث���ل كل
منهما اجتاها خمتلفا حول ق�ضية ما،
بحيث ي�ستن���د كل طرف يف احلوار
على احلج���ة والربهان واملنطق التي
ت�ؤيد ر�أي���ه بالق�ضية وفق��� ًا للقواعد
التي حتكم املناف�سة بني الطرفني.
و�أ�شارت �إىل ان املهارات واخلربات
الت���ي يكت�سبه���ا الطال���ب م���ن خالل
املناظ���رات تع���د عن��ص�را �أ�سا�سي���ا
للنج���اح يف بيئ���ة العم���ل ،وت�ساعد
الطال���ب على التمي���ز يف م�ستقبله
العمل���ي م���ن خ�ل�ال الق���درة عل���ى
التفك�ي�ر بطريق���ة ا�سرتاتيجي���ة
وا�ستيع���اب وجهات نظ���ر خمتلفة،

والتمتع بفن الإقناع.
ولفت���ت اخلطاطب���ة �إىل �أن م�رشوع
«دوري مناظ���رات االردن» ال���ذي
�سي�ستفي���د منه ما يزيد على ع�رشة
�آالف �شخ����ص م�ش���ارك يعتمد على
حم���اور تتمث���ل يف ور����ش عم���ل
ودورات تدريبية  ،واعداد مواد حول
املناظرة  ،ودوري املناظرة.
وخ�ل�ال الفعالي���ة �أعلن���ت جلن���ة
التحكي���م ع���ن اختي���ار الطال���ب
عب���داهلل العت���وم كاف�ض���ل مناظ���ر؛
حي���ث اعتمدت اللجنة يف اختيارها
على معايري منه���ا التعبري واي�صال
الفكرة للح�ض���ور وكيفية ا�ستخدام
احلجج ودح�ضه���ا وح�س���ن اال�ستماع
للطرف املقابل والرد عليه.
يذكر �أن م�ؤ�س�سة البعد الرابع ت�أ�س�ست
عام  2012؛ وتعتم���د يف عملها على
االب���داع والنزاهة والتطوي���ر الناجت
عن اعمال تعود بالنفع على املجتمع
املحلي والإن�سانية ب�شكل عام.
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عالجات جمانية وحماضرات توعوية يف اليوم
الطبي لكلية طب األسنان

�أخبار الأردنية -نظمت كلية طب
الأ�سن���ان يف اجلامع���ة الأردني���ة
وبالتع���اون مع اجلمعي���ة االردنية
لط�ل�اب طب اال�سن���ان ()JADS
يوما طبيا جمانيا لرعاية ومعاجلة
اال�سنان.

للم���رة الثاني���ة جاء به���دف خدمة
املجتم���ع املحلي ،وتق���دمي خدمات
عالجي���ة جمانية لأك�ب�ر �رشيحة
منه �ضمن �أعل���ى مقايي�س اجلودة
والإتق���ان� ،إىل جانب توفري �سبل
الرعاية التوعوية والتثقيفية".

نف���ذ الي���وم الطبي م���ا يزيد على
( )90م�شاركا م���ن �أطباء االمتياز
ومقيم���ي جراح���ة الف���م والوجه
والفك�ي�ن ،وطلب���ة كلي���ة ط���ب
الأ�سنان يف جامعت���ي "الأردنية"
و"العلوم والتكنولوجيا".

و�أ�ضافت احلديدي �أن اليوم الطبي
ج���رى التجهي���ز ل���ه ،والإع�ل�ان
عن���ه م�سبق���ا لدع���وة الراغب�ي�ن
من املر�ض���ى لال�ستف���ادة منه ،من
خالل مراجعة العي���ادات الطالبية
يف م�ست�شف���ى اجلامع���ة حي���ث مت
�إج���راء الفحو�ص���ات الطبية لهم،
وحتدي���د احتياجاتهم م�سبقا ليتم
معاجلتهم يف هذا اليوم.

وقال���ت �إح���دى امل�رشف���ات على
تنظيم الفعالي���ة الدكتورة عبري
احلديدي "�إن �إقام���ة اليوم الطبي
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وت�ضم���ن اليوم الطب���ي معاجلة ما
يزيد على ( )300حالة ،قدمت لهم
فحو�صات طبية عامة ،وعالجات
�سني���ة متخ�ص�ص���ة ،بالإ�ضافة �إىل
تثقيفه���م وتوعيته���م ب�آلي���ة
املحافظ���ة عل���ى نظاف���ة الأ�سنان
والوقاية من االمرا�ض ال�سنية.
وا�شتمل برنامج اليوم العلمي على
ع���دد م���ن املحا��ض�رات التوعوية
ح���ول �رسطان الف���م قدمها عدد
من الطلبة احلا�صلني على �شهادات
معتم���دة م���ن مرك���ز احل�س�ي�ن
لل�رسطان� ،إىل جانب توزيع عدد
م���ن الن��ش�رات ال�صحي���ة املتعلقة
بالتوعية الفموية.

الحرم الجامعي

"أياستا األردن"
يكرم الشركات الداعمة ملوسم 2013
فادية العتيب���ي  -تقديرا جلهودهم
يف توف�ي�ر فر�ص تدريبي���ة للطلبة
يف مراف���ق من�ش�آته���م ك���رم مكتب
التدري���ب يف كلي���ة الهند�س���ة
والتكنولوجي���ا يف اجلامعة االردنية
"�آيا�ستا الأردن" ال�رشكات واملكاتب
الهند�سية الت���ي �ساهمت يف مو�سم
تدريب الطلب���ة الأجانب الذي نظمه
املكتب للعام .2013
جاء حفل التكرمي عقب ور�شة عمل
نظمها املكتب لتقييم مو�سم تدريب
الطلب���ة للع���ام  ، 2013وللتعري���ف
بن�شاطات���ه واجنازات���ه التي حتققت
عل���ى �أر����ض الواق���ع يف ر�سالة منه
ال�ستقطاب عرو����ض تدريب جديدة
من ال��ش�ركات للطلب���ة الأجانب يف
املج���االت التقني���ة املختلفة ما يعزز
م���ن �إمكانية توفري فر����ص تدريبية
لطلب���ة م���ن اجلامع���ات الأردني���ة
بالإ�ضاف���ة �إىل الأردنية يف خمتلف
دول العامل.
و�أثنى نائب رئي����س اجلامعة ل�ش�ؤون
التدري���ب وخدمة املجتم���ع الدكتور
مو�س���ى الل���وزي يف كلمة ل���ه على
التع���اون ال���ذي قدمت���ه م�ؤ�س�س���ات
القط���اع اخلا����ص يف دع���م الطالب
وتدريبه���م يف مرافقه���ا وحت���ت
�إ��ش�راف اجلامع���ة الأردنية من خالل
مكتب التدريب.
وق���ال� ":إن اجلامع���ة الأردني���ة ممثلة
مبكت���ب التدري���ب ت�ؤم���ن كم���ا �أنتم
ب�أهمي���ة ال�رشاك���ة ب�ي�ن م�ؤ�س�س���ات
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
مل���ا تنطوي عل���ى ه���ذه ال�رشاكة من
مناف���ع متبادل���ة وخدم���ة جليل���ة"،
م�ش�ي�را �إىل �أن تك���رمي ال��ش�ركات
ج���اء تقدي���را جلهوده���ا وتعزي���زا
ال�ستمرارية التعاون معها.
بدوره عر�ض مدير مكتب التدريب
وال�سكرتري الوطني لأيا�ستا الأردن
الدكت���ور م�رض الزغول �إيجازا حول
ن�شاط منظمة الأيا�ستا التدريبي يف
جم���ال تبادل الطلب���ة للخربة الفنية
والتقني���ة املمت���د يف خمتل���ف دول
الع���امل ويغطي جمي���ع التخ�ص�صات

التقني���ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن الربنام���ج
ي�سهم يف زيادة خمزونهم العلمي،
واك�سابه���م اخل�ب�رات العملي���ة م���ن
خ�ل�ال التع���رف عل���ى �أ�س���واق عمل
جدي���دة� ،إىل جانب �إث���راء جتربتهم
الثقافية .
وت�ضمن���ت الور�شة عر�ض���ا لق�ص�ص
جن���اح بع�ض الطلبة مم���ن �شاركوا يف
مو�س���م التدريب من خ�ل�ال منظمة
الأيا�ست���ا ،حتدثوا فيها ع���ن التجربة
الت���ي خا�ضوها خ�ل�ال تدريبهم يف
عدد من ال�رشكات ومدى اال�ستفادة
التي حتققت من خاللها.
فيم���ا ق���دم ممثل���و بع����ض ال�رشكات
الداعم���ة �إيجازا تناول���وا فيه تاريخ
ن�ش����أة ال��ش�ركات الت���ي ينتم���ون

�إليه���ا وطبيع���ة الربنام���ج التدريبي
ال���ذي يقدمون���ه للطلبة وم���ا يتخلله
م���ن خدم���ات وت�سهيالت م���ن �إقامة
ومكاف����أة و�أن�شط���ة ثقافية ،منوهني
يف ذات الوق���ت �إىل الأث���ر الإيجابي
الذي يحدثه التدري���ب على م�ستوى
عمل ال�رشكة و�أداء موظفيها.
ويف نهاي���ة الور�ش���ة الت���ي ح�رضها
عميد كلية الهند�س���ة والتكنولوجيا
الدكت���ور حمم���ود حم���اد و�أع�ض���اء
الهيئ���ة التدري�سية وعدد من الطلبة،
�سل���م الدكت���ور الل���وزي ال�شهادات
التقديرية ملمثلي ال�رشكات واملكاتب
الهند�سي���ة تقدي���را مل�ساهماتهم يف
�إجناح برنامج تدريب الطلبة.
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د.عبري البواب :التدريــــس عصـــب حيـــاتي
اعداد فادية العتيبي
كالع���ادة� ،سح���ذت القل���م ،وهممت
مبداعبته ،لت�سطري مفردات اأزجيها
لتل���ك امل���راأة التي ف���ردت ب�سموخ
وثبات جناحيها على عامل التدري�س
الذي ع�سقته ،وخبايا العمل االإداري
الذي احرفته ،حتى تلكاأت احلروف
وتلعثمت الكلم���ات واأبت الدواة اأن
تتحرك.
هي �...سايرت عجلة حياتها مندفعة
كاأم���واج بح���ر ج���ارف ،حتركه���ا
وحت���د يف بع����س ف�سوله���ا
بق���وة
ّ
لتغريعناوينه���ا وبع����س مالحمه���ا،
بعد اأن اعتلت هامته���ا اآمال واأحالم
وم���رام ،لتحقي���ق رغب���ة ّ
حط���ت
را�سخ���ة يف عقلها وقلبه���ا ،تقلبها
باأنامله���ا الذهبي���ة يف ذروة براءتها
وعفويتها.
هي ...زاحم���ت الرج���ال "وحيدة"،
وت�سلح���ت مثلهم بالعل���م واالأفكار،
واقتحم���ت معهم ميادي���ن االأخطار،
لتمه���د درب م�ستقبله���ا ال���ذي
ا�ست�رفت���ه ،ور�ستع���ه بنجاح���ات
واإجنازات ن�سجتها بجدها ومثابرتها
وح�سن ت�ريفها لالأمور ،جعلت من
م�س���وار كفاحها نربا�س���ا يهتدى به
االجيال.
ه���ي� ....ساحب���ة االبت�سام���ة العذبة،
والطل���ة اجلاذبة ،ه���ي �سانعة جمدها
ال���ذي اعتلت���ه بعلمه���ا وذكائه���ا،
وقاوم���ت كل املح���اوالت الت���ي من
املمك���ن اأن جته����س م���ن اإبداعه���ا،
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فكانت مث���اال يحتذى ب���ن اأقرانها،
هي الزوجة واالأم واالأ�ستاذة والزميلة
واملديرة وقد اأ�سهبت يف عطائها.
اإنها الدكتورة عبري البواب ،مديرة

مرك���ز حم���دي منك���و للبح���وث
العلمي���ة ،حت���ل �سيف���ة عزي���زة يف
زاوي���ة "ع اخلفي���ف" ،لنبح���ر مع���ا
هائمن يف عاملها العملي واالإن�ساين،

يف حوار جاء زخما وعفويا ال يخلو
من الت�سوي���ق والطرافة ،فهلموا بنا
نلج يف �سيل ذكرياته���ا ،ونتعلم من
درو�س حياتها.
سؤال ال بد منه ....حدثينا عن
نفسك؟
من مواليد مدين���ة "عمان" ،حا�سلة
عل���ى درج���ة البكالوريو����س يف
تخ�س����س الكيمي���اء م���ن اجلامع���ة
االأردني���ة ،ودرجت���ي املاج�ست���ري
والدكتوراه يف الكيمياء الفيزيائية
التطبيقي���ة " كيمي���اء ال�سط���وح
والغروي���ات" من جامعة كالرك�سون
ولدي من االأبناء
االأمريكية ،متزوجة
ّ
اأربعة":عم���ر" و"ي���زن" و"ع���دي"
و"ين���ال" ،اأعم���ل اأ�ست���اذا يف ق�س���م
الكيمياء يف كلية العلوم يف اجلامعة
االأردني���ة ،ومدي���رة ملرك���ز حم���دي
منكو للبحوث العلمية.
هل كان طموحك العلمي
التخصﺺ يف جمال "الكيمياء"؟
نع���م ،كن���ت اأع�س���ق ه���ذا التخ�س�س
واأطمح اإىل درا�ست���ه الأ�سبح معلمة،
فمنذ ال�سغ���ر تك�سفت بوادر تعلقي
يف ه���ذا املجال ،حي���ث كنت يف كل
مرة اأرتاد فيها منطقة "و�سط البلد"
وحتديدا يف "�س���وق ال�سكر" لزيارة
وال���دي ال���ذي كان ميلك حم���ال فيها
لبيع امل���واد التموينية ،ا�سري "عدة
الكيمي���اء" م���ن حمالي���ل وكوؤو����س
وزجاج���ات لغاي���ات ا�ستعماله���ا يف
جتارب���ي امل�سغ���رة ،اأم���ام تلمي���ذات
الف�س���ل�" :سديقات���ي" يف مرحل���ة
الطفول���ة الالتي كنت اأمار�س معهن
يف كل م���رة نلتقي به���ا دور املعلمة
املجدة يف تعليم وتدري�س طالباتها،
ّ
حت���ى بع���د اأن اأ�سبح���ت يف املرحلة
اجلامعية كنت دائما اأجمع �سديقاتي
واأقوم بتدري�سه���ن مبا مل ي�ستوعبنه
خ���الل املحا�رة ،ناهي���ك عن الدور
الكبري الذي لعبت���ه معلمة الكيمياء
الت���ي تتلمذت عل���ى يديها يف اإحدى
ال�سن���وات والت���ي اأث���رت ّ
يف ب�سكل

كبري الأ�ر على رغبتي.
إذن هو علم نقﺶ منذ الصغر يف
ﳐيلتك وبات حلما لطاملا متنيت
حتقيقه وها أنتي حققته؟
يق���ال "تاأت���ي الري���اح مب���ا ال ت�ستهي
ال�سف���ن" ،واأنا اأقول" ج���اءت الرياح
مب���ا ت�ستهيه ال�سفن" ،حيث اإن احلظ
كان حليفي وت�ساريف القدر جاءت
ل�ساحل���ي ،فبعد اأن اجت���زت مرحلة
الثانوي���ة العامة مبعدل بلغ  % 93ظلت
رغبتي لاللتح���اق باجلامعة االأردنية
للتخ�س�س يف عل���م الكيمياء ترنح
اأمامي ،عل���ى عك�س رغبة من حويل
الذي���ن ف�سلوا التحاق���ي يف تخ�س�س
"ال�سيدل���ة" ،اإال اأن مع���ديل وقته���ا
مل يكن يوؤهلن���ي لهذا التخ�س�س يف
اجلامع���ة االأردنية على عك�س جامعة
العل���وم والتكنولوجي���ا التي �سنحت
يل فيها فر�سة درا�سته ،وبالطبع مل
تكن عائلتي تتقب���ل فكرة اغرابي
عنها لطلب العلم واإن كان اغرابي
يف اإح���دى حمافظ���ات اململك���ة،
لت�سطر على القب���ول باالأمر الواقع
والتح���ق باجلامعة االأردني���ة لدرا�سة
"الكيمياء".
من خالل حديثك يتبني أن لعائلتك
دورا يف طلب العلم واعتالء
درجاته ؟
بالطبع له���م دور رئي�س���ي ،فوالدي
واإن كان موؤهل���ه العلمي مل يتجاوز
الثانوي���ة العام���ة اإال اأن���ه كان حمب���ا
للعلم،وحري�س���ا كل احلر����س عل���ى
ت�ريبن���ا اأبجديات���ه والتق���دم يف
درجات���ه ،عدا ع���ن ذلك فق���د �سجع
والدت���ي وبعد م���رور �سن���وات على
زواجه���م على متابع���ة درا�ستها يف
اإح���دى كلي���ات املجتم���ع ،ومنحه���ا
فر�س���ة العم���ل معلم���ة يف مدار�س
"املنهل.
ولهذا فالتعليم بالن�سبة لعائلتي هو
الركن املكن الذي ب���ه يتطور الفرد

وي�سم���و ب�ساأنه،االأم���ر ال���ذي زاد من
اإ�راره���م على مثابرت���ي واأخوتي
على طلب العلم متبعن نهج الثواب
واملكاف���اأة يف ح���ال تفوقن���ا ،ونهج
احلزم والعقاب يف حال خذالننا.
الوحدة "...غرب���ة موح�سة" ،ع�ستي
اآالمه���ا يف بع����س م���ن حمط���ات
حياتك ،كيف تغلبتي عليها وقتلتي
وح�ستها؟
هذا ال�سعور الزمني منذ كنت طفلة،
ك���وين االبن���ة الوحي���دة لوالدي بن
خم�سة اأبناء م���ن الذكور ،وكم كنت
اأمتن���ى "اخت" تكون رفيقتي وكامتة
اأ����راري ،اإال اأن اخوت���ي واإن كانوا
ذكورا اإال انهم كان���وا مبثابة اأ�سدقاء
حميم���ن بالن�سب���ة يل ،وقريبن كل
القرب مني ،حاولوا كل ما بو�سعهم
حم���و ذاك ال�سعور م���ن حياتي ،لكن
الوحدة عادت تالزمني من جديد بعد
اأن �ساف���روا جميعه���م اإىل الواليات
املتح���دة االأمريكية للدرا�سة والعمل،
ول���ن اأن�سى ف�س���ل والدت���ي ودورها
يف تعوي�سي ع���ن طلبي املتكرر لها
يف اجنابه���ا اأختا يل ،حتى كانت هي
االأخت وال�سديقة واالأم يف اآن واحد.
ماذا عن العلم؟
العل���م كان الو�سيل���ة الت���ي اتخذتها
بكامل عقلي و مبح����س ارادتي لقتل
�سبح الوحدة.
د.البواب ،دعينا نغوص سويا يف
أعماق ذاكرتك لنتوقف عند مرحلة
دراستك اجلامعية ،كيف كانت وما
هي أسرارها؟
ا�ستطي���ع تلخي�سها بث���الث كلمات :
"رحلة علمية اجتماعية ممتعة" ،فلم
اأح���رم نف�سي من �س���يء ،حيث كنت
طالب���ة متعط�س���ة للعل���م واحل�سول
على اأعلى الدرجات فيه ،وكم كنت
ا�ستمت���ع برحل���ة الغو����س يف عامل
التج���ارب يف خمت���ربات الق�س���م
ال���ذي كن���ت م���ن اأوائله ،غ���ري ذلك
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كن���ت عن�رصا فاع�ل�ا يف كثري من
الن�شاط���ات الالمنهجي���ة التي كانت
تقام يف اجلامعة ،وحري�صة جدا على
تكوين �صداقات وعالقات اجتماعية
م���ع زمالئي م���ن الطلب���ة والطالبات
والأ�ساتذة �أي�ض���ا ال تزال قائمة حتى
ه���ذه اللحظة ،ومنهم م���ن �أ�صبح من
زمالئي خالل عملي حاليا.
على يد من تتلمذتي من األساتذة
وأصبحوا اآلن زمالء لك؟
د.مو�س���ى الناظ���ر ،د�.سليم �صربي،
د.مو�س���ى �أب���و زرق���ة ،د.ليل���ى عبد
النور ،د.منار فيا�ض ،د.ربحي الزرو،
د .فواز جميع���ان ،د.ملك القادري،
و�أي�ض���ا د .جالل زهرة ال���ذي ي�شغل
حاليا رئا�سة ق�سم ،وغريهم الكثري
مم���ن ا�ستميحه���م ع���ذرا �إن �سقطت
�أ�سما�ؤه���م �سه���وا من ذاكرت���ي ،ف�أنا
أكن لهم جميع���ا كل الود واالحرتام
� ّ
والتقدير.
خ�ل�ال ف�ت�رة درا�ست���ك ملرحلت���ي
املاج�ست�ي�ر والدكت���وراه يف جامعة
كالرك�س���ون الأمريكي���ة ،الب���د �أنك
واجهتي كثريا م���ن ال�صعوبات التي
ا�ستطعت بف�ضل عزميتك ومثابرتك
التغل���ب عليه���ا ،كي���ف كان���ت تلك
الفرتة يف حياة الدكتورة البواب؟
بعد �أن �أنهيت مرحلة البكالوريو�س
ظل هاج����س العل���م يالحقني احلاحا
عل���ى توث���ب درجات���ه العلي���ا ولهذا
التحق���ت بدرا�س���ة املاج�ست�ي�ر يف
اجلامع���ة االردني���ة� ،إال �أنني توقفت
بع���د �سنة ون�صف من م���دة الدرا�سة،
ب�سب���ب زواج���ي ،وق���د ا�ضط���ررت
�إىل ال�سفر مع زوج���ي �إىل الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة بع���د ابتعاث���ه
للدرا�سة هناك.
وقررت �أن ا�ستغ���ل فر�صة وجودي
مع���ه و�أكم���ل درا�س���ة املاج�ستري يف
جامعة كالرك�س���ون� ،إال �أن تكاليف
الدرا�سة كانت باهظة ،مما دفعني �إىل
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املغامرة خلو�ض امتحان قبول فيها،
لغايات احل�صول على اعفاء يف عدد
من املواد اال�ستدراكية ،وهذا ما كان،
فقد ح�صلت عل���ى عالمات مرتفعة
�أهلتني ل�شغل وظيفة ملدة ف�صل واحد
يف �إحدى خمتربات اجلامعة ،مقابل
اعفائي من ر�سوم ذاك الف�صل ،الأمر
الذي دفعني للمثابرة واملوا�صلة يف
العمل والدرا�سة على ح�ساب �صحتي
وج�سدي ال���ذي كان يحمل مبولودي
البك���ر م���ن جه���ة ،وزوج���ي ال���ذي
ما ت���ردد حلظ���ة يف ت�شجيع���ي على
املواظب���ة من جهة �أخرى ،لتمر الأيام
مبعان���اة ت���زول �آالمه���ا يف كل ف�صل
كان يت���م فيه���ا جتديد عق���د عملي
تلقائيا نظري تفوقي.
املعيق���ات مل تزل يف مرحلة درا�سة
الدكتوراه ،و�إن كنت قد ح�صلت يف

ال�سنة الأوىل منها على منحة املنظمة
الكيميائي���ة االمريكي���ة ،لكن رحمة
والدي
اهلل �سبحان���ه وتعاىل ور�ض���ا
ّ
وت�شجي���ع زوج���ي �إىل جان���ب احلظ
الذي حالفن���ي يف بع�ض املفرتقات،
كله���ا عوامل �ساهم���ت يف حتفيزي
عل���ى موا�صلة درا�سات���ي العليا حتى
�أ�صبحت الدكتورة عبري البواب.
وهل كان لقب "دكتورة" مطمحا
بالنسبة لك؟
مل �أك���ن ا�سع���ى �إىل اللق���ب بق���در
رغبتي الكبرية يف الت�سلح بالعلم و
توث���ب �أعلى درجاته ،لكن �أمي كانت
دائم���ا تن�ش���ده يل اقت���داء ب�شخ�صية
بطلة �إحدى امل�سل�سالت الإذاعية التي
�أذيعت يف �سن���وات طفولتي ،حيث

كان ا�سمه���ا الدكت���ورة عب�ي�ر وقد
متيزت ب�شخ�صيتها املميزة ومواقفها
امل�ؤثرة وحكمتها الر�صينة.

عش ��ك الزوجي ال ��ذي س ��اندك قلبا
وقالب ��ا من ��ذ البداي ��ة ،والقصة التي
كانت سببا يف ارتباطكما؟

بع ��د حصول ��ك عل ��ى الدكت ��وراه،
قررتي الرجوع للعمل يف اجلامعة
األردنية ،لتك ��ون البدايات يف العام
 1998كأس ��تاذ مس ��اعد ،إىل أن
حصلتي عل ��ى رتبة األس ��تاذية يف
الع���ام  ،2009ومب ��دة زمني ��ة تع ��د
بالقص�ي�رة مقارنة بزمالئ ��ك ،وخالل
ف�ت�رة انش ��غالك بالتدري ��س والبحث
العلمي ،ورغ ��م االمكانات واملوارد
البحثية القليلة متكنتي من تسجيل
بصمة تض ��اف إىل رصيدك املهني
والعلمي تؤك ��د مثابرت ��ك وإصرارك
يف احت�ل�ال مكان ��ة متقدم ��ة ب�ي�ن
أقرانك؟ هل لكي أن حتدثينا عنها؟
ا�ستطع���ت ت�أ�سي�س خمترب يف ق�سم
الكيمياء وم���ن ثم يف مركز حمدي
منك���و ال���ذي ا�ستلم���ت �إدارت���ه يف
جمال كيمياء ال�سط���وح والغرويات
ر�سالت���ي املاج�ست�ي�ر
مو�ض���وع
ّ
والدكتوراه ،وهو تخ�ص�ص جديد يف
الأردن وقلي���ل م���ن الباحثني يعمل
فيه ،كما �أنه مهم يف قطاع ال�صناعة
حي���ث �أن مكانت���ه البحثي���ة تقع يف
حيز بن���اء قاعدة �صلب���ة للعديد من
ال�صناعات التطبيقية املختلفة التي
تفخر به���ا الأردن على �سبيل املثال:
ال�صناع���ات الكيميائي���ة والدوائي���ة
و�صناع���ة م�ستح��ض�رات التنظيف
والتجميل.

زوجي ه���و الدكتور �أحمد العجلوين
من حمافظة اربد ،ويعمل حاليا نائبا
لرئي����س جامع���ة الريم���وك ،كان���ت
البداي���ات عندم���ا كن���ت يف الف�صل
الأول من مرحل���ة املاج�ستري ،وقتها
طلب���ت من���ي ا�ستاذت���ي الدكت���ورة
مه���ا التوتنج���ي �إجراء بح���ث علمي
يف مرك���ز احلا�س���وب يف اجلامع���ة
الأردنية ،حيث كان يعمل فيه وقتها
زوج���ي مهند�س���ا ،ليت���م التع���ارف
بينن���ا ويكت���ب اهلل الن�صيب ونعلن
خطوبتنا.
زوج���ي �صاح���ب �شخ�صي���ة متزن���ة:
متعل���م ومثق���ف وحم���ب للعل���م
وحمف���ز لبلوغ���ه� ،صف���ات تتمناها
كل ام���ر�أة يف زوجه���ا ،و�أعرتف �أنه
ل���وال ت�شجيعه يل الدائم ملا ا�ستطعت
جتاوز كل ال�صعوبات التي واجهتني
خالل فرتة درا�ستي معه.

للغربة عن األهل واألوطان فوائد
وعرب ،ما الذي تعلمته منها؟
ه���ذا م���ا تعلمته من غربت���ي :حتمل
امل�س�ؤولي���ة بح���زم وجدي���ة ،وتنظيم
الوق���ت واحرتام���ه ،ب���ت ال �أنف���ك
م���ن ممار�ستهما يف حيات���ي العملية
والأ�رسية.
بعد كل تلك املالحظات اإليجابية
التي ملس ��ناها خ�ل�ال حديثك عنه،
البد من تس ��ليط الض ��وء على جنم

كلف ��ت ب ��إدارة مرك ��ز حم ��دي منك���و
للبح ��وث العلمي ��ة ،وه ��ي بالطب���ع
مهمة ليست باليس�ي�رة ،وتتطلب من
الوق ��ت واجلهد أضعاف م ��ا تبذلينه
يف مهن ��ة التدري ��س ،م ��ا التداب�ي�ر
واخلط ��ط الت ��ي اتخذته ��ا املديرة
اجلديدة لتف ��ادي متاهات وعراقيل
العمل اإلداري؟
مت تعيين���ي كمدي���رة ملرك���ز حمدي
منك���و يف العام  ،2008وقتها مل �أكن
ق���د ح�صلت عل���ى درج���ة الأ�ستاذية،
وكان �أول عائ���ق واجهت���ه :املبن���ى
ال�ضخ���م الذي جاء بت�ب�رع �سخي من
عائل���ة منك���و الك���رام ،وكان بحاجة
�إىل ت�أثيث و�صيانة وتنظيم لأق�سامه
وخمترباته.
�شعرت وقتها بعظم امل�س�ؤولية التي
وقعت عل���ى عاتقي والت���ي تتطلب
من���ي ومن كادر املرك���ز ت�ضافرا يف
اجلهود ،لتب���د�أ رحلة العم���ل ال�شاقة

لإظهاره بال�صورة واملكانة التي تليق
به.
وخالل فرتة ق�صرية متكنا من ت�أثيث
املرك���ز بالكام���ل ،وتنظيم���ه �إداريا،
وتق�سيم���ه �إىل خمت�ب�رات بحثي���ة،
واملطالب���ة ب�إ�ضاف���ة �أع�ض���اء ملجل����س
املرك���ز ،وتعيني باحث�ي�ن وموظفني
متخ�ص�ص�ي�ن كل يف جمال���ه البحث،
�أ�ضف �إىل ذلك كله ا�ستحداث جائزة
حمدي منك���و ،ودع���م البحوث يف
خمتل���ف التخ�ص�صات ،وا�ستقطابهم
للمرك���ز  ،و�إن�شاء موق���ع الكرتوين
للمرك���ز ومتابعت���ه وحتديثه ب�شكل
م�ستم���ر ون��ش�ر كل املعلوم���ات
والنماذج من خالله.
كما نظم املركز العديد من الفعاليات
والأن�شط���ة البحثية م���ن حما�رضات
وزي���ارات علمي���ة ملراك���ز عاملي���ة
واب���رام ال��ش�راكات واالتفاقي���ات
وط���رح العط���اءات لتعزي���ز دوره
البحثي والت�أكيد على مكانة اجلامعة
الأردنية و�إمكاناتها العلمية والبحثية
والتطبيقي���ة ،وغريها م���ن اخلطط
والتطلع���ات التي ي�سع���ى املركز �إىل
حتقيقها ب�إذن اهلل.
تفكرين باعتزال العمل اإلداري؟
�أحيان���ا ،فقد قدم���ت جل عطائي يف
العم���ل الإداري ال���ذي ال زال ي�شغل
حيزا كبريا من وقتي ،وحان الوقت
لأتفرغ لعائلتي و�أبنائي.
ماذا يعني لك "التدريس"؟
�أع�شق التدري�س و�أ�رص على املوا�صلة
فيه ،هو ع�صب احلي���اة بالن�سبة يل،
و�إن مل يك���ن له ذاك امل���ردود املادي
�إال �أن له مردود معنوي يفوق كنوز
الدنيا كلها.
أين جتد الدكتورة البواب نفسها؟
يف املوقع�ي�ن  :التدري����س والإدارة،
وهما مكم�ل�ان لبع�ضهم���ا حقيقة،
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حي���ث �أن العل���م ال���ذي ات�سل���ح فيه
وخربت���ي العتيدة �أهلتني و�أ�سهمت
يف تنمي���ة قدرات���ي يف ال�ش����ؤون
الإداري���ة خ�صو�ص���ا �إذا تعل���ق الأمر
ب����إدارة مرك���ز علم���ي مث���ل مركز
حمدي منكو للبحوث العلمية.

متى تشعرين بالفخر؟
ح�ي�ن ي�شاد بي بكلمة مديح خالية من
النفاق.

أول راتب تقاضيته؟
كن���ت وقته���ا يف ال�سن���ة الثالثة من
مرحل���ة البكالوريو�س ،وكنت �أعمل
�إىل جان���ب درا�ست���ي م�رشف���ة على
خمتربي���ن من خمت�ب�رات اجلامعة،
وتلقيت وقتها "�شيكا" يبلغ قيمته
( )35دينارا فقط.

ماذا عن هواياتك؟
بالرغم م���ن ان�شغاالت���ي ،ف�أنا �أع�شق
ممار�س���ة الريا�ض���ة وخ�صو�صا ريا�ضة
"امل�شي" لأثرها الإيجابي على حت�سني
نف�سيتي واملحافظة على ر�شاقتي.
كلمة أخرية؟
حتي���ة مل�ؤه���ا احل���ب وال���ود والوالء

بعد كل م ��ا حققته من إجنازات ،هل
أنت راضية عن نفسك؟
بالطبع مكتفي���ة واحلمد هلل ،و�أمتنى
�أن �أج���زل يف عطائ���ي م���ع عائلتي
و�أبنائ���ي بذات الدرج���ة التي قدمتها
يف عملي.
أمنية مل تتحقق؟
�أحم���د اهلل دائم���ا عل���ى نعم���ه ،هي
�أمنية ظلت حبي�سة قلبي ،وكم كنت
�أمتن���ى �أن يكتبه���ا اهلل يل وه���ي �أن
�أرزق بفت���اة جميلة ،فقد ع�شت منذ
ال�صغر �أنثى وحيدة بني خم�سة �أخوة
ذكور ،وه���ا �أنا �أعي����ش �أنثى وحيدة
يف �أ�رستي الت���ي ت�ضم خم�سة ذكور
 :زوجي و�أبنائي الأربعة.
أسعد حلظات حياتك؟
وج���ودي ب�ي�ن عائلت���ي و�أبنائ���ي ،
وح�صويل على درجة الدكتوراه.
وأصعبها؟
وف���اة وال���دي رحم���ه اهلل ب�ش���كل
مفاج���ىء قب���ل �أن يب�رص م���ا جنته
�سنني كفاح���ه وت�ضحيته يف تربيتي
وتن�شئتي وو�صويل لأعلى املراتب .
متى بكيت بحرقة؟
حلظ���ة تخرجي وح�صويل على درجة
الدكت���وراه ل�صعوبة الظ���روف التي
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مررت بها ،وعدم قدرة والداي على
ح�ضور حفل التخرج يف �أمريكا.

�أهديه���ا ملع�شوقت���ي " :اجلامع���ة
الأردني���ة" ،ه���ذه اجلامع���ة الت���ي
رافقتن���ي طيل���ة م�س�ي�رة حيات���ي
العلمي���ة والعملية حتى هذه اللحظة،
�أ�شتاق �إليها كلما ابتعدت عنها ،وكم
�أغار عليها �إن م�سها �سوء بالقول �أو
بالفعل ،و�أمتنى من اهلل العلي القدير
�أن تظل دائما يف الطليعة ويف تقدم
وازدهار.
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اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الطراونة" :لوند السويدية" شريك اسرتاتيجي للجامعة
زكري���ا الغول  -بحث رئي�س اجلامعة
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة
تو�سي���ع نط���اق التع���اون البحث���ي
والعلم���ي م���ع رئي����س جامع���ة لوند
ال�سويدية الدكتور ب�ي�ر ايريك�سون
والوفد املرافق.
وناق�ش الطراون���ة مع الوفد ال�ضيف
�إمكاني���ة �إن�ش���اء حا�ضن���ات �أعم���ال
م�شرتك���ة و�سب���ل حتفي���ز القط���اع
اخلا�ص وال�سيما ال�صناعي لإ�رشاكهم
يف اقام���ة برام���ج وم�شاري���ع بحثية
م�شرتك���ة ،مبا ي�ضم���ن توليد معارف
ونتائج لها قيمة عاملية يف املجاالت
التخ�ص�صية املختلفة.
وبح���ث اجلانب���ان �آف���اق تعزي���ز
التع���اون العلم���ي والبحثي يف كافة
التخ�ص�ص���ات وتب���ادل اع�ض���اء هيئة
التدري����س ودع���م جه���ود التب���ادل
الطالب���ي عل���ى جمي���ع امل�ستوي���ات
الأكادميية.
وتن���اول اجلانب���ان �آخ���ر م�ستجدات
عملي���ة ان�ضم���ام اجلامع���ة االردني���ة
ك�أول جامعة يف ال�رشق االو�سط اىل
�شبكة جامع���ات ( )U21التي ت�شمل
عددا من اجلامع���ات البحثية الرائدة
يف العامل وتقدر موازنتها جمتمعة
( )25ملي���ار دوالر وتر�أ�سه���ا جامعة
لوند.
وق���ال الطراون���ة�« :إن تو�سيع نطاق
التعاون م���ع لوند ال�سويدية ي�أتي يف
اطار �سع���ي اجلامع���ة لالنفتاح على
العامل �ضمن خطته���ا اال�سرتاتيجية
للأع���وام ( )2018-2013حت���ت �شع���ار
نحو جامعة عاملي���ة ،من خالل جتويد
التعلي���م والبح���ث العلم���ي والبيئة
اجلامعية وتطوير الربامج التعليمية
واخلط���ط الرتبوي���ة التي م���ن �ش�أنها
االرتق���اء بت�صني���ف اجلامع���ة ب�ي�ن
نظرياته���ا العاملي���ة» ،م�ش�ي�را اىل
ان لون���د تع���د اح���د اه���م ال�رشكاء
االكادمييني للجامعة االردنية.
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وتدار�س الوفد لدى زيارته عميدي
كليت���ي الطب والهند�سة �سبل تعزيز
التعاون وتفعيل العالقات االيجابية
الت���ي يتمتع به���ا اجلانب���ان ،والبدء
بخط���وات ج���ادة لتع���اون فعال بني
كليات الهند�سة والعلوم ويف جمال
درا�سات ال�رشق الأو�سط ،فيما القى
م�ساعد عمي���د كلية الطب يف جامع
لون���د الدكت���ور �ستيف���ان هان�سون
حما��ض�رة يف م���درج م�ست�شف���ى
اجلامع���ة ا�ستعر����ض فيه���ا نبذة عن
جامع���ة لون���د وبراجمه���ا االكادميية
ون�شاطها البحثي والأكادميي.
ي�ش���ار اىل ان جامع���ة لون���د ان�شئت
منذ حوايل  350عاما وتتميز بغزارة

انتاجه���ا العلم���ي وتركيزه���ا عل���ى
البح���ث العلم���ي وحتت���ل املرتبة 71
عامليا بت�صنيف QSللجامعات وتعد
من اف�ضل  110جامعات على مقيا�س
�شانغهاي.
وترتب���ط اجلامعتان بعالقات تعاون
متين���ة تع���ود للع���ام � 1995أبرم���ت
خالله���ا العديد من مذكرات التفاهم
والتع���اون والتب���ادل الطالب���ي يف
جمي���ع التخ�ص�ص���ات ،ا�ضاف���ة اىل
امل�شاري���ع امل�شرتك���ة مث���ل «متبو�س»
و»ايرا�سمو����س موندو�س» الذي ي�ضم
 18جامعة عربية و�أوروبية.
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تنفذها "بيوت" الكويتية و" " Alcatelالعاملية

دبلوم تدريبي يف مهارات التأهل للوظائف العليا
زكري���ا الغ���ول  -ابرم���ت اجلامع���ة
االردنية اتفاقي���ة تدريب الكرتوين
م���ع جمموع���ة بي���وت اال�ستثمارية
الكويتي���ة ،تعق���د مبوجبه���ا الأخرية
دورات تدريبي���ة متخ�ص�ص���ة
يف امله���ارت املهني���ة �ضم���ن
م��ش�روع التدري���ب االلك�ت�روين
" ،"ProfMentبالتع���اون م���ع
�رشك���ة ()Alcatel one touch
العاملية لتجهيز خمتربات امل�رشوع
بالأجهزة اللوحية.
ووقع االتفاقية عن اجلامعة رئي�سها
الدكت���ور اخلي���ف الطراون���ة وع���ن
املجموع���ة مديره���ا الع���ام ابراهيم
اخل���زام بح�ض���ور نائ���ب الرئي����س
ل�ش����ؤون التدريب وخدم���ة املجتمع
الدكت���ور مو�س���ى الل���وزي ومدي���ر
مركز اال�ست�ش���ارات حممد املعاقبة
ومدي���ر �رشك���ة Alcatel one
 touchملنطق���ة امل��ش�رق العرب���ي
�أمني اون�س���ال ،والرئي����س التنفيذي
ملجموعة موزيك���و الوكيل الر�سمي
ل���ـ ( )Alcatel one touchيف
االردن فار����س عورت���اين ،و مدي���ر
امل�رشوع ابراهيم العبادي.
وتن����ص االتفاقي���ة عل���ى عق���د
دورات تدريبي���ة متخ�ص�صة تقدمها
()eLEARMENT
�رشك���ة
اح���دى ��ش�ركات املجموع���ة يف
تطوير امله���ارت املهني���ة يف البيئة
االلكرتوني���ة يف اربع���ة م�ستويات:
التح�ض�ي�ري ،واملتو�س���ط واملتق���دم،
واخريا الدبلوم التدريبي الذي ي�شمل
مه���ارات الت�أه���ل للوظائ���ف املهنية
العليا واملتخ�ص�صة.
وق���ال الطراون���ة�" :إن االتفاقي���ة
ت�أتي �ضم���ن �سعي اجلامع���ة اىل خلق
االن�سج���ام ب�ي�ن القطاع�ي�ن االكادميي
والتكنولوج���ي ورف���د �س���وق العمل
بكف���اءات م�ؤهلة ومدربة على اعلى
امل�ستويات العاملية".
وا�شار الطراونة اىل ان اجلامعة ت�سعى
اىل الو�ص���ول اىل م�ص���اف اجلامعات
امل�صنفة عامليا من خالل توفري بيئة

جامعية داعمة للأن�شطة والفعاليات
التعليمية والبحثية باعتبارها ناقال
للمعرف���ة ومنتجة لها ،ع�ب�ر اعادة
بناء انظمة وا�سرتاتيجيات التدري�س
اخلا�صة بتطوير امله���ارات والفنون
العقلي���ة و�صوال اىل جمتمع معريف
معتمد على بيئ���ة تعليمية من�سجمة
م���ع تط���ور التكنولوجي���ا املت�سارع
لقي���ادة ح���راك علم���ي وثقايف يف
االردن واملنطقة.
م���ن جانب���ه اك���د اخل���زام �أن اختيار
اجلامعة االردني���ة جاء كونها �رصحا
علمي���ا م�شه���ودا ل���ه عل���ى م�ستوى
املنطق���ة والع���امل ،م�ش�ي�را اىل �أن
ال�رشك���ة ت�سعى من خ�ل�ال االتفاقية

اىل تطوي���ر مهارات طلب���ة اجلامعة
وافراد املجتم���ع وا�ستغالل طاقاتهم
ع�ب�ر برام���ج تدريبي���ة تكنولوجية
�ستطورها ال�رشكة لت�سيهل العملية
التدريبية.
وق���ال اون�س���ال �إن "Alcatel one
� "touchستقوم بتجهيز املختربات
اخلا�صة بامل�رشوع بالأجهزة اللوحية،
الفت���ا اىل ان ال�رشك���ة تق���وم حاليا
بت�صني���ع اجه���زة متخ�ص�صة يف هذا
املجال ،وتطمح للعب دور فاعل يف
دعم العملي���ة التعليمة االلكرتونية
يف اململك���ة ،و�ستق���دم خدماتها من
خ�ل�ال وكيلها الر�سم���ي يف االردن
جمموعة موزيكو.
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فرص تدريب عملي لطلبة الشريعة على الصريفة االسالمية
زكريا الغول  -وقعت كلية ال�رشيعة
يف اجلامع���ة االردني���ة مذكرت���ي
تفاهم مع البن���ك اال�سالمي االردين
وم��ص�رف الراجح���ي بحي���ث يق���وم
االخ�ي�ران بتوفري فر����ص التدريب
العملي لعدد من طلبة ق�سم امل�صارف
الإ�سالمية.
وتهدف املذكرتان اىل توفري فر�ص
تدريبي���ة لطلبة كلي���ة ال�رشيعة يف
فروع و�أق�س���ام امل�رصفني لإك�سابهم
جت���ارب عملي���ة وتر�سي���خ الثوابت
الأكادميي���ة لديه���م بالتطبيق العملي
وفه���م بيئ���ة االعم���ال وتعريفه���م
بطبي���ة املج���ال امل��ص�ريف عام���ة
والإ�سالمي خا�صة.
وقال عميد الكلي���ة الدكتور حممد
اخلطيب "�إن �إ�رشاك الطلبة بربامج
التدري���ب العملي له اث���ر وا�ضح يف
�صقل �شخ�صي���ة الطالب االجتماعية
وحتم���ل امل�س�ؤولي���ات الت���ي تتعل���ق
بالعم���ل واالن�ضب���اط ،بالإ�ضافة �إىل
�إعطائ���ه �ص���ورة وا�ضح���ة ع���ن بيئة
العم���ل احلقيقي���ة يف امل�ص���ارف
الإ�سالمي���ة وما تتطلب���ه من مهارات
ت�سه���ل علي���ه عملي���ة التكي���ف مع
البيئة الوظيفية ما بعد التخرج".
و�أو�ض���ح اخلطي���ب �أن املذك���رة ت�أتي
يف �إط���ار تعزي���ز ال�رشاك���ة ب�ي�ن
القطاعني االكادمي���ي واخلا�ص لدعم
ورعاية م�س�ي�رة التعلي���م املن�سجم
م���ع الواقع العمل���ي �سعيا اىل حت�سني
م�ستوى خمرجات العملية التعليمية
ورف���د �س���وق ال�صريف���ة اال�سالمي���ة
بالكف���اءات امل�ؤهل���ة واملدرب���ة على
ارفع امل�ستويات.
م���ن جانب���ه �أك���د املدي���ر التنفي���ذي
مل�رصف الراجحي احمد اخلب حر�ص
ادارة امل��ص�رف عل���ى توف�ي�ر فر�ص
التدري���ب العمل���ي لطلب���ة اجلامع���ة
للإ�سهام يف رفع م�ستوياتهم بالدمج
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ب�ي�ن النظري���ة والتطبي���ق انطالق���ا
من اميان���ه يف املب���ادئ القائم عليها
واملتمثل���ة بتطبيق اح���كام ال�رشيعة
اال�سالمية يف كل تعامالته وباعتباره
اح���د اه���م امل�ص���ارف اال�سالمية يف
ال�رشق االو�سط.
املدير العام للبنك اال�سالمي االردين
مو�س���ى �شحادة قال�" :إن ادارة البنك

ت���ويل دع���م امل�س�ي�رة والن�شاط���ات
الأكادميي���ة التعليمي���ة اهمية خا�صة
وان�سجام���ا مع ر�سالت���ه وم�س�ؤولياته
االجتماعي���ة جت���اه فئ���ات املجتم���ع
املحلي بتوفري فر�ص تدريبية للطلبة
يف ف���روع و�أق�سام البن���ك املتنوعة
وتعري���ف الطلبة بطبيع���ة الأن�شطة
والأعمال الت���ي يحتاجون �إليها يف
جمال تخ�ص�صهم".
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ضمن مشاركتهم يف مشروع "نعم أستطيع"

طلبة اجلامعة يستشرفون مستقبل الدميقراطية واملواطنة
هب���ة الكاي���د – اخت���ارت ال�شبك���ة
العربي���ة للرتبي���ة املدني���ة «�أنه���ر»
اجلامع���ة الأردني���ة �ضم���ن خم����س
جامعات حكومية لتنفيذ م�رشوعها
«نع���م �أ�ستطيع» من خ�ل�ال الهيئات
الطالبية بهدف تعظيم قيم املواطنة
والدميقراطية لدى الطلبة.
ووق���ع اجلانب���ان مذك���رة تفاه���م
ت�ضمنت عقد ور�ش تدریبية للطلبة
ته���دف اىل تزويده���م باملع���ارف
وامله���ارات الالزمة من �أج���ل تعزیز
مفهوم الرتبیة املدنیة وامل�شاركة يف
احلیاه العامة �ضمن بیئتهم اجلامعیة،
�إ�ضاف���ة اىل تطوی���ر خط���ط م�شاریع
العمل اجلماعیة يف اجلامعات.
ون�ص���ت املذك���رة على قي���ام «�أنهر»
بج���والت تفقدي���ة ملتابع���ة م�شاریع
الطلبة وتزویدهم باملهارات املتعلقة
يف االت�ص���ال والتوا�ص���ل و�إدارة
امل�شاری���ع ،م���ا ميكنه���م م���ن تنفي���ذ
م�شاریعه���م عل���ى �أر����ض الواقع يف
جامعاتهم.

ويعت���زم القائم���ون عل���ى امل�رشوع
اقام���ة جتم���ع للجامع���ات اخلم����س
(الها�شمیة ،والعل���وم والتكنولوجیا،
والطفیل���ة ،والبلق���اء التطبیقی���ة،

�إ�ضاف���ة اىل الأردني���ة ) مطل���ع العام
املقب���ل ،للإع�ل�ان ع���ن امل�شاري���ع
الفائزة الت���ي ار�ست دعائم املواطنة
والدمیقراطیة وحقوق االن�سان.
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فرع العقبة ...

مسا ٍع للحصول على اعتماد دويل يف برامج
"السياحة والفندقة"
فادي���ة العتيب���ي � -أك���د رئي�س فرع
اجلامعة االردنية يف العقبة الدكتور
هاين ال�ضمور �سعي الفرع للح�صول
عل���ى اعتم���اد دويل �ضم���ن اعل���ى
املعايري العاملي���ة يف برامج ال�سياحة
وال�سف���ر وال�ضياف���ة الت���ي تطرحها
�أق�سام كلية ال�سياحة والفندقة.
وقال ال�ضم���ور خالل لقائ���ه �أع�ضاء
م��ش�روع تطوي���ر ال�سياح���ة يف
الأردن (�سياح���ة) املم���ول م���ن
الوكالة الأمريكي���ة للتنمية الدولية
( ،)USAIDواخلب�ي�ر يف ال�ش�ؤون
ال�سياحي���ة يف جامع���ة كاليفورني���ا
�ستي���ت الأمريكي���ة الدكت���ور زاهر
حالب � »:إن �إدارة الفرع تتطلع �ضمن
جهودها احلثيث���ة �إىل بناء �رشاكات
عميقة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
يف مدينة العقبة وم���ا حولها بهدف
تطوي���ر ق���درات الطلب���ة وتنمي���ة
مهاراته���م العلمي���ة والعملية ف�ضال
عن توفري فر�ص العمل لهم».
وا�ش���ار ال�ضم���ور اىل ان تطوي���ر
خطط ومنهجيات التعليم ال�سياحي
والفندق���ي ت�أت���ي �ضم���ن منظوم���ة
اجرائي���ة متكامل���ة لتطوي���ر ف���رع
العقب���ة ككل نابع���ة م���ن ادراك
االدارة للتح���والت املت�سارع���ة يف
البني���ة االقت�صادي���ة واال�ستثماري���ة
وال�سياحي���ة والتعليمي���ة يف مدينة
العقب���ة ،ل���ذا �أول���ت االن�سج���ام ب�ي�ن
براجمها وحاج���ات املدينة وخططها
التنموية املختلف���ة واملجتمع العربي
والإقليمي �أهمية خا�صة.
وناق����ش اجلانبان الط���رق والآليات
املمكن���ة لتطوي���ر واق���ع التعلي���م
ال�سياح���ي يف االردن ،للو�صول اىل
نتائ���ج من �شانه���ا ان ت�سهم يف رفد
القطاع ال�سياحي بالطاقات الب�رشية
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امل�ؤهلة علميا وعمليا بهدف �إنعا�شه.
وبح���ث الطرف���ان �أط���ر التع���اون
ال�سياحي املختلف���ة ال �سيما املتعلقة
بتبادل التدريب واخل�ب�رات ،و�إيفاد
الطلب���ة للح�ص���ول عل���ى م�ؤه�ل�ات
علي���ا يف املج���ال ال�سياح���ي و�إب���رام
ال��ش�راكات وتوقي���ع االتفاقيات ما
يعزز تقدمه وتطوره.
ولفت ال�ضمور اىل �أن الوفد وعقب
عدد من اللق���اءات �سيخل�ص �إىل عدد
م���ن التو�صي���ات الت���ي متك���ن فرع
اجلامعة من تطوير الربامج والبحث
عن داعم�ي�ن لإن�شاء مبن���ى متكامل
الو�سائل وامل�ستلزمات التدريبية يف
جمال ال�سياحة والفندق���ة بالإ�ضافة
�إىل �إيف���اد الطلب���ة للح�ص���ول عل���ى
م�ؤهالت علمية عليا تعاين من نق�ص
�شديد يف التعليم العايل الأردين.
ب���دوره ق���ال اخلب�ي�ر يف ال�ش����ؤون
ال�سياحي���ة الدكتور زاه���ر احلالب»:
�إن اللق���اء ي�أت���ي �ضم���ن �سل�سل���ة من
اللق���اءات الت���ي �ستجرى م���ع �أكرب
عدد ممكن من العنا��ص�ر التي تلعب
دورا حقيقيا يف القط���اع ال�سياحي
لالرتقاء به �إىل م�ستويات متقدمة».

و�أب���دى ح�ل�اب ا�ستع���داده املطل���ق
خلل���ق فر�ص تع���اون مثمرة مع فرع
�أردني���ة العقب���ة للنهو����ض بكف���اءة
الف���رع وطلبته من خ�ل�ال تدريبهم
وت�أهيلهم مبا يتنا�سب و�سوق العمل،
م�شيدا بامل�ستوى املتقدم الذي و�صل
اليه الفرع.
ي�شار �إىل �أن م�رشوع تطوير ال�سياحة
يف الأردن( �سياح���ة)؛ يه���دف �إىل
الرتويج لتناف�سي���ة الأردن كمق�صد
�سياح���ي عاملي ،ويعمل بال�رشاكة مع
وزارة ال�سياحة والآثار على مبادرات
خمتلفة كتعزيز البحث يف جماالت
ال�سياحة وت�سويق املقا�صد ال�سياحية،
ودعم ال�سياحة البيئية ،ورفع �سوية
التدري���ب الفندق���ي وال�سياحي لدى
مراكز التدريب املهني.
ح��ض�ر اللقاء م���ن م��ش�روع تطوير
ال�سياح���ة يف الأردن � /سياح���ة كل
من عي�س���ى قاقي�ش خب�ي�ر التطوير
امل�ؤ�س�س���ي وام�ي�ن العار�ض���ة خب�ي�ر
تدري���ب العامل�ي�ن يف القط���اع،
وم���ن اجلامع���ة مدير وح���دة الإعالم
والعالقات العامة والثقافية الدكتور
زياد الروا�ضية.

وفد من الكوجنرس األمريكي يطلع على جتربة
مستشفى اجلامعة يف جمال التوليد
�أخب���ار الأردني���ة – ّ
اطل���ع وف���د من
الكوجنر�س الأمريكي برئا�سة لوي�س
كاب�س على جتربة م�ست�شفى اجلامعة
يف جم���ال رف���ع �سوي���ة خدم���ات
التوليد.
وجال الوفد يف مرافق مبنى التوليد
وحديث���ي ال���والدة النموذج���ي الذي
جه���ز ب�أعل���ى املوا�صف���ات العاملي���ة
بدع���م �سخي من الوكال���ة الأمريكية
.USAID
وكان يف ا�ستقب���ال الوف���د الزائ���ر
املكون من ممثلني عن منظمات دولية
�إن�ساني���ة وو�سائ���ل �إع�ل�ام �أمريكية،
وممثل�ي�ن ع���ن الوكال���ة الأمريكي���ة
للتنمي���ة الدولي���ة يف الأردن
 USAIDوك���وادر م���ن م��ش�روع
دع���م النظ���م ال�صح ّية الث���اين التابع
للوكالة الأمريكي���ة مدير م�ست�شفى
اجلامع���ة الأردني���ة الدكت���ور احم���د
التميم���ي وعدد من �أطب���اء الن�سائية
والتوليد وطب الأطفال واملمر�ضني
وامل�س�ؤولني يف امل�ست�شفى.
وثمن التميمي الدور الذي ا�ضطلعت
ّ
به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
يف الأردن يف دع���م كافة امل�شاريع
التنموي���ة م���ن �صح ّي���ة وتعليمي���ة
وجمتمعي���ة م���ا يع�ب�ر ع���ن روابط
ال�صداقة املتينة التي جتمع حكومتي
البلدين.
ولفت التميم���ي �إىل الدعم احلثيث
الذي تقدمه الوكالة ممثلة مب�شاريعها
الهادف���ة لالرتق���اء مب�ست���وى القطاع
ال�صح���ي الأردين ومنه���ا م��ش�روع
تطوي���ر �أق�س���ام التولي���د وحديث���ي
الوالدة يف امل�ست�شفى.
واكد �أن املبنى ّ
�ش���كل �إ�ضافة نوعية
للم�ست�شف���ى يف جم���ال اخلدم���ات
العالجية املقدم���ة للأمهات واملواليد
اجل���دد مب�ست���وى ع���ال م���ن م�أمونية
اخلدم���ة حي���ث انخف�ض���ت ن�س���ب
الوفي���ات م���ن املواليد اجل���دد ب�شكل

مه���م بف�ضل م���ا وفرت���ه �إمكانيات
املحدث و�أجهزته التكنولوجية
املبنى ّ
العالية من خدمات يف هذا املجال.
وق���دم التميم���ي عر�ض��� ًا تف�صيلي��� ًا
بالأرقام والر�سومات البيانية احتوى
أ��س�رة يف خمتل���ف
عل���ى �أع���داد ال ّ
الأق�س���ام و�أع���داد امل���وارد الب�رشية،
ون�س���ب الإ�شغ���ال ،والعملي���ات
اجلراحي���ة ،و�أع���داد املوالي���د وابرز
نق���اط التم ّي���ز يف امل�ست�شف���ى على
ال�صع���د الطبية والإداري���ة و�شهادات
االعتمادي���ة التي ح�صل عليها حمليا
ودوليا.
و�أ�ش���ار التميم���ي �إىل اجله���ود التي
تبذله���ا الدول ال�صديق���ة واملنظمات
الدولية الإن�سانية يف جماالت دعم
الأردن يف ظ���ل ال�ضغ���ط املتزاي���د
جراء
على القطاع ال�صح���ي الأردين ّ
الأزم���ة ال�سورية وموج���ات اللجوء،
داعي ًا املجتم���ع الدويل لدعم الأردن
لي�ستطي���ع اال�ستم���رار يف تق���دمي
اخلدمات الالزم���ة للإخوة ال�سوريني
ب�سب���ب ما ت�شكل���ه ه���ذه الأزمة من
عبء اقت�صادي كب�ي�ر على االردن
وم���ا افرزته من حتديات �أمام القطاع
ال�صحي الأردين وم�ست�شفياته.
وا�ستمع���ت ممثل���ة الكوجنر����س
كاب����س خ�ل�ال جولته���ا اىل عدد من

املقرتح���ات قدمته���ا الأمهات حول
تطوير اخلدم���ات لالرتقاء بامل�شاريع
ال�صح ّي���ة يف الأردن و�آليات احلفاظ
على هذه املنجزات.
من جانبه قدم كل من مدير م�رشوع
دعم النظم ال�صحية الثاين الدكتور
�ص�ب�ري حم���زة واملهند����س �أ�سام���ة
عبيد من امل��ش�روع ملحة موجزة عن
بني���ة امل��ش�روع الهند�سية وخطوات
والتح���ول الكبري يف نوعية
اجنازه
ّ
اخلدمات املقدم���ة للأمهات واملواليد
م���ن خ�ل�ال توف�ي�ر م�ساح���ات �أكرب
وغرف مر�ض���ى ووحدات متخ�ص�صة
مبوا�صف���ات منوذجي���ة وم�ستلزمات
طب ّية وما �إىل ذلك دفعت بامل�رشوع
قدم��� ًا لتقدمي خدمة ف�ضل���ى متميزة
للمر�ضى.
ويذك���ر �أن مبن���ى التوليد وحديثي
الوالدة كان قد افتتح برعاية رئي�س
اجلامع���ة الأردنية الأ�ست���اذ الدكتور
اخليف الطراونة وال�سفري الأمريكي
يف الأردن �ستي���وارت جون���ز يف
ني�س���ان املا�ضي ،وبا��ش�ر با�ستقبال
احل���االت املر�ض ّي���ة لي�ستوع���ب مب���ا
ميتلكه م���ن جتهيزات طبية ومعدات
تخ�ص�صي���ة حديثة �أع���دادا �أعلى من
الوال���دات واملواليد اجلدد وفق احدث
املوا�صفات الطبية.
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صدقي الواكد الوريكات
أربعون عاما يف خدمة اجلامعة
اعداد  :حممد مبي�ضني

يقف �صدقي الواكد الوريكات الآن على م�شارف االربعني عاما يف خدمة اجلامعة االردنية
ول���ه �سرية نه�ضوية طيب���ة يف جميع املواقع وامل�س�ؤوليات التي انيطت به خالل فرتة عمله
يف م�ؤ�س�سات اجلامعة املختلفة.
يف اللق���اء الذي امتد الكرث من �ساعتني ون�ص���ف يف مكتبه يف مركز اال�ست�شارات حتدث
الوري���كات ب�صدق وعفويه حول حياته وعمله داخل اجلامعة ون�شاطاته التطوعية واخلريية
يف املجتمع الأردين.
خللق���ه الرفيع ،ولإميانه املطلق ب�رضورة فر�ض �سيادة القانون وتكاف�ؤ الفر�ص ،يدافع بقوة
ع���ن كرامة االن�سان ،بيد انه معار�ض ب�شدة لكل �آفات املجتمع ال �سيما الوا�سطة واملح�سوبية
وال�شللية والتزلف وهو غيورعلى م�صلحة الوطن واجلامعة.
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النشأة

ول���د �ضيفنا ع���ام  1954يف قرية ابو
ن�صري احدى قرى �ضواحي العا�صمة
عمان ،ون�ش�أ وترعرع يف بيت عامر
باالخ���اء وااليث���ار اذ كر����س �صاحب
البيت وال���ده املرحوم ال�شيخ حممود
الواكد الوريكات حياته لزرع مكارم
االخالق خ�صو�صا ا�ص�ل�اح ذات البني
وعمل اخلري وم�ساعدة املحتاجني.
اكت�س���ب م���ن والده ال���ذي كان يحل
النزاع���ات ب�ي�ن النا����س ال�شهام���ة
وامل���روءة وفن���ون مه���ارة التعامل
م���ع االخرين ويقول «ان���ه مل يعرف
الطفولة الن���ه الزم والده مبكرا يف
ديوانه وحله وترح���ال على ايقاع ما
يعرف ب�أن «املجال�س مدار�س» .
وي�ص���ف الوريكات حياة اهل القرية
يف منت�ص���ف خم�سين���ات الق���رن
املا�ض���ي بانه���ا �صعبة وقا�سي���ة لقلة
االن���ارة واالت�ص���االت واملوا�ص�ل�ات
و�ضعف التعلي���م واالهتمام بال�صحة
وي�ش�ي�ر اىل ان حياتهم كانت جتمع
م���ا بني البداوة والري���ف اذ كان اهل
بيت���ه يرحلون يف ا�شه���ر ال�صيف (
ح�صاد اخلري) اىل املنطقة التي اقيم
عليها حاليا �إ�سكان ابو ن�صري .

سنوات الدراسة

ار�سل اب���و الواكد اىل مدر�سة القرية
ومل يتج���اوز عم���ره �سب���ع �سنوات
ليتعل���م فيه���ا مرحل���ة الدرا�س���ة
االبتدائي���ة والن املدر�سة غري مهي�أة
ال�ستقب���ال طلبة املرحل���ة الإعدادية
انتقل اىل مدر�سة �صويلح التي تبعد
ع���ن قري���ة اب���و ن�صري ح���وايل �سبع
كليو مرتات وظ���ل ي�سري مع اقرانه
من ابن���اء قريته ه���ذه امل�سافة م�شيا
عل���ى االق���دام �ش�أنه �ش����أن الكثريين
م���ن الأبن���اء االردنيني الذي���ن كانوا
ي�س�ي�رون عل���ى االق���دام م���ن اج���ل
التعلي���م يف العدي���د م���ن البل���دات
والق���رى والب���وادي يف تلك احلقبة
التاريخية من حياة الدولة االردنية .

الثانوية يف �صويلح لي�شد رحاله اىل
جب���ل اللوبيدة يف عم���ان وليلتحق
مبدر�سة اجله���اد الثانوي���ة ليعود بعد
عام واحد اىل �صويل���ح ويكمل فيها
درا�ست���ه الثانوي���ة (التوجيهي) عام
 1972بنجاح.

وي�ش���اء الق���در ان تك���ون اجلامع���ة
االردني���ة املحط���ة التالي���ة يف حياة
الوري���كات التي انظ���م للعمل فيها
عام  1974وبالذات يف دائرة ال�ش�ؤون
املالي���ة وع�ي�ن حما�سبا فيه���ا براتب
قدره ( )31دينار.

اخت���ار الوريكات اجلندي���ة لاللتحاق
به���ا بع���د ان عا����ش اه���م اوج���اع
مراحل ال��ص�راع العربي اال�رسائيلي
خ�صو�صا بعد حرب عام  1967مرورا
باالعت���داءات اال�رسائيلي���ة عل���ى
االرا�ضي االردنية و�صوال اىل معركة
الكرامة اخلالدة ع���ام  1968التي قدم
فيه���ا ن�شام���ى اجلي����ش العربي اروع
البطوالت وانبل الت�ضحيات .

وي�ؤك���د انه ن�سج عالقة قوية ومتينه
مع هذه امل�ؤ�س�س���ة الفتية التي كانت
يف اوائل عهد ت�أ�سي�سها  ،اذ مل مي�ض
على ان�شاء ه���ذه اجلامعة �سوى ()12
عاما .
انيط���ت لل�ش���اب املج���د الوري���كات
مهمة ت�سليم (الرواتب) للعاملني يف
اجلامع���ة من اع�ضاء هيئ���ة التدري�س
والإداري�ي�ن والفنيني ب�ش���كل يدوي
وي�ص���ف املهم���ة بانه���ا كان���ت �شاقة
ت�ستغ���رق ف�ت�رات طويلة الن���ه يعد
اك�ث�ر م���ن م���رة الدنان�ي�ر والنقود
املتبقية بالتمام والكمال .
ويف اوق���ات ت�سجيل طلب���ة اجلامعة
كان يت���وىل اي�ض���ا قب����ض الر�س���وم
اجلامعي���ة و�سيتذك���ر ان الطال���ب
اجلامعي كان يدفع ( )12دينار �سنويا
وي�ش�ي�ر اىل ان مدرج �سمري رفاعي
كان املقر الرئي�س���ي لقب�ض الر�سوم
اجلامعية.

�سجل ابو الواكد يف الكلية الع�سكرية
امللكي���ة (مدر�سة ال�ضب���اط ) كتلميذ
مر�ش���ح اال ان���ه مل يتحق���ق حلم���ه
يف البق���اء واال�ستم���رار يف ه���ذه
الكلية الت���ي تخرج منها نخب وقادة
ع�سكري���ون ب�سب���ب ح���ادث �س�ي�ر
تعر����ض له ما ا�ستدع���ى اىل مغادرته
�سل���ك اجلندية وه���و يعت�رص املا النه
ب�سب���ب و�ضع���ه ال�صح���ي ال ي�ستطيع
اجتياز مقررات الكلية التي تتطلب
لياقة بدنية عالية امل�ستوى.

وم���رة اخ���رى يواج���ه الوري���كات
مع�ضل���ة جدي���دة يف �إكم���ال درا�سته
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ن�ش�أت ما ب�ي�ن �ضيفنا والطلبة انذاك
عالقات حميم���ة ا�سا�سه���ا االحرتام
املتب���ادل ويقول« :ان ط�ل�اب زمان
كان���وا رجاال مبعنى الكلمة يتحملون
امل�س�ؤولية وكانوا على درجة كبرية
م���ن الوع���ي هدفه���م االول التعليم
و�صق���ل �شخ�صيته���م والإلت�ص���اق
بق�ضايا الوطن».
ويتذكر من الطلب���ة يف تلك الفرتة
املمت���دة م���ن ع���ام  1974وحت���ى عام
 1977كل م���ن رئي����س اجلامعة احلايل
الدكتور اخليف الطراونة والدكتور
خال���د الكرك���ي (طالب���ا يف مرحل���ة
املاج�ست�ي�ر) ورئي����س جامعة البلقاء
التطبيقي���ة الدكتور نبي���ل �شواقفة
ونائب رئي�س اجلامعة احلايل الدكتور
هاين ال�ضمور وب�سام املنا�صري نائب
حايل ومفلح الرحيم���ي وزير �سابق
ونائ���ب ح���ايل و�سامح املج���ايل امني
ع���ام وزارة الداخلي���ة ونائب رئي�س
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اجلامعة اال�سبق الدكتور عبد الكرمي
الق�ض���اة ووزي���ر خارجي���ة الع���راق
هي�ش���ار زيب���اري وع�ض���و جمل����س
الن���واب العراق���ي ثائ���ر الع���زاوي
واخرون.
�أم�ض���ى الوريكات ثالث���ون عاما يف
اخلدم���ة يف ال�ش����ؤون املالي���ة ،عمل
يف غالبي���ة اق�سامه���ا ،تابع تطورها
وحتديثه���ا و�ساه���م يف �إجن���از
م�شاريعه���ا االداري���ة والفنية وحقق
ج���زءا من طموح���ه التعليمي فخالل
ف�ت�رة عمل���ه يف ال�ش����ؤون املالي���ة
ح�صل عل���ى بكالوريو�س جغرافيا –
درا�سات �سكانية ومن ثم على درجة
املاج�ستري يف التخ�ص�ص ذاته.
ويف ع���ام  2004اخت�ي�ر ليك���ون
مدي���را ملطاع���م ومقا�ص���ف اجلامعة
لينتق���ل اىل موقع جدي���د من حيث

امل�س�ؤولي���ات وامله���ام املطلوبة ومنذ
البداي���ة و�ض���ع لنف�سه خط���ة �صارمة
للتعرف والإطالع على �إدارة املطاعم
وجم���ع املعلوم���ات ح���ول الأطعم���ة
وامل�رشوب���ات ليتمكن خ�ل�ال ثالثني
يوما من الدرا�س���ة من التزود بخربة
كافية للتعاط���ي مع هذا املوقع املهم
يف اجلامع���ة خ�صو�ص���ا وان املطاعم
يومي���ا تتعامل مع ح���وايل ( )40الف
ن�سمة منه���م الطلب���ة والعاملني يف
اجلامع���ة و�ضيوفه���ا وغريه���م من
ابناء املجتمع املحلي.
وي�ؤك���د الوري���كات ان ه���ذه املحطة
كان���ت االهم يف حيات���ه العملية يف
اجلامع���ة كان يوا�صل اللي���ل بالنهار
من اج���ل االرتق���اء باملطعم اجلامعي
لتوفري مادة غذائية �سليمة و�صحية
ب�أ�سع���ار مقبول���ة وي�ش�ي�ر يف ه���ذا
ال�ص���دد اىل التو�س���ع ال���ذي �شه���ده
املطع���م من ناحي���ة تن���وع الأ�صناف
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الغذائية وزيادة حجم املبيعات .
وي�ستطيع �ضيفنا من تخطي العقبات
ليظه���ر املطعم عل���ى خارطة الوطن
حي���ث اخت�ي�ر حمكم���ا قانونيا يف
�ش�ؤون املطاع���م لي�صبح من القالئل
املمار�سني له���ذه املهنة داخل الأردن
ف�ض�ل�ا عن ح�صول املطع���م على كم
هائل م���ن كت���ب ال�شك���ر والتقدير
وال�شه���ادات وال���دروع التكرميية من
م�ؤ�س�س���ات حكومي���ة وخا�ص���ة يف
طليعتها القوات امل�سلحة الأردنية.
وا�صل الوري���كات عمله يف اجلامعة
بجد ون�شاط لتخت���اره ادارة اجلامعة
اىل موق���ع جديد حي���ث ت�سلم مهمة
ادارة ا�سكان���ات الطلب���ة واال�س���كان
الوظيف���ي ليق���ود يف ه���ذه املواقع
حركة ا�صالح���ات �شاملة تتما�شى مع
تط���ور اجلامع���ة وليم�ض���ي فيها ()5
�سنوات من العمل اجلاد واملهني.
وي�ستق���ر املقام ل�ضيفن���ا يف مركز
اال�ست�ش���ارات ويتحم���ل م�س�ؤولي���ة
ادارة املرك���ز ل�شه���ور وليع�ي�ن نائبا
ملدي���ر املركز الذي يع���د نافذة مهمة
تط���ل منه���ا اجلامع���ة عل���ى املجتمع
املحلي.
وي�صف ابو الواكد العمل يف اجلامعة
ب�أنه وا�س���ع و�شامل ومتج���دد وي�ؤكد
عل���ى ��ض�رورة ان يت���م اختي���ار
املوظف على ا�سا�س اخلربة والكفاءة
ليكون عن�رص بناء يف هذه امل�ؤ�س�سة
العريقة.
�سل���ك الوريكات طريق���ا يف ميدان
العم���ل التطوعي واجلامع���ي لإميانه
الرا�س���خ ب�أهمية قي���م التطوع لبناء
ج�سور التعاون والتعا�ضد بني افراد
املجتمعات االن�سانية.
ويتحدث ح���ول م�ساهماته يف �إن�شاء
ن���ادي اجلامعة مع نخب���ة من العاملني
يف اجلامع���ة منهم الأ�ست���اذ الأ�سبق

الدكت���ور �أم�ي�ن حمم���ود ( وزي���ر
التعلي���م الع���ايل) والدكت���ور طالب
ال�رصيع واملرحوم �سمري حبيب.
ويروي لنا م�سرية النادي والتحديات
الت���ي واجهها يف بداي���ات الت�أ�سي�س،
وي�ش�ي�ر اىل ان النادي منجز وطني
يهدف اىل زيادة الرتابط بني اع�ضاء
الأ�رسة اجلامعية.
و�شغل الوريكات رئا�سة �إدارة النادي
خالل العام�ي�ن  93/92بع���د �أن توىل
من�ص���ب ع�ضو الهيئة الإدارية لأكرث
م���ن ع�رشي���ن عام���ا متتالي���ة ترك
خاللها ب�صمات خ�صو�صا يف تطوير
�أنظمة النادي وتعدد ن�شاطاته.
و�أ�س����س الوري���كات اي�ض���ا جمعي���ة
تعاونية داخل وح���دة ال�ش�ؤون املالية
وال ي���زال ع�ضوا فيه���ا وي�ؤكد جناح
اجلمعية يف ار�ساء العالقة االيجابية
بني �أ�رسة الوحدة .
وي�سل���ط الوري���كات ال�ض���وء عل���ى
م�شاركت���ه الوا�سع���ة يف ع�ضوي���ة
جمعي���ات خريي���ة تتعل���ق بال�صح���ة
ووذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة يف
عمادة �ش����ؤون الطلب���ة وين�شط يف
العمل االجتماعي من خالل ع�ضويته
يف جلان جمع التربعات يف املركز
الثق���ايف اال�سالم���ي ل�صال���ح ودعم
الطلبة الوافدين من دول ا�سالمية اىل
جان���ب ع�ضويته يف جل���ان وهيئات
تطوعي���ة اجتماعي���ة داخ���ل املجتمع
الأردين.
ويع�ب�ر الوري���كات ع���ن اعت���زازه
بامل�ستوي���ات التي حققته���ا اجلامعة
الأردنية خالل اخلم�سني عاما املا�ضية
ويق���ول »:انه خالل ف�ت�رة عمله يف
اجلامعة والتي تبلغ �أربعة عقود كان
يطلع عل���ى التحدي���ات التي واجهت
هذه امل�ؤ�س�سة خ�صو�صا املالية وي�شري
اىل ان عزمية �إدارات اجلامعة و�صدق
االردنيني ونبلهم كان له دور كبري

يف انت���اج م�ؤ�س�س���ة تعليمية كربى
ه���ي اجلامع���ة الأردني���ة الت���ي لديها
اليوم ر�ؤي���ة للو�صول للعاملية بف�ضل
حكم���ة ادارتها احلالي���ة ال�ساعية اىل
و�ض���ع الأردن عل���ى خارطة التعليم
العايل على امل�ستوى العاملي».
ويتطل���ع �ضيفن���ا ويتجه نح���و ابناء
املجتم���ع الأردين لإح���داث مزيد من
التغري الإيجاب���ي والإ�صالح املن�شود
ال���ذي ي�سته���دف تط���ور م�ؤ�س�ساتنا
الوطنية لتواكب متغريات وحتوالت
العامل املتق���دم وي�شري اىل ان زيادة
تكاتف ابناء املجتمع ال�سبيل الوحيد
للتغل���ب عل���ى العقب���ات وحتقي���ق
الأهداف املن�شودة يف التقدم والرقي
والو�صول اىل م�صاف الدول املتقدمة
ح�ضاريا.
بيد ان الوريكات متفاءل بان يجتاز
الوط���ن التحدي���ات الت���ي فر�ضته���ا
ظ���روف عاملية �سيا�سي���ة واقت�صادية
واجتماعية ويدعو طلبة اجلامعة اىل
و�ضع م�صلح���ة الوطن واجلامعة فوق
�أي اعتب���ار ويحثهم عل���ى التما�سك
ملجابه���ة الإخط���ار بتعزي���ز قي���م
الت�سام���ح والدميقراطية ونبذ العنف
والغل���و والتط���رف واح�ت�رام الر�أي
وقبول الآخر.
وي�ؤكد انه يعي�ش حياة ا�رسية �سعيدة
وي�سع���ى جاه���دا لنرث ب���ذور اخلري
بني ابنائه وي�ؤك���د انه �سيعمل جاهدا
ليوا�ص���ل املزي���د يف خدم���ة اجلامعة
والت�ضحية من اجل الوطن العزيز.
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االردنية تكرم مبدعيها
�أخبار الأردنية � -أر�س���ت اجلامعة االردنية تقليدا الوق���ت ذاته به���دف الرتحي���ب ب�أع�ض���اء الهيئة
را�سخا بتك���رمي مبدعيها ورواده���ا االوائل الذين التدري�سية مم���ن مت تعيينهم هذا العام يف الق�سم
ا�ضف���وا خالل م�س�ي�رة حافلة بالعط���اء واالجناز متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.
ب�صمات وا�ضحة خلدت يف �سجل اجلامعة.
فرع العقبة يكرم "ابو هالل"
قسم الرياضيات يكرم النتشة وطشطوش
اىل ذلك ك���رم رئي�س فرع اجلامع���ة الأردنية يف
وداوود
العقب���ة الدكتور ه���اين ال�ضم���ور م�ساعد رئي�س
�أق���ام ق�سم الريا�ضي���ات حف ًال تكرميي��� ًا لثالثة من الف���رع ال�سابق الدكت���ور �أحمد �أبو ه�ل�ال تقديرا
�أ�سات���ذة الق�سم مم���ن �أنهوا عملهم بع���د رحلة من لعطائه و اجنازاته.
العط���اء املتوا�ص���ل والتف���اين يف خدم���ة العل���م وج���اء التك���رمي �ضمن حف���ل الوداع ال���ذي نظمه
واملعرفة.
اع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية يف اجلامعة
و ج���اء تك���رمي كل من الدكت���ور حمم���د النت�شة ،للدكت���ور �أبو هالل الذي عم���ل يف فرع العقبة
والدكت���ور �سليمان ط�شطو����ش ،والدكتور كمال منذ تا�سي�سه يف عام .2009
الداوود نظري ا�سهاماتهم اجلليلة يف خدمة الق�سم و�أ�شاد ال�ضمور بالإجنازات التي حققها �أبو هالل
وطلبت���ه ،و�إجنازاته���م الأكادميي���ة الت���ي �شكل���ت رغ���م امل�صاعب والتحديات الت���ي واجهت الفرع
ب�صمات وا�ضحة ي�شار لها بالبنان.
يف فرتة ت�أ�سي�سه ،منوها اىل ان ال�صورة الطيبة
ٌ
دلي���ل على النجاح
وعرب رئي����س ق�سم الريا�ضي���ات الدكتور �شاهر الت���ي يتمتع بها الف���رع حاليا
املومني عن اعتزاز الكلية ممثلة بق�سم الريا�ضيات الذي حتقق بتكاتف كوادره والقائمني عليه.
الحت�ضانه���ا ملث���ل تل���ك النخب���ة م���ن الأكادمييني،
معت�ب�را �إياهم "مك�سبا" حقيقي���ا ملا جادوا به من و�شكر ابو هالل رئي�س الفرع وم�ساعده و�أع�ضاء
علم رفيع للطلبة �أثرى علمهم وو�سع مداركهم ،الهيئتني التدري�سي���ة واالدارية على هذه املبادرة
مثنيا على جهودهم يف خدمة الق�سم واجلامعة .الطيب���ة ،م�ش�ي�راً اىل �أنه فقد �أ��س�رة طاملا اعتاد
و لفت املومني �إىل �أن احلفل الذي �أقيم بح�ضور على العمل معها ي���دا بيدا متمنيا للجميع النجاح
عمي���د الكلية الدكتور جني���ب �أبو كركي جاء يف والتوفيق.
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أنتجتها كلية الزراعة

القطاف األول ألزهار الزينة
حمم���د مبي�ض�ي�ن  -جنح���ت كلي���ة الزراع���ة يف
اجلامع���ة االردنية بقطف اول ا�شتال ازهار الزينة
الطبيعية التي مت زراعتها يف حرم اجلامعة.
وب���د�أت الكلي���ة انتاج ازه���ار الزين���ة بتوجيه من
رئي����س اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة لزراعة
نباتات الزينة ل�سد احتياجات اجلامعة من االزهار
امل�ستخدمة عند اقامة املنتديات وامل�ؤمترات العاملية
واملنا�سبات الوطني���ة والن�شاطات املختلفة وعدم
�رشائها من اال�سواق الرتفاع تكاليفها املالية.
ووفقا لعميد كلية الزراعة الدكتور عقل من�صور
�أن�شئ بي���ت بال�ستيكي لأزهار الزينة داخل احلرم
اجلامع���ي ومت زراعته بع���دة ا�صن���اف منها الورد
اجل���وري والليلي���وم واال�س�ت�ر الزه���ري واجلريا
والقف����ص ال�صدري  .م�ش�ي�را اىل ان الكلية تنوي
ان�ش���اء ثالثة بيوت بال�ستيكية يف حمطة البحوث

الزراعية يف الغور االو�سط لزيادة انتاج الزهور
وبيع الفائ�ض عن احلاجة لأ�رسة اجلامعة وب�أ�سعار
تف�ضيلية.
ولف���ت عقل اىل م�ساهمة طلب���ة برنامج تن�سيق
احلدائق يف انتاج االزهار الطبيعية بالتعاون مع
اع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ساقات اخلا�صة بهم.
بدوره���ا �رشح���ت املهند�سة الزراعي���ة فاتن بني
م�صطف���ى عملية زراعة االزه���ار التي تتم وفق
م�ستويات علمية متقدمة م�ؤكدة ان العملية تتم
بتكاليف مالية ب�سيطة .
وتعد نبات���ات الزينة الطبيعية من اجمل عنا�رص
الديكور الداخلي يف املكاتب والقاعات واملنازل
ملا ت�ضيفه من بهجة و�رسور على النف�س االن�سانية
والعط���اء امل���كان اي�ضا الروح واحلي���اة ولها دور
كبري يف تخفيف �ضغوط احلياة اليومية.
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أول أردين يتسلمها

جائزة جربان الدولية لـ"شيﺦ العربية" العالمة األسد
اأخب���ار االأردني���ة  -منح���ت هيئة اإحي���اء الراث
العرب���ي يف ا�سرالي���ا العالمة اال�ست���اذ الدكتور
نا����ر الدين اال�سد جائزة ج���ربان خليل جربان
العاملي���ة لهذا العام ،نظري اعماله االدبية واإبداعاته
الالمتناهي���ة وا�سهاماته يف خدم���ة اللغة العربية،
ليكون بذلك اول اردين يت�سلمها.
وقال العالمة اال�سد يف ت�ريحات �سحفية معلقا
عل���ى هذا الف���وز " :قيم���ة اجلائزة اأنه���ا اأتت من
انا����س ال اعرفهم وال يعرفونن���ي ومل اكن اتوقع
احل�سول عليها".
واأ�سار اال�س���د اىل ما ت�سمنته اجلائزة يف فكرتها
من احياء للراث العربي ،الفتا اىل اأن االمر يدعو
لالعتزاز ،الأنه ياأتي من خارج الوطن العربي ،ومن
عرب يقطن���ون يف ا�سراليا ،معربا عن تقديره
لهذه الرابطة التي ت�سهم باإحياء الراث العربي.
ولفت اال�س���د اىل ان اجلائزة الت���ي �سميت با�سم
االدي���ب العرب���ي ال�سهري جربان خلي���ل جربان،
حتمل اأبعادا متعددة يف افق االدب العربي ،و�سبق
ان منحت ل�سخ�سيات م�سهود لها يف خدمة االدب
العربي ،م�سريا اىل ان اجلائزة متنح للمرة االوىل
ل�سخ�سية فكرية اردنية.
والدكت���ور االأ�س���د الذي لق���ب ب� "�سي���خ العربية"
حا�س���ل على الدكت���وراه يف االآداب م���ن القاهرة
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 1955وه���و م���ن موالي���د العقب���ة  ،1922ويعد من
اأبرز الدار�سن العرب املحدثن ،ومن اأبرز مالمح
منهجه العلمي املو�سوعية.
وه���و ع�سو يف ع����رات من املجال����س واملجامع
واللجان االأردني���ة والعربية والدولية املتخ�س�سة،
وح�س���ل عل���ى عدد م���ن اجلوائ���ز ،منه���ا :جائزة
امللك في�سل العاملية ل���الأدب العربي لعام 1402ه�،
وجائ���زة �سلطان ب���ن علي العوي����س الثقافية يف
حقل الدرا�سات االأدبية والنقد لعام 1995/1994م،
وجائزة الدول���ة التقديرية يف االآداب من االأردن
.2003
ون���ال االأ�س���د ع���ددا م���ن االأو�سم���ة منه���ا و�سام
اال�ستق���الل االأردين  -م���ن الدرجة االأوىل 1966م،
والو�سام الذهبي (امليدالي���ة الذهبية) من املنظمة
العربي���ة للربية والثقافة والعلوم 1977م ،وو�سام
الكوك���ب االأردين م���ن الطبق���ة االأوىل 1984م.
وو�س���ام القد����س للثقاف���ة واالآداب والفنون (من
فل�سط���ن) 1991م ،وو�سام احل�س���ن للعطاء املم ّيز
من الدرجة االأوىل 2000م.
ي�س���ار اإىل اأن اأب���رز من فازوا به���ذه اجلائزة هم:
"من�س���ور الرحب���اين ،ف���ريوز ،العالم���ة ح�س���ن
الكرم���ي ،مي�س���ال �سليم���ان ،نزار قب���اين ،امن
معل���وف" ،وغريه���م م���ن االدب���اء واملفكري���ن
والفنانن العرب.

تميز
من خالل مشروع "الطالب املستقل يف التعليم"

طلبة "األردنية" يكسرون حاجز "العيب"
بغسيل السيارات يف احلرم اجلامعي

تقرير :فادية العتيبي
ر�سال���ة كلماته���ا من ذه���ب وحروفها م���ن �أملا�س،
�سطره���ا طلب���ة"�أم اجلامعات" ،حتم���ل يف طياتها
معاين جميلة وم�ضامني جليلة �أبرزها حب العمل
�أيا كان نوعه ،واح�ت�رام الوقت وا�ستغالله �أح�سن
ا�ستغ�ل�ال ،بعد �أن �رضبوا بعر����ض احلائط" ثقافة
العيب" الت���ي الزمتهم يف �أيام خلت ،و�أوهمتهم
�أنهم عاجزون عن االنخراط يف الأعمال املهنية،
مثبت�ي�ن لأقرانهم م���ن طلبة اجلامع���ات الأخرى
�أنهم ا�صح���اب املبادرات اخلالق���ة ،القادرين على
التغيري بوعي �أكيد و�إرادة من حديد.
حي���ث جت���د الطالب���ة يف تخ�ص����ص هند�س���ة

امليكاترونك����س "رغ���د ابحي����ص" نف�سه���ا معنية
متام���ا يف �إظهار قدرتها على العمل خالل مرحلة
الدرا�س���ة اجلامعي���ة ،يف �إطار �سعيه���ا �إىل حتدي
ثقافة العيب وك�رس حاجز اخلجل للنظرة الدونية
التي يرمقه���ا البع�ض للمه���ن اليدوية ،وم�ساهمة
منها يف الإنفاق عل���ى تكاليف الدرا�سة ،م�رصة
عل���ى �أن اجلامع���ة الأردنية تفوق���ت يف توفري
م�س���ارات منتج���ة تعلي م���ن قيمة العم���ل ومتيز
طلبتها من خالله.
رغ���د ت�ستع���د بحما����س وعزمي���ة للم�شارك���ة مع
( )120زميال وزميل���ة لها يف امل�رشوع الت�شغيلي
التنموي" م�رشوع الطالب امل�ستقل يف التعليم"،
الذي ي�شتمل على �إدارة وت�شغيل مغ�سلة �سيارات
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�أوتوماتيكية متجولة خا�صة لتحقيق خدمة �أف�ضل
لغ�سيل ال�سيارات داخل احلرم اجلامعي.
هذه اخلدم���ة �ستقدم مقابل مبل���غ رمزي لأ�رسة
التدري�س وللموظفني ولطلب���ة اجلامعة الأردنية،
وامل��ش�روع مت تن�سيق���ه بالتع���اون ما ب�ي�ن �إدارة
اجلامع���ة الأردنية واحتاد الطلب���ة ،وبتمويل من
�صن���دوق الت�شغي���ل والتدري���ب والتعليم املهني
والتقني.
تق���ول رغ���د ":ه���ذا امل��ش�روع رائ���د يف قيمته
املعنوي���ة ،فهو ال يقف عن���د توفري فر�صة عمل
موازي���ة يف �ساع���ات الف���راغ الدرا�سي���ة تنتهي
مب�سان���دة مالي���ة على �أعب���اء وتكالي���ف الدرا�سة،
ب���ل ي�ساهم يف حت���دي ثقافة العي���ب يف العمل،
م�ش�ي�رة �إىل �أن اندفاع ال�شب���اب الأردين عموما
وطلبة اجلامعة الأردنية جتاه م�رشوعات �إنتاجية
ت�ستثم���ر الوقت من هذا النوع دليل �إ�ضايف على
قدرة املجتم���ع الأردين على التفاعل مع الأفكار
اخلالقة املنتجة".
وت�ضيف ":العمل مهما كانت طبيعته لي�س بعيب،
ولي�س حكرا على فئة دون الأخرى" ،م�شددة يف
حديثه���ا �أن اقتحامها لل�سياج الذي مل يعد حكرا
على العن�رص الذكوري �سيزيدها عزمية و�إ�رصارا
على �إثبات ذاتها ،ولثقة يف داخلها �أن التعليقات
واالقاويل التي قد تتعر�ض له �سيتال�شى ويتحول
�إىل تقدي���ر وفخ���ر عندم���ا يلم�س���ون كفاءته���ا
وجديتها يف العمل.
الوا�ض���ح �أن طلب���ة اجلامعة الأردني���ة يتفاعلون
بحما����س مع م�رشوع املغ�سلة املتجولة حيث �سجل
ما يق���ارب ( ،)120منهم ( )66طالبة ،وبدء العمل
يف الت�شغي���ل �سيتم فعليا عن���د ترويج امل�رشوع
بني �أ�رسة اجلامعة من �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية
والإداري���ة والطلب���ة ،باعتبارهم اح���دى اللبنات
الأ�سا�سي���ة الت���ي يرتك���ز عليها جن���اح امل�رشوع
وحتقيق نتائجه امل�أمول���ة يف خدمة طلبة اجلامعة
يف املقام الأول.
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"متلقو اخلدمة" عامل رئيسي لنجاح املشروع
مدي���ر امل�رشوع م�ساع���د رئي�س اجلامع���ة لل�صناديق
وال�ش�ؤون املالية الدكتورم�أم���ون الدبعي ي�ؤكد يف
حديث���ه ملجلة "�أخبار الأردنية " �أن "متلقي اخلدمة"
ي�شكل���ون ج���زء رئي�سي���ا �ضمن منظوم���ة متكاملة
مدرو�س���ة يتوجب الرتكي���ز عليها يف �سبيل �إجناح
امل�رشوع وحتقيق نتائجه امل�أمولة.
ويق���ول�" :إن نتائ���ج امل��ش�روع �ستك���ون الفتة يف
حال ت�ضافرت اجلهود جمتمعة لت�سويقه والرتويج
له ب�ي�ن �أع�ضاء التدري�س واملوظف�ي�ن والطلبة ،ليتم
ترجمته على �أر�ض الواقع" ،م�شريا �إىل �أن عدد من
تقدموا بطلب احل�ص���ول على اخلدمة ( )20م�شرتكا
فق���ط ،يف حني بلغ ع���دد احلا�صلني عل���ى ت�صاريح
دخ���ول دائمة �إىل حرم اجلامع���ة " "3000ع�ضو هيئة
تدري�س وموظف.
ويدع���و الدبع���ي �أ��س�رة اجلامع���ة �إىل التكاتف يف
تذليل العقبات التي حتد من انطالقة امل�رشوع الذي
�سيف�ضي بالنفع على اجلامع���ة وطلبتها ،م�ؤكدا �أن
بلوغ امل��ش�روع لأهدافه �سيجعل من طلبة اجلامعة
القدوة يف ار�ساء ثقافة العمل ونبذ ثقافة العيب.
وي���رى الدبع���ي �أن امل��ش�روع ك�ش���ف ع���ن وع���ي
الطالب اجلامعي لأهمي���ة الدخل املادي و�إىل ال�سعي
لال�ستقاللية فيه ،م���ا ي�ؤكد ن�ضوج الطالب والرغبة
الكامن���ة لديه يف االعتماد على نف�سه خالل املرحلة
الدرا�سية وما بعدها.
مميزات املشروع
ي�ؤكد الدكتورالدبعي �أن "الطالب امل�ستقل" م�رشوع
غ�ي�ر ربح���ي ،يه���دف يف املق���ام الأول اىل خدم���ة
الطلب���ة وم�ساعدتهم على امت���ام درا�ستهم اجلامعية
ق���در امل�ستطاع ع���ن طريق �إيجاد فر����ص عمل لهم
�أثناء درا�سته���م ،مقابل امتيازات ت�شتمل على دفع
مبلغ( )100دين���ار كمخ�ص�ص �شهري للطالب ملتابعة
درا�ست���ه ،ومبلغ " "50دين���ارا �شهريا للم�ساهمة يف
دف���ع ر�سومه اجلامعي���ة الف�صلي���ة� ،إىل جانب مبلغ
" "50دينارا ادخارا �شهريا يت�سلمه عند تخرجه.
ويتابع قائال � ":إن �إدارة اجلامعة اعدت برنامج عمل

تميز
ينظم دوام الطلبة ويوف���ر بيئة عمل مثالية بحيث
يعم���ل الطالب مبعدل (� )12ساع���ة عمل �أ�سبوعيا مبا
يتنا�س���ب و�أوق���ات فراغه" ،م�ش�ي�را اىل �أنه �سيتم
ترتي���ب اجل���داول الدرا�سي���ة للطال���ب بالتعاون ما
ب�ي�ن �إدارة امل�رشوع ووح���دة القبول والت�سجيل يف
اجلامعة يف الف�صول القادمة.
ويك�ش���ف الدبع���ي يف حديثه �أن امل��ش�روع �سيقوم
عل���ى ت�شغيله الطلبة وحدهم� ،س���واء كانوا عاملني
�أو م�رشف�ي�ن عل���ى تنفي���ذه ،حيث مت تعي�ي�ن ""12
طالبة من بني امللتحقات للإ�رشاف على �سري العمل
مبنتهى الأمانة والإخال�ص.
وح���ول التكنولوجيا امل�ستخدم���ة يف هذا امل�رشوع
يق���ول الدكت���ور الدبع���ي� " :سيتم ا�ستخ���دام �آالت
حديثة متطورة لغ�سيل ال�سيارات بطريقة ح�ضارية
وجودة عالية ،تكم���ن �أهميتها يف حمافظتها على
ا�سط���ح ال�سي���ارات على ح���د �س���واء ،وتوفري هدر
املي���اه الذي ال يزيد عن اللرتين فقط ،بالإ�ضافة �إىل
توفريه���ا للراحة للموظف العامل من خالل �سهولة
ا�ستخدام ونقل املواد الالزمة للعمل وبث الطم�أنينة
ملتلقي اخلدمة".
رغبة حقيقية يف خوض غمار التجربة
�إىل ذلك عرب عدد من الطلبة امل�سجلني يف م�رشوع"
الطالب امل�ستقل يف التعليم"عن رغبتهم احلقيقية
يف خو����ض غمار تل���ك التجربة الفري���دة ،مبديني
حتدي���ا كب�ي�را لإظه���ار ال�ص���ورة املثالي���ة للطالب
املجته���د واملكاف���ح يف �آن واح���د ،الراف����ض لثقافة
العيب والقادر على �إثبات ذاته وا�ستقالليته.
"�أحمد جمال الطوي�سي" الطالب يف كلية العلوم مل
يبد تخوفا من ردة الفعل ال�سلبية التي قوبل بها من
�أ�صدقائ���ه حلظة تبليغه لهم برغبت���ه يف الت�سجيل
يف امل�رشوع ،ويق���ول" :قابلوين بالهجوم والنظرة
الفوقي���ة� ،إال �أن ردة فعله���م زرع���ت يف داخل���ي
�شعورا كبريا بالتحدي و�إثبات الذات والقدرة على
ممار�س���ة عمل ال يلي���ق بطالب جامع���ي على و�شك

احل�ص���ول على �شه���ادة جامعية م���ن جامعة عريقة
بح�سب ر�أيهم".
وي�ضي���ف ":الفائ���دة املالي���ة ق���د تكون م���ن �ضمن
اولويات���ي لك���ن لي�س���ت يف مقدمته���ا بالت�أكي���د،
فرغبت���ي يف �صقل �شخ�صيت���ي واكت�ساب مهارت
العم���ل �إىل جانب �إزالة ثقافة العيب التي "تع�ش�ش"
يف عق���ول الطلب���ة وال�شب���اب يف جمتمعن���ا هي
ال�سبب احلقيقي للعمل يف امل�رشوع".
يف حني تق���ول "هيا �أبو عمرية" الطالبة يف كلية
الفن���ون والت�صميم� ":إن العم���ل لي�سا عيبا بل هو
عب���ادة دعا �إلي���ه ديننا الإ�سالم���ي احلنيف ،فكيف
يكون الأمر بطالب العلم والعمل يف �آن واحد".
وت�ضيف ":بهدف اال�ستفادة من �أوقات الفراغ التي
تتخل���ل ج���دول حما�رضات���ي ،وم�ساهم���ة مني يف
تخفيف االلتزام���ات املالية املرتتب���ة على عائلتي
قررت اال�شرتاك يف هذا امل�رشوع الريادي".
من جانبه���ا ت�شدد طالبة ال�صيدلة بتول يحيى على
�أن العمل لن ينتق�ص من قيمتها ك�أنثى ،بل �سيزيد
من احرتام وتقدير جمتمع اجلامعة لها.
وتق���ول� ":إن العم���ل يف هذا امل�ضم���ار �سيك�سبني
خربة جيدة يف التعامل مع الآخرين و�سي�سهم يف
�صق���ل �شخ�صيتي بطريقة ت�ؤهلني لدخول معرتك
العم���ل مبنتهى الأهلية والثقة بعد تخرجي" ،داعية
طلبة اجلامع���ة كافة �إىل االنخ���راط وامل�شاركة يف
امل��ش�روع الذي �سيحق���ق لهم نتائج عل���ى ال�صعيد
ال�شخ�صي واملادي.
مب���ادرات اجلامع���ة الأردني���ة اخلالقة ل���ن تتوقف
عند هذا احلد ،بل �ستظ���ل متجددة تينع با�ستمرار
مب�شاري���ع �سباقة تدف���ع بطلبته���ا �إىل قطع مراحل
متقدمة يف طري���ق التحدي لإثبات الذات وحتقيق
التميز واال�ستقاللية.
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لقاء العدد

د .موسى اللوزي...
طموحي خدمة اجلامعة واجملتمع ما حييت
أجرت اللقاء :فادية العتيبي
قل��ة ه��م من أدرك��وا النج��اح ،وحفظ��وا أس��راره ،بعد
أن خاض��وا الصع��اب يف رحلة البحث ع��ن مفاتيحه،
الت��ي لطامل��ا ملع��ت يف زواي��ا امل��كان وحمط��ات
الزمان ،تستفزهم بربيقها رغبة يف اقتناصها ،والظفر
بثمارها.
وصاح��ب احلظ هنا اس��مه "موس��ى" ،إال أنه مل يكن
ميل��ك العصا التي مهدت له طريق اجملد والعال ،بل
كان الطموح العنيد الذي س��كنه منذ صغره ،وسنون
العم��ر الت��ي بدده��ا اجته��ادا ومثاب��رة يف حتقي��ق
آماله وأحالمه ،وعظم املس��ؤولية التي حملها على
عاتق��ه ،مس��قطا الفش��ل م��ن قائم��ة خياراته خش��ية
أن يح��د م��ن عزميت��ه واص��راره ،كلها اجتمعت س��ويا
وأس��همت يف رس��م خارط��ة حياته ،توج��ت معاملها
عناوين جناح ومتيز.
وإن مل تنصف��ه األي��ام يف حتقي��ق أمني��ة نقش��ت يف
عقل��ه وعلى ج��دران قلبه ،لني��ل علم كان من أس��مى
غاياته ،إال أن الق��در عوضه "بآخر" نهل أبجدياته من
مدرس��ة احلي��اة التي عبق��ت بخربة وال��ده وأجداده،
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ليجعل منه البوصلة التي ترش��ده ملستقبل هو صانع
إبداع��ه ،متخ��ذا م��ن العل��م املتخص��ص وامل��دروس
دعائ��م لبقائ��ه وتط��وره واس��تمراره ،ف��كان م��ا كان "
أكادميي ناجح".
وبعي��دا ع��ن ذاك كله ،تأب��ى الكلمات أن تظل حبيس��ة
القل��م ،تصر على س��طر العذب منها يف وصف إنس��ان
ب��كل ما حتمل��ه الكلمة من معنى ،فتل��ك العيون التي
تخف��ي وراءها حبا ،وتلك االبتس��امة التي تبعث أمال،
وذاك القل��ب ال��ذي يع��ج بأوج��اع اآلخري��ن م��ن حول��ه
ليبادله��ا العطاء والتفاؤل ،كلها اجتمعت لتكش��ف عن
هوية جنم لقاء هذا العدد من جملة" أخبار األردنية".
إن��ه الدكت��ور "موس��ى الل��وزي" نائ��ب رئي��س اجلامعة
األردني��ة لش��ؤون التدري��ب وخدم��ة اجملتم��ع ،ال��ذي
ارتأين��ا تهنئت��ه بتقل��ده منصب��ه اجلدي��د م��ن خ�لال
استضافته عرب صفحاتنا ،ليقص علينا أجمل احلكايا
وأعذب القصص التي ش��كلت نق��اط حتول يف حياته،
ومس�يرة علمه وعطائه ،يف رحلة بوح نابعة من صدق
أعماقه.

لقاء العدد
عامل خمملي تغلفه الرباءة والنقاء

تر�سل ال�شم�س ب�أ�شعتها نورا لتخرتق
جدار ذاك العامل املخملي ،الذي عا�ش
�أيامه فيه مقب�ل�ا ،وجتول يف �أركانه
فرح���ا ،لتت�شابك وروح���ه الطاهرة
نا�سجة �إكلي���ل زهر فاح عطرا ونرث
�أمال وتفا�ؤال بغد م�رشق.
حمط���ة يف رحل���ة �أيامه،عا����ش
تفا�صيله���ا الت���ي ي�صع���ب ن�سيانها،
فظل���ت حمف���ورة ب�ي�ن ثناي���ا قلبه
يتذكره���ا مبت�سم���ا ت���ارة لعفويتها
وب�ساطته���ا وزخم هفواتها ،وحزينا
ت���ارة �أخرى عل���ى فراقه���ا و انعدام
تكراره���ا ،تل���ك ه���ي �أي���ام الطفولة
حيث الرباءة والنقاء.
يف تل���ك القرية الت���ي غلبت عليها
الب���داوة وكرم ال�ضياف���ة ولد الفتى،
وب�ي�ن �أح�ض���ان طبيعته���ا وق�س���اوة
عي�شه���ا ترع���رع ،وم���ن عاداته���ا
وتقاليد �أهله���ا ا�ستقىّ ،
م�شكلة حالة
انف���ردت ب�صفاتها ومتيزت عن �أبناء
جيلها.
يحدثن���ا الأ�ست���اذ الدكت���ور مو�س���ى
عن تلك املرحل���ة العمرية م�ستذكرا
�أجم���ل وم�ضاتها ويقـــ���ول »:ق�ضيت
طفولتي يف �إح���دى �ضواحي عمان
وحتدي���دا يف قري���ة «اجلبيهة» حيث
كان���ت �آن���ذاك ،ون�ش����أت يف كن���ف
�أ�رسة بدوية ب�سيطة ملتزمة بعاداتها
وتقاليده���ا العريق���ة ،كان وال���دي
�أحد وجه���اء ع�شرية «اللوزيني» التي
�سكنت املنطقة وقد عرف عنه كرم
ال�ضياف���ة وح���ب النا����س ،ي�شاركهم
يف جمي���ع منا�سباتهم االجتماعية،
بحلوها ومرها».
يتاب���ع اللوزي قائ�ل�ا »:ال �أتذكر يوما
�أن ب���اب منزلن���ا �أو�صد يف وجه �أحد
ه���م بطل���ب م�ساعدة ،عل���ى العك�س
ّ
فمنزلن���ا كان �أ�شبه ب���ـ «مدر�سة» و»
حمكمة» ومركز �رشطة» و»م�ضافة»
عل���ى م���دار ال�ساع���ة ،يجتم���ع في���ه
�ضيوف والدي فيتداولون الأحاديث
الت���ي تنوعت ما ب�ي�ن ق�ص�ص جميلة
ودرو�س م�ستف���ادة وم�شاكل عائلية
واجتماعي���ة حتت���اج حلل���ول جذرية،

ناهيك ع���ن �أن و�ض���ع العائلة املادي
كان جيدا نوعا ما ،الأمر الذي �سهل
على وال���دي مهمة تق���دمي امل�ساعدة
املادي���ة لكل م���ن جل�أ �إلي���ه بحب وود
ونية �صافية».
وي�ضي���ف الل���وزي »:حر����ص والدي
على غر�س م���كارم الأخالق تلك يف
نفو����س �أف���راد العائل���ة �س���واء كانت
والدت���ي �أو �أخ���واين الت�سعة و�أخواتي
الثالث ،لتكرب يف قلوبنا وعقولنا،
وتنعك�س على ممار�ساتنا «.
ال ي���زال الدكتورالل���وزي ي�ستعي���د
�رشيط ذكريات���ه وقلبه ينب�ض �شوقا
وحنين���ا لها ويق���ول »:طل���ب العلم
�رشط من ال�صع���ب التنازل عنه يف
تاريخ عائلتن���ا ،فبالرغم من ب�ساطة
تفك�ي�ر وال���دي �إال ان���ه كان حازما
وب�ش���دة يف ه���ذا الأم���ر ،و يعتربه
فر�ضا ال بد من وجوبه ،ولهذا حر�ص
على متابعتي و�إخوتي تعليمنا حتى
مراحله النهائي���ة ،بالرغم من بع�ض
الظ���روف املعي�شي���ة القا�سي���ة الت���ي
كان���ت تراف���ق حي���اة العائل���ة �آنذاك
خ�صو�ص���ا يف تل���ك الأي���ام التي كان
ي�ضط���ر �إليها وال���دي ترافقه والدتي
للتنق���ل يف بي���وت م���ن ال�شعر من
منطقة �إىل �أخرى طلبا للماء والكالء
لقطعان املا�شية الت���ي كان ميتلكها،
تاركني واخوت���ي وحدنا يف املنزل
لنظ���ل بالق���رب من مدر�س���ة القرية
ومواظبني على ارتيادها».
ويتابع الل���وزي قائ�ل�ا »:يف مدر�سة
القري���ة الت���ي مل يتج���اوز ع���دد
طلبته���ا ( )15طالب���ا جميعه���م من
ع�ش�ي�رة «اللوزي�ي�ن» �أنهيت املرحلة
االبتدائي���ة والإعدادية ،ولعدم وجود
�صف���وف ملرحلة الثانوية يف املدر�سة
ا�ضط���ررت �إىل االنتق���ال �إىل �إحدى
مدار����س مدينة عم���ان ،وهنا كانت
ال�صدمة».
حياة جديدة وجمتمع خمتلف
�صدم���ة ثقافية تعر�ض له���ا الدكتور
الل���وزي ،حلظ���ة انتقال���ه لدرا�س���ة
املرحل���ة الثانوي���ة يف «عم���ان»،

فاملكان وال�شخو�ص و�أ�سلوب املعي�شة
اختلف���ت عليه كلي���ا ،وجعلته فاقدا
التزان���ه� ،إال �أن امل�ضطر عليه ركوب
ال�صع���اب والتغل���ب عليه���ا لتحقيق
رغبات���ه ،و�أح�ل�ام والده ال���ذي لطاملا
كافح و�ضحى من �أجله ،ووجب عليه
الآن �أن يرد له ولو جزءا ي�سريا من
ذاك اجلميل الذي فاق قدرة احلروف
عل���ى الو�صف وق���درة الفكر على
الع�صف.
ع���ن تل���ك الف�ت�رة يق���ول »:كان���ت
تفا�صي���ل احلياة خمتلف���ة متاما عما
اعت���دت عليها يف قريتي ال�صغرية،
فال�شوارع وا�سعة ،و حركة ال�سيارات
مريب���ة  ،وحم�ل�ات الباع���ة كب�ي�رة
وكثرية ،و�أنا����س املنطقة خمتلفون
يف حديثه���م و لبا�سه���م و�أكله���م
و�أ�سل���وب حياتهم ،كلها �أمور �أخذت
مني جهدا عظيما لتقبلها والتعاطي
معها بعقالنية ،والأهم من ذاك كله
حجم امل�شقة التي كنت �أتكبدها يف
كل م���رة كن���ت �أرتاد فيه���ا املدر�سة
لطول امل�ساف���ة بني القري���ة واملدينة
و�شح و�سائل املوا�صالت».
وي�ضي���ف الل���وزي »:كان���ت حي���اة
م�شتعلة تعج باملغريات ان�ساق خلفها
عدد كبري من �أبناء القرية ممن در�سوا
مع���ي ،حتى �إن هناك منهم من كان
يتخل���ف ع���ن الذه���اب للمدر�سة ،و
منهم من كان يت�رسب من احل�ص�ص
رغب���ة يف اللع���ب والله���و� ،إ ّال �أن
عناي���ة اهلل ورعاية وال���دي جعلتني
جادا وحري�صا عل���ى متابعة درا�ستي
واملواظبة عليها باجته���اد ومثابرة،
حتى �أنهيت املرحلة الثانوية ومبعدل
عال».
العلم وشرف العيش يف أحضانه
لي����س لأن���ه يري���د �أن يغ���رد خ���ارج
ال��س�رب ،بل لأنه ي�ؤم���ن �أن طموحا
بداخله قد ت�أجج طلبا يف ر�ؤية النور
وترجمت���ه �إىل واق���ع� ،إن���ه «العل���م»
وتوث���ب درجاته م���ا كان يطمح �إليه
الدكتور الل���وزي ،و�إن كان خمالفا
لرغبت���ه يف نوعي���ة ه���ذا العل���م
وطبيعة تخ�ص�صه  ،لكن بالن�سبة له..
يكفيه �رشف العي�ش يف �أح�ضانه.
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يق���ول الدكت���ور الل���وزي »:بع���د
�أن �أنهي���ت درا�ست���ي الثانوي���ة،
طلب من���ي والدي االلتح���اق للعمل
بالق���وات امل�سلح���ة خلف���ا الخوت���ي
الذين يكربونن���ي ،لكن مطلب العلم
جعلن���ي �أخالف رغبت���ه حيث كنت
�أطم���ح وقته���ا �إىل درا�س���ة تخ�ص�ص
«الهند�سة»� ،إال �أنني مل �أجد الت�شجيع
الكايف من قبل عائلتي على اخلو�ض
يف هذا املجال الذي مل يكن متوافرا
وقتها �ضم���ن التخ�ص�صات اجلامعية،
ويتع�ي�ن عل���ي ال�سفر خ���ارج البالد
لدرا�سته».

وي�ضيف الدكتور الل���وزي »:ارتدت
مكتبه يف �إحدى املرات وقد بدا علي
مالحم���ي احل�ي�رة وال�ت�ردد ،وبد�أت
�أب���وح ل���ه مب���ا يج���ول يف خاط���ري،
فيبادلن���ي بحزم و�رصامة القول» �إذا
كنت تريد علما فاذهب للدرا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية»».

وي�ضيف  »:هذا العائق مل ي�شل �آمايل
يف متابعة درا�ست���ي اجلامعية ،وبعد
م�شاورات عديدة مع نف�سي ومع من
حويل ،قررت االلتحاق للدرا�سة يف
كلية «التجارة» يف اجلامعة الأردنية،
حيث كانت ت�سمى وقتها ،فقد كان
ل���دي مي���ول لتعلمه���ا واحرتافه���ا،
خ�صو�صا �أنن���ي يف �صغري ا�ستقيت
بع�ض���ا م���ن مبادئها من وال���دي الذي
عم���ل به���ا يف تربية الأغن���ام وبيع
منتجاتها».

« كن���ت كم���ا الغريق ال���ذي ما لبث
و�أن تعلق بق�شة طال انتظارها� ،أمال
يف جنات���ه من حال���ة القلق التي غرق
فيها ،لأقرر وعلى الفور ال�سفر �إىل
والية تك�سا����س «داال����س» واحل�صول
عل���ى درج���ة املاج�ست�ي�ر يف الإدارة
احلكومية من جامعة تك�سا�س(�إيه �أند
�أم).

نصيحة تغري القدر
حالة من الت�شوي����ش الفكري عا�شها
الدكت���ور الل���وزي� ،شل عل���ى �أثرها
«حم���دد بو�صلة» قرارات���ه يف حتديد
م�سارات���ه ،فاخلي���ارات املطروح���ة
كث�ي�رة ،وه���و حمت���اج للن�صيح���ة
لتو�صل���ه �إىل �شاط���ىء الأم���ان،
فينعم بالراح���ة واالطمئنان .كانت
«الن�صيح���ة بجمل» تل���ك التي قدمت
للدكت���ور الل���وزى عل���ى طب���ق من
ذه���ب� ،شكل���ت له نقط���ة حتول يف
حيات���ه ،م�رشع���ة ل���ه �أب���واب الت�ألق
والنجاح.

موافقة مشروطة وخوف من عامل
غامض
موافق���ة م�رشوط���ة لدخ���ول عامل
ي�شوب���ه الغمو����ض واخل���وف م���ن
امل�ستقبل� ،أبداها والده لقاء الر�ضوخ
لق���رار �سف���ره للوالي���ات املتح���دة
االمريكية؛ متثلت يف اجلد والتفاين
يف الدرا�س���ة لت���درج �أعل���ى مراتب
الع�ل�ا ،و�إن كان هذا ال�رشط زاد من
حجم امل�س�ؤولي���ة امللقاة على عاتقه،
�إىل جان���ب غربت���ه ع���ن �أهل���ه وعن
دي���اره ،لكن �أمنيت���ه يف حتقيق حلم
الدرا�سة ما زادته �إال �إ�رصارا وحما�سة
على حتقيقها وهذا ما كان.

يق���ول الدكت���ور الل���وزي »:وقعت
يف حرية من �أم���ري بعد �أن ح�صلت
على درجة البكالوريو�س� ،إما العمل
يف �إح���دى الوظائ���ف احلكومي���ة �أو
اخلا�صة ،و�إم���ا موا�صلة م�سرية العلم
الت���ي بد�أتها ب�شغف ،ت���رددت كثريا
حت���ى اتخذت قرار متابع���ة الدرا�سة
للح�صول عل���ى درجة املاج�ستري يف
الإدارة ،وه���و �أول برنامج طرح يف
68

كلية التجارة منذ ت�أ�سي�سها ،وبالفعل
عقدت الهمة على الب���دء بالدرا�سة،
لك���ن لقائ���ي بعميد الكلي���ة يف ذلك
الوقت الدكتور وديع ال�رشايحة غري
من جمرى ق���راري وقل���ب موازين
حياتي».

يق���ول الدكتور الل���وزي »:كل بداية
حتم���ا �صعب���ة ،فمن���ذ �أن حط���ت
قدم���اي على �أر����ض والي���ة تك�سا�س
داال�س حتى انه���االت علي العراقيل
وامل�ش���اكل ،فاملجتمع ال���ذي �سافرت
�إلي���ه غري���ب ب�أطباع���ه و�سلوكياته
وحيات���ه االجتماعية ،وكانت الطامة
الك�ب�رى بالن�سب���ة يل ع���دم �إجادتي

للغ���ة الإجنليزية بال�ش���كل املطلوب،
الأم���ر ال���ذي زاد من معانات���ي ،لكن
بف�ضل اهلل ودع���اء الوالدين وب�صرب
�أكي���د ،متكن���ت ومع م���رور الوقت
م���ن التكيف م���ع البيئة م���ن حويل،
والعي����ش فيها ب�سال�س���ة �ضمن حدود
دين���ي وع���ادات وتقالي���د ب�ل�ادي
وع�شريت���ي ،وموا�صل���ة حت�صيل���ي
العلم���ي حت���ى ح�صل���ت عل���ى درجة
املاج�ست�ي�ر ويف زم���ن قيا�س���ي مل
يتجاوز ال�سنة والن�صف».
والد يفخر بابنه
دم���وع ذرفت من عيني والده حلظة
عودت���ه من رحلته حامال على كتفيه
�سالح العلم ال���ذي لطاملا قاتل وجابه
من �أجل الظفر به ،وقد اختلطت فيها
عالمات الفخر واالعتزاز والتباهي
بفلذة كبده الذي قبل «�رشطه» بتحد
وع���زم �أكيد  ،ليحقق مطمحه ويرفع
ر�أ����س والده بني �أقاربه خ�صو�صا و�أنه
�أول فرد من العائلة يغرتب عن �أهله
طلبا للعلم.
يقول الدكتور اللوزي »:بعد عودتي
التحقت للعمل معيدا ملدة �سنة كاملة
يف كلية التجارة يف اجلامعة الأردنية
وق���د �صار ا�سمه���ا كلي���ة «االقت�صاد
والعلوم الإدارية» ،وبالرغم من حبي
وتعلقي ملهن���ة التدري�س حتى درجة
الإدم���ان� ،إال �أن حم���ور العل���م ظل
مطلبا رئي�سيا يف حياتي ،ما جعلني
اتخذ ق���راري بال�سفر من جديد �إىل
والي���ة تك�سا�س وااللتحاق يف جامعة
�شمال تك�سا����س احلكومية للح�صول
على درح���ة الدكت���وراه فيها ،حيث
ا�ستطع���ت وقتها احل�صول على بعثة
للدرا�سة على نفقة اجلامعة.
ويتاب���ع اللوزي حديث���ه »:و�إن كنت
ق���د اعت���دت عل���ى الغرب���ة� ،إال �أن
الدرا�س���ة هذه املرة مل تكن بال�سهلة،
كان يرتتب علي ق�ضاء ما يزيد على
االثنت���ي ع��ش�رة �ساع���ة يوميا على
مقاعد الدرا�سة ويف �أروقة اجلامعة،
�إىل جان���ب ا�ضط���راري للعم���ل يف
ذات اجلامعة م�ساعد بحث وتدري�س،
حيث كانت تكاليف املعي�شة مرتفعة
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جدا خ�صو�ص���ا و�أن هذه املرة كانت
برفقت���ي زوجتي وم���ن ثم طفلتي
البك���ر « �إينا�س « التي رزقنا اهلل بها
يف تل���ك الف�ت�رة ،الأم���ر الذي حتم
علي العمل لتغطية نفقاتهم كاملة».
وي�ضيف الل���وزي »:غربتي علمتني
حب العلم والعمل وحتمل امل�س�ؤولية
مبنته���ى اجل���د والكف���اح� ،صارع���ت
ظروفه���ا وتغلب���ت عليه���ا بحم���د
اهلل ،وظف���رت مبطلب���ي الالمنته���ي
بح�صويل على �شهادة الدكتوراه يف
الإدارة العامة».
توثب درجات اجملد

ع���اد الدكت���ور الل���وزي �إىل م�سقط
ر�أ�سه ،لينعم م���ن جديد يف �أح�ضان
حمبوبت���ه الت���ي �أغدقته حب���ا ودفئا
من���ذ �أن كان طالب���ا راغب���ا للعل���م
عل���ى مقاعدها ،ليعمل من جديد يف
ع���ام � 1992أ�ست���اذا م�ساعدا يف ق�سم
الإدارة العام���ة يف كلية الأعمال �إىل
جان���ب انغما�س���ه يف جم���ال البحث
العلمي طلبا يف الرتقية التي ح�صل
عليها ك�أ�ستاذ م�شارك يف عام 1999
 ،ومن ثم �أ�ستاذا يف عام .2005
رجل العمادة
الوا�ض���ح من ال�سرية الذاتية للدكتور
مو�س���ى الل���وزي �أن من�صب «عميد»
بات ال يلي���ق �إال به ،و�إن مل يكن يف
الأم���ر مبالغة ،جلزمن���ا �أنه ا�ستحدث
من �أجل���ه ،لتكرار م���رات تقلده له،
والذي لوال علم���ه الوافر ،وحنكته،
وح�س���ن ت�رصفه و�إدارته ،ملا ا�ستطاع
اعتالءه والبقاء فيه كل تلك الفرتة،
ففي عام � 2000شغل الدكتور اللوزي
من�ص���ب عمي���د لكلي���ة الأعمال يف
جامعة البلق���اء التطبيقية مدة �أربع
�سنوات ،وعمي���دا يف كلية الأعمال
يف اجلامع���ة الأردني���ة ع���ام ،2005
ومن ثم عمي���دا يف اجلامعة العربية
للدرا�س���ات العليا عام  2008م ،ليعود
مرة �أخرى لكليته وي�شغل فيها ذات
املن�ص���ب يف عام  2010وحتى بدايات
عام .2013

صمات ال تتكرر
يف كليته وب�ي�ن �أروقتها وردهاتها،
ق���دم علم���ه ومعرفت���ه ،و�أجزل يف
خربت���ه ،م�شي���دا �إجن���ازات تتح���دث
ع���ن �صانعها ووا�ض���ع ب�صماتها التي
ي�صعب تقليده���ا ،فالأ�ستاذ ال يكرر
مل�ساته.
يقول الدكتور اللوزي »:منذ ت�سلمي
زم���ام كلي���ة الأعم���ال و�أن���ا حري�ص
عل���ى ا�ستنفاذ جل علم���ي وخربتي
يف تطوي���ر وحتدي���ث ه���ذه الكلي���ة
التي واكبتها من���ذ بدايات ت�أ�سي�سها،
وتعمق���ت يف حيثي���ات حتدياته���ا،
�س���واء كان يف بنيته���ا التحتي���ة
�أو خططه���ا وبراجمه���ا الأكادميي���ة
والإدارية».
وي�ضي���ف الدكت���ور الل���وزي »:قمت
با�ستحداث عدد من برامج الدرا�سات
العلي���ا مثل برنام���ج ماج�ستري �إدارة
الأعم���ال الدولي���ة ،و�إدارة اجل���ودة،
واملحا�سبة بالرغ���م من وجود برامج
�سابق���ة متن���ح ال���ـ� ،) )MPAإىل
جان���ب طرح برنام���ج الدكتوراه يف
االقت�صاد».
ويتابع اللوزي حديثه قائال »:عمدت
وبدعم من رئا�س���ة اجلامعة ال�سابقة
على �إيفاد عدد من م�ساعدي البحث
والتدري�س �إىل اجلامعات الربيطانية
حلاج���ة اق�سام الكلي���ة لتخ�ص�صاتهم،
يف وقت كان يتم فيه رف�ض طلبهم
يف االبتع���اث لأ�سب���اب غري مقنعة
وبعي���دا ع���ن املو�ضوعي���ة ،وقمن���ا
ب�أعم���ال ترميمية يف مبن���ى الكلية
و�ساحاته���ا  ،وا�ستح���داث خمت�ب�ر
لق�س���م الت�سويق بالتعاون مع �رشكة
زين لالت�ص���االت ،وجتهيز خمتربين
لق�سم نظم املعلومات الإدارية».
وي�سرت�س���ل الدكت���ور الل���وزي يف
احلدي���ث ع���ن جملة الإجن���ازت التي
حتقق���ت يف عهده ويق���ول »:عقدنا
امل�ؤمترات الدولية ومذكرات التفاهم
واالتفاقيات م���ع جهات وم�ؤ�س�سات
تعلمي���ة لدفع عجل���ة تق���دم الكلية،
وحر�صنا عل���ى دعم لغ���ة التدري�س

باللغ���ة الإجنليزية يف �أق�سامها� ،إميانا
ب�أن لغ���ة التجارة العاملي���ة هي اللغة
الإجنليزي���ة ،وغريها الكثري وبحمد
اهلل ا�ستطعن���ا وبهمة طاق���م الكلية
وطلبتها احل�صول على جائزة «�أف�ضل
كلية �أعمال يف �آ�سيا عام.»2010
التدريب وخدمة اجملتمع
يحك���ى �أن حلم���ا جميال ق���د حتقق،
وجاء وقت قطافه ،يف من�صب جديد
ا�ستح���دث م�ؤخ���را ،وقد وق���ع عليه
االختيار لتقلده ،لي�س لأجل تخ�ص�صه
الأكادميي ،بل لقلب���ه الناب�ض ب�أوجاع
النا�س و�آالمه���م ،و �شعبيته التي ذاع
�صيتها يف خدمة الآخرين وتقدمي يد
امل�ساع���دة لهم ،ليب���د�أ حمطة جديدة
من حمطات م�سريت���ه العملية التي
كانت وال زالت �سيالة العطاء.
يق���ول الدكت���ور الل���وزي »:تقل���دي
له���ذا املن�ص���ب جعلن���ي �أدرك عظم
امل�س�ؤولي���ة التي وقعت على عاتقي،
وبح����س ع���ال م���ن اجلدي���ة لتحقيق
حملت امانة
�أه���داف هذا املوقع الذي ّ
�إدارته مبنتهى الإخال�ص والتفاين».
وي�ضي���ف الدكتور الل���وزي »:جهود
اجلامعة الأردني���ة يف خدمة املجتمع
املحل���ي مبع�ث�رة ،وكان الب���د م���ن
توحيده���ا �ضمن قن���اة واحدة ت�سهم
يف تعزي���ز مفه���وم امل�س�ؤولي���ة
املجتمعي���ة للجامعة ،وتع���زز قيمها
�ضمن املعايري الدولي���ة جتاه املجتمع
املحلي».
ويتاب���ع الدكت���ور الل���وزي قائ�ل�ا»:
وحدن���ا اجلهود من خدم���ات و�أن�شطة
اجتماعي���ة تق���وم به���ا اجلامع���ة
وطلبته���ا ،وا�ستحدثن���ا موقع���ا
الكرتوني���ا يحم���ل ا�س���م» التدريب
واخلدم���ة االجتماعي���ة» ،ي�ضم كافة
املكات���ب والوح���دات ذات العالق���ة
باخلدمة االجتماعي���ة ،ليكون نافذة
اجلامعة على املجتمع املحلي».
وح���ول اخلط���ط امل�ستقبلي���ة يقول
الدكتور اللوزي� »:إن �أجندة الأعمال
ممتلئة  ،فنحن ب�صدد تفعيل التوا�صل
وال�رشاك���ة م���ع املجتم���ع و�أف���راده
ع�ب�ر قط���اع ال�صناع���ة ،و�سنطل���ق
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لقاء العدد

و» ن���ورة» احلا�صلة عل���ى ماج�ستري
يف املحا�سب���ة من اجلامع���ة الأردنية
 ،و�أخ�ي�را «نا��ص�ر» الطالب يف كلية
الهند�سة يف اجلامعة الأردنية.

 وكيف تق�ضي وقت���ك مع �أفراد�أ�رستك بعد وفاة زوجتك؟

�أحاول قدر امل�ستطاع تعوي�ضهم عما
فقدوه بكثري م���ن العطف واحلنان
والرعاي���ة التي حرموا منه���ا بوفاة
والدته���م ،و�أحر�ص على مت�ضية �أكرب
وق���ت ممكن معه���م� ،أبادلهم �أطراف
احلدي���ث و�أ�ستمع ملالحظاتهم �أحيانا،
و�أ�صطحبهم للتنزه �أحيانا �أخرى.

-ما هي هواياتك؟

القراءة ،و ممار�س���ة الريا�ضة والعمل
االجتماعي والإن�ساين.

 -متى ت�شعر بالفخر؟

ح�ي�ن �أ�سرتج���ع م�ش���وار حياتي وما
واكب���ه من حتدي���ات وم�صاعب ،وقد
وفقن���ي اهلل ومتكنت م���ن جتاوزها
حتى و�صلت ملا �أنا عليه الآن.

 -وهل �أنت را�ض عن نف�سك؟

را����ض كل الر�ضا مب���ا ق�سمه اهلل يل،
وال �أ�شع���ر بالن���دم �أو احل��س�رة على
حلم �أو �أمنية مل �أدركها واحلمد هلل.

م���ن اهلل عل���ي بزوج���ة  -هل تخ�شى الف�شل؟
العديد م���ن احلم�ل�ات التوعوية يف والتما�س���كّ ،

املجاالت الدينية والوطنية وال�صحية
والتثقيفي���ة ،حيث �سيتم اال�ستعانة
ب�إذاعة اجلامعة الأردنية يف بث عدد
من الربام���ج التثقيفية ذات العالقة،
وغريه���ا م���ن الأمور الت���ي �سنعمل
عل���ى �إطالقه���ا بطريق���ة منظم���ة
وملمو�سة تعرب عن م�س�ؤوليتنا جتاه
املجتمع».
سني جيم

-حدثنا عن حياتك الأ�رسية؟

بحم���د اهلل ف�أنا �أعي�ش حي���اة �أ�رسية
م�ستق���رة ميل�ؤه���ا ال���دفء واحلن���ان
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�صاحلة عظيمة كانت رفيقة عمري
يف م�شوار حياتي بحلوه ومره ،كانت
�أي�ضا ملهمة �إبداعي و�شاحذة �صربي
وعزميت���ي ،هي باخت�ص���ار �رشيكتي
يف كل جن���اح حققته ،مل���ا قدمته من
والء وعط���اء يل ولأبنائه���ا ،ولك���ن
مل ميهله���ا الق���در فق���د انتقلت �إىل
رحمة اهلل روحها الطاهرةعام ،2013
وكانت فاجعة ك�ب�رى يل ولأبنائي،
ولكن حكمة اهلل اخلالق و�إمياين جعلنا
ن�سل���م �أمرن���ا هلل تع���اىل ونقبل به،
و�أبنائي ه���م « �إينا�س» احلا�صلة على
دكتوراه يف نظم املعلومات الإدارية
م���ن جامع���ة بروني���ل يف بريطانيا،

ال �أحب الف�ش���ل �إطالقا ،و�إن خ�شيته
فه���و احلاف���ز يل خلو����ض التح���دي
وحتقيق النجاح.

 -ماذا عن الطموح؟

الطموح ح���ق م�رشوع ل���كل �إن�سان،
ومب���ا �أن اهلل �سبحان���ه وتع���اىل ينعم
علي بال�صح���ة والقوة� ،س�أظل �أطمح
ّ
ما حييت خلدمة اجلامعة واملجتمع .

 �أجمل كتاب قر�أته؟القر�آن الكرمي

ﻣﻘﺎﻻت


متث���ل اجلامع���ة االأردنية مبا و�سلت اليه عل���ى �سلم املجد حمجا علميا الأ�سح���اب الطموح العتبارات تتعدى
ح���دود الت�س���ور بجهد ترجم اجلهود التي ُبذلت عرب �سنوات عمرها املديد منذ التاأ�سي�س ،فالراية تُ�سلم من
جي���ل جليل ،ويحكمها هدف التمي���ز عرب ظروف االأيام وال�سنوات حيث اأن خارطة الطريق التي تنفذ على
اأر����س الواقع تهدف بتحويل اجلامع���ة االأردنية جلامعة بحثية لت�سبح م�ستنبتا لب���ذور االكت�سافات العلمية
بع���د اأن انتهت م���ن اأداء دورها التقليدي بعلوم الدر�س والتلقن ،ويقين���ي اأن ت�سور القائمن على اإدارتها
بهدف البلوغ ملناف�سة جامعات ومعاهد ال�سف االأول على امل�ستوى العاملي ينبع اأ�سا�سا من القدرات الب�رية
واالأدمغ���ة العلمية التي حتت�سنها اجلامعة االأم على م�ستوى الوطن ،فيحق لها اأن حتتل القيادة والريادة ،فال
غرابة اأبدا بتوا�سل رئي�سها مع اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة واالدارين ي�ستمع اليهم وين�سحهم ،مثاال
تتعدى معانيه ر�سم احلواجز بن امل�سوؤول االأول للموؤ�س�سة الربوية واأفرادها.



ا�ستعرا����س م�سرية اجلامعة وحتليل مف���ردات العطاء قد جعلت املنت�سبن لها يتميزون بفخر العطاء ،فهي
حتت�س���ن نخبة من اأبناء الوطن الذي���ن جهدوا باحل�سول على ال�سهادات العلمية م���ن املراكز العاملية املتقدمة
لتوظيف تلك املهارات خلدمة الوطن من خالل كوكبة اخلريجن التي تزف للوطن بعر�س �سنوي عرب لوحة
فني���ة وال اأعظم من �سفحاتها و�سكون األوانها الأنه���ا ترجم احللم العائلي ال�سغري بعد ا�ستيعاب م�ساقات
الدر����س ،ا�ستعدادا لتوظيف ذلك للم�ساهمة ببناء وطننا احلبيب ،فكليات اجلامعة املنت�رة عرب م�ساحتها
مبختل���ف تخ�س�سات العلم والتي تدر�س بخطة درا�سية متقدمة ويتم مراجعتها ب�سكل ف�سلي من قبل جلان
التطوي���ر املتخ�س�سة حتت�س���ن بقاعاتها وخمترباتها ن�سبة مقدرة من الطلب���ة املتفوقن واأ�سحاب املعدالت
التح�سيلي���ة العالية بجميع الكليات اجلامعية ،فاحل�سول على ال�سهادة اجلامعية من اجلامعة االأردنية يرجم
بقامو����س العم���ل ويوظف ب�سورة مغاي���رة عن املاألوف وعلى جمي���ع املراحل الدرا�سية ابت���داء من ال�سهادة
اجلامعي���ة االأوىل وحت���ى �سه���ادة الدكتوراة ،ويكفي اأن اأذك���ر انت�سار اأبنائها على م�ساح���ة كوكبنا اجلميل
فمنه���م م���ن انخرط ب�سوق العمل مقدما خدم���ات االأداء ومنهم قد اختار اأن ينه���ل مزيدا من فنون العلم
لال�ست���زادة بهدف ترجمة مهارات ال���ذكاء باجلديد من اأ�ستاله ،روؤية ما كان���ت لترجم لواقع لوال البدايات
املب�رة التي ر�سعها الطلبة من �سدر اجلامعة بدعم مطلق من رئي�سها واإدارتها.
نع���م تتعدى اأهداف اجلامعة التي تنفذ على اأر�س الواقع روتن الدرا�سة واالختبار كمحطة اإلزامية بقارب
العمر على �ساطىء العليل ،خ�سو�سا اأن حدود الثورات العلمية وقطار املتميزين اأفرادا وموؤ�س�سات يرف�س
ع�سوية اأ�سحاب القناعات التقليدية ،فجهدت اجلامعة بكل م�ستوياتها بر�سف طريق احتالل مركز مرموق
عل���ى �سلم ت�سنيف اجلامع���ات العاملية ،حيث التناف�س على امل�سار العربي كمنطق البداية لالنتقال للتناف�س
عل���ى امل�ستوى العاملي ،فاحتلت بجدارة املرتبة االأوىل على امل�ستوى الوطني ومرتبة متقدمة على امل�ستوى
االقليمي ،ليكلل اجلهد باحتالل مركز مرموق على امل�ستوى العاملي بجهود املنت�سبن اليها و�سمن امكانات
حم���دودة جدا تعاين منها معظم اجلامعات الوطنية ب�سبب حمدودية املوارد املادية التي متثل االأ�سا�س للبقاء
واال�ستم���رار واملناف�س���ة ،خ�سو�سا اأن اجلامعة حتت�سن بن ربوعها عددا م���ن املراكز املتخ�س�سة يربع على
هرمه���ا م�ست�سف���ى اجلامعة االأردنية الذي ي�سكل رمزا وطنيا مميزا ال ينح����ر دوره بال�سق العالجي �سمن
التخ�س�سات الطبية ب�سكلها العمومي اأو الدقيق كما يعتقد البع�س بل متتد اأدواره لالأهداف البحثية والتعليمية
ب���دور مكمل جلزء مهم من مراكز اجلامعة ،بتواأمة امل�سري مع كلية الطب ب�سكل جعل من اإحداثيات الر�سم
البي���اين مل�ستقبل الوطن ير�سم �سيف���رة التداخل بينهما ب�سكل التوازي والتكامل ،فاميان اإدارة كلية الطب
ب����رورة اال�ستمرار ومواكبة التطور بدعم م���ن اإدارة اجلامعة قد جعلت االأمل والطموح �ستلة تنمو على
اأر�س الواقع ،تروى بالعرق واجلهد واملتابعة ،وت�ستحق منا جميعا االعراف بقيمتها واأهميتها ،فاأمطارها
اخلرية ت�ساعدنا جميعا باحلياة الكرمية التي نتفيء عطر ن�سائمها.
ت�ستح���ق اإدارة اجلامعة ال�سكر عل���ى اأدائها خ�سو�سا ل�سفافية منهجية اخلط���ة االدارية والتعليمية والبحثية
الت���ي تنفذ على اأر����س الواقع بعد اأن ُحددت االأهداف لالرتقاء مب�ستوى احل�ساد والعطاء بدرجة املثالية التي
جتع���ل املنت�سب���ن اليها يرتدون قناع االأمان اليوم وغدا مل�ستقب���ل ي�سمن لنا اأننا يف مقدمة ركب ال�سعوب
ولي�س بقافلة امللحقن.
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ا�ستجاب���ت اجلامعة االردنية ملطال���ب ذوي االحتياجات اخلا�سى يف اجلامعة الذين اأطلقوا العام
املا�س���ي حملة "�س���ار وقتها .وقد عرب هوؤالء عن فرحهم بذل���ك باأجواء جمعت ما بن دموع
الفرح واالمل بقولهم ب�سوت واحد "�سار وقتها" وهم يتغنوون باجنازاتها يف رحاب اجلامعة
االردنية.
كان���ت تلك اللحظ���ات املفعمة باالأمل معربة عن فرحه �سعر به���ا الكثريون من اال�سخا�س من
ذوي االعاقة بعدما ماطبقوا فيها مبادرة "�سار وقتها" والتي هي عبارة عن حلم كان بعيد
املنال اأن يتحقق بالن�سبه لكل �سخ�س من هوؤالء اال�سخا�س .
وقام���ت رئا�س���ة اجلامعة م�سكورة بالتوا�س���ل معهم لل�سعي قدما يف �سبي���ل التهيئة البيئية
لهوؤالء اال�سخا�س الذين منعتهم اعاقاتهم على اختالف انواعها من التمتع باحلياة ،لكنهم مل
يفقدوا االأمل ولو للحظة وقامو بتا�سي�س هذه احلملة التي ك�سفت عن اجنازاتها العظيمه خالل
الفرة ما بن 2013-2012
وقامت اجلامعة االردنية بتكرمي هوؤالء الذين �ساهموا بها من ذوي االإعاقة باالإ�سافة اإىل جميع
الطالب الذين وقفو اىل جانبهم يف حفل خا�س اإقيم يف 3اأكتوبر .2013
و اأك���د اال�ستاذ الدكتور خليف الطراونة م���ن الداعمن للحملة يف اجلامعة بان هذة اخلطوه
نهاي���ة البداية للعمل عل���ى توفري اال�ستعدادات الالزم���ة لهوؤالء اال�سخا�س م���ن اأفراد املجتمع
ملقي���ا على عاتق اجلامعة االردنية م�سوؤولية اال�ستم���رار يف الدعم النف�سي لهم ،وتوفري ما
يحتاجونة من جميع امل�ستلزمات ايل تتنا�سب مع جميع االعاقات.
وجاء هذا االإجناز ليوؤكد باأنه عنوان حللم حتقق لهذه الفئة الإ�رارهم على اأن تكون اجلامعة
معه���م ب�سكل اأف�سل من ذي قب���ل ،و اأف�سل من ال�سابق بحيث ت�سمن للطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�سة بيئة جامعيه ودجمهم بن باقي الطلبة دون اأي �سكل من اإ�سكال التمييز.
وقال االأ�ستاذ الدكتور الطراونة باأن �سعارنا هو العمل من اجل كل طالب على مقاعد الدرا�سة
وعهدنا اأن نحقق لهم اأمانيهم ،على اإعتبار اأنها حقوق واجب علينا تطبيقها عليهم وتنفيذ
ما يحتاجون اإليه .
ه���ذا وقد اإنطلقت احلملة /3كانون ثاين  2012/من اجلامع���ة االردنيه باإعتبارها املنارة التي
يهتدي اإليها الطلبة من املعاقن عندما يغيب الدليل،ذلك اأن اجلامعة تعودت وتعهدت بالريادة
منذ تاأ�سي�سها يف ال�ستينات اأن تكون االأف�سل بن قريناتها  ،وبداأنا م�سوارنا فيه يف رفع من
معان���اة كل فرد في���ه لتحدي اأية �سعوبات اأو معوقات يواجهه���ا خا�سة فيما يتعلق بالتهيئه
البيئيه والرتيبات املي�رة لهم .
ه���ي كلم���ة وفاء باإخال�س وكل االحرام والتقدير لهم م���ع باقات زهر بن�سائم عطر وعبري
ي�سل لقلوبنا املزهرة يف ربيع دائم ال يذبل تفوح رائحتها مبنجز اإن�ساين نبيل .
ترف���ع ال�سوت عالي���ا وال تزال الكلمات تتزاحم لتخرب اجلميع عن مدى �سعادتنا وعما يف
مكنونات نف�سنا وعمايدور يف خميلتنا .
واأ�سك���ر اأي�س���ا يف هذا املقام كل االع�ساء الذين �ساهموا يف احلمله فردا فردا على ما قدموه
من جهد وعطاء حتقيق اجنازات وجناحات حلملة "�سار وقتها".

ﻣﻘﺎﻻت



"" 
حدثتن���ي طالب���ة الهند�س���ة يف اجلامعة االردني���ة �سماء الع���زازي عن املبادرة الت���ي اأطلقها
"�سحي �سمريك" والتي تتلخ�س يف م�ساعدة عوائل
طلب���ة كليتها ،و�ساركت فيها بعن���وان ّ
حمتاجة ،وتقدمي يد العون لهم ،والو�سول ملناطق �سكناهم.
عندما �ساألتها عن �ر اإطالق هذا اال�سم على املبادرة ،كان جوابها اأن اال�سم يخاطب النا�س
لت�سح���و �سمائرهم ويقدموا يد املعونة للفقراء وامل�ساكن ،بغ�س النظر عن الدين اأو اجلن�س
َ
اأو الهوية وخالفه ،والو�سول للم�ساكن واالأيتام يف دور الرعاية والعي�س معهم يف حماولة
لدجمهم يف املجتمع.
الطالبة العزازي وهي يف ال�سنة الرابعة يف كلية الهند�سة حدثتني ب�سغف عن املبادرة التي
قام بها زمالوؤها وكي���ف ا�ستطاعوا جمع التربعات والو�سول ملناطق نائية وتوزيع حاجات
اأ�سا�سية عليهم ت�سمل حقائب مدر�سية وطرود خري.
وعندم���ا �ساألت �سماء عن �سبب ف�سل هذا العمل التطوعي عن احتاد طلبة اجلامعة االأردنية،
و�سب���ب تغيي���ب االحتاد عن هكذا مب���ادرات خالقة واإيجابية تع���زز روح التعاون بن اأفراد
املجتم���ع الواح���د ،قالت ال نريد اأن ندخل اأي فئة يف مبادرتنا باعتبار اأن اللفتة اإن�سانية وال
نريد ت�سليفها الأي جهة �سيا�سية.
مب���ادرة "�سحي �سم���ريك" ا�ستطاعت الو�سول لفئات حمتاج���ة يف مناطق الغور االأو�سط
وحتديدا منطقة الكرامة ،ووزعت حقائب مدر�سية وطرود خري وك�سوة عيد الفطر واألعابا
لالطف���ال وقرطا�سي���ة ،كما و�سلوا لدور م�سنن واأيتام وعا�س���وا معهم يوما كامال لدجمهم
يف املجتم���ع .وهم يخططون اآنيا لزي���ارة اأيتام وم�سنن يف دور رعايتهم .حدثتني الطالبة
�سماء بفخر عن اجلهد الذي يقوم به زمالوؤها ،ومدى اإميانهم بالفكرة وت�سميمهم على جمع
تربعات من جهات خمتلفة لرفد الفكرة وا�ستمرار دميومتها.
ع���دد القائم���ن على املب���ادرة ال يتعدى  12طالب���ا فقط ،هوؤالء يقوم���ون بجمع التربعات،
وحتدي���د اجله���ة امل�ستهدف���ة يف احلملة ،بينما يتعدى ع���دد امل�ساركن فيها م���ا يقرب ال�100
متطوع ومتطوعة.
جمتمعنا ب�سكل عام بحاجة اأكر من اأي وقت م�سى ملثل تلك احلمالت التطوعية االإيجابية،
وخا�س���ة يف ظ���ل ارتفاع ب���وؤر الفقر يف املجتمع وتعاظ���م ن�سبة الفق���راء ال�ساكن الباكن
م���ن اإجراءات احلكومة املتعلقة برفع االأ�سع���ار ،وانعكا�س ال�سيا�سة االقت�سادية التي تنتهجها
احلكومة على الطبقات الفقرية حتديدا.
ب�س���دق نحن بحاجة ل�سح���وة �سمري يف ق�سايا خمتلفة �س���واء اأكان املو�سوع ذا �سلة بجانب
اإن�ساين اأو اقت�سادي اأو اجتماعي اأو �سيا�سي.
وبالق���در الذي نحن بحاجة فيه ل�سحوة �سمري م�ستمرة يف جوانب اإن�سانية خمتلفة ،فنحن
اأي�سا بحاجة ملثل تلك ال�سحوة يف اجلانب ال�سيا�سي على وجه التخ�سي�س.
اإذا م���ات �سمري الفرد ،فاإن ق�سايا كثرية قد متوت في���ه ،وبالتايل ي�سبح االإن�سان خاليا من
امل�ساع���ر واالأحا�سي�س والقدرة على التفريق بن ال�سال���ح والطالح ،ويفقد قدرته على روؤية
االأ�سي���اء ب�سكل �سحيح ،ووقت ذاك يقلب اخلري �را ،وال�ر خريا ،ويرى بعن عمياء ،فال
ي�ستطي���ع روؤية االأمور ب�سكلها ال�سحيح .كث���ريون حاليا يعانون من اختالل موت ال�سمري،
وبالقدر الذي هم بحاجة ما�سة وحقيقية لروؤية االأمور بو�سوح وتوازن ،اأعتقد اأنهم اأحوج
ما يكونون ملبادرات اإن�سانية ل�سحوة �سمريهم واإعادة التوازن لهم.
مب���ادرة "�سحي �سمريك" التي اأطلقه���ا طالب الهند�سة يف اجلامع���ة االأردنية هدفها نبيل
واإن�س���اين وتق���وم على �سواعد طلبة جل همهم تقدمي يد الع���ون وامل�ساعدة لفئات حمتاجة،
وتعزيز روح االإن�سانية واملواطنة بن اأفراد املجتمع الواحد.
تل���ك املبادرات التي ل���و تعززت وتعمق���ت وجتذرت ،فاإنه���ا �ستخلق �سكال اآخ���ر جلامعاتنا
ولطلبتن���ا ،وتخ���رج الطلبة من فكرة البحث عن هويات فرعي���ة تعززت لدى طلبتنا حاليا
فبتنا نعاين منها على �سكل م�ساجرات طالبية.
مبادرة "�سحي �سم���ريك" بحاجة لدعم من اجلامعة ب�سكل اأ�سا�سي ومن املجتمع ب�سكل عام،
كما اأن تلك املبادرات لن يكتب لها النجاج والتوا�سل اإن مل جتد دعما اأي�سا من قبل �ركات
وموؤ�س�سات واأفراد.
حتية لفكرة "�سحي
�سمريك" ،،وهي دعوة مو�سولة للجميع ل�سحوة �سمريهم يف جوانب
�سحي �سمريك
خمتلفة وعدم تزييف احلقائق وموا�سلة �سيا�سة التهويل والتلفيق.
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د .اأحمد التميمي
مدير م�ست�سفى اجلامعة



يع���رب م�ست�سف���ى اجلامعة االأردنية يف هذه االأ�سهر عامه االأربعن وهو اأك���ر ما يكون اعتزازاً بامل�ستوى املرموق الذي
ُ
و�س���ل اإليه بف�س���ل الثقة التي منحها اإياه املواطن االأردين والعربي بف�سل الرعاي���ة الطبية والعالجية املتقدمة والنوعية
اخل���رية املعطاءة باأربعن عام ًا
الت���ي يقدمها للمري�س يف خمتلف احلق���ول والتخ�س�سات ،ويوا�سل امل�ست�سفى م�سريته
ّ
حملت يف طياتها االجنازات تلو االجنازات رغم �سح املوارد وكرة العقبات ،حتى و�سل امل�ست�سفى اإىل مراحل متقدمة
مدعمة باأو�سم���ة فخار يعلقها على جدرانه
م���ن التق���دم والتطور التكنولوجي يف خدمات���ه العالجية وال�سحية والطبيةّ ،
ويطبقّ ه���ا ثقافة وممار�سة باأيدي اأمهر الكوادر من طبية ومتري�سية وم�ساندة ،اإنها �سواهد ح ّية على حمطات التم ّيز التي
توجت ب�ست �سهادات دولية ووطنية يف جودة الرعاية الطبية وال�سح ّية واخلدماتية والفندقية
انتهجها امل�ست�سفى والتي ّ
وماأمونية بيئة العمل.
واإن كان يل اأن اأ ُف�سي يف هذه العجالة بع�س ًا من امل�ساعر واحلقائق حول م�ست�سفى اجلامعة فاإن اأول ما يتبادر اإىل الذهن
اجله���ود واخلطى الثابتة واجلهود الراكمية الت���ي بذلها االأوائل �سوا ًء الراحلن منهم اأو الذين ما زالوا �سرية عطاء وبذل
للوطن يف �سبيل رفعة هذا امل�ست�سفى وتقدمي اخلدمة للمري�س واملراجع.
وق���د ب���داأت هذه امل�سرية ب�س���دور االإرادة امللكية ال�سامية باإن�ساء م�ست�سفى عمان الكب���ري يف االأول من كانون ثان عام
األ���ف وت�سعمائة وواحد و�سبعن ،حيث تف�سل جاللة املغفور له -ب���اإذن اهلل -امللك احل�سن بن طالل بافتتاحه ر�سمي ًا يف
ا�سمه (م�ست�سفى اجلامعة االأردنية ).
 1974-4-8ثم ُ�سم اإىل اجلامعة االأردنية عام  1975لي�سبح ُ
وم���ن ذل���ك التاريخ كانت املظلة واملرجعية هي اجلامعة االأردنية الرم���ز واأول بيت و�سع للتعليم العايل يف االأردن فقد
حر�ست اجلامعة االأردنية على دعم م�سرية امل�ست�سفى احد ابرز وحداتها ليتقدم بخطوات واثقة يف جمال تقدمي الرعاية
الطبية وال�سحية املتخ�س�سة واخلدمات العالجية ال�ساملة وتدريب االأطباء وت�سجيع البحث العلمي وتوفري فر�س الدرا�سة
والتدريب لطلبة الطب والتمري�س.
ح���ددت االإرادة امللكية ال�سامية اأهداف امل�ست�سفى يف تقدمي الرعاية الطبية املتخ�س�سة والعامة ،وتدريب االأطباء ،واإعداد
االخت�سا�سي���ن يف خمتل���ف ف���روع املهن الطبي���ة ،واإجراء البح���ث العلمي الطب���ي وت�سجيعه ،وتوفري فر����س الدرا�سة
والتدريب املتخ�س�س لطلبة الطب والتمري�س واملهن االأخرى اإ�سافة اإىل املهن الطبية امل�ساندة.
واليوم م�ست�سفى اجلامعة االأردنية ي�ساهي اأرقى ال�روح الطبية العاملية تقدم ًا وتطوراً ،فهو يحتوي على ( )64تخ�س�س ًا
طبي��� ًا خمتلف��� ًا ،اإ�سافة اإىل التخ�س�س���ات الطبية الرئي�سة وال���كادر الطبي املوؤهل تخدم جميعها مر�س���ى اأردنين وعربا
واأجانب.
لق���د حر����س م�ست�سفى اجلامعة وهو اأول م�ست�سفى جامعي تعليمي يف االردن ومن االأوائل على م�ستوى التعليم الطبي
اجلامع���ي يف الوطن العربي ،على تقدمي كل م���ا ينه�س بقطاع التدريب والتاأهيل ،فهو يدرب طلبة الكليات ال�سح ّية يف
اجلامع���ة االأردني���ة من طب ب�ري وطب االأ�سنان والتمري�س وال�سيدلة وعلوم التاأهيل اإ�سافة اإىل تكوين االخت�سا�سين
حيث يوجد حالي ًا ( )246طبيب ًا يف برامج االإقامة للتخ�س�سات الطب ّية واجلراحية املختلفة.
وقد تدرب يف امل�ست�سفى ( )17279طالب ًا وطالبة من خمتلف الكليات ال�سح ّية يف اجلامعة االأردنية لدرجات البكالوريو�س
واملاج�ست���ري والدكتوراة ،منه���م ( )3092طبيب ًا يف درجة البكالوريو�س و( )1143اخت�سا�سي ًا من االأردن والدول العربية،
و( ) 2011طبيبا وطبيبة اأ�سنان و( )5928ممر�س ًا وممر�سة ،و( � )4035سيدالني ًا ،و( )1070طالب ًا يف جماالت علوم التاأهيل.
وال ب���د لن���ا حن ن�ستعر�س م�سرية االأربعن عام ًا مل�ست�سفى اجلامعة اأن نقرن االجناز باالأرقام فامل�ست�سفى اليوم يحتوي
عل���ى (� )544ري���راً ،و( )64تخ�س�س ًا طبي ًا ويقوم عل���ى مراجعته �سنوي ًا حوايل ن�سف مليون مراج���ع اأي ما ن�سبته ()%9
م���ن �س���كان االأردن �سنوي ًا ،فيما يجرى يف امل�ست�سفى خالل العام قرابة الع�رين األف عملية جراحية ،وقد و�سل معدل
االإ�سغ���ال ع���ام  2012اإىل (.)%68ف�س ًال عن تعليم وتدرب الطلبة يف العل���وم ال�سح ّية كما ويدرب كافة الطلبة يف خمتلف
اجلامعات واملوؤ�س�سات ال�سح ّية التي ترتبط باتفاقيات تعاون مع امل�ست�سفى.
ا ّإن مت ّي���ز م�ست�سف���ى اجلامعة االأردنية يف جمال التعليم والرعاية ال�سحية ال يلغ���ي دوره كع�س ٍو فاعل يف جمال اخلدمة
االجتماعية ،حيث اأنه يقوم بتنظيم العديد من االأيام الطبية التطوعية خلدمة املناطق النائية ومناطق جيوب الفقر ف�س ًال
ع���ن م�ساركاته يف احلمالت ال�سح ّية بالتن�سيق م���ع وزارة ال�سحة والهيئات املخت�سة يف حمالت التطعيم ويف جماالت
ر�سد االأمرا�س واالأوبئة وما اإىل ذلك مبا يخدم القطاع ال�سحي االأردين باأ�ره.
ويبقى النجاح والتم ّيز حليف هذا ال�رح الطبي العظيم الذي اأراده الراحل الكبري وتابع م�سريته امللك املعزز عبداهلل
�رف جاللته هذا الرى بزيارة ملكية تفقدية �سامية كانت يف ال�سابع والع�رين من �سباط من العام املا�سي
الثاين وقد ّ
فكان���ت خ���ري زيارة �سحذت هم���م العاملن يف امل�ست�سفى ملا في���ه ا�ستمرارية النماء وتقدمي اجله���ود الق�سوى مبا يخدم
املر�سى واملراجعن.
كث���رية هي املعارك التي خا�سه���ا امل�ست�سفى والعراقيل التي اعر�ست م�سريته على م���دار االأربعة عقود ولكن عزمية
ال�سب���اب من اأبناء امل�ست�سفى وك���وادره والغيورين على هذا ال�رح كانت على الدوام ����ر جناحه وكان التفاعل البنّاء
املثم���ر ما ب���ن امل�ست�سفى وجمهوره من املر�سى واملراجعن هو الذي ميده بالنم���اء واالزدهار ويدفعه اإىل حتدي العوائق
واملثبطات.
بق���ي اأن نقول �سنعمل ما و�سعنا اجلهد ..وندعو اأ�سدقاء امل�ست�سفى وك���وادره املعطاءة اخلرية اأ�سحاب االأيادي البي�ساء
والقلوب البي�ساء وكافة االأردنين ال�رفاء اأن يع�سوا بنواجذهم على م�سلحة موؤ�س�ساتهم وان يجزلوا لها العطاء وان
يبذل���وا ق�س���ارى اجلهود لي�سل م�ست�سفى اجلامعة االأردنية يف الطليعة اإىل جانب كافة املوؤ�س�سات ال�سح ّية �رح ًا وطني ًا
وطبي ًا نفتخر به اأمام العامل اأجمع.
ويف اخلتام ن�سيخ ونكرب وم�ست�سفى اجلامعة يف ريعان ال�سباب ..فايل هذا ال�رح نهدي اأربعن �سمعة وبطاقة حب.
نقال عن الراأي 2013/6/25 :
نقال عن الراأي 2013/6/25 :
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كان ع���ام  2009عام انطالقة �سندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي بهدف ت�سجيع البحث العلمي يف اململكة ودعمه ورفع م�ستواه؛ خا�س ًة البحث العلمي
التطبيق���ي املوجه خلدمة املجتمع وتنميته وحل م�سكالته ،وتوحيد اجلهود العلمية والبحثية
يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل ،وتوجيه الباحثن نح���و البحوث العلمية االأكر فائدة لتلبية
حاج���ات املجتم���ع االأردين ،وتق���دمي الدعم املايل مل�روع���ات البحث العلم���ي التي تقدمها
اجلامعات االأردنية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ذات العالقة ،ومنح الباحثن املتميزين جوائز
عما يقدمونه من بحوث مميزة ،ودعم اإ�سدار املجالت العلمية االأردنية املتخ�س�سة واملُحكمة،
واال�سه���ام يف دعم املوؤمترات العلمية املُ ّ
حكمة الت���ي تعقدها اجلامعات االأردنية واملوؤ�س�سات
ذات العالق���ة داخ���ل االأردن ،اإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدة حلل امل�س���كالت الفنية التي تواجهها
املوؤ�س�سات وال�ركات االأردنية لتطوير �سناعتها ومنتجاتها وخدماتها ومتكينها من حت�سن
قدراته���ا التناف�سية بالتعاون مع اجلامعات االأردنية ،والتعاون مع الهيئات املحلية والعربية
واملنظم���ات العاملي���ة والدولية للتن�سيق يف جمال دعم البح���وث العلمية والتطوير التقني،
وتقدمي الدعم مبا يخ���دم توظيف العلوم واملعارف يف البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا
وتوجيهه���ا اإىل حل امل�سكالت مبا يف ذلك مراك���ز البحوث وحا�سنات االأعمال القادرة على
تطوير االإبداع وت�سويق نتائج البحوث العلمية ،وت�سجيع ال�ركات واملوؤ�س�سات الوطنية على
املزيد من االإنفاق على ن�ساطات البحث والتطوير ،وغريها من االأهداف .وي�ستفيد من دعم
ال�سن���دوق الباحثون يف اجلامعات االأردنية الر�سمية واخلا�س���ة وموؤ�س�سات القطاعن العام
واخلا����س ،واملوؤ�س�سات ال�سناعية ،وطلبة الدرا�س���ات العليا املتفوقون اأكادمييا يف اجلامعات
االأردنية .
ه���ذه االأهداف ت�ستفيد منها قطاعات عدي���دة وجدت طريقها اإىل االجنازات احلقيقية التي
ق���ام بها ال�سندوق يف االع���وام الفائته وخا�سة يف العامن الفائتن ،من خالل الكم والكيف
يف دع���م البحوث واملك���ون التكنولوجي يف االقت�ساد االأردين وم�ساري���ع االإبداع والريادة
املنجزة اأو ما زالت حتت االجناز ،ف�سال عن توظيف منهجيات البحث العلمي والتطوير حلل
امل�س���كالت التي تواجه القطاعات االأردنية املختلفة .كما ي�سعى ال�سندوق اىل تطوير البحث
العلمي يف جماالت ا�سراتيجية ذات تاأثريات كبرية على التنمية االقت�سادية واالجتماعية
يف االأردن ،وبناء البحث وتقويته لتمكن االأردن من املناف�سة على املدى البعيد ال�سيما يف
جماالت الطاقة واملي���اه والبيئة والتطبيقات التكنولوجية ،وعند النظر يف حجم امل�ساريع
املقدم���ة لل�سندوق جند �سيا�سة ال�سندوق تن�سجم م���ع دعوات امللك عبداهلل يف دعم البحث
العلمي واإميانه بان البحث العلمي ع�سب تنمية الدولة وتطورها يف جمالت احلياة كلها.
ولذل���ك ينطل���ق ال�سندوق من روؤية اأن االأمم املتقدمة مل ت�سل اإىل ما و�سلت اإليه اإال من خالل
دع���م البحوث العلمية واالإفادة من نتائجها ،وها هو من�س���وب اإنفاق ال�سندوق على البحث
العلم���ي منذ تاأ�سي�سه بارتف���اع ،واخلطة القادمة ت�ستهدف اأن ترتفع ه���ذه الن�سبة اىل  %1من
الدخ���ل القوم���ي هذا العام اىل  % 1،5م���ن عام  .2017وهذه الن�سب جتع���ل االردن يف مقدمة
الدول العربية .ومع ذلك علينا ان ن�سم �سوتنا اىل �سوت مدير عام �سندوق البحث العلمي
الدكت���ور عبداهلل الزعبي باأهمية دعم م�روعات ال�سن���دوق العلمية؛ خا�سة ا ّأن ال�سندوق
غ���ري ق���ادر على تقدمي خدماته عل���ى اأكمل وجه ب�سب نق�س التموي���ل وتوقف احلكومة عن
اقتطاع ما ن�سبته  %1من اأرباح ال�ركات امل�ساهمة منذ مطلع �سهر كانون الثاين  2010ل�سالح
ال�سن���دوق ،وهذا اأمر ينذر بخطورة الواقع الذي يعي�س���ه البحث العلمي يف االأردن .ولذلك
يج���ب ان تركز و�سائل االعالم عل���ى اهمية االنتباه خلطورة توق���ف البحث العلمي ب�سبب
قل���ة التموي���ل وهذا ما يجب ان يدفع اجلميع لدعم البحث العلم���ي واي�سال ر�سالة مهمة من
ا ّأن البح���ث العلمي هو الن���واة االأ�سا�سية للتغيري والتطور والتناف�سي���ة الدولية ودون ذلك
ال ت�ستطي���ع الدول الوق���وف على اقدامها خا�سة جامعاتها ،وهن���ا علينا اأن نتجاوز الطموح
اإىل الفع���ل اإىل البحث العلمي التطبيقي يف جماالت الطاقة والتكنولوجيا واالأمن الغذائي.
ولذل���ك نطال���ب احلكومة باأهمي���ة و�سع ا�سراتيجي���ة وا�سحة لدعم قط���اع البحث العلمي،
واملوؤ�س���ف ا ّأن مع���دل ا�ستثمار الدول العربية يف هذا القطاع قليل جدا يف حن بلغ ا�ستثمار
اإ�رائي���ل ما يقارب ال���� % 8من دخلها القومي ،وبالتايل ف���ان اال�ستثمار بالبحث العلمي من
�ساأن���ه اأن ينع�س قطاعات الدولة االردنية كلها  ،ف�سال عن دوره املهم يف بناء م�ستقبل هذه
االأجي���ال ،خال�س���ة القول اإن ثقاف���ة اإدارة البحث العلمي هي احلا�رة الي���وم يف اإدارة هذا
ال�سن���دوق؛ اإدارة تع���ي دور البحث العلمي يف تر�سيخ قيم علمي���ة نوعية ،تنطلق من ثقافة
يتمان دون
وطني���ة عالية تراعي م�سلحة الوط���ن وتعرف ا ّأن التقدم والرق���ي االإن�ساين ال ّ
بحث علمي حقيقي ينعك�س يف مفا�سل املجتمع كله.
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ب���رج ال�ساعة يزدهر يتاألق ك���� العرجون �سباحا يف اأح�سان االأغنيات ..ويزيد و�سامته الليل،
تراق����س فيه ال�رقيات ..تراق�س فيه االأوتار على اأحلان االأغنيات ..ق�س�س حتكى ،عرب
ت���روى ،و�سدى اإب���داع وعبارات ت�سكن قانطة اأبراج حمام ..ب���ن عقاربه تراق�س كل �سباح
اأغنيات ..ك� هدير لل�سفو الناعم تتولد فيه االإذاعات..
وم���ن �سف���و جمال اأ�سجار ال����رو التي اإكتنف���ت يف اأح�سانها تلك االإذاع���ة اجلامعية (اإذاعة
اجلامع���ة االأردنية) التي تعت���رب اأول اإذاعة جامعية اأردنية تلم كاف���ة برامج الرفيه واالإمتاع
والفائ���دة املتعلقة بالطلبة اجلامعين ..اإنطلق برنامج ب���رج ال�ساعة..والذي �سمي بهذا امل�سمى
املح�سون بن اأكناف الكليات..
اإنطالقا من ذاك الربج ْ
برنامج ب���رج ال�ساعة ،والذي يعد الربنامج املتفرد باإخت�سا�س���ه احلديث عن الطلبة اجلامعن؛
م�ساكله���م اأحزانهم اأفراحهم واأتراحهم مواهبهم واإبداعاته���م ..ك� جت�سيد لروح الطالب مت
تعن املنتجن واملنفذين وامل�رفن طلبةِ ،الإنتاج عمل طالبي قريب من نب�س الطلبة ،وت�سبيه
لنب�سات اإحتكاك ال�ساعة بعقاربها كانوا منتجن ناجحن..



حي���ث اإ�ستطاع هذا الربنامج القريب م���ن نب�س الطلبة ،جذب ترددات املذياع من كافة كليات
اجلامع���ة واأقطار اململكة على حد �س���واء ،لتجتمع ك� البو�سلة وحت���دد وجهتها ( )94.9االإذاعة
اجلامعية املتخ�س�سة بتغطية الن�ساطات الطالبية يف كافة جامعات اململكة..
مواه���ب تدرب على االإعداد وال�سياغ وامليدان االإعالم���ي  ..ميزة اإ�ستطاعة اجلامعة االأردنية
حتقيقه���ا والتميز بها ك� اأوىل من نوعها ،وم�ستعدة لفتح اأبوابها الأ�ستقبل الطلبة املوهوبن
ون�ر االأن�سطة التي تتج�سد بطيات ال�رح اجلامعي الباهر ..اإ�ستطاعة ت�سغيل طلبة من كافة
التخ�س�سات اجلامعية الأعداد برامج ت�ستهدف احل�س الطالبي بالدرجة االأوىل..
واإ�ستط���اع ه���ذا الربنامج بف�سل الطلب���ة اأن يتو�سع نطاق عمله لت�ست�سي���ف اأعداد كبرية من
ط���الب اجلامعة ،والكادر التدري�سي ،واإدارين وم�سوؤول���ن جامعن ومل يكتفي ،بل اإ�ستطاعة
االإلتق���اء مع عدد كبري من الوزراء واالأم���راء وال�سعود بالطلبة املذيعن الفاق لي�س لها حدود
جتاوزت اأفاق كانت تعد �سعبة املنال..
ك� طلبة جامعين قادرين على و�سع ب�سمات خمتلفة االألوان لن�ستطيع خرق الكرة االأر�سية
عظيم ،واإخراق
ور�سم خارطة االأردن او ًال ،فنحن قادرين على �سنع اأي م�ستحيل مهما كان
ً
اأي فكر مهما كان عا ً
مل ،واإ�ستيالء اأي منرب مهما كان �ساهق ًا.
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يتف���ق ّ
أكادميي الراحل د .ها�سم ياغي ( )2013-1921على �سيء
كل من عرف الناقد والباحث واال
ّ
وجوهري يف �سفاته ،وهو اأنه كان مثال الرجل النبيل والعامل اجلليل .مل ُيوؤ َثر عنه
اأ�سا�س���ي
ّ
�س���وى اأخالق���ه احلميدة يف التعامل مع طالب���ه وزمالئه يف اجلامعة واحلي���اة الثقافية والعمل
العام .كان مثا ًال نادراً يف حياتنا الثقافية وترك يف احلياة ال�سخ�س ّية ّ
لكل منّا انطباع ًا عميق ًا
باأنه كان مثال االأخ وال�سديق والزميل الكبري .ورغم اأنني مل اأكن واحداً من طال ّبه ،فقد متن ّيت
اأن اأكون الأنه ،وب�سهادة ّ
كل من تتلمذوا عليه طوال ما يزيد على خم�سة عقود من الزمن ،كان
ن ِْعم االأ�ستاذ واملع ّلم.
لق���د زاملته يف الهيئ���ة االإدار ّية لرابطة الكتّاب االأردنين يف دورت���ن متتاليتن ،1983 -1982
بر االأمان ،وي�سقّ له���ا درب ًا ثابت ًا على
ف���كان رئي�س��� ًا مثال ّي ًا منوذج ّي ًا يقود �سفين���ة الرابطة اإىل ّ
ال�سعيدي���ن املحلي والعربي .يف فرة رئا�سته ،التي امتدت عامن ولدورتن انتخابيتن ،كانت
رابط���ة الكت���اب (الت���ي مل يكن قد م�س���ى على تاأ�سي�سها �س���وى ثماين �سن���وات) تخطو واثق ًة
يف احلي���اة الثقافي���ة املحل ّية والعرب ّية .وعلى الرغم من ق ّلة امل���ال يف ذلك الزمان ،وا�سطرار
اأع�ساء الهيئة االإداري���ة (اأو بع�سهم على اال ّ
أقل) للذهاب اإىل البنوك وال�ركات وال�سخ�سيات
التربع للرابطة ،فق���د ا�ستطاعت الرابطة اأن ت�سمد يف وجه
االعتبار ّي���ة املي�سورة حل ّثها على
ّ
ّ
تهب عليها .كما اأنها ا�ستطاع���ت اأن توا�سل ندواتها واأم�سياتها
كل الري���اح العاتي���ة التي كانت ّ
ال�سعر ّي���ة والق�س�س ّي���ة ،وت�ساهم يف موؤمت���رات االحتاد العام لالأدب���اء والكتّاب العرب ،وحت�ر
اجتماع���ات مكتبه الدائم ،على ق ّلة ذات الي���د .واأذكر اأنه يف عهد رئا�سة د .ها�سم ياغي ّ
توفر
يف ميزان ّي���ة الرابطة مبل���غٌ من املال فاقرح الراح���ل اأن ن�سري ملكتب���ة الرابطة ،التي كانت
فق���رية للغاية ،عدداً من املراجع االأ�سا�س ّي���ة والقوامي�س واملو�سوعات وا ّأمهات الكتب ،ف�سارت
املكتب���ة عامرة مزدحم���ة بالرفوف واخلزائن املمتلئ���ة عن اآخرها بالكت���ب .ولالأ�سف �ساعت
وتفرق �سمل كتبها بعد اأن ّمت اإغالق الرابطة عام  ،1987وجرى اال�ستيالء على مكتبتها
املكتبة
ّ
واأثاثها ،وعندما عادت عاد االأثاث ومل تعد الكتب.
كان اأبو عمرو يف الهيئة االإدار ّية والرابطة اأب ًا للجميع ،رغم اأنه كان مر�سّ ح واحدة من الكتل
االنتخاب ّي���ة .وقد كنت مر�سّ ح ًا �سمن كتلته خ���الل الدورتن اللتن تزاملنا فيهما ،وال اأذكر اأنه
ف�سل واحداً من قائمته على ا ّأي �سخ�س من الكتلة االأخرى .كانت غايته االرتقاء برابطة الكتّاب،
ّ
العامة املحل ّية والعربية والدول ّية ،وكذلك
كموؤ�س�سة نقاب ّية الأع�سائها ،و�ساحبة راأي يف ال�سوؤون ّ
حت�سن و�سع الكاتب االأردين واإعانته على اإي�سال اإبداعه اإىل قرائه ،وم�ساعدته يف طبع كتبه،
املعي�سي .ولهذا مل تته بو�سلة الرجل طوال فرة قيادته ل�سفينة الرابطة.
واالرتقاء مب�ستواه
ّ
على �سعيد الكتابة مل ينجز الرجل الكثري من الكتب يف حقول تخ�س�سه االأكادمي ّية والنقد ّية
الوا�سع���ة ،فلديه كتاب ع���ن النقد احلديث يف لبنان ،وكتاب عن الق�سة الق�سرية يف فل�سطن
اجلاهلي ،ومقاالت متناثرة
واالأردن ،وكت���اب عن ال�سعر العربي احلديث ،وكتاب ع���ن ال�سعر
ّ
يف املج���الت الثقافية واالأكادميية يف حقول التخ�س�س الكثرية واملتباعدة التي مار�س االإجناز
ظل ،حتى ه���ذه اللحظة ،مرجع ّيا .ال ا ّ
فيه���ا .لك���ن ما كتبه ّ
مرة واح���دة اأنني كتبت �سيئ ًا
أتذكر ّ
املرجعي ليهديني
وع���دت اإىل كتابه التاأ�سي�سي
ع���ن الق�سة الق�سرية يف فل�سطن واالأردن اإال ُ
ّ
ّ
ت�س���كل هذا النوع االأدبي و�سعوده يف اجلغرافي���ا الفل�سطينية االأردن ّية ،قبل نكبة
اإىل كيفي���ة
فل�سط���ن وبعدها .لق���د كان باحث ًا ح�سيف ًا مدقق��� ًا ي�سعى اإىل االإحاط���ة مبو�سوعه من جوانبه
تو�سل اإليه يف بحثه وقراءاته.
الكثريةّ ،
ليقدم للقارئ خال�سة ما ّ
ً
اإنه رجل ي�ستحقّ اأن نعيد االهتمام به جمددا بعد رحيله .اأهملناه يف اأيامه االأخرية ،فلنعد طبع
كتب���ه وموؤلفاته ،وليقم بع�س م���ن تتلمذوا عليه يف اجلامعة االأردني���ة بالتنقيب عن مقاالته
ودرا�سات���ه وجمعها لت�سدر �سمن اأعماله الكاملة التي ميكن اأن تتوىل ن�رها وزارة الثقافة اأو
واحدة من املوؤ�س�سات الثقافية االأهل ّية القادرة على هذا العمل.
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عربيات أكادميي جالد العلم واملرض
كتب:عبداهلل الربيحات
رغ���م �آالم���ه الت���ي ب���د�أت يف وقت
مبكر �أبى الأكادميي الراحل �سليمان
عربي���ات اب���ن ال�سل���ط و�أح���د �أبرز
علمائه���ا االن�سح���اب م���ن ميادي���ن
املعرف���ة ،ظ���ل خمل�ص���ا يف والئ���ه
ملجال����س العل���م ومريديه���ا حت���ى
اللحظ���ات الأخرية الت���ي لفظ فيها
�أنفا�سه.
�س���وى الأ�شهر القليل���ة التي ق�ضاها
وزي���را للزراع���ة ( )1990-1989بقي
�أبو عمر يرتدد بني قاعات التدري�س
تلميذا جنيبا يف اجلامعات الأمريكية
يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه،
وقبله���ا يف مرحل���ة البكالوريو����س
بجامعات العراق.
ي�ستذك���ر رئي����س اجلامع���ة االردنية
الدكت���ور اخلي���ف الطراون���ة ترك���ة
الربوف�سور عربيات ويقول «الفقيد
الكب�ي�ر ترك �س�ي�رة علمي���ة طيبة
و�أث���را يف م�سرية اجلامع���ة االردنية
وكان امنوذج���ا يف العط���اء االكادميي
ب�شقيه التدري�سي والبحثي».
وا�ستح�رض الطراون���ة دور عربيات
«يف انارة دروب اجليل ودفع م�سرية
كلي���ة الزراعة عند بدايات ان�شائها»،
م�ؤكدا ان «الراح���ل كر�س حياته من
اجل خدمة وتطوير القطاع الزراعي
الذي يع���د احد اهم ركائ���ز التنمية
الوطنية ال�شاملة».
عرف عنه طالبه «�شخ�صيته احلديدية
وذكاءه احل���اد وذاكرت���ه املمي���زة»،
بح�سب الدكتور خلي���ل العب�سي �أحد
طالب���ه يف اجلامع���ة الأردني���ة يف
مراح���ل البكالوريو����س واملاج�ستري
والدكتوراه.
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 1991يقول �إن عربيات تذكر جل�سة
املناق�شة بتفا�صيلها خالل لقاء جمعه
به �صدفة بعد  17عاما».
كان ل���ه مما ي�سمي���ه ه���و بـ»الغابات
اال�سمنيتة» موقف ح���اد ،يف ا�شارة
اىل غزو املباين اال�سمنيتة للأرا�ضي
الزراعي���ة ،ولأجل ذل���ك قاد حمالت
ل���زرع �آالف الأ�شجار منعا من الغزو
القادم من الأو�ساط ال�سكنية املكثفة.
�إىل جان���ب ارث���ه الأكادمي���ي ت���رك
عربي���ات زاوية (� 7أيام) يف �صحيفة
ال���ر�أي الت���ي �سال فيه���ا حرب كثري
م���ن �أولئك الذي���ن �صاروا م���ن كبار
رجاالت الدولة ،حيث باح فيها بكل
هواج�س���ه و�أفكاره و�آرائ���ه �سيا�سية
كانت �أو غريها.
ت���زوج عربيات من الوزيرة ال�سابقة
مي �أبو ال�سم���ن ،ومعها �أكمل م�شوار
حيات���ه يف حلوه���ا ومره���ا ،ويف
�ضيقها و�سعتها� ،أ�صيب بال�رسطان
من���ذ نح���و � 6سنوات وفيه���ا فتحت
�أمام���ه �أب���واب جديدة للك���د وال�صرب
بعد �أن ظ���ن �أن �سن���وات ال�شقاء قد
ولت.
ولد الربوف�سور عربيات يف مدينة
ال�سل���ط الع���ام  ،1938ومنذ العام 1965
بق���ي الرج���ل يتنقل ب�ي�ن م�ؤ�س�سات
الدولة وخ�صو�صا يف وزارة الزراعة.
ح�صل عل���ى املاج�ستري يف االقت�صاد
الزراعي من جامعة �أريزونا يف العام
 1969والدكتوراه يف نف�س التخ�ص�ص
م���ن ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ اﻤﻟ�ﺴﻴ�ﺴﺒﻲ الع���ام
.1975

ويقول العب�س���ي «كان �صاحب هيبة
على جميع الطلب���ة مبن فيهم �أولئك
املتفلت���ون ،كان ال يج���ر�ؤ �أحد على
التالع���ب �أو العب���ث مع���ه» ،وع���ن
�أكادمييته يتحدث العب�سي عن قدراته
العالي���ة يف م�ساق���ات التخطي���ط،
ويعق���ب بالقول «كان مميزا جدا يف
هذا املجال».

بني العام�ي�ن � 1989-1976شغل رئي�س
ق�سم االقت�صاد الزراعي يف اجلامعة
الأردني���ة ،ث���م ارتقى فيه���ا لي�صبح
�أ�ست���اذا م�ساع���دا ث���م م�شارك���ا ث���م
�أ�ستاذية كاملة.

العب�س���ي ال���ذي ناق����ش الربوف�سور
عربيات ر�سالته املاج�ستري يف العام

يف الع���ام � 1989أ�صب���ح عميدا لكلية
الزراع���ة يف اجلامع���ة الأردنية ،وما

هي اال �أ�شهر حتى تقلد من�صب وزير
الزراعة ليبقى حتى العام .1990
بع���د الع���ام  1990قف���ل راجع���ا اىل
اجلامعة الأردنية نائبا للرئي�س ،وفيه
بقي �أربع �سنوات.
يف الع���ام � 1997أ�صبح رئي�سا جلامعة
العل���وم التطبيقي���ة اخلا�ص���ة وبقي
كذلك حت���ى الع���ام  ،2001ويف العام
� 2005أ�صب���ح رئي�س���ا جلامع���ة م�ؤت���ة
ليفارق احلياة �أم�س وهو على حاله.
�ش���ارك الراح���ل الكب�ي�ر يف ع���دة
جلان اكادميية وع�ضوية هيئة حترير
دوريات وجمالت علمية �صادرة عن
اجلامعة وم�ؤ�س�س���ات اكادميية كربى
ول���ه م�ؤلف���ات وبح���وث ودرا�س���ات
علمية يف العل���وم الزراعية ن�رشت
يف جمالت علمية حمكمة على كافة
ال�صعد املحلية والعربية والدولية.
م���ن مق���والت الراح���ل الكب�ي�ر ان
«كرام���ة الأردين وكرام���ة العرب���ي
م�صونت���ان ف���وق ترابن���ا الوطن���ي،
كرام���ة الأردين م�صون���ة مبوج���ب
الهوي���ة واملواطنة و كرام���ة العربي
م�صون���ة مبوجب الرابط���ة القومية و
مبادئ الثورة العربية».
قب���ل �أن يغ���ادر كان يع���رف طالبه
ق���دره جي���دا ،ولأج���ل ذل���ك �أطل���ق
تالمي���ذه ،الع���ام املا�ض���ي ،ا�سمه على
�إح���دى قاع���ات نقاب���ة املهند�س�ي�ن
الزراعيني يف فرع الزرقاء(.الغد)
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