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رئي�س �شعبة الت�سويق
عـثـمــان قـنـ ــد�س

«نايفة واملومني»

�ضمن قائمة العقول العلمية الأ كرث ت�أثريا

فادية العتيبي  -كرمت اجلامعة الأ ردنية عاملني من علمائها م�صاف اجلامعات العاملية ،ون�شر ثقافة الإبداع والتميز العلمي بني
و�أ�ساتذتها الأ جالء لتحقيقهما مراتب عليا يف �سلم الت�صنيفات �أ�ساتذة وطلبة اجلامعة ،الفتا � إىل امل�ستوى املتقدم الذي و�صلت � إليه
اجلامعة يف جمال ت�شجيع البحث العلمي ودعمه وتطوير �آفاقه.
العاملية املرموقة لعام  2014وح�صولهما على جوائز عاملية.
وجاء تكرمي كل من العاملني علي نايفة الربوفي�سور يف الهند�سة
امليكانيكية حل�صوله على جائزة بنجامني فرانكلني التقديرية يف
الهند�سة للعام  ،2014وعامل الريا�ضيات التطبيقية الربوفي�سور
�شاهر املومني لعبوره طبقة العلماء الدوليني الأ كرث ت�أثريا
وا�ست�شهادا ب�أبحاثهم العلمية ال�صادرة عن ت�صنيف �شنغهاي.

وختم الطراونة كلمته مهنئا اياهما ملا حققاه من � إ�سهامات علمية،
واجلامعة بالإجناز الذي حتقق ب� إميانهما املطلق بحرية العقل،
وقدرتهما على الإبداع واالبتكار والتميز ،معربا عن �أمله يف �أن
تتواىل مثل تلك الإجنازات من �أ�ساتذة اجلامعة وباحثيها.

وخالل احلفل الذي ح�ضره نواب الرئي�س ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
وكما جاء العاملان نايفة واملومني �ضمن قائمة العقول العلمية امل�ؤثرة الأ مناء ،وعدد من العمداء و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ور�ؤ�ساء
التي قادت م�سرية البحث العلمي خالل العقد املا�ضي ( 2001-جامعات� ،ألقى كل من الأ كادميي اجلليل نايفة كلمة حتدث فيها عن
رحلة العلم التي قطعها بجد ومثابرة قاطفا ثمار النجاح والإجناز،
 )2013التي �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة توم�سون رويرتز.
م�شريا � إىل جملة من الظروف التي مهدت له الطريق وجعلت من
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة � إن االحتفال بتكرمي احلظ حليفه ما �أ�سهم يف حتقيق ما هو عليه الآن.
علمني �أثبتا جدارتهما ومتيزهما يف � إعالء قيمة العلم و�ش�أن الإبداع
يحمل �أكرث من معنى ،وي�ؤكد �أن اجلامعة الأ ردنية التي تواىل على من جانبه �أكد املومني امكانية جت�سري الهوة بني علماء الأ ردن
� إدارتها ر�ؤ�ساء كل هاج�سهم الرفعة والتميز ،ما�ضية نحو مدارج وعلماء الدول املتقدمة من خالل ا�ستغالل الوقت والعمل �ضمن
الرقي ومراتب ال�سمو /م�شريا � إىل �أن التميز والإبداع �سمات فرق بحثية واال�ستغالل الأ مثل للموارد املادية املحدودة .موجها
ال�شكر «للأ ردنية» على بادرة تكرميه.
تتنامى مع اجلامعة.
و�أ�ضاف الطراونة � إىل �أن اجلامعة ترى يف � إجنازهما الذي تعتز به ودعا املومني الأ �ساتذه والباحثني مل�ساندة اجلامعة يف �سعيها
وتفتخر متيزا لها ملا ي�سهم من حتقيق ر�ؤيتها يف تبو ؤ� موقع متقدم يف للح�صول على مواقع متقدمة بني اجلامعات العاملية.


بح�سب ت�صنيف ويبوميرتك�س العاملي

�ضمن �أف�ضل ( )%1من اجلامعات العربية

� إبراهيم ذياب – حلت اجلامعة الأ ردنية باملرتبة العا�شرة عربيا
من بني قرابة �ألف جامعة عربية م�شاركة يف ت�صنيف ويبوميرتك�س
العاملي لتتقدم بذلك �أربع مراتب عن الت�صنيف الأ خري وت�صبح
�ضمن �أف�ضل ( )%1من اجلامعات العربية.

من جانبه اعترب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون �ضمان اجلودة
والبحث العلمي الدكتور حممد وليد البط�ش حتقيق هذا التميز
م�ؤ�شرا على �أن �سيا�سات اجلامعة وخطتها اال�سرتاتيجية الرامية
� إىل الو�صول � إىل العاملية بد�أت ت�ؤتي �أكلها ،و�أن اجلامعة ما�ضية يف
خطى مدرو�سة ويف االجتاه ال�صحيح.

وحافظت اجلامعة على املرتبة الأ وىل حمليا ،وحلت يف املرتبة ()52
بني ( )1200جامعة داخلة يف الت�صنيف يف ال�شرق الأ و�سط لتكون
من �ضمن �أف�ضل ( ،)%4.3فيما تقدمت ( )112مرتبة �آ�سيويا و�أ�شار البط�ش اىل �أن اجلامعة تراقب �أداءها من خالل عدد من
لتحل بالرتتيب ( )380من بني قرابة ( )7400جامعة لتكون من الت�صنيفات العاملية من بينها � إىل جانب ت�صنيف الويبوميرتك�س
م�ؤ�س�سة ( )QSالعاملية وهو �أعلى ت�صنيف جلودة التعليم العايل,
�ضمن �أف�ضل ( )%5بني جامعات �آ�سيا.
حيث ح�صلت يف الفرتة ال�سابقة على ت�صنيف ثالث جنوم يف �أعلى
وعلى ال�صعيد العاملي جتاوزت «الأ ردنية» ( )285مرتبة عن
م�ستوياته ,الأ مر الذي ي�ؤكد جدية اجلامعة يف حتقيق �أهدافها.
ت�صنيفها ال�سابق لتدرج يف الرتتيب ( )1348وتكون من �ضمن
�أف�ضل ( )%7بني جامعات العامل املدرجة يف الت�صنيف التي يذكر �أن ت�صنيف الويبومرتك�س يعتمد يف حتديد ترتيب اجلامعات
جتاوزت ع�شرين �ألف جامعة.
على م�ستوى العامل على �أ�سا�س ن�شاطات اجلامعة التي تظهر يف
رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف الطراونة اعترب �أن هذا موقعها االلكرتوين باال�ستناد � إىل �أربعة معايري ،يتمثل �أولها بعدد
التقدم يف الت�صنيف اجلديد نتيجة لالهتمام املتزايد الذي توليه الأ بحاث والدرا�سات والتقارير املن�شورة الكرتونيا حتت نطاق موقع
اجلامعة لعر�ض منجزها الأ كادميي والعلمي والبحثي والطالبي اجلامعة.
واالجتماعي على موقعها االلكرتوين الذي �شهد م�ؤخرا نقالت
وي�أتي حجم �صفحات املوقع التابع للجامعة كثاين املعايري ،ويعترب
نوعية من حيث املحتوى وال�شكل واخلدمات التي يقدمها.
عدد الروابط اخلارجية و�سهولة الو�صول للموقع من خالل حمركات
و�شكر الطراونة جميع العاملني يف اجلامعة على اختالف وظائفهم البحث املعيار الثالث ،ورابع ًا امللفات الغنية التي حت�سب بعدد
و�أدوارهم على ذلك اجلهد املثمر ،داعيا � إىل بذل املزيد من اجلهد
امللفات االلكرتونية ب�أنواعها املختلفة التي تنتمي ملوقع اجلامعة.
يف �سبيل رفعة اجلامعة وتطورها.


الفارابي الكازاخية
متنح الطراونة الدكتوراه الفخرية

زكريا الغول  -لقاء � إجنازاته العملية والعلمية و� إطالقه حراكا
�أكادمييا � إيجابيا توج بعدد من املبادرات اخلالقة يف خمتلف املواقع
التي �شغلها منحت جامعة الفارابي الكازاخية الدكتوراه الفخرية
يف العلوم الرتبوية لرئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف
الطراونة.
و�سلم رئي�س جامعة الفارابي الدكتور عامل موتانوف يف حفل
مهيب �أقيم بهذه املنا�سبة بح�ضور عدد من كبار ال�شخ�صيات
الأ ردنية والكازاخية.
وي�شار اىل ان الدكتور الطراونة ت�سلم العديد من الأ و�سمة
وال�شهادات التقديرية من خمتلف اجلهات العربية والدولية كان
�آخرها و�سام القد�س الطالبي من الدرجة الأ وىل تقديرا للدور
الكبري الذي ي�ضطلع به يف دعم الق�ضية الفل�سطينية وتبني دعم
مبادرات و�أن�شطة الطلبة املقد�سيني � ،إىل جانب اعتماد تدري�س
مادة عن القد�س.
كما منحت منظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية التابعة للأ مم
املتحدة ومقرها العا�صمة الدمناركية كوبنهاجن الطراونة �شهادة
تقديرية ودرع املنظمة ،تقديرا لدوره يف � إ�شاعة ال�سلم العاملي من
خالل املواقع التي تقلدها.

وح�صل الطراونة على جائزة «الإ�سهام املتميز يف التعليم»
واملقدمة من امل�ؤمتر العاملي للتعليم الذي عقد يف مدينة مومبي
الهندية.
فيما منحته جامعة الفارابي و�سام الفارابي ك�شخ�صية
�أكادميية بارزة والذي يعد من �أرفع الأ و�سمة التي متنح لر�ؤ�ساء
الدول واحلكومات وكبار العلماء.
الدكتور الطراونة ومنذ توليه مهامه رئي�سا للجامعة الأ ردنية �أطلق
ا�سرتاتيجية للتحول نحو العاملية خالل االعوام ،2013-2018
وتقوم على مراجعة كل عمليات اجلامعة يف امل�ستويات الأ كادميية
والإدارية والطالبية كافة ،بهدف م�ساعدة اجلامعة على الرقي � إىل
م�صاف اجلامعات العاملية مع الإبقاء على دورها الرائد القيادي
يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والرتبوية يف
الأ ردن والعامل العربي ،يف معاجلة الكثري من التحدّيات وامل�شكالت
االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية التي تواجه املجتمع
الأ ردين والعربي والعاملي � ،إىل جانب رفد تلك املجتمعات بالقادة
املدربني.


اجلامعة تكرم طوقان لفوزه بجائزة خليفة الرتبوية

حممد مبي�ضني -كرمت اجلامعة الأ ردنية رئي�س جمل�س �أمنائها
الدكتور خالد طوقان لفوزه بجائزة خليفة الرتبوية على �صعيد
ال�شخ�صية الرتبوية االعتبارية التي متنحها دولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة �سنويا.
ومتنح اجلائزة ل�شخ�صية تربوية علمية على م�ستوى العامل
العربي ممن لها � إ�سهامات متميزة يف حقل التعليم �أو التعليم العايل
�أو البحث العلمي �أو �أعمال ريادية يف جمال النهو�ض بالتعليم على
م�ستوى القطر �أو العامل العربي.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة يف احلفل
التكرميي الذي �أقيم بهذه املنا�سبة  � »:إن تكرمي الدكتور طوقان من
قبل اجلائزة �أوال ومن قبل اجلامعة ثانيا � إمنا هو اعرتاف مبكانته
العلمية واالعتبارية والوطنية وهو انحياز الهتماماته املقدرة يف
امليدان الرتبوي واملعريف يف الأ ردن».
و�أ�ضاف �أن التكرميات املتتالية لأ �ساتذة وطلبة يف اجلامعة
� إمنا تتحدث عن �سعي اجلامعة لتطوير نف�سها والنهو�ض ب�أبواب
املعرفة والعلم م�ؤكدا � إ�صرار اجلامعة على � إيجاد مكانة تليق بها
بني جامعات العامل املتقدم.
ولفت الطراونة � إىل �أن تكرمي الدكتور طوقان من قبل جائزة
خليفة هو مبثابة تكرمي لكل فرد يف اجلامعة والأ ردن ب�شكل عام وهو
احلا�ضر دوما يف خمتلف الأ زمنة الوطنية �أ�ستاذا ووزيرا ورئي�سا
لأ هم اجلامعات ورياديا و�صاحب ر�ؤية ثاقبة يف التعليم والطاقة
النووية.


بدوره �أ�شار طوقان � إىل �أن ح�صوله على هذه اجلائزة الرفيعة
ما كان � إال ملا وفرته اململكة الأ ردنية الها�شمية من بيئة بحثية
وم�ساحة وا�سعة من احلرية والت�شجيع على امل�ضي قدما يف دعم
امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات والأ فراد لتحقيق منجزاتهم و�أفكارهم على
تعدد حقولها.
طوقان لفت � إىل �أن الأ ردن يف ظل قلة موارده و� إمكاناته راهن
على وعي املواطن وقدرته على جتاوز �شح املوارد فكان من �أهم
�أولوياته التعليم النوعي الذي ي�سعى من خالله � إىل � إبراز الطاقات
وتوظيف الكفاءات التي من �ش�أنها � إعالء م�ستوى الوطن وتقدمه.
وعر�ض طوقان �أمنوذج اجلامعة الأ ردنية التي لها ر�ؤية
يف حتقيق جودة التعليم وا�ستثمار قدرات الفرد الأ ردين علميا
و�أكادمييا م�ؤكدا �أن ثقافة الأ ردنيني ووعيهم كانا �سببا بارزا يف
قدرة الدولة على جتاوز الفنت واملحن والوقوف �صفا واحدا حلماية
املنجز الوطني.
و�أهدى طوقان يف ختام كلمته فوزه بهذه اجلائزة للوطن ولكل
فرد �أردين منتم لرتاب هذا الوطن وللجامعة الأ ردنية التي حتر�ص
على �أن تكون �سباقة يف ت�سليط ال�ضوء على املنجزات الوطنية بكافة
جماالتها العلمية واالقت�صادية واالجتماعية.
ويف نهاية احلفل �سلم الطراونة طوقان هدية تذكارية بهذه
املنا�سبة و�سط ح�ضور الفت لأ ع�ضاء جمل�س الأ مناء ونواب رئي�س
اجلامعة وعمداء الكليات وكبار امل�س�ؤولني.

اجتماع لر�ؤ�ساء جلان م�شروع
�سيناريوهات الأ ردن 2030

حممد مبي�ضني – تدار�س ر�ؤ�ساء جلان م�شروع �سيناريوهات الأ ردن الدعم مبا يخدم الدولة الأ ردنية مثمنا جهود ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
 2030يف اجتماع عقده مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة اللجان امل�شاركة يف تنفيذه.
الأ ردنية �سري عمل امل�شروع وبلورة املنهجية ب�أبعادها املختلفة � إىل
و�أ�شار مدير مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية مدير امل�شروع
جانب � إعداد خطة عمل املرحلة املقبلة.
الدكتور مو�سى �شتيوي � إىل �أهمية اال�ستفادة من جتارب دول
وعر�ض ر�ؤ�ساء اللجان التي ت�ضم االقت�صاد وال�سيا�سة والتنمية متقدمة نفذت م�شاريع مماثلة متوقعا ان يتم االنتهاء من امل�شروع
االجتماعية والإن�سانية واملياه والطاقة � إ�ضافة � إىل اللجنة الفنية الذي ينفذ بدعم كامل من اجلامعة وكادرها ومب�شاركة نخبة من
حزمة من املقرتحات التي من �ش�أنها � إجناز م�سارات امل�شروع الذي اخلربات الأ ردنية يف غ�ضون عام.
ي�ستهدف التخطيط امل�ستقبلي لتطور املجتمع الأ ردين ودرا�سة
امل�شاركون يف االجتماع �أكدوا �أن امل�شروع يعد من امل�شاريع
التحديات التي تواجه املنطقة يف املرحلة احلالية وانعكا�ساتها على
الريادية التي تنفذها اجلامعة والتي من �ش�أنها م�ساعدة احلكومات
امل�ستقبل الأ ردين.
و�أكد رئي�س اجلامعة  /رئي�س اللجنة التوجيهية للم�شروع وامل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
الدكتور اخليف الطراونة ا�ستمرار اجلامعة بتقدمي كافة �أ�شكال يف دفع عجلة تقدمها وازدهارها.



تبحث يف مواطن ال�ضعف والقوّة والتحدِّ يات والعقبات التي تواجه الن�ساء

درا�سة لتقييم واقع املر�أة يف ت�شريعات
الأ حوال ال�شخ�صيّة يف الأ ردن
زكريا الغول  -عقد مركز درا�سات املر�أة يف اجلامعة الأ ردنية
اجتماع اللجنة التوجيهية التح�ضريي الأ ول لدرا�سة بحثية �أكادميية
متخ�ص�صة يجريها حول «واقع الن�ساء يف ت�شريعات الأ حوال
ال�شخ�صية واملحاكم الدينية».
وت�ضم اللجنة التوجيهية نخبة من �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص
من الأ كادمييني واملهتمني ب�ش�ؤون املر�أة وحقوق الإن�سان من
م�س�ؤولني حكوميني وممثلي منظمات جمتمع مدين � إ�ضافة � إىل
ق�ضاءة و� إعالميني وحمامني نا�شطني يف املجال ال�شرعي والكن�سي.
وتهدف الدرا�سة � إىل حتقيق مزيد من العدالة وامل�ساواة يف قوانني
الأ حوال ال�شخ�صية ،وتوفري �أ�س�س املحاكمة العادلة لكل من الرجل
واملر�أة يف املحاكم ال�شرعية والكن�سية .من خالل التعرف على
�أطر و�أ�سانيد احلماية الت�شريعية للمر�أة يف ت�شريعات الأ حوال
ال�شخ�صية للم�سلمني وغري امل�سلمني ومدى املواءمة ما بني الن�صو�ص
القانونية الوطنية اخلا�صة ،وم�صادر الت�شريع � ،إ�ضافة � إىل مدى
توافر �ضمانات املحاكمات العادلة يف تلك املحاكم.
وقال رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف الطراونة رئي�س اللجنة
التوجيهية للدرا�سة  �»:إن اجلامعة �ستدعم الدرا�سة الأ كادميية


للو�صول � إىل ر�ؤية وتو�صيات �ستو�ضع �أمام �صاحب القرار يف
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،بغية تبنيها وتنفيذها ،لأ هميتها
وحاجة جمتمعنا امللحة لت�سليط ال�ضوء على اجلوانب املتعلقة
بالأ حوال ال�شخ�صية ».م�شددًا على �أن دور اجلامعة الريادي
جمابهة امل�شاكل قبل حدوثها ،عرب � إجراء الدرا�سات والأ بحاث
و� إيجاد احللول الناجعة».
و�أ�ضاف �أن «الأ ردنية» باعتبارها �أم اجلامعات يقع على عاتقها دور
ريادي حلمل منارة العلم واملعرفة والفكر ،وقيادة حراك �أكادميي
يرتك ب�صمة وا�ضحة على م�سرية الوطن ،الفتًا اىل الدور املتنامي
ملركز درا�سات املر�أة يف � إثراء البحث الأ كادميي يف ق�ضايا املر�أة
والنوع االجتماعي ،وا�صفًا الدرا�سة باجلريئة كونها تالم�س الن�ساء
يف �أروقة املحاكم.
ولفت � إىل �أن الدرا�سة �أكادميية بحتة غايتها الو�صول � إىل احلقيقة
واالرتقاء مب�ستوى الأ داء ،متمنيًا �أن ت�ؤخذ تو�صيات الدرا�سة على
حممل اجلد ،وتُتبنى من �أ�صحاب القرار ،وتُتابع يف جمل�س النواب
ومن �أ�صحاب الف�ضيلة والنيافة ،و�أن تنال عناية طلبة املاج�ستري
والدرا�سات العليا والباحثني.

من جانبها بينت مديرة املركز الدكتورة عبري الدبابنة �أن م�ساهمات
�أع�ضاء اللجنة �سيكون لها الأ ثر قي ر�سم خارطة الطريق يف نهج
الدرا�سة وما بعد الدرا�سة بتعاونهم يف ح�شد الدعم نحو حتقيق
احلياة الف�ضلى للمواطن والتغيري املجتمعي الإيجابي والعدالة
الإن�سانية يف املنظومة الت�شريعية لقانون الأ حوال ال�شخ�صية
واملحاكم الدينية ال�شرعية والكن�سية يف الأ ردن.
ولفتت � إىل تفا�صيل يف املحاكم ال�شرعية والكن�سية م�ؤثرة يف جمرى
العدالة للن�ساء من منظور حقوقي ،ومنها �أن الن�ساء مغيبات يف
تلك املحاكم وقالت «ال يوجد قا�ضيات يف املحاكم الدينية وال حتى
� إداريات �أو موظفات مما اعتربته حتديا وعبئا نف�سيا واجتماعيا
على الن�ساء يف �أروقتها».
بدورها زادت اخلبرية الدولية يف ق�ضايا املر�أة وحقوق االن�سان
ع�ضو الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �أ�سمى خ�ضر �أن غياب الن�ساء يف
املحاكم الكن�سية وال�شرعية غري مالئم للن�ساء وقالت «الن�ساء
ي�شعرن بنوع من الرهبة خا�صة يف �سردهن لتفا�صيل ح�سا�سة
وحمرجة �أمام ق�ضاة ذكور وتابعت خ�ضر «ال يوجد ما مينع من
وجود الن�ساء يف املحاكم الدينية والقوانني ال متنع ذلك «.
وتابعت خ�ضر « نحن بحاجة � إىل ر�ؤية �ضمريية روحية لإ�شكاالت
العائلة يف املحاكم مثمنة مكاتب الوفاق الأ �سري واعتربتها مفيدة
وهامة وبنود يف قانون الأ حوال ال�شخ�صية اجلديد ومنها �صندوق
النفقة مت�أملة �أن يكون رديفا لها يف املحاكم الكن�سية.ويف ذات
ال�سياق لفتت � إىل ارتفاع ر�سوم التقا�ضي يف املحاكم الكن�سية الذي
اعتربته ت�أخريا يف العدالة خا�صة �أمام الن�ساء الفقريات.
وقدم القا�ضي �أ�شرف العمري ممثال عن قا�ضي الق�ضاة الدكتور

احمد هليل �شكره للجامعة الأ ردنية ومركز درا�سات املر�أة الهتمامهم
مبكانة املر�أة يف ت�شريعات الأ حوال ال�شخ�صية يف اململكة وملخ�صا
لواقع املراة يف ت�شريعات الأ حوال ال�شخ�صية للم�سلمني يف الأ ردن
وم�صرحا عن �سعي دائرة قا�ضي الق�ضاة يف � إعادة هيكلة التقا�ضي
يف داخل املحاكم ال�شرعية يف الأ ردن ومقدما لدور الدائرة يف
توفري بيانات � إح�صائية �شفافة ومتكاملة دورية .م�شريا � إىل �أن كافة
املالحظات يف � إجراءات التقا�ضي يتم جمعها با�ستمرار ملعاجلتها
وحتقيق العدالة املن�شودة.
فيما قدم املحامي نزار الديات ملخ�صا حول واقع املراة يف
ت�شريعات االحوال ال�شخ�صية للم�سيحيني يف الأ ردن.
والدرا�سة التي تقوم عليها الباحثتان عبيدة عبدة ودميا كراد�شة
ت�أتي �ضمن �أهداف و�سيا�سة املركز الرامية � إىل امل�ساهمة يف الإنتاج
املعريف يف جمال حقوق الإن�سان ,بالإ�ضافة � إىل ر�سم ال�سيا�سات
العامة فيما يتعلق بحقوق املر�أة و� إحداث التغيري املجتمعي القائم
على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات ».و�سيتبع الدرا�سة املقرر � إعالن
نتائجها خالل الأ �شهر القادمة م�ؤمتر تلتقي فيه جميع الفئات
واخلربات املهتمة لعر�ض خمرجات الدرا�سة واخلروج بالتو�صيات
املوجهة ل�صانعي القرار لإحداث التغيري املن�شود.
ويعد مركز درا�سات املر�أة وحدة �أ�سا�سية من وحدات اجلامعة
الأ ردنية ,مينح درجة املاج�ستري يف درا�سات املر�أة بدعم واهتمام
من �سمو الأ مرية ب�سمة بنت طالل .ت�أ�س�س عام  2006بعد �أن كان
برناجم ًا لدرا�سات املر�أة مت � إن�شا�ؤه عام  ‘1998ثم �أ�صبح بعد
ذلك ق�سم ًا لدرا�سات املر�أة ،ومن ثم مركز ًا متخ�ص�ص ًا يف �ش�ؤون
املر�أة وق�ضاياها على امل�ستويني املحلي والإقليمي.

م�����������������������������ن�����������������������������ح
«ال���ب���دور وخ���وري»
ل�������ق�������ب أ���������س�������ت�������اذ
���������������������������ش��������������������������رف
�أخبار الأ ردنية  -قرر جمل�س عمداء اجلامعة الأ ردنية يف جل�سته رقم ( )24/2014ت�سمية كل من الأ �ستاذ يف ق�سم الفل�سفة يف كلية
الآداب الدكتور �سلمان ف�ضيل البدور ،والأ �ستاذة يف ق�سم الأ طفال يف كلية الطب الدكتورة جنوى عفيف خوري»�أ�ستاذ �شرف».
وجاء منح البدور وخوري هذا اللقب نظري جهودهما الطيبة يف خدمة اجلامعة ،وتقديرا لتميزهما يف دفع م�سرية اجلامعة العملية
والتعليمية والبحثية ،مقدمان لطلبة العلم جل ع�صارة فكرهما وجتاربهما يف احلياة ،و� إميانا من اجلامعة بالقيمة املعرفية التي ميتلكانها
وبقامتهما العلمية والأ كادميية املتميزة.
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 م�ؤمترون يدعون لتح�سني
بيئة الأ عمال الأ ردنية
حممد املبي�ضني -دعا م�ؤمترون احلكومات واجلهات املعنية
يف القطاع اخلا�ص � إىل و�ضع ت�صور م�ستقبلي لتطوير بيئة الأ عمال
الأ ردنية.
و�أ�شاروا يف ختام �أعمال امل�ؤمتر الدويل الثاين لبيئة الأ عمال
يف اجلامعة الأ ردنية � إىل �أن هذه البيئة �سوف حت�سن من تناف�سية
االقت�صاد الوطني كونها ت�شكل رافعة �أ�سا�سية لتعزيز الإنتاج و�صوال
لتحقيق تنمية م�ستدامة وت�ؤمن احلياة الكرمية للأ ردنيني.
و�أكدوا �ضرورة الرتكيز على الإبداع وتنفيذ حزمة من
الإ�صالحات التي ترفع من �سوية الأ داء االقت�صادي واملايل والإداري
ال�سيما يف اجلوانب التي حتفز على اال�ستثمار خللق فر�صة عمل
لل�شباب الأ ردين.
امل�ؤمتر الذي حمل عنوان «مع�ضلة الأ عمال :املعايري البيئية
والأ خالقية ومتطلبات الأ داء» �شكل �ضمن �أهدافه فر�صة مهمة

لتبادل املعلومات بني خرباء عرب و�أجانب و�أردنيني حول امل�شكالت
التي حتتاج � إىل حلول �سريعة خ�صو�صا توفري خدمات ومنتجات
لزبائن وم�ستهلكني مهتمني بتطور �صنع املنتجات.
ويف جل�سة االفتتاح حدد رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف
الطراونة يف كلمته متطلبات وم�ؤ�شرات جناح بيئة الأ عمال التي
تهم �صناع القرار و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأ موال واملواطنني ويف مقدمتها
كيفية التوفيق بني متطلبات الأ داء التي حتفز الأ موال لال�ستثمار
والإيفاء باملعايري الأ خالقية التي تهم امل�ستهلك بالدرجة الأ وىل
واحلكومة واملنظمات غري احلكومية.
وقال � إن الأ ردن �أ�س�س منذ بدايات ن�شوء الدولة جمموعة من
القوانني والت�شريعات الناظمة لتوفري الإطار ال�شمويل الذي يحكم
عمل امل�ؤ�س�سات وال�شركات الفتا � إىل اعتناء احلكومات بالبنى
التحتية التي ت�سهم يف دعم االقت�صاد ولفت انتباه امل�ستثمرين.
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الطراونة يف حديثه �أ�شار � إىل املنجز الوطني الذي عمل على
ت�شجيع الأ عمال ال�صغرية للأ فراد واجلمعيات �ضمن بيئة ناظمة
ومتطورة تخلق الفر�ص وحتفز الإبداع وتتجاوز الإمكانات والواقع.
بدوره �أكد عميد الكلية  /مقرر اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر
الدكتور زعبي الزعبي �أن امل�ؤمتر �سعى اىل معاجلة م�شكالت
ع�صرية بحاجة � إىل حلول �سريعة ،منوها � إىل �أن العامل اليوم يواجه
مهمة توفري خدمات ومنتجات لزبائن وم�ستهلكني مهتمني بنواح
�أخالقية ترافق �صنع املنتجات وتوفري اخلدمات.
وقال الزعبي � إن هاتني العمليتني ت�ؤثران على البيئة ما ي�ؤثر
على امل�صنعني وال�شركات ب�شكل كبري ،الأ مر الذي ينتج عنه �ضغوط
متزايدة على امليزانيات لتفادي الوقوع يف زاوية ال�شركات ال�سلبية
�أو ما ي�سمى القوائم ال�سوداء لل�شركات.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر يعد � إحدى الأ دوات البحثية التي تنفذها
الكلية �ضمن �سل�سلة من التظاهرات العلمية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون
التجارة واالقت�صاد العاملي.
وناق�ش امل�ؤمتر على مدار ثالثة �أيام ( )40ورقة عمل
متخ�ص�صة ركزت على م�ضامني �أخالقيات العمل والطاقة املتجددة
والنمو االقت�صادي و� إدارة املوارد الب�شرية واملعايري البيئية لتطوير
12

املنتج وق�ضايا حما�سبية والقوائم املالية املتعلقة بالقطاع امل�صريف
واملايل والت�شريعات وال�سيا�سات العامة والريادة ومتويل امل�شاريع
ال�صغرية ،قدمها نخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني من خمتلف
البلدان العربية والأ جنبية ومب�شاركة وا�سعة لرجال املال والأ عمال.
وعقب احلفل اخلتامي كرمت الكلية امل�شاركني والداعمني
وعددا من العاملني يف اجلامعة لعطائهم املتميز يف � إدارة وتنظيم
امل�ؤمتر الذين بدورهم �أعربوا عن �شكرهم للحكومة الأ ردنية
على الت�سهيالت التي قدمت لهم خالل فرتة � إقامتهم يف اململكة
وللجامعة الأ ردنية على ا�ست�ضافتها لهذا امل�ؤمتر وللإ مكانيات التي
وفرتها لإجناح �أعماله يف مناخ علمي وبحثي متميز.
فيما و�صف عدد من طلبة الدرا�سات العليا يف الكلية امل�ؤمتر ب�أنه
مثمر ،م�ؤكدين �أهمية الور�شة املتخ�ص�صة التي نظمها امل�ؤمتر حول
كيفية � إعداد بحوث علمية متخ�ص�صة تتعلق بقطاعات االقت�صاد
واملال والأ عمال يف الأ ردن.
وعلى هام�ش امل�ؤمتر اطلع امل�ؤمترون على «جدارية الأ عمال»
التي نفذتها الكلية بال�شراكة مع كلية الفنون والت�صميم والتي
جاءت لتوثق تاريخ الكلية واجلامعة والوطن.
وج�سدت اجلدارية ر�ؤية الكلية اجلديدة واملجتمع الأ ردين

م�ؤمتـرات وندوات

جدارية الأ عمال
والإن�ساين ب�شكل �أو�سع وما حتمله من معان لذاكرة املكان والزمان احلديثة وو�سائل االت�صال االجتماعي ونقل املعلومة واكت�ساب
وتوثق بناة النه�ضة ورموز التطوير وديدن العمل للم�ستقبل الواعد العرفة � .إىل جانب دالالت وم�ؤ�شرات وا�ضحة لتنوع املجتمع الأ ردين
وتعدد �أطيافه و� إىل ركائز الدولة الأ ردنية من حقوق � إن�سان و�سيادة
واملزدهر.
وحتمل اجلدارية ر�سائل ت�شجع على العمل والإبداع وال�سعي الد�ستور والقوانني و� إبراز م�صادرها من ال�شرائع الدينية.
لطلب العلم دون � إغفال الناحية الع�صرية التي ت�شمل التكنولوجيا
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�أبحاث علمية وور�ش متخ�ص�صة وتفاعل طالبي ومعر�ض هو الأ كرب يف تاريخ الكلية

م�ؤمتر طب الأ �سنان ...علمي بامتياز
فادية العتيبي -أ�دّى امل�ؤمتر العلمي لكلية طب الأ �سنان يف
اجلامعة الأ ردنية يف دورته ال�سابعة ولأ ول مرة ر�سالة �سامية متثلت
يف ت�شجيع طلبة الكلية على امل�شاركة يف الربنامج العلمي احلافل
بالأ بحاث العلمية والور�شات املتخ�ص�صة التي تخللت فعاليات
امل�ؤمتر.
تفاعل الطلبة بدا وا�ضحا بعد �أن قدم طلبة املرحلة ال�سريرية
عددا من �أوراقهم البحثية واحلاالت ال�سريرية على هيئة
حما�ضرات ،ومن خالل مل�صقات علمية عر�ضت يف باحة املعر�ض
الذي �أقيم على هام�ش امل�ؤمتر مب�شاركة كربى ال�شركات الطبية
لعر�ض �آخر امل�ستجدات يف علوم طب الأ �سنان و�أحدث الأ جهزة.
امل�ؤمتر الذي عقدته الكلية هذا العام بالتزامن مع العيد الثالثني
لت�أ�سي�سها وحمل عنوان « طب الأ �سنان :نهج متعدد االخت�صا�صات»،
هدف � إىل تبادل اخلربات بني العاملني يف املجال الطبي ،واالطالع
على التطورات املتالحقة يف جمال البحث العلمي � ،إىل جانب � إثراء
مهنة طب الأ �سنان بكل ما هو جديد من تقنيات وم�ستجدات علمية
يف جمال �صحة الفم والأ �سنان.
ويف حفل االفتتاح قال رئي�س اجلامعة الدكتور الطراونة يف
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كلمة له � »:إن كلية طب الأ �سنان ت�سرع اخلطى بثبات لت�صل � إىل
م�ستويات رفيعة من التميز والتطور حتى غدت ذات ر�سالة � إن�سانية،
ت�أخذ مكانتها ب�شموخ و� إبداع بني مثيالتها على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي» ،م�ؤكدا �أن خريجيها مو�ضع ترحيب اجلامعات العاملية
وا�ستقطاب �سوق العمل ويحظون بالأ ف�ضلية يف التوظيف.
و�أ�ضاف الطراونة �أن الكلية تلتقي مع �سعي اجلامعة الأ ردنية
نحو العاملية ،وتبوء مكانة مرموقة بني جامعات العامل الأ كرث متيزا
والتزاما مبعايري اجلودة والإبداع يف جماالت التعليم والبحث
العلمي ،منوها � إىل الدور الذي توليه الكلية � إىل جانب الكليات
الطبية الأ خرى وم�ست�شفى اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي
من توفري خدمات طبية ورعاية �صحية و� إعداد كفاءات طبية
متخ�ص�صة.
و�شدد الطراونة على �أن اال�ستمرار على ذات الوترية من
امل�ستوى العلمي الرفيع والأ داء املتميز يقت�ضي توفري برامج �أكادميية
متخ�ص�صة وتهيئة الفر�صة لأ ع�ضاء هيئة التدري�س لالطالع على
املمار�سات الأ كادميية و�أ�ساليب التعلم املتميزة ،الفتا � إىل �أن
االهتمام بربامج البحث العلمي مع مراعاة التوازن بني البحوث

م�ؤمتـرات وندوات

الأ �سا�سية والتطبيقية �ضرورة من �ضرورات التطور واالبتكار.
عميد الكلية الدكتور زيد البقاعني بدوره �أكد �أن كلية طب
الأ �سنان باتت اليوم عاملية بامتياز ،معلال ذلك بح�صولها على
اعرتاف اجلمعية الأ وروبية لكليات طب الأ �سنان بربنامج دكتور
يف طب الأ �سنان ،ولفاعلية �أع�ضاء هيئتها التدري�سية يف منظمات
دولية تعنى ب�صحة الفم ون�شر �أبحاثهم يف جمالت عاملية حمكمة،
وت�سجيلهم لرباءات اخرتاع � ،إىل جانب اعتمادها مقرا لإجراء
امتحانات ع�ضوية كلية اجلراحني امللكية ،ولأ ن ن�سبة الطلبة غري
الأ ردنيني فيها بلغت حوايل .25%
وعلى ال�صعيد املحلي �أ�شار الدكتور البقاعني � إىل العالقة التي
تربط ما بني الكلية وكل من وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية
وجامعة العلوم والتكنولوجيا واملجل�س الطبي الأ ردين بالإ�ضافة � إىل
نقابة �أطباء الأ �سنان التي و�صفها بـ ـ «التفاعلية التكاملية» يف �شتى
املجاالت ملا حتققه من خدمة للمهنة واملجتمع.
من جانبه قال رئي�س اللجنة العلمية
للم�ؤمتر الدكتور � إياد العمري � إن اللجنة
املنظمة عملت على �أن يكون هذا امل�ؤمتر
م�ؤمترا علميا حمكما والأ ول يف اجلامعة
الأ ردنية ،م�شريا � إىل �أنه �سيتم ن�شر الأ بحاث
املقدمة يف جملة علمية حمكمة بعد �أن
مت قبولها من قبل جلنة ت�ضم نخبة من
الأ �ساتذة املحليني والعامليني.
«م�ؤمترعلمي بامتياز» هو �أب�سط ما
ميكن �أن يقال يف و�صف امل�ؤمتر الذي �شارك
فيه نخبة متميزة من الأ �ساتذة والعلماء
من الواليات املتحدة الأ مريكية وبريطانيا
و� إيرلندا وم�صر والإمارات العربية املتحدة

بالإ�ضافة � إىل الأ ردن ،و�شهدت فعالياته
�أحداثا علمية انفرد ومتيز بها عن باقي
ال�سنوات ال�سابقة.
فخالل جل�ساته التي امتدت ليومني
ناق�ش امل�شاركون من خمتلف الدول ما
يزيد على ( )25ورقة عمل ركزت يف
حماورها على معظم تخ�ص�صات طب
الأ �سنان من زراعة الأ �سنان وتقومي
الأ �سنان واملعاجلة اللبية و�آفات الفم
والأ �سنان � إىل جانب عر�ض لعدد من
احلاالت ال�سريرية ،جممعني على
�ضرورة حتقيق االرتقاء بامل�ستوى العلمي
لطب الأ �سنان ومواكبة كل ما هو حديث
وطارىء يف ذات املجال ،واال�ستعانة
باخلربات العلمية يف خمتلف دول العامل.
كما عقد على هام�ش امل�ؤمتر ثالث دورات متخ�ص�صة يف زراعة
الأ �سنان وتقومي الأ �سنان والفكني واملعاجلة اللبية� ،سلط �أ�ساتذة
نخبويون ال�ضوء فيها على �أحدث االبتكارات وامل�ستجدات العلمية
والطبية يف علم طب الأ �سنان � إىل جانب تخ�صي�ص جل�سة علمية مت
فيها بحث نهج تعدد التخ�ص�صات يف معاجلة الآفات الفموية.
و�شهد امل�ؤمتر الذي ح�ضره عدد من امل�س�ؤولني يف اجلامعة
وممثلون عن القطاع الطبي يف وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية
امللكية ،افتتاح قاعتني تدري�سيتني يف كلية طب الأ �سنان بعد �أن مت
� إعادة ت�أهيلهما وتزويدهما ب�أحدث الو�سائل التعليمية بتربع �سخي
من الدكتور زهري عي�سى مراد ،و� إقامة معر�ض هو الأ كرب من نوعه
يف تاريخ الكلية �شارك فيه كربى ال�شركات الطبية لعر�ض منتجاتهم
و�أبرز ما تو�صلوا � إليه.
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مب�شاركة �أكرث من ( )70باحثا من دول عربية و�أجنبية

امل�ؤمتر العاملي يف اللغة والأ دب والرتجمة
فادية العتيبي� -شكل امل�ؤمتر العاملي يف اللغة والأ دب والرتجمة
الذي نظمته كلية اللغات الأ جنبية برعاية �سمو الأ مرية عالية بنت
احل�سني مظلة التقى حتتها نخبة من العلماء والباحثني من خمتلف
دول العامل العربي والأ جنبي ملناق�شة الأ فكار وتبادل اخلربات حول
كيفية جعل اللغة والأ دب من الو�سائل الأ كرث فاعلية يف التوا�صل ما
بني ال�شعوب يف ظل املتغريات الطارئة يف العامل ب�شكل عام.
امل�ؤمتر الذي عقد بالتعاون مع جمعية �أ�ساتذة اللغة الإجنليزية
والرتجمة يف اجلامعات العربية( )APETAUو�أ�صوات يف
�آ�سيا ( )VIAوحمل عنوان « قوة االت�صال يف عامل متغري» جاء
مبثابة ترجمة حقيقية ملهمة كلية اللغات الأ جنبية القائمة على مد
اجل�سور ،وتعزيز العالقات مع �شعوب الدول الأ خرى من خالل
�شبكة من امل�صالح املتبادلة
وناق�شت جل�ساته على مدار ثالثة �أيام و�شارك فيها امل�ؤمتر
�أكرث من ( )70باحثا من دول عربية و�أجنبية جملة من املحاور
الرئي�سية املتعلقة يف الأ دب الإجنليزي ،واللغويات ،والرتجمة،
واللغة الإجنليزية وتعاليمها ،وتناولت مو�ضوعات ذات �صلة بالأ دب
املقارن و�أهميته يف العامل ،والتوا�صل بني الثقافات وتعلم اللغة،
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والتعددية الثقافية يف الأ دب الإجنليزي املعا�صر ،والرتجمة يف
النزاعات وغريها من املو�ضوعات ذات ال�صلة.
وقال رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف الطراونة يف
كلمة وجهها للم�شاركني خالل حفل االفتتاح � »:إن امل�ؤمتر يعد
فر�صة مهمة لالحتفال بقوة التوا�صل مع بع�ضكم البع�ض يف عامل
التغيري امل�ستمر ،من خالل تخ�ص�صات اللغة والأ دب والرتجمة،
بهدف اكت�شاف �أف�ضل ال�سبل للتوا�صل مع جمتمعاتكم؛ وعبور كل
احلواجز».
و�أ�ضاف الطراونة « لقد �أتيتم � إىل اجلامعة التي تفخر يف
انفتاحها على العامل ،وت�سعى جاهدة جلعل �أع�ضاء هيئتيها
التدري�سية والإدارية والطلبة �أكرث قدرة على التفاعل مع ثقافات
ال�شعوب الأ خرى» م�شريا � إىل خطتها اال�سرتاتيجية الهادفة لأ ن
تكون م�ؤ�س�سة عاملية را�سخة يف قلب ال�شرق الأ و�سط.
من جانبها قالت عميدة الكلية الدكتورة زهرة عو�ض � إن
التوا�صل الناجح بني املجتمعات املختلفة يتطلب فهم ثقافة بع�ضهم
البع�ض ،والتي ت�شتمل على القيم واملعتقدات والعادات والتقاليد،
م�ؤكدة على �أن ثقافة الأ مم تظهر يف �آدابها والتي يجب اخلو�ض
فيها الكت�ساب ر�ؤى جديدة.

�أر�شيفية  -من احتفاالت اجلامعة الأ ردنية بذكرى معركة الكرامة
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قمة �أكادميية �أردنية تركية
تبحث التعاون العلمي والبحثي

فادية العتيبي -عقدت اجلامعة الأ ردنية بح�ضور وزير التعليم
العايل والبحث العلمي الدكتور �أمني حممود اجتماعا لعدد من
ر�ؤ�ساء اجلامعات الأ ردنية الر�سمية واخلا�صة ونظرائهم من
اجلامعات الرتكية ملناق�شة �سبل و�آليات توطيد التعاون الأ كادميي
والبحثي بني اجلانبني.
وجرى خالل اللقاء الذي تر�أ�سه رئي�س اجلامعة الأ ردنية
الدكتور اخليف الطراونة التباحث يف جملة من الق�ضايا الأ كادميية
املتعلقة يف تعزيز التعاون يف جمال تدري�س اللغة العربية والعلوم
الإ�سالمية بالن�سبة للطلبة الأ تراك ،وزيادة املنح الرتكية للطلبة
الأ ردنيني يف حقول العلوم الطبية والطبيعية والتقنية ،ودعم جهود
التبادل الطالبي والأ كادميي و� إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم
وعقد امل�ؤمترات والن�شاطات العلمية مبا يحقق اال�ستفادة لكال
الطرفني.
ويف مداخلة له �أكد الوزير حممود �سعي اجلانبني الأ ردين
والرتكي � إىل اخلروج بنتائج من �ش�أنها حتقيق تعاون مثمر لي�صار
� إىل ترجمتها على �أر�ض الواقع ،م�ؤكدا �أن ما يتميز به الأ ردن من
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قيادة ها�شمية و�أمن وا�ستقرار � إىل جانب رغبة احلكومة الرتكية
على الت�شبيك ومد اجل�سور كلها عوامل من �ش�أنها � إر�ساء هذا
التعاون وتوثيق عراه.
وقال حممود � إن هذا اللقاء جاء ا�ستمرارا ل�سل�سلة من اللقاءات
التي جرت يف مدينة �أنقرة مع عدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات الرتكية،
مت خاللها التباحث يف عدد من الق�ضايا العلمية املتعلقة بالطلبة،
و� إن�شاء م�شاريع علمية م�شرتكة ،م�شريا � إىل �أن املباحثات متخ�ضت
عن �أمور �أبرزها زيادة يف �أعداد املنح الرتكية للطلبة الأ ردنيني
الدار�سني يف اجلامعات الرتكية.
الطراونة بدوره رحب ب� إقامة عالقات م�شرتكة مع اجلانب
الرتكي انطالق ًا من �سعي اجلامعة لالنفتاح على اجلامعات العاملية
والإقليمية من خالل الت�أكيد على زيادة التبادل الثقايف والعلمي
لإجناح الدور الريادي الذي ت�ضطلع به اجلامعة ،م�شيدا بالعالقات
الوطيدة التي تربط احلكومتني الأ ردنية والرتكية.
وقدم الطراونة للوفد ال�ضيف � إيجازا حول م�سرية اجلامعة
وتطورها يف اخلطط الدرا�سية والربامج الأ كادميية التي تطرحها،

� إ�ضــــاءات
ويف �سياق مت�صل �أ�شار
رئي�س جامعة الطفيلة التقنية
الدكتور �شتيوي العبداهلل � إىل
الفائدة التي �ستعود بالنفع
على جامعته عقب هذا
اللقاء الذي �سيتمخ�ض عنه
توقيع عدد من االتفاقيات مع
اجلامعات الرتكية من �ش�أنها
تعزيز التبادل الطالبي
والأ كادميي و� إقامة امل�ؤمترات
والندوات امل�شرتكة.
الوفد ال�ضيف �أكد ر�ؤيته
امل�شرتكة يف تعزيز التعاون
ومتتني العالقات العلمية
م�شريا � إىل خطتها للتحول نحول العاملية التي ارتكزت �ضمن
والثقافية وتوثيق عراها وتر�سيخها الأ مر الذي ي�صب يف م�صلحة
منهجيتها على مراجعة كافة عمليات اجلامعة يف امل�ستويات
البلدين ،م�شريا � إىل �أن اجلامعات الأ ردنية حققت قفزات علمية
الأ كادميية والإدارية والطالبية ،و�صوال � إىل حتقيق اجلودة ال�شاملة
و�أكادميية مكنتها من تر�سيخ مكانتها بني مثيالتها يف منطقة
يف مدخالت اجلامعة وعملياتها وخمرجاتها.
ال�شرق الأ و�سط.
من جانبه �أكد �سفري اجلمهورية الرتكية يف عمان �سدات اونال
متانة العالقات الأ خوية الأ ردنية
التي تربط ال�شعبني ،الفتا
� إىل تطابق وجهات النظر بني
البلدين فيما يخ�ص الق�ضايا
الإقليمية ،حيث ميثل البلدان
االعتدال واحلوار والتعاي�ش
ال�سلمي يف املنطقة ،وتوافقها
يف � إقامة عالقات تعاون علمية
وبحثية مع اجلامعات الأ ردنية
ت�سهم يف اال�ستفادة من خربات
اجلانبني والدفع مب�سرية
تقدمهما وارتقائهما.
رئي�س جامعة م�ؤتة الدكتور
ر�ضا اخلوالدة �شكر يف ت�صريح
له اجلامعة الأ ردنية على
ا�ست�ضافتها ملثل هذا اللقاء
الذي ي�شكل فر�صة حقيقية لتبادل التعاون مع اجلامعات الرتكية
وخالل الزيارة جال الوفد على عدد من املراكز البحثية التي
التي حققت ازدهارا وعراقة يف ال�سنوات الأ خرية ،م�ؤكدا حاجة ت�ضمها اجلامعة �أبرزها مركز الوثائق واخلطوطات ومركز حمدي
الطرفني لال�ستفادة من اخلربات العلمية التي حتت�ضنهما ،والفتا منكو ومركز اخلاليا اجلذعية ،حيث اطلع على جتربة اجلامعة
� إىل �ضرورة توطيد التعاون فيما يتعلق بالزيارات العلمية وما تتناوله الأ ردنية يف جمال الأ بحاث املتخ�ص�صة ومنهجيتها والنتائج التي
املراكز البحثية التي ت�ضمها كل جهة لتغطية النق�ص مبا يكمالن خل�صت � إليها.
بع�ضهما البع�ض.
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افتتاح مبنى مركز العالج باخلاليا اجلذعية
ر�سميا بداية العام املقبل
�أخبار االردنية  -م�شاريع بحثية تطبيقية لت�صنيع
قرنية ب�شرية وترميم مفا�صل الركبة وعالج تقرحات
اجللد �أبرز امل�شاريع التي ينفذها مركز العالج باخلاليا
اجلذعية يف اجلامعة الأ ردنية.
املدير العام للمركز الدكتور عبداهلل العبادي قال:
� إن النتائج الأ ولية لهذه امل�شاريع تب�شر بنجاحات كبرية،
م�شريا � إىل �أن القائمني على هذه الأ بحاث يجهدون
ال�ستكمال هذه الأ بحاث خالل ال�شهور املقبلة للح�صول
على النتائج النهائية.
و�أ�ضاف �أن املركز لديه الكثري من امل�شاريع البحثية
اجلاهزة للتنفيذ املتعلقة بعالج �ضعف ع�ضلة القلب
والف�شل الكلوي والكبد و�أمرا�ض الع�ضالت املوروثة ،ولكن
ننتظر �أن يتوفر الدعم املايل لتنفيذ تلك امل�شاريع.
و�أ�شار � إىل �أن املركز يهدف � إىل تطوير م�شتقات
ومنتجات �سريرية للعالج ا�ستع�صت على الطب لعدة
عقود وال يوجد لها عالج �شاف � ،إ�ضافة � إىل جذب الأ بحاث
التطبيقية للأ ردن وتدريب الكفاءات الوطنية والعربية
لال�ستفادة الق�صوى من التقنيات احلديثة ،وبالتايل
اجلمع بني التطبيق والبحث والتعليم.
وبني الدكتور العبادي �أن املركز ي�ضم عددا كبريا من
الكفاءات واخلربات املتميزة يف جمال زراعة اخلاليا
وف�صلها ودرا�ستها جمهريا ووراثيا ،من اجلامعة الأ ردنية
ومن اجلامعات الأ ردنية الأ خرى.
كما يحتوي املركز على ق�سم لت�صنيع املنتجات ال�سريرية
ذات التطبيق الب�شري وهو مزود بتقنية حديثة لتعقيم الهواء
والتحكم فيه ،مما يجعله مطابقا لأ حدث معايري الت�صنيع اجليد.
وي�ضم املركز وحدة �سريرية قادرة على � إجراء العمليات اخلفيفة
واملتو�سطة بوا�سطة املجهر اجلراحي.
وك�شف العبادي عن االنتهاء من بناء املركز يف حرم اجلامعة
الأ ردنية ،ليفتتح ر�سميا بداية العام املقبل ،متوقعا �أن ي�ستقطب
مر�ضى من كافة انحاء املنطقة عند افتتاحه لأ ن هذه اخلدمات
غري متوفرة يف بلدان املنطقة.
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وفيما يتعلق بالدعم الذي يتلقاه املركز �أو�ضح الدكتور العبادي
�أن املركز يتلقى الدعم من عمادة البحث العلمي يف اجلامعة
الأ ردنية و�صندوق دعم البحث العلمي ومن ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية � إ�ضافة � إىل بع�ض �أهل اخلري يف الأ ردن.
وبخ�صو�ص ا�ستقبال املر�ضى يف املركز حاليا ،بني �أن املركز
ي�ستقبل املر�ضى من خالل م�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية ،ومن القطاع
اخلا�ص �أو عن طريق املر�ضى انف�سهم ،حيث يتم اخ�ضاعهم
ل�شروط الدرا�سة واذا مت تطابق حاالتهم مع هذه ال�شروط يتم
� إدخالهم للدرا�سة دون �أن يتحملوا �أي �أعباء مالية.
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ر�ؤ�ساء جامعات يعاينون
�أزمة التعليم العايل

زكريا الغول  -حذر ر�ؤ�ساء جامعات من تراكم مديونية
اجلامعات ،الأ مر الذي ي�ؤدي � إىل تراجع م�ستوى املخرجات
الأ كادميية وهجرة الكفاءات العلمية.
وقالوا خالل اجتماع عقده رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور
اخليف الطراونة � إن املديونية ما تزال تلقي ب�آثارها ال�سلبية على
م�ستوى التعليم العايل يف اململكة ،وعلى البنى التحتية الالزمة
للقيام بالعملية التعليمية ،وعلى امكانيات التطوير والتقدم يف ظل
التحوالت العاملية يف هذا ال�شان.
ودعا املجتمعون اىل تطوير االجتماع لي�صار � إىل ت�شكيل جلنة
من اع�ضائه ومن ذوي االخت�صا�ص لتكون مبثابة جلنة ا�ست�شارية
وتعميم التجربة على اجلامعات الأ خرى مل�ساعدتها يف النهو�ض
مبهامها وتطوير العملية الأ كادميية يف الأ ردن.
وتناولوا �آليات الق�ضاء على عجز موازنة اجلامعات ،مطالبني
ب�ضرورة ا�ستقالل القيد املايل للجامعات يف املوازنة � ،إ�ضافة � إىل
اتباع الإدارات اجلامعية ل�سيا�سات تقليل الإنفاق فيها ،وتخفي�ض
عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات ،حيث ميكن حتقيق ذلك بتوجيه
الطلبة � إىل التعليم التقني الأ قل كلفة ،وتقليل عدد الطلبة الذين
ي�صلون � إىل امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة «التوجيهي»

عن طريق � إن�شاء امتحان يف ال�صف العا�شر يوجه بع�ض الطلبة � إىل
التعليم املهني و�آخرين � إىل الأ كادميي.
وقال الطراونة � إن اجلامعة الأ ردنية و�ضعت خطة ا�سرتاتيجية
للتحول نحول العاملية قامت على مراجعة كافة عمليات اجلامعة
يف امل�ستويات الأ كادميية والإدارية والطالبية ،و�صوال � إىل حتقيق
اجلودة ال�شاملة يف مدخالت اجلامعة وعملياتها وخمرجاتها
ت�ضم �ستة حماور �أ�سا�سية هي :العملية التعليمية والتعلمية والبحث
العلمي وخدمة املجتمع والبيئة اجلامعية والبناء الإداري والتنظيمي
و�ضمان اجلودة والتعلم امل�ستمر.
و�أ�شار الطراونة � إىل �أن الأ ردنية قطعت �شوطا كبريا يف تنفيذ
اخلطة االجرائية للخطة اال�سرتاتيجية من خالل زيادة الإنفاق
على البحث العلمي وا�ستقطاب الطلبة املتفوقني واملتميزين علميا
والتوا�صل مع الطلبة اخلريجني ،و�آخرها رابطة اخلريجني املوجودة
يف دولة الإمارات العربية ،و�أر�شفة ملفات املوارد الب�شرية وربط
عمليات اجلامعة الإدارية وحو�سبتها.
و�شدد الطراونة على �أن عجز املوازنة الذي بلغ قرابة الـ()50
مليون دينار يقف عائقا كبريا �أمام م�ضي اجلامعة يف خططها
التطويرية والتعليمية ويف بناها التحتية ومرافقها وحت�سني رواتب
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طواقمها الأ كادميية والإدارية ،وم�ضاعفة ميزانيات البحث العلمي
وتوفري البيئة املالئمة لت�شجيعه.
ودعا الطراونة � إىل �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم
العايل يحدد يف �ضوئها احلاجات والأ هداف ثم تو�ضع اخلطط
بناء على ذلك ،ومتنح اجلامعات اال�ستقاللية لتطبيق وتنفيذ تلك
اخلطط مبا يتوافق مع خ�صو�صية كل منها.
من جانبة قال الدكتور البخيت � إن على اجلامعات �أن تبذل
ق�صارى جهدها يف البحث عن م�صادر التمويل من خالل اال�ستثمار
و�ضبط النفقات.
وحث البخيت على �ضرورة ت�شكيل جلان توجيهية لإعداد
«الكتاب املرجع» يف اجلامعات و� إعادة النظر باملتطلبات االجبارية
للجامعات ،وتعزيز معارف الطلبة باللغة العربية ومتكينهم منها
� إىل جانب اللغات الأ خرى.
و�أكد البخيت على �ضرورة � إدخال م�ساق «مناهج البحث العلمي»
كمتطلب � إجباري ،و�أن توىل م�شاريع التخرج ملرحلة البكالويو�س
اهتماما �أكرب.
بدوره قال الدكتور وليد املعاين � إن الدعم احلكومي ال�سنوي
للجامعات ي�صل لنحو  70مليون دينار ،منها  25مليونا لدعم
�صندوق الطالب الفقري ،والباقي يذهب � إىل جامعات الأ طراف.
و�أ�ضاف املعاين �أن مديونية اجلامعات �ست�ؤدي � إىل ا�ستنزاف
العقول ،وعدم قدرتها على اال�ستقطاب �أو احلفاظ على �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية.
�أما عن واقع احلال يف اجلامعات قال الدكتور �سلمان البدور
ان املديونية �أثرت �سلبا على � إمكانية توفري البنى التحتية الالزمة
للقيام بالعملية التعليمية التي تبدو �أكرث و�ضوحا يف تهالك
املختربات واملن�ش�آت العلمية امل�ساندة ،وعدم قدرة اجلامعات على
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ا�ستبدالها ،بل �أن بع�ض اجلامعات اجلديدة تفتقر لهذه املن�ش�آت
لعدم قدرتها على توفريها بالإ�ضافة � إىل عدم قدرتها على تنمية
براجمها ملواكبة متطلبات الع�صر والتكنولوجيا ،م�ؤكدا �أن املديونية
ت�ؤثر �أي�ض ًا وب�شكل �سلبي على امل�سرية التعليمية وا�ستقطاب الكفاءات
واالبتعاث وت�سرب الكفاءات.
فيما �أرجع الدكتور علي حمافظة �أ�سباب تراجع التعليم العايل
� إىل انتكا�سة يف التعليم العام (الأ �سا�سي والثانوي) ،م�شريا � إىل �أن
التعليم العايل يدق ناقو�س اخلطر ومير مبنعطف تاريخي البد من
الوقوف عنده.
الدكتور خالد الكركي ثمن التطور احلا�صل يف اجلامعة الأ ردنية
وقيادتها حراكا �أكادمييا يدعو � إىل التغيري االيجابي ،وا�صفا اياه
ب�أنه مدعاة للتفا�ؤل والفخر باملنجز الأ ردين.
ومبوازاة ذلك �أكد الكركي �أهمية منح اجلامعات املزيد من
اال�ستقاللية مع � إمكانية التو�سع يف اال�ستثمارات داخل احلرم
اجلامعي.
وحول حت�سني واقع اجلامعات الأ ردنية يرى الدكتور �أنور
البطيخي �ضرورة ت�سليط ال�ضوء على جوانب القوة وال�ضعف يف
خمتلف حماور العملية التعليمية والبحثية والإدارية ،ومدى توا�صل
اجلامعة وتفاعلها مع جمتمعاتها الداخلية واخلارجية ,الأ مر الذي
ي�ساعد يف ر�سم اخلطط اال�سرتاتيجية الق�صرية واملتو�سطة املدى
و� إ�شراك الأ ق�سام الأ كادميية واجلهات الإدارية يف و�ضعها لتعزيز
مكامن القوة وت�صحيح مواطن ال�ضعف.
و�أكد البطيخي متوافقا مع ما �سلف �أهمية رفع معدالت القبول
و�ضرورة الرتكيز على طلبة الدر�سات العليا وزيادة خم�ص�صات
البحث العلمي للحفاظ على امل�ستوى الذي و�صلت � إليه اجلامعات
ومتكينها من خو�ض غمار العاملية.
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بحث التعاون العلمي والبحثي بني اجلامعات الأ ردنية
واحتاد اجلامعات املتو�سطية ()UNIMED

 زكريا الغول  -نظمت اجلامعة الأ ردنية اجتماعا لعدد من
ممثلي اجلامعات الأ ردنية احلكومية واخلا�صة مع احتاد اجلامعات
املتو�سطية ( )UNIMEDملناق�شة �سبل و�آليات توطيد التعاون
الأ كادميي والبحثي بني اجلانبني.
وتناول االجتماع الذي تر�أ�سه نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون
الكليات العلمية الدكتور عزمي حمافظة تعريف امل�شاركني بفر�ص
التبادل الأ كادميي والطالبي و� إن�شاء امل�شاريع والربامج العلمية
امل�شرتكة وفر�ص التمويل املتوفرة من االحتاد االوروبي للأ عوام
 2020-2014من خالل برناجمي ()Erasmus Mundus
و(.)Horizon 2020
وقال حمافظة � إن اجلامعة الأ ردنية ت�سعى � إىل االنفتاح على
اجلامعات العاملية والإقليمية من خالل الت�أكيد على زيادة التبادل
الثقايف والعلمي لإجناح الدور الريادي الذي ت�ضطلع به اجلامعة.
و�أ�شار حمافظة � إىل خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية للتحول نحو
العاملية الرامية � إىل تعزيز جودة ونوعية البحث العلمي وخمرجات
عملياتها التعليمية لتكون جامعة رائدة بني اجلامعات امل�صنفة

عاملي ًا من خالل توفري اخلربة التعليمية والتعلمية املتميزة لطلبتها،
وتبني برامج بحثية لإنتاج املعرفة النظرية والتطبيقية ون�شرها،
وامل�ساهمة ب�شكل فعال يف بناء ثقافة التعلّم امل�ستمر.
من جانبه عر�ض املدير التنفيذي الحتاد اجلامعات املتو�سطية
( )UNIMEDالدكتور مار�سيلو �سكالي�سي نبذة عن االحتاد
و�أهدافه و�أدواره يف ت�شبيك اجلامعات املتو�سطية ونظرياتها يف
خمتلف دول العامل.
ودعا �سكالي�سي � إىل �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة تتبناها
اجلامعات الأ ردنية لت�أطري وتر�سيخ عالقات التعاون االكادميي
والبحثي والتبادل الطالبي �ضمن � إطار منهجي يحدد �أولوياتها
واحتياجاتها.
ويف ذات ال�سياق �أعرب ممثلو اجلامعات امل�شاركة عن تقديرهم
ال�ست�ضافة اجلامعة الأ ردنية هذا اللقاء الذي ي�شكل فر�صة حقيقية
لتعزيز التعاون مع اجلامعات العاملية ،م�ؤكدين �ضرورة العمل على
اال�ستفادة من اخلربات العلمية والفر�ص املتاحة مبا يحقق تقدم
الأ ردن وازدهاره.
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ا�ستقبال الدفعة الأ وىل من
طلبة دبلوم الت�صدير واال�سترياد

 حممد مبي�ضني – ت�ستعد اجلامعة الأ ردنية ال�ستقبال
الدفعة الأ وىل من طلبة برنامج الدبلوم املهني يف � إدارة
الت�صدير واال�سترياد مطلع الف�صل الدرا�سي الأ ول للعام
اجلامعي .2014/2015
والربنامج الذي وطّ ن يف كلية الأ عمال يف اجلامعة
بدعم من منظمة التجارة العاملية ( )WTOيعد الأ ول
من نوعه يف املنطقة ويهدف � إىل � إعداد كفاءات ب�شرية
لديها قدرات علمية وعملية يف ن�شاطات الت�صدير
واال�سترياد املختلفة.
وقال مدير كر�سي منظمة التجارة العاملية يف اجلامعة
الدكتور طالب عو�ض � إن اجلامعة �ستبا�شر يف ا�ستقبال
طلبات الطلبة الراغبني بااللتحاق بالربنامج خالل فرتة
ت�سجيل طلبة الدرا�سات العليا للف�صل الدرا�سي الأ ول من
العام اجلامعي املقبل.
و�أ�ضاف عو�ض يف ت�صريحات لـ»�أخبار الأ ردنية» �أن
الربنامج الذي يركز على اجلوانب والإجراءات العلمية
لعمليات اال�سترياد والت�صدير يوجب على الطالب � إكمال
(� )24ساعة معتمدة خالل عام درا�سي.
وي�سعى الربنامج  -وفقا لعو�ض  � -إىل � إك�ساب الطلبة
مهارات الزمة لأ داء وظائف الت�صدير بفعالية يف البيئة
الدولية من خالل التعرف على خماطر التبادل التجاري
والقوانني وطرق ال�شحن والدفع والتمويل والت�أمني
والإطار القانوين لعمليات اال�سترياد والت�صدير.
ويتناول الدبلوم يف خمتلف م�ساقاته � إدارة اال�سترياد
والت�صدير وطرق الدفع والتمويل الت�صديري و�سيا�سات
الت�سعري والتجارة االلكرتونية و�أ�سا�سيات قانون التجارة
الدولية و� إدارة الإمدادات والتفاو�ض التجاري وات�صاالت
الأ عمال و� إدارة املعار�ض الدولية و� إدارة املبيعات والرتويج
الدويل.
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ماج�ستري ذكاء ال�شبكة
مطلع العام اجلديد

هبة الكايد  -طرحت كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات يف اجلامعة الأ ردنية لأ ول مرة على م�ستوى ال�شرق
الأ و�سط ماج�ستري «ذكاء ال�شبكة» مب�ساريه ال�شامل والر�سالة بدءا
من الف�صل الدرا�سي الأ ول للعام اجلامعي .2014/2015
ويغطي الربنامج وفقا لرئي�س ق�سم تكنولوجيا معلومات
الأ عمال الدكتور علي الرو�ضان العديد من جماالت علم احلا�سوب
وتطبيقات �شبكة االنرتنت الذكية بالإ�ضافة � إىل التعمق يف جمال
حتليل ال�شبكات االجتماعية.
وت�شمل املو�ضوعات التي يغطيها الربنامج كل من �شبكات
االنرتنت و�سريتها ،واحلو�سبة ال�سحابية ،وحتليل البيانات الكبرية،
والتمثيل املرئي للبيانات ،والدالئل الرقمية والتنقيب عن البيانات،
وتطبيقات الأ نظمة املتنقلة ،وموا�ضيع �أخرى حديثة يف طور
الدرا�سة والبحث العلمي.
و�أ�شار � إىل �أن الربنامج الذي يُدرّ�سه جمموعة من �أ�ساتذة
ق�سم تكنولوجيا معلومات الأ عمال يف الكلية بواقع بواقع � 33ساعة
معتمدة؛ يقبل التخ�ص�صات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات مثل
علم احلا�سوب ،و�أنظمة املعلومات احلا�سوبية ،و�أنظمة معلومات
الأ عمال ،وتكنولوجيا معلومات الأ عمال ،وهند�سة احلا�سوب،
وهند�سة الربجميات ،و�شبكات احلا�سوب ،وعلم الر�سم
احلا�سوبي.

� إ�ضــــاءات

ن�شرة � إخبارية باللغة الإجنليزية
� إبراهيم ذياب � -أ�صدرت اجلامعة الأ ردنية م�ؤخر ًا عددا من ن�شراتها الإخبارية
باللغة الإجنليزية (الكرتونية ومطبوعة) ت�ضم باقة منتقاة من �أخبار اجلامعة التي
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تعك�س التطور الأ كادميي فيها.
وا�شتملت الن�شرات على ق�سم رئي�سي للأ خبار املعززة بال�صور والروابط املفيدة،
و�أق�سام فرعية تنوعت بني «�شخ�صية العدد» من �أ�ساتذة اجلامعة املرموقني علميا،
و«خريج من اجلامعة» ممن متيزوا يف حياتهم العلمية والعملية ،بالإ�ضافة � إىل زاوية
«�شهادات» �صاغتها �أقالم عدد من اخلربات وزوار اجلامعة.
واحتوت زاوية «الأ ردنية يف ال�صحافة» على عدد من الأ خبار املن�شورة يف
ال�صحافة العاملية التي تناولت اجلامعة ون�شاطها العلمي والأ كادميي ،كما احتوت
الن�شرة على زاوية لأ هم الفعاليات القادمة.
رئي�س التحرير الدكتور حممد وليد البط�ش نائب رئي�س اجلامعة ل�ضمان اجلودة
والبحث العلمي �أكد �أهمية عر�ض اجلامعة ملنجزاتها وخطواتها الواثقة التي حققتها
يف تنفيذ ا�سرتاتيجياتها للو�صول � إىل العاملية.
وقال � إن فريق العمل يقوم على � إر�سال الن�شرات � إىل قائمة بريدية ت�ضم ما يزيد
عن مئة �ألف عنوان من املهتمني واملتابعني لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف
العامل ،م�ضيفا �أن العمل جار على رفع العدد لي�صل � إىل ربع مليون عنوان بريدي
خالل الأ عداد القادمة.
الن�شرة التي جاءت فكرتها تعريفا باجلامعة و� إبرازا لدورها ومكانتها العلمية والأ كادميية من عدة زوايا �ضمت يف ع�ضوية حتريرها
كل من مدير العالقات الدولية ومدير الإعالم والعالقات العامة ومدير مركز االعتماد و�ضمان اجلودة ومديرة مركز احلا�سوب وعددا
من الأ ع�ضاء الآخرين.
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Two UJ Faculty Members among
the World’s Most Influential Scientific Minds

their peers recognize as vital to the advancement of
their science. These researchers are, undoubtedly,
among the most influential scientific minds of our
”time.
Notably, Professor Nayfeh was among nine
individuals from around the globe honored by The
Franklin Institute for outstanding scientific and
business achievements where he was awarded
the 2014 Benjamin Franklin Medal in Mechanical
Engineering.

Distinguished Professor Ali Nayfeh, Department
of Mechanical Engineering, and Professor Shaher
Momani, Department of Mathematics, have been
listed recently among “The World>s Most Influential
Scientific Minds” by Thomson Reuters.
According to Thomson Reuters:
“Everyone acknowledged in this book is a person of
influence in the sciences and social sciences. They
are the people who are on the cutting edge of their
fields. They are performing and publishing work that

UJ 2014 Class Graduation Ceremonies

UJ recently celebrated its 49th graduation ceremonies which
were held June 19-26. Seven thousand students received
their certificates in the midst of their families and friends. The
ceremonies were broadcast live via the Graduation Ceremony
Media Website.
Celebrating their commencement to a whole new phase of their
lives, the students attended the ceremonies with aspirations to
a better future, realizing that UJ graduates are among the most
employable in Jordan.
The university encompasses 20 faculties and offers more than
3500 courses to meet the needs of its students, and has graduated
more than 170,000 students since its establishment in 1962.
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يطرح لأ ول مرة يف الأ ردن
مادة تبحث (�شبكات التوا�صل االجتماعي)

هبة الكايد  -تطرح كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة
الأ ردنية لأ ول مرة يف الأ ردن م�ساق «�شبكات التوا�صل االجتماعي» كمتطلب اختياري
جلميع الطلبة اعتبارا من العام اجلامعي اجلديد.
وتهدف املادة  -وفقا لرئي�س ق�سم تكنولوجيا معلومات الأ عمال الدكتور علي
الرو�ضان � -إىل تعريف الطلبة باملفاهيم الأ �سا�سية العامة املتعلقة ب�شبكات التوا�صل
االجتماعي وتطبيقاتها العملية ،بالإ�ضافة � إىل كيفية البدء با�ستعمالها و� إدارتها مع
الأ خذ بعني االعتبار اخل�صو�صية والأ مان واجلرائم االلكرتونية والأ خالقيات املتعلقة
بحقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع.
وقال الرو�ضان � إن املادة يقدم تطبيقات خمتلفة ميكن اال�ستفادة منها من خالل
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل كالت�سويق االلكرتوين ،و� إدارة العالقات العامة ،والبحث عن
فر�ص عمل.
و�أ�شار � إىل �أن املادة التي �س ُيدّر�سها جمموعة من �أ�ساتذة ق�سم تكنولوجيا معلومات
الأ عمال يف الكلية بواقع ثالث �ساعات معتمدة؛ تطرحها الكلية �ضمن املجموعة الفرعية
الثالثة من اخلطة الدرا�سية للطلبة.
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� إ�ضــــاءات

خطة لإدارة الأ زمات والكوارث
�أخبار الأ ردنية � -أطلقت اجلامعة
الأ ردنية خطتها لإدارة الأ زمات والكوارث
واحلوادث الطارئة واملحتملة التي قد
تواجهها للتقليل من اخل�سائر املادية
والب�شرية املرتتبة عليها.
وتهدف اخلطة ،التي ت�شكل خارطة
طريق حتدد الإجراءات التي يتوجب على
العاملني يف اجلامعه اتباعها ملواجهة
املخاطر والكوارث واحلاالت الطارئه
وزيادة جاهزية اجلامعة ملواجهتها � ،إىل
تعزيز الفاعلية يف � إدارة الأ زمات واملحافظة
على املوارد املائية والب�شرية ،مبا يعك�س جوا

من ال�شعور بالأ مان واالرتياح النف�سي لدى
الطلبة والعاملني.
و�شكلت � إدارة اجلامعة عددا من
اللجان امل�شرفة على � إدارة احلالة الطارئة
هي اللجنة العليا لإدارة الأ زمات ،واللجنة
التنفيذية � إىل جانب عدد من فرق الطوارئ
املختلفة كل ح�سب اخت�صا�صه .و�أ�صدرت
اجلامعة كتيبا خا�صا عممته على عامليها
وطلبتها يو�ضح الإجراءات العامة واخلا�صة
الواجب اتباعها بالأ زمات واحلاالت
الطارئة ،وكيفية التعامل معها.
�أعد الن�ص :الطلبة املتدربون من كلية
الإعالم  /جامعة الريموك

حتاملة يقارن تاريخ اليهود بني االندل�س وفل�سطني
�سناء ال�صمادي� -صدر حديثا لأ �ستاذ
ال�شرف يف ق�سم التاريخ باجلامعة الأ ردنية
الدكتور حممد عبده حتاملة كتاب بعنوان
«اليهود يف الأ ندل�س وفل�سطني مقارنة بني
تاريخني» يقارن فيه بني حياة اليهود يف ظل
حكم امل�سلمني يف الأ ندل�س وحياة امل�سلمني
يف ظل حكم اليهود يف فل�سطني.
ويهدف الكتاب الذي يقع يف �أربعمائة
�صفحة � إىل التذكري ببع�ض احلقائق املتعلقة
باليهود يف عدم احرتام العهود وااللتزام
باملواثيق ،وعدم جدوى �أية اتفاقيات
�سالم توقع مع اليهود الغا�صبني املحتلني،
لنق�ضهم لها وعدم احرتامها.
الباب الأ ول الذي يقع يف �أربعة ف�صول
يعر�ض لتاريخ اليهود وانت�شارهم قبل
فتح الأ ندل�س ،والع�صر الذهبي لهم يف
الأ ندل�س � ،إ�ضافة � إىل مو�ضوع غدر اليهود
بامل�سلمني و�أثره على الت�سامح معهم.
�أما الباب الثاين فيناق�ش خ�ضوع
اليهود ملحاكم التفتي�ش الإ�سبانية وطردهم
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من الأ را�ضي الإ�سبانية ،واليهود واخلالفة
الإ�سالمية يف عهد الدولة العثمانية،
واحلركة ال�صهيونية ويهود الأ ندل�س ودورها
يف احتالل فل�سطني ،وامل�سلمون حتت حكم
اليهود يف فل�سطني.
ويت�ضمن الكتاب عدد ًا من ال�صور
التي توثق بع�ض جوانب ح�ضارة امل�سلمني

يف الأ ندل�س التي ال تزال قائمة � إىل يومنا
هذا � ،إىل جانب عدد �آخر من ال�صور التي
توثق املجازر واملذابح التي ارتكبها اليهود
يف فل�سطني بحق الأ برياء من امل�سلمني
والعرب.
ي�شار � إىل �أن الدكتور حتامله من �أبرز
امل�ؤرخني التاريخيني يف الأ ردن ،وعمل
رئي�سا لق�سم التاريخ �أكرث من مرة يف كلية
الآداب باجلامعة ،وهو نائب لرئي�س جمعية
امل�ؤرخني الأ ردنيني منذ �سنة  2000وحتى
الآن.
احلتاملة الذي يحمل و�سام امل�ؤرخ
العربي له بحوث وكتب من�شورة عديدة
منها كتاب «حمنة م�سلمي الأ ندل�س ع�شية
�سقوط غرناطة» ،وكتاب «التن�صري الق�سري
مل�سلمي الأ ندل�س» ،وكتاب «التهجري الق�سري
للمور�سيكيني خارج �شبه جزيرة ايبرييا يف
عهد امللك فيليب  ،»1621– 1598وكتاب
«مور�سيكيو بلن�سية» ،و �أي�ضا كتاب «ثورة
املجاهد املور�سيكي �سليم املن�صور».
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«الأ ردنية» يف عر�سها ال�سنوي تزف للوطن فوجها التا�سع والأ ربعني

�أكرث من ( )%38من اخلريجني

زكريا الغول  -زفت اجلامعة الأ ردنية للوطن ( )7141طالبا
وطالبة من خريجي الفوج التا�سع والأ ربعني.
وبلغ عدد الطلبة اخلريجني ملرحلة البكالوريو�س ()5587
وللدبلوم املهني ( )624واملاج�ستري واالخت�صا�ص العايل ()747
وللدكتوراه (.)183
و�أظهرت الإح�صائيات التي �أعدتها وحدة القبول والت�سجيل
يف اجلامعة �أن ما ن�سبته ( )38.16%من اخلريجني ح�صلوا
على تقدير ممتاز وجيد جدا ،فيما ح�صل ( )44.76%منهم على
تقدير جيد.
و�أرجع رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف الطراونة ارتفاع
ن�سبة احلا�صلني على تقديري ممتاز وجيد جدا � إىل القرار الذي
اتخذته اجلامعة م�ؤخرا بتعديل نظام العالمات بحيث يتكون من
اثنتي ع�شرة فئة بدال من ثمان فئات ح�سب النظام ال�سابق ،لتوفري
�أكرب قدر من املرونة لع�ضو هيئة التدري�س و� إن�صاف الطالب وتعزيز
قدرته على املناف�سة.
و�أ�شار الطراونة يف كلمة وجهها للطلبة اخلريجني � إىل �سعي
اجلامعة الأ ردنية � إىل احتالل موقعها الذي ت�ستحق بني جامعات
العامل الأ كرث جودة ومتيزا يف التعليم العايل ،من خالل خطة
ا�سرتاتيجية تقوم على درا�سة �أهداف التعلم ونواجته وم�ؤ�شرات
الأ داء املفتاحية و� إعادة حتديد الأ ولويات مبا يواكب �سوق العمل
املتغري واحتياجاته يف جمتمع عايل التناف�سية حمدود الفر�ص
والإمكانات � ،إىل جانب تدار�س طرق جلب الدعم والتمويل وتوليد
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امل�شاريع ،مبا يحقق االكتفاء الذاتي للجامعة ،وي�ساعد يف تغطية
كلفة الدرا�سة ،يف الوقت الذي انخف�ض فيه حجم الدعم احلكومي
الذي كان يرفد خزينتها ليقرتب من ال�صفر.
و�أو�ضح الطراونة �أن اجلامعة قطعت �شوطا كبريا يف تلك
اخلطة ،خا�صة �أنها حازت على ت�صنيف خم�س جنوم يف قدرة
اخلريجني على التوظف وت�سهيالت البيئة التعليمية ،و�سهولة
الو�صول من حيث املنح املقدمة واخلدمات لذوي الإعاقات ،ح�سب
ت�صنيف ( )QSالعاملي للجامعات.
ودعا الطراونة الطلبة � إىل �ضرورة الت�سلح باملعرفة و� إرادة
التغيري وعدم ال�سماح للما�ضي وروا�سبه بال�سيطرة على الأ فكار
والقيم ،وجمابهة الفرقة والف�ساد و� إطالق العنان للأ حالم
والطموحات.
وحث الطراونة على �أخذ العرب والدرو�س من املنا�سبات الوطنية
التي مير بها الأ ردن؛ كالكرامة واال�ستقالل وعيد اجلي�ش ،ملواجهة
كافة �أ�شكال التحديات يف ظل منعطف تاريخي غاية باحل�سا�سية
والتعقيد ،يكابده الوطن والأ مة العربية � ،إذ متلي مفرداته جملة من
املتغريات ر�سم مالحمها ما ا�صطلح على ت�سميته «الربيع العربي».
من جانبة قال عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور نايل ال�شرعة � إن
كوادر العمادة عملت بالتعاون مع الوحدات والدوائر املختلفة يف
اجلامعة على قدم و�ساق لإظهار حفل التخريج ب�أبهى �صورة بحيث
يليق مبكانة الأ ردنية و�ألق طلبتها وكوادرها.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة عملت على ا�ستحداث عدد من

ح�صلوا على تقدير ممتاز وجيد جدا

التخ�ص�صات مبا يلبي احتياجات �سوقي العمل املحلي والدويل،
م�شريا � إىل �أن العمل جار على حو�سبة كافة امتحانات اجلامعة،
الفتا يف هذا ال�صدد �أن اجلامعة ت�ضم الآن ما يزيد على ()44
�ألف طالب وطالبة من بينهم زهاء (� )5آالف طالب اجنبي من
( )72جن�سية عاملية.
وحث ال�شرعة اخلريجني على التفاين والعمل بجد و� إخال�ص يف
�سبيل رفعة الوطن وتقدمه واملحافظة على مكت�سباته والإ�سهام يف
بناء �أردن را�سخ مزدهر.
رئي�س احتاد طلبة اجلامعة الطالب ثائر الفرحات و�صف احلفل
بـ «تظاهرة وطنية» يجب احلفاظ على �ألقها لتبقى «الأ ردنية» قلب
الدولة الناب�ض باحلياة على الرغم من التحديات وامل�صاعب التي
متر بها املنطقة العربية.
و�شدد الفرحات على �ضرورة بقاء اخلريجني على توا�صل دائم
مع جامعتهم ،م�شريا � إىل �أن نية االحتاد تتجه � إىل ا�ستحداث مكتب
خا�ص للتوا�صل معهم ان�سجاما مع ر�ؤى � إدارة اجلامعة.
بدوره متنى نائب رئي�س احتاد طلبة اجلامعة الطالب ها�شم
احلديد �أن يوا�صل اخلريجون م�سرية الإجناز والعطاء القائمة على
الفكر والثقافة والريادة للحفاظ على تقدم الأ ردن و�ألقه� ،آمال �أن
يكون االحتاد قد قام بدوره يف خدمتهم على الوجه الأ مثل.
و�أكد �أن االحتاد كان و�سيبقى منربا حرا ل�صوت الطلبة

وحلقة الو�صل الناب�ضة ما بينهم وبني � إدارة اجلامعة وم�ؤ�س�ساتها
املختلفة.
وخالل احلفل اخلتامي كرم رئي�س اجلامعة ( )120طالبا
وطالبة ،من �أوائل الأ ق�سام والكليات واملتميزين واملتفوقني يف
الن�شاطات املختلفة وخدمة املجتمع.
وجاء تكرمي الطلبة حل�ضورهم الدائم والفعال يف خمتلف
�أن�شطة اجلامعة وفعالياتها � ،إ�ضافة � إىل متثيلهم اجلامعة خري
متثيل يف خمتلف املحافل املحلية والدولية ،وح�صول بع�ضهم على
جوائز عاملية و�أو�سمة وبراءات اخرتاع.
ويف �سابقة تعد الأ وىل من نوعها يف تاريخ اجلامعات الأ ردنية
نقلت دائرة الإعالم بالتعاون مع مركز احلا�سوب يف بث حي ومبا�شر
وقائع احتفاالت التخريج على �صفحة الكرتونية خا�صة �أعدت لهذه
الغاية تتبع موقع �أخبارها (.)http://ujnews2.ju.edu.jo
وقال مدير الدائرة � إبراهيم ذياب � إن كادر العمل ي�سعى � إىل
املزيد من التطوير يف �آليات العمل ومواكبة �آخر امل�ستجدات على
ال�صعيد الإعالمي ،وزيادة فر�ص التوا�صل مع اجلمهورين الداخلي
واخلارجي مبا ي�ضمن جناح اهداف اجلامعة الأ م و� إي�صال
ر�سالتها.
و�أ�شار اىل �أن الدائرة تعمل على �أن ين�سحب هذا الأ منوذج على
كافة فعاليات اجلامعة وخ�صو�صا امل�ؤمترات العلمية وور�ش العمل
لنقل وقائعها على الهواء مبا�شرة � ،إىل جانب ما توفره عرب موقعها
من �أر�شيف مكتوب ومرئي لأ ن�شطة اجلامعة.
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«فرع العقبة» يحتفي بتخريج فوجه الثاين

عر�س الأ ردنية جتاوز ب�أفراحه حدود املكان ،و�أ�ضاء ب�ألق متجدد
�سماء فرع اجلامعة يف مدينة العقبة ،احتفاءا بتخريج الفوج الثاين
من طلبته ممن حملوا العلم و القلم و�ساروا على درب املجد.
احلفل الذي اقيم يف فندق االنرتكونتيننتال وبدعم من م�شروع
مر�سى زايد� ،شهد تخريج ( )207طالبا وطالبة من خمتلف
كليات الفرع اخلم�سة ،وح�ضور الفت من كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة
الأ ردنية وفرعها وجمع غفري من الأ هايل.
وقبيل ت�سليمه ال�شهادات للطلبة قال رئي�س اجلامعة الأ ردنية
الدكتور اخليف الطراونة انه وبرغم التحديات الكبرية التي تقف
يف طريق تطور الفرع والأ و�ضاع املالية ال�صعبة التي تعاين منها
اجلامعة الأ م وبالتايل فرعها يف العقبة من تفاقم املديونية وزيادة
الأ عباء التي حتول دون متكينها من تنفيذ خططها وبراجمها � إال
�أنها حتر�ص على موا�صلة م�سريتها لتقدم م�ستوى عال من نوعية
التعليم والأ داء املتميز والتو�سع يف �أ�ساليب البحث واال�ستق�صاء.
يف حني �أكد رئي�س فرع العقبة الدكتور هاين ال�ضمور �أن
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اجلامعة ومنذ �أن و�ضع جاللة امللك عبداهلل الثاين حجر الأ �سا�س
مل�شروع اجلامعة يف ني�سان  2009ت�سعى جاهدة لإجناح هذا
امل�شروع التنموي الذي ي�سهم يف تطوير املدينة التي تعترب منطقة
جذب اقت�صادي وا�ستثماري واعد ومزدهر.
و�أ�ضاف ال�ضمور �أن لدى اجلامعة خارطة طريق لتنفيذ ر�ؤيتها
امل�ستقبلية خ�صو�ص ًا تطوير كلياتها وم�ؤ�س�ساتها البحثية لتكون �أكرث
قدرة على دعم وم�ساندة امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جماالت ت�أهيل
وتدريب الكوادر الب�شرية وتزويدها بنتائج البحوث والدرا�سات
العلمية املتخ�ص�صة.
وخالل احلفل جرى تكرمي �أوائل الأ ق�سام الأ كادميية والطلبة
املتفوقني واملبدعني يف الن�شاطات الالمنهجية اىل جانب اجلهات
الداعمة الن�شطة الفرع وفعالياته وهي م�شروع مر�سى زايد و�سلطة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة و�شركة تطوير العقبة و�شركة واحة
�أيله للتطوير و�شركة الفو�سفات الأ ردنية و�شركة املنا�صري ورجل
الأ عمال �صالح البيطار.

يوم التخرج .....وموعد مع الفرح
هبة ماجد يو�سف عبد الهادي من ق�سم الريا�ضيات يف كلية
العلوم والأ وىل على دفعتها �أكدت �أن حلظة التخرج من �أجمل
اللحظات التي قد يعي�شها املرء ،خ�صو�صا � إذا تكللت بالتفوق
والتميز يف تخ�ص�ص اختاره مبح�ض � إرادته وعن قناعة تامة تعود
لرغبته يف تطبيق ما تعلمه يف جمال يحبه مثل «التدري�س».
�أما الطالب حممد ح�سني الزعبي من كلية الزراعة تخ�ص�ص
«الإنتاج احليواين» فقال« :فرحتي غامرة ،زادت وتزينت بفرحة
عائلتي التي ذللت كل ال�صعاب �أمامي منذ �أن كنت يف مراحل
الدرا�سة الأ وىل وحتى هذه اللحظة ،رافقها حتفيزهم وت�شجيعهم
املتوا�صل ،وتقدمي كافة �أ�شكال الدعم املادي ،هو بالأ �صل ح�صاد
جهدهم الذي زرعوه يف داخلي».
وحول �سبب اختياره لدرا�سة «الإنتاج احليواين» ف�أكد الزعبي
�أن هذا التخ�ص�ص �سيفتح له �أبوابا وا�سعة يف �سوق العمل واملجاالت
التي يندرج حتتها هذا التخ�ص�ص ،لقلة خريجيه و�ضعف املناف�سة
على الوظائف.
�أما الطالبة مرينا مراد من كلية الفنون والت�صميم وقد اختلطت
عليها امل�شاعر وباتت �أ�صعب � إىل و�صفها ح�سب قولها.
قالت « :م�شاعر ممزوجة بالفرح واحلزن تلك التي �أ�صابتني؛
الفرح بتخرجي وقطف ثمار عناء �أربع �سنوات ق�ضيتها يف اجلد
فادية العتيبي -يوم انتظروه بفارغ ال�صرب ،ليجنوا ثمار اجلد
والتعب و�سهر الليايل الذي ت�شاركوا يف تكبده � :آباء و�أبناء ،يف موعد
يجمعهم بفرحة العمر التي لطاملا انتظروها وجاهدوا لتحقيقها،
في�سعد الف�ؤاد وتزول الهموم.
يوم علت فيه �أهازيج الغناء ،و �سمعت فيه زغاريد الأ مهات ،و
ملعت يف �أفقه م�شاعر الفخر وقد انبعثت من عيون الآباء ،مبتهجني
بفلذات �أكبادهم وقد وا�صلوا الليل بالنهار لتحقيق الفرحة التي
ومنذ �أن كانوا يف املهد حلموا بتحقيقها ،لتكون «مفتاحا» لبوابة
الغد امل�شرق الذي ينتظرهم ،و«ب�شرى خري» يزفونها ملن هم �أكرث
من ي�ستحقونها ردا وعرفانا لهم باجلميل.
«يوم التخرج» هذا اليوم الذي تعجز الكلمات فيه عن بوح ما
يختلج القلوب من م�شاعر توجها طعم النجاح الذي تلم�سوا خيوطه
منذ �أن ارتدوا روب التخرج وت�سلموا �شهاداتهم اجلامعية ،ليتيقنوا
ب�أن احللم �أ�صبح حقيقة ،وقد حان وقت القطاف.
يف ا�ستطالع ميداين �أجرت جملة «�أخبار الأ ردنية» عدد ًا من
املقابالت مع باقة من خريجي الفوج التا�سع والأ ربعني من طلبة
اجلامعة يف خمتلف الكليات ،حتدثوا فيها عن م�شاعرهم التي
انتابتهم حلظتها ،و �أ�سمى �آمالهم وطموحاتهم امل�ستقبلية التي
ي�سعون لتحقيقها ،دون �أن يتنا�سوا تقديرهم ملن كان �سندا لهم
طيلة �سنوات الدرا�سة ،وداعما الجتياز املرحلة اجلامعية عن
جدارة واقتدار.
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على هذه املرتبة �أثناء � إكمال درا�ساتي العليا واحل�صول على درجة
املاج�ستري».
و�أ�ضافت« :بالرغم من ارتباطاتي العائلية كوين متزوجة ولدي
من االلتزامات ما يفوق غريي من الطلبة � ،إال �أنني كنت دائما على
قناعة تامة ب�أن التنظيم و� إدارة الوقت عامالن �أ�سا�سيان يف و�صول
الفرد � إىل حتقيق �أحالمه وطموحاته ،وهذا ما ح�صل معي و�أكون
«الأ وىل» على دفعتي».
« بايزوف كرمي بردى» من دولة قرق�ستان وخريج كلية ال�شريعة
تخ�ص�ص «فقه الأ �صول» حتدث عن رحلة العلم التي قطعها وال زال
يف اجلامعة الأ ردنية ويقول »:قدمت للدرا�سة يف اجلامعة �ضمن
برنامج التبادل الثقايف بني بلدي والأ ردن لأ در�س اللغة العربية،
لكن رغبتي كانت يف الأ �صل درا�سة الدين الإ�سالمي».
و�أ�ضاف« :بالفعل التحقت للدرا�سة يف كلية ال�شريعة ونهلت من
قواعد الدين الإ�سالمي �أكرث ف�أكرث وها �أنا الآن �أ�سعى للح�صول
على درجة املاج�ستري يف العلوم الإ�سالمية» ،منوها يف حديثه بحبه
وتعلقه باجلامعة التي �أم�ضى فيها �أجمل الأ وقات ب�صحبة �أ�ساتذته
وزمالئه وقد جمعته فيهم عالقات متينة ي�صعب هجرها.
ويطمح بردى بعد � إنهاء درا�سته � إىل العودة لبالده ،والعمل فيها
مدر�سا لل�شريعة التي تلقى �أ�صولها يف اجلامعة م�ؤكدا زيارته لها
حتى لو بعد حني.
�أما الطالب با�سل ماجد زينة من كلية علوم الت�أهيل تخ�ص�ص
والدرا�سة واملثابرة والتميز ،واحلزن ب�سبب مغادرتي للجامعة التي
نق�شت فيها �أجمل الذكريات برفقة زمالئي و�أ�صدقائي الذين «عالج وظيفي» قال« :يف مثل هذا الوقت من العام املا�ضي ،كنت �أقف
�شاركتهم � إىل جانب الدرا�سة الكثري من الن�شاطات الالمنهجية ،خلف �أ�سوار �ستاد اجلامعة �أترقب حلظة � إعالن �أ�سماء �أ�صدقائي
ناهيك عن م�ساهماتي الفعالة كع�ضو يف «كورال» اجلامعة ويف
احتاد الطلبة واللجنة العليا لالنتخابات.
و�أردفت« :اجلامعة الأ ردنية بيتي الثاين ،ولن �أتركها بعد
تخرجي مهما ح�صل ،و�س�أظل �أرتادها لزيارة كليتي و�أ�ساتذتي
وزمالئي».
من جانبها وجهت الطالبة هبة � إبراهيم من كلية التمري�ض
كلمة �شكر لعائلتها ،عربت من خاللها عن امتنانها وتقديرها ملا
قدموه من �أ�شكال الدعم املادي واملعنوي دفعت بها خطوات � إىل
الأ مام يف �سبيل حتقيق رغبتها واحل�صول على �شهادة البكالوري�س
يف علم التمري�ض.
وخ�صت هبة يف كلمتها «والدتها» التي على حد و�صفها �سهرت
�أياما بلياليها ترافقها يف �ساعات الدرا�سة ،وكانت عونا لها يف
تنظيم وقتها وممار�سة حياتها ب�شكل طبيعي وخ�صو�صا يف فرتة
االمتحانات.
وختمت كلمتها قائلة�« :أمي �أنت �صانعة هذا النجاح والتفوق
الذي ما كان ليكون لوال م�ساندتك ودعمك املو�صول يل طيلة �سنوات
الدرا�سة ،ف�شكرا لك».
الطالبة يف كلية الآداب والأ وىل يف تخ�ص�ص «اجلغرافيا» هبة
جمال رحال قالت �« :إن املركز الأ ول بات ي�ستهويني ،فمن قبل كنت
من �أوائل طلبة الثانوية العامة يف الفرع الأ دبي ،وها �أنا الآن الأ وىل
على طلبة دفعتي يف ق�سم اجلغرافيا ،و�أطمح حقيقة يف املحافظة
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ممن �سبقوين يف التخرج ،لأ هتف و�أ�صفق لهم ،وقلبي متل�ؤه الغبطة
جتاههم منتظرا اللحظة التي �أعي�ش فيها ذات ال�شعور الذي عا�شوه
وقتها؛ �شعور بالفرح وال�سعادة ،وها قد جاء.
و�أ�ضاف« :مل ينته م�شوار اجلد واالجتهاد الذي قطعه الطالب
مبجرد ح�صوله على �شهادة التخرج ،على العك�س فقد بد أ� م�شوار
جديد و مرحلة جديدة يف رحلة البحث عن الذات واالعتماد على
النف�س واال�ستقاللية من م�ساعدة العائلة ،معربا عن تفا�ؤله يف
حتقيق طموحاته و�أحالمه يف حياته العملية التي قد بد�أها يف �أحد
مراكز العالج التي التحق للعمل فيها قبل تخرجه.
على �صعيد مت�صل �أعرب عدد من �أولياء الأ مور عن فخرهم
واعتزازهم مبا حققه �أبنا�ؤهم وبناتهم بح�صولهم على �شهادة
الدرا�سة اجلامعية ،م�ؤكدين �أن �أبناءهم كانوا على قدر عال من

حتمل امل�س�ؤولية التي كلفوا بها ،فعك�سوا �صورة م�شرفة لل�شباب
الأ ردين املتميز ،ال�صانع لأ جماد وطنه.
اللواء املتقاعد الطبيب حممد املحي�سن وزوجته ،والدا اخلريجة
يف كلية احلقوق الطالبة « رغد» �أكدا �أن فرحتهما يف هذا اليوم
م�ضاعفة ل�سببني ،الأ ول لنجاح ابنتها وتفوقها يف جمال تخ�ص�صها
الذي اختارته عن رغبة دفينة رافقتها منذ �صغرها ،بالرغم من
ح�صولها يف الثانوية العامة على معدل ي�ؤهلها لدرا�سة الطب.
و�أرجع املحي�سن وزوجته ال�سبب الثاين � إىل � إن الذكريات التي
جمعتهما يف هذا املكان «�ستاد اجلامعة» الذي كانا قد تخرجا فيه
قبل ع�شرات ال�سنني مما �ضاعف فرحتهما ،بعدما عادت و�أ�شعلت
يف قلوبهما ال�شوق واحلنني لتلك الأ يام التي عا�شاها يف اجلامعة
الأ م ،قبل �أن يفتك وح�ش الن�سيان بها.
وقال الطبيب املحي�سن�« :أ�شعر بالفخر واالعتزاز بفلذة ابنتي
وما حققته من مرتبة علمية �ستكون هي البداية لرحلة العلم التي
�س�أوجهها ووالدتها � إليه ،منوها � إىل رغبتهما يف ت�شجيعها على
متابعة درا�ساتها العليا واحل�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه
يف التخ�ص�ص نف�سه.
يف حني بارك ال�شيخ جمحم الفايز والد الطالبة يف كلية
احلقوق يف اجلامعة الطالبة «غيداء» تخرج ابنته وزمالئها من
طلبة اجلامعة ،م�ؤكدا �أن تخرجهم �أعظم هدية تلقاها �أولياء
�أمورهم وال تقدر بثمن لعظم وقعها الإيجابي يف النفو�س.
وقال الفايز« :م�شاعر ي�صعب و�صفها تلك التي جتتاحني يف
هذا الوقت الذي �أنتظر فيه ت�سلم ابنتي �شهادة التخرج ،م�شاعر
اختلطت فيها دموع الفرح بعد �أن نلت ما رجوته بعد تعب وكد
لتوفري حياة م�ستقرة البنتي التي مل تخذلني بنجاحها».
و�أكد الفايز �أمام اخلريجني حتديات �ستعرت�ض حياتهم
العملية ،وعليهم جمابهتها بهمة وعزمية �أكيدة لتجاوزها ،داعيا
� إياهم � إىل موا�صلة اجلد واملثابرة لتحقيق التميز الذي ينتظره منه
«�أردنهم العزيز» ملوا�صلة نه�ضته ورفعته.
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بلغ العال وقد �أو�شك على التقاعد

«�أبو حممد»
عمدة خريجي اجلامعة الأ ردنية
فادية العتيبي« -ال ي�أ�س مع احلياة وال حياة مع الي�أ�س»
مقولة �آمن بها وتيقن من م�ضامينها يف كل مرة �شاءت
الظروف �أن حت ّد من حتقيقه حللم عمره الذي ظل يراوده منذ
�أن كان طفال �صغريا ،ظروف �صعبة ظلت تعرتي حياته وترتب�ص
بخطواتها ،ت�ؤخرها �أحيانا وتلجمها �أحيانا كثرية ،لكن �صوت
العقل مل يتوان حلظة عن ت�شجيعه وحتفيزه لتحقيق � إجنازه،
لريتقي بخياله ويحلق يف �سماء �أمنياته ،واثقا �أنه بالكفاح
واجلد واملثابرة �سبيل ملا ي�صبو � إليه و� إن طال به الزمن و�أكل
عليه الدهر و�شرب.
«خالد يو�سف حمود» �أو «�أبو حممد» �أحد خريجي كلية
الأ عمال يف تخ�ص�ص «اقت�صاد الأ عمال» ،مل يكن مثل باقي
الطلبة ،بل متيز عنهم ب�صربه وتفانيه و� إرادته التي �شدت من
عزمه لنيل ال�شهادة اجلامعية بعد �أن جتاوز عمره « »52عاما،
ليكون بذلك عمدة خريجي اجلامعة الأ ردنية و�أكربهم �سنا.
حمود اخلريج« :الأ ب» و«اجلدّ» ،يعمل موظفا � إداريا
يف وزارة التعليم العايل وقد �أو�شك على التقاعد ،ي�شعر �أنه
اعتلى القمة بعد ت�سلمه ال�شهادة اجلامعية التي توجت حياته،
و�ضربت مثاال رائعا يحتذى بحاملها.
فرحة ال ت�ساويها فرحة ازدانت بها عباراته التي �أف�ضى
بها يف حديثه ملجلة «�أخبار الأ ردنية» التي ر�صدت �سعادته منذ
اللحظة التي ت�سلم فيها �شهادته من عميد كليته الدكتور زعبي
الزعبي ،ويقول« :فرحة التخرج ال �أحد يعرف طعمها � إال من
تذوقها ،وحقيقة مل �أتوقع �أن يكون هكذا طعمها وقد جبلت
بالكفاح واجلهاد وتكون بهذه احلالوة».
وي�ضيف �أبو حممد�« :أ�شعر بالفخر واالعتزاز كوين ح�صلت
على ال�شهادة اجلامعية بعد هذا العمر وبعد طول ال�سنني،
م�شاعر �أهديها لنف�سي ولعائلتي التي ت�صفق يل من على
املدرجات وتهتف ب�إ�سمي وبالنجاح الذي حققته».
م�شوار العلم مل يكن بالي�سري ح�سب ما قاله حمود ،فمطبات
القدر كانت دائما له يف املر�صاد ،منذ �أن ح�صل على �شهادة
الثانوية العامة ومت قبوله يف كلية الزراعة يف اجلامعة الأ ردنية،
بعد �أن كان يحلم بدرا�سة الهند�سة � إال �أن معدله يف ذلك الوقت
وحتديدا يف العام  1981مل يكن لي�سعفه.
عن ذلك يقول« :بالرغم من عدم رغبتي يف درا�سة
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تخ�ص�ص الزراعة � إال �أنني �أحببته بعد �أن
قطعت ما يزيد على «� »45ساعة معتمدة،
وكم كانت فرحتي عارمة يف كل مرة كنت
اجتاز فيها االمتحان ،لكن مل ت�أتِ الرياح
مبا ت�شتهي ال�سفن ،فالظروف املادية كانت
عائقا �أمام موا�صلة درا�ستي ومل اعتد �أن
�أطلب ماال من والدي الذي مل يرتدد حلظة
يف تلبية متطلباتي الدرا�سية بالرغم من
�صعوبة العي�ش ،الرت�أي وبقرار من نف�سي ترك
الدرا�سة يف العام .»1986
وي�ضيف�« :أديت خدمة العلم مدة �سنتني،
ثم توجهت للعمل يف وزارة التعليم العايل،
وطيلة فرتة عملي كنت يف كل مرة �أجمع فيه
قدرا من املال �أعود لأ كمل درا�ستي اجلامعية،
ففي العام  1989رجعت � إىل الدرا�سة يف
كليتي لكن ولذات ال�سبب مل �أمتكن من � إكمال
الف�صل الدرا�سي ،لأ ترك درا�ستي من جديد،
و�أظل مالزما عملي يف الوقت الذي ظل حلمي
يالزمني».
يتابع «�أبو حممد» حديثه قائال« :بالرغم
من �ضيق احلال التحقت للدرا�سة اجلامعية
املتو�سطة وح�صلت على دبلوم «� إح�صاء
تطبيقي» دون �أن �أخو�ض امتحان ال�شامل،
ويف عام  2003التحقت يف ق�سم االقت�صاد
يف اجلامعة الأ ردنية على الربنامج امل�سائي
وقطعت ما يزيد على «� »66ساعة معتمدة،
لتثقلني الديون من جديد وا�ضطر على �أثرها
لت�أجيل الدرا�سة».
حبه للعلم وللتعليم اجلامعي دفعه لتحمل
ما ال يطاق ،وتكبد معاناة هي من وجهة
نظر الكثريين هو يف غنى عنها ،بعد �أن
�أ�س�س لنف�سه �أ�سرة جميلة وثبت �أقدامه يف
عمل منا�سب ،وهذا ما كان فقد در�س وجد
حتى اجتاز امتحان ال�شامل ،ويتقدم يف العام
 2007بح�سب اخلطة التعليمية اجلديدة
جم�سرا يف كلية الأ عمال ويتخ�ص�ص يف
«اقت�صاد �أعمال» ،ويبلغ الفرحة التي مزجت
بقطرات العرق التي نزفت من على جبينه
خالل م�شوار اجلد واملثابرة الذي قطعه.
ها وقد حتققت �أمنية حياته يبت�سم «�أبو
حممد» ويقول« :حلم انتظرته طويال وكافحت
من �أجله كثريا وقد حتقق باجلد واملثابرة»،
م�ؤكدا �أن ال حياة مع الي�أ�س حيث الأ نوف
تتنف�س ،وداعيا �أبناءه و�أبناء الوطن العزيز
� إىل الت�سلح ب�سالح العلم الذي هو تاج ورفعة
لبالدهم ولعائالتهم ولأ نف�سهم �أي�ضا مهما
واجهتهم من ظروف �صعبة ع�سرية.
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تقارير

اكت�شاف طفرة جينية جديدة
ت�سبب مر�ض انحالل الب�شرة الفقاعي
زكريا الغول  -اكت�شف فريق طبي من
اجلامعة الأ ردنية برئا�سة ا�ست�شارية طب
االطفال ومديرة وحدة الأ طفال حديثي
الوالدة يف م�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية
الأ �ستاذة الدكتورة � إميان بدران معلومات
جديدة حول مر�ض انحالل الب�شرة الفقاعي
(.)Epidermolysis Bullosa
وقدم الفريق يف اكت�شافه و�صفا لطفرة
جينية جديدة مل تكن معروفة يف ال�سابق
امل�سببة ملر�ض انحالل الب�شرة الفقاعي
املو�صلي النادر من نوع هريلتز ()Herlitz
يف الأ ردن
(Junctional Epidermolysis
)Bullosa-Herlitz- JEB-H
وبح�سب الدرا�سة ظهر املر�ض لدى
طفل �أردين على �شكل فقاعات على اجللد
منذ والدته �أدت � إىل ت�سلخات جلدية
و� إ�صابة الغ�شاء املخاطي,وحثل بالأ ظافر
(.)Dystrophic Nails
وقالت �أ.د بدران �« :إن الفحو�صات
التي �أجريت للطفل ووالديه و� إخوته ومت
� إر�سالها � إىل خمتربات م�ست�شفى �سانت
توما�س يف بريطانيا �أظهرت وجود خلل
يف جني ( )LAMA3امل�شفرة لربوتينات
( )laminin-332ب�صفة متنحية لدى
الطفل ويحمله الأ م والأ ب والأ خوة بدون
ظهور �أي �أعرا�ض لديهم».
و�أكدت �أ.د بدران يف البحث الذي ن�شر
يف جملة (Australasian Journal of
Dermatology, 2013; 54(3):218� )21أهمية اال�ست�شارة الوراثية و ت�شخي�ص
اخللل يف اجلينات امل�شفرة للربوتينات قبل
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الوالدة �أو �أثناء عملية الإخ�صاب خارج
اجل�سم ( عملية �أطفال الأ نابيب) ملعرفة
وجود الطفرة اجلينية ،م�شرية � إىل �أن
الت�شخي�ص الوراثي للم�ضغة وهو عملية
تقييم الأ جنة قبل حقنها يف الرحم ،وهو
ما ي�سمى بالت�شخي�ص اجليني قبل الزراعة
( )PGDيعطي فر�صة كبرية للزوجني
لإجناب طفل ال يحمل املر�ض للأ حمال
القادمة.
ويعد مر�ض انحالل الب�شرة الفقاعي
[ ]Epidermolysis bullosaجمموعة
من الأ مرا�ض اجللدية الفقاعية الوراثية
النادرة وينت�شر يف املجتمعات التي يكرث
فيها زواج الأ قـارب.
ويتميزاملر�ض بانف�صال الب�شرة عن
الأ دمة نتيجة وجود ه�شا�شة مفرطة يف
تركيب ومتا�سك ق�شرة اجللد والغ�شاء
املخاطي عند التعر�ض للكدمات حتى
و� إن كانت خفيفة ما ي�ؤدي � إىل ت�شكيل
حوي�صالت كبرية مملوءة بال�سوائل ،تتقرح
وين�سلخ اجللد والأ غ�شية املخاطية يف بع�ض
الأ حيان.
وي�سبب املر�ض الذي ي�صيب حوايل
� 50شخ�ص ًا يف كل مليون مبختلف �أنواعه
خلال يف اجلينات امل�شفرة للربوتينات التي
تعمل كروابط بني �أجزاء الغ�شاء القاعدي
واخلاليا اجللدية ،ما ينتج عنه حتلل الب�شرة
وانف�صال مكونات الب�شرة عن بع�ضها البع�ض
م�سبب ًا الفقاعات وان�سالخات اجللد .وله
ما يزيد على ع�شرين نوعا ,تختلف يف
تق�سيمها ,كما تختلف يف حدّتها من خفيفة
جدا � إىل �شديدة ت�ؤدي اىل الوفاة ،وال يوجد

عالج جذري له حتى الآن.
ويق�سم انحالل الب�شرة الفقاعي
� إىل ثالث جمموعات �أ�سا�سية بح�سب
تكوين الفقاعة املجهري للجلد :الب�سيط
( )Simplex epidermolysisو هو
ك�أ�سـمه �أب�سط الأ نواع و ي�سبب  92%من حاالت
انحالل الب�شرة الفقاعي ،والندبي ( Dystrophic
 )EB dermolyticويكون يف منطقة

ما حتت ال�صفيحة القاعدية ال�سميكة يف
اجللد ( )sublamina densaوي�سبب
 5%من حاالت انحالل الب�شرة الفقاعي،
والو�سطي املو�صلي ( (Junctional
)epidermolysisbullosa (JEB
ويكون موجود ًا يف منطقة متو�سـطة يف
الغ�شاء القاعدي للب�شرة م�سبب ًا فقاعات
متو�ســطة يف العمق وهذا النوع ي�سبب 3%
من حاالت انحالل الب�شرة الفقاعي.
والنحالل الب�شرة الفقاعي الو�سطي
املو�صلي جموعتان رئي�سيتان هما هريلتز
وجمموعة الالهريلتز  ,وهرلتز النوع
املميت ( )JEB Herlitzوهو موروث
ب�صفة متنحية نتيجة خلل يف اجلينات
امل�شفرة للربوتينات ب�سبب وجود طفرة
يف اجلينات امل�سماة ( LAMA3،
 )LMAB3،LAMAC3فكل جني واحد
م�س�ؤول عن �سل�سلة من ثالثة �سال�سل
بروتينية مكونة لربوتني ي�سمى laminin-
( 332وهي �سل�سلة �ألفا ،3بيتا  ،3وغاما
 )2وهذا الربوتني يعمل كرابط بني �أجزاء
الغ�شاء القاعدي واخلاليا اجللدية ي�ؤدي
� إىل الت�صاق طبقات الب�شرة � إىل الطبقات
التي حتتها.

تقارير

مركز اللّغات� :صر ٌح وطنيٌّ �شامخ

حممد جميل خ�ضر  -بفخرٍ و َأ�لَقٍ ورغب ِة
عطاء متجدد ،يتحدث الناقد والأ كادميي
د .حممد الق�ضاة مدير مركز اللغات يف
اجلامعة الأ ردنية عن املركز الذي �أعلنت
الإرادة امللكية ال�سامية حتوله � إىل حقيقة
�ساطعة منذ العام .1979
يقول الق�ضاة« :احلديث عن اجلامعة
الأ ردنية �شائق وممتع؛ وال �سيما حني يتوقف
املرء عند م�ؤ�س�سة لها دورها التاريخي
والأ كادميي يف بنية الدولة الأ ردنية فهي
اجلامعة الأ وىل التي فتحت �أبوابها للمعرفة
يف زمن مبكر كي تكون رهان امل�ستقبل،
وكان لها ذلك على مدى عقودها املتوا�صلة.
� إنها حا�ضرة يف الزمان واملكان يف كلياتها
ومراكزها العلمية املتنوعة ومنها مركز
اللغات الذي بات ي�ضيء جوانب امل�شهد
الأ كادميي يف ح�ضوره البهي و�أن�شطته
العلمية والأ كادميية على امل�ستويني املحلي
والعاملي املتمثل يف ا�ستقطاب الراغبني

بتعلم العربية للناطقني بغريها من
جن�سيات العامل املختلفة مما حوله خالل
الأ عوام املا�ضية � إىل �شعلة م�ضيئة».
الق�ضاة �أ�ستاذ النقد والأ دب يف اجلامعة
الأ ردنية الذي عرفته املنابر الثقافية
والأ كادميية املحلية والعربية ،املتنقل بني
مواقع � إدارية كثرية يف غري جامعة �أردنية،
يوا�صل حديثه عن مركز اللغات م�ؤكد ًا �أن
املركز يوا�صل منذ ت�أ�سي�سه قبل  35عام ًا
القيام بدوره الوطني املحوري ،مت�صدي ًا
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
� إ�ضافة ملا يقوم به من تعليم طلبة اجلامعة
من خمتلف التخ�ص�صات مهارات االت�صال
باللغتني العربية والإجنليزية.
رئي�س التحرير ال�سابق لـ «املجلة
الثقافية» التي ت�صدر عن اجلامعة الأ ردنية،
و�صاحب عمود يف «الر�أي» على مدار ثالثة
عقود خلت .يلقي يف حديثنا معه ال�ضوء على
مركز اللغات ،متناو ًال ن�ش�أته ،وم�ستعر�ض ًا

خدماته ،وقارئ ًا عناوين تطوره وتقدمه
على مدى العقود العديدة املا�ضية.
يقول الق�ضاة« :تهدف مواد مهارات
االت�صال � إىل �صقل �شخ�صية الطالب
وم�ساعدته على ا�ستخدام اللغة ا�ستخدام ًا
�صحيح ًا يف املهارات اللغوية كافة،
وحت�ضريه ملواجهة املواقف التي قد يتعر�ض
لها يف حياته العملية بحيث ت�صبح اللغة
العربية جزء ًا من حياته اليومية»� .أما
�شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها فهي،
بح�سب الق�ضاة« ،بوابة من بوابات اجلامعة
الأ ردنية لالنفتاح على الآخر يف �سياق
التبادل الثقايف ،والتوا�صل احل�ضاري
وانت�شار اللغة العربية يف �سائر دول العامل
وتقدمي �صورة �صادقة عن ثقافتنا ال�سمحة
من خالل ا�ستقطاب �أكرث من  300طالب
من �أكرث من  50جن�سية يف كل ف�صلٍ
درا�سيٍّ ».
ي�ستهدف املركز ،كما يورد الق�ضاة،
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طلبة اجلامعة جميعهم من خالل التوا�صل
معهم يف املهارات اللغوية التي تتيح للطالب
هام�ش ًا وا�سع ًا من اال�ستيعاب واحلوار يف
امل�سائل اللغوية والفكرية والعلمية ،ف�ض ًال
عن فتح �آفاق وا�سعة للفهم واال�ستيعاب
والكتابة.
«املركز درج منذ ت�أ�سي�سه» ،يقول
الق�ضاة« ،على التوا�صل امل�ستمر مع جميع
طلبة اجلامعة بتخ�ص�صاتهم العلمية
املتنوعة ،ويف هذا الإطار ومنذ �سنوات
عدة يقيم املركز م�سابقة � إبداعية ف�صلية
يف حقول الإبداع املتنوعة باللغتني العربية
والإجنليزية جلميع الطلبة الدار�سني يف
كل ف�صل وعددهم يتجاوز ع�شرة �آالف
طالب يقوم على تدري�سهم �أكرث من 120
ع�ضو هيئة تدري�س من داخل اجلامعة ومن
خارجها الأ مر الذي يتيح تنوّع ًا يف اخلربات
والر�ؤى الأ كادميية».
الت�صميم املعماري الالفت واملميز
للمقر اجلديد للمركز ،نال حظه �أي�ض ًا من
حديث الق�ضاة الذي �أ�شار � إىل �أن ت�صميم
املبنى يراعي امل�ساحات ال�ضوئية والعملية
بدقة متناهية وهو ي�شبه � إىل حد كبري
املعاهد العلمية الأ وروبية الراقية وهو ما
يحقق ،بح�سبه ،عنا�صر «اجلذب املكاين
للطلبة على اختالف جن�سياتهم � إذا عرفنا
�أن عدد الدار�سني من الطلبة الأ جانب
الذين يدر�سون العربية لغة ثانية يتجاوز
 1000طالب يف العام ،وي�شتمل املبنى
على خمتربات حديثة وقاعات تدري�سية
جمهزة بالو�سائل التعليمية احلديثة ف�ض ًال
عن الت�صميم الداخلي الذي يريح العني
واحلركة � إ�ضافة � إىل مدرج رم الذي تقام
فيه الأ ن�شطة العلمية والثقافية املتنوعة ولأ ن
املدرج وا�س ٌع ومز ّو ٌد بالأ جهزة احلديثة ،فقد
فتح �أبوابه ال�ستقبال �أن�شطة من خارجه ،يف
هذا ال�سياق �أقيم فيه �أكرث من  25ن�شاط ًا
خالل هذا العام».
وعن املبنى �أي�ض ًا وت�صميمه الفذ
وم�ساحته ،يقول الق�ضاة � إنه حقق «نقلة
نوعية يف ا�ستقطاب االهتمام باللغة
العربية للناطقني بغريها لأ ن املبنى القدمي
مل يعد يت�سع لدور املركز املتزايد واملتنوع
بوجود  50جن�سية من خمتلف دول العامل
يدر�سون العربية ،وبوجود املبنى اجلديد
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كنت ا�ستمع لإعجاب زوار املركز الذين
يخرجون بانطباعات � إيجابية عن جمالية
املكان وترتيبه ونظافته ويزور املركز وفود
�أجنبية كثرية من خمتلف دول العامل على
مدار العام».

يل الفت
تفاعلٌ حمليٌّ عربيٌّ دو ٌّ

حول تفاعل املركز مع اجلامعة واملحيط
اخلارجي ،ي�شري الق�ضاة � إىل �أن املركز ال
يتوانى عن � إقامة عالقات مهنية وطيدة
مع خمتلف اجلهات املحلية والعاملية من
خالل ا�ستقطاب الراغبني بتعلم العربية
للناطقني بغريها .ويف هذا الإطار ا�ستقبل
املركز �أكرث من  20وفد ًا �أجنبي ًا هذا العام
من خمتلف جامعات العامل بهدف توقيع
االتفاقيات وا�ست�شراف �آفاق املركز ومعرفة
ال�شروط والظروف الأ كادميية املنا�سبة
لطلبة جامعاتهم ،ويف هذا العام ا�ستقبل
املركز �أكرث من  700طالب من معظم دول
العامل ،مت دجمهم مع طلبة اجلامعة من
خالل ال�شريك اللغوي من طلبة اجلامعة
الأ ردنية وب�شكل �سل�س بحيث ينقل ه�ؤالء
الطلبة جتاربهم اجلامعية واحلياتية � إىل
جامعاتهم وب�أ�سلوب ينم عن رغبة اجلهتني
طلبة الأ ردنية والطلبة الأ جانب يف بناء
قاعدة �شراكة ت�ؤكد على ح�ضور (الأ ردنية)
امل�ؤثر واملثمر يف حياتهم وم�ستقبلهم،
و�سيوا�صل املركز العطاء من خالل تطوير
براجمه وت�صميم برامج حديثة تلبي
متطلبات تعلم العربية عن بعد ،ويطمح
املركز عن طريق هذا التوا�صل � إىل فتح
أبواب جديد ٍة ي�ستطيع من خاللها خدمة
� ٍ
العربية لغتنا القومية ولغة ديننا ال�سمح».

� إجنازات متوا�صلة

الق�ضاة ي�شري � إىل �أهم االجنازات
التي قام بها املركز خالل الف�صلني الأ ول
والثاين من العام اجلامعي احلايل ,ويقول:
«واجه املركز العديد من التحديات لكنه
ا�ستطاع باجلهد اجلماعي وب�أ�سلوبه
الأ كادميي املنظم �أن يحقق � إجنازات
عديدة كان وعد بها مطلع العام اجلامعي
خالل حوار دار بني رئي�س اجلامعة الأ ردنية
د .اخليف الطراونة ،و�أ�سرة املركز حيث
عر�ض الق�ضاة وقتها على الرئي�س خطة من
 13نقطة.

� إنها � إجنازات ،كما ي�ؤكد ،تعك�س
«الرغبة ال�صادقة يف الو�صول مبركز اللغات
� إىل �أف�ضل امل�ستويات التعليمية للطلبة عرب ًا
يل �شارك
و�أجانب ،ومنها :عق ُد م�ؤمترٍ دو ٍّ
فيه  79متخ�ص�ص ًا و�أكادميي ًا من 43
جامعة عاملية ،متثل  23دولة .اليوم العلمي
الذي حقق من خالل م�شاركة فاعلة جناح ًا
كبرياً .وفيه �أجريت م�سابقة على م�ستوى
طلبة مهارات االت�صال باللغتني العربية
والإجنليزية يف اجلامعة ،ومت ت�شكيل جلان
لتقييم امل�شاركات وفاز ثمانية من الطلبة
بجوائز تلك امل�سابقة .كما مت عقد م�ؤمتر
«الأ دب الفل�سطيني يف  60عاماً» وكانت
امل�شاركات فيه ناجحة بني معهد القا�سمي
يف باقة الغربية ومركز اللغات».
مل يقت�صر الأ مر على امل�ؤمترات
والأ ن�شطة الثقافية ،كما يبينّ الق�ضاة ،حيث
جرى «ت�شكيل جلنة لت�أليف منهاج مهارات
االت�صال باللغة العربية ،وجلنة لت�أليف
منهاج مهارات االت�صال باللغة الإجنليزية،
كما قام املركز بتحديث بنك �أ�سئلة
االمتحانات ملهارات االت�صال باللغتني
العربية والإجنليزية و� إ�ضافة �أ�سئل ٍة جديدة.
املركز و�ضع � إىل ذلك ،امتحان ًا ت�صنيفي ًا
باللغة العربية للطلبة الأ جانب الدار�سني يف
اجلامعة ملعرفة قدراتهم اللغوية وت�صنيفها
ح�سب م�ستوياتهم ومعرفتهم بالعربية.
ف�ض ًال عن � إجناز امتحان الكفاية املعرفية
للطلبة املقبولني يف اجلامعة يف اللغتني
العربية والإجنليزية وعددهم �أكرث من
( )11000طالب وطالبة وب�صورة منتظمة
على نحو منوذجي .كما يجري ب�شكل دوريٍّ
� إجناز االمتحان الوطني للغة الإجنليزية
كل يوم �سبت.
يف �سياق مت�صل ،يتحدث الق�ضاة عن
افتتاح خمترب ثالث منذ بدء العام احلايل
مما زاد من � إيرادات اجلامعة من االمتحان
الذي يجري يف �أجواء مميزة ،ومل ت�سجل
�أية خمالفة تذكر ب�شهادة وزارة التعليم
العايل .عُ قِدَ تْ �أي�ض ًا ندوة بالتعاون مع
املركز الثقايف الإ�سالمي جرى فيها الرتويج
لر�سالة عمان بني الطلبة الأ جانب .ويحر�ص
املركز على ن�شر هذه الر�سالة بينهم كي
يعرفوا ر�سالة الت�سامح الإ�سالمية وحني
تدخل املركز �ستجد الر�سالة من�شورة ب�ست
لغات عاملية».

اتفاقيات على طريق التطور

ب�س�ؤاله عن االتفاقيات مع اجلامعات
العاملية ،ي�شري الق�ضاة � إىل توقيع اتفاقية مع
م�ؤ�س�سة االمتحانات الدولية  ،ITSوكذلك
عقد عدد من االمتحانات ،وتوقيع اتفاقية
مع جامعة كنتاكي الأ مريكية � إ�ضافة � إىل
العديد من االتفاقيات مع جامعة مدلبريي
وجنوب الدمنارك وال�صداقة الرو�سية
و�سو�س وا�سطنبول وغريها من اجلامعات.
املركز و�ضع ،بح�سب الق�ضاة ،للعام
املقبل ،ويف � إطار نيته التقدم لنيل جائز
امللك عبداهلل للتميز ،خطة نوعية .و�أكد �أن
املركز تتوافر فيه الأ �س�س والبنية احلقيقية
التي ت�ؤهله للتقدم لهذه اجلائزة من خالل
العمل «كفريق واحد وخلية نحل واحدة يف
�سبيل الو�صول � إىل نيل هذه اجلائزة املهمة
التي ت�ؤكد متّيز اجلامعة الأ ردنية وريادتها
على خمتلف ال�صعد».
حتديث املختربات اللغوية املوجودة،
من بني الأ �شياء التي تفكر فيها � إدارة
املركز للعام املقبل .بحيث يتم ا�ستبدال
املختربات احلالية التي متت مبنحة يابانية
قبل  15عام ًا مبختربات حديثة ،وقد ت�صل
كلفة جتديد املختربات وفق �أحدث الو�سائل
التكنولوجية � إىل مليون دوالر �أمريكي.
يف هذا ال�سياق يتطلع املركز ،كما يذكر
مديره � ،إىل مبادرة «متربعٍ من �أهل اخلري
ي�ساعد يف خدمة العربية لغة القر�آن الكرمي
من �أجل بناء طابق � إ�ضا ٍّيف ي�ساعد املركز
يف التو�سع با�ستقطاب الدار�سني للعربية
من غري العرب والأ مل ب�أهل اخلري الذين
ال ينقطعون مهما تغري الزمن وتبدلت
الظروف».
على �صعيد اخلطط امل�ستقبلية ،قدم
املركز ،بح�سب مديره ،ت�صور ًا «�شام ًال لعقد
امتحان للغة العربية على غرار امتحان
التوفل باللغة الإجنليزية .ومت � إعداد كتيب
باللغتني العربية والإجنليزية يت�ضمن تعريف ًا
باملركز وبراجمه املتنوعة وهو الآن قيد
الطبع يف مطبعة اجلامعة .وي�ستمر املركز
بتحديث املوقع الإلكرتوين بالتعاون مع
مركز احلا�سوب بحيث يتواءم مع متطلبات
الع�صر ورغبة اجلامعة باجتياز العاملية.
هذا ون�أمل �أن تدعم اجلامعة املركز يف
ترويج برامج تعليم اللغة العربية للناطقني

بغريها يف الواليات املتحدة والدول املهتمة
باللغة العربية بو�صفها لغة ثانية .و�سوف
ي�ستقبل املركز الدفعة الأ وىل من برنامج
الدبلوم املهني لتعليم العربية للناطقني
بغريها مع بداية العام اجلامعي اجلديد».
ومن موقعه الإداري ،ي�ؤكد الق�ضاة
لزمالئه جميع ًا ودون ا�ستثناء �أنه �سي�ستمر
يف ت�أمني البيئة املريحة لأ ع�ضاء هيئة
التدري�س العاملني يف املركز ومبا ينعك�س
� إيجاب ًا على العملية التعليمية باحلوار والود
واالحرتام .و� إدارة املركز حري�صة ،كما
ي�ؤكد الق�ضاة ،على التعامل مع الزمالء
والزميالت يف املركز ب�أ�سلوب «ال�صفح
واحلوار املبا�شر �أو ًال و�أخرياً ،واخليار
ال�شفوي يف التفاهم معهم هو املطروح».
الق�ضاة يختم هذه النقطة بالقول« :كل
مرا�سالت املركز الر�سمية كانت من �أجل
� إجناز �أعمال حقيقية وحتقيق تطلعات،
ومل َنرْفع �أية �شكوى بحق �أي ع�ضو هيئة
تدري�س رغم بع�ض امل�شكالت التي تعاملت
معها الإدارة بحكمة ور�صانة ،من غري
انتقا�ص من قيمة امل�س�ؤوليات امللقاه على
عاتق اجلميع يف �ضوء �أنظمة اجلامعة
وتعليماتها».

�أعباء و�آفاق

رغم كل هذه الأ عباء مل يتوقف
الأ كادميي والناقد د .حممد الق�ضاة عن

�أداء دوره الأ دبي الإبداعي ،فوا�صل �أداء
ر�سالته العلمية من خالل حما�ضراته
لطلبة الدكتوراه واملاج�ستري والبكالوريو�س،
� إ�ضافة � إىل � إ�شرافه على ر�سائل املاج�ستري
والدكتوراه ومناق�شتها .كما � إن �أبوابه
مفتوجة دائم ًا للطلبة ي�ستمع � إليهم ب�أناة
واحرتام ويقدم م�شورته بهدوء .وب�س�ؤاله
عن كيفية التوازن بني الإبداع والإدارة
والأ كادمييا قال �« :إنه جه ٌد ي�صب جميعه
خلدمة العملية الأ كادميية والعلم واملعرفة
والطلبة واللغة العربية وخمتلف متطلبات
املركز .ف�أنا ال �أقبل التغيّب عن درو�سي
وحما�ضراتي وعن متابعة الطلبة الذين
�أ�شرف عليهم م�سكون ًا برغبة حقيقية
يف م�ساعدتهم وحوارهم وتذليل خمتلف
ال�صعاب �أمامهم� .أنا موجود لهم ومن
�أجلهم ،ودونهم ال وجود للجامعة ولنا
جميعا ،فالناقد والأ كادميي ال ينبغي �أن
يغيب وال ميكن �أن ن�صل � إىل الهدف � إذا مل
نكن �أوفياء لر�سالتنا الأ كادميية وجلامعتنا
احلبيبة التي عا�شت فينا وع�شنا فيها
�أكرث من ثالثة عقود ونيف ،وقد �شاركت
هذا العام مب�ؤمترين عامليني يف الريا�ض
ومو�سكو وقدمت ورقة علمية يف كل م�ؤمتر
منهما .كما قمت برئا�سة اليوم العلمي
لكلية الآداب � ،إ�ضافة � إىل امل�شاركة يف
ملتقى طريق احلرير الذي عقدته جملة
العربي يف الكويت.
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منحة مالية لإن�شاء خمترب ل�صيانة
الوثائق واملخطوطات

 حممد مبي�ضني -وقعت اجلامعة الأ ردنية و�صندوق الأ وبك
للتنمية الدولية (�أوفيد) على مذكرة تفاهم يقدم ال�صندوق
مبوجبها منحة مالية ملركز الوثائق واملخطوطات ودرا�سات بالد
ال�شام يف اجلامعة.
ووقع املذكرة نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور اخليف
الطراونة وعن ال�صندوق مديره العام �سليمان جا�سر احلرب�ش،
فيما �سيتم � إنفاق املنحة املقدرة بحوايل (� )200ألف دوالر
�أمريكي لتمويل � إن�شاء وجتهيز خمترب متخ�ص�ص ل�صيانة الوثائق
واملخطوطات واخلرائط النادرة بهدف احلفاظ عليها من التلف
والعوامل البيئية.
و�أعرب الطراونة عن تقدير وامتنان اجلامعة لل�صندوق على
هذه املنحة التي �ست�سهم يف تطوير اال�ستثمار بالوثائق النادرة
واملتعلقة ببالد ال�شام خ�صو�صا املدينة املقد�سة والقد�س ال�شريف.
وا�ستعر�ض الطراونة امل�شاريع العلمية التي تنفذها اجلامعة
والتي تعترب قوة علمية متعلقة بالطاقة واملياه والبيئة والتنمية
الإن�سانية ،م�شريا � إىل �أن اجلامعة ا�ستطاعت �أن توظف � إمكاناتها
ب� إعداد وت�أهيل كوادر ب�شرية تعمل يف الأ ردن ودول الإقليم وكان لها
دور بارز يف رفع م�ستويات التنمية وتطويرها.
الطراونة �أكد خالل حفل التوقيع على املذكرة ا�ستعداد
اجلامعة بالتعاون مع ال�صندوق لتبادل اخلربات واملعرفة العلمية
حول احتياجات البلدان النامية من جهود التنمية امل�ستدامة.
بدوره �أ�شاد احلرب�ش بالأ ردن ملكا وحكومة و�شعبا على التعاون
مع ال�صندوق الفتا � إىل �أن (�أوفيد) قدمت منحا لتطوير قطاعات
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مهمة يف الأ ردن متعلقة بالتعليم وال�صحة والطاقة خالل الأ عوام
املا�ضية.
وقال احلرب�ش» � إن للجامعة الأ ردنية مكانة خا�صة لدى
ال�صندوق ملا حققته من رقي بني جامعات العامل» ،م�ؤكدا �أن املركز
يعد واجهة علمية عربية ومعلما رائدا ملا يحتويه من مواد تراثية
ذات دالالت تاريخية واجتماعية وعلمية.
وعر�ض مدير مركز الوثائق واملخطوطات ودرا�سات بالد ال�شام
الأ �ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت ر�سالة و�أهداف املركز الذي
�أ�س�س عام  1973والإجنازات التي حققها ال�سيما دعم مقتنياته
بوثائق تاريخية ت�شمل املرا�سالت واخلرائط واملذكرات ال�شخ�صية
وامللفات والدوريات و�سجالت املحاكم ال�شرعية يف بالد ال�شام
وبخا�صة �سجالت املحاكم ال�شرعية يف القد�س و�سجالت الأ وقاف
والكنائ�س.
ولفت البخيت � إىل اهتمام املركز ب�أر�شفة الوثائق واملخطوطات
وحفظها لتكون يف متناول طلبة العلم والباحثني من الأ ردن والبلدان
العربية ال�شقيقة.
وثمن البخيت يف كلمته جهود � إدارة ال�صندوق الرامية � إىل دعم
امل�شروع العلمي يف املركز ،والذي �سيكون � إحدى الأ دوات املهمة يف
حفظ مقتنيات املركز لتظل رافدا مهما يف دعم البحوث والدرا�سات
التاريخية ومرجعا للجامعات الأ ردنية والعربية والإ�سالمية.
من اجلدير ذكره �أن �صندوق �أوفيد ت�أ�س�س عام  1976وي�سعى
� إىل تعزيز التعاون املايل بني البلدان الأ ع�ضاء يف منظمة الأ وبك
و�سائر البلدان النامية يف حني تتكون موارده املالية من امل�ساهمات
الطوعية التي تتربع بها البلدان الأ ع�ضاء يف الأ وبك.
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بحث ا�ستحداث حمطة م�صغرة
لهند�سة الطائرات مع «هامبورغ الأ ملانية»

هند خليفات  -بحث رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف
الطراونة مع رئي�س جامعة هامبورغ الأ ملانية جارو �أنرتانكيان �آفاق
التعاون العلمي والبحثي يف العلوم الهند�سية التكنولوجية.
وناق�ش اجلانبان �سبل تطوير اتفاقية تعاون م�شرتك يف املجاالت
الهند�سية ،وخ�صو�صا هند�سة وتطبيقات �صناعة الطائرات
والتكنولوجيا احليوية وتت�ضمن ا�ستحداث حمطة م�صغرة لهند�سة
الطائرات توطن يف اجلامعة الأ ردنية.
وتناول اللقاء �آليات � إن�شاء امل�شاريع والربامج امل�شرتكة و� إقامة
امل�ؤمترات العلمية وتبادل �أع�ضاء هيئة التدري�س ودعم جهود
التبادل الطالبي.
وقال الطراونة � إن اجلامعة ت�سعى من خالل خطتها اال�سرتاتيجية
الرامية للتحول نحو العاملية تن�شيط االتفاقيات املربمة مع خمتلف
اجلهات العاملية وتفعيل اجلانب التطبيقي العملي فيها الأ مر الذي
ي�سهم يف تعزيز اخلربات البحثية لدى كوادرها.
من جانبه �أ�شاد �أنرتانكيان بامل�ستوى املتميز لكلية الهند�سة
والتكنولوجيا م�ؤكدا اهتمام جامعته بالتعاون الثنائي مع اجلامعة

الأ ردنية وتطوير وتبادل اخلربات الأ مر الذي �سيكون حافزا مهما
لفتح بوابة نقل اخلربات االحرتافية.
وتعد هامبورغ الأ ملانية من �أعرق اجلامعات يف العامل� ،أ�س�ست
عام 1919م ،وتتمتع مبكانة بارزة يف علوم هند�سة امليكانيك
وتطوير طائرة «�أيربا�ص» ولها دور كبري يف �صناعة ال�سيارات.

بحث التعاون ب�ش�أن ا�ست�ضافة الأ ردن
لك�أ�س العامل لل�سيدات

 زكريا الغول � -أكد رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور اخليف
الطراونة تقدمي كافة �أ�شكال الدعم وامل�ساندة لإجناح ا�ست�ضافة
الأ ردن لك�أ�س العامل لل�سيدات عام .2016
وقال لدى لقائه نائب رئي�س االحتاد الأ ردين لكرة القدم املهند�س
�صالح الدين �صربة � إن اجلامعة م�ستعدة لتقدمي اخلربات الفنية
والعلمية وتوفري املالعب واملرافق الريا�ضية.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء �سبل التعاون املختلفة لإجناح
الفعاليات ون�شر ثقافة الكرة الن�سوية وت�صديرها للدول العربية
املجاورة.
و�أكد اجلانبان ر�ؤيتهما امل�شرتكة يف �ضرورة تعزيز وتوثيق
عرى التوا�صل والتعاون وتكاتف جهود خمتلف اجلهات احلكومية
والر�سمية والأ هلية من �أجل عك�س ال�صورة امل�شرقة عن الأ ردن لدى
ا�ست�ضافته فعاليات ك�أ�س العامل لل�سيدات.
ي�شار � إىل �أن الأ ردن منح �شرف ا�ست�ضافة الن�سخة ال�ساد�سة
من نهائيات ك�أ�س العامل لل�سيدات حتت � 17سنة لعام 2016

التي ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم /فيفا وجرى ذلك
على هام�ش قرعة ك�أ�س العامل يف الربازيل ،حيث تفوق ملف
اال�ست�ضافة الأ ردين بالإجماع على كل من الأ وروغواي وجنوب
�أفريقيا والبحرين.
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زيارات واتفاقيات

اتفاقية لتدري�س وتدريب طلبة الهند�سة على احلو�سبة ال�سحابية
والبيانات ال�ضخمة و� إدارة وتخزين املعلومات

فادية العتيبي -وقعت كلية
الهند�سة والتكنولوجيا يف اجلامعة
الأ ردنية اتفاقية تعاون مع �شركة
 EMCالعاملية تقدم الأ خرية
مبقت�ضاها برناجما على م�ستوى
العامل لتدري�س وتدريب طلبة الكلية
على مبادئ التكنولوجيا احلديثة
املتعلقة باحلو�سبة ال�سحابية
والبيانات ال�ضخمة و� إدارة وتخزين
املعلومات.
وتهدف االتفاقية التي وقعها
عن الكلية عميدها الدكتور حممود
حماد وعن ال�شركة مديرها الإقليمي
ملنطقة ال�شرق الأ ور�سط رودي عيد،
� إىل تطوير مهارات الطلبة التكنولوجية والعلمية واطالعهم على
امل�ستجدات املت�سارعة ما ي�سهم يف ت�أهيلهم ل�سوق العمل بعد رفدهم
باملعرفة واخلربة التي ت�ؤهلهم للمناف�سة والتميز.
وبح�سب رئي�س ق�سم هند�سة احلا�سوب يف الكلية الدكتور � إياد
جعفر ف�إن االتفاقية تن�ص على تدري�س الطلبة للربنامج �ضمن
امل�ساقات التي يطرحها الق�سم والذي جرى توطني الربنامج فيه،
و�سيقوم �أع�ضاء هيئته التدري�سية بالإ�شراف على تغذية حمتوى
الربنامج وحتديثاته يف املناهج وامل�ساقات � ،إىل جانب الدورات
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التدريبية ب�أ�سعارها الرمزية التي �سيح�صل الطالب يف نهايتها على
�شهادات معتمدة من قبل الطرفني ت�ضاف � إىل ر�صيد خرباته.
و�أكد عميد الكلية الدكتور حماد عقب التوقيع �أن ال�شهادات
العملية والتطبيقية باتت توازي ال�شهادات الأ كادميية من حيث
الأ همية ،م�شريا � إىل �أن مثل هذه االتفاقيات التي تن�ص على تطبيق
عملي �ست�سهم يف دفع م�ستوى املعرفة لدى الطلبة لت�صل بهم � إىل
م�ستويات ي�ستطيعون من خاللها املناف�سة واالنفراد.
من جانبه �أ�شارعيد � إىل �أهمية االتفاقية يف تعزيز التعاون
بني الطرفني ب�شكل متوا�صل وم�ستمر ،الفتا � إىل التعاون الذي
�سيح�صل يف الفرتة املقبلة من
خالل حتديث م�ساقات الكلية
وتغذيتها بالتحديثات الطارئة
على الربنامج.
من اجلدير ذكره �أن EMC
من �أكرب ال�شركات العاملية املعنية
بتطوير نظم البنية الأ �سا�سية
للمعلومات والربامج ،واخلدمات
العاملية املختلفة ،وخمت�صة
باحلو�سبة ال�سحابية والبيانات
ال�ضخمة و� إدارة وتخزين
املعلومات ،ومقرها الرئي�سي والية
بو�سطن الأ مريكية.

اجلامعة تن�شر 830بحثا يف جمالت الفئة الأ وىل لهذا العام

هبة الكايد – منحت اجلامعة الأ ردنية مكاف�أة الإجناز البحثي
لكل من الدكتورة فاطمة العفيفي من كلية ال�صيدلة ،والدكتور
عبا�س الرفاعي من كلية الهند�سة ،والدكتور رائد بني يا�سني من
كلية الأ عمال.
وقال نائب رئي�س اجلامعة ل�ضمان اجلودة والبحث العلمي
الدكتور حممد وليد البط�ش � إن املكاف�أة التي متنح يف كل من حقول
العلوم ال�صحية والعلمية والإن�سانية واالجتماعية؛ تقدم للح�صول
عليها ( )43ع�ضو هيئة تدري�س منهم 18ع�ضوا من الكليات
ال�صحية و� 18آخرون من الكليات العلمية و  7أ�ع�ضاء هيئة تدري�س
من الكليات الإن�سانية واالجتماعية.
و�أ�ضاف البط�ش �أن العفيفي ا�ستحقت املكاف�أة عن جمال العلوم
ال�صحية ،حيث ح�صلت على  315نقطة مقابل  21بحثا ن�شر لها
خالل العامني املن�صرمني ،فيما ح�صل الرفاعي على  400نقطة
لقاء  27عمال علميا بني �أبحاث وكتب تقدم بها عن حقل العلوم،
وعن الكليات الإن�سانية واالجتماعية جمع بني يا�سني  240نقطة
مقابل تقدميه  15بحثا علميا.
و�أ�شار � إىل �أن املناف�سة على املكاف�أة كانت �شديدة بتقارب
النقاط بني املتناف�سني ،الأ مر الذي يدل على وجود حراك بحثي
قوي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ،يعود ف�ضله � إىل انتهاج

اجلامعة يف ال�سنوات الثالث الأ خرية �سيا�سة الدعم للبحث العلمي
من خالل امل�ساعدة يف � إجناز البحث ون�شره ومكاف�أة الباحثني
با�ستمرار.
و�أكد البط�ش �أن اجلامعة ن�شرت خالل العام احلايل 2014
( )830بحثا يف جمالت الفئة الأ وىل املدرجة يف قاعدة البيانات
العاملية ()Journal Citation Reports
�ضمن  )Web of Knowledge) ISIو�أعطت نا�شريها
مكاف�آت مادية لقاء ذلك ،م�شريا � إىل �أن اهتمام اجلامعة املتزايد
بالبحث العلمي والن�شر ي�أتي تلبية ملتطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية
لها ب�أن ت�صبح �ضمن �أول  300جامعة م�صنفة عامليا وفق ت�صنيف
 QSيف غ�ضون اخلم�س �سنوات القادمة.
متنح املكاف�أة وفقا لتعليمات �صادرة عن جمل�س العمداء يف
اجلامعة تتمثل ب�أن يكون للباحث � إنتاج بحثي ال يقل عن  6بحوث
خالل العامني الأ خريين من منحها ،بحيث تكون  4من هذه
البحوث من�شورة يف جمالت الفئة الأ وىل ،و  2من البحوث من�شورة
يف جمالت الفئة الثانية �أو الثالثة �أو يف املجالت الأ ردنية � ،إ�ضافة
� إىل �أن يكون الباحث املتقدم لنيل املكاف�أة باحثا رئي�سا بثالثة من
بحوثه على الأ قل ،و�أن ال يكون قد ن�شر له �أكرث من بحثني يف نف�س
املجلة.

من بني  78جامعة عاملية

منظمة التجارة العاملية تختار (كلية الأ عمال) للتعاون معها
 حممد مبي�ضني -اختارت منظمة التجارة العاملية ومقرها
جنيف (  )13جامعة عاملية لل�شراكة والتعاون معها من بينها كلية
الأ عمال يف اجلامعة الأ ردنية.
وتقدمت الكلية وفقا لعميدها الدكتور زعبي الزعبي للمناف�سة
مع ( )78جامعة عاملية للتعاون مع املنظمة حيث وقع االختيار من
قبل خرباء املنظمة على الكلية يف �ضوء ما تتمتع به من � إمكانات
حديثة يف جماالت التعليم والتدريب والت�أهيل والبحث العلمي
وخدمة املجتمعات املحلية.
ولتعزيز التعاون العلمي بني اجلانبني مت جتديد االتفاقية
املربمة بني الطرفني يف عام  2010ولأ ربع �سنوات قادمة بعد �أن
�أن�ش�أت املنظمة كر�سيا لها يف الكلية يتوىل تفعيل الن�شاطات ذات
االهتمام امل�شرتك.
وقع االتفاقية نيابة عن الكلية عميدها الدكتور زعبي الزعبي وعن
املنظمة ممثل كر�سي املنظمة يف اجلامعة الدكتور طالب عو�ض.

الزعبي وعو�ض �أكدا �أهمية التعاون امل�شرتك يف البحث العلمي
خ�صو�صا و�أن املنظمة تقدم �سنويا دعما ماليا ل�سبعة �أبحاث علمية
متخ�ص�صة يف �ش�ؤون التجارة الدولية .و�أ�شارا � إىل �أن املنظمة
تدعم توجهات الكلية خ�صو�صا يف تفاعلها مع م�ؤ�س�سات القطاعني
العام واخلا�ص يف الأ ردن ،ال�سيما املتعلقة بامل�ؤمترات وور�ش العمل
املخ�ص�صة لق�ضايا االقت�صاد والتجارة واملال ومبا يخدم �صانعي
القرار االقت�صادي.
ولفت كل من الزعبي وعو�ض � إىل � إ�سهامات املنظمة بقوة يف
تطوير الربامج وامل�ساقات التي تقدمها كلية الأ عمال لطلبتها
واملتعلقة باالقت�صاد الدويل والقانون الدويل ونظام منظمة التجارة
العاملية.
ومن ثمرة التعاون بني اجلانبني بح�سب – الزعبي وعو�ض-
ا�ستحداث الدبلوم املهني للت�صدير واال�سترياد واملزمع افتتاحه يف
الكلية مطلع العام اجلامعي املقبل.
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للمرة اخلام�سة على التوايل

م�ست�شفى اجلامعة يح�صل على
�شهادة تطبيق الأ هداف الوطنية

ح�صل م�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية للمرة اخلام�سة على �شهادة تطبيق الأ هداف الوطنية جلودة و�سالمة
الرعاية ال�صحية عن العام .2013
وقال مدير امل�ست�شفى الدكتور �أحمد التميمي � إن احل�صول على هذه ال�شهادة يرجع � إىل �سيا�سة امل�ست�شفى
املُ�ستمرة يف مواكبة اجلودة ،وااللتزام مبعايري االعتمادية العاملية والوطنية يف جماالت الرعاية ال�صحية
واال�ستمرارية يف التطوير والتح�سني يف تقدمي الأ داء واخلدمة النوعيّة للمر�ضى يف بيئة �صحيّة �آمنة.
و�أكد التميمي حر�ص امل�ست�شفى على امل�شاركة الدوريّة يف هذا امل�شروع ال�صحي الوطني املهم الذي يطلقه
جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحيّة �سنويا حام ًال يف كل عام �أهداف ًا نبيلة ،تخدم املري�ض وبيئته واالرتقاء
بامل�ؤ�س�سات ال�صحيّة وم�ستوى اخلدمات الطبية يف الأ ردن.
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«طب الأ �سنان» حت�صل على االعرتاف الأ وروبي
� إبراهيم دياب  -ح�صلت كلية طب الأ �سنان
يف اجلامعة الأ ردنية على اعرتاف اجلمعية
الأ وروبية لتعليم طب اال�سنان ( )ADEEبربنامج
البكالوريو�س ،حمققة بذلك املعايري الأ وروبية.
جاء ذلك عقب زيارة جلنة متخ�ص�صة ت�ضم
�أ�ساتذة من �أملانيا ،واململكة املتحدة ا�ستمرت �أربعة
�أيام اطلعت خاللها على مرافق كلية طب الأ �سنان
والكليات التي ت�ساعد يف تدري�س الطلبة واملرافق
الأ خرى التي ي�ستخدمونها ،وكافة مفا�صل العملية
التعليمية فيها.
وبح�سب عميد الكلية الدكتور زيد البقاعني
تتمثل �أهمية االعرتاف من قبل اجلمعية الأ وروبية
يف زيادة فر�ص العمل خلريجيها ،وزيادة فر�ص
احل�صول على مقاعد للدرا�سات العليا يف �أرقى
اجلامعات العاملية ،كما �سيمكن ذلك من � إتاحة
املجال ملزيد من التعاون مع كليات طب الأ �سنان
الأ وروبية يف جماالت التبادل الأ كادميي والطالبي
وم�شاريع البحث والربامج الدرا�سية امل�شرتكة.
و�أ�ضاف البقاعني �أن الكلية منذ ت�أ�سي�سها
يف عام  1982تعمل ب�شكل د�ؤوب على تطوير
كافة مفا�صل العملية التعليمية والتدريبية فيها
�سعيا للتميز الذي يتمثل باالعرتاف برباجمها
من منظمات دولية عريقة ومعتربة يف حقل طب
الأ �سنان .وي�أتي هذا الإجناز تتويج ًا للجهود التي
بذلتها الكلية من خالل طواقمها التدري�سية
والإدارية على مدار ما يقارب ثالثة �أعوام ،وبدعم
م�ستمر من رئا�سة اجلامعة وقياداتها ،علما ب�أن
�شهادة االعرتاف �ستمنح يف نهاية العام.
ومتثل اجلمعية الأ وروبية لتعليم طب الأ �سنان
(� )ADEEأطباء الأ �سنان الأ كادمييني املعنيني
بتعليم طب الأ �سنان يف �أوروبا ،وين�ضوي حتت
مظلتها اليوم ما يزيد عن ( ) 80%من كليات طب
الأ �سنان يف �أوروبا وهي التي ت�أ�س�ست عام ،1975
ومن مهام اجلمعية تقييم برامج التدري�س يف
كليات طب الأ �سنان الأ وروبية وتوحيد خمرجاتها
ورفع �سوية التدري�س فيها.
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حا�صل على جائزة �شومان للباحثني العرب 2013

اختيار د.ا�سماعيل ك�أول رئي�س للجمعية الدولية
لتكنولوجيا النانو (االبتمارات)
�أخبار الأ ردنية  -فاز الأ �ستاذ يف ق�سم الكيمياء احليوية
ووظائف الأ ع�ضاء بكلية الطب يف اجلامعة الأ ردنية الدكتور
�سعيد � إبراهيم � إ�سماعيل بجائزة عبد احلميد �شومان للباحثني
العرب للعام  2013عن حقل العلوم الطبية وال�صحية.
وح�صل الدكتور ا�سماعيل على اجلائزة التي متنحها
امل�ؤ�س�سة �سنويا للأ �ساتذة والباحثني العرب يف خمتلف
اجلامعات العربية ،نظرا لغزارة � إنتاجه العلمي ونوعيته
وارتباطه بالتطبيق العملي يف جمال تخ�ص�صه � ،إىل جانب
ن�شره يف جمالت حمكمة وتعاونه مع القطاع ال�صناعي يف نتائج
�أبحاثه.
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وترتكز �أبحاث الدكتور ا�سماعيل على ا�ستخدام هذه
اجلزيئات لال�ستهداف «الذكي» للخاليا ال�سرطانية عن طريق
توجيهها لالرتباط بربوتينات مميزة لهذه اخلاليا لإي�صال
�أدوية م�ضادة لل�سرطان ب�شكل حمدد خلاليا دون غريها من
اخلاليا الطبيعية بحيث تزيد من فعالية هذه الأ دوية وتقلل من
�أعرا�ضها اجلانبية.
كما اختري الدكتور ا�سماعيل ك�أول رئي�س للجمعية الدولية
لتكنولوجيا االبتمارات ()Aptamer Nanotechnology
على هام�ش امل�ؤمتر الدويل الذي عقد م�ؤخرا يف مدينة �أك�سفورد
يف اململكة املتحدة حتت عنوان (.)Aptamers 2014

ن�صرة لغزة ها�شم

فعاليات ومعار�ض فنية وم�ســريات طــالبــية

الطراونة« :الأ ردنية» حا�ضرة يف املواقف
الوطنية والقومية
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�أخبار الأ ردنية  -تلبية ل�صوت ال�ضمري العربي احلي،
وم�ساهمة من اجلامعة الأ ردنية ال�سباقة مل�شاركة � إخواننا
املرابطني يف غزة ما يواجهونه من عدوان �صهيوين غا�شم،
وت�أكيدا لدور اجلامعة املعهود يف �أنها جزء من الن�سيج الوطني
الويف لأ ر�ضه وعروبته ومقد�ساته� ،أقامت وحدة الإعالم
والعالقات العامة والثقافية معر�ضا ل�صور العدوان الإ�سرائيلي
على غزة بالتعاون مع احتاد امل�صورين العرب فرع الأ ردن وفرع
فل�سطني بكامريا م�صورين من �أر�ض غزة �سجال فيها �صمود
الأ هل واملقاومني وك�شفا ب�شاعة االعتداء على املدنيني من
الأ طفال والن�ساء وال�شيوخ ،را�صدين حجم الدمار الذي حلق
بالبنيان.
يف امل�شهد الدرامي ويف الق�صف واخلراب التقط امل�صوران
حممد �أ�سعد ويا�سر فتحي �أحالم الأ طفال و�آمالهم على الرغم
من كل ما يحيط بهم من قنابل وق�صف ع�شوائي فبع�ضهم �أ�صر
على حمل دميته معه بعد �أن تهدّم منزله ،و�آخرون مل ين�سوا
كتبهم التي بها �سيعربون � إىل القادم ويحققون بالعلم م�ستقبال
منت�صرا م�سلحني باملقاومة وجمابهة املعتدي ف�أر�ضي ال تت�سع
� إال لأ خوتي و�أبناء جلدتي وت�ضيق بكم �أيها املارقون.
ويف زوايا �أخرى تقف امل�آذن �أو ما تبقى منها �شاخمة تعانق
بقايا كني�سة لتثبت هذا الت�آخي الإ�سالمي امل�سيحي الذي يحاول
البع�ض ت�شويهه.
دموع ودماء و�أ�شالء وبقايا بيوت وحجارة مرتاكمة جراء
الهدم والق�صف واخلراب مغلفة بروح املقاومة والإ�صرار
على البقاء واالنت�صار ودحر املعتدي هي عناوين ال�صور التي
تثبت للعامل ب�سالة �أهلنا و�صمودهم وتعّري كذلك ال� إن�سانية
ال�صهاينة وف�سادهم يف غزة ها�شم التي ا�ستع�صت عليهم
فولوا عنها مندحرين.
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رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة خالل افتتاحه
املعر�ض قال �“ :إن اجلامعة كان لها ال�سبق يف � إقامة �أول معر�ض
ل�صور واقعية من قلب بلد ال�صمود غزة على امل�ستوى املحلي
لعر�ض االنتهاكات التي مار�سها العدو ال�صهيوين �ضد املدنيني
من الأ طفال والن�ساء وال�شيوخ خالل احلرب الأ خرية».

و�أكد الطراونة �أن اجلامعة ت�أخذ على عاتقها � إي�صال ر�سالة
لطلبة اجلامعة والعامل من خالل ال�صور املعرو�ضة مفادها
�صمود �أطفال و�أهايل غزة رغم ب�شاعة العدوان ال�صهيوين
عليهم وجرائمه امل�ستهجنة ،وت�أكيدا ب�أن اجلامعة جزء من
الن�سيج الوطني وحا�ضرة يف املواقف الوطنية والقومية .
ودعا الطراونة احتاد طلبة اجلامعة � إىل ن�شر ال�صور
بالكلمة وقول احلقيقة و� إي�صالها لل�شعوب و�صناع القرار ممن
ينا�صرون دولة � إ�سرائيل لتكون دليال �ضدهم و�ضد ممار�ساتهم
العدوانية التي ي�ستهدفون فيها املدنيني حتى يت�سنى لنا املطالبة
مبحاكمتهم على �أفعالهم الإجرامية .
يذكر �أن املعر�ض الذي �أقيم يف ف�ضاء اجلامعة املمتد من
�شارع ال�سرو � إىل كلية العلوم� ،شهد � إقباال وا�سعا من �أ�ساتذة
اجلامعة وطلبتها وجمع من املهتمني.

تلك الفعاليات نادى � إليها رئي�س اجلامعة الأ ردنية الدكتور
اخليف الطراونة يف بيان له وجهه لأ �سرة اجلامعة دعاهم فيه
� إىل الوقوف وقفة واحدة � إىل جانب �أهلنا املرابطني يف غزة
وتقدمي كل ما بو�سعهم من دعوات وابتهاالت ومواقف حازمة
ت�أخذ ب� إيديهم وت�شد من عزميتهم.
الطراونة �أكد يف بيانه �أن اجلامعة الأ ردنية جزء من ن�سيج
الوطن الويف لأ ر�ضه وعروبته ومقد�ساته ،وهي التي ظلت
حا�ضرة يف املواقف الوطنية والقومية ال�شاخمة ،م�شددا على
دعم اجلامعة الدائم من طلبة وعاملني لأ هل غزة وفل�سطني
كلها ،وموقنا �أن رباطهم و�صربهم هو مفتاح ن�صرهم.

ويف �سياق مت�صل ،نظمت اجلامعة �سل�سلة من الفعاليات
من معار�ض فنية وم�سريات طالبية و�صالة غائب على �أرواح
ال�شهداء ،تنديدا بالعدوان الع�سكري الهمجي الذي جابهته
املدينة ال�صامدة « غزة» ،ون�صرة ودعما لأ هلها البوا�سل
و�صربهم على ويالت امل�آ�سي واجلروح.
الفعاليات التي جاءت مب�شاركة وا�سعة من قبل طلبة
الأ ردنية وبدعم مطلق من قبل � إدارة اجلامعة جاءت لت�ؤكد
حالة التالحم والتعاطف وامل�ؤازرة التي يعي�شها �أبناء الأ مة
العربية والإ�سالمية مع بع�ضهم البع�ض يف مواجهة الأ زمات
وال�شدائد التي تع�صف ب�أبنائها.
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كلمة رئي�س اجلامعة
لدعم �صمود �أهايل غزة
�أخواتي و�أخوتي الأ عزاء �أ�سرة اجلامعة الأ ردنية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يف ظل ال�صمت العاملي ،والغياب واالنق�سام الذي يعي�شه العامل العربي ،تتفرد � إ�سرائيل بالقتل والتدمري يف قطاع
غزة ،وتتواىل قوافل ال�شهداء كل يوم ،ويزداد � إ�صرار املقاومة على �أن ال تركع � إال لوجه اهلل ،وقد اختارت �أن تكتب بالدم
والت�ضحيات �صفحة جديدة من تاريخ الأ مة ،التي تنوء اليوم بالكثري من الأ وجاع والتحديات الثقيلة.
و� إنه لزمن ال�شهادة الفل�سطينية ،زمن يقاوم به �أهل غزة العدو ال�صهيوين بكل ما ي�ستطيعون من �أدوات �صنعتها
� إرادتهم الهاربة من �سرية الهوان والذل الذي حلق لهذه الأ مة ،لهذا فمن الواجب على كل فرد منا �أن ي�سهم بدعم �أهلنا
هناك ،مبا منلك من دماء وتربعات عينية ونقدية ،نقدمها مل�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين التي �أعلنت عن القيام
مبثل ذلك؛ لأ ن �أهلنا هناك يدافعون عن وجودنا و�أطفالنا وما تبقى لنا من كرامة وكربياء ،متخذين توجيهات القائد
املفدى با�ستقبال جرحى العدوان والهمجية الإ�سرائيلية على غزة يف الأ ردن قدوة ح�سنة لنا ،فالكل اليوم مطالب ببذل
الغايل والنفي�س لدعمهم ،وهذا ما تعودوه الأ ردنيون الذين ما تنكبوا يوما لنجدة �أخوتهم العرب وجميع معذبي الأ ر�ض
و�ضحاياها.
ولأ ن اجلامعة الأ ردنية جزء من هذا الن�سيج الوطني الويف لأ ر�ضه وعروبته ومقد�ساته وهي التي ظلت حا�ضرة يف
املواقف الوطنية والقومية ال�شاخمة ،طلبة وعاملني ،ف�إننا جندد دعمنا ونبثُّ دعاءنا و�صلواتنا املنذورة لأ هل غزة وفل�سطني
كلها ،وكلي يقني باهلل تعاىل �أن ح�سن ظنّكم يا �أيها املرابطون وال�صابرون ويا �أيتها الأ مهات الثكاىل ،هو طريق الن�صر
القادم ال حمالة ،و� إن تخلى عنكم البعيد والقريب.
�أ�سرة اجلامعة  � ،إخوتي الأ عزاء،
� إن �صمود الأ هل يف غزة هو �صمود عن الأ مة جمعاء ،وهو دفاع عن �آخر ح�صون احلرية والكرامة العربية ،بعد �أن
اختار العدو االنفراد باملعركة ،يف ظل غياب الوحدة والت�ضامن العربي وان�شغال العرب بق�ضايا بالدهم وحتدياتها ،وظل
الأ ردن و�أهله معقد الرجاء وح�سن الظن ،يف مثل هكذا ظروف ،كيف ال ،ون�شامى القوات امل�سلحة مل يربحوا �أر�ض غزة
منذ عدوان  2007الغا�شم ،مقدمني العالج والأ مل والرعاية لإخوتنا هناك.
داعي ًا نف�سي و� إياكم يف هذا ال�شهر الف�ضيل �أن نقدم ما ن�ستطيع وما نقدر عليه حتى ولو بدعوة يف ظاهر الغيب لأ هلنا
املرابطني يف غزة وبيت املقد�س و�أطراف بيت املقد�س ،و�أن جنعل جزء ًا من �صدقاتنا وابتهاالتنا مبثوثة بردا و�سالما على
�أرواح ال�شهداء واجلرحى وامل�شردين واملعذبني.
َّا�س َو ِل َي ْعلَمَ اللهَّ ُ الَّذِ ينَ �آمَ نُوا َو َيتَّخِ ذَ مِ ْنكُمْ
(�إِنْ يمَ ْ�سَ �سْ كُمْ َق ْر ٌح َفقَدْ مَ َّ�س ا ْل َقوْمَ َق ْر ٌح مِ ْث ُل ُه َو ِتل َْك ْ َأاليَّامُ نُدَ ا ِو ُلهَا بَينْ َ الن ِ
�شُ هَدَ ا َء َواللهَّ ُ اَل يُحِ بُّ الظَّ المِ ِنيَ) �صدق اهلل العظيم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
رئي�س اجلامعة
الأ �ستاذ الدكتور اخليف الطراونة
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