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ائتالف المختلف في حرم “األردنية” اآلمن

د .سليامن الفرجات
تقــف الجامعــة األردنيــة اليــوم عــى بوابــة
التميــز والعامليــة ،مشــهرة منجزهــا العلمــي،
وخطتهــا االســراتيجية ،وحزمــة مــن املــواد

املعدلــة التــي ســتنتقل بالطلبــة مــن مرحلــة
التعليــم إىل مرحلــة التعلّم والتفكــر والتحليل
الناقــد.

واملواقــع اإللكرتونيــة املختلفــة التــي تحــرص
عــى متابعــة أخبــار الجامعــة ونرشهــا أوال
بــأول.

ونحــن ســاعد «األردنيــة» اإلعالمــي املتــن،
نحمــل عــى عاتقنــا نقــل صــورة الجامعــة
وحياتهــا الزاخــرة بشــتى الخطــط واإلنجــازات
والنشــاطات والفعاليــات ،نحــاول عــر قنواتنــا
املفتوحــة ومبــا أُتيــح لنــا مــن أدوات أن
نســهم –جنبــا إىل جنــب -مــع إدارة الجامعــة
يف سياســة التغيــر الب ّنــاء ،مســترشفني عظــم
املســؤولية امللقــاة عــى عاتقنــا يف هــذا العــامل
املفتــوح مــن التكنولوجيــا ،ويف هــذا الفضــاء
اإللكــروين املمتــد ،ونحــن يف هــذه املرحلــة
أحــوج مــا نكــون لتنقيــة الغبــاش اإللكــروين
الــذي كثّــف مــن الذيــن يطلقــون عــى
أنفســهم ألقابــا جليلــة يف اإلعــام والصحافــة.

وال نألــو جهــدا يف تغطيــة كافــة املؤمتــرات
والنــدوات واملحــارضات واألنشــطة التــي تعقــد
يف الجامعــة إظهــارا لــدور الجامعــة يف دعــم
النشــاطات الالمنهجيــة التي تعزز من مشــاركة
الطلبــة واندماجهــم يف البيئــة الجامعيــة.

وانســجاما مــع حــرص إدارة الجامعــة عــى
املؤسســة التعليميــة ،تســعى دائــرة اإلعــام
والعالقــات العامــة بكادرهــا اإلعالمــي
املتخصــص إىل نــر خطــاب الجامعــة
التنويــري والرتبــوي ،يتجــى ذلــك يف املــواد
اإلعالميــة واإلخباريــة التــي ت ُنــر عــى
موقــع «أخبــار األردنيــة» ،وموقــع «الجامعــة
األردنيــة» ،وتُبــث إىل الصحــف الرســمية

ونتابــع بــكل فخــر إنجــازات الجامعــة
وتطوراتهــا يف كافــة املجــاالت ،وإنجــازات
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة وإعــداد
أخبــار وتقاريــر عنهــا ونرشهــا مــن خــال
التواصــل املســتمر مع وســائل اإلعــام املكتوبة
واملســموعة واملرئيــة خــارج الجامعــة.
ويف هــذا الســياق ال بــد مــن اإلشــارة إىل مــا
اســتحدثناه مؤخ ـرا مبســمى ضبــاط االرتبــاط
ضمــن مســاعي دائــرة اإلعــام والعالقــات
العامــة يف تعزيــز تواصلهــا مــع مجتمــع
الجامعــة املمتــد مبــا يضمــن حســن األداء
وصــوال إىل جــودة العمــل املنشــودة ،تحقيقــا
لرؤيــة الجامعــة يف أن تكــون جامعــة متميــزة

أكادمييــا ورياديــا وصــوال ملســتويات عامليــة
متقدمــة ،عــن طريــق تكاتــف الجهــود بــن
موظفــي الجامعــة عمومــا ،وبــن ضبــاط
االرتبــاط وموظفــي دائــرة اإلعــام والعالقــات
العامــة األمــر الــذي مــن شــأنه أن يحقــق
بيئــة جامعيــة مســتدامة وكفــاءة مؤسســية
عاليــة املســتوى؛ برتســيخ ثقافــة الجــودة لــدى
العاملــن ،وتعزيــز التنافســية املؤسســية وفــق
أفضــل مامرســات اإلدارة.
إن تحــدي التميــز وإثبات الوجــود واملصداقية
هــو هدفنــا وغايتنــا يف ظــل هــذه الفــوىض
املنتــرة يف اإلعــام املعتمــد عــى رسعــة
النــر دون تحــ ٍّر لدقــة الخــر ومصداقيتــه،
وتعــدد منابــر نــره ســنتخطاها رسيعــا،
وســيفرز وعــي املجتمــع مــا هــو الــرديء
منهــا ومــا هــو القــادر عــى إيصــال الحقيقــة
مبــا ميلــك مــن املصداقيــة ،وإن ســبقتنا بعــض
املواقــع اإللكرتونيــة ومجموعــات التواصــل
االجتامعــي يف نــر أخبــار تتنــاول الشــأن
الجامعــي ،فــإن الرهــان عــى جــودة الخــر
ومــدى دقتــه وصحــة معلوماتــه وتفاصيلــه
املســتقاة مــن مصادرهــا املوثوقــة ،ونحــرص
عــى إيصــال رســالة الجامعــة بوصفنــا إعالمــا

رســميا يتبــع ملؤسســة وطنيــة تعليميــة تعــد
مركــزا مــن مراكــز التنويــر ،ونبنــي يف ضــوء
توجيهــات إدارة الجامعــة املنفتحــة عالقــة
متصلــة مــع مجتمــع الجامعــة الداخــي مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة واإلداريــن،
وعالقــة ممتــدة مــع املجتمــع الخارجــي الــذي
ينظــر إىل الجامعــة بأنهــا أحــد بيــوت الدولــة
األردنيــة الداعمــة للفكــر والحــوار العقــاين؛
نقدمــه بخطــاب يعــزز روح االنتــاء لــدى
الطلبــة ،ويرســخ مفهــوم الهويــة الجامعــة،
ويغــرس بعمــق ثقافــة قبــول اآلخــر والوعــي
بأنــه ال ضــر مــن االختــاف الــذي ال يحــول
أبــدا دون أن نبقــى دامئــا عــى ائتــاف.
وتعــي دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة أن
الجامعــة األردنيــة مقصــد للعلــاء والوفــود
والزائريــن مــن مختلــف الجهــات الخارجيــة
فعــززت أداءهــا بفريــق مــن املراســم يتحــى
مبهــارات عليــا تؤهلــه مــن التعامــل مــع
كافــة الوافديــن إىل حــرم «األردنيــة» اآلمــن،
واســتمرار العمــل عــى رفــع مســتوى األداء
لديهــم بخلــق روح االنتــاء للجامعــة؛ فآثرنــا
العمــل بأســلوب بعيــد عــن البريوقراطيــة
يســهم يف ســهولة تقديــم كل مــا مــن شــأنه
أن يســاعد يف انعقــاد املؤمتــرات والنــدوات
والنشــاطات عــى تعددهــا ،ومحاولــة تجــاوز
املشــاكل واملعوقــات مبــا يضمــن أمنوذجــا
متميـزا مــن العمــل املؤســي واملهنــي ،يدعم
عملنــا ويقدمــه اإلعــام املســموع عــر أثــر

إذاعــة الجامعــة األردنيــة؛ الــذي يتــوىل نقــل
الخطــاب الجامعــي الرصــن بربامــج تنقــل
رؤيــة الجامعــة ورســالتها يف رضورة تحقيــق
معايــر تضمــن الحفــاظ عــى ســمعة تعليمية
وأكادمييــة منافســة تتحقــق بهيئــة أكادمييــة
وطلبــة مبســتويات عامليــة ،وتعلّــم وتعليــم
معــارص وف ّعــال.
وعــودا عــى بــدء ،فإننــا نســتأنف إصــدار
مجلــة «أخبــار األردنيــة» بعــد انقطــاع ،نوثــق
فيهــا منجــز الجامعــة ونشــاطاتها املنهجيــة
والالمنهجيــة ،نوزعهــا عــى أبــواب املجلــة
املختلفــة مــن تقاريــر ومؤمتــرات وزيــارات
ووفــود ،إىل بــاب التميــز للجامعــة وعلامئهــا
وطلبتهــا ،وآثرنــا فيهــا رصــد هــذه املنج ـزات
واألخبــار مــن بدايــة العــام الحــايل ،واختيــار
أهمهــا مــن العــام املــايض ،نضيــف إليهــا اليوم
بابــا جديــدا نلتقــي فيــه رؤســاء «األردنيــة»
الســابقني ورموزهــا املميزين نقرأهــا بعيونهم،
بعــد مــا يزيــد عــى خمســة عقــود مــن عمــر
الجامعــة ،اســتقبلت فيهــا خــرة العلــاء
ورجــال اإلدارة ،وخرجــت عــى امتدادها نخبة
مــن القــادة والرياديــن واملتميزيــن يف كافــة
املجــاالت العلميــة والثقافيــة واالقتصاديــة،
فرتكــت فيهــم أثــرا يــدل أينــا حلــوا أنهــم
أبنــاء «األردنيــة» وحراســها املخلصــون.
مدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة

أخبار وعناوين
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أخبار وعناوين

بعد عامه األول في رئاسة "األردنية"...

محافظة :تطبيق القانون يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص
د .هيــا الحــوراين  -يتميــز رئيــس الجامعــة
األردنيــة الحــايل بأنــه تــدرج يف الســلم اإلداري
دون قفــزات كبــرة؛ فبعــد أن بــدأ أســتاذا يف
كليــة الطــب  -وهــو عملــه الرئيــي الــذي
ســيعود إليــه حتــا -اســتلم رئاســة قســم علــم
األم ـراض واألحيــاء الدقيقــة والطــب الرشعــي
يف كليــة الطــب ثــم نائبــا لعميــد الكليــة ،ثــم
عميــدا للكليــة ،انتقــل بعدهــا ليكــون نائــب
رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات العلميــة،
وهــو اليــوم رئيــس الجامعــة األردنيــة.
وهــو بهــذا عليــم بشــؤون اإلدارة وتفاصيلهــا
الدقيقــة ،بــل إنــه عليــم بتفاصيــل الجامعــة
األردنيــة التــي يقــف اليوم عــى ناصيتهــا متلؤه
العزميــة ،ويدفعــه اإلخــاص وصــدق االنتــاء
ملواصلــة مســرة العلم والعمــل يف الجامعة األم،
بخطــط طموحــة واسـراتيجية شــاملة ،يســعى
مــن خاللهــا إىل إعــادة األلــق للـــ "األردنيــة"،
ويحــاول تعزيــز مركــز الجامعــة العلمــي
واألكادميــي واملعــريف الــذي طاملــا كان مقصــدا
لطالبــي العلــم ،والباحثــن يف مختلــف العلــوم
اإلنســانية والتطبيقيــة أردنيــا وعربيــا وإقليميــا
وعامليــا.
وبرغــم التحديــات املتعــددة التــي تواجههــا
الجامعــة عــى صعــد مختلفــة ،إال أن النيــة
الحقيقيــة املرتبطــة بالعمــل الجــاد واملتواصــل
مــن كافــة األطـراف يف هــذه املؤسســة الوطنية
التعليميــة يســهم إىل حــد بعيــد يف مواجهــة
هــذه التحديــات وتجاوزهــا ،مبــا يضمــن
اســتمرار الجامعــة يف أداء رســالتها األكادمييــة
والتنويريــة التــي وجــدت مــن أجلهــا أساســا.
بعــد عــام مــن تــويل محافظــة رئاســة الجامعــة
فــإن أي محاولــة لتقييــم هــذه املدة تســتوجب
تحديــد مــا يجــب تقييمــه؛ ويف هــذه الفــرة
الزمنيــة املحــددة ميكــن الحديــث عــن محــاور
رئيســية أربعــة قامــت عليهــا رؤيــة إدارة
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الجامعــة الجديــدة؛ أولهــا تطويــر العمليــة
التعليميــة القامئــة عــى مراجعــة الخطــط
الدراســية وتعديلها ،وإعــادة النظر يف متطلبات
الجامعــة التــي باتــت الحاجــة ملحــة لتغيريهــا
مبــا يواكــب تطــورات العــر.
ويف هــذا الحديــث يســترشف الدكتــور عزمــي
محافظــة الدور الحقيقي للشــباب؛ فاملســتقبل
املــرق املاجــد كــا يــرى يرتبــط بالشــباب
وميتــزج بحــب األوطــان عنــد هــؤالء املســلحني
بالعلــوم واملعــارف واملهــارات التــي تؤهلهــم
للعمــل واإلنتــاج وتســلم دفــة اإلدارة وقيادتهــا
بحرفيــة وإتقــان ،وتنفيــذا لهذه الــرؤى يف متكني
الطلبــة فقــد أقــرت الجامعــة حزمــة متطلبــات
الجامعــة ونظــام التعليــم املدمــج.
وتســعى حزمــة املتطلبــات اإلجباريــة
واالختياريــة إىل إكســاب الطلبــة املهــارات
األساســية التــي متكنهــم مــن التعلــم الفاعــل
أثنــاء دراســتهم يف الجامعــة ومــا بعدهــا،
ومنهــا مهــارات التعلــم الــذايت والتعلــم الصفي،
واملهــارات الدراســية والبحثيــة ،ومهــارات
التعــرف إىل مصــادر املعلومــات املوثوقــة
واســتخدامها بفاعليــة ،ومتكينهــم مــن إتقــان
مهــارات الفهــم العميــق ومهــارات التحليــل
والتفكــر الناقــد ،إضافــة إىل مــا يلــزم مــن
املهــارات العقليــة العليــا.
وعــى صعيــد آخر فــإن مثل هــذه املــواد تنمي
ثقافــة الطلبــة يف عــدد مــن املجــاالت الحيويــة،
املرتبطــة بالديــن والتاريــخ والعلــم والفلســفة
والسياســة واالقتصــاد والحقــوق وغريهــا مــن
املجــاالت ،وتســهم يف التعمــق يف دراســة عــدد
مــن قضايــا العــر وتحدياته ،البيئيــة والصحية
والعلميــة والتكنولوجيــة ،وتكويــن مواقــف
واعيــة ومســؤولة منهــا ،وتصقــل شــخصيات
الطلبــة مبــا مينحهــم الثقــة املبنيــة عــى املعرفة
الدقيقــة واالعتــداد بالنفــس من ناحيــة ،وتفهم

آراء اآلخريــن وقناعاتهــم وثقافاتهــم واحرتامهــا
مــن ناحيــة أخــرى.
ويضيــف محافظــة أنــه مــن املرجــو أن تحــدث
الحزمــة املعدلــة نقلــة يف متكــن الطلبــة مــن
التعلــم الفاعــل ،كونهــا تســد العديــد مــن
الثغ ـرات ،ألن ســابقاتها افتقــرت إىل مــا مي ّكــن
الطلبــة مــن التعلــم ذاتيــا ،ومــن امتــاك أدوات
التحليــل والنقــد والتــذوق والتواصــل الفاعــل،
ومــن بعــض املعــارف املهمــة عــى الصعيــد
الوطنــي والعــريب اإلســامي واإلنســاين ،ماضيــا
وحــارضا.
ومــن أهــم املــواد التــي تطرحهــا حزمــة
املتطلبــات املعدلــة مــادة أساســيات الحيــاة
الجامعية وأخالقياتهــا؛ وتكمن أهميتها يف أبعاد
عــدة أهمهــا تفعيــل الــدور الرتبــوي والتنويري
لعضــو هيئــة التدريــس؛ إذ يقــع عــى كاهلــه
وهــو القــدوة واملؤثــر الفاعــل يف الطلبــة-االنتبــاه إىل ســلوك طلبتــه وتدريبهــم عــى
انتهــاج أســلوب وســلوك جامعــي بامتيــاز ،مــن
خــال تعزيــز أهميــة احـرام البيئــة الجامعيــة
عــى كافــة املســتويات ،وكذلــك ترســيخ مفهوم
املســؤولية املجتمعيــة لــدى الطلبة عــن طريق
زيــارة بعــض مؤسســات املجتمــع املــدين،
والرتكيــز عــى أداء النشــاطات ،فاملــادة تركــز
عــى الجانــب التطبيقــي أكــر مــن الجانــب
النظــري ،وتســعى إىل إرشاك الطالــب يف أدبيات
الجامعــة وإطالعــه عــى الخطــط االسـراتيجية
التــي تنــوي الجامعــة تنفيذهــا.
ويشــر محافظــة هنــا إىل ظاهــرة العنــف
الجامعــي التــي باتــت مــن التحديــات البــارزة
التــي تعانيهــا الجامعــات مجتمعــة ،وقــال إنــه
مــن املمكــن الحــد مــن تنامــي ظاهــرة العنــف
االجتامعــي مــن خــال اتبــاع اســراتيجيات
محــددة تقــوم عــى إلغــاء جميــع أشــكال
التمييــز يف الجامعــات ،والعمــل عــى خلــق

محج العلماء والدارسين
"األردنية"
ّ
وقبلة الطلبة والباحثين

9

أخبار وعناوين

بيئــة جامعيــة تنويريــة معرفيــة تركــز
عــى تنميــة قــدرات ومهــارات وشــخصية
الطلبــة وتفاعلهــم مــع اإلدارات الجامعيــة،
وتحســن البيئــة األكادمييــة والرتبويــة يف
الجامعــات ،والســعي إىل تعزيــز الدافعيــة
واالنتــاء للجامعــة والوطــن واملحافظــة
عــى النظــام ،وتوطيــد التواصــل بــن
الجامعــات واملجتمــع واإلعــام.
وقــال محافظــة إن الجامعــة لــن تخضــع
ملثــل هــذه الظاهــرة ،إلمياننــا باملعنــى
الحقيقــي للــدور املهــم الــذي تقــوم
بــه املؤسســات التعليميــة ،وســيتم
تطبيــق األنظمــة والقوانــن مــع اســتمرار
الجامعــة بــأداء رســالتها التعليميــة
والتنويريــة املعهــودة.
ويشــيد محافظــة بجهــود لجنــة مــن
املختصــن قامــت عــى إعــداد هــذه
الحزمــة ،وأفــادت بــا شــك مــن آراء
جميــع كليــات الجامعــة والعديــد مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس وعــدد مــن
الطلبــة ،إضافــة إىل االطــاع عــى عــدد
مــن تجــارب الجامعــات املرموقــة.
أمــا محــور التقييــم الثــاين فهــو
اســراتيجية الجامعــة الجديــدة؛ وهنــا
يؤكــد رئيــس الجامعــة عــى رضورة
وجــود خطــة تنفيذيــة واضحــة املعــامل
ومتفــق عليهــا للســر يف طريــق اإلصــاح
الــذي نتطلــع إىل تحقيقــه يف قطــاع
التعليــم العــايل ،ولهــذا شــكلت لجنــة
اســراتيجية الجامعــة ،تقــوم رؤيتهــا
العامــة عــى الوصــول إىل جامعــة
متميــزة أكادمييــا وبحثيــا ورياديــا وصــوال
ملســتويات عامليــة متقدمــة .وتعــزز قيــم
التميــز واإلنجــاز ،والتســامح واالنفتــاح
لتنميــة الخلــق القويــم ،وتفعيــل العمــل
الجامعــي والتفاعــل املجتمعــي.
وتســعى االســراتيجية يف أداء رســالتها
األهــم إىل توفــر خــرة تعلُّميــة متميــزة
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للطلبــة ،وتب ّنــي بحــوث منتجــة للمعرفــة
وبنــاء جســور مجتمعيــة متينــة ضمــن
بيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار
والريــادة ،واالســتغالل األمثــل للمــوارد،
وإقامــة رشاكات فاعلــة.
وتهــدف اســراتيجية الجامعــة كــا يطمــح
محافظــة وفريقــه الجامعــة األكادميــي
واإلداري العاملــن بــروح واحــدة ،إىل
تحقيــق معايــر تضمــن الحفــاظ عــى
ســمعة تعليميــة وأكادمييــة منافســة
تتحقــق بهيئــة أكادمييــة وطلبــة
مبســتويات عامليــة ،وتعلّــم وتعليــم
معــارص وف ّعــال ،واملــي يف القيــام عــى
أبحــاث علميــة رصينــة ومؤثــرة ومنتجــة
للمعرفــة يف بيئــة جامعيــة مســتدامة،
وكفــاءة مؤسســية عامليــة املســتوى ،عــن
طريــق الدخــول يف رشاكات اســراتيجية
مــع ذوي العالقــة محليــا وإقليميــا
ودوليــا ،مــا يــؤدي إىل تنميــة مجتمعيــة
فاعلــة.
واملحــور الثالــث يف رؤيــة إدارة التطويــر
لــدى محافظــة هــو الترشيعــات؛ إذ
أعــاد محافظــة ومجلــس العمــداء النظــر
يف العديــد مــن الترشيعــات واألســس
والتعليــات والعمــل عــى تغيريهــا
وتعديلهــا مبــا تقتضيــه املصلحــة العامــة.
وعــن ســؤال عــن الهــدف مــن تعديــل
الترشيعــات أجــاب محافظــة أن هــدف
الترشيــع الرئيــي هــو تحقيــق العدالــة
يف املعاملــة ،وضــان حصــول جميــع
األطــراف عــى حقوقهــا ،وهــذا مــن
شــانه أن يعــزز ســيادة القانــون ويوثــق
تطبيقــه عــى أرض الواقــع.
وعــى مســتوى الجامعــة فــإن مراجعــة
األســس والتعليــات وإقرارهــا يقصــد
إىل تنظيــم العمليــة التعليميــة واإلداريــة
واملاليــة يف الجامعــة ،وقــد جــاء تغيــر
بعضهــا لصــدور أنظمــة جديــدة ،مثــل نظــام
هيئــة التدريــس ،وتعليــات اتحــاد الطلبــة.

وقــد أقــرت لجنــة الترشيعــات العديــد
مــن األســس والتعليــات الجديــدة عــى
رأســها التعليــات الخاصــة بأعضــاء
هيئــة التدريــس ومــن هــم يف حكمهــم؛
كاملحارضيــن املتفرغــن ،أو مــا يتعلــق
بدعــوة محارضيــن غــر متفرغــن مــن
خــارج الجامعــة األردنيــة.
وتــم كذلــك – حســب محافظــة – إقــرار
تعليــات عقــد املؤمتــرات والنــدوات
العلميــة ،وتعليــات العمــل اإلضــايف
ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة،
وتعليــات الرحــات العلميــة ،وتعليــات
حوافــز العاملــن مــن رســوم الربنامــج
املــوازي ،وتعليــات احتســاب الدرجــات
العلميــة للموظفــن اإلداريــن مبــا يضمــن
العدالــة ،وتعليــات اتحــاد طلبــة الجامعــة
األردنيــة ،والعمــل جــار عــى مراجعــة
تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف
الجامعــة ،وغريهــا العديــد مــن األنظمــة
والتعليــات التــي مــى عــى وضعهــا
وتنفيذهــا مــا يقــارب األربعــن عامــا،
وأصبــح مــن الــروري مراجعتهــا وتعديلهــا
ملــا ظهــر مــن مســتجدات ال بــد فيهــا مــن
مواكبــة العــر والتطــورات الجديــدة التــي
ال نســتطيع معهــا االســتمرار يف تطبيــق
التعليــات القدميــة.
أمــا املحــور الرابــع واألخــر فهــو مدونــة
قواعــد الســلوك عــى مســتويات ثالثــة
هــي مدونــة الســلوك الخاصــة بأعضــاء
هيئــة التدريــس ،ومدونــة الســلوك لطلبــة
الجامعــة ،ومدونــة الســلوك للهيئــة اإلداريــة
يف الجامعــة.
وعــن مدونــة قواعــد ســلوك أعضــاء الهيئــة
رصح محافظــة بأنهــا تهــدف إىل
التدريســية ّ
إرســاء معايــر أخالقيــة ،وقواعــد ومبــادئ
أساســية ألخالقيــات عضــو هيئــة التدريــس
يف الجامعــة وتعزيــز االلت ـزام بهــا ،وترســيخ
أســس املامرســات األخالقيــة والحاكميــة
الرشــيدة.

أمــا القيــم واملبــادئ التــي تقــوم عليهــا
هــذه املدونــة فتجتمــع يف العدالــة
والنزاهــة املهنيــة ،والحياديــة ،واالنتــاء
للجامعــة ،والحــرص عــى تحقيــق رســالتها
وأهدافهــا ،وتحمــل املســؤولية ،وااللتــزام
بالترشيعــات التــي تحكــم عمــل عضــو
هيئــة التدريــس يف الجامعــة .ويوقــع كل
عضــو هيئــة تدريــس عــى وثيقــة يتعهــد
مبوجبهــا بااللتـزام مبــا ورد يف هــذه املدونــة.
ويف إطــار توثيــق توقعــات الجامعــة مــن
الطلبــة فيــا يتعلــق بقواعــد الســلوك
عــى املســتويني األكادميــي وغــر األكادميــي،
جــاءت مدونــة قواعــد ســلوك طلبــة
الجامعــة األردنيــة لتســهم يف بنــاء شــخصية
الطالــب وجعلــه قــادرا عــى تحمــل
املســؤولية يف إطــار مــن االحــرام واألمانــة
واملســؤولية.
وألن الطالــب كــا يــرى الدكتــور محافظــة
هــو الركــن الرئيــي يف أي مؤسســة
تعليميــة؛ فــا بــد لنــا يف الجامعــة األردنيــة
مــن االلتــزام بالقيــم النبيلــة والســعي إىل
تعزيزهــا وترســيخها لــدى الطلبــة ،مــن
خــال تعريفهــم بقواعــد الســلوك املقبــول،
ومســاعدتهم عــى اتخــاذ قــرارات تتســم
باملســؤولية .وعــى الطالــب االستفســار
وإثــراء معلوماتــه حــول قوانــن وأنظمــة
وتعليــات الجامعــة مــن مصادرهــا املوثوقة
مثــل موقــع الجامعــة اإللكــروين ،وموقــع
عــادة شــؤون الطلبــة ،ومكاتــب اإلرشــاد
الطــايب وغريهــا.
ويف مدونــة قواعــد ســلوك الطلبــة يتوجــب
االلتــزام مببــادئ النزاهــة الشــخصية
واألمانــة العلميــة ،واحــرام حقــوق اآلخريــن
وكرامتهــم وهويتهــم يف الغــرف الصفيــة
واملختــرات واملكتبــة ،ويف أرجــاء الحــرم

الجامعــي واثنــاء الفعاليــات التــي تقيمهــا
الجامعــة داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي.

وتقديــم املصلحــة العامــة عــى أيــة مصالــح
أخــرى.

ويختــم محافظــة حديثــه عــن مدونــة
ســلوك الطلبــة بالتأكيــد عــى اســتمرار
الجامعــة يف تشــجيع حريــة التعبــر وتبــادل
األفــكار واآلراء ،دون الســاح بــأي خــرق
للمبــادئ األخالقيــة للســلوك أو أي مــن
أشــكال العنــف واملضايقــات والتمييــز،
وانتهــاك النزاهــة األكادمييــة.

وعــن الظــروف املاليــة التــي تكابدهــا
الجامعــة أكــد محافظــة أنهــا تشــكل
التحــدي الرئيــي الــذي يصعــب تفاديــه يف
ظــل الدعــم املحــدود مــن الحكومــة ،ويف
ظــل قلــة املــوارد التــي قــد تشــكل رافــدا
ملوازنــة الجامعــة واالســتمرار يف تقــايض
رســوم الســاعات للربنامــج العــادي يف درجــة
البكالوريــوس دون زيــادة ،إال أن الجهــود
تتجــه نحــو ضــان مســتقبل مــايل مســتدام
يتمثــل يف زيــادة نســبة اإلي ـرادات الفعليــة
إىل اإليــرادات املقــدرة ،وتطويــر قنــوات
االســتثامر املجــدي بزيــادة عــدد برامــج
ومشــاريع االســتثامر بال ـراكات الخارجيــة
واالســراتيجية مــع ذوي العالقــة محليــا
وإقليميــا ودوليــا.

وتــأيت مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي
وأخالقيــات الوظيفــة ألعضــاء الهيئــة
اإلداريــة مكملــة ومتممــة ملدونتــي ســلوك
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة؛ فالجامعــة
تعتنــي باملوظــف بوصفــه عــاد املنظومــة
الشــاملة لــإدارة الرشــيدة ،فتهتــم بحقوقــه
وواجباتــه ومســؤولياته الوظيفيــة يف ســبيل
إيجــاد معايــر أخالقيــة تحكــم عملــه ،مــع
التـزام الجامعــة بــأن يكــون إشــغال املواقــع
اإلداريــة عــى أســاس الجــدارة والكفايــة
واالســتحقاق والتدريــب الوظيفــي.
وترتكــز مدونــة الســلوك الوظيفــي عــى
مبــادئ العدالــة والشــفافية واملســاءلة
والنزاهــة واملهنيــة والحياديــة بهــدف
توعيــة املوظــف وتوجيهــه نحــو األخالقيــات
الوظيفيــة الســليمة ،وأطــر االنضبــاط
الــذايت التــي تحكــم ســر العمــل املتوافقــة
مــع الترشيعــات النافــذة والناظمــة للعمــل
يف الجامعــة.
وتســعى املدونــة إىل نــر وتعزيــز املعايــر
األخالقيــة والقيــم النبيلــة ،والقواعــد
املؤسســية امللزمــة للســلوك املهنــي وأدبيــات
الوظيفــة ،إليضــاح واجبــات املوظــف
ومســؤولياته الوظيفيــة لتحســن جــودة
العمــل ،وااللت ـزام مبهنيــة وموضوعيــة األداء،

وهنــا نجــد لزامــا اإلشــارة إىل التناغــم بــن
الجامعــات األردنيــة عمومــا و"األردنيــة"
عــى وجــه الخصــوص وبــن وزارة التعليــم
العــايل؛ وال ســيام أن قانــون التعلیــم
العــايل الجدیــد منــح الجامعــات مزیــدا
مــن االســتقاللیة يف تدبیــر أمورهــا ،وبــات
تدخــل مجلــس التعلیــم العــايل مقتــرا
عــى قضايــا محــددة.
الجامعــة األردنيــة اليــوم وكــا يراهــا عزمــي
محافظــة  -وبرغــم مــا قــد يبــدو عليهــا مــن
بعــض مظاهــر الشــيخوخة بســبب قــدم
املبــاين التــي تحــول محدوديــة اإلمكانيــات
مــن صيانتهــا وتجديدهــا -وبرغــم خفــوت
األلــق بفعــل األزمــة املاليــة ،وبســبب بعــض
املامرســات التــي ســتنتهي بتطبيــق القانــون،
فإنهــا ســتبقى منــارة اإلبــداع ،وحاضنــة
الريــادة واالبتــكار ،هــي محــج العلــاء
والدارســن ،وقبلــة الطلبــة والباحثــن.

استمرار الجامعة بأداء رسالتها التعليمية والتنويرية المعهودة
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في منعطف تاريخي مهم...

"األردنية" تقود التغيير برؤية دقيقة وخطط محكمة
الجــودة ،وفتحــت الربنامــج الــدويل ،وأنشــأت
أول مكتــب للعالقــات الدوليــة وأول كليــة
تأهيــل وأول كليــة لغــات أجنبيــة وأول مركــز
دراســات مــرأة وأول مركــز جــودة واعتــاد
وأول مركــز للخاليــا الجذعيــة .وال يجــب أن
يُنــى أن انطالقــة املــرح األردين كانــت مــن
حــرم الجامعــة ،وأن أول مشــاريع خدمــة
املجتمــع املحــي بــدأت مــن قســم االجتــاع.
وغــر ذلــك كثــر.

أ.د أحمد يعقوب املجدوبة
ولــدت الجامعــة األردنيــة مميــزة ،وهــي
مميــزة إىل اليــوم .ورس متيزهــا – الذي ســاهم
يف صنعــه طلبتهــا وأســاتذتها وقادتهــا ،منــذ
إنشــائها ولغايــة اآلن – أنها دومـاً يف الطليعة،
ســباقة إىل تبنــي كل مــا هــو ريــادي وجديــد،
وبارعــة يف تطبيــق كل مــا تتبنــاه.
فكلــا شــعرتْ أن ركــودا ً قــد أخــذ يتبلــور
ّ
ِ
أو تراجع ـاً عــى وشــك أن يحــدث أو قدم ـاً
قــد بــدأ يعــري بعــض عملياتهــا ،تبــادر
دون تأخــر إىل معالجــة مكامــن الخلــل،
واالنطــاق مــن جديــد يف آفــاق رحبــة.
هــذا مــا فعلتْــه يف الســبعينيات عندمــا
تب ّنــت نظــام الســاعات املعتمــدة ،فكانــت
األوىل عــى املســتوى العــريب التــي تفعــل
ذلــك؛ ويف الســنوات والعقــود التــي تلــت
عندمــا أدخلــت تخصصــات غــر مألوفــة،
ونفــذت برامــج األرس الجامعيــة وخدمــة
املجتمــع ،وبرنامــج األلــف حاســوب ،وعندمــا
حوســبت العديــد مــن عملياتهــا مبــا يف
ذلــك االمتحانــات والتســجيل ،واعتمــدت
نتاجــات التعلــم وطبقــت نظــام ضــان
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واليــوم تتخــذ الجامعــة خطــوة غــر
مســبوقة ،س ـتُحفر يف تاريخهــا بأحــرف مــن
ذهــب؛ فمــن مبــدأ التحــول مــن التعليــم
إىل التعلــم – أو عــى األقــل املــزج املتناغــم
بــن العمليتــن – رشعــت إدارة الجامعــة
منــذ مــدة ،مــن خــال لجــان متخصصــة،
بتعديــل حزمــة متطلبــات الجامعــة تعدي ـاً
جوهريــاً ،هدفــه إحــداث نقلــة يف عمليــة
التعلــم وأســاليبه مــن ناحيــة ،واملهــارات
التــي يكتســبها الطلبــة الذيــن يدرســون تلــك
املتطلبــات مــن ناحيــة أخــرى.
وســيبدأ تطبيــق هــذه الحزمــة اعتبــارا ً مــن
مطلــع العــام الجامعــي املقبــل .2018/2017
وتعكــف العديــد مــن اللجــان املختصــة مــن
كليــات الجامعــة كافــة عــى بلــورة كامــل
التفاصيــل املتعلقــة بالحزمــة بدقــة متناهيــة
ليخــرج املــروع يف أفضــل حللــه.
لســنوات طويلــة ســاد شــعور ،تعــززه
العديــد مــن الدراســات ،مفــاده أن نظــام
التعليــم املــدريس هــو – عــى نحــو عــام –
نظــام محــوره التعليــم ال التعلــم ،والتلقــن
والحفــظ ،ال الفهــم العميــق أو التحليــل،
والكتــاب ال املنهــاج ،واملعلومــات النظريــة
املجــردة ال النشــاط أو التجربــة وحــل
املشــكالت.
ومــن هنــا يُقبَــل يف الجامعــة طلبــة ال
ميتلكــون املهــارات الالزمــة التــي متكّنهــم مــن
تعلــم فاعــل عــى املســتوى الجامعــي ،ومــا

يفاقــم األمــر أن حزمــة متطلبــات الجامعــة
التــي كانــت منفــذة لســنوات يغلــب
عليهــا الطابــع املــدريس ذاتــه ،إال يف حــاالت
اســتثنائية هنــا وهنــاك.
تــأيت الحزمــة الجديــدة لتعالــج نقــاط
الضعــف هــذه ،يف محاولــة جــا ّدة إىل تزويــد
الطلبــة املقبولــن باملهــارات األساســية التــي
يحتاجونهــا يك يكونــوا متعلمــن فاعلــن
نشــطني معتمديــن عــى أنفســهم ،يفهمــون
املعلومــة بدقــة ،ويخضعونهــا لســلطة
العقــل وســلطان املنطــق والحجــة والربهــان،
ويفهمــون أبعادهــا كاملــة بعمــق وشــمولية.
تســعى الحزمــة إىل إعــادة تشــكيل شــخصية
الطالــب ،ذهنيـاً ومعرفيـاً وثقافيـاً ومســلكياً،
فتُعنــى باعتــداده برأيــه املــدروس وثقافتــه
العميقــة ،مثلــا تعنــى بتســامحه مــع
اآلخريــن وتقبلــه آلرائهــم ،عــى مبــدأ أن
االختــاف يف الــرأي والحــوار الحضــاري
والتعدديــة يف الطــرح هــي أمــور صحيــة.
وال تغفــل الحزمــة العناية بالجانــب الوجداين
للطلبــة مــن خــال إكســابهم مهــارات
التــذوق األديب والفنــي والجــايل ،مبــا يؤهلهم
للتكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة والعنايــة
مبيولهــم ومواهبهــم وأفكارهــم الخالقــة
وإبداعاتهــم.
إننــا نســعى إىل تعليــم مختلــف عــن ذاك
الــذي ســاد لســنوات وأدى غرضــه يف حينــه،
لكنــه مل يعــد مالمئــاً للعــر ،ونعمــل عــى
توفــر بيئــة جامعيــة صحيــة تحتضــن
الريــادة واإلبــداع؛ متكــن خريجينــا مــن
املنافســة وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً يف ظــل
العوملــة وتداعياتهــا.
وتنمــى كل هــذه املهــارات وغريهــا مــن
خــال متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة
واالختياريــة ،فاإلجباريــة تشــمل ،إضافــة
إىل العلــوم العســكرية ،الثقافــة (وليســت
الرتبيــة") الوطنيــة ،ومهــارات التعلــم
والبحــث العلمــي ،ومهــارات التواصــل

مبفهومهــا الواســع ،ومهــارات التفكــر
الفلســفي والناقــد ،والحضــارات اإلنســانية.
أمــا االختياريــة ،ففيهــا مجموعــة واســعة مــن
املــواد ،تبــدأ بالثقافــة اإلســامية واإلســام
وقضايــا العــر والحضــارة العربيــة اإلســامية
والثقافــة القانونيــة والثقافــة البيئيــة والثقافة
الصحيــة والقــدس وأمهــات الكتــب العامليــة
وتــذوق الفنــون والريــادة واإلبــداع ،ومــادة
موضــوع خــاص التــي يطــرح مــن خاللهــا أي
موضــوع تقرتحــه األقســام والكليــات ويســهم
يف إثــراء معــارف الطلبــة وثقافتهــم.
وهنالــك أمـران جديــدان غايــة يف األهميــة يف
الحزمــة املعدلــة ،إضافــة إىل مــا ذكــر؛ يتمثــل
األول يف الربنامــج التحضــري الــذي يســبق
أو يتزامــن مــع متطلبــات الجامعــة ،حســب
مقتــى الحــال ،وهدفــه تنميــة املهــارات
األساســية للطلبــة الذيــن هــم بحاجــة ملزيــد
مــن أساســيات اللغــة العربيــة ومهاراتهــا
واللغــة اإلنجليزيــة ومهاراتهــا ومهــارات
الحاســوب ،حتــى يكــون هــؤالء الطلبــة –
الذيــن مل يتلقــوا التدريــب الــكايف يف مرحلــة
مــا قبــل الجامعــة – عــى أتــم االســتعداد
والجاهزيــة عندمــا يبــدأون دراســة متطلبــات
الجامعــة.
أمــا األمــر الثــاين فيتمثــل يف مــادة غــر
تقليديــة تقــوم عــى مبــدأ األرس الجامعيــة،
هدفهــا تهيئــة الطلبــة للحيــاة الجامعيــة
ودمجهــم يف مجتمعهــا عــى نحــو فاعــل.
ويتــم يف هــذه املــادة ،التــي ســميت "الحيــاة
الجامعيــة وأخالقياتهــا" ،توزيــع الطلبــة
املقبولــن عــى أعضــاء هيئــة التدريــس يف
الجامعــة ملــدة فصــل درايس (الفصــل األول
الــذي يــي قبولهــم مبــارشة) بحيــث تشــكل
كل مجموعــة صغــرة (بحــد أقــى عــرة)
"أرسة" تجتمــع برعايــة وإرشاف عضــو
هيئــة التدريــس ســاعة واحــدة يف األســبوع
ملناقشــة قضايــا حيويــة تتصــل بحيــاة
الطلبــة يف الجامعــة وتنظيــم أنشــطة الصف ّيــة
تســاعد يف تيســر تفاعــل الطلبــة يف الحيــاة
الجامعيــة عــى نحــو إيجــايب ،ومتكنهــم مــن
مامرســة األنشــطة والفعاليــات التــي تصقــل
شــخصيتهم إيجابي ـاً ومتكنهــم مــن التعامــل

مــع اآلخريــن بــروح التســامح والتقبــل
والحــوار .وتعــزز املــادة انضبــاط الطلبــة
وحفاظهــم عــى ســامة الحــرم الجامعــي
ونظافتــه.

الواحــدة بــن اللقــاءات الصفيــة والتعلــم
اإللكــروين التفاعــي .فيكــون هنالــك ،عــى
ســبيل املثــال ،ســاعة واحــدة أو ســاعتان
للقــاء الصفــي قوامــه النقــاش والحــوار بنــاء
عــى تحضــر مســبق للــادة املقــررة ،وســاعة
أو ســاعتان تعلــم إلكــروين فاعــل يقــوم بــه
الطلبــة خــارج غرفــة املحــارضة ورمبــا خــارج
الحــرم الجامعــي .ويهــدف هــذا األســلوب
املتطــور يف التعلــم إىل متكــن الطلبــة مــن
مامرســة ثقافــة التعلــم باالعتــاد عــى
أنفســهم بــدالً مــن االعتــاد عــى املــدرس،
والــذي هــو ميــر للتعلــم ومحفــز عــى
التفكــر والبحــث ،واالنتقــال التدريجــي
نحــو مزيــد مــن التعلــم اإللكــروين الفاعــل
املراعــي للفــروق الفرديــة.

وال يقتــر تدريــس املتطلبــات اإلجباريــة
واالختياريــة عــى كليــة بعينهــا؛ بــل ســيكون
متاحــا أمــام أعضــاء هيئــة التدريــس مــن
كليــات الجامعــة كافــة رشيطــة توافــر
املقــدرة لديهــم عــى التدريــس ،ورشيطــة
اجتيــاز دورة لهــذا الغــرض يعقدهــا مركــز
االعتــاد والجــودة ،وال يتــم تكليــف عضــو
هيئــة التدريــس إال بعــد حصولــه عــى
وثيقــة مــن مركــز االعتــاد والجــودة تثبــت
نجاحــه يف الــدورة.

وقــد بــدأ تطبيــق نظــام التعلــم املدمــج هــذا
اعتبــارا ً مــن هــذا الفصــل يف مادتــن بهــدف
تعميمــه عــى مــواد أشــمل وعــى نحــو
تدريجــي بــدءا ً مــن مطلــع العــام الجامعــي
املقبــل .يضــاف إىل ذلــك أن الجامعــة بصــدد
توقيــع اتفاقيــات مــع مبــادرة "إدراك" التــي
أطلقتهــا جاللــة امللكــة رانيــا العبداللــه ملزيــد
مــن التعلــم اإللكــروين و املدمــج.

وســوف تكــون لــكل مــادة مــن هــذه املــواد
– والتــي ســوف تُوطّــن اإلجباريــة منهــا يف
وحــدة مســتقلة – لجنــة توجيهيــة تكــون
مهمتهــا اإلرشاف عــى إعــداد نتاجــات
التعلــم للــادة واإلرشاف عــى إعداد/اختيــار
املحتــوى العلمــي للــادة والكتــب املقــررة
واملراجــع ،وعــى تقييــم فعاليــة املــادة
وأســاليب تدريســها وعــى تطويــر املحتــوى
العلمــي وأســاليب التدريــس كلــا دعــت
الحاجــة.

وميكــن أن يتــوىل محــارضون غــر متفرغــن
مــن خــارج الجامعــة تدريــس هــذه
املتطلبــات رشيطــة توافــر املقــدرة والخــرة
والنجــاح يف الــدورة املشــار إليهــا .كــا ميكــن
أن يــدرس املــادة ،حســب مقتــى الحــال،
أكــر مــن مــدرس واحــد إن لــزم األمــر.
أمــا الرتكيــز يف هــذه املــواد ،إضافــة إىل
الجانــب النظــري واملعــريف والثقــايف القائــم
عــى الفهــم العميــق والتحليــل الدقيــق،
فســيكون عــى الجانــب العمــي والتطبيقــي،
بهــدف االبتعــاد عــن الحفــظ والتلقــن
والتعامــل مــع املعلومــة بقــراءة ناقــدة
واعيــة.

ويشــار يف هــذا املضــار إىل أن الجامعــة قــد
عدلــت يف خطتهــا االس ـراتيجية مبــا ينســجم
مــع الرؤيــة وخطــة التطويــر املذكــورة ،وأن
الغايــات االس ـراتيجية الرئيســية فيهــا تفــرد
بنــودا ً كاملــة لتعلــم مميــز ذي وســائط
متعــددة يحــدث نقلــة يف تعامــل الجامعــة
مــع املتعلمــن ومــع مخرجاتهــا ،وفــق أعــى
املواصفــات الدوليــة.
بهــذا وبغــره مــا مل يذكــر ،وهــو كثــر،
تقــود الجامعــة األردنيــة التغيــر يف الســنوات
والعقــود املقبلــة برؤيــة دقيقــة وخطــط
محكمــة ،تحقيقــاً للمنشــود.
*نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية

ويكمــل الحزمــة ويدعــم التعلــم فيهــا،
تو ّجــه الجامعــة العتــاد أســلوب التعلــم
املدمــج ،القائــم عــى املــزج يف املــادة
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األردنية تنجح في عرسها الديمقراطي...

وسط أجواء ديمقراطية وهادئة بامتياز...
"طلبة األردنية" ينتخبون ممثليهم لمجلس االتحاد
أعلــن رئيــس اللجنــة العليــا لالنتخابــات يف
الجامعــة األردنيــة نائــب الرئيــس لشــؤون
الكليــات العلميــة الدكتــور عمــر كفاويــن
نتائــج انتخابــات اتحــاد طلبــة الجامعــة
للعــام الجامعــي الحــايل.
وقــال كفاويــن" :إن عــدد املقاعــد بلــغ ()87
مقعــدا ،بحيــث اعتــر كل قســم أكادميــي
مينــح درجــة البكالوريــوس دائــرة انتخابيــة
واحــدة ،ال يقــل متثيلهــا عــن مقعــد واحــد،
وكل كليــة ال تحتــوي أقســاماً أكادمييــة دائــرة
انتخابيــة واحــدة ،وال يقــل متثيلهــا عــن ثالثــة
مقاعــد" .إضافــة إىل دائــرة انتخابيــة عامــة
عــى مســتوى الجامعــة (للقوائــم االنتخابيــة)
وأخــرى عــى مســتوى الكليــة الواحــدة.
وأشــار كفاويــن إىل إنشــاء دوائــر فرعيــة يف
كل دائــرة انتخابيــة تحتــوي أكــر مــن مقعــد
واحــد بعــدد املقاعــد بحيــث ُيثــل كل 600
طالــب يف الدائــرة االنتخابيــة بعضــو واحــد،
ويُقــرب كل مــا يســاوي  300طالــب أو يزيــد
عــى ذلــك بتمثيلــه بعضــو آخــر فيــا بلــغ
عــدد الطلبــة الذيــن يحــق لهــم التصويــت
(.)40996
ومبوجــب التعليــات الجديــدة والتــي مــن
أبرزهــا املــادة ( )8مــن الفصــل الثالــث حــول
عضويــة االتحــاد وتكوينــه التــي نصــت عــى
أن تكــون االنتخابــات عــى مســتويني ،األول:
يكــون عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة
ويكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة
العامــة أصــوات بعــدد مقاعــد الدائــرة.
واملســتوى الثــاين يكــون عــى مســتوى
الجامعــة بعــدد ( )15مقعــدا ،وتجــري عــى
أســاس القامئــة النســبية املغلقــة بحيــث
تشــكل كل قامئــة مــن  9مرشــحني يف حــد
أدىن مــن طلبــة  6كليــات عــى األقــل،
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ويكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة
العامــة صــوت واحــد إلحــدى القوائــم.
وتســعى التعديــات إىل زيــادة األنشــطة
والفعاليــات الهادفــة ودعــم الريــادة
واالبتــكار واملبــادرات الطالبيــة وتوســيع
قاعــدة املشــاركة وتوفــر بيئــة حاضنــة
وجامعــة إلدمــاج الطلبــة وتعزيــز روح
التعــاون فيــا بينهــم لنبــذ النعـرات الجهوية
والطائفيــة والعنرصيــة.
ووســعت التعديــات الجديــدة مــن مهــام
وصالحيــات مجلــس اتحــاد الطلبــة ولجانــه
وعملــت عــى تنســيق األمــور املاليــة وآليــات
رصف مخصصاتــه ،ليتمكــن مــن أداء مهمتــه
يف خدمــة الطلبــة واملجتمــع املحــي ودعــم
املســرة األكادمييــة والعمــل الجامعــي
والتطوعــي.
ومنحــت تعديــات املــادة نفســها للفقــرة
(ز) مرونــة يف إجــراء االنتخابــات يف أي
مــن الفصلــن األول أو الثــاين مــن كل عــام
جامعــي بــدال مــن تحديدهــا بالفصــل األول
مــن العــام الجامعــي ،فيــا منــح تعديــل
الفقــرة (ط) إمكانيــة متديــد مــدة املجلــس
يف حالــة الــرورة.
وانســجاما مــع معظــم الترشيعــات املتعلقــة
باالنتخابــات والتــي عــادة مــا تحــدد األســس
لحــل املجالــس املنتخبــة يف حــاالت معينــة،
ومــن أمثلتهــا املــادة ( )34الفقــرة ( )3مــن
الدســتور األردين التــي تجيــز حــل مجلــس
النــواب فقــد تــم إضافــة الفقــرة (ي) عــى
املــادة ( )8لتنظــم الحــاالت التــي يجــوز فيهــا
حــل مجلــس االتحــاد.
وتعزيــزا للشــفافية فقــد منحــت صالحيــة
حــل مجلــس االتحــاد يف حــاالت خاصــة
يقدرهــا مجلــس العمــداء وليــس رئيــس

الجامعــة ،ويف هــذه الحالــة فــا بــد مــن
إجـراء انتخابــات جديــدة خــال مــدة فصــل
درايس واحــد عــى أالّ يكــون ذلــك خــال
الفصــل الصيفــي.
وقــال إن النســبة العامــة لالقــراع بلغــت
( )%54,7وبلــغ عــدد املرشــحني عــى
مســتوى األقســام والكليــات والقائــم ()466
طالبــا وطالبــة بينهــم ()136طالبــة ،يف حــن
انســحب ( )110مرشــح ومرشــحة ،فيــا
قاربــت نســبة االق ـراع يف فــرع الجامعــة يف
العقبــة (.)%37.3
وأشــار كفاويــن إىل أن االنتخابــات جــرت
بصــورة متميــزة عكســت الوعــي الدميقراطــي
الحقيقــي الــذي يتمتــع بــه طلبــة الجامعــة
ومل تســجل لغايــة اللحظــة أيــة اعرتاضــات
رســمية مــن قبــل الطلبــة الذيــن مل يحالفهــم
الحــظ ،منوهــا إىل أن هــذا النجــاح الــذي
ســجل للجامعــة األردنيــة جــاء نتيجــة
لتوجيهــات إدارة الجامعــة الواضحــة بــرورة
أن تســر االنتخابــات بــكل شــفافية وإتاحــة
الفرصــة للطلبــة للتعبــر عــن تطلعاتهــم،
مؤكــدا ً تقديــم كافــة أشــكال الدعــم املــادي
واملعنــوي ملجلــس االتحــاد الجديــد التــي
تصــب يف خدمــة طلبــة الجامعــة.
وأكــد رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي
محافظــة خــال جولتــه عــى مراكــز االقـراع
أن الجامعــة ماضيــة بقــوة يف تعزيــز املســرة
الدميقراطيــة وتوســيع قاعــدة املشــاركة
الطالبيــة باعتبــار الطلبــة هــم قــادة
املســتقبل و القــادرون عــى إحــداث التغيــر
اإليجــايب الــذي يرقــى مبســرة الوطــن .
وأكــد أن الجامعــة قــررت منــح الطلبــة
املشــاركني يف االنتخابــات نقــاط مــادة
"خدمــة مجتمــع" ،كنــوع مــن التشــجيع
والتحفيــز عــى التصويــت النتخــاب ممثلهــم
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الرشعــي ،مــا يســهم يف اســتقطاب أكــر عــدد
ممكــن مــن الطلبــة للمشــاركة يف العمليــة
االنتخابيــة ،لتنميــة الحــس الدميقراطــي
والوعــي بــرورة املشــاركة يف صنــع
مســتقبل مؤسســاتنا التعليميــة لالســتمرار يف
أداء دورهــا املعــريف والتنويــري.
وأكــد محافظــة يف ترصيحــات صحفية ســابقة
أنــه تــم اعتــاد الحــر الــري يف االنتخابــات
عــى غـرار مــا اعتمــد يف االنتخابــات النيابيــة،
األمــر الــذي يعمــل عــى إرســاء دعائــم
العمليــة االنتخابيــة وضــان ســرها مبنتهــى
النزاهــة والشــفافية وبالشــكل املطلــوب،
مؤكــدا أن هــذا اإلجــراء هــو األول مــن
نوعــه الــذي يطبــق عــى مســتوى الجامعــات
األردنيــة.
وأبــدى محافظــة ارتياحــه لإلقبــال الكبــر
والالفــت للمشــاركة يف االنتخابــات مؤكــدا
أن طلبــة الجامعــة قدمــوا أمنوذجــا متقدمــا
يف املشــاركة الدميقراطيــة التــي تؤســس
ملراحــل مقبلــة مــن املشــاركة يف االنتخابــات،
خصوصــا وأن الدولــة األردنيــة مقبلــة عــى
إجــراء انتخابــات البلديــات والالمركزيــة .
وخــال الجولــة تبــادل محافظــة الحديــث
مــع أعــداد كبــرة مــن طــاب وطالبــات
الجامعــة حــول ســر العمليــة االنتخابيــة
التــي ســارت كــا خطــط لهــا مــن قبــل
اللجــان املرشفــة عــى االنتخابــات.
وأعــرب عــدد كبــر مــن طــاب وطالبــات
الجامعــة عــن ســعادتهم مبشــاركتهم بهــذه
االنتخابــات وارتياحهــم لإلجــراءات التــي
اتخذتهــا اللجــان املرشفــة عــى االنتخابــات
لتمكينهــم مــن مامرســة حقهــم االنتخــايب
بيــر وســهولة.
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وكانت نتائج االنتخابات كاأليت :
كلية اآلداب
اللغــة العربيــة وآدابهــا  -مريــم حســان عبــد
الحميدالصفدي 			
الفلسفة-رننيغسانسليمابوعيل
التاريخ-هديلعامداحمداليوسف
علم االجتامع  -امين موىس محمد الشعار
الجغرافيا -احمدهاينفليحالوخيان
علــم النفــس  -رامــي ابراهيــم خليــل العصيفــات
العمرو
العملاالجتامعي-بنانوائلعبداملنان برهم
كلية األعامل
ادارة االعــال  -عبداللــه باجــس عبدالحميــد
الحساسنة
املحاسبة  -محمد عزام محمد النوري/
خــر فيصــل خميــس عاشــور
التمويل  -اسامه زيد محمد شموط
التسويق  -انور رائد انور الشبول
نظــم املعلومــات االداري  -حســن عبــد
العزيــز /محمــد رافــع /العــرواين
االدارة العامة  -راكان محمد فهد العدوان
اقتصــاد األعــال  -محمــد باســم عبــد
الرحيــم الناطــور
كلية العلوم
الرياضيــات  -فاطمــه محمــود عبــد املعطــي
خضــر
الفيزياء  -يزن وائل عيل محمد
الكيمياء  -خليل امجد خليل الصوالحه
العلــوم الحياتيــة  -عــزم احمــد ملــوح
ا لقفعــا ن
العلــوم الطبيــة املخربيــة  -أســيد محمــود
عــواد العربيــات
الجيولوجيــا واملعــادن  /علــوم البيئــة
وإدارتهــا  -منصــور خالــد منصــور اللبابــدة
كلية الرشيعة
أصــول الديــن  -عــار عــي حســن عالونــه /
ســلمى حامــد شــحاده خطــاب
الفقه وأصوله والفقه والترشيع -
عــا عبــد الســام يحيــى مرعــي
املصــارف اإلســامية والدراســات اإلســامية -
حمــزة عصــام مــوىس الخطيــب
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كلية الزراعة
االنتــاج الحيــواين  -مــروان عبــد القــادر
محمــد دخــان
التغذيــة والتصنيــع الغــذايئ  -ملهــم هاشــم
عــوض املومنــي
االقتصــاد الزراعــي وإدارة االعــال الزراعيــة -
ســامر ابراهيــم عليــان الرتاكيــه
الوقاية النباتية  -مزن غيث سالمه الحمد
البســتنة واملحاصيــل  -محمــود عبــد الكريــم
محمــد قوقــزه
االرايض وامليــاه والبيئــة  -عاصــم خالــد
احمــد الخريبــات
كلية العلوم الرتبوية
املناهــج والتدريــس  -ارساء ماجــد وليــد
قلعــاوى  /أحمــد فايــز شــحادة الصوالحــة
االرشــاد والرتبيــة الخاصــة  -غــازي نائــل
غــازى مطهــر  /قــي أنــور جريــد جبــور
علــم املكتبــات واملعلومــات /علــم النفــس
الرتبــوي  /اإلدارة الرتبويــة واألصــول  -عبــد
اللــه عمــر محمــد صالــح
كلية الهندسة
الهندســة املدنيــة  -يــزن وليــد زيك شــنك/
عاصــم عــادل محمــد الزبــون
هندســة العــارة  -عمــر أحمــد عبــد الحميــد
دودين
الهندســة الكهربائيــة  -محمــد رشــاد
إســاعيل قدومــي
الهندســة امليكانيكيــة  -عدنــان أحمــد
حمــدان خريســات
الهندســة الكيميائيــة  -حــارث خالــد عبــد
القــادر الختالــن
الهندســة الصناعيــة  -محمــد أنــور ســامة
الطراونــة
هندســة الحاســوب  -عبداللــه أحمــد
إبراهيــم العجلــوين
هندســة امليكاترونكــس  -ياســن ابراهيــم
ياســن الشــياب

كلية الصيدلة
القوائم
عيل حسن عيل سالمه
ميس موىس مصطفى الحوباين
منيب أحمد الدااليت
وسيم كريم اللصاصمة

كلية اآلثار والسياحة
ادارة املصــادر الرتاثيــة وصيانتهــا  -عــدي
محمــد عــي الغليــات
اآلثار  -محمد سليامن فالح العبادله
اإلدارة الســياحية  -بهــاء ابراهيــم احمــد
جوارنــة

كلية علوم التاهيل
العــاج الطبيعــي  -محمــد شــعيب يعقــوب
غــازى
العــاج الوظيفــي  -مــرح عبــد النــارص عــوين
مرعــي
االط ـراف االصطناعيــة واالجهــزة املســاعدة -
حســام طــه محمــد نشــوان
علــوم الســمع والنطــق واضطراباتهــا  -حــا
نــارص عــي الضمــور

كلية الطب
قامئــة قــول وفعــل -عــي زيــاد عبــد اللــه
العناســوه
قامئة شغف  -ارشف حمود سامل الدبعي
قامئــة شــفاء  -عمــر ابراهيــم محمــد ابــو
ريــش  /يوســف جــال خالــد عيــد احمــد
عيــد

كليــة امللــك عبــد اللــه الثــاين لتكنولوجيــا
املعلومــات
علــم الحاســوب  -يــرى عبدالــرزاق خليــل
عابديــن
أنظمــة املعلومــات الحاســوبية  -ســيف
الديــن محمــود رشــيد بــدران
أنظمــة معلومــات األعــال  -عامــر مــراد
جــودت الفريجــات
كلية الفنون
الفنــون البرصيــة  -عــاء حســام الديــن
محمــد ابــو غزالــه
الفنــون املرسحيــة  -كــرم محمــد أحمــد
الزواهــره
املوسيقى  -أحمــد رشيــف (شــكري) رافــع
ن ـزال
كلية اللغات
اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا  -ايــه عايــد محمد
عبيد
اللغة الفرنسية  -بنان محمد محمد عيل
اللغــات األوروبيــة املشــركة  -هيــا محمــد
حمــدان الحنيطــي/ورد نبيــل عبــد الرحيــم
العــان
اللغــات االســيوية املشــركة  -النــا خالــد عــي
شا هني
اللغويات  -ليان مازن سعيد عشا

كلية التمريض
قامئة تشارك  -عباده محمد عثامن مالح
قامئــة معــاً أقــوى  -معــاذ احمــد عــواد
الزعبــي
قامئة الشهامة  -مهند مفلح عبد الخرابشه
كلية الحقوق
قامئــة الحــق  -احمــد حمــد عيــاده الرقــاد /
بهــاء الديــن نبيــل محمــود ابــو عرقــوب
قامئــة العدالــة  -محمــد فايــز محمــد
ا لخرا بشــه
كلية الرتبية الرياضية
قامئة األخوة  -عباده محمد احمد الزغول
قامئــة النهضــة  -انــس صبحــي خليــل
العــوراين
قامئــة املســتقلة  -عــز الديــن احمــد عبــد
اللــه رشــيد

قامئــة القــادة  -انــس يوســف عبدالكريــم
العــدوان
القوائم عىل مستوى الجامعة
قامئة النشامى
الهندسة  -احمد سليامن هارون الطوره
الرتبيــة الرياضيــة  -محمــود تيســر عــي
الرواشــدة
الهندسة  -رامي يوسف حمدان الخاليلة
الصيدلــة  -احمــد خالــد عبــد الهــادى
خليفــا ت
الفنــون والتصميــم  -ف ـراس عاطــف محمــد
كــردش
امللــك عبداللــه الثــاين لتكنولوجيــا املعلومــات
 ســيف زيــد عبــد الرحمــن الحنيطــيقامئة أهل الهمة
جهاد عيل صالح أبوسكر
اريج ياسني عبد العزيز عمرو
مالك عامد احمد ابو اصبع
روند سليم محمد عاشور
حيدر محمد سلامن الحبابسه
عبدالله أحمد عبدالوهاب عربيات
قامئة العودة
عصام احمد توفيق حكيم
يزن عمران عبد الحفيظ قفيشه
قامئة التجديد
محمد احمد كامل عبيد الضمور

كلية طب األسنان
قامئة النهضة  -فارس محمد باير القزق
قامئة التشارك  -االء محمد يوسف حبه
قيص سلطان مدالله الطراونه
كلية األمري الحسني بن عبدالله الثاين
قامئــة قــادر يبــادر  -مهنــد احمــد حمــدان
الحديــد
قامئــة نشــامى السياســة  -فــراس فــاح
محمــد الدهامشــه
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وأمــا نتائــج فــرع الجامعــة األردنيــة يف
العقبــة فجــاءت عــى النحــو التــايل:
اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا  -أحمــد عــي
البطــوش
اللغــة العربيــة وآدابهــا  -عبــد اللــه منــر
حنــون تزكيــة
اللغــة الفرنســية وآدابهــا  -عبــر نضــال
زيتــون
املحاســبة -صالــح ســيد أبــو العــز
تز كيــة

18

أخبار وعناوين

إدارة األعــال  -عبــد العزيــز إبراهيــم
الشــناوي تزكيــة
إدارة املخاطــر والتأمــن  -أحمــد عــارف أبــو
عــروق تزكيــة
إدارة الفنادق  -مالك محمد علوة تزكية
إدارة الســياحة والســفر  -أمجــد صدقــي
محمــد تزكيــة
إدارة الطعــام والــراب  -رنيــم عاطــف
املعايطــة تزكيــة
أنظمــة معلومــات حاســوبية  -شــهد ســامي
أبــو زر تزكيــة

تكنولوجيــا معلومــات األعــال  -عمــر راتــب
املعايطة
األحيــاء البحريــة  -عــوض ســامر ابراهيــم
قرعــة
العلوم الحياتية  -عامر سليامن أبو طالب
البيئــة الســاحلية  -نــداء مهنــد الــراري
تزكيــة
قوائم انتخابية:
قامئــة نشــامى الوطــن  -هــام أبــو معيتــق/
نبــال نعيــات
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"األردنية" أربع نجوم في تصنيف  QSالعالمي
نجحــت الجامعــة األردنيــة بتحقيــق إنجــاز
دويل جديــد بتقدمهــا إىل مرتبــة األربــع
نجــوم يف تصنيــف ( )QS Starsوفقــا
لتقريــر مؤسســة  QSالربيطانيــة ،التــي تعــد
إحــدى أكــر ثــاث جهــات تعنــى بتصنيــف
الجامعــات عــى مســتوى العــامل مــن حيــث
األهميــة والتأثــر.
وحصلــت الجامعــة عــى تصنيــف خمــس
نجــوم يف أربعــة محــاور رئيســية هــي:
التعليــم ،والتوظيــف ،واالبتــكار ،والشــمولية
مــن أصــل مثانيــة محــاور اعتمــد عليهــا
التصنيــف ،فيــا ت ـراوح تصنيفهــا يف املحــاور
املتبقيــة بــن النجمتــن والثــاث نجــوم
واألربــع نجــوم وهــي البيئــة الجامعيــة
والبحــث العلمــي واالعتــادات الدوليــة
وتعــد هــذه الشــهادة مــن الشــهادات
الرفيعــة التــي حصلــت عليهــا الجامعــة يف
مجــال جــودة التعليــم العــايل .
ويف التفاصيــل حصلــت الجامعــة عــى أعــى
مرتبــة يف معيــار الســمعة التوظيفيــة ونســبة
التوظيــف مــن الخريجــن األمــر الــذي يرفــع
مــن درجــة منافســتهم يف مختلــف الوظائف،
ويؤكــد تفضيــل أصحــاب العمــل بتوظيــف
الخريجــن مــن حامــي شــهادة "األردنيــة".
ويف محــور التعليــم صنفــت الجامعــة (خمس
نجــوم)؛ إذ تتميــز بكوادرهــا التعليميــة
املؤهلــة الحاصلــة عــى أعــى الشــهادات
الجامعيــة مــن أعــرق الجامعــات العامليــة.
فيــا حصلــت الجامعــة عــى أربــع نجــوم يف
محــور العامليــة نظـرا ملــا تضمــه مــن برامــج
مشــركة مــع أعــرق جامعــات العــامل وضمهــا
ملــا يزيــد عــن  84جنســية مــن مختلــف دول
العــامل نظـرا لســمعتها املتميــزة بــن نظرياتها.
وتعــد التســهيالت التــي توفرهــا الجامعــة
لطلبتهــا أو مــا يســمى (البيئــة التعليميــة)
والتــي تضــم الجوانــب الرياضيــة،
والســكنية للطلبــة ،والخدمــات املكتبيــة
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والطبيــة والتقنيــة ،واملجتمعــات الطالبيــة،
والتســهيالت املقدمــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة
مــن املعايــر املدرجــة يف هــذا التصنيــف،
ومتكنــت الجامعــة نتيجــة الجهــود املبذولــة
مــن تحقيــق مرتبــة الثــاث نجــوم.
ويذكــر أن كليــة طــب األســنان يف الجامعــة
األردنيــة يف املرتبــة  142عــى مســتوى العــامل
نظــر االعتــاد الــدويل والســمعة األكادمييــة
للكليــة والبحــوث املنشــورة لهــا يف مجــال
طــب األســنان.
وتســلّم رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي
محافظــة اليــوم شــهادة التصنيــف مــن
املديــر اإلقليمــي للمؤسســة الســيد "أشــون
فرنانــدز" خــال حفــل حــره رئيــس مجلــس
أمنــاء الجامعــة الدكتــور عدنــان بــدران
ونــواب الرئيــس وعمــداء الكليــات ومديــرو
الوحــدات والدوائــر ورؤســاء األقســام وعــدد
مــن أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة.

وقــال محافظــة إن ارتقــاء الجامعــة يف هــذا
التصنيــف ال يعــد وليــد اللحظــة؛ إمنــا هــو
امتــداد لجهــود ســابقة عملــت كلهــا بيــد
واحــدة من أجــل الوصــول بــأم الجامعات إىل
مصــاف نظرياتهــا العامليــة املتقدمــة ،مضيفــا
أن هــذا النجــاح هــو رســالة ألرسة "األردنيــة"
لتكثيــف الجهــود مــن أجــل اســتمرار التقــدم
وتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات واإلنجــازات
التــي تليــق بهــا.
وأكــد محافظــة عــى عــزم الجامعــة يف املــي
قدمــا مبواصلــة العمــل الــذي يصــل بالجامعة
إىل جامعــة متميــزة أكادمييــا وبحثيــا ورياديــا
وصــوال ملســتويات عامليــة متقدمــة ،مــن
خــال دعــم اإلبــداع واالبتــكار ،وتوفــر خــرة
تعلميــة متميــزة للطلبــة ،وتبنــي بحــوث
منتجــة للمعرفــة.
بــدوره تحــدث عميــد البحــث العلمــي
وضــان الجــودة الدكتــور شــاهر املومنــي
عــن أهميــة البحــث العلمــي الــذي يعــد

مقصــدا مــن مقاصــد التنميــة والتقــدم
التكنولوجــي ودوره يف تطويــر األمــم ،مش ـرا
إىل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجامعــة
والتعديــات التــي أدخلتهــا عــى أســس
اعتــاد املجــات بهــدف تحســن مســتواها
يف البحــث العلمــي ،األمــر الــذي ســينعكس
إيجابــا عــى تقــدم الجامعــة يف هــذا
التصنيــف وغــره مــن التصنيفــات.
وشــارك فرنانــدز الجامعــة فرحتهــا بهــذا
التقــدم ،وقــدم تهانيــه لهــذا اإلنجــاز الــذي
حققتــه الجامعــة بفضــل جديتهــا وحرصهــا
عــى األداء املتميــز يف أغلــب املعايــر التــي
يعتمدهــا التصنيــف للتقييــم.

وعــى هامــش الحفــل ألقــى فرنانــدز
محــارضة أشــار فيهــا إىل نشــأة املؤسســة
والهــدف مــن إنشــائها والتصنيفــات التــي
يشــملها ومعايريهــا والخدمــات التــي
تقدمهــا ،إضافــة إىل دورهــا يف تحســن صــورة
الجامعــات العامليــة ،وذكــر املعايــر التــي
تفوقــت فيهــا الجامعــة األردنيــة عــى غريهــا
واملتوقــع تفوقهــا فيهــا خــال الســنوات
القادمــة.
مــن جانبــه أكــد مديــر مركــز االعتــاد
وضــان الجــودة الدكتــور فالــح الســواعري أن
الجامعــة يف هــذه النتيجــة حققــت املركــز
الرابــع عــى الصعيــد العــريب ،فضــا عــن

وجودهــا ضمــن أفضــل  600جامعــة عــى
مســتوى العــامل حاليــا.
وأوضــح الســواعري يف ترصيــح لــه أن نتائــج
التقييــم الــذي اعتمــد عــى ( )33مــؤرش
قيــاس ألداء الجامعــات خلصــت بحصــول
الجامعــة عــى أربــع نجــوم يف أدائهــا العــام
وعــى خمــس نجــوم يف مجــاالت التعليــم
والتوظيــف واالبتــكار والشــمولية ،فضــا عــن
حصولهــا عــى أربــع نجــوم يف مجــال االعتامد
الــدويل ،ووصــول مجمــوع نقاطهــا إىل ()623
نقطــة ،يفصلهــا عــن حاجــز الخمــس نجــوم
 77نقطــة فقــط.
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يف غمــرة احتفــاالت اململكــة باألعيــاد
واملناســبات الوطنيــة املختلفــة احتفلــت
الجامعــة األردنيــة بتخريــج طلبــة الفصــل
األول مــن الفــوج الثــاين والخمســن
وتســلم  2556طالبــا وطالبــة شــهاداتهم
مــن مختلــف املســتويات منهــم 869
طالبــاً ،و 1687طالبــة.
وبلــغ عــدد خريجــي مســتوى البكالوريــوس
 1985منهــم  631طالبــا و  1354طالبــة،
أمــا عــى مســتوى الدبلــوم العــايل فبلــغ
عددهــم  15خريجــا منهــم  6طــاب مقابــل
 9طالبــات .يف حــن بلــغ عــدد خريجــي
طلبــة املاجســتري  415منهــم  154طالبــا و
 261طالبــة ،ويف مســتوى الدكتــوراه تخــرج
 141منهــم  78طالبــا و  63طالبــة.
وبــارك رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي
محافظــة يف لقــاء صحفــي ملجلــة أخبــار
"األردنيــة" للوطــن وللطلبــة وألهاليهــم
تخرجهــم يف الجامعــة األردنيــة ثلــة وراء
ثلــة ،وقــال" :يــأيت اليــوم دور خريجــي
الفــوج الثــاين والخمســن الذيــن ينضمــون
إىل زمــاء لهــم ســبقوهم إىل مياديــن
الحيــاة العمليــة ،فأسســوا ملجــد جامعتهــم
وســطروا اســمها مبــداد مــن الذهــب يف
ذاكــرة األيــام".

أخبار وعناوين

التســامح وقبــول اآلخــر واحــرام تنــوع
اآلراء وتعــدد األديــان والطوائــف ومحاربــة
التعصــب والتطــرف بــن جمــوع الشــباب".
وقــال محافظــة مخاطبــا الطلبــة "إن
لجامعتكــم عليكــم حقــا فقــد حضنتكــم
وأعطتكــم الكثــر فاحفظوهــا يف
صدوركــم واعملــوا عــى دعمهــا بــكل مــا
تســتطيعون مــن الدعــم ومبــا يعــر عــن
تجربتكــم اإلنســانية والعلميــة الراقيــة
التــي خضتموهــا عــى أرضهــا وانــروا
رســالتها ..رســالة املحبــة والتســامح
واالعتــدال والعلــم والعطــاء بــا حــدود..
دون انتظــار األجــر واملكافــأة ألنكــم رســل
األردنيــة لإلنســانية جمعــاء".
مــن جانبــه دعــا عميــد شــؤون الطلبــة
الدكتــور خالــد الروجفــة الطلبــة أالّ
ينصاعــوا لألفــكار الظالميــة ،وأن يحاربــوا
الغلــو واإلرهــاب أينــا كان مبــا تســلحوا
بــه مــن علــم ومعرفــة أثنــاء دراســتهم
الجامعيــة.
وأوىص الرواجفــة الطلبــة بــأن يكونــوا
أهــل الريــادة واملبــادرة يف وطنهــم

وأمتهــم يف ظــل زمــن مثقــل بالتحــوالت
والتغــرات واألزمــات عــى مســتوى العــامل
غايــة يف التعقيــد ،تــكاد مفرداتــه عصيــة
عــى الفهــم أملتهــا الطائفيــة واملناطقيــة
واإلرهــاب والتعصــب.
مستشــار الرئيــس لتنميــة املــوارد وشــؤون
الخريجــن دعــا إىل رضورة بقــاء الخريجــن
عــى تواصــل دائــم مــع جامعتهــم ،مؤكــدا
أن الجامعــة كانــت وســتبقى األم الحانيــة
واملنــر الحــر لهــم.
وأشــار إىل أن الجامعــة أنشــأت "بوابــة
الخريــج" وهــي منصــة إلكرتونيــة لربــط
الطلبــة والخريجــن مــع جامعاتهــم تعمــل
عــى تعزيــز التواصــل فيــا بينهــم عــى
الصعيــد املهنــي والشــخيص ،كــا متكنهــم
مــن البحــث والتواصــل مــع بعضهــم ،يف
البحــث عــن فــرص عمــل واملشــاركة يف
املناســبات والفعاليــات مــن خــال منصــة
الكرتونيــة لجامعتهــم مــا ميكنهــا مــن
دوام التواصــل مــع خريجيهــا تحــت شــعار
(شــبكة أكــر مــن الخريجــن ،معطيــات
دقيقــة وتواصــل ف ّعــال).

ودعــا رئيــس "األردنيــة" الطلبــة الخريجــن
أالّ يقتــر تعلمهــم عــى اختصاصهــم
األكادميــي فحســب بــل يجــب أن "ميتــد
ليشــمل آفــاق العلــم واألدب والفــن
الرحبــة ليكــون لــكل منهــم أثــر طيــب
يف هــذه الحيــاة" ،مشــددا عــى رضورة
أن يدافــع هــؤالء عــن أمتهــم بالحجــج
واملنطــق وبيــان صورتهــا أمــام العــامل ورد
التهــم واإلســاءات التــي متــأ الفضاءيــن
اإلعالمــي واإللكــروين عنهــا ،ومحاربــة
الفكــر الظالمــي بالعلــم واملعرفــة
واملجادلــة بالتــي هــي أحســن ونــر قيــم
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"األردنيــة" تواصــل تقدمهــا فــي تصنيــف (جريــن ميتريكــس) وتحتــل الترتيــب 80
وجــاء اهتــام الجامعــة بهــذا التصنيــف
حرص ـاً منهــا عــى زيــادة ســمعتها الدوليــة
يف مجــاالت البيئــة والتنميــة املســتدامة مــن
جهــة ورفــع نســبة الوعــي لــدى مجتمــع
الجامعــة واملجتمــع املحــي يف القضايــا
املتعلقــة بهــذا املجــال مــن جهــة أخــرى.

ﺗﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ )ﺟﻮﺟﻞ ﺳﻜﻮﻟﺮ( ﻟﻠﺒﺤﻮث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ  ٨٠٣ﻋﺎﳌﻴﺎ
واﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ
اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﺒﺎين ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﺘامدا ﻋﲆ ﺗﺄﺛري
وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﺟﻞ ﺳﻜﻮﻟﺮ.

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻬﺎ اﻋﺘامدا ﻋﲆ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﲆ اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
أﻛرثﻫﻢ ﺗﺄﺛريا .

وﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ ﻣﺆﺧﺮا ،واﻟﺬي
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻷردﻧﻴﺔ ٢١٠
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ
اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ  ١٠١٣ﻋﺎﳌﻴﺎ،
وﺳﺘﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ.

ﻛام ﻗﺎﻣﺖ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻟﻀامن اﻟﺠﻮدة
ﺑﺈﻃﻼق ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜني ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻷردن
اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ أﻛرث ﻣﻦ أﻟﻒ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺒﺤﻮﺛﻬﻢ ﰲ
ﺟﻮﺟﻞ ﺳﻜﻮﻟﺮ.

واصلــت الجامعــة األردنيــة تقدمهــا يف
تصنيــف "UI GreenMetric World
 "University Rankingsلتحــل يف الرتتيــب
( )80عــى املســتوى العاملــي ،وبهــذا تكــون
قــد تقدمــت مثانيــة عــر موقعــاً مقارنــة
بنتائــج عــام .2015

ويتــم احتســاب التصنيــف اعتــادا ً عــى
ســتة مــؤرشات كميــة ونوعيــة متعلقــة
ببيئــة العمــل والبنيــة التحتيــة ،والطاقــة
والتغــر املناخــي ،وإدارة النفايــات ،فضــاً
عــن االســتخدام األمثــل للمصــادر املائيــة،
ووســائل النقــل ،ومــدى توظيــف التعليــم يف
خدمــة البيئــة والتنميــة املســتدامة.

وبــن مركــز االعتــاد وضــان الجــودة أ ّن
هــذا التقــدم املســتمر "لألردنيــة" عــى
املســتوى العاملــي ومحافظتهــا عــى الرتتيــب
الثالــث عــى الصعيــد العــريب وتقدمهــا
للمرتبــة األوىل عــى الصعيــد الوطنــي مــؤرش
واضــح عــى تنفيــذ السياســات والربامــج التي
وضعتهــا الجامعــة نحــو تحقيــق املعايــر
العامليــة يف مجــاالت التنميــة املســتدامة
املعنــي بهــا هــذا التصنيــف.

واســتكامال ملــروع تحقيق املعايــر العاملية يف
مجــاالت التنميــة املســتدامة تعمــل الجامعــة
حاليـاً عــى االســتمرار يف العمل عــى مجموعة
مــن املحــاور أهمهــا زيــادة املســاحات
الخــراء ،والتوجــه نحــو األبنيــة الخــراء،
والتقليــل مــن اســتهالك الكهربــاء واللجــوء
إىل مصــادر بديلــة كالطاقــة الشمســية ،والحــد
مــن التلــوث يف بيئــة الجامعــة مــن خــال
تقليــل دخــول املركبــات إىل الحــرم الجامعــي.

وأﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰﻣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ إﱃ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ
اﳌﺆﴍات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﺘﻢ ﻧﴩﻫﺎ ﰲ أﻓﻀﻞ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼت وﻳﺒني ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
وﺗﺄﺛريﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﺑني رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات ﻟﻀامن ﻧﴩ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺎﺣﺜني ﻟﺒﺤﻮﺛﻬﻢ ﰲ ﻣﺠﻼت اﻟﻔﺌﺔ
اﻷوﱃ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻟﻬﺬه اﳌﺠﻼت
ﰲ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﱰﻗﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺠﺰﻳﺔ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻫﻲ أوﱃ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ وﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣني ﺑﺈﻃﻼق
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مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب:

"األردنية" الوجهة المثلى للطلبة العرب واألجانب

مركــز الدراســات االســتراتيجية يحــوز علــى المرتبــة األولــى في الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيا
جــاء مركــز الدراســات االســراتيجية يف
الجامعــة األردنيــة يف املرتبــة األوىل يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف
التصنيــف العاملــي الســنوي ملراكز الدراســات
والــذي تصــدره ســنويا جامعــة بنســلفانيا
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كــا ظهــر
ألول مــرة يف قامئــة أهــم ( )150مرك ـزا عــى
مســتوى العــامل ،حيــث حــاز عــى املرتبــة
( )33عامليــا.

عــزز اللقــاء الــذي جمــع إدارة الجامعــة
األردنيــة مبجلــس املستشــارين وامللحقيــن
الثقافيــن العــرب يف األردن ،اســتمرار حضــور
الجامعــة كوجهــة أوىل للطلبــة مــن مختلــف
الــدول العربيــة واألجنبيــة.
وأثبــت اللقــاء الــذي ترأســه رئيــس الجامعــة
الدكتــور عزمــي محافظــة قــدرة الجامعــة
عــى اســتيعاب مفهــوم التنــوع الثقــايف
وتعميــق التفكــر الــذي يحــرم الخصوصيــات
واالختــاف بــن األفــراد مــن مختلــف
الشــعوب ،ومتكنهــا مــن تنميــة املواقــف
اإليجابيــة لــدى الطلبــة ،وتكريــس مفهــوم
قبــول اآلخــر عــى اختــاف هويتــه وثقافتــه
وأفــكاره.
تلــك املضامــن ظهــرت جليــة ضمــن
الحــوارات التــي طرحــت خــال اللقــاء
الــذي حــره عــدد مــن كبــار املســؤولني
يف الجامعــة واملستشــارين وامللحقيــن
مــن دول  :فلســطني ،والجزائــر ،واملغــرب،
والبحريــن ،وتونــس ،والعــراق ،وســلطنة
عــان ،واإلمــارات ،ولبنــان ،وتناولــت جملــة
مــن املقرتحــات واآلليــات التــي مــن شــأنها
املحافظــة عــى ســر العمليــة التدريســية
لطلبتهــم املبتعثــن للدراســة يف الجامعــة،
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واالســهام يف دعــم دور امللحقيــات التابعــة
لهــا ،واتصالهــم املبــارش مــع الطلبــة والوقوف
عــى كافــة شــؤونهم.
محافظــة ويف مطلــع حديثــه ،أكــد حــرص
إدارة الجامعــة تســخري كافــة اإلمكانيــات
والتســهيالت التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة
تعليميــة مناســبة للطلبــة العــرب واألجانــب
الدارســن فيهــا ،مشـرا إىل أن هنــاك مــا يزيــد
عــى أكــر مــن ( )5000طالــب وطالبــة مــن
(  ) 84جنســية عربيــة وأجنبيــة ،وتســعى إىل
جــذب املزيــد وقبولهــم ضمــن تخصصاتهــا.
وقــال محافظــة  ":إن الحيــاة الجامعيــة ال
تقتــر فقــط عــى الدراســة األكادمييــة،
بــل يتعداهــا تبــادل الثقافــات ،وصقــل
الشــخصيات وتنميــة املهــارات والقــدرات"،
الفتــا إىل إىل أن الطلبــة العــرب واألجانــب
هــم بــن أهلهــم وذويهــم وتربطنــا بدولهــم
عالقــات أخــوة وصداقــة قبــل أن تكــون
مصالــح متبادلــة.
مــن جانبــه أشــاد رئيــس مجلس املستشــارين
وامللحقيــن الثقافيــن لــدى األردن الدكتــور
عبــد الكريــم الــورايف بالســمعة الطيبــة التــي
تحظــى بهــا الجامعــة األردنيــة بــن مثيالتهــا

يف منطقــة الــرق األوســط ،واملســتوى
التعليمــي واألكادميــي املتميــز التــي تتمتــع
بهــا واصفــا إياهــا بــأوىل الجامعــات
والوجهــة املثــى للطلبــة ممــن يقصدونهــا
للدراســة فيهــا.
وقــال الــورايف إن الزيــارة جــاءت بهــدف
اإلطــاع عــى أوضــاع طلبتنــا وأحوالهــم
الدراســية والســعي إىل تطويــر الكثــر مــن
آليــات التعامــل مــع الجامعــة األردنيــة التــي
ال تتــواىن أبــدا عــن مــد يــد الدعم واملســاعدة
يف ســبيل تقديــم كل مــا هــو يســر وســهل.
وتنــاول اللقــاء عــددا مــن الســيناريوهات
املتعلقــة بابتعــاث الطلبــة العــرب للدراســة
يف الجامعــة ،وآلياتهــا املعتمــدة ،والتبــادل
الطــايب بــن الجامعــات يف مراحل الدراســات
العليــا ملختلــف التخصصــات ،وأعــداد الطلبــة
والتخصصــات التــي تــدرس يف الجامعــة
والرســوم املعتمــدة يف الربامــج األكادمييــة،
وغريهــا مــن املوضوعــات التــي تــؤدي إىل
تحقيــق األهــداف املرجــوة ضمــن أســس
تكامليــة وشــمولية.

يصنــف تقريــر جامعــة بنســلفانيا مراكــز
الدراســات مرتبــة يف أهميتهــا اســتنادا إىل
مجموعــة مــن املــؤرشات ،اهمهــا إدارة
وتنظيــم املــوارد ،واإلنتــاج الفكــري والعلمــي،
والتأثــر يف السياســات واالتجاهــات والجــدل
الوطنــي حولهــا ،ويعرضهــا مرتبــة عــى
مســتوى العــامل وحســب األقاليــم الجغرافيــة
 ،وحســب الحقــول املوضوعيــة للعمــل
واإلنتــاج عــى املســتوى العاملــي.
أوالً:التصنيف العاملي
اشــتمل التقريــر عــى تصنيــف تقييمــي لـــ
( )6,846مركــز دراســات يف العــامل ،وظهــر
املركــز للمــرة األوىل يف قامئــة املراكــز األكــر
أهميــة عــى مســتوى العــامل ،حيــث جــاء يف
املرتبــة ( )133مــن بــن أهــم ( )150مرك ـزا.
وكانــت أهــم ( )10مراكــز دراســات عــى
مســتوى العــامل هــي:
 -1مؤسسة بروكينغز (الواليات املتحدة)
 -2تشــاتم هــاوس (اململكــة املتحــدة/
بريطانيــا)
 -3املعهــد الفرنــي للعالقــات الدوليــة
(فرنســا)
 -4مركــز الدراســات االســراتيجية والســام
الــدويل (الواليــات املتحــدة)
 -5مؤسســة كارنيغــي للســام الــدويل
(الواليــات املتحــدة)
 -6بروغل (بلجيكا)
 -7مؤسسة راند (الواليات املتحدة)
 -8مركز ووردو ولسون الدويل

 -9مؤسسة غيتوليو فارغاس (الربازيل)
 -10مجلــس الشــؤون الخارجيــة (الواليــات
املتحــدة)
ثانياً :املستوى اإلقليمي
حــاز مركــز الدراســات االســراتيجية يف
الجامعــة األردنيــة عــى املرتبــة األوىل يف
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،ويشــمل
اإلقليــم الــدول العربيــة وإرسائيــل وتركيــا
وإيـران .وجــاء املركــز بطبيعــة الحــال املركــز
األول عربيــا وأردنيــا ،وقــد جــاء املركــز يف
العــام املــايض  2015يف املرتبــة ( )6إقليميــا
( )3عربيــا وكان يف عــام  2014يف املرتبة ()10
يف إقليــم الــرق األوســط والثالــث عربيــاً.
كانــت أهــم ( )10مراكــز دراســات يف الــرق
األوســط حســب الرتتيــب هــي:
 -1مركــز الدراســات االسـراتيجية يف الجامعــة
األردنية
 -2مركــز األهــرام للدراســات السياســية
واالســراتيجية (مــر)
 -3مركز دراسات األمن الوطني (إرسائيل)
 -4مركز كارنيغي للرشق األوسط (لبنان)
 -5مركز الجزيرة للدراسات (قطر)
 -6بروكينغز – مركز الدوحة (قطر)
 -7املؤسســة الرتكيــة للدراســات االقتصاديــة
واالجتامعيــة (تركيــا)
 -8مركــز بيغــن والســادات للدراســات
االســراتيجية (إرسائيــل)
 -9مركــز الدراســات االقتصاديــة والشــؤون
الخارجيــة (تركيــا)
 -10مؤسسة الفكر الحر (تركيا)
وشــمل التقريــر ( )21مركــز أردنيــا وقــد ورد
منهــا يف قامئــة أهــم ( )75مركــزا يف الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا منتــدى الفكــر
العــريب ( )31ومركــز القــدس للدراســات ()32
كانــت األقاليــم يف التصنيــف هــي آســيا
( 1262مرك ـزا) أمريــكا الوســطى والجنوبيــة
( )774أوروبــا ( )1770الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا ( )398أمريــكا الشــالية

( )1931أفريقيــا جنــوب الصحــراء ()615
أوقيانوســيا ()96
ثالثاً :املستوى العاملي حسب املجال
يصنــف التقريــر مراكــز الدراســات حســب
مجموعــة مــن الحقــول واملــؤرشات
املوضوعيــة ،وهــي الدفــاع واألمــن الوطنــي،
والسياســات االقتصاديــة ،والتعليــم ،والطاقــة،
والبيئــة ،والسياســة الخارجيــة والعالقــات
الدوليــة ،والصحــة ،التنميــة الدوليــة،
واالقتصــاد الــدويل ،والعلــوم والتكنولوجيــا،
والسياســات االجتامعيــة ،والحكــم الرشــيد
والشــفافية.
 3،1الدفاع واألمن القومي
قــد جــاء مركــز الدراســات االســراتيجية يف
مجــال األمــن الوطنــي والقومــي يف املرتبــة
( )53عــى مســتوى العــامل ،متقدمــا عــى
العــام املــايض بســبع نقــاط ،حيــث كان يف
املرتبــة ( )60يف العــام .2015
 3،2السياسة الخارجية والعالقات الدولية
يف مجــال السياســة الخارجيــة والعالقــات
الدوليــة جــاء مركــز الدراســات االس ـراتيجية
يف الجامعــة االردنيــة يف املرتبــة ( )43عــى
مســتوى العــامل .متقدمــا عــى العــام املــايض
بخمــس نقــاط حيــث كان يف املرتبــة ( )48يف
عــام .2015
يعكــس التقريــر الســنوي لجامعــة بنســلفانيا
حــول مراكــز الدراســات ومنظــات املجتمــع
املــدين والــذي يواصــل صــدروه ســنويا منــذ
العــام  2007األهميــة املتناميــة ملراكــز الفكــر
والدراســات التــي تعمــل عــى جــر الفجــوة
بــن املعرفــة والسياســة العامــة ،وتــؤدي دورا
أساســيا يف التنميــة والتخطيــط للسياســات
العامــة والتأثــر فيهــا ،وبرغــم النتائــج
املتواضعــة للمراكــز األردنيــة والعربيــة يف
التصنيــف العاملــي لكــن يبــدو واضحــا أنهــا
بــدأت تنشــئ حضــورا إقليميــا وعامليــا،
29

أخبار وعناوين

أخبار وعناوين

وقــد جــاء يف قامئــة مراكــز الــرق األوســط
مجموعــة مراكــز عربيــة مــن مــر واملغــرب
ولبنــان وقطــر والســعودية وليبيــا والكويــت
واإلمــارات والعــراق.

الدراســات إىل رضورة ملحــة يف ظــل تنامــي
دور املعرفــة واإلبــداع يف العمــل واالقتصــاد
وصعــود تقنيــات املعنــى واملحتــوى التــي
تغطــي العــامل اليــوم تتضاعــف أهميــة مراكــز

الدراســات ألجــل اســتيعاب املرحلــة ومواكبــة
التغيــر الكبــر يف املعــارف والتكنولوجيــا
واتجاهــات العمــل واألســواق.

فــي إطــار دعــم جاللتــه لجهــود البحــث العلمــي المحفــز لالســتثمار فــي المجــاالت الطبيــة
والســياحة العالجيــة

الملك يفتتح مركز العالج بالخاليا الجذعية األول من نوعه في األردن

إن مراكــز الدراســات متثــل صناعــة متقدمــة
ومكلفــة يف الفكــر واإلبــداع والقيــاس العلمي
لالتجاهــات العامــة كــا البحــث العلمــي يف
ســائر املجــاالت املوضوعيــة ،وتعكس النســب
الضئيلــة مــن النواتــج القوميــة لإلنفــاق
العــريب عــى البحــث العلمــي املعوقــات
األساســية أمــام قــدرة هــذه املراكــز عــى
العمــل واإلنتــاج إضافــة بالطبــع إىل تضــاؤل
حضورهــا يف التعليــم والتخطيــط واتخــاذا
الق ـرار وبنــاء السياســات العامــة كــا الــرأي
العــام واالتجاهــات السياســية والفكريــة ،ويف
االتجاهــات الثقافيــة والعامــة للمواطنــن
تجــاه الدراســات والبحــوث العلميــة
وأهميتهــا كمصــدر للمعرفــة وبنــاء املهــارات
واملواقــف واألفــكار .لقــد تحولــت مراكــز

منصة إلكترونية جديدة للمجالت العلمية
أطلقــت عــادة البحــث العلمــي منصــة
إلكرتونيــة جديــدة للمجــات العلميــة
الصــادرة عنهــا ،معلنــة بــدء مرحلــة
جديــدة تقــوم عــى أمتتــة معظــم معامــات
العــادة ،لتســهيل وتبســيط االجــراءات
الخاصــة بالبحــث العلمــي.
وقــال عميــد البحــث العلمــي الدكتــور
شــاهر املومنــي إن العــادة انتهــت مــن
إعــادة هيكلــة وحوســبة مجلــة دراســات
واملجــات الصــادرة عنهــا بشــكل كامــل مــن
بــدء عمليــة تســليم البحــث وحتــى قبــول
البحــث و نــره الكرتونيــا.
وأضــاف أن العــادة اســتطاعت حــل مشــكلة
األبحــاث املرتاكمــة (املقبولــة للنــر) وذلــك
بإصــدار مالحــق ملجلــة دراســات بفروعهــا
األربعــة لترسيــع عمليــة النــر لهــذه األبحاث.
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ويف ذات الصــدد لفــت املومنــي إىل أنــه
تــم العمــل عــى إنشــاء نظــام لطلــب
ومتابعــة إجــراءات اعتــاد املجــات
واملؤمتــرات إلكرتونيــا يبــدأ مــن تقديــم
طلــب االعتــاد للمجلــة أو املؤمتــر
وينتهــي لــدى لجنــة اعتــاد املجــات،
األمــر الــذي يوفــر الوقــت والجهــد عــى
الباحثــن ويســهل الطريــق أمامهــم يف
هــذا املجــال.
وأشــار أن لــدى عــادة البحــث العلمــي
ثــاث مجــات مفهرســة يف قاعــدة
البيانــات (ســكوبس) هــي املجلــة
الطبيــة األردنيــة واملجلــة األردنيــة
للعلــوم الصيدالنيــة ومجلــة العلــوم
االنســانية واالجتامعيــة مــن دراســات،
والعمــل جــار حاليــا عــى مراســلة
رشكــة ثومســون رويــرز لفهرســة أكــر

عــدد ممكــن مــن املجــات املوطنــة يف
العــادة والحصــول عــى معامــل تأثــر
( )Impact Factorلهــا مــن هــذه
ا ملؤسســة .
وتجــدر اإلشــارة إىل أن املجــات الصــادرة
عــن العــادة هــي املجلــة الطبيــة
األردنيــة ،واملجلــة األردنيــة للعلــوم
الصيدالنيــة ،واملجلــة األردنيــة للعلــوم
الزراعيــة ،واملجلــة األردنيــة إلدارة
األعــال ،واملجلــة األردنيــة للعلــوم
االجتامعيــة ،واملجلــة األردنيــة للعلــوم
االقتصاديــة ،واملجلــة األردنيــة للتاريــخ
والنــر ،إىل جانــب مجلــة دراســات
بفروعهــا األربعــة يف مجــال العلــوم
اإلداريــة والعلــوم الرتبويــة واإلنســانية
واالجتامعيــة والرشيعــة والقانــون.

افتتــح جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين مركــز
العــاج بالخاليــا الجذعيــة ،التابــع للجامعــة
األردنيــة ،وذلــك يف إطــار دعــم جاللتــه
لجهــود تطويــر البحــث العلمــي املحفــز
لالســتثامر يف املجــاالت الطبيــة والســياحة
العالجيــة ،وتشــجيع الكفــاءات البرشيــة يف
هــذا املجــال.
وأزاح جاللتــه الســتارة عــن اللوحــة التذكاريــة
للمركــز ،الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف
األردن ،ليكــون مركـزا رياديــا عــى املســتويات
الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة يف مجــال

العــاج بالخاليــا ومشــتقاتها ،وجاذبــا لبحــوث
علميــة متقدمــة ،ومركـزا لتدريــب املختصــن
والباحثــن والطلبــة يف هــذا املجــال العلمــي.
ويتميــز املركــز ،الــذي يضــم العديــد مــن
املختــرات املتخصصــة ووحــدات زراعــة
وإنتــاج الخاليــا ،بشــموله لوحــدات متكاملــة
تعمــل يف مــكان واحــد بشــكل تنســيقي،
لتحقيــق األهــداف التــي يســعى لهــا يف توفــر
األبحــاث العلميــة األساســية والتطبيقيــة
الرسيريــة وخدمــة الحــاالت املرضيــة.

وجــال جاللــة امللــك يف أقســام ومرافــق
ومخت ـرات مركــز العــاج بالخاليــا الجذعيــة،
والتــي تــم عنــد إنشــائها مراعــاة ألعــى
املواصفــات األوروبيــة واألمريكيــة ،وتــم
تجهيــزه مبنحــة مــن الصنــدوق الســعودي
للتنميــة.
واســتمع جاللتــه ،خــال تفقــده لوحــدة
زراعــة الخاليــا الجذعيــة ،املعروفة بــــ (مصنع
الخاليــا) ،إىل رشح مــن مديــر عــام املركــز
الدكتــور عبداللــه العبــادي ،عــن آليــة عمــل
املصنــع ،الــذي يضــم أربــع وحــدات لزراعــة
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وإنتــاج الخاليــا لالســتخدام الرسيــري ،وفــق
معايــر عاليــة مطابقــة ألكــر املواصفــات
تقدمــا عــى مســتوى العــامل.
وأبــدى جاللتــه ،خــال الجولــة التــي رافقــه
فيهــا رئيــس الديــوان امللــي الهاشــمي
ومديــر مكتــب جاللــة امللــك ،إعجابــه بهــذا
اإلنجــاز الطبــي املتميــز الــذي يضــم نخبــة
مــن خريجــي الجامعــات األردنيــة غالبيهــم
مــن اإلنــاث ،بنســبة  85باملئــة ،ويضــاف إىل
سلســلة إنجــازات حققهــا األردن ،بســواعد
أبنائــه وبناتــه وجهــود مؤسســاته الوطنيــة،
يف مختلــف املجــاالت ،مــا جعلــه ينافــس دوال
متقدمــة يف قطاعــات طبيــة وعلميــة متميــزة.
كــا أعــرب جاللتــه عــن تقديــره للجهــود
التــي يبذلهــا العاملــون يف املركــز ،بهــدف
تحقيــق إنجــازات طبيــة نوعيــة يف مجــال
العــاج بالخاليــا الجذعيــة ،ويســهم يف تقــدم
األردن عــى ســلم الــدول املتخصصــة يف هــذا
املجــال.
وحقــق املركــز ،الــذي يعمــل وفقــا ملعايــر
أخالقيــة ومهنيــة دقيقــة وال يهــدف للربــح،
عــددا مــن اإلنجــازات عــى صعيــد البحــث
العلمــي العالجــي ،بإجـراء  14مرشوعــا بحثيا.
كــا زار جاللتــه وحــدة التصويــر املجهــري،
التــي يســتخدم فيهــا أجهــزة تصويــر
متخصصــة وحديثــة ،تســاعد يف عمليــة
التشــخيص الطبــي ،وتحديــد الخاليــا املــراد
العمــل عــى معالجتهــا.
ويف الوحــدة الرسيريــة ،التــي شــملتها
جولــة جاللــة امللــك ،اطلــع جاللتــه عــى
تجهي ـزات غرفــة العمليــات ووحــدة العنايــة
باملــرىض مــن معــدات وغريهــا مــن األجهــزة
املســتخدمة يف إجـراء العمليــات املتخصصــة،
والعنايــة باملــرىض بعــد تلقيهــم العــاج الالزم.
وقــدم مديــر عــام املركــز رشحــا حــول
آليــات اســتقبال املــرىض ،وطرائــق التعامــل
معهــم ،منــذ التشــخيص األول ،والفحوصــات
الرسيريــة واملخربيــة ،ومراحــل التصويــر
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املجهــري ،وصــوال إىل تحديــد طبيعيــة ونوعية
اإلجــراءات الطبيــة الالزمــة.
ويســعى املركــز إىل توفــر البيئــة العلميــة
والتقنيــة واألكادمييــة والتعليميــة لهــذه
املعالجــات الطبيــة ،التــي مــن املؤمــل منهــا
عــاج الكثــر مــن األمــراض التــي كانــت
مســتعصية عــى العــاج بالطــرق الطبيــة
املتبعــة.
ومــن أبــرز التطبيقــات الرسيريــة املنجــزة
التــي حققهــا املركــز ،تصنيــع خاليــا بــرة
الجلــد لغايــات عــاج الحــروق والتشــوهات
الخلقيــة ،وتصنيــع عظــم بــري مبنــي عــى
بوليمــر بيولوجــي يتــم نقلــه للبــر ،وتصنيــع
مشــتق للمراحــل املبكــرة واملتوســطة لتــآكل
غــروف الركبــة الشــائع عنــد كبــار الســن،
وتصنيــع مشــتق قــادر عــى عــاج تقرحــات
القــدم الســكرية املزمنــة ،وتصنيــع مشــتق
لغايــات تجديــد األوعيــة الدمويــة لــدى
حــاالت اعتــال الرشايــن الطرفيــة ،فضــا
عــن تصنيــع قــرة القرنيــة املخاطيــة مخربيــا
لغايــات زراعتهــا يف العــن البرشيــة لتصحيــح
البــر لبعــض أم ـراض قرنيــة العــن.
ويعمــل املركــز ،الــذي يتعــاون مــع العديــد
مــن املؤسســات واملراكــز الطبيــة ذات
الســمعة العامليــة املتقدمــة يف مجــال الخاليــا
الجذعيــة ،عــى مــروع يف مجــال أبحــاث
الجلــد البــري ،ويف مجــال تصنيــع الجلــد
البــري مخربيــا ،ومعالجــة تقرحــات الجلــد
غــر امللتئمــة لــدى مــرىض الســكري ،وتطويــر
بدائــل إلدامــة الجلــد لــدى اإلنســان.
ويعكــف املركــز عــى تنفيــذ مــروع ترميــم
غــروف الركبــة ،حيــث تــم تطويــر مشــتق
لعــاج اإلصابــات الخفيفــة واملتوســطة يف
الغــروف ،وترميــم تآكلــه بواســطة الخاليــا
الجذعيــة .وبالنســبة ملــروع ترميــم قرنيــة
العــن ،الــذي يعــد مــن املشــاريع الرائــدة يف
العــامل العــريب ،إىل جانــب مشــاريع أخــرى
يســعى املركــز لتطوير أبحــاث متقدمة حولها،
وصــوال إىل االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا
يف معالجــة العديــد مــن األم ـراض.

ويف لقــاء لــه عقــب الزيــارة ،قــال مديــر عــام
مركــز الخاليــا الجذعيــة ،الدكتــور عبداللــه
العبــادي ،إن املركــز يتعامــل مــع الخاليــا
الجذعيــة ،وهــي الخاليــا األم التــي تســتطيع
أن تشــكل أنســجة وأعضــاء ،وتســهم يف
معالجــة العديــد مــن األم ـراض املســتعصية.
وأضــاف أن املركــز تــم بنــاؤه مــن موازنــة
الجامعــة األردنيــة عــى مســاحة  3200مــر
مربــع ،وتــم تجهيــزه عــن طريــق املنحــة
الســعودية بقيمــة 10ماليــن دينــار ،مشــرا
إىل وجــود العديــد مــن املشــاريع والدراســات
الرسيريــة التــي يعالــج فيهــا العديــد مــن
األمــراض ،مبــا فيهــا العصبيــة واملناعيــة
وأمــراض املفاصــل والعظــام والرشايــن
الطرفيــة والجلــد.
وأكــد أن املركــز فريــد مــن نوعــه عــى
مســتوى الــرق األوســط ،لشــموله املختربات
األساســية والتطبيقيــة والوســطية ،والوحــدة
الرسيريــة ،الفتــا إىل أن مفهوم املركز الشــمويل
غــر موجــود يف مراكــز أخــرى ،ويعــد األردن
ســباقاً يف هــذا املجــال ويف مجــال الدراســات
الرسيريــة التــي يجريهــا املركــز عــى البــر.
وبــن أن هــذه الدراســات الرسيريــة تتــم يف
ظــروف صحيــة وتتمتــع مبنتهــى الشــفافية
واملصداقيــة ،مــن حيــث نظافــة الخاليــا
وفحصهــا ،وهــذه التكنولوجيــا سيســتفيد
منهــا كل مواطــن أردين خاصــة مــن هــم يف
ســن الشــيخوخة ويعانــون إعاقــات جســدية.
وقــال العبــادي  " :لدينــا يف املركــز أمــراض
مازالــت مســتعصية وال نســتطيع عالجهــا
بالطــرق العاديــة ،ونطــرح العالجــات البديلــة
التــي تســتطيع شــفاء مثــل هــذه األم ـراض".
وأعــرب عــن شــكره للمملكــة العربيــة
الســعودية والصنــدوق الســعودي للتنميــة
لتقديــم الدعــم املــايل لتجهيــز املركــز وتأثيثــه.

االردنية
ٔ
في عيونهم
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ٔ
االردنية في عيونهم

ٔ
االردنية في عيونهم

المجالي" :الجامعة األردنية" أعز من أوالدي
د .هيــا الحــوراين  -عبــد الســام املجــايل
الطفــل الــذي متنــى يف صغــره -حــن
ســأله املعلــم عــن أمنياتــه املســتقبلية-
أن يصبــح طبيبــا ومعلــا وعســكريا يف
آن معــا ،وكلهــا مهــن عنوانهــا البــذل
والعطــاء؛ فتحقــق لــه مــا متنــى؛ فــكان
أول طبيــب أردين يحمــل رتبــة عســكرية،
وهــو أيضــا أول مــن تســلم رئاســة
الجامعــة األردنيــة ملرتــن وعمــل أســتاذا
يف كليــة الطــب ،بــل هــو الطبيــب
الوحيــد الــذي قــاد "األردنيــة" ألربعــة
عــر عامــا ،وأقــ ّر فيهــا نظــام الســاعات
املعتمــدة.
رحلــة نحــو العلــم واملعرفــة بدأهــا
دولــة الدكتــور عبــد الســام املجــايل مــن
الكتاتيــب إىل مدرســة الكــرك وصــوال
إىل ثانويــة الســلط ،التحــق بعدهــا
بكليــة الطــب يف دمشــق ،وهنــاك شــارك
يف الحــراك الســيايس الــذي قــاده إىل
االنتــاء لصفــوف حــزب البعــث ،فــكان
هــذا الطالــب مــن أوائــل األردنيــن
الذيــن انتمــوا للبعــث.
يف عــام  1971تقلــد املجــايل منصــب رئيــس
الجامعــة األردنيــة ،كيــف ال وهــو الــذي
يعــرف عنهــا الكثــر ،بــل هــو مــن شــهد
فكــرة إنشــائها؛ فيــرد لنــا أن أحــد أعضــاء
الربملــان الربيطــاين ويدعــى (فليتــر)
جــاء يف زيــارة إىل قائــد الجيــش وكان
وقتهــا املشــر حابــس املجــايل ،وصــادف
يومهــا غيــاب مرتجــم اللغــة اإلنجليزيــة
فاســتدعي ليكــون الوســيط اللغــوي بــن
قائــد الجيــش وعضــو الربملــان الربيطــاين
الــذي طلــب مــن الدكتــور عبــد الســام
املجــايل أن ينقــل لقائــد الجيــش ســؤاله
عــن احتياجــات اململكــة ،ومــا تســتطيع
بريطانيــا تقدميــه لنــا يف هــذه املرحلــة،
فــا كان مــن املشــر حابــس املجــايل إال
34

أن طلــب إليــه تأســيس جامعــة يف األردن،
ألن الســاح يبــى والعلــم بــاق ال يبــى.
اختــر عبــد الســام املجــايل عضــوا يف
اللجنــة امللكيــة للرتبيــة والتعليــم التــي
تولــت مهمــة دراســة الواقــع التعليمــي
يف األردن ،ووضعــت مــروع تأســيس
الجامعــة عــام  ،1962وكذلــك صــار عضــوا
يف مجلــس أمنائهــا ،ويف رئاســته األوىل
للجامعــة عمــل أســتاذا يف كليــة الطــب،
قبــل أن يســتدعيه الرئيــس مــر بــدران
ويســند إليــه عــام  1976حقيبــة الرتبيــة
والتعليــم ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس
الــوزراء ،ليعــود ثانيــة بعــد اســتقالة
الــوزارة إىل رئاســة الجامعــة ويبقــى فيهــا
إىل العــام .1989
حديــث الجامعــة قادنــا بالــرورة
إىل الحديــث عــن التعليــم العــايل يف
األردن ،والحــال التــي وصــل إليهــا،
فــكان التدخــل الســيايس وإلغــاء رضيبــة
الجامعــات كــا يــرى املجــايل مــن أهــم
األســباب التــي أدت إىل تراجــع مســتوى
الجامعــات ،واهتــزاز صــورة التعليــم
العــايل يف األردن إىل حــد مــا؛ ألن دعــم
الجامعــات مــن قبــل الحكومــات أفقدهــا
اســتقالليتها املعهــودة ،وجعلهــا تحــت
ســيطرتها .وأشــار إىل رضورة أن تتكفــل
الدولــة بنفقــات تعليــم الطلبــة غــر
املقتدريــن ماديــا ،وإعطــاء الجامعــات
حريــة رفــع الرســوم مبــا يتناســب مــع
تكلفــة التعليــم الحقيقيــة يف الجامعــة،
وهنــا يذكــر املجــايل أنــه رفــع الرســوم
الجامعيــة مــن عــرة دنانــر إىل خمســن
دينــارا مــرة واحــدة دون تــد ّرج يف نســبة
الرفــع.
إن التدخــل يف الشــأن الجامعــي ليــس
مــن الصــواب يف يشء ،وهــو ليــس حاميــة
للنــاس كــا يقــال ،والقــول الفصــل هنــا

يكــون عــى جــودة املســتوى واملنتــج
العلمــي الرصــن.

التعليم ليس حكرا على األغنياء

فالتعليــم العــايل تراجــع بســبب تدخــل
السياســة فيــه ،والدليــل عــى ذلــك
إنشــاء وزارة التعليــم العــايل التــي
تتدخــل باســتمرار يف الشــؤون الداخليــة
للجامعــات ،ويعــزو املجــايل الســبب يف
تقــدم الجامعــة األردنيــة ســابقا إىل غيــاب
التدخــل يف الجامعــة؛ ففيهــا أنظمــة
رئيســية ثالثــة :أنظمــة ماليــة يتوالهــا
ويضمــن اســتقاللها مجلــس األمنــاء،
وأنظمــة إداريــة يقــوم عليهــا مجلــس
الجامعــة ،وأنظمــة أكادمييــة يطبقهــا
وينظــر فيهــا مجلــس العمــداء .فهــذه
مجالــس ثالثــة رئيســية تتــوىل أمــور
الجامعــة بعيــدا عــن أي تدخــل حكومــي،
ومنــذ أن أنشــئت وزارة التعليــم العــايل،
زاد التدخــل ،وغــاب اســتقالل الجامعــة
املــايل واإلداري وحتــى األكادميــي ،تجــى
ذلــك يف الرضــوخ للضغــط بزيــادة أعــداد
الطلبــة املقبولــن للدراســة يف الجامعــة،
األمــر الــذي أدى أن يتجــاوز عــدد
الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة  40ألــف
طالــب ،وهــذا أمــر يــيء اىل التعليــم
العــايل والحريــة األكادمييــة ،فهنالــك
لجنــة قبــول تُقــرر وتتدخــل يف الجامعــة،
واألصــل أن تكــون الجامعــة مســتقلة
يف تفكريهــا وإدارتهــا وقراراتهــا وحتــى
رواتبهــا وتعييناتهــا.
ويف هــذا الســياق يشــر املجــايل إىل محــور
رئيــي مفــاده أن تكــون الرســوم مــن
صالحيــة الجامعــة ،وللجامعــة الخيــار يف
فــرض ســقفها املــايل الــذي يغطــي تكلفــة
الدراســة ويتفــق مــع مواردهــا ومــع
مــا يلبــي احتياجاتهــا ويغطــي إنفاقهــا
الفعــي عــى العمليــة األكادمييــة ،عــى
أن يدفــع الغنــي املقتــدر تلــك الرســوم،
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أمــا غــر املقتــدر ماليــاً ومقتــدر علميــاً
فمســؤولية الدولــة أن تدفــع لــه عــن
طريــق املنــح أو القــروض أو بــأي طريقــة
أخــرى ،ومــن الرضائــب التــي تجمعهــا
الدولــة باســم الجامعــات؛ فهــي كافيــة
لتغطيــة رســوم املحتاجــن ،ودعــم الطلبــة
الفقــراء ،ألن الحكومــة حينــا تدعــم
الجامعــات بشــكل مبــارش فإنهــا تدفــع
عــن الغنــي مثــل الفقــر وهــذا ال يحقــق
العــدل واملســاواة املنشــودين ،وعليــه؛
فالدعــم يجــب أن يوجــه للطالــب ال
للجامعــة ،ألن متويــل الجامعــات بهــذه
الطريقــة يحكــم باســتمرار ســيطرة
الحكومــة عليهــا.

دعاهــم فيهــا إىل اســتغالل ســنوات
دراســتهم األربــع ،فالجامعــة كــا يــرى
ضيفنــا تجمــع كل أنــواع املعرفــة التــي
ميكــن أن يحصلهــا الطالــب مجتمعــة يف
مــكان واحــد ،ويف هــذا دعــوة رصيحــة
إىل رضورة التفاعــل بــن طلبــة الكليــات
املتعــددة يف الجامعــة ،فــا بــد لجميــع
الطلبــة مــن الذهــاب إىل املكتبــة؛ ألنهــا
املــكان الحقيقــي لحالــة التفاعــل التــي
تخلقهــا الجامعــات ونطمــح أن تســود
فيهــا ،كــا أن اجتامعهــم يف املطعــم عــى
لقمــة يتقاســمونها ملتقــى ،والجلــوس
عــى املقاعــد بــن أشــجار الــرور
وتجــاذب أطــراف الحديــث باختــاف
موضوعاتــه ملتقــى ،فالجامعــة ليســت
ورقــة وامتحانــا ،وال ينبغــي أن تنحــر يف
هــذا املفهــوم الضيــق الــذي ال يخــرج إال
طلبــة متعلمــن غــر مثقفــن.

"األردنية"

وتحقيــق كل مــا ســبق مــن شــأنه أن
يــؤدي إىل انســجام حقيقــي يعــزز حالــة
مــن التالحــم ننتهــي عندهــا مــن ســيطرة
أفــكار رجعيــة يف انشــغال الطلبــة
بانتــاءات فرعيــة ضيقــة ،ودفاعهــم
عــن والءات ال تغنــي وال تســمن مــن
يشء ،ويســهم يف صنــع حالــة مــن الحــب
املتبــادل يصــل إىل تحويــل الجامعــة إىل
كتلــة إنســانية واحــدة تجعلهــا مجتمعــا
علميــا وثقافيــا مرتابطــا ،دون أن ينحــر
فكــر الطلبــة بتحصيــل عالمــات ال تعــدو
أن تكــون مقياســا واحــدا يف تقييــم
الطلبــة ،وهــو يف نظــر املجــايل مقيــاس
غــر مضبــوط ألن يف العقــل ملــكات
متعــددة وكثــرة ال يصــح أن نخترصهــا
يف مقــدار العالمــة التــي يحصلهــا الطلبــة
بتأديــة امتحــان وإجابــة أســئلة بوجهــات
نظــر مختلفــة.

المجالي

يشهد فكرة إنشاء

ويف العــودة للحديــث عــن ذكريــات
املجــايل يف الجامعــة األردنيــة ملســنا عمــق
العالقــة التــي تربطــه بهــا ،وأنــه يحــن
إىل شــوارعها وكلياتهــا ومبانيهــا ،وتــرى
يف عينيــه رشيطــا حافــا مــن الذكريــات
الجميلــة التــي مــا زالــت تشــكل عنــده
الصــورة املرشقــة التــي كانــت وســتبقى
عليهــا "األردنيــة" ،وبقــاء بهائهــا مرهــون
بصــدق االنتــاء ،واعتبارهــا ملــكا ال بــد
مــن املحافظــة عليــه ،وال يكــون ذلــك إال
باإلخــاص يف العمــل ،والجــد يف تطبيــق
األنظمــة والقوانــن التــي تخلــق الثقــة
عنــد طلبــة الجامعــة وأســاتذتها وإدارييهــا
بســيادة العــدل واملســاواة؛ واالطمئنــان إىل
أن جــودة املعايــر واألســس الســليمة هــي
التــي متنحــك اســتحقاق دخــول "األردنيــة"
وليــس أي اعتبــارات فرعيــة أخــرى.
وقــدم املجــايل رســالة لطلبــة الجامعــة
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وهنــا نرســخ يف فكــر الطلبــة أن قدومهــم
للجامعــة هــو لتحصيــل العلــم واملعرفــة
ال لتحصيــل أكــر قــدر مــن العالمــات

التــي ال تصنــع منــه إنســانا مؤهــا
وقــادرا عــى خــوض غــار الحيــاة التــي
تنتظــره بعــد التخــرج.
حــب املجــايل لألردنيــة بــات رسا علنيــا ،إال
أنهــا مل تبخــل عليــه فبادلتــه حبــا بحــب،
ووفــاء بوفــاء حــن منحتــه الدكتــوراه
الفخريــة يف العلــوم اإلداريــة ،ومــا زالــت
ســرة إدارتــه العطــرة للجامعــة األردنيــة
طــوال أربعــة عــر عامــا مــدار حديــث
مريــدي "األردنيــة" ومحبيهــا.

المجالي

يدعو الحكومة
لعدم التدخل

"بالتعليم العالي"

البحيري في حديثه لـ (أخبار األردنية ):

من كتر حبي ليها زعالن عشانها كتير
فاديــة العتيبــي  -بعــد أن جلــس متكئــأ
عــى "الصوفــا" ،وإىل يســاره زوجتــه
ورفيقــة دربــه ،مل ميهلنــا كثــرا ،شــى
ثقــل أملــه الــذي يعتــره مــن أجلهــا،
ملعرفتــه املســبقة أننــا قادمــون منهــا،
وبلكنــة أردنيــة اختلطــت فيهــا لهجتــه
املرصيــة ،أجــاب وبصــوت شــابته املــرارة
بعــد ســؤالنا عــن حالهــا وعــا وصلــت
إليــه ،ليقــول" :زعــان عشــانها كتــر".
راوده كثــرا شــعور النــدم حــن فارقهــا
مرتــن ،األوىل كان فيهــا مجــرا لكســب
املــال ،والثانيــة كان عــبء العمــر قــد
تــرك بصامتــه البيضــاء عــى خصــل شــعره،
فــكان القــول الفصــل يف مفارقتهــا هــذه
املــرة للزمــن ،وكــم متنــى لــو أن الزمــان
أمهلــه قليــا ليحقــق بعضــا مــن أفــكار
نــرة وحامســات متقــدة ،زاحمــت وال
تــزال عقلــه وتفكــره دفعــا يف تقدمهــا
ورفعتهــا ألنهــا تســتحق ،فقــد كانــت
بالنســبة لــه الوطــن الــذي احتضنــه
بعــد أن فــارق موطنــه األصــي ســعيا يف
طلــب الــرزق ،وأمــا يف تحقيــق الــذات.
مــن موجــة عذبــة تشــكلت مــن جريــان
نهــري األردن والنيــل ،كان صــاح الديــن
البحــري أســتاذ الجغرافيــة يف الجامعــة
األردنيــة ،بأناقــة يف الــروح واإلحســاس،
ورؤيــة ثاقبــة يف العلــم ،وإميــان بالقيــم
واملبــادىء ،التقينــاه يف منزلــه ،ملبيــا رغبتنــا
نحــن أرسة مجلــة (أخبــار األردنيــة) يف
لقائــه ،ليطيــب لــه العــودة بذاكرتــه إىل
تلــك األيــام التــي عاشــها يف كنفهــا أســتاذا
ورئيــس قســم ،مســتدرجا إىل مخيلتــه
صــورا اختزلــت تفاصيــل قصتــه معهــا،
وخالصــة جهــده الــذي وهبــه لهــا.

بوعــي اللحظــة الراهنــة ارتــأى البحــري
أن يبــدأ كالمــه دون ســابق إنــذار أو
متهيــد مســجال مآخــذه عــا آل إليــه
حــال التعليــم الجامعــي ويقــول ":
الزحــام الشــديد ،هــو أســاس املشــاكل
التــي يعانيهــا التعليــم الجامعــي ،ومــن
غــر املمكــن حــل تلــك املشــكلة إال مــن
خــال ســن معايــر واضحــة ورصيحــة،
يتــم تطبيقهــا عــى جميــع فئــات الطلبــة
الراغبــن يف اإللتحــاق بالجامعــة".
ويضيــف البحــري  ":الطالــب الــذي
تنطبــق عليــه تلــك املعايــر هــو الجديــر
بااللتحــاق بالجامعــة ،والتعامــل مــع
أســاتذتها ،دون أي تفرقــة بــن طالــب
وآخــر ،ودون مراعــاة ألي محســوبيات
أو وســاطات أو اســتثناءات ،فالطالــب
الكفــؤ هــو األحــق بااللتحــاق بالجامعــة
األردنيــة ،أمــا غــر ذلــك فــاألوىل بهــم
االلتحــاق بجامعــات أخــرى داخــل
األردن أو خارجــه تبعــا لقدراتهــم
الذهنيــة واملاديــة ،ومــن املمكــن أن
يقودهــم الحــظ لتعلــم مــا هــو جديــد
ومفيــد لهــم ولوطنهــم.
البحــري ويف ســياق الحديــث ينظــر إىل
الــوراء ،ليشــعر بالحنــن لتلــك األيــام
التــي توســدت الحيــاة الجامعيــة آنــذاك،
وبحســب مــا ذكــر؛ كانــت أعــداد الطلبــة
محــدودة ،وكان املجــال واســعا أمامهــم
الختيــار التخصــص الــذي يرغبــون يف
دراســته ،وكانــت القوانــن التــي تطبــق
يف الجامعــات نافــذة ،والثقــة مبنفذيهــا
عميــاء ،فالــكل يف نظــر القانــون سواســية
واملخطــىء يعاقــب بغــض النظــر عــن
أصلــه وفصلــه ومنبتــه ،دون أي تدخــات

أو تجــاوزات ،بعكــس مــا هــو حاصــل
اآلن األعــداد كبــرة ،والقوانــن عرضــة
للعبــث ،والتجــاوزات عــى أوجهــا.
البحــري ويف خضــم حديثــه ،كانــت
ترانيــم األســف تخيــم عــى كلامتــه
التــي اختلطــت بالضيــق يف كل مــرة كنــا
نســأله فيهــا عــن ســبب تركــه لوطنــه،
وكيــف آثــر الســفر واالغــراب عــى
البقــاء بــن أهلــه وأحبتــه وناســه ،وكأن
يف القصــة رسا ،وأحداثــا كثــرة ،رافقهــا
إحســاس بالخــذالن ،لكــن رسعــان مــا
يفاجئنــا بقصــة كانــت الصدفــة هــي
أســاس حبكتهــا ،والحــظ مقــود وصولهــا
إىل كنــف الجامعــة األردنيــة ،التــي
رشعــت لــه أبوابهــا لتأخــذه بــن ذراعيهــا
حانيــة معطــاءة ،فيبادلهــا عمــا دؤوبــا
وإخالصــا ومســؤولية.
يف (مــر) حيــث الجــذور ،ويف منطقــة
جنــوب الدلتــا حيــث املنبــت واألصــول،
ولــد البحــري وعــاش ،وخــاض معركــة
العلــم منــذ الصفــوف األوىل وحتــى
املرحلــة الثانويــة ،ونــزوال عنــد
رغبــة والــده – كــا هــو حــال أغلــب
العائــات املرصيــة -قصــد البحــري
الســلك العســكري ليلتحــق بــه ضابطــا
عســكريا ،إال أن مشــكلة صحيــة حالــت
دون قبولــه يف الجيــش املــري ،فكانــت
محطــة تحولــه إىل جامعــة امللــك فــؤاد
ومتابعــة دراســته الجامعيــة فيهــا.
عــن تلــك األيــام يقــول البحــري ":كان
هــذا منــذ ســتني عامــا تقريبــا عندمــا
قــررت تقديــم طلــب لاللتحــاق بجامعــة
امللــك فــؤاد والتــي تعــرف حاليــا
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بجامعــة القاهــرة ،كنــت أطمــح وقتهــا
لدراســة اآلداب واتخصــص يف مــاديت
اللغــة االنجليزيــة والجغرافيــة ،إال أنــه
مل يكــن يســمح للطلبــة بالجمــع مــا بــن
التخصصــن ،التخــذ القــرار واتخصــص يف
دراســة الجغرافيــة التــي كنــت أتلمــس
حبــي لهــا يف داخــي بعــد أن تعلقــت
ببعــض تفاصيــل علمهــا الواســع عــى يــد
أســتاذ فاضــل كان متمرســا يف تدريســها
يف املدرســة".
ويضيــف  ":شــعور جميــل أن يختــار
الطالــب التخصــص الــذي يطمــح يف
دراســته ،هــو قــرار مل أنــدم عليــه ،بــل
عــى العكــس يف كل يــوم كنــت أغــوص
يف مكنونــات هــذا العلــم ،كانــت تــزداد
قناعــايت بأننــي أحســنت االختيــار ،وكيل
رضــا عــن نفــي".
ويتابــع البحــري حديثــه قائــا ":أكملــت
املرحلــة الجامعيــة األوىل ،وحصلــت
عــى درجــة املاجســتري يف الجامعــة
ذاتهــا ،والتــي ابتعثتنــي للحصــول عــى
درجــة الدكتــوراه يف جامعــة كاليفورنيــا
يف واليــة لــوس انجلــوس األمريكيــة،
ومــن ثــم أعــود وتحصــل املفاجــأة التــي
مل تكــن يف الحســبان".
وقــع املفاجــأة التــي كانــت يف انتظــاره مل
تكــن ســهلة أبــدا ،وتصعــب استســاغتها،
فكيــف ميكــن أن يكــون ذلــك :البحــري
الــذي تغــرب عــن وطنــه لســنون عــدة،
ويعــود بلقــب دكتــور يف الجغرافيــة،
يتفاجــأ بتعيينــه أســتاذا يف إحــدى
املــدارس الثانويــة للبنــات ،وكــا يقــول
املثــل " وكأنــك يــا أبــو زيــد مــا غزيــت"،
ومــا نفــع الشــهادة مــا دام املطــاف
نهايتــه أســتاذا يف مدرســة.
يعــر البحــري يف حديثــه عــن تلــك األيــام
ويقــول ":شــعرت بالغضــب وقتهــا،
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فــاذا عســاي أن أفعــل ،فكــرت وقتهــا
بالعــودة للواليــات املتحــدة األمريكيــة،
لكــن مل تســعفني الظــروف ،فاضطــررت
وتبعــا للقوانــن لتنفيــذ القــرار والعمــل
كمــدرس لفــرة يف املدرســة ،فــا باليــد
حيلــة ،وبعدهــا عــدت إىل جامعــة
القاهــرة وعملــت أســتاذا يف كليــة
اآلداب مــدة ســنة واحــدة".
ويضيــف  ":يف إحــدى األيــام ســمعت
عــن الجامعــة األردنيــة وكانــت حديثــة
التأســيس ،ومل يتخــرج فيهــا إال فــوج
واحــد آنــذاك ،مل أتــردد وعــى الفــور
قدمــت طلــب إعــارة لجامعــة القاهــرة
للســاح يل بالســفر إىل األردن والتدريــس
يف الجامعــة األردنيــة ،وبالفعــل ســافرت
ووصلــت إىل أم الجامعــات ،حيــث األيــام
الجميلــة التــي كانــت يف انتظــاري.
ويؤكــد البحــري أنهــا كانــت مــن أروع
األيــام يف حياتــه ،ليــس لجــال الجامعــة
فقــط بــل لجــال الشــخوص الذيــن
عارصهــم آنــذاك ،عــى حــد قولــه ،مل
يكــن هنــاك مــا يعكــر صفــو الحيــاة
الجامعيــة ســواء للطلبــة أو لألســاتذة،
كانــت الرواتــب كافيــة ،والقوانــن
ناظمــة ،كانــت بحــق الحيــاة ســهلة
ويســرة ،ويجــزم قائــا إن الجامعــة
األردنيــة وصلــت عرصهــا الذهبــي يف
الفــرة الســبعينات والثامنينــات.
عــن ذلــك يقــول البحــري ":بذلــت
قصــارى جهــدي يف أن أؤســس لقســم
جغرافيــة يــذاع صيتــه يف العــامل العــريب،
كنــت أســعى ألزرع هــذا العلــم يف
نفــوس الطلبــة ليتقبلــوه عــن حــب
وقناعــة ،مل أكــن أعتمــد يف تدريــي
لهــم عــى الجانــب النظــري ،فــكان
للجانــب العمــي والرحــات امليدانيــة
نصيــب وافــر يف الخطــط الدراســية،
كنــت أحــاول جاهــدا يف جعــل الطلبــة

متميزيــن عــن غريهــم ،فطالبــت
بابتعــاث اثنــن مــن طلبــة القســم
املميزيــن للدراســة يف الواليــات املتحــدة
وهــذا مــا كان ،وقــد كانــت املــرة األوىل
التــي يبتعــث فيهــا طلبــة مــن خريجــي
قســم الجغرافيــة للدراســة يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة".
ويتابــع البحــري قائــا ":تلــك األيــام
الجميلــة ،والحيــاة الهادئــة ،كان لهــا أن
تنتهــي وأعــود أدراجــي مــن جديــد إىل
يتبــق مــن
جامعتــي يف القاهــرة ،فلــم
ّ
الوقــت ســوى أربعــة أشــهر وأفــارق
الجامعــة األردنيــة ،إال أن حدثــا غــر
مجــرى األمــور كليــا".
إعــان تــم نــره يف صحيفــة األهــرام
املرصيــة ،يطلــب فيــه تعيــن أســتاذ
مســاعد يف قســم الجغرافيــة يف جامعــة
القاهــرة ،قــرأه البحــري و صعــق مــن
وقــع الخــر خصوصــا وأنــه مل يتبــق لــه
ســوى أربعــة أشــهر ليعــود أدراجــه
ويســتلم موقعــه يف الجامعــة التــي
تنــر إعالنــا تطلــب فيــه تعيــن بديــل
لــه ،وكــم أحزنــه هــذا األمــر الــذي
دفعــه ويف لحظــة حازمــة إىل العــدول
عــن رأيــه وإلغــاء ســفره والبقــاء يف
األردن.
يقــول البحــري ":كان عميــد الكليــة
يف الجامعــة األردنيــة آنــذاك الدكتــور
محمــود الســمرة الــذي كان منشــغال
وقتهــا يف اإلعــداد والتجهيــز لحفــل
بهيــج لالحتفــاء يب النتهــاء مــدة
تدريــي يف القســم ،أبلغتــه مبــا حصــل
والقــرار الــذي اتخذتــه ،األمــر الــذي
دفعــه ألن ميــد يــد العــون يل ويســاعدين
يف أن أتعــن رســميا يف قســم الجغرافيــة
يف الجامعــة األردنيــة ،مل يتوقــف األمــر
عنــد هــذا الحــد فقــط بــل كان لــه دور
كبــر يف حصــويل عــى الجنســية األردنيــة
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مــع االحتفــاظ بالجــواز املــري.
ويتابــع ":الحــظ كان حليفــي حــن
حصلــت عــى الجنســية األردنيــة ،وكان
حليفــي أيضــا حــن تعينــت يف الجامعــة
األردنيــة وتدرجــت فيهــا خــال عمــي
حتــى أصبحــت رئيســا لقســم الجغرافيــة،
والحــظ الزمنــي بتعــريف عــى شــخوص
كانــوا بحــق نعــم األصدقــاء".
يبتســم بــود حــن يســأل عــن شــعوره
تجــاه الجامعــة األردنيــة ويقــول":
أحبهــا ،وأشــعر بالنــدم حــن تركتهــا
مرتــن؛ األوىل حــن قــررت الســفر إىل
دول الخليــج العــريب للتدريــس هنــاك
طلبــا لكســب املــال املضاعــف ،حامــا
طموحــات وأحــام مل يســعفني الوقــت
لتحقيقهــا مــن أجلهــا ،فظلــت حبيســة
مخيلتــي ،واملــرة الثانيــة وبعــد عــوديت
عملــت فــرة مــن الزمــن ال بــأس بهــا ،إال
أننــي وبســبب وصــويل إىل ســن التقاعــد
كنــت مجــرا عــى فراقهــا كان هــذا يف
العــام  ،2001حــن انتهــى مشــواري
فيهــا".

أخبار وعناوين

ويضيــف " :نعــم انتهــى مشــواري
العمــي فيهــا ،لكــن ذكــرى الزمــن
الجميــل الــذي قضيتــه مل تفارقنــي حتــى
اللحظــة ،أستشــعر بــه يف كل لحظــة
اشــتياق ،ألعــود مــن جديــد مســرجعا
رشيــط الذكريــات ،وأنعــم بلــذة الحنــن
لتفاصيــل املــكان والزمــان".

مل يــردد البحــري مــن بــاب الــود
والشــوق يف اســتذكار عــدد مــن طلبتــه
ممــن تتلمــذوا عــى يديــه ،وزاملــوه فيــا
بعــد ،وإن مل تســعفه الذاكــرة بتذكرهــم
جميعــا ،إال أنــه ال زال يتذكــر الدكتــور
عــي عنــر ،والدكتــور حســن أبــو ســمور
ورســام القســم يوســف عبيــد.

البحــري وإن فــارق ســنديانة الجامعــات
األردنيــة ،بقــي إرثــه العلمــي الــذي
تركــه ملــن بعــده حــارضا شــاهدا عــى
وســيظل
ُّ
تفوقــه وإبداعــه وعبقريتــه،
علــم الجغرافيــة ممتنــا لــه عــى الــدوام
رغــم تواتــر األيــام ،وســتحمل جغرافيــة
األردن لــه جميــل ســبقه يف الكتابــة عنهــا
عندمــا أ لّــف كتــاب (جغرافيــة األردن)
ال زال يــدرس منــذ أربعــن ســنة ،كــا
لــه مــن الكتب(":الجغرافيــة التاريخيــة
لــأردن) و(جغرافيــة الصحــاري
العربيــة) و(مبــادىء الجغرافيــة
الطبيعيــة) و (أشــكال األرض) وغريهــا
مــن الكتــب.

ويف ختــام حديثــه ينــر البحــري كلامتــه
بتــات زهــر عــى صفحــات (أخبــار
األردنيــة) ويقــول":إن األفــق ال زالــت
مفتوحــة أمــام الجامعــة األردنيــة
ولديهــا الكثــر مــن الفــرص القتناصهــا
ليعــود األلــق لهــا مــن جديــد ،بفضــل
إدارتهــا ،والنخبــة التــي تزخــر بهــا
مــن العلــاء والباحثــن الذيــن عليهــم
الرتكيــز يف علومهــم وبحوثهــم كونهــا
الرصيــد الحقيقــي لهــم ،دون أن أنــى
طلبــة قســم الجغرافيــة ومــا عليهــم
مــن مســؤوليات تجــاه علــم الجغرافيــة
الواســع األفــق ،لإلبحــار فيــه والغــوص يف
مكنوناتــه ،مؤكــدا أن املعرفــة واإلرصار
مــن مفاتيــح النجــاح يف الحيــاة.

مؤتمرات
وورش عمل
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األمن الغذائي في األردن...

خبراء :القطاع الزراعي في األردن والدول العربية يعاني من "فجوة تكنولوجية"

الزراعيــة ملتطلبــات التنميــة الزراعيــة وتــدين
إنتاجيــة املحاصيــل والــروة الحيوانيــة ،فــا
بــد مــن تنفيــذ اس ـراتيجية عربيــة للتنميــة
الزراعيــة التــي ترتكــز عــى اعــداد وتنفيــذ
برامــج مشــركة لحــر وتصنيــف ورصــد
املــوارد الزراعيــة واســتصالح االرايض ،وتطوير
نظــم الحيــازات الزراعيــة لتكــون أكــر
فاعليــة ،وإقامــة شــبكات متطــورة لرصــد
امليــاه الســطحية والجوفيــة ،ووضــع الخطــط
والربامــج لوقــف انتشــار التصحــر والتوســع
يف الــري الحديــث ،ومعالجــة قضيــة الهجــرة
الريفيــة والحــد منهــا مــن خــال تنفيــذ
برامــج التنميــة الريفيــة املتكاملــة املســتدامة
والقــادرة عــى تطويــر الريــف وتنميتــه.
ودعــا محافظــة إىل إنشــاء معهــد عــريب
للتقنيــة الحيويــة وهندســة الجينــات ،وبنــك
للجينــات وإقامــة مــروع إلنتــاج اللقاحــات
واألدويــة البيطريــة وإنشــاء شــبكة إقليميــة
لربــط الهيئــات ومؤسســات البحــوث
الزراعيــة العربيــة مــع املؤسســات اإلقليميــة
والدوليــة وإعــادة هيكلــة مؤسســات
الخدمــات الزراعيــة ،لتحقيــق مــا يســمى
األمــن الغــذايئ العــريب.

أكــد منــدوب رئيــس الــوزراء وزيــر الصناعــة
والتجــارة املهنــدس يعــرب القضــاة أن ســامة
الغــذاء جــزء رئيــي مــن األمــن الغــذايئ
األردين ،وأن عــى الحكومــة ومؤسســات
الدولــة املعنيــة مســؤوليات كبــرة ودور
محــوري يف املحافظــة عــى غــذاء آمــن
وصالــح لالســتهالك البــري.
وأشــار خــال افتتاحــه أعــال مؤمتــر
"األمــن الغــذايئ يف األردن" الــذي ينظمــه
مركــز الدراســات االســراتيجية يف الجامعــة
بالتعــاون مــع مؤسســة الغــذاء والــدواء أن
الحكومــة حريصــة عــى تجســيد توجهــات
ورؤى جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن
الحســن املعظــم يف االهتــام بالقطــاع
الزراعــي والعاملــن فيــه ،وتذليــل العقبــات
التــي تعــرض ســبيله مــن خــال تفعيــل
السياســات وإعــداد الخطــط التــي مــن
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شــأنها تعزيــز اإلنتــاج ،وتوفــر مخــزون
غــذايئ اسـراتيجي آمــن وصحــي وذي جــودة
عاليــة.
وزاد القضــاة أن الحكومــة تؤمــن إميانا مطلقا
بــرورة مشــاركة القطــاع الخــاص واملجتمــع
املــدين يف رفــع اإلنتاجيــة الزراعيــة ،وتحســن
مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل
وتحقيــق األمــن الغــذايئ ،واالســتفادة مــن
خ ـرات الجامعــات ال ســيام كليــات الزراعــة
فيهــا ،ألنهــا تعــد مكونــا أساســيا يف تحقيــق
أمــن غــذايئ وطنــي ،تتمثــل يف وجــود مراكــز
بحثيــة مرموقــة ومرافــق علميــة مجهــزة
وأبحــاث تســتخدم تقنيــات ووســائل علميــة
حديثــة يف اســتثامر األرايض واســتصالحها
وتهيئتهــا للمحاصيــل الزراعيــة والــروة
الحيوانيــة.

ولفــت منــدوب رئيــس الــوزراء إىل أن قضيــة
األمــن الغــذايئ قضيــة وطنيــة محوريــة
ومهمــة ومســؤولية مشــركة عــى الجميــع
للمســاهمة يف تحقيــق الهــدف املنشــود مــن
املؤمتــر أال وهــو الوصــول إىل أمــن غــذايئ
وزراعــة ســليمة وبيئــة خاليــة مــن التلــوث.
وقــال رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة "إن املــاء والغــذاء مــن
أهــم عنــارص التنميــة واألمــن االجتامعــي
ولهــا دور يف تشــكيل حــارض األمــم وصناعــة
مســتقبلها ،مــن هنــا جــاءت أهميــة املؤمتــر
الــذي يشــارك فيــه نخبــة مــن الخــراء
واألكادمييــن واملختصــن يف املجــال".

وبــن مديــر عــام مؤسســة الغــذاء والــدواء
الدكتــور هايــل عبيــدات أن املؤسســة ومنــذ
نشــأتها أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية
ضــان ســامة الغــذاء وجودتــه وصالحيتــه
لالســتهالك البــري يف جميــع مراحــل تداوله،
وضــان ســامة الــدواء وفاعليتــه وجودتــه
باعتبارهــا الجهــة الوطنيــة املرجعيــة املعنيــة
بالرقابــة عــى الغــذاء.
وأشــار إىل أن األمــن الغــذايئ العــريب يشــكل
تحديــا يف املنطقــة العربيــة ،وال بــد مــن
تكاتــف الجهــود لتحســينه ،وتحقيــق
االســتغالل األمثــل ملــا هــو متوفــر مــن مــوارد
اقتصاديــة مبــا يتــاىش مــع زيــادة الطلــب يف
ظــل الظــروف اإلقليميــة واللجــوء القــري
الــذي يشــكل تحديــا يف دول املنطقــة.
وشــدد عبيــدات عــى أهميــة توســيع آفــاق
التعــاون وتضافــر الجهــود مــن أجــل تكريــس
اإلمكانيــات املتوفــرة يف الــدول العربيــة
لرفــع مســتوى البحــث العلمــي للتمكــن مــن
منافســة الصناعــات املتطــورة يف دول العــامل
املتقدمــة ،والعمــل عــى تحقيــق األمــن
الغــذايئ للمواطــن ومواجهــة التحديــات

االقتصاديــة والعامليــة وقوانــن العوملــة
والتجــارة الحــرة التــي جعلــت مــن العــامل
قريــة صغــرة.
مديــر مركــز الدراســات االسـراتيجية الدكتــور
مــوىس شــتيوي أشــار يف كلمتــه إىل أن املؤمتــر
يهــدف إىل القــاء الضــوء عــى واقــع األمــن
الغــذايئ يف األردن والتحديــات التــي يواجههــا
مــن خــال طــرح ومناقشــة وجهــات النظــر،
والحــوار مــع أهــل االختصــاص يف القطاعــن
العــام والخــاص.
وأضــاف أن األمــن الغــذايئ يتأثــر بعوامــل
عــدة منهــا البيئيــة املتمثلــة بالتغيــرات
املناخيــة ،واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة،
والزيــادة الســكانية واللجــوء ،إضافــة إىل
عوامــل اإلنتــاج والحفــظ اآلمــن للغــذاء.
ونــوه إىل أن املؤمتــر يعــرض محــاور مهمــة يف
األمــن الغــذايئ يف األردن بأبعــاده املختلفــة،
خصــص أحدهــا لســامة وأمــن الغــذاء،
وثانيهــا للترشيعــات الوطنيــة والسياســات
واالتفاقيــات التجاريــة الدوليــة ،إضافــة إىل
مناقشــة التحديــات التــي تواجــه األمــن
الغــذايئ األردين.
ناقشــت الجلســة األوىل موضــوع ســامة
الغــذاء يف األردن ،وحالــة األمــن الغــذايئ
يف األردن ،والتجــارة والغــذاء .فيــا
تضمنــت الجلســة الثانيــة ورقتــي عمــل
منهــا السياســات والترشيعــات الوطنيــة يف
املحافظــة عــى األمــن الغــذايئ ،والتجــارة
الدوليــة واألمــن الغــذايئ :اتفاقيــات التجــارة
الحــرة وانعكاســاتها عــى الســوق األردين.
واســتعرضت الجلســة الثالثــة املــوارد
الطبيعيــة واألمــن الغــذايئ يف األردن ،واألمــن
الغــذايئ وأثــر اللجــوء الســوري.

وأضــاف أن القطــاع الزراعي يف األردن والدول
العربيــة يعــاين مــن "فجــوة تكنولوجيــة"
تتمثــل يف عــدم تلبيــة مخرجــات البحــوث
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في مؤتمر كلية الفنون الفنون والتصميم

فنانون عرب يتسلحون بالرسم والموسيقى لمحاربة التطرف واإلرهاب

صــورة اإلرهــاب والعنــف ،ووثقــوا فنيــا يف
لوحــات تشــكيلية وأعــال نحــت الواقــع
املــؤمل يف تحريــض عــى التغيــر واملقاومــة.
وأوضــح محافظــة يف كلمتــه أن هنــاك مــن
يــرى بــأن غيــاب األنشــطة الرتفيهيــة مــن
ثقافــة وفنــون لــه دور يف ميــل الشــباب
نحــو العدميــة والحــركات اإلرهابيــة ،مش ـرا
إىل إنــه باإلضافــة إىل الوظائــف الجامليــة
والتعبرييــة للفنــون فــإن لهــا آثــارا جانبيــة
واضحــة يف إشــاعة قيــم التســامح والفهــم
والقبــول لآلخــر والتــي ال تــأيت عــن طريــق
الوعــظ يف محــارضة أو نــدوة وال تتحــول إىل
ســلوك واقعــي إال باملامرســة والتدريــب عــر
فضــاء إنســاين تخلقــه املجــاالت اإلبداعيــة
وعــى رأســها املجــال الفنــي مــا يعــزز
مقولــة أن الفــن ســاح مهــم يف الحــرب ضــد
اإلرهــاب.

انطلقــت يف الجامعــة األردنيــة فعاليــات
مؤمتــر وملتقــى الفنــون الــدويل األول الــذي
تنظمــه كليــة الفنــون والتصميــم برعايــة
ســمو األمــرة وجــدان الهاشــمي بعنــوان
"الفنــون يف مواجهــة التطــرف واإلرهــاب".

األمــن واالســتقرار ومواجهــة التطــرف بكافــة
أشــكاله وأنواعــه ،وحتــى يتمكنــوا مــن
ترجمــة أنــواع الفنــون التــي يحرتفونهــا إىل
رســائل تنــادي بالتســامح واالعتــدال واملحبــة
والســام.

واملؤمتــر الــذي حظــي مبشــاركة محليّــة
وعربيــة ودوليــة واســعة لباحثــن وفنانــن
مرموقــن جــاء أشــبه بالتظاهــرة الفنيــة التــي
جمعــت كافــة أشــكال الفنــون (البرصيــة
واملوســيقية واملــرح) ،للتأكيــد عــى أن
للفــن رســالة  ...هــي رســالة أمــن وســام
ميكــن مــن خاللهــا نقــل األفــكار التــي تنــادي
باالعتــدال واالتـزان بعيــدا عــن أي تطــرف أو
غلــو.

ســمو األمــرة وجــدان الهاشــمي يف كلمــة
لهــا خــال حفــل االفتتــاح ،أعربــت عــن
اعتزازهــا وفخرهــا بجمــوع الحضــور مــن
باحثــن وفنانــن ممــن تهافتــوا مــن مختلــف
دول املنطقــة ،لاللتقــاء تحــت مظلــة املؤمتــر،
لعــرض أفكارهــم ومقرتحاتهــم التــي تنــدد
بالعنــف مبنتهــى املوضوعيــة وضمــن أجــواء
تســودها الحريــة والوئــام.

وأضــاف أنــه مــن الصعــب التنبــؤ باإلرهــاب
أو مواجهتــه أو الحيلولــة دونــه؛ فقــد اتخــذ
أشــكاال متنوعــة وانتــر بشــكل فــردي
أو جامعــي منظــم تقــف خلفــه دوافــع
وأســباب نفســية شــخصية أو تربويــة ثقافيــة
أو اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية.

ودعــت ســموها الحضــور إىل زيــارة املتحــف
الوطنــي األردين للفنــون الجميلــة ،هــذا
الــرح املتميــز الــذي يعــد معلــا فنيــا ليس
لــه مثيــل يضــم يف جنباتــه تحفا فنيــة ال تقدر
بثمــن لفنانــن عــرب وعامليــن معارصيــن.

وأكــد محافظــة عــى أن الفــن مل يقــف يومــا
مكتــوف األيــدي يف وجــه اإلرهــاب وانتشــاره،
إذ عــر الفنانــون العامليــون عــر التاريــخ
بأعاملهــم الفنيــة عــن فكرهــم املضــاد
للتطــرف واالســتبداد ،وجســدوا يف لوحاتهــم

وتنبثــق رؤيــة املؤمتــر الــذي متتــد فعالياتــه
ألربعــة أيــام إىل تشــجيع الباحثــن والفنانــن
عــى االســتمرار يف نــر هــدف ســام مــن
أهــداف الفنــون واملتمثــل يف ترســيخ دعائــم
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يف حــن قــال رئيــس الجامعــة األردنيــة
الدكتــور عزمــي محافظــة إن مصطلــح
اإلرهــاب أضحــى مــن أكــر االصطالحــات
شــيوعا يف العــامل ،وبــات اإلرهــاب كابوســا
يهــدد أمــن املجتمعــات وحياتهــا ويــودي
بحيــاة اآلالف يوميــا بوســائل إجراميــة
بشــعة.

وأشــار محافظــة إىل أن للفــن وظائــف
متعــددة تصــب كلهــا يف صناعــة إنســان
راق ،ويعــد مكمــا عالجيــا كــا املوســيقى
التــي تســاعد يف عــاج الكثــر مــن األم ـراض
وتخفــف التوتــر والقلــق ،كــا أن الفــن
مقيــاس مهــم يف تطــور املجتمــع وتقدمــه أو
تخلفــه وانحــداره ،مؤكــدا أن الحيــاة الخاليــة
مــن املوســيقى هــي حيــاة ناقصــة تدعــو إىل
الكآبــة ورمبــا تقــود إىل مامرســة العنــف،
داعيــا إىل إدراج الفــن ضمــن املناهــج
الدراســية لتجنــب كثــر مــن مظاهــر الغلــو
والعنــف.
مــن جانبــه قــال رئيــس املؤمتــر عميــد كليــة
الفنــون والتصميــم يف الجامعــة الدكتــور أمين
تيســر إن فعاليــات املؤمتــر حافلــة ومتنوعــة
وتجمــع مــا بــن النظريــة والتطبيــق ،وتضــم
محــاور تتنــاول الفنــون :البرصيــة واملوســيقى
واملــرح ،تدعمهــا مبــادرة غــر مســبوقة
تتمثــل يف تنظيــم "ملتقــى فنــي" يتزامــن
مــع أيــام املؤمتــر ،ويشــارك فيــه عــرون
فنانــا تشــكيليا عربيــا وعامليــا ،لتقديــم جــل

عطائهــم الفنــي مــن خــال لوحــات رســمت
بأناملهــم الذهبيــة معربيــن مــن خاللهــا
عــن أفعــال إنســانية وحــس وجــداين ينبــذ
العنــف والتطــرف.
وأضــاف أن برنامــج املؤمتــر يتنــوع مــا
بــن املعــارض الفنيــة والعــروض املرسحيــة
والحفــات املوســيقية الغنائيــة باإلضافــة
لــورش العمــل وامللتقيــات الثقافيــة ،مشـرا إىل
إطــاق مســابقة فنيــة لطلبــة الجامعــة مــن
مختلــف التخصصــات ،تضــم حقــول الكتابــة
املرسحيــة والنــص الغنــايئ واألعــال الفنيــة.
وأعــرب تيســر عــن أملــه يف أن يجســد
املؤمتــر بالواقــع رســالة كليــة الفنــون
والتصميــم وهــي نقــل الخــرات العلميــة
والعمليــة مــن أســاتذتها الذيــن صقلــوا
مواهبهــم الفنيــة بالدراســة األكادمييــة لطلبــة
الكليــة ليســتطيعوا بدورهــم اســتخدام
الفنــون بكافــة أشــكالها كوســيلة مهمــة يف
التعبــر عــن آرائهــم وأفكارهــم بأســلوب
حضــاري وراق.

إىل ذلــك ،حيّــا أســتاذ الدرامــا ورئيــس
قســم التلفزيــون يف املعهــد العــايل للفنــون
املرسحيــة يف دولــة الكويــت الدكتــور فيصــل
القحطــاين يف كلمــة لــه نيابــة عــن املشــاركني
العــامل العــريب بعـرات الحــزن واألمل ،لوجعــه
مــن كــرة الطعنــات وتعــدد الخيبــات،
مش ـرا إىل أن هــذا العــامل العــريب لــن يــرىض
إال أن يكــون شــامخا بســواعد أبنائــه الذيــن
تجمعــوا يف يف هــذا املؤمتــر ليقفــوا يف وجــه
الظلــم والطغيــان ويف وجــه كل فكــر إقصــايئ
ظالمــي يحــاول تفتيــت هــذا الجســد الواحد.
واشــتمل حفــل االفتتــاح الــذي حــره عــدد
مــن نــواب الرئيــس ،وكبــار املســؤولني يف
الجامعــة ،وجمــع مــن الفنانــن األردنيــن،
تكريــم ثلــة مــن الفنانــن الرائديــن وهــم:
الرائــد يف الحركــة التشــكيلية األردنيــة الفنــان
مهنــا الــدرة واملؤلــف املوســيقي يوســف
خاشــو ،والفنــان واملمثــل مــوىس حجازيــن.
كــا قدمــت " جوقــة الغنــاء العــريب" بقيــادة
اآلنســة عبيــدة مــايض فقــرة متنوعــة بعثــت
عــر أثــر كلامتهــا وصــدى ألحانهــا رســائل
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جمعــت مــا بــن الحــب والوئــام والتســامح،
علــا بــأن الجوقــة تضــع عــى عاتقهــا إحيــاء
املــوروث الغنــايئ العــريب األصيــل ،وتنهــل
رصيدهــا الغنــايئ مــن املــدارس الغنائيــة
كافــة ،وتقــدم باقــة مــن أعــال املوســيقى
العربيــة وخصــوا الغنــاء التقليــدي.
وناقــش املؤمتــر يف جلســاته املمتــدة
عــى مــدار أربعــة أيــام مواضيــع تركــز
يف مضامينهــا عــى كافــة أشــكال الفنــون
ودورهــا كال عــى حــدة يف اشــاعة الســام
واألمــن ،تحمــل عناويــن أبرزهــا" :اإلرهــاب:
مــرض املعــارصة الطفــويل" ،و"خطــاب
األزمــة يف املــرح العــريب املعــارص" ،و"دور
املوســيقى يف توحيــد املشــاعر الدينيــة
وتقبــل اآلخــر" ،ودور الرتبيــة املوســيقية يف
توجيــه الســلوك نحــو مواجهــة التطــرف"،
وأيضــا "الفنــون التشــكيلية ودورهــا يف
مواجهــة إرهــاب اآلخــر ،و"املعالجــة الفكريــة
لإلرهــاب والتطــرف" وغريهــا مــن املواضيــع.
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في محاضرة نظمتها (األمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية)...

السفير الصيني :األردن بلد أمان واستقرار ووجهة مثلى للمشاريع الحيوية

خالل محاضرة ألقاها بدعوة من فريق نشامى الطالبي...

القضاة :األخالق الحميدة تهذب النفس والعبادات تساندها
قــال النائــب الدكتــور محمــد نــوح القضــاة
إن األخــاق العظيمــة والحميــدة مــن أهــم
الوســائل للتعامــل بــن النــاس؛ فهــي تهــذب
النفــس اإلنســانية ولهــا دور كبــر يف بــث
الفضيلــة والطأمنينــة.
وأضــاف يف محــارضة ألقاهــا يف الجامعــة
األردنيــة بعنــوان (أخــاق ومواعــظ) بدعــوة
مــن فريــق النشــامى الطــايب أن األخــاق
تســهم يف تكويــن الفــرد واألرسة الســعيدة،
األمــر الــذي يســهم يف رقــي املجتمعــات
وتقــدم الــدول.
وعــرض القضــاة مجموعــة مــن اآليــات
القرآنيــة الكرميــة واألحاديــث النبويــة
الرشيفــة التــي تحــث عــى مــكارم األخــاق،
مش ـرا إىل أن العبــادات تســاند األخــاق ويف
طليعتهــا الصــاة التــي تنهــى عــن الفحشــاء
واملنكــر والبغــي ،والصــوم الــذي يحفــظ

أكــد الســفري الصينــي يف عــان بــان وي فانــغ
أن بــاده ماضيــة يف تقويــة عالقــات الصداقــة
وتعزيــز تعاونهــا مــع األردن من خــال جملة
مــن املشــاريع الهادفــة التــي ســيتم اإلعــان
عنهــا قريبــا.

بســعي بــاده إىل توثيــق عــرى الصداقــة مــع
األردن وقــد حققــت نجاحــات ملموســة يف
كثــر مــن املجــاالت السياســية واالقتصاديــة
واالســتثامرية وأيضــا التعليميــة كان أبرزهــا
االتفــاق عــى إنشــاء الجامعــة الصينيــة يف
األردن لتكــون األوىل التــي تنشــئها الصــن يف
منطقــة الــرق األوســط.

وكشــف الســفري فانــغ خــال محــارضة ألقاها
يف كليــة األمــر الحســن بــن عبداللــه الثــاين
للدراســات الدوليــة يف الجامعــة األردنيــة عــن
التــزام الصــن بتنفيــذ مــروع الســتخراج
الصخــر الزيتــي يف األردن ،ومســاهمتها
مبــروع قنــاة البحريــن وعــدد مــن املشــاريع
املتعلقــة بالســكك الحديديــة والطاقــة
البديلــة والتنميــة املســتدامة ،مشــرا إىل أن
األردن بلــد أمــان واســتقرار ويشــكل الوجهــة
املثــى لكثــر مــن املشــاريع الحيويــة.

وكان الســفري فانــغ قــد بــدأ محارضتــه
بالحديــث عــن تاريــخ الصــن والتحــوالت
الجذريــة التــي خاضتهــا وشــكلت مفصــا
أساســيا لتطورهــا ومنائهــا بــن شــعوب العــامل
حتــى باتــت واحــدة مــن أقــوى الــدول
اآلســيويّة والعامليّــة ،ملــا متتلكــه مــن تطــور يف
جميــع القطاعــات السياســية ،واالجتامعيــة،
واالقتصاديــة.

وتطــرق الســفري فانــغ إىل طبيعــة العالقــات
الثنائيــة التــي تربــط األردن بالصــن والتــي
وصفهــا بالقويــة واملتينــة ،معربــا عــن فخــره

مــن جهتــه قــال عميــد الكليــة الدكتــور
عبداللــه نقــرش يف كلمــة ألقاهــا بدايــة
املحــارضة إن "الصــن" تشــكل أمنوذجــا
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اللســان مــن الكــذب والــزور ،والــزكاة التــي
تســاعد املحتاجــن وتعــزز مبــدأ التكافــل
االجتامعــي ،والحــج الــذي يــريب النفــس عــى
التعــاون والتعاضــد ومســاعدة اآلخريــن.
وزاد املحــارض أن اللــه عــز وجــل وصــف
النبــي الكريــم محمــد بأفضــل القيــم العليــا
لألخــاق الكرميــة قائــا يف كتابــه العزيــز
(وإنــك لعــى خلــق عظيــم ) ،فيــا حــدد
الرســول إحــدى مهامــه الجليلــة قائــا (إمنــا
بعثــت متمــا ملــكارم األخــاق) االمــر الــذي
يــؤرش عــى اهتــام رســالة اإلســام العظيمــة
بتنميــة األخــاق الفاضلــة بــن األفــراد
والجامعــات.
وعــدد القضــاة منــاذج مــن القيــم واملبــادئ
األخالقيــة الكرميــة ومنهــا بــر الوالديــن،
واملعاملــة الحســنة للزوجــة واألبنــاء،
والصــدق واألمانــة ،والتواضــع ،ومســاعدة

الضعفــاء واإلحســان للفقــراء واملحتاجــن،
والكــرم ،ومعاملــة الجــران معاملــة حســنه
وإماطــة األذى عــن الطرقــات وغريهــا مــن
االخــاق الحســنة التــي حــث ديننــا الحنيــف
عــى التمســك بهــا.
وكان ممثــل فريــق النشــامى الطــايب
محمــود الرواشــدة الــذي قــدم املحــارض
أشــار إىل أهميــة املحــارضة التــي تســتهدف
فئــة الشــباب لرتســيخ النهضــة األخالقيــة
التــي تــيء دروب العطــاء لديهــم وتســاهم
يف مجابهــة التحديــات التــي تواجــه األمــة يف
الوقــت الحــارض.
واســتمع للمحــارضة التــي أقيمــت يف مــدرج
الحســن بــن طــال عــدد مــن كبار املســوؤلني
وحشــد مــن طــاب وطالبــات الجامعــة.

ألجيــال املســتقبل وتبعــث األمــل يف نفــوس
الكثرييــن مــن املظلومــن واملضطهديــن
يف العــامل يف ظــل التغــرات التــي تحصــل
يف العــامل ،مؤكــدا أن إســهامات الصــن يف
مختلــف املناحــي ســتكون األكــر أهميــة
وشــموال.
إىل ذلــك أكــد مســاعد العميــد للعالقــات
األكادمييــة الدوليــة ورئيــس قســم التنميــة
الدوليــة الدكتــور نــارص طهبــوب وخــال
إدارتــه للمحــارضة أن انعقــاد مثــل هــذه
املحــارضات بشــكل دوري واســتضافة
شــخصيات ومتحدثــن مــن أصحــاب الق ـرار
واملؤثريــن ينســجم مــع توجهــات ورؤيــة
الكليــة يف االنفتــاح عــى العــامل وتوثيــق
الــراكات مــع شــعوبه ســعيا منهــا إىل
االرتقــاء مبكانتهــا لتصبــح الكليــة األوىل بــن
مثيالتهــا يف منطقــة الــرق األوســط.
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استضافتها كلية الفنون والتصميم...

المصممة خوري ،تجمع ما بين األصالة والحداثة في قطعها الفنية

نظمتها بالتعاون مع "العدل" للمساعدة القانونية...

"الشــؤون القانونية" تحاضر حول ثقافة االســتعانة بمحام في المراكز األمنية

اســتضافت كليــة الفنــون والتصميــم يف
الجامعــة األردنيــة مصممــة وخبــرة ال ـراث
اإلنســاين مــي خــوري ،لتعريــف الطلبــة
بقصــة نجــاح أردنيــة عــى مســتوى عاملــي .
واســتعرضت خــوري بدايــة رحلتهــا وحبهــا
للــراث بشــكل عــام والــراث الفلســطيني
خاصــة ،فبــدأت بجمــع القطــع الرتاثيــة
القدميــة واملحافظــة عــى ال ـراث يف تحويــل
مــا هــو قديــم اىل قطــع فنيــة حديثــة
بتصميــم عــري جديــد دون ان تفقــد
القطعــة هويتهــا.
وأشــارت إىل تعاونهــا مــع عــدد مــن الحرفيــن يف
انجــاز قطــع فنيــة من تصميمهــا ،وطــورت فيهم
املهــارات الفنيــة وخرباتهــا حتــى متكنوا مــن انتاج
قطــع فريــدة يف تصميمهــا ،تراثيــة يف مضمونها.
وأضافــت أنهــا تــروج للــراث العــريب
بأعاملهــا مــن خــال تحويــل القطــع الرتاثيــة
مــن قطــع قدميــة منســية إىل أثــاث ولبــاس
واكسســورات حديثــة تتــاىش مــع العــر
الحديــث ،وتدخــل البيــوت مــن أوســع
أبوابهــا بإعــادة إنتاجهــا وتطويرهــا وترويجهــا

محليــا وعامليــا رغبــة يف التأصيــل للثقافــة
والهويــة الوطنيــة.
وتعمــل خــوري عــى إظهــار القطــع الرتاثيــة
القدميــة مبنظــور جديــد معــارص يرســخ يف
الذاكــرة ،لالســتفادة مــن الحــرف اليدويــة
القدميــة بطريقــة جامليــة عرصيــة تتــاىش
مــع منــط الحيــاة املعــارصة ،وإيجــاد مفاهيــم
تحمــل يف طياتهــا ملســة مــن املــوروث القديم.
ودعــت خــوري الطلبــة إىل تنميــة مواهبهــم
وإبداعاتهــم واالســتفادة مــن خــرات
اآلخريــن للوصــول إىل هدفهــم املطلــوب.

يشــار إىل أن مــي خــوري اختــرت عضــوا يف
كل مــن رابطــة املصممــن العامليــة ومجلــس
الحــرف العاملــي وملتقــى النســاء العاملــي،
وفــازت بالجائــزة الثانيــة يف العــامل العــريب
ألحســن ابتــكار وتصميــم ملنتــج حــريف
مــن قبــل منظمــة اليونســكو ،كــا حــازت
مبتكراتهــا عــى جوائــز ذهبيــة وفضيــة يف
أكــر مــن احتفاليــة وملتقــى إقليمــي ،ونالــت
الجائــزة الفضيــة لفئــة الفنــون والحــرف
اليدويــة مــن مدينــة كومــو يف شــال إيطاليا.

نظمــت دائــرة الشــؤون القانونيــة يف الجامعة
األردنيــة نــدوة بعنــوان "ثقافــة االســتعانة
مبحــام يف املراكــز األمنيــة " ضمــن مــروع
مركــز العــدل لضامنــات املحاكمــة العادلــة
وثقافــة حــق االســتعانة مبحــام بالتعــاون مــع
مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة ،تحــدث
فيهــا املحامــي معــاذ املومنــي .
املومنــي اســتعرض خــال النــدوة التــي
جــاءت برعايــة رئيــس الجامعــة الدكتــور
عزمــي محافظــة مراحــل ضامنــات الحــق
يف املحاكمــة العادلــة ،وضامنــات مــا قبــل
املحاكمــة ،ومــا بعدهــا وحتــى صــدور
الحكــم وتنفيــذ األحــكام الجزائيــة ،مشــرا
إىل بعــض الضامنــات املمنوحــة بحــق فئــات
وأفــراد محديــن ،والحقــوق التــي متنــح
للمحامــي يف مرحلــة التحقيــق األويل وأثنــاء
التفتيــش والتوقيــف.
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وأوضــح يف محارضتــه أن املــادة ( )99مــن
قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة متنــح
صالحيــات اف ـراد الضابطــة العدليــة ومنهــم
الرشطــة يف القبــض عــى املشــتىك عليــه
الحــارض يف حــال توافــر دالئــل كافيــة عــى
اتهامــه يف أحــوال يف الجنايــات ،والتلبــس
بالجنــح ،يف حــال كان القانــون يعاقــب عليهــا
مــدة تزيــد عــى ســتة اشــهر ،ويف الجنــح
املعاقــب عليهــا بالحبــس رشيطــة أن يكــون
املشــتىك عليــه موضوعــاً تحــت مراقبــة
الرشطــة أو مل يكــن لــه محــل إقامــة ثابــت
ومعــروف يف اململكــة ،ويف جنــح الرسقــة
والغصــب والتعــدي الشــديد ومقاومــة رجــال
الســلطة العامــة بالقــوة أو بالعنــف والقيــادة
للفحــش وانتهــاك حرمــة اآلداب.
ولفــت املومنــي إىل ماهيــة القبــض ورشوطــه
والحــاالت التــي يبطــل بهــا القبــض عــى
املتهــم وطــرق تجريــم القبــض املخالــف

للقانــون وغريهــا مــن املوضوعــات التــي تهــم
املحامــي خــال رحلــة مرافعتــه يف املحكمــة.
وألقــت املحاميــة شــرين يعقــوب مــن
مركــز العــدل كلمــة ترحيبيــة بطلبــة كليــات
الحقــوق مــن مختلــف الجامعــات األردنيــة
الحكوميــة والخاصــة املشــاركني يف النــدوة،
قدمــت خاللهــا نبــذة تعريفيــة عــن املركــز
الــذي يســعى لتمكــن املجتمــع قانونيــا عــن
طريــق محــاور التوعيــة واالستشــارة وكســب
التأييــد ،مؤكــدة أن هــذا النشــاط يهــدف إىل
زيــادة وعــي الشــباب ومتكينهــم قانونيــا.
بــدوره أشــار مديــر مكتــب خدمــة مجتمــع
الجامعــة للشــؤون القانونيــة املحامــي معتــز
الجعافــرة إىل أن الهــدف مــن عقــد النــدوة
هــو تســليط الضــوء عــى أبــرز املوضوعــات
املتعلقــة بالقطــاع القانــوين ،بغيــة التوســع يف
الفكــر واآلراء القانونيــة املختلفــة.
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"أتقن عملك" ...تحث على االلتزام بقواعد المهنة التمريضية
تســعى كليــة التمريــض يف الجامعــة
األردنيــة إىل االرتقــاء بربامجهــا التعليميــة
والبحثيــة لتتناســب مــع مــا يشــهده العــامل
املتقــدم مــن تطــورات متســارعة تســتهدف
تطــور املهنــة وأداء العاملــن فيهــا.
وغرســت الكليــة يف نفــوس أبنائهــا معــاين
وقيــا نبيلــة لتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم
بهــدف رفــع كفاءتهــم وخرباتهــم العمليــة
املرافقــة للمعرفــة العلميــة حيــث نجحــت
الكليــة يف ميــدان اتصالهــم مــع املجتمعــات
املحليــة مــن خــال تنفيــذ األعــال
التطوعيــة التــي تنفذهــا ســنويا يف مختلــف
مناطــق اململكــة خصوصــا النائيــة منهــا.

وألن التنــوع يف النشــاطات والفعاليــات
التــي تقــوم بهــا الكليــة ســمة بــارزة يف
مســرتها نظمــت لجنــة الجامعــة واملجتمــع
يف الكليــة محــارضة ال منهجيــة بعنــوان
"أتقــن عملــك" ألقاهــا الدكتــور عيــى
املنصــور.
وأوضــح املحــارض مفهــوم اإلتقــان يف العمــل
الــذي يــؤدي إىل بنــاء مجتمــع راق وقــوي
ومتامســك ،وأهميتــه للتســهيل عــى النــاس
يف معيشــتهم ،ويوفــر الوقــت والجهــد
واملــال عليهــم فضــا عــن حــل املشــاكل
والقضايــا التــي يواجهونهــا .

وحــث املنصــور الحضــور مــن طلبــة الكليــة
عــى االلتــزام بقواعــد املهنــة التمريضيــة
النبيلــة طلبــا ملرضــاة اللــه ومســاعدة
محتاجيهــا كــون املــرىض بحاجــة ماســة
للتخفيــف مــن آالمهــم .

خالل محاضرة تناولت المنح الدراسية التي يقدمها البرنامج...

ماكنامارا :برنامج فولبرايت أســهم فى تحقيق أحالم كثير من األســاتذة والطلبة

وعــرض املنصــور منــاذج وصــورا مــن اإلتقــان
يف العمــل خصوصــا يف مهنــة الصحــة
التمريضيــة الــذي ينعكــس إيجابيــا عــى
صحــة اإلنســان ووقايتــه مــن األمــراض
واألوبئــة ،مؤكــدا عــى أهميــة ودور املمرض
يف التوعيــة والرعايــة الصحيــة الســليمة.

محــارضة علميــة عقدتهــا كليــة األمــر
الحســن بــن عبــد اللــه الثــاين للدراســات
الدوليــة ألعضــاء هيئتهــا التدريســية
وطلبتهــا تناولــت الفــرص واملنــح التــي
يقدمهــا برنامــج فولربايــت يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،ألقاهــا مديــره
التنفيــذي (ألــن ماكنامــارا).
ماكنامــارا اســتهل محارضتــه التــي جــاءت
بحضــور عميــد الكليــة الدكتــور عبــد اللــه
نقــرش ،بعــرض نبــذة مختــرة عــن برنامــج
فولربايــت الــذي ســاهم ىف تحقيــق أحــام
كثــر مــن األســاتذة والطلبــة ممــن توفــرت
لهــم فرصــة للدراســة أو إجــراء البحــوث
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وطبيعــة
املنــح التــي يقدمهــا ومــا متتــاز بــه عــن
باقــي املنــح الدوليــة.
وعــرج ماكنامــارا عــى الخدمــات العلميــة
التــي يقدمهــا (فولربايــت) واملنــح
الدراســية التــي يوفرهــا يف مختلــف
التخصصــات العلميــة التــي تســتهدف
طلبــة البكالوريــوس واملاجســتري ومرحلــة
مــا بعــد الدكتــوراه والباحثــن ،موضحــاً
الــروط الواجــب توافرهــا يف الراغبــن
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بالحصــول عــى املنــح واملــدة الزمنيــة
املرشوطــة للتقــدم.
وكشــف ماكنامــارا يف محارضتــه عــن املنــح
التــي يعلــن عنهــا الربنامــج حاليــا أبرزهــا
دراســة برنامــج مدفــوع التكلفــة مينــح
درجــة املاجســتري يف أي مــن التخصصــات
باســتنثاء الطــب وطــب األســنان والعلــوم
املتخصصــة ،رشيطــة أن يكــون املتقــدم
لــه حاصــا عــى معــدل تراكمــي مــا فــوق
( ،)3,5مشــرا إىل أن آخــر موعــد للتقديــم
منتصــف إبريــل القــادم.
وبــن ماكنامــارا أن مــن ضمــن املنــح املتوفــرة
برامــج مــا بعــد مرحلــة الدكتــوراه لألســاتذة
الباحثــن مــدة ســنة واحــدة ،وبرنامــج
يتعلــق بأصحــاب القــرار وفئــة اإلداريــن،
مشــرا يف الوقــت ذاتــه إىل توفــر فرصــة
لطلبــة الجامعــة لتدريــس اللغــة العربيــة يف
الواليــات األمريكيــة املتحــدة مــدة تســعة
أشــهر مــع اشـراط بنــد الخــرة مــدة ســنتني.
وأكــد ماكنامــارا يف ختــام محارضتــه التــي
حظيــت بحضــور الفــت مــن قبــل أعضــاء
الهيئــة التدريســية وطلبــة الكليــة إىل أن

برنامــج (فولربايــت) يتكفــل مــن خــال
منحــه؛ بالرســوم الدراســية وبالكتــب
ومبصاريــف الســفر وبتكاليــف املعيشــة
طيلــة فــرة الــدورة الدراســية.
إىل ذلــك قــال مســاعد العميــد للعالقــات
األكادمييــة الدوليــة ورئيــس قســم التنميــة
الدوليــة الدكتــور نــارص طهبــوب خــال
إدارتــه للمحــارضة إن الكليــة متــي
قدمــا وضمــن سياســتها إىل تنظيــم مثــل
هــذه املحــارضات واســتضافة شــخصيات
ومتحدثــن مــن أصحــاب الق ـرار واملؤثريــن
يف ســبيل االرتقــاء مبســتوى الكليــة واإلعــاء
مبكانتهــا لتصبــح الكليــة متميــزة عامليــا،
والســعي إىل االنفتــاح عــى العــامل الخارجــي
وتوثيــق عــرى التعــاون األكادميــي والــدويل
مــع مؤسســاته.
وأضــاف طهبــوب أن املحــارضة شــكلت
مــن حيــث املوضــوع الــذي تطرحــه فرصــة
ذهبيــة للطلبــة للتعــرف عــى املنــح الدوليــة
التــي مــن املمكــن أن تتوفــر لهــم مبنتهــى
اليــر ،مــا يعــزز مــن مســتواهم األكادميــي
ويــرع أمامهــم أبــواب املســتقبل املهنــي
الحافــل.
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مؤتمرات وورش عمل

مؤتمرات وورش عمل

في محاضرة ألقاها بدعوة من "األردنية للعلوم والثقافة"...

محافظــة :ضعــف الــدور التنويــري ألســاتذة الجامعــات وانتخابــات مجالــس
الطلبــة واالزدحــام الشــديد مــن أســباب تجــدد العنــف الجامعــي

عــن ذاك الــذي ســاد لســنوات وأدى غرضــه
يف حينــه ،لكنــه مل يعــد مالمئــاً للعــر،
والعمــل عــى توفــر بيئــة جامعيــة صحيــة
تحتضــن الريــادة واإلبــداع؛ متكــن الخريجــن
مــن املنافســة يف ظــل العوملــة وتداعياتهــا،
وإحــداث نقلــة يف متكــن الطلبــة مــن التعلــم
الفاعــل ،وإكســابهم مهــارات التعلّــم الــذايت
باإلضافــة إىل تطبيــق نظــام التعلــم املدمــج
يف التدريــس الــذي يقــوم عــى املــزج بــن
اللقــاءات الصفيــة التشــاركية والتعلــم
اإللكــروين التفاعــي ،واعتــاد أســاليب
التعلــم الجديــدة التــي متكّــن الجامعــة
مــن االنتقــال مــن ثقافــة التعليــم بأســاليبه
وطرائقــه التقليديــة ،إىل ثقافــة التّعلــم
مبكوناتهــا وأدواتهــا العرصيــة.
ومــن املأمــول حســب محافظــة أن تحــدث
الحزمــة املع ّدلــة نقلــة نوعيــة يف متكــن
الطلبــة مــن التعلــم الفاعــل ،وإكســابهم
مهــارات التعلّــم الــذايت ،وامتــاك أدوات

قــال رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة إن ظاهــرة العنــف
الجامعــي باتــت مــن التحديــات البــارزة
التــي تعانيهــا الجامعــات مجتمعــة إىل جانب
سياســة القبــول ،واســراتيجيات التعليــم،
والبنيــة التحتيــة والصيانــة وعــدم اســتقرار
الترشيعــات يف التدخــات الخارجيــة يف
القبــول والتعيينــات والرتقيــات.
جــاء ذلــك خــال محــارضة ألقاهــا بدعــوة
مــن الجمعيــة األردنيــة للعلــوم والثقافــة
حــول واقــع وتحديــات التعليــم العــايل،
بحضــور عــدد مــن األكادمييــن والرتبويــن
وخــراء يف قطــاع التعليــم.
ور ّد محافظــة تجــدد ظاهــرة العنــف
الجامعــي إىل عــدة أســباب أهمهــا املرجعيــة
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األكادمييــة واالجتامعيــة ،والبيئــة الجامعيــة
والعنــف ،والفــراغ املنهجــي والالمنهجــي،
وضعــف الــدور التنويــري ألســاتذة
الجامعــات ،وانتخابــات مجالــس الطلبــة،
واالزدحــام الشــديد يف الحــرم الجامعــي
وتأثرياتــه يف عالقــات الطلبــة ،إىل جانــب
عــدم االلت ـزام بقوانــن الجامعــات املتعلقــة
بالعنــف والقبــوالت االســتثنائية واملنــح
الخاصــة واملعالجــة األمنيــة للمشــاجرات.
وقــال إنــه مــن املمكــن الحــد مــن تنامــي
ظاهــرة العنــف االجتامعــي مــن خــال
اتبــاع اســراتيجيات محــددة تقــوم عــى
إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز يف الجامعــات،
والعمــل عــى خلــق بيئــة جامعيــة تنويريــة
معرفيــة تركــز عــى تنميــة قــدرات ومهــارات

التحليــل والنقــد والتــذوق والتواصــل الفاعل،
وتطلعهــم عــى بعــض املعــارف املهمــة
عــى الصعيــد الوطنــي والعــريب اإلســامي
واإلنســاين ،ماضيــاً وحــارضا ً.
وتنمــي هــذه املــواد ثقافــة الطلبــة يف عــدد
مــن املجــاالت الحيويــة ،املرتبطــة بالديــن
والتاريــخ والعلــم والفلســفة والسياســة
واالقتصــاد والحقــوق وغريهــا مــن املجــاالت،
وتســهم يف التعمــق يف دراســة عــدد مــن
قضايــا العــر وتحدياتــه ،البيئيــة والصحيــة
والعلميــة والتكنولوجيــة ،وتكويــن مواقــف
واعيــة ومســؤولة منهــا ،وتصقــل شــخصيات
الطلبــة مبــا مينحهــم الثقــة املبنيــة عــى
املعرفــة الدقيقــة واالعتــداد بالنفــس مــن
ناحيــة ،وتفهــم آراء اآلخريــن وقناعاتهــم
وثقافاتهــم واحرتامهــا مــن ناحيــة أخــرى.
وتقــوم حزمــة املتطلبــات عــى شــقني
رئيســيني يتمثــل األول يف الربنامــج التحضــري

أو التأســييس؛ ويشــمل مهــارات اللغــة
العربيــة ،ومهــارات اللغــة اإلنجليزيــة،
ومهــارات الحاســوب .أمــا الثــاين فيتكــون مــن
متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة،
تضــم اإلجباريــة مــواد :العلــوم العســكرية،
والثقافــة الوطنيــة ،ومهــارات التعلــم
والبحــث العلمــي ،ومهــارات التواصــل،
ومدخــل إىل الفلســفة واملنطــق ومهــارات
التفكــر ،والحضــارة اإلنســانية ،والحيــاة
الجامعيــة وأخالقياتهــا.
وتضــم املتطلبــات االختياريــة مــواد :اإلســام
والعــامل املعــارص ،واألردن تاريــخ وحضــارة،
وأمهــات الكتــب ،وتــذوق الفنــون ،والثقافــة
اإلســامية ،والثقافــة البيئيــة ،والثقافــة
القانونيــة ،والريــادة واإلبــداع ،والرياضــة
والصحــة ،والحضــارة العربيــة اإلســامية،
ولغــة أجنبيــة ،وموضــوع خــاص يختــاره
عضــو هيئــة التدريــس ويوافــق عليــه
مجلــس العمــداء.

وشــخصية الطلبــة وتفاعلهــم مــع اإلدارات
الجامعيــة ،وتحســن البيئــة األكادمييــة
والرتبويــة يف الجامعــات ،والســعي إىل تعزيــز
الدافعيــة واالنتــاء للجامعــة والوطــن
واملحافظــة عــى النظــام ،وتوطيــد التواصــل
بــن الجامعــات واملجتمــع واإلعــام.
وعــن الظــروف املاديــة التــي تكابدهــا
الجامعــات أكــد انهــا تشــكل التحــدي
الرئيــي الــذي يصعــب تفاديــه يف ظــل
الدعــم املحــدود مــن الحكومــة.
وأشــار محافظــة إىل ســر الجامعــة يف
مواجهــة التحديــات األكادمييــة؛ مــن خــال
إقرارهــا حزمــة متطلبــات الجامعــة املعدلــة
التــي مــن شــأنها التأســيس لتعليــم مختلــف
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في اجتماع احتضنته كلية اآلداب...

مختصون يعاينون واقع وهموم كليات اآلداب في الوطن العربي

أكــد مجتمعــون رضورة تفعيــل التعــاون بــن
كليــات اآلداب يف الجامعــات العربيــة وتبــادل
الخـرات التــي تزخــر بهــا للوصــول إىل مرحلــة
مــن الفاعليــة املتعلقــة بالعمليــة األكادمييــة
والتعليميــة والبحــث العلمــي ،لرســم
مالمــح خارطــة طريــق تنتهجــه الكليــات يف
إعــداد اإلنســان العــريب القــادر عــى تحمــل
مســؤولياته يف مســتقبل متغــر متطــور.
وأشــاروا خــال أعــال اجتــاع اللجنــة
التنفيذيــة للجمعيــة العلميــة لكليــات اآلداب
يف الوطــن العــريب يف الجامعــة األردنيــة ،إىل
أن تظافــر الجهــود املشــركة بــن كليــات
اآلداب يف الوطــن العــريب وقــراءة الخطــط
الدراســية ،واملنهجيــة العلميــة املتبعــة مــن
شــأنه اإلســهام يف التعــرف عــى نقــاط القــوة
يف سياســات وتجــارب بعــض كليــات اآلداب
العربيــة وانتهــاج آليــات ناجعــة والعمــل
عــى ترجمتهــا وبلورتهــا للخــروج مــن إطــار
النمطيــة وتحقيقــا لعامــل الجــذب مــن جهــة،
والوقــوف عــى نقــاط الضعــف والســعي
إليجــاد الحلــول املناســبة لهــا مــن جهــة
أخــرى.
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وتعــد الجمعيــة العلميــة لكليــات اآلداب يف
الوطــن العــريب أحــد أذرع اتحــاد الجامعــات
العربيــة ،تأسســت يف العــام  2001لتكــون
هيئــة علميــة عربيــة متخصصــة بأعــال
كليــات اآلداب وتخصصاتهــا وأقســامها يف
الجامعــات العربيــة ،بهــدف تحقيــق جملــة
مــن األهــداف أهمهــا إقامــة التعــاون العلمــي
املشــرك وتنســيق الجهــود العلميــة والبحثيــة
وتبــادل الخــرات والتجــارب األكادمييــة،
واالنفتــاح عــى كليــات اآلداب يف العــامل لنهــل
كل مــا هــو جديــد ومفيــد يدعــم مســرة
كليــات اآلداب يف الجامعــات العربيــة.
رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي محافظــة
خــال افتتاحــه أعــال االجتــاع ،رحــب
بالضيــوف املشــاركني مــن مختلــف الــدول
العربيــة ،معربــا عــن فخــره باســتضافة كليــة
اآلداب يف الجامعــة لهــذا االجتــاع الــدوري
الــذي يعقــد ملناقشــة أبــرز ســيناريوهات
العمليــة التعليميــة واألكادمييــة لكليــات
اآلداب يف ســبيل تعزيــز مســرتها وتقدمهــا.
وتنــاول محافظــة يف مداخلتــه الحديــث عــن
كليــة اآلداب يف الجامعــة األردنيــة -أقــدم

كليــات الجامعــة -وتتميــز مبوقــع أكادميــي
مرمــوق عــى املســتوى املحــي والعــريب
والــدويل ،وهــو مــا يتجــى يف نجاحهــا يف
اســتقطاب الطلبــة مــن دول عربيــة وأجنبيــة،
مشــرا يف ذات الوقــت إىل محطــات متيزهــا
منــذ تأسيســها ومــا أســهمت فيــه مــن دور
يــادي يف الدفــع مبســرة الجامعــة وتطورهــا.
مــن جانبــه أكــد أمــن عــام الجمعيــة العلميــة
لكليــات اآلداب  /عميــد كليــة اآلداب يف
جامعــة الريمــوك الدكتــور زيــاد الزعبــي يف
كلمتــه عــى أهميــة الجمعيــة املنبثقــة عــن
اتحــاد الجامعــات العربيــة ،وهــي واحــدة
مــن الجمعيــات املرتبطــة بالكليــات العلميــة
املتناظــرة يف الجامعــات العربيــة ،والتــي
تأسســت بهــدف تطويــر العمليــة التعليميــة
والخطــط الدراســية وتوطيــد التعاون املشــرك
للوصــول إىل مرحلــة مــن الفاعليــة املتعلقــة
بالعمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي بــن
مختلــف كليــات اآلداب يف الوطــن العــريب.
وأشــار الزعبــي إىل أهميــة هــذا االجتــاع
يف إعــادة تفعيــل دور الجمعيــة يف املجــاالت
العلميــة املختلفــة ،وبحــث آفــاق التعــاون يف

ســبيل إيجــاد حلــول لعــدد مــن املشــكالت
التــي تعرتضهــا وعــى رأســها إيجــاد مصــادر
ثابتــة للتمويــل يف ظــل تقصــر عــدد كبــر
مــن الكليــات األعضــاء عــن دفــع رســوم
االشـراك ،وتغيــب البعــض منهــم عــن حضــور
اجتامعاتهــا ســواء التنفيذيــة أو العامة ،مشـرا
إىل أن الجمعيــة يصــدر عنهــا مجلــة دوليــة
محكمــة متخصصــة تعنــى بنــر األبحــاث
العلميــة املحكمــة الخاصة باهتاممــات اعضاء
هيئــات التدريــس يف كليــات اآلداب.

وشــددت خزنــة كاتبــي عــى أهميــة االطــاع
عــى تجــارب الجامعــات العامليــة واالســتفادة
مــن التجــارب الحضاريــة لآلخــر ممــن ســبقونا
يف األداء ،مؤكــدة أن العالقــات الثنائيــة الطيبــة
بــن جامعاتنــا العربيــة والجامعــات الغربيــة
حتــا ستفســح املجــال إلعــادة صياغــة كثــر
مــن اآلليــات النمطيــة واالســتفادة منهــا.

بدورهــا ركــزت عميــدة كليــة اآلداب يف
الجامعــة األردنيــة الدكتــور غيــداء خزنة كاتبي
عــى التشــاركية الحقيقيــة والناجعــة بــن
الجامعــات العربيــة أكادمييــا وإداريــا والتــي
يجــب أن يكــون قوامهــا اسـراتيجية شــمولية
يحددهــا األســاتذة واملتخصصون ســعيا لتجاوز
همــوم جميــع الكليــات ،والدعــوة إىل اجتــاع
يضــم ممثلــن عــن الكليــات العلميــة بوصــف

وأشــارت خزنــة كاتبــي إىل أن تبني السياســات
الحكوميــة العربيــة مبــدأ دمــج أســاتذة
الدراســات األدبيــة واالجتامعيــة واإلنســانية
تعــد خطــوة إداريــة حتميــة ملحــة نظــرا
لتداخــل نظــرة مختصيهــا ومنهجيتهــم مــع مــا
يطــرأ عــى املجتمــع مــن ظواهــر ال بــد مــن
االلتفــات إليهــا بجديــة كــا هــو الحــال يف
"ظاهــرة "العنــف املجتمعــي" ومــا يتولــد عنه

الجامعــات العربيــة ينــدرج تحــت مظلتهــا
الكليــات العلميــة واإلنســانية.

مــن خطــر اإلرهــاب الــذي ال ميكــن لجميــع
القــوى العســكرية القضــاء عليــه إال بتفعيــل
دور التوجيــه واإلرشــاد املجتمعــي الــذي هــو
يف صلــب اختصــاص أســاتذة العلوم االنســانية
واالجتامعيــة.
وخــال االجتــاع جــرى تــدارس عــدد مــن
املحــاور املتعلقــة بالجمعيــة ومجلتهــا ،حيــث
تــم مناقشــة التقرير املايل للجمعية ،واملشــاكل
التــي تواجــه تقــدم الجمعيــة مــن متويــل مايل
ومحدوديــة التعــاون بــن الجمعيــة وكليــات
اآلداب يف الجامعــات العربيــة ،وعــدم وجــود
مواقــع الكرتونيــة ملختلــف كليــات اآلداب،
وصعوبــة التواصــل مــع الجامعــات ،واعتــاد
املجلــة ألغ ـراض الرتقيــة وغريهــا مــن األمــور
ذات العالقــة ،عقبــه زيــارة املجتمعــن ملركــز
الوثائــق واملخطوطــات يف الجامعــة األردنيــة
ومجمــع اللغــة العربيــة.

نفذتها (جراحة العيون) في مستشفى الجامعة...

صناعية بطريقة "الفاكو"
زرع عدسة
ّ

الخيــوط الجراح ّيــة ،إضافــة إىل تزويدهــم
الســاد األبيــض.
بسياســات ومبــادئ عمل ّيــات ّ

نفــذت شــعبة جراحــة العيــون يف مستشــفى
الجامعــة األردنيــة ورشــة عمــل حــول
عمل ّيــات إزالــة الســاد األبيــض وزرع عدســة
صناع ّيــة بطريقــة "الفاكــو" عــى عيــون
أخصائ ّيــي
الحيوانــات ،بــإرشاف طبــي مــن ّ
شــعبة العيــون (الدكتــور معاويــة البــدور،
والدكتــور أســامة عبابنــة ،والدكتــور محمــد
أبــو عمــرة والدكتــور معتصــم الربيــع).

وتض ّمنــت الورشــة التــي جــاءت بحضــور
مديــر عــام املستشــفى الدكتــور عبــد العزيــز
الزيــادات وعميــد كليــة الطــب الدكتــور
أخصائ ّيــي
نذيــر عبيــدات وعــدد مــن ّ
ومقيمــي شــعبة العيــون يف املستشــفى
عرضــاً تقدمي ّيــاً عــن جهــاز الفاكــو وكيف ّيــة
اســتخدامه ،وتدريــب عمــي ملقيمي الشــعبة
الســاد األبيــض بطريقــة
عــى إجـراء عمل ّيــات ّ
الفاكــو وآليــة خياطــة القرن ّيــات باســتعامل

الزيــادات ،أثنــى عــى فكــرة الورشــة التــي
مــن شــأنها تطويــر ورفــع ســويّة العمل ّيــة
التعليم ّيــة للمقيمــن بشــكل عمــي ،مؤكّــدا ً
أ ّن مثــل هــذه الورشــات تُعتــر ُمســانِدة
للمحــارضات النظريّــة وتعــد جــزءا ً مــن
الربنامــج التعليمــي األكادميــي يف املستشــفى.
يف حــن قــال منســق الورشــة الدكتــور
معتصــم الربيــع إ ّن هــذه الورشــة جــاءت
مــع التدريــب النظــري ليتمكّــن الطبيــب
امل ُقيــم مــن إجــراء الخطــوات الرئيســ ّية
خــال العمل ّيــة عــى عيــون الحيوانــات
بهــدف إكســابه القــدرة بعــد ذلــك إلجــراء
مثــل هــذه العمل ّيــات عــى املــرىض.
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في ورشة عمل عقدتها كلية التمريض...

وتوفــر الرتتيبــات امليــرة لهــم داخــل
بيئــة العمــل ،وتقديــم الدعــم الــازم
مــن خــال إيجــاد آليــة واضحــة تخــدم
عمليــة تشــغيلهم مــن خــال تعريفهــم
بآليــة البحــث عــن العمــل وتهيئتهــم
للدخــول إىل ســوق العمــل ،وكيفيــة
إعــداد وكتابــة الســرة الذاتيــة ،وإجــراء
مقابــات العمــل.

بحث واقع إدماج الزوج في الرعاية الصحية للزوجة
عقــدت كليــة التمريــض يف الجامعــة
األردنيــة ورشــة عمــل بعنــوان "إدمــاج
الــزوج يف الرعايــة الصحيــة للزوجــة أثنــاء
فــرة الحمــل والنفــاس" شــارك فيهــا نخبــة
مــن املتخصصــن وأصحــاب الق ـرار يف هــذا
الشــأن.
وجــاء انعقــاد الورشــة وفقــا للمــروع
املدعــوم مــن مؤسســة هولنديــة عــى
مســتوى األردن بشــأن إدمــاج الــزوج
يف الرعايــة الصحيــة للنســاء األردنيــات
والالجئــات الســوريات أثنــاء فــريت الحمــل
والنفــاس.
وهدفــت الورشــة بحســب منظمتهــا
واملســؤول األول عــن املــروع يف األردن
الدكتــورة هالــة بــ ّوادي إىل بحــث آليــة
تنفيــذ املــروع واملعيقــات التــي قــد
تواجــه القامئــن عليــه وإمكانيــة مواجهتهــا
وحلهــا مــع أصحــاب القــرار والعاملــن يف
القطــاع الصحــي مــن أطبــاء وممرضــن
وممرضــات وقابــات قانونيــات؛ وذلــك
قبــل البــدء مبرحلــة تنفيــذ املرحلــة الثانيــة
للمــروع بعــد اجتيــاز املرحلــة األوىل.

ذوي اإلعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل
الــذي يســتهدف بالدرجــة األوىل جميــع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
واشــتملت الورشــة عــى مناقشــة املشــاركني
واقــع إدمــاج الــزوج يف الرعايــة الصحيــة
للمــرأة وتقديــم بعــض االقرتاحــات املتعلقــة
بهــذا الصــدد.
وتخللــت الورشــة محارضتــان ألقتهــم
الدكتــورة هالــة بــوادي إىل جانــب
محارضتــن للخبرييــن العامليــن دونــكان
فيــر والدكتــورة مــاري ســتيم حــول أهميــة
هــذا املوضــوع وأبعــاده اإليجابيــة عــى

املــدى البعيــد عــى األرسة مــن مختلــف
النواحــي.
شــارك يف الورشــة كل مــن العــن الدكتــورة
سوســن املجــايل ،وعميــدة كليــة التمريــض
الدكتــورة منــار النابلــي ،والدكتــورة رغــد
الحديــدي مــن املجلــس الصحــي العــايل،
ومديــر دائــرة الرعايــة الصحيــة يف جمعيــة
املركــز االســامي الخرييــة الدكتــور يوســف أبو
الزيــت ممثــا عــن املجلــس األعــى للســكان.

إيمانا من الجامعة بحقهم في كافة المجاالت...

ورشة تدريبية حول كيفية تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
عقــدت دائــرة اإلرشــاد الطــايب يف عــادة
شــؤون الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة بالتعــاون
مــع وزارة العمــل والوكالــة اليابانيــة للتعــاون
الــدويل -جايــكا ورشــة عمــل تدريبيــة عــن
كيفيــة تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وأكــد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور خالــد
الرواجفــة أهميــة عقــد مثــل هــذه الورشــات
للطلبــة مــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة
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ملســاعدتهم يف التكيــف مــع البيئــة الجامعيــة
وتقديــم الدعــم الــازم لهــم ورعايــة شــؤونهم
إميانــا مــن الجامعة بحقهــم يف كافــة املجاالت.
وهدفــت الورشــة وفقــا ملديــرة اإلرشــاد
الطــايب الدكتــورة مريــم الزيــادات إىل توعيــة
الطلبــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأهميــة
تشــغيلهم يف املؤسســات الرســمية كــون قانون
العمــل كفــل لهــم الحــق يف ذلــك.

وأضافــت أن الورشــة التــي اســتهدفت الطلبــة
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــارك فيهــا
( )15طالبــا وطالبــة تناولــت محــاور تركــز
عــى تنميــة القــدرات النوعيــة للتوجيــه
الوظيفــي ونظــام التشــغيل يف وزارة العمــل.
تناولــت الورشــة التــي قدمهــا رئيــس قســم
تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف وزارة
العمــل عنــان الشــالفة محــاور تضمنــت
تعريــف الطلبــة بدليــل تشــغيل األشــخاص

وركــزت ســمية الزعبــي مــن وزارة العمــل
عــى تأكيــد الــدور الفعــال ملشــاركة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل

مــن الجديــر ذكــره أن اتفاقيــة األمــم
املتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
التــي صــادق عليهــا األردن عــام 2008
وكافــة الترشيعــات األردنيــة أكــدت
رضورة أن يتمتــع األشــخاص ذوو اإلعاقــة
بكافــة حقوقهــم املتعلقــة بالعمــل
والتدريــب والتأهيــل املهنــي بشــكل
كامــل وعــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.

نفذتها (اللغات األجنبية) و (االعتماد وضمان الجودة)...

معايير ضمان الجودة وكتابة التقرير الذاتي

نفــذت كليــة اللغــات األجنبيــة يف الجامعــة
األردنيــة بالتعــاون مــع مركــز االعتــاد
وضــان الجــودة ورشــة عمــل ألعضــاء هيئــة
التدريــس يف الكليــة بعنــوان "معايــر ضــان
الجــودة وآليــة قياســها وكتابــة التقريــر
الــذايت".

بهــذا الخصــوص ،موضحــا ان هــذه املعايــر
تتمثــل بالتخطيــط االســراتيجي والحوكمــة
والربامــج األكادمييــة والبحــث العلمــي واإليفــاد
واإلبداعــات واملصــادر املالية واملاديــة والبرشية
والخدمــات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع
والعالقــات الخارجيــة وضــان الجــودة.

وهدفــت الورشــة إىل تأهيــل املشــاركني
وعددهــم ( )30ومنحهــم الخــرة وتزويدهــم
باملعلومــات الخاصــة بضــان الجــودة
واملعايــر الــازم تطبيقهــا ،ليصبحــوا خـراء يف
الجــودة ،باالضافــة اىل تعريفهــم بآليــة إنجــاز
دراســة التقييــم الــذايت.

وبــن منصــور تفاصيــل كل معيــار رئيــي
ومعايريهــا الفرعيــة وعنارصهــا ومؤرشاتهــا
واألدلــة والرباهــن والوثائــق املطلوبــة لهــا،
مؤكــدا أن عمليــة منــح شــهادة ضــان الجــودة
إحــدى مهــات هيئــة اعتــاد مؤسســات
التعليــم العــايل الرئيســية.

وقــ ّدم مديــر مديريــة ضــان الجــودة يف
هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل
وضــان جودتهــا الدكتــور أحمــد منصــور
خــال الورشــة دليــل معايــر ضــان
الجــودة املعتمــدة ملؤسســات التعليــم
العــايل والتعليــات الصــادرة عــن الهيئــة

وتناولــت الورشــة معايري ضــان الجــودة لكلية
اللغــات االجنبيــة ،واليــة كتابــة التقييــم الــذايت،
والعالقــة مــا بــن معايــر الجــودة واالعتــاد
والتصنيــف ،ودور املشــاركني يف وصول الجامعة
ممثلــة بكلياتهــا اىل التصانيــف العاملية.

وركــزت ســمية الزعبــي مــن وزارة العمــل
عــى تأكيــد الــدور الفعــال ملشــاركة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل
وتوفــر الرتتيبــات امليــرة لهــم داخــل بيئــة
العمــل ،وتقديــم الدعــم الــازم مــن خــال
إيجــاد آليــة واضحــة تخــدم عملية تشــغيلهم
مــن خــال تعريفهــم بآليــة البحــث عــن
العمــل وتهيئتهــم للدخــول إىل ســوق العمــل،
وكيفيــة إعــداد وكتابــة الســرة الذاتيــة،
وإجــراء مقابــات العمــل.
مــن الجديــر ذكــره أن اتفاقيــة األمــم املتحدة
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي صادق
عليهــا األردن عــام  2008وكافــة الترشيعــات
األردنيــة أكــدت رضورة أن يتمتــع األشــخاص
ذوو اإلعاقــة بكافــة حقوقهــم املتعلقــة
بالعمــل والتدريــب والتأهيــل املهنــي بشــكل
كامــل وعــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.
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نظمها (الهندسة الميكانيكية ) واستهدفت فئات مختلفة من المجتمع...

استراتيجيات لتلبية احتياجات األردن في توليد الكهرباء عام 2050

نظــم قســم الهندســة امليكانيكيــة يف كليــة
الهندســة يف الجامعــة األردنيــة ورشــة عمــل
تختــص يف وضــع اســراتيجية محــددة مــن
شــأنها االســهام يف تلبيــة احتياجــات األردن
يف توليــد الكهربــاء عــام .2050
الورشــة التــي جــاءت بالتعــاون مــع
املعهــد الــدويل لتحليــل األنظمــة
التطبيقيــة يف النمســا وعــدد مــن الــركاء،
وتســتهدف فئــات مختلفــة مــن املجتمــع،
تهــدف إىل فهــم العالقــات املعقــدة
بــن مســارات الكهربــاء والتكنولوجيــا
والتنميــة املســتدامة يف األردن ،مــن وجهــة
نظــر فئــات محــددة يف املجتمــع ،وتحديــد
القضايــا والرصاعــات املحتملــة بــن
مختلــف أصحــاب املصلحــة عــى املســتوى
الوطنــي التــي ميكــن أن تنشــأ يف مجــال
الطاقــة.
وتشــكل الورشــة جــزءا مــن منظومــة
عمــل مــروع "مينــا ســيليكت" (مســارات
الكهربــاء املســتدامة) املعنــي يف دراســة
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اســهامات تكنولوجيــا توليــد الكهربــاء
يف الدعــم املجتمعــي يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا ،والنهــوض يف
تقنيــات الطاقــة املتجــددة ،شــارك فيهــا
عــدد مــن املتحدثــن املتخصصــن يف مجــال
الطاقــة مــن معهــد إياســا لتحليــل األنظمــة
التطبيقيــة يف النمســا ،وعــدد مــن الخــراء
مــن دولتــي (الســويد ،وأملانيــا).
رئيــس قســم الهندســة امليكانيكيــة
واملــرف عــى الورشــة الدكتــور أحمــد
الســامية أكــد أن الورشــة التــي شــارك فيهــا
( )20ممــن ميثلــون قطاعــات مختلفــة مــن
املجتمــع مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا يف مجــال
توليــد الكهربــاء ،جــاءت امتــدادا لسلســلة
مــن ورش العمــل الســت التــي عقــدت يف
ترشيــن الثــاين املــايض ،وســلطت الضــوء
عــى تقنيــات توليــد الكهربــاء املختلفــة
واألهــداف االمنائيــة املرتبطــة بالطاقــة مــع
األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتامعيــة واألمنيــة أيضــا.

وأوضــح الســامية أنــه يف ظــل الطلــب
املتزايــد عــى الكهربــاء كان البــد مــن
إيجــاد تصــور واضــح يخلــص إىل رؤيــة
محــددة األبعــاد تفــي يف نهايــة املطــاف
إىل تقنيــة مــن املمكــن تطبيقهــا وتعميمهــا
يف األردن الســتخدامها يف توليــد الكهربــاء.
وقــال الســامية تــم تنظيــم الورشــة
مبشــاركة ممثلــن عــن املشــاركني يف الــورش
الســابقة التــي عقــدت مــن صنــاع القــرار
الســيايس ومطــوري املشــاريع ومنفذيهــا
واملجتمــع املــدين واملنظــات غــر
الحكوميــة والتمويــل واالســتثامر وقطــاع
األعــال واألكادمييــن والباحثــن والشــباب
يف مجــال الطاقــة والتنميــة املســتدامة،
للوقــوف عــى التوصيــات التــي خرجــوا
بهــا لتدارســها وبحثهــا وصــوال إىل الهــدف
األســايس أال وهــو إيجــاد سياســة ناجحــة
يف مجــال الطاقــة تثمــر عــن تقنيــة مثــى
لتوليــد الكهربــاء وميكــن تطبيقهــا يف
األردن عــام .2050
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"العربيــة للناطقيــن بغيرهــا" فــي (لغــات األردنيــة) نافــذة وطنيــة لتعليــم
اللغــة العربيــة

وفيــا يتعلــق باملناهــج فثمــة منهــاج
درايس أعــ ّده نخبــة مــن أســاتذة املركــز،
يف ضــوء خطــة العمــل العامــة ،وتتوفــر
نســخ مــن الكتــاب األول والكتــاب الثــاين
والكتــاب الثالــث والرابــع والخامــس
والســادس الصــادر عــن الجامعــة يف مكتــب
بيــع الكتــب ومنشــوراتها.

ولفــت قوقــزة إىل وجــود برنامــج الدبلــوم
املهنــي لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا مينــح شــهادة يف الدبلــوم املهنــي،
ويقــوم عــى تدريــب املعلمــن الراغبــن يف
العمــل يف ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة
وتأهيلهــم وتزويدهــم بالكفايــات العلميــة
واملعرفيــة الالزمــة للعمــل يف هــذا املجــال،
وتدريبهــم تدريبــاً عمليــاً ميكنهــم مــن
مامرســة هــذه املهنــة بكفايــة واقتــدار،
ليشــكلوا رافــدا ً متميــزا ً لتعليــم العربيــة
عــى املســتويات املحليــة واإلقليميــة
والعامليــة.
وأكــد أن املركــز يقصــد مــن هــذه الخطــوة
تحقيــق الريــادة العامليــة يف مجــال تعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،وبنــاء
كادر مــدرب ومؤهــل يف هــذا املجــال،
إضافــة إىل تقديــم املعــارف النظريــة
الالزمــة للمعلمــن والرتكيــز عــى البعــد
العمــي التطبيقــي الــازم لذلــك.

ويقــوم عــى تدريــس هــؤالء الطلبــة كــا
أفــاد قوقــزة كادر تدريــي يتصــف باملهــارة
والكفايــة والخــرة مــن حملــة املاجســتري
والدكتــوراه برتــب أكادمييــة تتــوزع بــن
رتبــة أســتاذ مشــارك وأســتاذ مســاعد
ومــدرس ومحــارض متفــرغ ،يعملــون عــى
تعليمهــم اللغــة العربيــة وفــق أحــدث
اســراتيجيات التعلــم والتعليــم باســتخدام
سلســلة كتــب تعليميــة تركــز عــى املهــارات
اللغويــة األساســية ،ضمــن أوراق مــزودة
ببعــض وســائل التعليــم الحديثــة.

وأشــار إىل أهميــة وجــود مقــر برنامــج
"مدلــري" يف املركــز وهــو برنامــج متكامــل
ملتعلمــي اللغــة العربيــة الذيــن وصلــوا إىل
املســتوى املتوســط  -األعــى أو املتقــدم
يف دراســتهم للغــة العربيــة يف جامعاتهــم
األمريكيــة ،منوهــا بــأن الربنامــج يضــم
طاقــا تدريســيا مميــزا يقــدم برنامجــا
أكادمييــا كامــا يف اللغــة العربيــة وثقافتهــا
وحضاراتهــا ،ويــدرس طــاب الربنامــج مــواد
مبضمــون علمــي إضافــة إىل دروس متقدمــة
يف اللغــة العربيــة.
ويتمتــع طلبــة الربنامــج باالندمــاج يف
الثقافــة األردنيــة والعربيــة وذلــك مــن
خــال الدراســة والســكن عنــد عائــات
عربيــة ،والقيــام باألنشــطة التطوعيــة
وغريهــا مــن النشــاطات التــي تهــدف إىل
تعزيــز فــرص الطلبــة يف التعــرف إىل الثقافــة
واللغــة العربيتــن ،بحســب قوقــزة.

وهنــاك برنامــج الــدورات الخاصــة،
وهــو مجموعــة مــن الربامــج الخاصــة
التــي تُص ّمــم خصيصــا بنــاء عــى طلــب
الطلبــة والجهــات التــي تبتعثهــم ألغــراض
خاصــة ،تــراوح بــن الهيئــات الدبلوماســية
واالقتصاديــة ،فغالبيــة الطلبــة الذيــن
ينخرطــون يف دراســة الــدورات الخاصــة
هــم تلــك الجهــات ووزارات الدفــاع ،وقــد
عقــد املركــز أيضــا دورات اللغــة العربيــة
للربيطانيــن واالســراليني واليابانيــن
والكنديــن واألمريكيــن .

هبــة الكايــد  -بنــى مركــز اللغــات يف
الجامعــة األردنيــة ســمعة طيبــة حــول
العــامل بفضــل الخــرة واالحرتافيــة يف العمــل
التــي أسســها عــى مــدى ســنوات طويلــة
جعلتــه مــن أوائــل مراكــز التعليــم يف الــرق
األوســط والعــامل.
ويقــوم املركــز الــذي تأســس بــإرادة ملكيــة
ســامية منــذ أكــر مــن ثالثــة عقــود ونصــف
عــى ثــاث شــعب واحــدة للغــة العربيــة
وثانيــة للغــة اإلنجليزيــة وأخــرى للغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا ،يــدرس الطلبــة
فيهــا مســاقات باللغتــن العربيــة واإلنجليزية
تكســبهم مهــارات اللغــة للتواصــل األكادميــي
وتع ّدهــم للحيــاة العمليــة مســلحني مبهــارات
التحــدث والكتابــة والق ـراءة واالســتامع.
وبعــزم وهمــة شــديدين مــن إدارة الجامعــة
واملركــز اســتطاع األخــر أن يســتعيد دوره
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املحــوري يف تدريــس اللغــة العربيــة للناطقني
بغريهــا عــى مســتوى املنطقــة ،وبــات
يشــهد إقبــاال ملحوظــا مــن قبــل الطلبــة
األجانــب الراغبــن يف دراســة اللغــة العربيــة،
وازداد عــدد الطلبــة املســجلني مــن مختلــف
الجنســيات اآلســيوية واألوروبيــة عــا كانــت
عليــه األعــداد يف الســنوات املاضيــة.
ويف ترصيــح ملديــر املركــز الدكتــور زيــاد
قوقــزة فــإ ّن شــعبة اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا تعــد بوابــة مــن بوابــات الجامعــة
لالنفتــاح عــى اآلخــر يف ســياق التبــادل
الثقــايف والتواصــل الحضــاري ،واإلســهام يف
انتشــار اللغــة العربيــة يف ســائر دول العــامل
وتقديــم صــورة صادقــة عــن ثقافتنــا العربيــة
مــن خــال اســتقطاب أكــر مــن  300طالــب
مــن أكــر مــن  35جنســية يف كل فصــل
درايس.

وتطــرح الشــعبة يف كل فصــل مجموعــة
مــن الربامــج املنهجيــة واملســاندة لتعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا كالربنامــج
العــام الفصــي الــذي يضــم أكــر مــن مثانيــة
مســتويات لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا يف أكــر مــن شــعبة للمســتوى
الواحــد ،باإلضافــة إىل برامــج الــدورات
الخاصــة التــي تعقــد وفــق معايــر معينــة
وضمــن اتفاقيــات مــع مؤسســات أكادمييــة
وســفارات وهيئــات عامليــة.
ومثــة برامــج تهــدف إىل دمــج الطلبــة
يف البيئــة الجامعيــة وتعريفهــم بالثقافــة
األردنيــة وتتيــح لهــم الفرصــة ملامرســة اللغــة
وربطهــا بالحيــاة والبيئــة؛ تتمثــل يف برامــج
الرشيــك اللغــوي ،واألنديــة الثقافيــة والفنيــة
والرياضــة واللغويــة ،والرحــات والزيــارات
واألنشــطة املتنوعــة.

وقــال قوقــزة إن املركــز اســتقطب أفواجــا
كبــرة مــن الطلبــة األجانــب لربنامــج اللغــة
العربيــة تــم تصنيفهــم وتوزيعهــم عــى
عــدد مــن املســتويات ،األمــر الــذي يؤكــد
أن املركــز يســر عــى خطــة واضحــة املعــامل
تهــدف إىل التوســع يف دول جديــدة وجــذب
أعــداد أخــرى مــن الطلبــة إىل هــذا الربنامــج
الــذي يتســم بأبعــاد حضاريــة وثقافيــة.

التســويقية بتعميــم كتيبــن تعريفيــن
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة مكونــن مــن
 30صفحــة عــى أهــم الجامعــات العامليــة
التــي تــدرس اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ليتــم بثــه عــى الروابــط الخاصــة
يف مواقــع تلــك الجامعــات ضمــن زاويــة
"املواقــع املــوىص بهــا لتدريــس األجانــب
اللغــة العربيــة".
وزاد قوقــزة أن هذيــن الكتيبــن ســيتم
نرشهــا عــى املوقــع الخــاص باملركــز
كنســخة  ،PDFكــا ســيتم ترجمــة املحــاور
الرئيســية يف املوقــع إىل لغــات أخــرى
كالفرنســية واإليطاليــة واإلســبانية والصينيــة
واألملانيــة كخطــوة لتجويــد األداء وتطويــر
تقنيــات التدريــس وتوســعة خدمــات املركــز
والوصــول بــه إىل مصــاف املراكــز املتميــزة
الحاصلــة عــى االعتــاد الخــاص وشــهادة
اآليــزو.
ويطمــح املركــز بحســب قوقــزة إىل أن
يكــون مرجعــا معتمــدا إلصــدار شــهادة
عامليــة للمتخصصــن يف تدريــس اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا بالتعــاون مــع
مركــز االمتحانــات العاملــي ،ســيام وأن
املركــز تجمعــه عالقــات تعــاون مختلفــة
مــع عــدد كبــر مــن الجامعــات العامليــة
واملراكــز البحثيــة املتخصصــة الســتقطاب
الطلبــة األجانــب.
وألن اللغــة العربيــة أصبحــت مطلبــا مهــا
لكثــر مــن الــدول ومــن مختلــف الجنســيات
يف العــامل ألســباب كثــرة ،فــإن الدارســن
يف هــذه الشــعبة هــم ســفراء للجامعــة
يف مختلــف أنحــاء العــامل مبــا تفتحــه مــن
أبــواب للتبــادل الثقــايف واألكادميــي بينهــا
وبــن مختلــف الســفارات واملراكــز الثقافيــة
املختلفــة.

رصح قوقــزة عــن ســعي
ويف ســياق متصــل ّ
املركــز إىل تطويــر نفســه مــن الناحيــة
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المرسم الجامعي موئل للطلبة المبدعين والموهوبين
ســناء الصــادي  -الرســم ..تعبــر تشــكييل
يســتلزم عمــل عالقــة مــا عــى ســطح مــا،
وهــو التعبــر عــن األشــياء بواســطة الخــط
أساســاً أو اللــون.
والفنــون التشــكيلية واحــدة مــن الفنــون
املرئيــة التــي مــن خاللهــا نســتطيع مشــاهدة
اللوحــة متكاملــة تحتــوي عــى موضــوع
بتشــكيل لــوين متكامــل.
والرســم قــد يكــون تســجيالً لخطــوط رسيعــة
لبعــض املالحظــات أو املشــاهد والخواطــر
لشــكل مــا يف لحظــة معينــة ،وقــد يكــون
عم ـاً تحضريي ـاً لوســيلة أخــرى مــن وســائل

التعبــر الفنــي ،ولكنــه يف أحيــان كثــرة
يكــون عمــاً فنيــاً مســتقالً قامئــاً بذاتــه.
وتعــد أهــم مبــادئ الرســم الصحيحــة
االبتــداء برســم الهيــكل الخارجــي للشــكل
املــراد رســمه ،واالنتبــاه إىل املســافات بــن
األشــكال ،إذا كان الرســم يحتــوي أكــر مــن
شــكل فكلــا كان الشــكل أقــرب كلــا كان
حجمــه أكــر ولونــه أغمــق ،واالنتبــاه إىل
الظــل والضــوء ،وأيضــا لكيفيــة مــزج األلــوان
بطريقــة صحيحــة.
فالرســوم تختلــف يف مظاهرهــا وأهدافهــا؛
فهنــاك الرســومات البســيطة التــي يتــدرب

عليهــا الطلبــة الذيــن ال ميتلكــون الخــرة
واملهــارة يف الرســم فيامرســون الرســوم
البســيطة (طبيعــة صامتــة) ويتدربــون
عــى رســم الشــكل حتــى اإلتقــان وهنــا
تــأيت مرحلــة الظــل وتكويــن شــكل ثــايث
األبعــاد..
أمــا الرســومات املتكاملــة فتؤخــذ عــى أنهــا
عمــل فنــي مســتقل لذلــك الطالــب الــذي
تــدرب وعمــل "اسكتشــات" إىل أن أصبحــت
مهارتــه عاليــة تؤهلــه أن ينجــز عمــا فنيــا
باأللــوان الزيتيــة متغنيــا باملناظــر الطبيعيــة
أو الطبيعــة الصامتــة أو الرتاثيــات أو لوحات
لخيــول عربيــة أو اللوحــات التجريديــة ....

وملامرســة الرســم البــد مــن مــكان وحاضنــة
إبداعيــة تصقــل وتنمــي وتــرز حجــم
اإلبــداع لــدى الطلبــة ،وتحفــز عــى إثبــات
الجــدارة والقــدرة عــى خلــق إبداعاتهــم
الالمتناهيــة ،فــكان املرســم الجامعــي
التابــع لدائــرة النشــاطات الثقافيــة
والفنيــة واإلعالميــة يف عــادة شــؤون
الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة املوئــل لهــذه
اإلبداعــات.
واملرســم الجامعــي مــكان مهيــأ ومخصــص
ملامرســة مختلــف مجــاالت املــادة
التشــكيلية وإثــراء الرؤيــة البرصيــة
للطــاب ،يقــوم باســتقطاب الطلبــة
ممــن ميتلكــون مهــارة الرســم مــن
مختلــف التخصصــات العلميــة واإلنســانية
وتطويرهــا مــن خــال املرشفــن واملدربــن
املوجوديــن يف املرســم.
وينتســب الطلبــة لعضويــة املرســم بحيــث
يكــون مالذهــم يف أوقــات الفــراغ بعيــدا
عــن ضجيــج الحيــاة الدراســية التــي
تحتــاج إىل جهــد كبــر ...فهــو مــكان يوفــر
لهــم الراحــة والهــدوء والجــال ليندمــج
هــذا الجــال بــن األلــوان واألشــكال لتنتــج
أخــرا أجمــل اللوحــات الفنيــة...

ويتــم تحضــر إطــارات اللوحــات داخــل
املرســم مــن خــال مختــص بهــذا العمــل
بحيــث يتعــرف الطلبــة عــى تأســيس
اللوحــة الزيتيــة.
وللمرســم الجامعــي نصيــب األســد يف
االحتفــاالت الرســمية والخاصــة؛ وذلــك
بعمــل معــارض داخــل الجامعــة وخارجهــا،
وحضــور مميــز بفعاليــات متعــددة
باملشــاركة مــن خــال املشــاركات الالفتــة
يف املعــارض واملســابقات الفنيــة التــي
تقــام عــى مســتوى الجامعــات األردنيــة
يف اململكــة.
وللفــوز باملســابقات الفنيــة حضــور يف
ســاحة املرســم الجامعــي ...وهنــا يــأيت دوره
باللمســة الجامليــة التــي تعطــي املــكان
رونقــا أنيقــا وجميــا ،وملــا ينتجــه مــن
لوحــات فنيــة كثــرة؛ فــا يــكاد يخلــو مبنــى
مــن مبــاين الجامعــة وأمكنتهــا مــن لوحــات
تشــكيلية فنيــة مــن إنتــاج طلبــة املرســم
الجامعــي يف عــادة شــؤون الطلبــة.

وتزيــن اللوحــات الفنيــة املتنوعــة باملناظــر
الخالبــة الطبيعيــة أجنحــة وأقســاما يف
مستشــفى الجامعــة األردنيــة لتعطــي أمــا
باســتمرار الحيــاة ....كذلــك تــم إرســال
اللوحــات التشــكيلية إىل فــرع الجامعــة
األردنيــة يف العقبــة وتــم تزويــد الفــرع
مبجموعــة كبــرة مــن اللوحــات التشــكيلية
لتضفــي ملســة جــال عــى املــكان....
والحديــث عــن املرســم الجامعــي طويــل
ملــا يحققــه مــن إنجــازات كبــرة يف مجــال
الفنــون الجميلــة؛ فهــو يف رحلــة مســتمرة
يف مجــال إبــداع الطلبــة ...باإلضافــة إىل
الــورش الفنيــة الخارجيــة والداخليــة يف
الجامعــة .ويحــرص املرســم الجامعــي عــى
التواصــل مــع املجتمــع الفنــي الخارجــي
واســتضافة فنانــن لعمــل ورش داخــل
املرســم ،ويعقــد محــارضات فنيــة لفنانــن
أردنيــن ،وعمــل زيــارات فنيــة لــدور
العــرض بهــدف إطــاع طلبــة املرســم عــى
أنــواع الفنــون التشــكيلة.

ويتــدرب الطلبــة الذيــن ال ميتلكــون
مهــارة الرســم مــن خــال دورات تدريبيــة
تأسيســيه يتعلمــون فيهــا كيفيــة رســم
الشــكل واســتخدام الظــل ،ومنهــم مــن
يتابــع مهــارة الرســم باالنتســاب بعضويــة
إىل أن يتخــرج يف الجامعــة.
ويوفــر املرســم للطلبــة املــواد واملســتلزمات
الفنيــة ذات الجــودة العاليــة مــن األلــوان
الزيتيــة واأللــوان املائيــة وألــوان الباســتيل،
وكذلــك عمــل رســومات بقلــم الرصــاص
وكنــوع مــن التجديــد يتــم تدريــب الطلبــة
الرســم عــى الزجــاج والرســم وعــى أنــواع
معينــة مــن األقمشــة مثــل املخمــل.
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طلبة "األردنية" يقفون سدا منيعا في وجه من يعبث بمنجزهم العلمي
ســناء الصــادي وهبــة الكايــد  -يف الجامعــة
األردنيــة مســاحات واســعة مــن الذكريــات
وآفــاق ممتــدة نحــو املســتقبل ورؤى تنتظــر
التحقــق بالجــد املثابــرة ،وباللهــو أحيانــا يف
جنباتهــا وشــوارعها دون أن يبعدنــا اللهــو
عــن تحقيــق الغايــة األســمى  ..كل هــذا
ســنقّصه عــى أبنائنــا يف مقبــل األيــام بــكل
فخــر وتيــه؛؛ إننــا أبنــاء األردنيــة األم.
والوقــوف عــى مجريــات أحــداث العنــف
األخــرة التــي شــهدتها الجامعــة يســتدعي
رضورة التصــدي لهــا ومواجهتهــا بالوعــي
واإلدراك ،ســيام وأن أرسة الجامعــة بكاملهــا
تســتنكر مــا حــدث ،وتتفــق عــى أنهــا ال
متثــل القيــم األردنيــة الراســخة والتقاليــد
الثابتــة يف إظهــار املجتمــع األردين أرقــى
صــور التعايــش وقبــول اآلخــر واحرتامــه رغــم
اختالفــه.
وتأكيــدا لهــذا كان ألكادميــي "األردنيــة"
وطلبتهــا وموظفيهــا رأي واحــد حيــال مــا
جــرى نرصــده يف هــذا التقريــر.
ر َد اكادمييــو الجامعــة األردنيــة ســلوك العنف
لــدى بعــض الطلبــة ألســباب متعــددة أهمهــا
وجــود ثغــرات يف السياســات التعليميــة،
ومحدوديــة الفكــر ،وضعــف قيــم الحــوار
القائــم عــى تعــدد اآلراء واألفــكار.
واجتمعــت اآلراء عــى أن الطالــب الــذي
يســلك العنــف غالبــا مــا يعــاين تحصيــا
أكادمييــا متدنيــا ،إضافــة إىل تفــي الواســطة
واملحســوبية األمــر الــذي يفاقــم املشــكلة
ويزيــد مــن فــرص حــدوث املشــاجرات
الجامعيــة.
واعتــر عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور خالــد
الرواجفــة يف ترصيــح ملوقــع أخبــار الجامعــة
أن مــا حصــل طــارئ عــى مجتمــع الجامعــة،
وعــى طلبتهــا املميزيــن.
وحــول املشــاجرة أوضــح الرواجفــة أن إدارة
الجامعــة منــذ بــدء املشــاجرة حاولــت احتواء
الطلبــة املتشــاجرين والتواصــل معهــم ،إال
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أن تــم دخــول مجموعــة مــن الخارجــن
علىالقانــون بطريقــة غــر مرشوعــة إىل الحرم
الجامعــي والتعــرض للطلبة بالــرب وإلحاق
األذى ببعضهــم  ،وتبــادل املشــادات الكالميــة
فيــا بينهــم أدى إىل تفاقــم املشــكلة.
ووجــه اللــوم ملنابــر اإلعــام ووســائل
التواصــل االجتامعــي التــي عمــدت إىل
تهويــل الحــدث بطريقــة خاطئــة دون
تح ـ ّر ،مؤكــدا أن الجامعــة ومبانيهــا مــزودة
بكامــرات املراقبــة وتقــوم إدارة الجامعــة
حاليــا برصــد تلــك الكامـرات للوقــوف عــى
مــا حــدث والتعــرف عىل األشــخاص املتســبنب
يف املشــاجرة واتخــاذ أشــد العقوبــات بحقهــم
بحســب نظــام تأديــب الطلبــة يف الجامعــة.
وبــن أن لجــان التحقيــق بــدأت تحقيقاتهــا
لجمــع الحقائــق واملعلومــات مــن الطلبــة
واملوظفــن.
وأكــد الرواجفــة أن الجامعــات منــارات علــم
ومعاقــل تنويــر تســعى إىل نــر العلــم
واملعرفــة بــن النــاس وتوظيفهــا يف خدمــة
املجتمــع ،مبــا يف ذلــك املصلحــة العامــة،
باإلضافــة إىل بنــاء شــخصية الطالــب بنــاء
ســليام بعيــدا عــن كل أشــكال االلتــواء
واالنحــراف يف إطــار منظومــة قيميــة
متوازنــة.
وأشــار إىل أن الجامعــات تخاطــب عقــول
الطلبــة وال تخاطــب أجســادهم ألن االنتــاء
بالفعــل ال بالقــول.
عميــد كليــة امللــك عبداللــه الثــاين
لتكنولوجيــا املعلومــات الدكتــور بســام حمــو
وصــف مــا جــرى مــن أحــداث باملعيــب يف
أم الجامعــات األردنيــة والتــي تعــود أســبابها
إىل ضعــف الــوازع الدينــي ،مطالبــا الجامعــة
باتخــاذ كافــة اإلج ـراءات الرادعــة بحــق كل
مــن تســول لــه نفســه االعتــداء عــى الحــرم
الجامعــي.

وأضــاف أن الجامعــة اســتضافت قبــل
شــهر مجموعــة مــن الشــخصيات الفكريــة
ملناقشــة الورقــة النقاشــية التــي طرحهــا
جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين مبــا تشــكله مــن
نهــج وخارطــة طريــق لرســم معــامل ومالمــح
املســتقبل األردين ،ومــن أهــم مضامينهــا
التاكيــد عــى مبــدأ ســيادة القانــون األســاس
للدولــة املدنيــة التــي تعتمــد عــى العدالــة
واملســاواة وتكافــؤ الفــرص ،مــن هنــا ال بــد
مــن تطبيــق القانــون عــى الطلبــة الذيــن
قامــوا بالعمــل التخريبــي الــذي مــن شــأنه
املســاس بهيبــة الجامعــة والدولــة األردنيــة.
ويوضــح عميــد كليــة العلــوم الدكتــور ســامي
محمــود أن مــا حــدث مــا هــو إال تجــاوز
لكافــة الخطــوط الحم ـراء لــدور الجامعــات
الهــادف إىل تخريــج جيــل واع متســلح
بالعلــم واملعرفــة ،ويتمتــع بالقيــادة والفكــر
واألخــاق.
وبــن أن الجامعــات أنشــئت إلعــداد قــادة
املســتقبل ال لقــادة مــن "الغوغائيني" -حســب
وصفــه -ال تعــي مــا تقــوم بــه ،مطالبــا
الجامعــات بعــد الســاح ألي خــارج عــى
القانــون أن يهــدم مســتقبل األجيــال القادمــة.

مــن جانبهــا أكــدت الطالبــة عليــاء الزعبــي
مــن قســم املحاســبة يف كليــة األعــال أنهــا
ضــد هــذه األحــداث التــي ميكــن وصفهــا
بأنهــا مرحلــة مــن الالوعــي لــدى الشــباب
وعــدم قدرتهــم عــى التعامــل مــع مجريــات
األمــور وجهــل الطريقــة األمثــل لحــل
املشــاكل.
فيــا دعــت الطالبــة رهــف الخطيــب مــن
قســم اإلدارة الســياحية زمالءهــا طلبــة
الجامعــة االتحــاد عــى مبــدأ واحــد مفــاده
أننــا هنــا مــن أجــل التعليــم وليــس مــن
أجــل تعزيــز الجهــل املــؤدي بالــرورة إىل
تولــد رشارة مــن الفتنــة بــن صفــوف الطلبــة.
الطالبــة رنيــم عــ ّزام اســتنكرت بشــدة
الن ـزاع الــذي تــم واألحــداث التــي حصلــت
بــدءا مــن املنــاورات التــي خلقــت املشــكلة
وانتهــا ًء بدخــول أشــخاص حــرم الجامعــة
وهــم ال ميثلونها ،مشــرة إىل أن األردن شــعب
واحــد ال ميكــن ألي أحــد تقســيمه أبــدا ،وأن
األ ْوىل أن يســتثمر الطلبــة جهدهــم يف خلــق
تنافــس رشيــف فيــا بينهــم لرفعــة الوطــن
ومتثيلــه عاليــا يف كثــر مــن املحافــل التــي
تؤثــر إيجابــا عــى ســمعته وتكــون قاعــدة
أساســية تســتند إليهــا األجيــال القادمــة.
واتفــق مجموعــة مــن الطلبــة عــى أن أغلــب
املشــاكل الســلوك ّية بــن الشــباب تكــون

نتيجــة الغفلــة عــن الرقابــة اإلله ّيــة ،فــا
يشــعر اإلنســان باملســؤول ّية تجــاه أعاملــه
بغيــاب الــوازع الدينــي ،موجهــا رســالة إىل
زمالئــه بــرورة التكاتــف والتعاضــد مــن
أجــل مواجهــة هــذه الظاهــرة التي ســتعكس
حــاال ال يرضــاه أي منــا عــى املــدى البعيــد.
ويف لقــاء تلفزيــوين لنخبــة مــن طلبــة
الجامعــة مــن كليــات مختلفــة عــى قنــاة
"رؤيــا" أجمــع الطلبــة عــى رضورة تصحيــح
مــا اصطلــح عليــه مؤخـرا بالعنــف الجامعــي
إىل العنــف املجتمعــي الــذي امتــد للجامعــة.
وأظهــروا درجــة عاليــة مــن املســؤولية تجــاه
جامعتهــم يف الحفــاظ عــى املكتســبات
األخالقيــة ومنظومــة القيــم االجتامعيــة
التــي ال بــد أن يتحــى بهــا طلبــة الجامعــات
عــى وجــه الخصــوص ،وصــوال مبســتقبلهم
ومســتقبل أبنائهــم ومســتقبل األوطــان إىل
بــر األمــان.
ويف تعليــق للســيد بســام مريــش عــى مــا
جــرى ،قــال إن الوحــدة الوطنيــة هــي أحــد
أبــرز الركائــز الوطن ّيــة إحــدى أهــم الدعائــم
واملقومــات التــي تجمــع أبنــاء الوطــن
الواحــد ،وتقــوم بشــكل أســايس عــى ح ّبهــم
لهــذا الوطــن وانتامئهــم لــه ودفاعهــم عنــه

أي قــ ّوة خارج ّيــة تحــاول إيــذاءه أو
ضــ ّد ّ
بــأي شــكل مــن األشــكال،
الســيطرة عليــه ّ
وهــذا مــا يأملــه األردن مــن أبنائــه وطلبــة
العلــم يف املؤسســات التعليميــة.
وأضــاف مريــش أن هــذا العنــف ميثــل
مجموعــة مــن خــارج هــذا الــرح األكادميي؛
فطلبــة األردنيــة عــى قــدر كبــر مــن الوعــي
واملســؤولية تجــاه مقدراتهــم ،مؤيــدا مــا
جــاء يف ترصيحــات رئيــس الجامعــة ومجلــس
األمنــاء بجديــة تطبيــق األنظمــة والقوانــن
واتخــاذ اإلجـراءات الرادعــة بحــق املخالفــن.
حصــاد األردنيــة مــن التقــدم واإلنجــاز
وفــر؛ علامؤهــا ســدنة العلــم ومقدمــوه
لطالبيــه ،أبناؤهــا مشــاعل التنويــر ،وســفراء
الفكــر والعلــم والثقافــة يقفــون ســدا منيعــا
مســلحني بســبل التطويــر والتنميــة ،يدفعهــم
الواجــب والضمــر الحــي للتصــدي لــكل مــا
مــن شــأنه النيــل مــن منجزهــم العلمــي
وجامعتهــم األبهــى ،ويقولــون لهــا بلســان
واحــد:
من ذرى مجدها ينهل العلامء
وعىل زندها يتسامى العطاء
واملنى عندنا ثوبها اخرض
باسم أردننا اسمها يكرب

وأشــارت عميــدة كليــة اآلثــار والســياحة
الدكتــورة ميســون النهــار إىل رضورة إعــادة
النظــر يف سياســات الرتبيــة بــدءا مــن البيــت
واملدرســة وصــوال إىل الجامعــات ،ورضورة
تعزيــز مفهــوم االنتــاء للوطــن األكــر
بعيــدا عــن االنتــاءات الضيقــة القامئــة عــى
املناطقيــة.
الطالــب ماهــر العــدس مــن كليــة اآلثــار
والســياحة أكــد أن مــا حصــل كان ســببا لخلــق
نعــرات إضافيــة ،وال يســتحق أن تهتــز مــن
أجلــه ســمعة رصح أكادميي بأكمله ،ســيام وأن
الجامعــة األردنيــة مــن أقــوى الجامعــات بــن
نظرياتهــا؛ األمــر الــذي يحتّــم علينــا الوقــوف
وقفــة واحــدة مقابــل أي ثغ ـرات وتجمعــات
تؤثــر ســلبا عــى الجامعــة والوطــن.
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كليــة علــوم التأهيــل فــي "األردنيــة" ...مؤشــر واضــح علــى تقــدم ورقــي الرعايــة
الصحيــة في األردن
هبــة الكايــد  -يعــد القطــاع الصحــي مــن
الركائــز األساســية التــي يقــوم عليهــا أي
مجتمــع ،ويعكــس مــدى التقــدم الحضــاري
والتطــور العلمــي لديهــا ،وتحقيقــا لهــذا
أنشــئت كليــة علــوم التأهيــل يف الجامعــة
األردنيــة ،لتؤكــد دورهــا يف تنميــة املجتمــع
تكامــاً مــع ســائر العلــوم والتخصصــات،
وإعــداد وتأهيــل وتخريــج الكــوادر املؤهلــة
تأهيــاً علميــاً ومهنيــاً يف مجــال الصحــة
وعلــوم التأهيــل وكذلــك لتلبيــة احتياجــات
املجتمــع يف هــذا املجــال.
"علــوم التأهيــل" األوىل والوحيــدة مــن
نوعهــا التــي تعنــى بعلــوم التأهيــل يف
العــاج الطبيعــي والوظيفــي واألطــراف
االصطناعيّــة واألجهــزة امل ُســاعدة وعلــوم
الســمع وال ُنطــق ،وقــد حملــت هــذا
االســم يف املنطقــة ُمنــذ تأسيســها يف العــام
 ،1999متبنيّ ـ ًة محــاور الخطــة االســراتيجية
للجامعــة متاشــيا مــع السياســات العامــة
لهــا وتحقيقــا لــرؤى قياداتهــا يف التعلــم
والتعليــم ،والبحــث العلمــي ،وخدمــة
املجتمــع وتنميتــه ،والبيئــة الجامعيــة،
والبنــاء التنظيمــي واإلداري للجامعــة،
وضــان الجــودة والتعلــم املســتمر.
وتوفــر الكليــة طواقــم مؤهلــة للتعامــل
مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة وضحايــا
الحــوادث والحــروب خصوصــاً مــع
االضطرابــات الراهنــة يف املناطــق املحيطــة
يف األردن ،مــا تو ّجــب عــى القامئــن عليهــا
وضــع خطــة اســراتيجية تنظــم عمــل
الكليــة وتوجــه جهــود كوادرهــا لالضطــاع
بالــدور املرجــو منهــا.
وتتبنــى الكليــة رؤى الجامعــة يف الوصــول
إىل مصــاف الجامعــات املصنفــة عامليــا
بعزمهــا عــى تطويــر العمليــة التعليميــة
وتحفيــز البحــث العلمــي الهــادف مبــا
يضمــن تحقيــق اإلبــداع والتميــز مــن أجــل
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قيــادة مجتمــع املعرفــة مــن خــال توفــر
بيئــة حاضنــة و داعمــة للمتميزيــن.
وتســعى الكليــة إىل الريــادة يف إنتــاج
وتطويــر املعرفــة وإعــداد الكــوادر البرشيــة
املتميــزة يف مجــال علــوم التأهيــل؛ تحقيقــا
ملبــادئ الجــودة الشــاملة يف التعليــم
والتدريــب الرسيــري والخدمــات التأهيليــة
يف مجــاالت العــاج الطبيعــي والوظيفــي
واألط ـراف االصطناعيّــة واألجهــزة امل ُســاعدة
وتقويــم ال ُنطــق واللغــة وخدمــات
الســمعيات ،وصــوال إىل التميــز إقليميــا
وعامليــا.
ويعمــل طاقــم الكليــة عــى إعــداد و
تدريــب أفـراد متميزيــن يف مجــال التأهيــل،
يكونــون املثــل األعــى يف املامرســات
املهنيــة يف مختلــف القطاعــات اإلكلينيكيــة
واملجتمعيــة ،ويقدمــون خدمــات تأهيليــة
تناســب احتياجــات املجتمــع املحــي
واإلقليمــي.
وتبــذل الكليــة جهــودا جــادة لتحصيــل
االعتامديّــة العامليّــة للربامــج األكادمييّــة مــن
امل ُنظّــات العامليّــة ذات العالقــة ،وتفعيــل

العيــادات يف أقســامها ،واســتحداث برامــج
أكادمييّــة وبرامــج دراســات عليــا جديــدة
ترتقــي مبُســتوى الكُليّــة مـ ّـا ينعكــس عــى
زيــادة امل ُســاهمة يف رفــع تصنيفهــا والعمــل
عــى اســتقطاب طلبــة مــن ُمختلــف الــدول
يف املنطقــة ،فضــا عــن ســعيها للعمــل عــى
تعزيــز عمليّــة البحــث العلمــي للهيئــة
التدريســيّة.
وتعتــزم "علــوم التأهيــل" عــى مجابهــة
التحديــات التــي تواجههــا وحلّهــا مــن خــال
تطويــر تجهيــزات املختــرات واســتغالل
أماكــن التدريــب العمــي الداخليــة
والخارجيــة التــي يصلــح أن تكــون قاعــات
معتمــدة للتدريــب العمــي والرسيــري
للطلبــة.
هــذه الكليــة وغريهــا ممــن تحمــل رؤى
مشــركة تســهم يف خلــق مجتمــع متعــاون
ومتكاتــف يســعى إىل تكويــن عالقــات
بنــاءة مــع املجتمــع الخارجــي وإعــداد
عقــول وكفــاءات شــابة قــادرة عــى
التطويــر واإلبــداع ومواجهــة متغــرات
الحيــاة العمليــة والتأقلــم اإليجــايب معهــا.

عمــادة البحــث العلمــي تتبنــى خطــة طموحــة للوصــول بالجامعــة األردنيــة إلــى
العالميــة
هبــة الكايــد  -عــى الرغــم مــن أن البحــث
العلمــي يف بالدنــا يواجه العديد مــن الصعوبات
اإلداريــة واملاليــة ،إال أن الجامعــة األردنية وضمن
إدراكهــا ألهميــة وقيمــة البحث العلمي تســعى
جاهــدة لتجــاوز هــذه الصعوبــات مــن خــال
تأســيس ورعايــة مراكــز متيّــز تحـــافظ عـــى
التــوازن بـيـــن األبحاث األسـاسيـــة والتطبيقية،
وتشــجع األبحــاث التطبيقيــة املوجهــة نحــو
االبتــكار والتصنيــع وتســويق البحــث وتطويــر
املعرفــة بالوســائل واإلجــراءات واألدوات.
خطــة "عــادة البحث العلمــي" االسـراتيجية ال
تبتعــد يف مضمونهــا عــن اسـراتيجية الجامعــة
يف أن تكــون جامعــة متميــزة أكادمييــا وبحثيــا
ورياديــا وصــوال ملســتويات عامليــة متقدمــة .
ووفقــا لعميــد البحــث العلمــي الدكتــور شــاهر
املومنــي فــإن خطــة العــادة تتفــق مــع
طمــوح الجامعــة األردنيــة للوصــول اىل العامليــة
مــن خــال االرتقــاء مبســتوى البحــث العلمــي،
بتطويــر أربعــة محــاور رئيســية هــي :البحــث
العلمــي وضــان الجــودة والبنــاء التنظيمــي
واإلداري والبيئــة الجامعيــة.
وأضــاف املومنــي أن هذه املحــاور تندرج ضمن
مجموعــة مــن األهــداف مــن شــأنها تحقيــق
نتاجــات متوقعــة وإنجــازات بحثيــة تعمــل عىل
رفــع تصنيــف الجامعــة وزيــادة كفــاءة البحــث
العلمــي وتســهيل إجراءاتــه وتشــجيع الباحثــن
عــى االســتمرار يف إنجازاتهــم البحثيــة ورفــع
مســتوى األبحــاث ،باإلضافــة إىل املســاهمة يف
دعــم الخطــط التنمويــة يف األردن.
وقامــت العــادة بتعديــل مجموعــة مــن
تعليــات النــر تتعلــق بتصنيــف املجــات؛
وذلــك بالرتكيــز عــى نــر أبحــاث أعضــاء هيئة
التدريــس يف املجــات املعتمــدة ذات الســمعة
العامليــة ،باإلضافــة إىل تعديــل تعليــات برامــج
املاجســتري والدكتوراه بتشــجيع طلبة الدراســات
العليــا عــى النــر يف تلــك املجــات.
وتتضمــن أهــداف عــادة البحــث العلمــي

بحســب املومنــي تفعيــل التعــاون والتنســيق
لبنــاء رشاكات اســراتيجية يف مجــال البحــث
العلمــي مــع جهــات وطنيــة وإقليميــة وعاملية،
كــا تســعى إىل زيــادة قيمــة الدعــم املــايل
للمشــاريع البحثيــة املدعومــة مــن عــادة
البحــث العلمــي.
وال يخفــى الــدور املهــم الــذي تقــوم بــه عــادة
البحــث العلمــي يف الجامعــة األردنيــة عــى
املســتوى الوطنــي واإلقليمــي ،ويتجــى هــذا
الــدور يف املجــات العلميــة الصــادرة عنهــا مبــا
تتناولــه مــن حقــول املعرفــة املختلفــة يف العلوم
اإلنســانية والتطبيقيــة؛ مــا يســتدعي تطويــر
آليــة النــر يف هــذه املجــات وفهرســتها يف
قواعــد بيانــات عامليــة.
ولفــت املومنــي إىل أن العــادة تركــز عــى
األبحــاث ذات الطابــع اإلنتاجــي وتهتــم بـراءات
االخـراع يف املعــارف الجديدة وتوفر التســهيالت
الالزمــة لتســجيلها مــن خــال شــعبة نقــل
التكنولوجيــا فيهــا مبــا يضمــن حقــوق الجامعــة
والباحــث عــى حــد س ـواء ،إضافــة إىل تحفيــز
الباحثــن يف الجامعــة وتشــجيعهم عــى العمــل
ضمــن فــرق بحثيــة متعــددة االختصاصــات
وذلــك مــن خــال العمــل عــى وضــع أســاء
املجموعــات البحثيــة وعناويــن مشــاريعهم
واألبحــاث املنشــورة عــى موقــع الجامعــة.
وتحــرص العــادة عــى توثيــق نتــاج البحــث
العلمــي الخــاص بأعضــاء الهيئــة التدريســية

يف الجامعــة وتهتــم بــدور الطلبــة يف العمليــة
البحثيــة؛ وذلك بتشــجيع ودعم تشــكيل النوادي
البحثيــة يف مختلــف كليــات الجامعة وأقســامها
للعمــل عــى اســتثامر الطاقــات الطالبيــة يف
املشــاريع البحثيــة.
وتســعى العــادة ضمــن خطتها املســتقبلية إىل
تخصيــص مجموعــة مــن األنشــطة التــي مــن
شــأنها تحقيــق األهــداف املرجـ ّوة وترجمتهــا إىل
واقــع ملمــوس ،واســتقبالها الحتياجــات أعضــاء
الهيئــة التدريســية وعــى رأســها العمــل عــى
تشــكيل لجنــة أخالقيــات البحــث العلمــي التي
تجــرى عــى اإلنســان أو الحيــوان يف عــادة
البحــث العلمــي.
وتركــز العــادة عــى تطويــر قــدرات البحــث
العلمــي ملواجهــة التحديــات املحليــة واإلقليمية
والعامليــة ،وســتعطي أولويــة قصــوى لتوفري بيئة
مالمئة تشــجع النشــاطات البحثية الخالقــة ذات
املســتوى العاملــي ،وســتحرص عــى التعــاون مع
صنــدوق دعــم البحــث العلمــي وتأطــر العالقة
مــع القطــاع الخــاص يف هــذا املجــال.
وهــي بهــذا أيضــا تنســجم مــع رســالة الجامعــة
يف توفــر خــرة تعلميــة متميــزة ،وتب ّنــي بحــوث
منتجــة للمعرفــة ،وبناء جســور مجتمعية متينة
ضمــن بيئة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار والريــادة،
واســتغالل أمثــل للمــوارد والســعي لتحقيــق
رشاكات فاعلــة.
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الباص المكشوف...

المحمل بعبق التاريخ
رحلــة إلــى قلــب عمــان النابض وارتداد نحو وســطها العتيق
ّ

واملطاعــم واملقاهــي الشــعبية التــي ال زال
الكثــرون منــا يــرون عــى قضــاء أمتــع
األوقــات فيهــا ،ومل تندثــر رغــم زحــام
الحداثــة ،وصــوال إىل منطقــة جبــل القلعــة
حيــث العديــد مــن اآلثــار القدميــة وخاصــة
معبــد هرقــل وقــر األمويــن.
جولــة مشــوقة كانــت وســيلة مثــى الكتشــاف
مدينــة عــان مباضيهــا وحارضهــا ،جــاءت عند
حســن ظــن الجميــع ،فأعربــوا عــن امتنانهــم
للقامئــن عــى هــذا املــروع الحيــوي الهــادف
الــذي يســهم يف التعــرف عــى معــامل األردن
الحضاريــة ،القدميــة والحديثــة ،والرتويــج لهــا.

فاديــة العتيبــي  -مــاذا لــو ســنحت لــك
الفرصــة لتعيــش املــايض مــن جديــد ،املــايض
الــذي مــا زال شــامخا رغــم أنــف الحــارض،
فتبحــر يف محطاتــه وتعيــش بعضــا مــن أيــام
عاشــها آباؤنــا وأجدادنــا ،متنســا عبقــه،
وراويــا عطشــك لبعــض مــن ذكرياتــه.
مــاذا لــو ســنحت لــك الفرصــة لتتعــرف عــى
كل مــا هــو قديــم وأثــري ،لتســكن إليــه
وتعيــش الخيــال والحلــم ،متجــوال يف فصــول
حكاياتــه التــي لطاملــا قرأنــا عنهــا يف الكتــب
والقصــص حتــى المســت بأصالتهــا وعنفوانهــا
الوجــدان ،وترســخت يف األذهــان.
كل مــا فــات بــات مــن املمكــن تحقيقــه ويف
يــوم واحــد فقــط ،بعــد أن تــم اســتحداث
منتــج "بــاص جــت املكشــوف" للقيــام
بجــوالت ســياحية يف العاصمــة عــان ،هــذا
املنتــج الســياحي الــذي أضفــى نكهــة فريــدة
مــن نوعهــا عــى قطــاع الســياحة يف األردن.
فكــرة "البــاص املكشــوف" التابــع لرشكــة
النقليــات الســياحية جــت ،رائــدة مــن نوعهــا
كونهــا موجــودة يف العواصــم األوروبيــة ،إذ
يجــوب البــاص مناطــق عديــدة يف العاصمــة
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عــان ،يحمــل عــى متنــه العديــد مــن
املواطنــن والســياح العــرب واألجانــب يف
رحلــة محــدد مســارها يتــم خاللهــا إعــادة
اكتشــاف عــان مبناطقهــا القدميــة واألثريــة
والتاريخيــة ومعاملهــا الحضاريــة.
رحلــة وال أروع ،تأخــذك إىل عامل من التشــويق
واملتعــة واإلثــارة يف خــط زمنــي محــدد ،تبحــر
مــن خاللهــا إىل عــان القدميــة بوســطها
العتيــق املح ّمــل بعبــق التاريــخ منــذ تأســيس
اململكــة ،وبيوتهــا األثريــة ،ليتوقف بــك الزمن
وتنتقــل بعدهــا إىل عــان الحديثــة التــي تعج
باملبــاين ومراكز التســوق والفنــادق واإلطالالت
الخالبــة التــي تتيحهــا جبالهــا ومرتفعاتهــا :من
جبــل عــان إىل جبــل القلعــة إىل رأس العــن
وســبيل الحوريــات ومتحــف األردن الــذي
يــرز التطــور الحضــاري للمملكــة عــى مــر
العصــور.
مؤخــرا نظمــت كليــة اآلثــار والســياحة يف
الجامعــة األردنيــة ،ورشكــة جــت للنقليــات
وبالتعــاون مــع جمعيــة الفنــادق األردنيــة
رحلــة ســياحية بالبــاص املكشــوف ،جابــت
شــوارع ومناطــق مختلفــة مــن العاصمــة

عــان مــرورا بقــاع املدينــة وانتهــاء بجبــل
القلعــة.
الرحلــة التــي جــاءت بصحبــة وزيرة الســياحة
لينــا عنــاب ،ورئيــس الجامعــة األردنيــة
الدكتــور عزمــي محافظــة ،أرشف عــى
تنظيمهــا الدكتــور ســليامن الفرجــات مــن
كليــة اآلثــار والســياحة يف الجامعــة ،مبشــاركة
عــدد من ممثــي القطــاع الســياحي يف األردن،
وأكادمييــن وإعالميــن مــن مختلــف وســائل
اإلعــام.
كانــت االنطالقــة مــن منطقــة الــدوار الرابــع،
حيــث التجمــع ،ليبــدأ خــط مســر البــاص
املكشــوف ،ويف أجــواء منعشــة :حيث النســيم
العليــل وأشــعة الشــمس الدافئــة واألحاديــث
الجانبيــة املمتعــة ،تحوفهــا املناظــر املدهشــة
ملبــاين عــان الحديثــة حيــث التميــز والجــودة
وقــد شــيدت عــى شــوارع وأرصفــة متســقة
بعنايــة ،مــرورا مبنطقــة رأس العــن حيــث
يقبــع متحــف األردن الــذي يزخــر بــكل مــا
هــو قديــم ،وتســكن جنباتــه وأروقتــه قصــص
اآلبــاء واألجــداد ،ومــن ثــم إىل (قــاع املدينــة)
قلــب عــان النابــض ،حيــث املــكان الــذي
يعــج باألســواق القدميــة واملحــات التجاريــة

الوزيــرة عنــاب ،التــي اتخــذت عــى عاتقهــا
يف أوقــات مســتقطعة مــن الجولــة مهمــة
اإلرشــاد الســياحي لــركاب البــاص ،أكــدت
يف بعــض ترصيحاتهــا أهميــة تنــوع املنتــج
الســياحي يف اململكــة مــن أجــل الرتويــج
الســياحي والتســويق ،مؤكــدة أن منتــج "بــاص
جــت املكشــوف" للقيــام بجــوالت ســياحية
يف العاصمــة عــان فكــرة رائــدة وفريــدة
مــن نوعهــا وتســتحق كل الدعــم ملــا تلبيــه
مــن أهــداف منظومــة العمــل الســياحي يف
الرتويــج والتســويق لــأردن ومعاملهــا.
وقالــت إن هــذه الجولــة الســياحية لطلبــة
اآلثــار والســياحة يف الجامعــة األردنيــة إىل
املواقــع األثريــة والســياحية واملعــامل الرتاثية يف
عــان القدميــة مــرورا بعــان الحضاريــة ،هي
تجربــة فريــدة ،ودرس عمــي ملعاينــة الواقــع
الســياحي يف اململكــة ،وفرصــة مثينــة لالطــاع
عــى زوايــا مختلفــة وجامليــات متنوعــة يف
العاصمــة عــان.

الســياحة لينــا عنــاب للمشــاركة يف هــذه
الجولــة التــي أغنــت الطلبــة مبعلومــات
إضافيــة مــن خــال رؤيــة األماكــن مــن زوايــا
مختلفــة وبرؤيــة الســائح الــذي يــزور تلــك
األماكــن ألول مــرة ،ومالحظــة املزيــج بــن
املواقــع التاريخيــة والحداثــة التــي باتــت
عــان تتســم بهــا.
بــدوره قــال مديــر عــام رشكــة جــت مالــك
حــداد إن رشكــة جــت لبنــة مــن لبنــات
هــذا الوطــن تســعى بجــد مــن أجــل رفعــة
االقتصــاد الوطنــي مــن خــال النقل الســياحي
الرفيــع املســتوى ،مبينــا أن البــاص املكشــوف
ينطلــق يف رحلتــن يوميــا وبأســعار رمزيــة
للســائح العــريب واملواطــن؛ حيــث تبلــغ
الكلفــة للشــخص الواحــد ثالثــة دنانــر
للمواطــن والزائــر العــريب وســبعة دنانــر
للســائح األجنبــي.
وأضــاف حــداد أن الرشكــة وفــرت ثالثــة
باصــات مــن هــذا الطــراز يف العاصمــة
عــان ،وثالثــة أخــرى يف ثغــر األردن الباســم
العقبــة ،وواحــد يف مادبــا مــن أجــل القيــام
بنقــل الســياح والــزوار يف جــوالت ســياحية
فيهــا ،مبينــا أن الرشكــة مــزود رئيــي للمنتــج
الســياحي الفريــد مــن خــال النقل الســياحي
الراقــي وهــي ميــزة تتفــرد بهــا عــن العواصــم
العربيــة يف املنطقــة.

ولفــت إىل أنــه ســوف يكــون هنــاك يف العقبة
منتــج ســياحي مختلــف ومتميــز للســائح
والزائــر املحــي وهــو البــاص الربمــايئ؛ حيــث
ينقــل الســياح بجولــة داخــل مدينــة العقبــة
وأســواقها ومعاملهــا ومــن ثــم ينتقــل إىل البحر
ليتحــول اىل قــارب ســياحي مميــز تتوفــر
عليــه جميــع الخدمــات الســياحية مــن طعــام
ورشاب خــال جولــة بحريــة مميــزة.
املــرف عــى الجولــة الدكتــور ســليامن
الفرجــات أكــد أن هــذه التجريــة مثــرة وغنية
للطلبــة الذيــن يدرســون الســياحة يف الجامعة،
فهــي درس عمــي لهــم يتيــح لهــم التعامــل
املبــارش مــع قضايــا الســياحة ومالمســة الواقع
مــن خــال الجولــة التــي يقومــون بهــا عــر
البــاص املكشــوف الستكشــاف معــامل عــان
الجميلــة ،مثنيــا عــى جهــود القامئــن عــى
إنجاحهــا.
لتنفــرد بأجــواء األصالــة والعراقــة ،وتقــف
عــى شــواهد الحضــارة القابعــة يف األردن،
وتعيــش املــايض بلــذة الحــارض ،مــا عليــك إالّ
أن تتجــه مبــارشة ودون أي تفكــر ،لتســتقل
حافلــة البــاص املكشــوف ،ليصطحبــك يف
جولــة ســياحية وبأســعار زهيــدة ،لتحصــد
منهــا الفائــدة العظيمــة :التعــرف عــى ذاكــرة
املــكان ،والتأرجــح بــن األزمــان.

وعــر الدكتــور محافظــة عــن اعتـزازه وامتنانه
ملديــر رشكــة جــت مالــك حــداد لإلســهامات
الكبــرة التــي تقدمهــا الرشكــة ،وتــرز مــن
خاللهــا دور القطــاع الخــاص يف التشــاركية يف
دعــم القطــاع الســياحي مــع القطــاع العــام.
ومثــن محافظــة اســتجابة الرشكــة يف تنظيــم
الجولــة الســياحية بالبــاص املكشــوف لطلبــة
كليــة اآلثــار والســياحة ،واســتجابة وزيــرة
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قراءة في أوراق مؤتمر األمن الغذائي في األردن

ســناء الصــادي  -شــخصت أوراق مؤمتــر
"األمــن الغــذايئ يف األردن" الــذي عقــده
مركــز الدراســات االســراتيجية بالتعــاون
مــع مؤسســة الغــذاء والــدواء حالــة األمــن
الغــذايئ يف األردن ،ودقــت ناقــوس الخطــر
حــول مســتقبل األمــن الغــذايئ واإلنســاين
بســبب التحديــات التــي تراكمــت عــى
مــدى ســنوات عديــدة ،نتيجــة لألوضــاع
اإلقليميــة املرتديــة التــي يشــهدها االقليــم
خاصــة الناحيــة السياســية منهــا .
ويعــد األردن مــن الــدول محــدودة املــوارد
الزراعيــة حيــث تبلــغ مســاحته الكليــة 89
مليــون دونــم ،منهــا  %4.3أراض مســتغلة
زراعيــا أو مــا يعــادل  3.8مليــون دونــم،
بحيــث إن  %84مــن إجــايل األرايض الزراعيــة
تعتمــد يف زراعتهــا عــى ميــاه األمطــار،
وحــوايل  %16أرايض مرويــة ريًّــا دامئــا ،إضافــة
إىل أن األردن يصنــف مــن أكــر الــدول جفافــا
يف العــامل إذ تصــل حصــة الفــرد مــن مــوارد
امليــاه املتجــددة نحــو  90م 3ســنويا .
وأوضحــت األوراق ،التــي قدمهــا نخبــة مــن
الخــراء املتخصصــن ،أن رســم اســراتيجية
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واضحــة ســيكون كفيــا بالتغلــب عــى هــذه
التحديــات إىل درجــة قــد تســمح بتحقيــق
االكتفــاء الــذايت يف بعــض الســلع األساســية،
مــن خــال إعــادة النظــر يف النصــوص
والترشيعــات املتعلقــة باألمــن الغــذايئ عــى
املســتوى الوطنــي ،وتطويرهــا وتعديلهــا
لضــان عــدم التضــارب بــن تلــك النصــوص
والترشيعــات .
وطالبــت بــرورة متكــن رجــال القانــون
والقضــاء وتزويدهــم مبزيــد مــن الخــرة
القانونيــة يف مواضيــع الترشيعــات الوطنيــة
ذات العالقــة يف املحافظــة عــى األمــن
الغــذايئ ،وإضفــاء املزيــد مــن الحاميــة
والتنظيــم عــى عنــارص األمــن الغــذايئ،
والحفــاظ عــى االســتثامر مبجــال إعــداد
الغــذاء وتصنيعــه وتوزيعــه وتشــجيع
االســتثامر واملســتثمرين.
ورشحــت أوراق املؤمتــر ،الــذي حــره
خــراء ومختصــون يف موضــوع األمــن
الغــذايئ ،ودارســون مــن مركــز الدراســات
االســراتيجية ومؤسســة الغــذاء والــدواء،
بالتفصيــل حالــة األمــن الغــذايئ مــن خــال

العجــز يف الطلــب عــى املــواد الغذائيــة؛
األمــر الــذي يؤثــر يف وضــع االحتياطــات مــن
العمــات األجنبيــة للمملكــة نتيجــة زيــادة
فجــوة املــوارد خــال الســنوات األخــرة.

أن هــذه العمليــة بطبيعتهــا صناعــة كثيفــة
العاملــة تســاهم يف خلــق فــرص العمل ســواء
بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة بالقطاعــات
املســاندة الداعمــة للقطــاع الغــذايئ .

وطالــب املؤمتــرون بإعــادة األهميــة إىل
القطــاع الزراعــي والغــذايئ ،والتخطيــط
التنظيمــي للمســاحة الســكانية والزراعيــة،
وربــط بعــض املنظــات الزراعيــة بالصناعــة،
والعمــل عــى احتســاب الكلفــة الحقيقيــة
للميــاه والطاقــة ،واتبــاع سياســات وبرامــح
تعــزز األمــن الغــذايئ مــن خــال عمليــة
"التصنيــع الغــذايئ" التــي تشــكل ذراعــا
اســراتيجيا لدميومــة االقتصــاد الوطنــي،
ويعــزز املخــزون الغــذايئ االســراتيجي
واآلمــن ،ويســاهم يف االرتقــاء بالزراعــة ورفــع
القيمــة مــن املحاصيــل الزراعيــة وتقليــل
الفاقــد منهــا وزيــادة الصــادرات ،فضــا عــن

وجــاءت مطالبــات بالتوســع يف مشــاريع
الحصــاد املــايئ ،والعمــل عــى صــون املــوارد
الوراثيــة والتنــوع البيولوجــي ،وضــان توفــر
امليــاه لدعــم األمــن الغــذايئ ،وتكثيــف
االســتثامر بالبحــوث الزراعيــة وحاميــة
األرايض الزراعيــة مــن التدهــور ،ورضورة أن
يتــم إحــداث نقلــة نوعيــة بالزراعــة واإلنتــاج
الحيــواين إىل مســتوى يســوغ اســتعامل هــذا
الكــم الكبــر الــازم مــن امليــاه ،والــذي يصــل
ألكــر مــن  % 60مــن امليــاه املتوفــرة .

االقطــاب الثالثــة :املــاء والطاقــة والغــذاء؛
فــا ميكــن أن يتــم التعامــل مــع أي منهــا
دون القطبــن اآلخريــن ،خاصــة أن اســترياد
األردن بلــغ خــال العرشيــن ســنة األخــرة
نحــو  15مليــار دينــار أردين ســنويا مقارنــة
مــع تصديــر  4.5مليــار دينــار .
مــن الجديــر بالذكــر أن األمــن الغــذايئ،
حســب منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
املتحــدة ،هــو توفــر اإلمكانــات املاديــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة لكافــة البــر
للحصــول عــى الغــذاء الــكايف والصحــي
الــذي يؤمــن العنــارص الغذائيــة الرضوريــة
للقيــام بفعاليــات الحيــاة الصحيــة.

وشــدد املحــارضون عــى أن املعادلــة لتحقيق
األمــن الغــذايئ يجــب أن تكــون قامئــة عــى

محــاور ســامة وأمــن الغــذاء ،والترشيعــات
والسياســات ،والتحديــات التــي تواجــه
األمــن الغــذايئ ،الــذي وقــع بــن مطرقــة
التضــارب يف صالحيــات الجهــات املعنيــة يف
الشــأن وســندان النصــوص القانونيــة النافــذة
لتنظيــم العنــارص األساســية لألمــن الغــذايئ.
وســلط املشــاركون الضــوء عــى
الســيناريوهات املختلفــة تجــاه تغيــرات
اســتعامالت األرايض يف األعــوام ( - 2030
 )2050مــن خــال زيــادة التوســع العم ـراين
وتقلــص مســاحة أرايض املحاصيــل واألرايض
الحرجيــة ،مشــرين إىل تأثــر التدهــور يف
اتجاهــات قــدرات النظــم االيكولوجيــة عــى
توفــر الســلع والخدمــات الحيويــة فعليــا
عــى اإلنتاجيــة للمناطــق املنتجــة لألغذيــة،
األمــر الــذي سيشــكل تهديــدا كبــرا عــى
األمــن الغــذايئ باملســتقبل ،إذا اســتمر الحــال
عــى مــا هــو عليــه.
وبــن الدارســون أن قيــم االكتفــاء الــذايت
ســجلت تراجعــا نتيجــة للزيــادة يف أعــداد
الالجئــن لتعكــس الزيــادة يف تهديــد األمــن
الغــذايئ واالعتــاد عــى الــوارادت لســد
73

تقارير

تقارير

(مركز المياه والطاقة والبيئة) نافذة حية نحو عالم األبحاث واالكتشافات

يحقــق نجاعــة الفكــرة التــي وضــع مــن
أجلهــا كان البــد مــن أن يطــور طموحاتــه،
ليصبهــا وبشــكل مكثــف تجــاه قضايــا
الطاقــة والطاقــة املتجــددة التــي ال
زال محورهــا حديــث الــوالدة ســعيا يف
اقتنــاص الســبق وتحقيــق إنجــاز يضــاف
لرصيــده.
الجميــع يف املركــز مــن مســؤولني وباحثــن
وإداريــن يعملــون بــروح متفائلــة،
لقناعــة يف داخلهــم أن مــا يســهبون فيــه
مــن بــذل وعطــاء علمــي ومعــريف مــن
شــأنه حاميــة الوطــن واملواطــن يف املقــام
األول ،وللتأكيــد عــى اســتحقاق مفــاده
أن منظومــة العلــم واملعرفــة والبحــث
العلمــي هــي الســبيل للوصــول ألعــى
اآلفــاق.
مديــر املركــز الدكتــور معتصــم ســعيدان
أكــد يف ترصيحــات لــه ملجلــة (أخبــار
األردنيــة) الــدور االســراتيجي الــذي
يلعبــه املركــز يف األونــة األخــرة فيــا
يتعلــق ببحــوث امليــاه والبيئــة ومــا
حققتــه مــن نقلــة نوعيــة كان لنتائجهــا
األثــر الكبــر يف حــل عــدد مــن املشــكالت
وتحقيــق االكتشــافات.

فاديــة العتيبــي  -رصح علمــي يتوهــج
باملعرفــة العلميــة الدقيقــة ،ونــواة
مرشقــة لكثــر مــن االكتشــافات العلميــة
التــي يقــوم بهــا اإلنســان لتعزيــز مســرة
التقــدم البــري ،هــو الــراج املنــر
وطريــق الهدايــة ملــن يبحــث عــن
املســتقبل الــوردي يف تخصصــات دقيقــة
يتطلبهــا عــامل الغــد وســوق العمــل
املتطــور.
مركــز امليــاه والطاقــة والبيئــة يف الجامعــة
األردنيــة نافــذة حيــة نحــو عــامل األبحــاث
واالكتشــافات التــي منعــت -يف ســنوات
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خلــت -وقــوع كارثــة إنســانية وصحيــة
كادت أن تخلــف عواقــب وخيمــة
وأمــراض مســتعصية يصعــب الســيطرة
عليهــا.
مركــز امليــاه والطاقــة والبيئــة أثبــت ذاتــه
وحقــق جــزءا مــن األهــداف التــي وضعهــا
منــذ تأسيســه يف العــام  1982عــى أثــر
حادثــة تلــوث امليــاه التــي أصابــت ميــاه
الــرب يف محطــة زي غــرب العاصمــة
عــان وتفاقمــت ،يف وقــت تضافــرت
فيــه الجهــود املعنيــة ملكافحــة املشــكلة،
إال أن املعــارك العلميــة التــي تعامــل

معهــا الباحثــون فيــه داخــل مختــرات
املركــز أتــت أكلهــا ورســمت آمــاال بحجــم
الكــون ملــا حققتــه مــن نتائــج باهــرة
كانــت ســببا وراء تــايش الكارثــة التــي
كادت تفتــك بــاألرواح وتهــدد البيئــة
والبرشيــة.
فظهــر اســمه وحقــق ســمعة الفتــة بــن
نظرائــه مــن املراكــز البحثيــة حتــى أصبــح
مرجعــا إقليميــا وعامليــا يف كثــر مــن
مشــاكل امليــاه التــي اشــتهر بالوقــوف
عليهــا وإيجــاد حلــول مجديــة مــن خــال
دراســاته وأبجاثــه املتخصصــة ،وحتــى

وقــال ســعيدان إن املركــز حقــق إنجــازات
عظيمــة يف فــرة وجيــزة بالرشاكــة مــع
عــدد مــن املؤسســات الوطنيــة والهيئــات
والجامعــات العامليــة كلهــا تتعلــق بامليــاه
والبيئــة ،مشــرا إىل أن األنظــار تتجــه
حاليــا صــوب الطاقــة ومصــادر الطاقــة
املتجــددة ،وإن كانــت الطموحــات كبــرة
واإلمكانيــات متواضعــة إال أنــه ال رضر
مــن خــوض التجربــة ألنهــا حتــا ســتأيت
بنتائــج إيجابيــة بفضــل الجهــود التــي
يعكــف عليهــا املركــز حاليــا.
وأضــاف ســعيدان أن البحــوث والدراســات
التــي يقــوم عليهــا الباحثــون يف املركــز

جعلــت منــه منافســا رشســا ال يســتهان
بــه للجمعيــة العلميــة امللكيــة ،حتــى
بــات يزاحمهــا يف محــاور اهتامماتهــا ،كــا
هــو الحــال يف محــور البيئــة؛ إذ يجــري
العمــل حاليــا وضمــن رؤيــة ثاقبــة عــى
إيجــاد حلــول جذريــة تتعلــق بــإدارة
النفايــات الصلبــة والخطــرة والحفــاظ
عــى جــودة الهــواء.
وأوضــح ســعيدان أن مــا نفخــر بــه يف
املركــز وجــود ثالثــة مختــرات بحثيــة
معتمــدة وطنيــا تختــص بفحوصــات امليــاه
وامليــاه العادمــة ،حصلــت عــى االعتــاد
الوطنــي لثالثــة عــر فحصــا مــن قبــل
مؤسســة املواصفــات واملقاييــس األردنيــة،
وذلــك بعــد أن تــم التأكــد مــن كفاءتهــا
وفقــا لتعليــات "إدارة إجــراءات اعتــاد
جهــات تقييــم املطابقــة رقــم ( )2لعــام
 "2008ومتطلبــات املواصفــة األردنيــة م
ق أ اوروبيــة أيــزو /أييــي 2012/17025
املكافئــة للمواصفــة الدوليــة األيــزو/
أييــي  17025:2005إلجــراء الفحوصــات
الكيميائيــة واملكروبيولوجيــة للميــاه
العادمــة ،ومــن املتوقــع زيــادة عــدد
الفحوصــات املعتمــدة يف املركــز بواقــع
أحــد عــر فحصــا إضافيــا وتوســيع مجــال
االعتــاد ليشــمل جميــع فحوصــات ميــاه
الــرب.
آمــال وتطلعات ضمــن خطط طموحة
سلســلة مــن املشــاريع املســتقبلية يرنــو
إىل تحقيقهــا املركــز يف القريــب العاجــل
مــن شــأنها أن تســهم يف تقدمــه ليظــل يف
القمــة ،مرتبعــا عــى عــرش أقرانــه مــن
املراكــز البحثيــة التــي تزاحــم مجاالتــه،
نائــب مديــر املركــز الدكتــور حســام
خصاونــة تحــدث عــن تلــك املشــاريع
وقــال ":كثــرة هــي اآلمــال واألحــام،
وكثــرة هــي الطموحــات التــي نســعى
لرتجمتهــا عــى أرض الواقــع ،وبحمــد اللــه

فــإن أول الغيــث مل يكــن بقطــرة ،بفضــل
االتفاقيــات والــراكات التــي عقدناهــا
مــع عــدد مــن الجامعــات واملؤسســات
الوطنيــة والعامليــة ،تــم الحصــول عــى
منحــة ماليــة مــن مؤسســة اإلمنــاء
الرتكيــة لبنــاء طابــق ثــان للمركــز تراعــى
فيــه معايــر ومواصفــات املبــاين الخ ـراء
العامليــة ،ميتــاز مبواصفــات فريــدة أبرزهــا
اســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة ،وعازلــة
للحــرارة وبكلــف قليلــة ،ويضــم خاليــا
شمســية.
وتابــع الخصاونــة حديثــه قائــا إن املركــز
قــام بإعــداد دراســة علميــة حــول إمكانيــة
إنتــاج الجامعــة للطاقــة الشمســية مــن
خــال إجــراء مســح ملبانيهــا ومصفاتهــا،
وتبــن أنــه يف حــال تــم توزيــع الخاليــا
الشمســية عــى امتــداد مســاحتها فــإن
حجــم القــدرة الكهربائيــة املمكــن
إنتاجــه يــراوح مــا بــن ( 19إىل )23
ميجــاوات ،وهــو مــا يعــادل اســتهالك
الجامعــة األردنيــة ومستشــفاها مــن
حمــل الطاقــة الكهربائيــة ســنويا.
وأكــد الخصاونــة عــى انفــراد املركــز
بــراكات مثمــرة ،وانتســابه لجهــات
عامليــة مــا جعلــه أكــر متيــزا وعراقــة؛
فاملركــز عضــو يف شــبكة املصــادر
الطبيعيــة ( )Cnrdالتــي تضــم يف
عضويتهــا ( )16جامعــة عامليــة ومركــزا
بحثيــا ،الفتــا إىل الدراســة البحثيــة التــي
يشــرك املركــز يف إعدادهــا بالتعــاون مــع
جامعــة بــاث الربيطانيــة حــول موضــوع
الالجئــن الســوريني ومــا يعانونــه مــن
نقــص يف امليــاه والطاقــة واملســكن.
مختــرات املركــز  ...تجهيــزات حديثــة
ونتائــج دقيقــة
مديــرة الجــودة يف مختــرات املهندســة
حنــان النعيــات ،مل تــردد لحظــة يف
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الحديــث بــيء مــن اإلســهاب عــن
مختــرات املركــز الحديثــة يف تجهيزاتهــا
والدقيقــة يف تحاليلهــا ،بالرغــم مــن
حجــم الفحوصــات املخربيــة التــي تجــرى
داخلهــا وقــد تجــاوزت اآلالف إال أن
نتائجهــا مــا كانــت أبــدا محــط شــك أو
ريبــة.
عــن تلــك املختــرات قالــت النعيــات إن
املركــز يضــم ثالثــة مختــرات متخصصــة
يف فحوصــات امليــاه وامليــاه العادمــة
موزعــة عــى أربــع غــرف منفصلــة
هــي :مختــر بيولوجيــا امليــاه ويغطــي
نطاقــا واســعا مــن التحاليــل الخاصــة
بالفحوصــات الجرثوميــة للميــاه وامليــاه
العادمــة ،ومختــر األجهــزة الدقيقــة
ويعنــى بالفحوصــات التــي تتــم مــن
خــال أجهــزة التحليــل اآليل لضــان
الدقــة يف النتائــج للفحوصــات الحساســة،
وإعطــاء نتائــج للعينــات ذات الرتاكيــز
املنخفضــة ،ومختــر كيميــاء امليــاه
ويتضمــن التحاليــل املعتــادة للميــاه
وتحديــد تراكيــز املعــادن الثقيلــة ،وأيضــا
مختــر امليــاه العادمــة الــذي يوفــر
خدمــة الفحوصــات األساســية للميــاه
العادمــة بكفــاءة عاليــة.
وأضافــت أن املختــرات تقــدم خدمــات
التحليــل املختلفــة لرشيحــة واســعة
مــن الجهــات مثــل املشــاريع البحثيــة
يف املركــز ،وطــاب الدراســات العليــا يف
الجامعــة ،واملجتمــع املحــي والــركات
الصناعيــة وعــدد مــن الــوزارات والجهــات
الحكوميــة ،مشــرة يف الوقــت ذاتــه
إىل أن عــددا ال بــأس بــه مــن الباحثــن
محليــا وإقليميــا يؤمــون املركــز بهــدف
التدريــب عــى الفحوصــات املختلفــة
ضمــن دورات تدريبيــة نظريــة وعمليــة.
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وأكــدت النعيــات أن عــدد العينــات
املحللــة ســنويا يف املركــز تبلــغ زهــاء
ألــف ومئــة عينــة تقريبــا وكلهــا مختلفــة
التحاليــل ،األمــر الــذي يجعــل مــن املركــز
ومخترباتــه ،منافســا قويــا للجهــات
املحليــة األخــرى ضمــن إمكانياتــه
املحــدودة.
وكشــفت النعيــات عــن توجهــات املركــز
نحــو إيجــاد حلــول جذريــة وســليمة
فيــا يتعلــق مبوضــوع األمــن الكيميــايئ
والتخلــص مــن املــواد الخطــرة بطــرق
آمنــة ،حيــث ســيعكف عــى اتخــاذ
إجــراءات وتركيــب معــدات مــن شــأنها
التأمــن الكامــل للمــواد الكيامويــة
الخطــرة واملــواد التــي ميكــن أن تشــكل
خطــرا مجتمعيــا إذا أيسء اســتخدامها.
يف مجــال البيئة والتغــرات املناخية
الباحثــة املتخصصــة يف مجــال امليــاه
الجوفيــة ونوعيــة امليــاه والتأثــرات
املناخيــة عليهــا الرشيفــة الدكتــورة هنــد
محمــد ارتــأت يف مداخلتهــا الحديــث عــن
أهميــة نــر الوعــي تجــاه املشــكالت
التــي تعصــف بالبيئــة مــن خــال طــرح
املركــز لربنامــج (اإلدارة املتكاملــة
ملصــادر امليــاه) الــذي مينــح درجــة
املاجســتري للملتحقــن بــه مــن الباحثــن
وا ملتخصصــن .
وأكــدت الرشيفــة محمــد أن الربنامــج
الــذي أطلــق بالتعــاون مــع جامعــة كولــن
األملانيــة هــو برنامــج فريــد مــن نوعــه
ويلقــى رواجــا كبــرا ،مشــرة إىل أن زهــاء
( )128طالبــا وطالبــة تخرجــوا يف هــذا
الربنامــج ومــا نســبته  %35هــم طلبــة
أردنيــون يعمــل معظمهــم يف مواقــع
قياديــة قــادرة عــى اتخــاذ القــرار،
إضافــة إىل خريجــن مــن دول أفريقيــا
ورشق آســيا وأمريــكا.

وعرجــت الرشيفــة محمــد عــى املــروع
الــذي يعكــف املركــز عــى تنفيــذه حاليــا
بالتعــاون مــع منظمــة ( )GIZاألملانيــة
لحســاب تأثــر امليــاه عــى التغــر املناخــي
يف مدينــة مادبــا وحســاب بصمــة امليــاه
فيهــا ،وهــو أيضــا برنامــج فريــد مــن
نوعــه ،ســيتم تعميمــه الحقــا عــى باقــي
املحافظــات.
وختمــت الرشيفــة محمــد حديثهــا حــول
مــروع املــدارس الخ ـراء املدعــوم مــن
شــبكة مصــادر امليــاه يف الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا والوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDمشــرة إىل
أن املــروع اســتهدف عــددا مــن املــدارس
مــن ضمنهــا املدرســة النموذجيــة التابعــة
للجامعــة األردنيــة.
واملــروع الــذي تفــ ّوق عــى مــا يزيــد
عــى ( )42مرشوعــا إبداعيــا يف إحــدى
املســابقات بحصولــه عــى املركــز األول
قامــت فكرتــه عــى امليــاه الرماديــة
وجمــع األمطــار وتركيــزه عــى الجانــب
البيئــي مــن خــال التخلــص مــن النفايــات
الصلبــة.
بعــد كل مــا ذكــر ،فــإن الجامعــة األردنيــة
تفخــر بهــذا املنجــز العلمــي وقــد حقــق
بصــات علميــة يف غضــون ســنوات قليلــة
يصعــب التغافــل عنهــا بالرغــم مــن
اإلمكانيــات املحــدودة املتوفــره لديــه،
ملبيــا توجهــات الجامعــة يف الدفــع مبســرة
البحــث العلمــي واالرتقــاء بخطواتهــا
التــي تؤكــد مــن جديــد أن ثالــوث العلــم
واملعرفــة واالكتشــاف منصــة إقــاع
لســاء املجــد والعــا.

زيارات
واتفاقيات
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"بريغام يونغ" األمريكية تشيد بالورقة الملكية النقاشية السادسة

بحــث رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة مــع وفــد جامعــة بريغــام
يونــغ األمريكيــة أوجــه التعــاون إلقامــة
مؤمتــرات علميــة وبرامــج يف القانــون
ومبادئــه وعالقتــه باألديــان.
وأكــد الجانبــان رؤيتيهــا املشــركة يف رضورة
تســليط الضــوء عــى العالقــة مــا بــن االديــان
والقانــون و تداعياتهــا وتداخالتهــا التأثــر
املتبــادل بينهــا.
وقــال محافظــة إن الجامعــة ســتقدم
خرباتهــا يف هــذا املجــال وستســعى إىل املزيــد
مــن التعــاون وتوســيع قاعــدة املشــاركة مــن
خــال كليــة الحقــوق التــي تعــد مــن أبــرز
املــدارس الحقوقيــة يف املنطقــة.
ولفــت محافظــة إىل جهــود صاحــب الســمو
امللــي األمــر الحســن بــن طــال يف هــذا
الصــدد ســيام يف إطالقــه مؤخــرا النســخة
اإللكرتونيــة العربيــة مــن "معجــم األديــان"،
بالتعــاون بــن مؤسســة الكاردينــال بــول
بوبــار ،واملعهــد امللــي للدراســات الدينيــة
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الــذي يرأســه ،حيــث يعــد املعجــم رافــ ًدا
للفكــر العــريب وأداة للحــوار بــن أتبــاع
الديانــات والثقافــات ،واملســتند إىل التواصــل
املســتدام بــن ممثــي األديــان.
وأشــار محافظــة إىل مضامــن رســالة
عــان الســمحة يف تشــجيع الحــوار الثقــايف
والحضــاري لتضــع النقــاط عــى الحــروف
يف ضــوء التطــورات السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة التــي يشــهدها العــامل ومــا
تحملــه مــن تحديــات مقدمــة األمنــوذج
األمثــل عــن اإلســام.
مــن جانبــه مثــن رئيــس مركــز األديــان
والقانــون يف جامعــة بريغــام يونــغ الدكتــور
بيــر ســترشفز رئيــس الوفــد الــدور الــذي
اضطلــع بــه جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين
املعظــم يف عكــس الصــورة املرشقــة عــن
اإلســام يف مختلــف املحافــل الدوليــة،
مش ـرا إىل الورقــة النقاشــية السادســة التــي
أطلقهــا لتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون
والتــي اســتحوذت عــى اهتــام الباحثــن
واملختصــن.

وأكــد ســترشفز اهتاممــه باملزيــد مــن
التعــاون مــع الجامعــة األردنيــة ملــا تتمتــع
بــه مــن ســمعة أكادمييــة بــن نظرياتهــا
وتقدمهــا عــى مختلــف مقاييــس التصنيــف
العامليــة.
ويف الســياق بحــث الوفــد الضيــف آليــات
اإلعــداد والتنظيــم للمؤمتــرات والربامــج
املزمــع إقامتهــا مــع عميــدي كليــة الحقــوق
الدكتــور فيــاض القضــاة وكليــة األمــر حســن
للدراســات الدوليــة الدكتــور عبداللــه نقــرش،
إلقامــة مؤمتــر عاملــي خــال العــام املقبــل
يناقــش عالقــة القانــون باألديــان يشــارك
بــه أكــر عــدد مــن الجامعــات األمريكيــة
واألوروبيــة و العربيــة ،واآلســيوية.
يشــار إىل أن التعــاون املشــرك بــن "األردنية"
و " بريغــام يونــغ" األمريكيــة قائــم منــذ عــام
1994م يف مجــال التبــادل األكادميــي والطــايب
وتبــادل الخــرات والتجــارب يف مجــال
التمريــض والتدريــب يف مستشــفى الجامعــة
األردنيــة إىل جانــب البحــث العميل املشــرك.

في زيارة متجددة وللمرة الرابعة...

خبــراء "اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي" يتابعــون ضمان الجــودة لكلية الطب

اطلعــت لجنــة الخ ـراء املنبثقــة عــن هيئــة
اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل عــى
السياســة التــي تتبعهــا كليــة الطــب يف
الجامعــة فيــا يتعلــق بضــان جودتهــا،
وتحقيقهــا للمعايــر املحليــة واســتمراريتها يف
إحــراز تقييــات عاليــة.
وتفقــدت اللجنــة التــي ترأســها الدكتــور
اســاعيل مطالقــة رافقهــا عميــد كليــة
الطــب الدكتــور نذيــر عبيــدات ومســاعد
العميــد لشــؤون الجــودة واالتصــال الدكتــورة
رىب جــر جملــة مــن الوثائــق املتعلقــة
بأعــداد الطلبــة وأعــداد الهيئتــن التدريســية
واإلداريــة وبرامــج الخطــط التدريســية ومــا
طــرأ عليهــا مــن تحديثــات مبــا ينســجم مــع
رؤيــة الكليــة يف تقديــم كل مــا هــو جديــد
ومتطــور يف علــوم الطــب.
والتقــت اللجنــة خــال الزيــارة املتجــددة
وللمــرة الرابعــة ،برؤســاء األقســام يف الكليــة
وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية،
وناقشــوا جملــة مــن املحــاور ذات العالقــة

بالعمليــة التدريســية ومخرجــات التعليــم
يف الكليــة ،ومســتجدات البحــث العلمــي،
ومــدى الرضــا الوظيفــي ومتابعــة آليــة
قبــول الطلبــة للدراســة يف الكليــة ،إىل جانــب
التطــرق للمؤهــات العلميــة ألعضــاء هيئــة
التدريــس يف الكليــة وعالقتهــم مــع باقــي
زمــاء املهنــة.
وتخللــت الزيــارة لقــاء مديــر القبــول
والتســجيل يف الجامعــة ،واملرشفــن الرسيريني
مــن خــارج مستشــفى الجامعــة األردنيــة
واملكلفــن بــاإلرشاف عــى تدريــب طلبــة
الكليــة ،ونخبــة مــن الطلبــة املشــاركني
يف لجــان الطلبــة وعــدد مــن الطلبــة
الخريجــن؛ حيــث تــم التحــاور يف عــدد
مــن الســيناريوهات املتنوعــة التــي تصــب
يف صلــب مهــام عمــل الكليــة ورؤيتهــا
وتوجهاتهــا.

الكليــات املتميــزة ،وقطعــت أشــواطا متقدمة
خــال مســرتها األكادمييــة والتعليميــة
وحققــت إنجــازات منفــردة بــن نظرياتهــا
عــى املســتوى املحــي والعاملــي ،كان أهمهــا
حصولهــا عــى شــهادة االعتــاد الدوليــة
( )ACCMمــن هيئــة اعتــاد كليــات الطــب
الدوليــة بعــد تطبيقهــا للمعايــر املتعلقــة
بجــودة التعليــم الطبــي وتحقيــق املعايــر
العامليــة واألمريكيــة يف مســتوى التعليــم
الطبــي والتدريــب الرسيــري يف املستشــفيات
التــي تتبــع كلياتهــا ،لتكــون أول كليــة أردنيــة
عربيــة تحظــى بهــا.
إىل ذلــك أبــدى وفــد اللجنــة ارتياحــه مــن
خــط ســر الكليــة وآليــة عملهــا ومراحــل
تقدمهــا ،مشــرين إىل أن كليــة الطــب تســر
يف اتجاههــا الصحيــح يف الحفــاظ عــى متيزهــا
وتألقهــا بــن مثيالتهــا.

وكانــت اللجنــة قــد التقــت يف بدايــة الزيــارة
برئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عزمــي
محافظــة الــذي أكــد أن كليــة الطــب مــن
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بمناسبة مرور  70سنة على تأسيس العالقات الدبلوماسية األردنية...

"الدراسات االستراتيجية" والسفارة التركية بصدد تنظيم مؤتمر مشترك

"األردنية" ترحب بقبول مزيد من الطلبة الرومانيين للدراسة فيها
رحــب رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة لــدى لقائــه الســفري
الرومــاين لــدى األردن نكــوالي كومنســكو؛
بقبــول مزيــد مــن الطلبــة الرومانيــن
للدراســة يف كليــات الجامعــة العلميــة
واإلنســانية.
وتنــاول الجانبــان خــال اللقــاء ســبل توثيــق
عــرى التعــاون املشــرك يف املجــاالت كافــة
وخاصــة يف املجــاالت العلميــة والثقافيــة
والبحثيــة مبــا يحقــق أهــداف ورؤيــة
الطرفــن.
محافظــة أشــاد بصالبــة ومتانــة العالقــات
القامئــة بــن البلديــن خصوصــا التعليميــة
منهــا ،مــا يجعــل الجامعــة تتطلــع ليكــون
هــؤالء الطلبــة ســفراء لهــا يف بلدهــم
مســتقبال.

أشــاد رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور عزمــي
محافظــة بعمــق العالقــات األردنيــة الرتكيــة
التــي وصفــت بالتاريخيــة ،ومتانــة الروابــط
االثقافيــة بــن الشــعبني األردين والــريك القامئــة
عــى أســس صلبــة.
وقــال محافظــة خــال لقائــه ســفري الجمهورية
الرتكيــة يف عــان مــراد كاراغــوز إن تلــك
العالقــات انعكســت إيجابــا عــى التعــاون
األكادميــي والعلمــي املشــرك ما بني مؤسســات
التعليــم العــايل األردنيــة والرتكيــة وقــد وصلــت
ملراحــل متقدمــة وخلصــت لنتاجــات مثمــرة
جــاءت ملموســة لــكال الطرفــن.
وأشــار محافظــة إىل حــرص الجامعــة األردنيــة
عــى تعزيــز وتوطيــد آفــاق التعــاون مــع
الجامعــات الرتكيــة مــن خــال إقامــة النــدوات
واملؤمتــرات املشــركة وتوقيــع الربوتوكــوالت
واتفاقيــات التعــاون العلمــي ،والتبــادل الطــايب
واألكادميــي وإجــراء البحــوث العلميــة ،مــا
أســهم يف التأســيس لعالقــة تعــاون علمــي
مثمــرة مــع مختلــف الجامعــات الرتكيــة.
ويف ســياق متصــل ،بحث مدير مركز الدراســات
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االســراتيجية يف الجامعــة الدكتــور مــوىس
شــتيوي خــال لقائــه الســفري كاراغــوز عــددا
مــن أوجــه التعــاون بــن الجانبــن ،وتــم االتفاق
عــى عقــد مؤمتــر مشــرك مبناســبة مــرور 70
ســنة عــى تأســيس العالقــات الدبلوماســية
األردنيــة ،وإجـراء مســوحات تقييميــة لها طيلة
الفــرة املاضيــة مــن خــال محــاور املؤمتــر،
واق ـراح ســبل النهــوض واالرتقــاء بهــا.
وكان الســفري كاراغــوز خــال اللقــاء قــد بــارك
للجامعــة النجــاح الــذي حققــه املركــز مؤخ ـرا
بعــد أن حــاز عــى املرتبــة األوىل يف منطقــة
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف التصنيــف
العاملــي الســنوي ملراكــز الدراســات الــذي
تصــدره ســنويا جامعــة بنســلفانيا يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وظهــوره للمــرة األوىل يف
قامئــة أهــم ( )150مركـزا عــى مســتوى العــامل،
حيــث حــاز عــى املرتبــة ( )33عامليــا ،معربــا
عــن أمنياتــه يف أن يواصــل املركــز مســرته
املتميــزة بــذات التألــق والتميــز.
إىل ذلــك ،التقــى الســفري كاراغــوز باملدرســن
والطلبــة يف شــعبة اللغــة الرتكيــة يف كليــة

اللغــات األجنبيــة ضمــن أجــواء غلفتهــا األلفــة
والــود ،بحضــور عميــد الكليــة الدكتــور محمود
الرشعــة وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية.
وأعــرب الســفري كاراغــوز خــال اللقــاء عــن
إعجابــه باملســتوى املتقــدم التــي تحتلــه
الجامعــة األردنيــة بــن مثيالتهــا مــن الجامعات
واصفــا إياهــا بالــرح املتميــز ،ومشــيدا ً
باهتــام عــادة كليــة اللغات األجنبية بشــعبة
اللغــة الرتكيــة ،وســعيها يف تأســيس وتنميــة
مهــارات التخاطــب اللغــوي للطلبــة امللتحقــن
بهــا ،مــا عــزز مــن قدرتهــم عــى إجــادة
املحادثــة والحــوار باللغــة الرتكيــة .
مــن جانبــه أثنــى الرشعــة عــى الجهــود التــي
تبذلهــا الســفارة الرتكيــة و وكالــة التعــاون
والتنســيق الرتكيــة "تيــكا" يف تعزيــز التعــاون
العلمــي والثقــايف مــع كليــة اللغــات األجنبيــة
مــن خــال دعمهــا للزاويــة الرتكيــة وصيانــة
عــدد مــن القاعــات إىل جانــب تزويــد الشــعبة
بعــدد مــن املدرســن األت ـراك للتدريــس فيهــا.

يف حــن عــر كومنســكو عــن شــكره
للجامعــة عــى حســن الضيافــة واالســتقبال،
مشــيدا مبســتوى خريجــي الجامعــة

األردنيــة ،ومعربــا عــن أملــه يف زيــادة
حجــم التعــاون بــن الجامعــة األردنيــة
والجامعــات الرومانيــة.

لتقديم تصور صحيح للقضايا الفكرية المعاصرة اتفاقية تنوير:

صحيح المنقول وصريح المعقول

اتفاقيــة تعــاون وقعتهــا الجامعــة األردنيــة
مــع رابطــة علــاء األردن إلطــاق مــروع
(تنويــر) الهــادف إىل تقديــم التصــور
الصحيــح للقضايــا الفكريــة املعــارصة.
ويســعى " تنويــر" إىل إزالــة الخلــل الــذي
يشــوب فهــم القضايــا الفكريــة املعــارصة
وفــق منهجيــة علميــة تقــوم عــى أســاس
الجمــع بــن صحيــح املنقــول ورصيــح
املعقــول.
ومبوجــب االتفاقيــة التــي وقعهــا عــن
الجامعــة رئيســها الدكتــور عزمــي محافظــة
وعــن الرابطــة رئيســها الدكتــور عبــد
الرحمــن الكيــاين ،يتــوىل الطرفــان إقامــة

وتنظيــم املؤمتــرات العلميــة والنــدوات،
فيــا توفــر الجامعــة الخــرات العلميــة
والفكريــة لرفــد الرابطــة وأنشــطتها ،اىل
جانــب املدرجــات والقاعــات التدريســية

إلقامــة الفعاليــات.
محافظــة أكــد أن عــى رابطــة علــاء األردن
مســؤولية مجتمعيــة مهمــة تتجســد يف
قيــادة حــراك فكــري إســامي تنويــري يف
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األردن ويف املنطقــة املحيطــة ،ال ســيام أن
األردن والجامعــة األردنيــة أصبحــا قبلــة
لطلبــة الــدول والشــعوب اإلســامية ،مبــا
نتميــز بــه مــن تعزيــز ملفهــوم الفكــر
الوســطي املنطلــق مــن املضامــن الرئيســية
لرســالة عــان.
مــن جانبــه أعــرب الكيــاين عــن شــكره
إلدارة الجامعــة عــى مبادرتهــا يف مــد
جســور التواصــل والتعــاون لنــر أســس
التســامح والوســطية واالعتــدال ،مشــيدا

بأهميــة التعــاون مــع الجامعــة ممثلــة
بكليــة الرشيعــة الــذي سيســهم يف تيســر
تنظيــم املحــارضات والنــدوات العامــة
وترشــيح املحارضيــن املشــهود لهــم
باالعتــدال والوســطية.
وقــال الكيــاين إن مثــة قواســم إنســانية
ومجموعــة مــن القضايــا املشــركة التــي
ميكــن طرحهــا ومناقشــتها يف محاربــة الفقــر
واألميــة ،والحديــث عــن أن الديانــات

الســاوية توحــد أكــر مــا تفــرق ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة كل ديــن
يف قضايــا وموضوعــات محــددة.
حــر حفــل التوقيــع كل مــن عميــد كليــة
الرشيعــة الدكتــور محمــد الخطيــب ومديــر
دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة الدكتــور
ســليامن الفرجــات ،وعــدد مــن العلــاء
واملفكريــن ومجموعــة مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية وممثلــن عــن الجانبــن.

أبرمتها الجامعة مع (الوطني لشؤون األسرة)...

مذكــرة تفاهــم لتبــادل مصــادر المعلومــات واإلصــدارات المتعلقــة
باألســرة والمــرأة
وقــع رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة مذكــرة تفاهــم مــع
األمــن العــام للمجلــس الوطنــي
لشــؤون األرسة فاضــل الحمــود بهــدف
تبــادل مصــادر املعلومــات واإلصــدارات
العلميــة املتعلقــة بــاألرسة واملــرأة.
ونصــت بنــود االتفاقيــة فتــح آفــاق
التعــاون بــن الجانبــن بإعــداد
مقرتحــات املشــاريع والدراســات
املشــركة املتعلقــة بالقضايــا األرسيــة
وقضايــا املــرأة يف األرسة ،وتبــادل
الخــرات الفنيــة يف هــذا الخصــوص،
وإتاحــة مصــادر املعلومــات وقواعــد
البيانــات االلكرتونيــة واإلصــدارات
واملنشــورات ،وتنفيــذ برامــج ودورات
ونــدوات ومؤمتــرات مشــركة.
محافظــة وعقــب حفــل التوقيــع ،أكــد
رؤيــة الجامعــة بســعيها ألن تصبــح
جامعــة رائــدة بــن الجامعــات املصنفــة
عامليــا بتوفريهــا خــرة تعليميــة متميــزة
لطلبتهــا وتبنيهــا برنامجــا بحثيــا
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إلنتــاج املعرفــة النظريــة والتطبيقيــة
ونرشهــا ،ومســاهمتها يف بنــاء ثقافــة
التعلــم مــدى الحيــاة وتحســن مســتوى
الحيــاة يف مجتامعهــا املحــي واإلقليمــي
والعاملــي.
يف حــن لفــت األمــن العــام للمجلــس
الوطنــي لشــؤون األرسة فاضــل الحمــود
إىل أن املجلــس يعمــل عــى تحقيــق
نوعيــة حيــاة أفضــل لــأرسة األردنيــة
مــن خــال رؤيــا وطنيــة ترفــد السياســات
التنمويــة ومتكــن األرسة مــن تحقيــق
أعــى طموحاتهــا ،فضــا عــن كونــه
يحفــظ كيانهــا واســتقرارها ويعمــل
عــى حاميتهــا مــن مســتجدات الظواهــر
الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة
الســلبية مــن خــال الربامــج واملشــاريع
واألبحــاث والدراســات التــي تعنــى
بشــؤون األرسة وأفرادهــا.
بدورهــا أشــارت مديــرة مركــز دراســات
املــرأة يف الجامعــة الدكتــورة عبــر
دبابنــة إىل أن املركــز الــذي كان عبــارة

عــن برنامــج لدراســات املــرأة ثــم
قســا لتلــك الدراســات بــات مركــزا
قامئــا ومتخصصــا يف شــؤون املــرأة
وقضاياهــا كافــة عــى املســتويني املحــي
واإلقليمــي ،ومينــح درجــة املاجســتري يف
دراســات املــرأة.
حــر حفــل التوقيــع نائــب رئيــس
الجامعــة لشــؤون املراكــز وخدمــة
املجتمع/رئيــس فــرع العقبــة الدكتــور
مــوىس اللــوزي ومديــر دائــرة اإلعــام
والعالقــات العامــة الدكتــور ســليامن
الفرجــات ومديــرة البحــث والدراســات
يف املجلــس مــي ســلطان وعــدد مــن
أعضــاء املجلــس اإلداريــن.
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من قسم الهندسة الكيميائية

( التراكية ) ضمن قائمة أفضل المحكمين في الهندسة الكيميائية
منــح تصنيــف ( )Publonsالعاملــي
الدكتــور منــور الرتاكيــة مــن قســم
الهندســة الكيميائيــة يف كليــة الهندســة
يف الجامعــة األردنيــة ميداليــة عــى
صفحتــه املعتمــدة كمحكــم علمــي عــى
موقــع ( )Publonsميكــن رؤيتهــا مــن
خــال الرابــط
(�https://publons.com/au
thor/732944/menwer-attaraki. )h # p r o f i l e
جــاء ذلــك إثــر تســمية الرتاكيــة ضمــن
قامئــة أعــى عــرة باملئــة مــن املحكمــن
العامليــن يف مجــال الهندســة الكيميائيــة
بحســب التصنيــف ،حيــث حظــي
بالحصــول عــى شــهادة تقديــر مــن
املوقــع بنــاء عــى تلــك التســمية.
يشــار إىل أن الرتاكيــة قــام بتحكيــم
عــدد مــن األبحــاث نــرت يف مجــات
علميــة مرموقــة مثــل مجــات

chemical engineering science,
computers & chemical
engineering, industrial
engineering chemistry and
research

وغريهــا ،كــا تــم منحــه العديــد مــن
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شــهادات تقديــر املحكــم املتميــز كان
أحدثهــا مــن قبــل هيئــة تحريــر املجلــة
 (Journal of computationalالعامليــة
لعــام  2016والتــي تنــر )physics
األبحــاث املرموقــة يف مجــال الحــل
العــددي للنــاذج الرياضيــة الفيزيائيــة
.يف شــتى املجــاالت

مــن  50000مشــرك مــن مختلــف أنحــاء
العــامل ،تقــوم بدعمــه كــرى رشكات
النــر العامليــة.

قناة تعليمية للدكتور (الشريف) تحقق مليوني مشاهدة
حققــت قنــاة اليوتيــوب التعليميــة للدكتــور
لطفــي الرشيــف مــن قســم هندســة
امليكاترونيكــس يف الجامعــة األردنيــة مليــوين
( )2.000.000مشــاهدة ويتابعهــا ()16.000
مشــرك مــن ( )122دولــة مختلفــة حــول
العــامل.

مرحلــة البكالوريــوس مــن مختلــف األقطــار
والــدول .
وميكــن توزيــع املشــركني يف القنــاة جغرافيــا
بوجــود مــا نســبته  %41.5من مــر ،و%10.8

مــن األردن ،و %5.5مــن الســعودية ،و%4.5
مــن العــراق ،و %3.3مــن الهنــد ،و%3.2
مــن الجزائــر ،و %2.8مــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،و %28.4مــن بقيــة الــدول.

الرشيــف قــال إن القنــاة التــي أنشــئت قبــل
أربــع ســنوات لتحميــل محارضاتــه املصــورة
تضــم مجموعــة مــن املوضوعــات املتعلقــة
بهندســة امليكاترونيكــس كالتصميــم املــروري
للمصاعــد واآلالت الكهربائيــة والكرتونيــات
القــدرة وأنظمــة القيــادة الكهربائيــة وأنظمــة
الروبــوت وديناميــكا األنظمــة وأنظمــة
التحكــم العــادي والحديــث والرقمــي
والتحكــم بالعمليــات الصناعيــة واملجســات
وتصميــم أنظمــة امليكاترونيكــس والــذكاء
االصطناعــي.
وأضــاف أن عــدد الفيديوهــات التــي تضمهــا
القنــاة هــي  1958فيديــو مرتبــة يف عــرة
أقســام ومعظمهــا باللغــة العربيــة ،معلــا
أن هــذا مــا مينحهــا اإلقبــال األكــر مــن
قبــل طلبــة الهندســة املتحدثــن بالعربيــة يف

مــن الجديــر ذكــره أن ()Publons
موقــع غــر ربحــي يدعــم الباحثــن
واملحكمــن العلميــن لنرشومناقشــة
مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج تحكيــم
يف مجــال النــر العلمــي املحكــم ،وقــد
تــم إطالقــه عــام  2012ويضــم اآلن أكــر
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فــوز الجامعــة بـــ ( )25مشــروعا للتبــادل األكاديمــي الدولــي مــن ايراســموس
بلــس لســنة 2017/2016
فــازت الجامعــة األردنيــة بخمســة
وعرشيــن مرشوعــا ضمــن مشــاريع برنامــج
ايراســموس بلــس لســنة  2017/2016وفقــا
إلعــان املفوضيــة األوروبيــة يف بروكســل
لنتائــج مشــاريع التبــادل األكادميــي الــدويل.

إنجاز جديد يسجل لمستشفى الجامعة في جراحة أورام الدماغ
أجــرى فريــق جراحــة الدمــاغ واألعصــاب
يف مستشــفى الجامعــة األردنيــة عمليــة
اســتئصال لــورم دماغــي أويل باســتخدام
تقنيــة حديثــة عبــارة عــن مــادة
تدعــى"،"ALAONCO- GLIOLLAN
مســجال بذلــك إنجــاز جديــد يضــاف إىل
ســجل نجاحــات املستشــفى.
واملــادة اختصــار ) )5ALAلهــا القــدرة
عــى تلويــن بعــض األورام الدماغيــة
بحيــث يســهل متييزهــا أثنــاء الجراحــة
باســتخدام املايكروســكوب واالشــعة فــوق
البنفســجية مــا يســاعد يف االســتئصال
الكامــل لــأورام ،ويقلــل الرضراملتوقــع
عــى الدمــاغ ويعطــي فرصــة أفضــل
لشــفاء املريــض حتــى لــو احتــاج بعدهــا
للعــاج الشــعاعي.
رئيــس شــعبة جراحــة األعصــاب يف
مستشــفى الجامعــة الدكتــور طــارق
كنعــان وبعــد إجرائــه للعمليــة مــع
فريقــه ،قــال إن عمليــات اســتئصال األورام
الدماغيــة تعــد مــن أعقــد العمليــات
الجراحيــة عــى اإلطــاق؛ وذلــك الســتحالة
اســتئصال األورام كاملــة يف كثــر مــن
األحيــان ,خصوصــا الخبيــث منهــا وذلــك
لصعوبــة متييزهــا عــن النســيج الطبيعــي
للدمــاغ ،وكذلــك لتجنــب خســارة بعــض
الوظائــف العصبيــة نتيجــة الجراحــة .
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وأوضــح كنعــان أن املــادة تســتخدم
منــذ ســنوات وبشــكل روتينــي يف أملانيــا
واليابــان وغريهــا مــن الــدول املتقدمــة،
وأجريــت عليهــا الكثــر مــن األبحــاث
وتطــورت معهــا أجهــزة مســاندة ،إال أن
اســتخدامها يف األردن تأخــر ألســباب فنيــة
فقــط رغــم التقــدم املعــروف عــن األردن
يف املجــال الطبــي.
ولفــت إىل أنــه يتــم إجــراء مــا بــن (-500
 )1000حالــة جراحــة ألورام الدمــاغ يف
األردن موزعــة مــا بــن الخدمــات الطبيــة

امللكيــة والجامعــة األردنيــة ومركــز
الحســن للرسطــان ووزارة الصحــة وجامعــة
العلــوم والتكنولوجيــا والقطــاع الخــاص.
يجــري حاليــا تســجيل املــادة يف األردن
وبســعر معقــول يتناســب مــع الســوق
املحــي ،ويتوقــع أن تكــون املــادة متوفــرة
يف األردن خــال األشــهر القليلــة القادمــة،
ويتــم التعريــف بهــا لتســتخدم مــن قبــل
جراحــي الدمــاغ واألعصــاب يف األردن.

وحصلــت األردن عــى ( )52مرشوعــا
للتبــادل األكادميــي مــع الــدول األوروبيــة
تقــدر قيمــة منحتهــا بـــ ( )2.069مليــون
يــورو ،ســتمكن  673مشاركـــا مـــن فـــرصة
التبــادل األكادميــي مــــنهم  221طالبــا و
 205مــن أعضــاء هيئــة تدريــس.
وحظيــت الجامعــة األردنيــة باملركــز األول
بواقــع ( )25مرشوعــا تلتهــا الريمــوك بواقــع

( )14مرشوعــا ثــم األملانيــة األردنيــة
بعــرة مشــاريع ثــم العلــوم والتكنولوجيــا
بـــ ( )8مشــاريع ،وثالثــة مشــاريع لــكل
مــن جامعــة مؤتــه والبلقــاء والحســن،

واثنــن للهاشــمية وآخــر لـــ آل البيــت،
فيــا حصلــت الجامعــات الخاصــة عــى مــا
مجموعــه  15مرشوعــا.

نتائج متقدمة لطلبتنا في امتحان الكفاءة الجامعية
حقــق طلبــة الجامعــة األردنية نتائــج متقدمة
يف امتحــان الكفــاءة الجامعيــة ،الــذي تقــوم
هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل مــن
خاللــه بقيــاس مــدى تحقــق نتاجــات التعلــم
عــى املســتوى العــام وعــى مســتوى الحقــول
العلميــة (املســتوى املتوســط) وعــى مســتوى
التخصصــات املتعــددة (املســتوى الدقيــق).
وقــال مديــر مركــز االعتــاد وضــان الجــودة
الدكتــور فالــح الســواعري إ ّن طلبــة (األردنيــة)
تقدمــوا لالمتحــان يف ( )15حقــا علميــا مــن
أصــل ( )17حقــا يتــم مــن خاللهــا تقييــم
طلبــة الجامعــات ،وحققــوا املرتبــة األوىل مــن
بــن الجامعــات االردنيــة الرســمية والخاصــة
(التــي يكــون فيهــا عــدد الطلبــة اكــر مــن
 )30يف مثانيــة حقــول ( )%53هــي  :الحاســوب
وتكنولوجيــا املعلومــات ،والعلــوم ،واللغــات،
والزراعــة ،والعلــوم االجتامعيــة ،والحقــوق،
واالثــار والســياحة ،والرياضــة.

أمــا عــى املســتوى التخصــي الدقيــق ،أوضح
الســواعري أ ّن الطلبــة تقدمــوا لـــ ( )67تخصصــا
دقيقــا مــن أصــل (  )208تخصــص ،محرزيــن
املركــز األول يف ( )42تخصــص وبنســبة (،)%63
هــي ( :الطــب ،الصيدلــة ,دكتــور صيدلــة،
الهندســة الكيامويــة ،الهندســة الكهربائيــة،
هندســة امليكانيــك ،هندســة امليكاترونكــس،
األحيــاء ،الكيميــاء ،الرياضيــات ،علــوم
الســمع والنطــق ،أنظمــة معلومــات األعــال،
االقتصاد/إنجليــزي ،االدارة العامة/إنجليــزي،
البيئــة الســاحلية ،األحيــاء البحريــة ،املصــارف
األســامية ،التاريــخ ،الفلســفة ،علــم االجتــاع،
العمــل االجتامعــي ،األرشــاد النفــي ،والرتبيــة
الرياضيــة).
وأشــار الســواعري إىل إحــزاز طلبــة الجامعــة
للمراكــز األوىل أيضــا يف أربعــة تخصصــات يف
علــوم الزراعــة ،ويف مثانيــة تخصصــات يف علوم
اللغــات ،ويف أربعــة تخصصــات يف علــوم االثار

والســياحة ،ويف ثالثــة تخصصــات مــن علــوم
الفنــون الســمعية والبرصيــة.
ويف مســتوى نتاجــات التعلــم العامــة الــذي
يرصــد لهــا  %25مــن عالمــات االمتحــان ،بــن
مديــر املركــز أ ّن نتائــج الطلبــة مل تكــن مرضية
حيــث كان ترتيبهــم التاســع بــن الجامعــات
الرســمية والخاصــة ،وعــزا ذلــك إىل عــدم
إهتــام الطلبــة يف إجابــة االســئلة العتقادهــم
أنهــا بعيــدة عــن اختصاصهــم كــون نتيجــة
االمتحــان ال تؤثــر عــى تخرجهــم أو عملهــم
يف املســتقبل.
وأكــد الســواعري أ ّن إدارة الجامعــة تــدرك متامــا
هــذا األمــر حيــث تقــوم حاليــا عــى تطويــر
متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واإلختياريــة مــا
مــن شــإنه إكســاب الطلبــة املهــارات العقليــة
العليــا والحياتيــة ومهــارات التواصــل.
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البطل أبو غوش يرفع راية األردن بذهبية تاريخية

وجامعتــه نفخــر بإنجــازه ورفــع رايــة
األردن عاليــا ،مؤكــدا دعــم الجامعــة
للبطــل الطالــب أبــو غــوش وتذليــل جميــع
الصعوبــات أمامــه وتوفــر كل ســبل الدعــم
لتحقيــق املزيــد مــن البطــوالت واإلنجــازات
ومتثيــل األردن يف كل املحافــل الدوليــة.
وأضــاف محافظــة أن الجامعــة األردنيــة
حملــت عــى عاتقهــا قيــادة حـراك أكادميــي
يســعى إىل التغيــر اإليجــايب ،وإميانــا منهــا
بأهميــة دعــم وتشــجيع املبدعــن وإتاحــة
الفرصــة لصقــل مواهبهــم يف إطــار علمــي
وبحثــي متميــز ،وخصوصــا أولئــك الذيــن
حــازت مشــاركاتهم العلميــة يف مســابقات
عامليــة وإقليميــة ومحليــة عــى التقديــر
واالحــرام ،كان قبــول البطــل األردين أحمــد
أبــو غــوش يف صفــوف طلبتهــا عــى التفــوق
الريــايض للعــام الجامعــي 2015/2014
لريفــع اليــوم رايــة "األردنيــة" واألردنيــن.

رفــع بطــل التايكوانــدو أحمــد أبــو غــوش
وابــن الجامعــة األردنيــة الطالــب يف كليــة
الرتبيــة الرياضيــة رايــة األردن عاليــا ،مطــرزا
اســمه يف ســجل الــرف الذهبــي ،وصانعــا
لــه املجــد والخلــود ،بعــد أن حقــق التميــز
املنقطــع النظــر بفــوزه بامليداليــة الذهبيــة
لــوزن تحــت  68كغــم يف أوملبيــاد "ريــو دي
جانــرو ."2016
احتفــاء بلحظــة الــرف هــذه ،أقامــت
دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة يف
الجامعــة األردنيــة حفــا ضخــا رســمت
مــن خاللــه خطوطــا مــن الفــرح تكرميــا
للبطــل الطالــب ،وتوقفــت بــن فعالياتــه
أمــام مرايــا األشــياء بحثــا عــن كلــات شــكر
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تقدمهــا للطالــب أبــو غــوش ،الــذي ّ
وف
بوعــده متوجــا اســم بــاده يف ســجل جــدول
امليداليــات الذهبيــة للمــرة األوىل يف تاريــخ
املشــاركات يف األوملبيــات.
االحتفــال الــذي دعيــت إليــه كافــة
الفعاليــات الرســمية والقيــادات األكادمييــة
واإلداريــة يف الجامعــة وحظــي بحضــور
إعالمــي مميــز ،اســتهل بتقليــد البطــل
أبــو غــوش عقــدا مــن الــورد تزامنــا مــع
تناثــر البالونــات يف بهــو مبنــى الرئاســة
الــذي ازدان باألعــام والــورود وعــى صــدى
األغــاين الوطنيــة ،وســط تصفيــق حــار مــن
قبــل الحضــور الحاشــد واملوظفــن ممــن
تزاحمــوا عــى حــواف الطوابــق العليــا

للمبنــى احتفــاال وابتهاجــا ببطــل "األردنيــة"
األوملبــي الذهبــي.
وخــال الحفــل ،أعلــن رئيــس الجامعــة
األردنيــة الدكتــور عزمــي محافظــة عــن
منــح الطالــب أحمــد أبــو غــوش منحــة
دراســية كاملــة فيــا مل تتعــارض هــذه
املنحــة مــع أي جهــات مانحــة أخــرى؛
وذلــك تكرميــا لحصولــه عــى امليداليــة
الذهبيــة يف منافســات التايكوانــدو لــوزن
 68كغــم رجــال بأوملبيــاد "ريــو دي جانــرو
."2016
وقــال محافظــة إنــه مدعــاة فخــر واعت ـزاز
ويعــد مثــاال للطالــب املنتمــي لوطنــه

مــن جهتــه أعــرب أبــو غــوش عــن تقديــره
وشــكره لــدور الجامعــة األردنيــة أوال يف كل
مــا قدمتــه لــه مــن تدريبــات وإمكانيــات
توجــت باملنحــة الدراســية الكاملــة آمــا
آن يكــون هــذا اإلنجــاز حافــزا للرياضيــن
األردنيــن لتحقيــق إنجــازات أخــرى،
وأن يكــون بدايــة فجــر جديــد للرياضــة
األردنيــة ورياضــة التايكوانــدو بالخصــوص.
وعــر أبــو غــوش عــن فخــره واعتــزازه
مبنحــه امليداليــة األوىل لبــاده يف تاريــخ
مشــاركاتها يف دورة األلعــاب االوملبيــة
عندمــا نــال ذهبيــة وزن تحــت  68كغــم يف
رياضــة التايكوانــدو عــى صــدى موســيقى
الســام امللــي األردين الــذي عــزف يف ريــو
دي جانــرو للمــرة األوىل يف تاريــخ األلعــاب
االوملبيــة".
وأهــدى أبــو غــوش إنجــازه إىل جامعتــه
األردنيــة األم وإىل الشــعب األردين والعــريب
واآلســيويني مؤكــدا انــه فخــور ألنــه حقــق

إنجــازه عــى حســاب أبطــال  3قــارات
(فــاز عــى أبطــال مــر وكوريــا الجنوبيــة
واســبانيا وروســيا عــى التــوايل).
وأثنــى أبــو غــوش عــى دور مدربــه فــارس
العســاف يف تحقيــق هــذا اإلنجــاز ،وقــال:
"كلمــة الــر تعــود للمــدرب العســاف الذي
شــكل معــي ثنائيــا اســتثنائيا ،عملنــا لعــدة
ســنوات واشــر عــى اإلعــداد لهــذه اللحظــة
التاريخيــة ،ونجحنــا بجــدارة واســتحقاق".
إىل ذلــك قــدم محافظــة ألعضــاء بعثــة
الجامعــة األردنيــة إىل الربازيــل املشــاركة يف
أوملبيــاد "ريــو دي جانــرو  "2016الــدروع
التكرمييــة إلســهاماتهم وجهودهــم املميــزة
وهــم مديــر دائــرة النشــاط الريــايض
الدكتــور رائــع خريســات واملــدرب الوطنــي
فــارس العســاف ومــدرب التايكونــدو يف
الجامعــة طــارق أبــو ســبيتان.
سرية بطل
النشــمي أحمــد أبــو غــوش ذو الواحــد
والعرشيــن ربيعــا مل يكــن إنجــازه التاريخــي
غريبــا ،فالبطــل موهــوب بالفطــرة منــذ
صبــاه ،عشــق التايكوانــدو حــد الثاملــة،
وتوســعت مــدارك طموحاتــه يف الوصــول
إىل األوملبيــاد ،بعدمــا حقــق إنجــازات الفتــة
يف بطــوالت عامليــة وآســيوية عــى صعيــد
الفئــات العمريــة.
وكان أبــو غــوش عــى موعــد مــع حياكــة
الخيــوط األوىل لطموحاتــه حينــا توجــه
ومدربــه فــارس العســاف إىل مــر
ليكــون أول العــب عــريب وأردين يحصــل
عــى بطولــة العــامل للناشــئني والناشــئات
بالتايكوانــدو عــام  2012يف رشم الشــيخ .ثــم
نــال ذهبيــة بطولتــي العــامل وآســيا ،وجائــزة
أفضــل ريــايض أردين املمنوحــة مــن اللجنــة
األوملبيــة األردنيــة.

كانــت بدايتــه الفــوز بلقــب بطولــة اململكــة
لألشــبال العــام  ،2009وكذلــك لقــب بطولــة
اململكــة للناشــئني يف نفــس العــام ،أمــا
البدايــة الخارجيــة فكانــت مــن خــال
الفــوز بذهبيــة اإلســكندريات يف مــر
العــام  2010يف وزن تحــت  45كغــم ،ونــال
ذهبيــة بطولــة الفجــر الدوليــة يف إيــران،
ومنهــا طــار إىل كوريــا ليشــارك يف بطولــة
تشــون تشــون وينــال ذهبيتهــا بجــدارة.
ويف ذات األســبوع ،اعتــى أبــو غــوش قمــة
بطولــة كوريــا املفتوحــة للشــباب ،ورغــم
مراقبتــه إال أنــه أثبــت انــه ميلــك قلبــا
جريئــا وشــجاعا وقــادرا عــى بــث الرعــب
يف قلــوب منافســيه الكوريــن ،ونــال ذهبيــة
وزنــه وســط تصفيــق حــار مــن قبــل
املدربــن واملتابعــن ،ونــال ذهبيــة غــرب
آســيا للناشــئني يف اربيــل ،والتــي كانــت
محطــة مهمــة جــدا لــه ،وانطلــق مــن
هنــاك يف اتجــاه بطولــة اإلمــارات العربيــة
ليفــوز بذهبيتهــا بجــدارة ،ليثبــت انــه بطــل
مــن ذهــب
ســطر أبــو غــوش أكــر وأهــم إنجــاز تاريخي
يف مســرة الرياضــة األردنيــة ووضــع األردن
عــى الخريطــة الدوليــة مــن جديــد تغنــى
يف بطوالتــه اإلعــام األردين وفــرد لهــا
مســاحات مضيئــة تــارة يســميه "فجــر
األردن" وتــارة أخــرى "بطــل الذهــب" .
يقــول جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن
الحســن املعظــم "املواطنــة بقــدر مــا تعطي
للوطــن"؛ وأبــو غــوش أعطــى وأجــزل العطاء
فحكايتــه مــع العطــاء واإلنجــاز أمنــوذج
مــيء يدعــو للفخــر ،وال بــد مــن االقتــداء
بــه والوقــوف عنــد مخرجــات الــدرس
الــذي قدمــه لنــا ،حتــى نضمــن أن تتواصــل
مســرة اإلبــداع الريــايض األردين.

89

تميز

تميز

من خالل مشروع (أثر) وفي العاصمة (واشنطن)...

"األردنية" في المركز الثاني في تحدي ()P2P
فــاز فريــق الجامعــة األردنيــة باملركــز
الثــاين ،بعــد تأهلــه إىل النهائيــات يف
تحــدي ( )P2Pلالبتــكار يف توظيــف
التكنولوجيــا واإلعــام االجتامعــي يف
مكافحــة الفكــر املتطــرف واإلرهــاب
مــن خــال (مــروع أثــر).
وشــارك فريــق مــن طلبــة الجامعــة
الريــادي مــن مركــز االبتــكار والريــادة
واملكــون مــن طلبــة كليــات الهندســة
واألعــال واللغــات يف التصفيــات
النهائيــة التــي عقــدت برعايــة مــن
رشكــة ( )Facebookوبدعــم مــن
مركــز ( )NESAالتابــع لــوزارة الدفــاع
األمريكيــة يف العاصمــة األمريكيــة
واشــنطن بــن  26شــباط و  3مــارس
 ،2017بعــد التصفيــات األوليــة التــي

ضمنــت  20فريقــا مــن أصــل 200
فريــق جامعــي مــن  48دولــة حــول
العــامل.
وتــأيت هــذه املشــاركة يف إطــار الجهــود
التــي تبذلهــا "األردنيــة" يف دعــم
الشــباب الجامعــي املبــدع والريــادي،
ومحاربــة الفكــر املتطــرف واإلرهــاب.
ويف ســياق متصــل ،اســتقبل رئيــس
الجامعــة الدكتــور عزمــي محافظــة
الفريــق املشــارك بحضــور نائــب الرئيــس
لشــؤون املراكــز وخدمــة املجتمــع
الدكتــور مــوىس اللــوزي ،حيــث قــدم
قائــد الفريــق الطالــب محمــد النشــاش
عرضــا مفصــا ملــروع (أثــر) وتجربتهــم
يف التحــدي و خططهــم املســتقبلية.

وقــدم اللــوزي والفريــق املشــارك
شــكرهم لرئيــس الجامعــة عــى دعمــه
املتواصــل ،ومتابعتــه الحثيثــة ملشــاركة
الطلبــة ،وتوفــر ســبل احتضــان
أفكارهــم ومشــاريعهم اإلبداعيــة مبــا
يســهم يف دفــع مســرة التقــدم والتنميــة
يف وطننــا الغــايل.
وأشــاد محافظــة بجهــود الطلبــة
وبهمــة شــباب "األردنيــة" ومشــاركتهم
املتميــزة ،ووجــه الدعــوة لجميــع
طلبــة الجامعــة ملزيــد مــن االنخــراط
والتميــز يف العمــل اإلبداعــي والريــادي
االجتامعــي الــذي ميثــل روح الجامعــة
األردنيــة ومتيــز طلبتهــا عــى املســتوى
املحــي والعاملــي.
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فرع العقبة:

حزمــة مــن اإلجــراءات والمشــاريع والبرامــج للمضــي قدمــا فــي نهــج التطويــر
والتحديــث
ينفــذ فــرع العقبــة حزمــة مــن اإلجــراءات
واملشــاريع والربامــج للمــي قدمــا يف
نهــج التطويــر والتحديــث وتجــاوز
األزمــة املاليــة ،والقيــام بــدوره التنمــوي
يف املنطقــة.
كليتا الطب والهندســة
ويتصــدر أولوياتــه التطويريــة إنشــاء
كليــة للهندســة بطاقــة اســتيعابية تصــل
إىل  200مقعــد بالتعــاون مــع ســلطة
إقليــم العقبــة ،ويطمــح إىل إنشــاء كليــة
للطــب إىل جانــب مجمــع للقاعــات
التدريســية ومدرســة منوذجيــة.
الطاقــة الكهربائية
ويف األمــس القريــب أنهــى الفــرع
مــروع تركيــب خاليــا شمســية لتوليــد
الطاقــة الكهربائيــة بدعــم مــن الحكومــة
اإليطاليــة بقيمــة  90ألــف دينــار مــن
شــأنها أن تحقــق وفــرا مقــداره  15ألــف
دينــار ســنويا عــى فاتــورة الكهربــاء.
ويعكــف الفــرع عــى طــرح عطــاء إنشــاء
محطــة توليــد الكهربــاء عــى مســتوى
أكــر بكلفــة تصــل نصــف مليــون دينــار
لتغطيــة كافــة احتياجــات الفــرع مــن
الكهربــاء.
الدراســات العليا
وطــرح الفــرع مؤخــرا عــددا مــن برامــج
الدراســات العليــا ضمــن خطتــه للخــروج
مــن األزمــة املاليــة القــت رواجــا وترحيبــا
واســعا وســيتم التوســع تدريجيــا خــال
األعــوام املقبلــة.
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مركزا اللغات واالستشــارات
فيــا تــم إنشــاء مركــز للغــات يضــم
شــعبة تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،ومركــز لالستشــارات والتدريــب
ســعيا إىل تقديــم خدمــات شــمولية
ومتكاملــة تســاعد يف تقــدم الفــرع
ومنائــه.
وأبــرم الفــرع اتفاقيــة تعــاون مــع رشكــة
تطويــر العقبــة إلنشــاء مبنــى اســتثامري
وســوق تجــاري وســكن للطالبــات
ســيجري العمــل بهــا خــال العــام
املقبــل .
اســتحداث مجموعــة مــن املراكــز
وا ألقســا م
وإىل جانــب مــا تــم إنجــازه حقــق الفــرع
نقلــة نوعيــة يف اســتحداث مجموعــة مــن
املراكــز واألقســام والتخصصــات مثــل
مركــز الحاســوب ومركــز البحــر األحمــر
ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ومكتــب
التواصــل وخدمــة املجتمــع ،إضافــة
إىل اســتحداث تخصصــات الرياضيــات
واألحيــاء و اللغــة العربيــة .وأنشــأ
الفــرع مختــرا للغــات بكلفــة وصلــت
إىل  50ألــف دينــار إىل جانــب أربعــة
مختــرات مــن بينهــا مختــر املؤمتــرات
عــر تقنيــات الفيديــو ورفــد الفــرع بنحــو
 100جهــاز حاســوب .
املؤمتــرات العلميــة املتخصصة
وعقــد الفــرع عــددا مــن املؤمتــرات
العلميــة املتخصصــة منهــا املؤمتــر
االقتصــادي (منطقــة العقبــة الخاصــة
واقــع وتطلعــات) واملؤمتــر الــدويل
للجيوماتكــس ومؤمتــر آفــاق الســياحة

والفندقــة يف األردن ،وامللتقــى األول
للعنــف الطــايب والعديــد مــن النــدوات
والــورش العلميــة املتخصصــة .وأعــرب
اللــوزي عــن أملــه يف أن تؤخــذ هــذه
التطلعــات والحقائــق عــى محمــل الجــد
ويصــار إىل دراســتها للخــروج بنتائــج
ملموســة متكــن الفــرع مــن تحقيــق رؤى
جاللــة امللــك التنمويــة خاصــة يف مناطــق
جنــوب األردن مبــا فيهــا العقبــة.
امللتقــى العلمــي التنمــوي األول
(مشــاكل منطقــة جنــوب األردن:
األســباب والحلــول)
اســتجابة لنــداء األهــل يف منطقــة
الراجــف عقــد الفــرع امللتقــى العلمــي
التنمــوي األول (مشــاكل منطقــة جنــوب
األردن:األســباب والحلــول) اســتضاف فيــه
مجموعــة مــن مســؤويل املنطقــة وشــيوخ
العشــائر.
وهــدف اللقــاء إىل بحــث املشــاكل
والتحديــات التــي تواجــه املنطقــة
بأســلوب علمــي وأكادميــي منهجــي مــن
خــال دراســة الواقــع للخــروج بحلــول
ناجعــة تســعى إىل تنميــة املنطقــة
وازدهارهــا.
وناقــش امللتقــى إمكانيــة إيجــاد مشــاريع
يف منطقــة الباديــة ذات رؤيــة شــاملة
تخــدم أبنــاء املجتمــع ،وعــرض ملشــكلة
تــدين مســتوى قطــاع الزراعــة يف املنطقــة
الجنوبيــة يف اململكــة والحــد مــن ارتفــاع
نســبة البطالــة بــن الشــباب مــن حامــي
الشــهادات الجامعيــة يف األردن وخاصــة
يف منطقــة الجنــوب.

العقبة

وخــرج امللتقــى بـــ  22توصيــة جــاءت عــى
النحــو اآليت:
 .1متكــن القطــاع الزراعــي مــن حيــث
تثبيــت األيــدي العاملــة يف القطــاع والتوســع
يف منــط الزراعــة الواســعة واالســتفادة
مــن مخــزون امليــاه يف حــوض الديــي
واملخزونــات الجوفيــة املتجــددة للميــاه يف
وادي عربــة.
 .2التوســع يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة
ونــر املعرفــة بــن أف ـراد املجتمــع املحــي
مــن أبنــاء الباديــة ألهميــة هــذا النــوع مــن
املشــاريع.
 .3تفعيــل املشــاريع املتعــرة يف الباديــة
والبحــث يف أســباب تعرثهــا والقضــاء عــى
هــذه املســببات.
 .4توحيــد قواعــد البيانــات اإلحصائيــة
واملســوحات الخاصــة بالباديــة الجنوبيــة
وخاصــة الصــادرة عــن وزارة الزراعــة
ودائــرة اإلحصــاءات العامــة ،وإجــراء
عمليــات الرتميــم للــروة الحيوانيــة بالشــكل
الصحيــح والقائــم عــى األســس العلميــة.
 .5توحيــد العمــل يف الربامــج التنمويــة
بــن املؤسســات املعنيــة لتطويــر وتنميــة
الباديــة األردنيــة وخاصــة تلــك الصــادرة
عــن الصنــدوق الهاشــمي لتنميــة الباديــة
ومركــز بحــوث وتطويــر الباديــة األردنيــة
ومكتــب رعايــة الباديــة املوجــود يف وزارة
التخطيــط (توحيــد الجهــود ضمــن بوتقــة
واحــدة).
 .6إيجــاد ســبل عمليــة آلليــة إســتثامر
الطاقــات الهائلــة لــدى القــوات املســلحة
األردنيــة يف تنميــة الباديــة األردنيــة.
 .7إنشــاء مركــز دراســات وأبحــاث لتطويــر
الباديــة الجنوبيــة ووادي عربــة يف الجامعــة
94

العقبة

األردنيــة فــرع العقبــة كمبــادرة هــي
األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى جامعــات
اململكــة.
 .8تحقيــق األمــن الغــذايئ مــن خــال
إســتثامر طاقــات الباديــة األردنيــة وخاصــة
يف مجــال الــروة الحيوانيــة والتــي تشــكل
نســبة ( )%30مــن الــكل.
 .9تثبــت الســكان املحليــن يف الباديــة
األردنيــة وجعلهــا جاذبــة للســكان ورفــع
مســتوى معيشــة الســكان والحــد مــن
الفقــر والبطالــة.
 .10تفعيــل املشــاريع الصغــرة واملتناهيــة
الصغــر يف الباديــة الجنوبيــة.
 .11تفعيــل التخطيــط التعــاوين مــن كافــة
الجهــات املســؤولة عــن عمليــة التخطيــط
واملجتمــع املحــي وإنتهــاج مفهــوم
التخطيــط املســتدام.
 .12تفعيــل اآليــزو الخــاص باملســؤولية
املجتمعيــة للمؤسســات والــركات يف
الباديــة الجنوبيــة يف املجــال اإلقتصــادي
واإلجتامعــي والبيئــي.
 .13إجــراء مســح جيمورفولوجــي للباديــة
الجنوبيــة مــا يشــكل قاعــدة إســتثامر
وطنيــة ناجحــة بإســتخدام ( )GISو (.)RS
 .14إدراج منطقــة الباديــة الجنوبيــة ضمــن
خارطــة اإلســتثامر التــي تعمــل عليهــا ســلطة
منطقــة العقبــة اإلقتصاديــة الخاصــة.
 .15اإلعتــاد عــى مؤسســات املجتمــع
املحــي ومتكينهــا وإســتحداث مؤسســات
جديــدة تهتــم بالشــباب ورعايتهــم
وتحصينهــم ضــد الفكــر املتطــرف.

 .16إدراج مســارات ســياحية ضمــن الباديــة
الجنوبيــة إلحتوائهــا عــى مقومــات ســياحية
فريــدة عــى مســتوى العــامل حيــث تحتــوي
الباديــة عــى ( )%1مــن التنــوع البيولوجــي
العاملــي.
 .17إيجــاد مظلــة حكوميــة واحــدة تعنــى
بالباديــة ملنــع تضــارب الصالحيــات.
 .18تنفيــذ الدراســة املقدمــة لرئاســة
الــوزراء  ,واملتضمنــة التوصيــة بإنشــاء
خمــس مراكــز تنمويــة ومبســاحات متنوعــة
ومشــاريع مختلفــة .
 .19بنــاء رشاكات فعالــة مــع القطــاع
الخــاص ورشكــة تطويــر وادي عربــة
بالتعــاون مــع رشكــة تطويــر العقبــة .
 .20تطويــر البنيــة التحتيــة للمــدارس
وتحديثهــا  ,إضافــة إىل رضورة العمــل
عــى تطويــر الخدمــات الصحيــة  ,مــن
خــال إنشــاء مستشــفيات ومراكــز صحيــة
متقدمــة.
 .21إعــادة إقامــة امللتقــى ســنوياً ويف
بلديــات جنــوب األردن .
 .22االســتفادة مــن مكتــب االستشــارات
والتدريــب يف الجامعــة األردنيــة يف العقبــة
لقربــه مــن املنطقــة مــن أجــل تطويــر
وتدريــب املوظفــن وإعــداد وتقديــم
االستشــارات الالزمــة أليــة مشــاريع أو
خطــط مســتقبلية.

أنشطة
وفعاليات
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النسخة األولى من تطبيق التسجيل على أنظمة iOS
اســتكامالً لعمليــة تطويــر التطبيقــات
الذكيــة لنظــام التســجيل الــذايت ,وبعــد
إطــاق نســخة تطبيــق التســجيل عــى
أنظمــة  Androidيف العــام املــايض،
أطلــق مركــز الحاســوب النســخة األوىل
مــن التطبيــق لألجهــزة الذكيــة التــي
تعمــل عــى أنظمــة .iOS

عــن موعــد التســجيل والســحب واإلضافــة
واملحاســبة قبــل التســجيل.
يشــار إىل أن التطبيــق يســاعد الطالــب

مختبر ( )ETSلالختبارات العالمية في مركز لغات

يف االستفســار عــن النتائــج األكادمييــة
والخطــة الدراســية واملــواد املطروحــة
لــه للفصــل الحــايل بحســب الخطــة
الدراســية.

الربنامــج وفقــا ملديــر املركــز الدكتــور
صالــح الرشايعــة يتيــح لطلبــة الجامعــة
تنفيــذ معظــم إجــراءات تســجيل املــواد
الدراســية بواســطة الهواتــف الذكيــة.
وقــال الرشايعــة إن هــذا التطبيــق ميكــن
الطلبــة مــن إجــراء كافــة عمليــات
التســجيل والســحب واإلضافــة ,ويوفــر
خاصيــة حجــز املوعــد الحــر واالســتعالم

سعيا إلى توفير البيئة التعليمية المالئمة...

قاعــات تدريســية ومختبــرات حاســوبية حديثــة فــي مركــز االستشــارات
والتدريــب
بتــرع من أكادمييــة برافو لالستشــارات والتدريب،
افتتــح رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور عزمــي
محافظــة يف مبنــى مركــز االستشــارات والتدريب
خمــس قاعــات تدريســية واحــد منهــا مختــر
حاســوب مجهز بأحــدث املســتلزمات التعليمية.
واشــتمل تجهيــز القاعــات وفقــا ملديــر املركــز
الدكتــور مــازن عرفــة عــى اســتحداث مختــري
حاســوب مزوديــن باحــدث األجهــزة التعليميــة،
وثــاث قاعــات تدريســية وتزويدهــا بــكل ما هو
جديــد مــن التجهي ـزات واملعــدات.

شــأنه خدمــة العمليــة التعليميــة والطلبــة.

محافظــة يف حفــل أقيــم بهــذه املناســبة،
قــال إن الجامعــة تســعى إىل أن تكــون بــن
الجامعــات الرائــدة يف املنطقــة والعــامل،
مؤكــدا حرصهــا عــى تطويــر كل مــا مــن

وأضــاف أن إعــادة تأهيــل القاعات التدريســية يف
املركــز؛ جــاء لتوفري البيئة التعليمية املالمئــة ،األمر
الــذي ســينعكس ايجابـاً عــى الطلبــة واملســتوى
االكادميي.
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بدورهــا أعربــت مديــرة األكادمييــة نرسيــن
الديــي عــن شــكرها للجامعــة وتعاونهــا مــع
األكادمييــة لتهيئــة الظــروف املالمئة ،ما يســهم يف
رفد ســوق العمــل بكوادر مؤهلــة ومدربة قــادرة
عــى تغطيــة حاجاتــه.

يف خطــوة تضفــي االنفــراد عــى مســتوى
الجامعــات األردنيــة ،وبالتعــاون مــع
مؤسســة االختبــارات العامليــة ،افتتــح
رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور
عزمــي محافظــة مختــر ( )ETSيف مركــز
اللغــات ،بحضــور نائــب الرئيــس لشــؤون
املراكــز وخدمــة املجتمــع الدكتــور مــوىس
اللــوزي واملديــر التنفيــذي للمؤسســة
واملديــر اإلقليمــي يف الــرق األوســط
الدكتــور ابراهيــم أبــو العينــن ومديــر
املركــز الدكتــور زيــاد قوقــزة ومســؤولة
اختبــارات التوفــل يف املكتــب االقليمــي
للمؤسســة ارشاق الزعبــي.
وقــال محافظــة إن هــذه الخطــوة
متثــل إضافــة نوعيــة للجامعــة باعتبــاره
املركــز األول مــن نوعــه عــى مســتوى
الجامعــات األردنيــة الــذي تعقــد فيــه
جميــع االختبــارات العامليــة املتعلقــة
بقيــاس مســتوى الكفايــة اللغويــة يف
اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية كالتوفــل

والتويــك و  ITPو  ،GREإضافــة إىل
امتحانــات املســتوى املتعــددة.
يف حــن أكــد قوقــزة أن هــذا املركــز
يعــد قفــزة رياديــة نحــو تحويــل مركــز
اللغــات إىل مركــز عاملــي مــن خــال
خدمتــه لكافــة أطيــاف العــامل؛ األمــر
الــذي يخــدم بــدوره الجانــب األكادميــي
يف مختلــف املجــاالت.
وأشــار إىل أن املركــز يضــم  15جهــازا
مــزودا بأحــدث التقنيــات واملواصفــات
العامليــة املطلوبــة وكامــرات للمراقبــة،
فضــا عــن أن طاقتــه االســتيعابية تخــدم
 25 – 15طالبــا يف الجلســة الواحــدة.

احتياجــات ســوق العمــل ،مؤكــد ا ً أن
الجامعــة األردنيــة ســتبقى الرائــدة يف
تطويــر برامجهــا التعليميــة وتوفــر كل
مــا أمكــن لخدمــة املجتمــع الطــايب.
يذكــر أن مؤسســة االختبــارات العامليــة
( )ETSمؤسســة امريكيــة غــر ربحيــة،
وتُعــد مركــزا ً لالختبــارات الرتبويــة
الدوليــة يف اكــر مــن  180دولــة يف
العــامل مــن خــال اختبــارات التقييــم
الدوليــة ،حيــث تطــور وتديــر اكــر مــن
 50مليــون اختبــار ســنوياً مبــا فيهــا
التوفــل ( ،)TOEFLوجــي ار اي (،)GRE
والتويــك (.)TOEIC

ومثــن املديــر اإلقليمــي يف الــرق األوســط
أبــو العينــن دور الجامعــة وحرصهــا
عــى تقديــم كل مــا مــن شــأنه خدمــة
الواقــع األكادميــي مبــا يحقــق التكامليــة
يف مخرجــات العمليــة التعليميــة ويلبــي
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“مش عيب” لنشر ثقافة المساعدة والعمل بروح الجماعة
أطلــق طلبــة كليــة اللغــات األجنبيــة مبــادرة
بعنــوان «مــش عيــب» للمحافظــة عــى نظافة
الكليــة ،ومســاعدة عــال النظافــة.
وتــأيت املبــادرة التطوعيــة إميانــا مــن الطلبــة
بــرورة املحافظــة عــى نظافــة الكليــة
ومرافقهــا مــن قاعــات ودورات مياه وســاحات
وأورقــة أطلــق عليهــا « مــش عيــب» ،كــا
وتهــدف هــذه املبــادرة إىل نــر ثقافــة
املســاعدة والتطــوع.
ونــوه الطلبــة بأهميــة تعميــم محاربــة ثقافــة
العيــب يف حياتنــا العمليــة ودورهــا يف كــر
حواجــز تحــول دون تفاعــل الطلبــة يف الحــرم
الجامعــي ،ورضورة تشــجيعهم عــى التعــاون
والعمــل بــروح الجامعــة.
وتدفــع هــذه املبــادرات الطلبــة إىل التحــي

بــروح املســؤولية مــن ناحيــة املحافظــة عــى
مرافــق الجامعــة والســعي اىل اإلرتقــاء بهــا.
وأشــاد عميــد كليــة اللغــات األجنبيــة الدكتور
محمــود الرشعــة بهــذه املبــادرة لدورهــا يف
زرع القيــم واملبــاديء الحميــدة ،ودورهــا يف
الرقــي باملجتمــع الجامعــي وهــو الــذي مــن
شــأنه أن يعكــس صــورة املجتمــع األردين.
وأضــاف رئيــس اتحــاد طلبــة كليــة اللغــات
األجنبيــة الطالــب محمــد ضمــور «أن انتــاء
الطلبــة لكليتهــم ال يــأيت فقــط عــر تحصيلهــم
الــدرايس وإمنــا أيض ـاً مــن خــال محافظتهــم
عــى نظافــة مبــاين الكليــة ومرافقهــا ،وأضــاف
أن هــذه الحملــة ســتعقد يف الكليــة بشــكل
دوري ومســتمر ،معربــا عــن أملــه يف أن تتخــذ
هــذه املبــادرة أمنوذجــا يحتــذى بــه يف باقــي
كليــات الجامعــة.

انطالقة جديدة لـ نادي العقل وحقوق اإلنسان
يف حفــل حــره رئيــس الجامعــة األردنيــة
الدكتــور عزمــي محافظــة ،احتفــل نــادي
العقــل وحقــوق اإلنســان التابــع لدائــرة
الهيئــات والخدمــات الطالبيــة يف عــادة
شــؤون الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة
بانطالقتــه الجديــدة للعــام الــدرايس .2017
محافظــة خــال الحفــل أكــد خطــة الجامعــة
لتعديــل مناهجهــا واسـراتيجية التعليــم فيها
بإدخــال مهــارات التفكــر الناقــد ومهــارات
التواصــل ومهــارات التعلــم والبحــث العلمــي
والحضــارة اإلنســانية ضمــن متطلبــات
الجامعــة اإلجباريــة ،إضافــة إىل العديــد مــن
املــواد االختياريــة التــي تشــجع عــى الحــوار
واالنفتــاح وتقبــل اآلخــر.

واملنافســة والبحــث بــدل التلقــن؛ بحيــث
تخــرج الجامعــة للمجتمــع متعلمــن دامئــن
وقــادة متنوريــن مــع تكثيــف النشــاطات
الثقافيــة والرياضيــة والفنيــة.

وقــال إن هــذه االســراتيجية تجعــل
الطالــب محــور الحيــاة الجامعيــة والعمليــة
التدريســية بتبنــي التعلــم بــدل التدريــس

بدورهــا تحدثــت مديــرة إدارة الترشيعــات
ومســؤولة ملــف حريــة التعبــر يف املركــز
الوطنــي لحقــوق اإلنســان الدكتــورة نهلــة
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املومنــي عــن رســالة املركــز يف حاميــة حقــوق
اإلنســان ونــر ثقافتهــا ومراقبــة أوضاعهــا
وتقديــم املشــورة واملســاعدة القانونيــة
ملحتاجيهــا ،واتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة
والقانونيــة الالزمــة ملعالجــة الشــكاوى
املتعلقــة باالنتهــاكات والتجــاوزات عــى
حقــوق اإلنســان للحــد منهــا ووقفهــا وإزالــة
آثارهــا.

وأشــارت املومنــي يف حديثهــا إىل أن املركــز
يتنــاول موضــوع العنــف الجامعــي ضمــن
محــور الحــق يف التعليــم ،منوهــة بآثــار
العنــف عــى العمليــة التعليميــة والحيــاة
الجامعيــة ،وطالبــت بــرورة إدمــاج قوانــن
حقــوق اإلنســان يف املســاقات الدراســية يف
مختلــف املراحــل الدراســية.
رئيــس النــادي الطالــب ســمري مشــهور لفــت
يف كلمتــه إىل أهــداف النــادي املتمثلــة بخلــق
حالــة وعــي بالحقــوق والواجبــات املنصــوص
عليهــا يف أنظمــة وتعليــات الجامعــة

والدســتور األردين واملعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة ،إضافــة إىل الرقابــة عــى هــذه
التعليــات والتأكــد مــن تطبيقهــا عــى
الجميــع عــى حــد ســواء دون متييــز بــن
طالــب وعضــو هيئــة تدريــس وإداري.
وقــدم مؤســس مبــادرة أثــر الطالــب محمــد
النشــاش نبــذة عــن املبــادرة التــي انطلقــت
مــن الجامعــة ويحتضنهــا مركــز االبتــكار
والريــادة ،والتــي تقــوم فكرتهــا عــى محاربــة
اإلرهــاب والتطــرف مــن خــال تعزيــز مبادئ
االحــرام واإلنســانية واألخــاق واالعتــدال

وقبــول اآلخــر ،مش ـرا إىل إنجــازات الفريــق
ومحــاور املبــادرة ورســالتها وأهدافهــا.
ويف ختــام الحفــل الــذي حــره عميد شــؤون
الطلبــة الدكتــور خالــد الرواجفــة ومديــر
دائــرة اإلعــام والعالقــات العامــة الدكتــور
وتــول عرافتــه الطالــب
ّ
ســليامن الفرجــات
عمــر مــروان وتخللــه ســكيتش مرسحــي عــن
حقــوق الطلبــة كــرم رئيــس النــادي رئيــس
الجامعــة لجهــوده القيمــه يف خدمــة النــادي
ودعمــه املســتمر لقضايــاه ومتطلباتــه.

99

ٔ
انشطة وفعاليات

ٔ
انشطة وفعاليات

إطالق موقع تسجيل ذاتي إلكتروني جديد للطلبة
أطلقــت الجامعــة األردنيــة موقــع
التســجيل الــذايت اإللكــروين الجديــد
لطلبتهــا يســهم يف تيســر عمليــة التواصــل
بينهــم والوحــدات اإلداريــة واألقســام
األكادمييــة يف الجامعــة ،إىل جانــب
احتوائــه عــى خدمــات جديــدة تخــص
الطلبــة املبعوثــن والدفــع اإللكــروين
التــي ســيتم إطالقهــا الحقــا.

عملــوا عــى تحديــث النظــام وبرمجتــه
بلغــة جافــا بالتعــاون مــع وحــدة
القبــول والتســجيل وبخــرات موظفــي
املركــز والتســجيل فقــط دون االســتعانة
بــركات خارجيــة ،وتــم ربطــه بجميــع
دوائــر الجامعــة التــي تهــم الطالــب،
مشــرا إىل أن املوقــع مفعــل وأصبــح يف
متنــاول أيــدي الطلبــة.

وقــال مديــر وحــدة القبــول والتســجيل
يف الجامعــة الدكتــور محمــد عــارف
الرشيــدة إن مربمجــو مركــز الحاســوب

بــن مديــر مركــز الحاســوب
مــن جانبــه ّ
الدكتــور صالــح الرشايعــة أن تطويــر
املوقــع اإللكــروين للجامعــة يــأيت حرصــاً
عــى تقديــم أحــدث الخدمــات التقنيــة
ســواء لطلبــة الجامعــة أو زائــري املوقــع
بشــكل عــام مــن خــال توظيــف أحــدث

التقنيــات املتبعــة يف هــذا املجــال ،حيــث
يتــم دخــول الطلبــة إىل املوقــع مــن خــال
اعتــاد ( )active directoryلحاميــة
أرقامهــم الرسيــة وتوحيــد دخولهــم عــى
جميــع خدمــات الجامعــة برقــم رسي
واحــد.
ويشــتمل موقــع التســجيل الــذايت
الجديــد عــى عــدد مــن الخدمــات
التــي وضعــت لــي تكــون يف متنــاول
الطلبــة ملســاعدتهم يف عمليــة التواصــل
واالتصــال مــع وحــدة القبــول والتســجيل
واألقســام األكادمييــة ،ويتضمــن املوقــع
تقاريــر يوميــة عــن نســبة حضــور الطلبــة،
ووســائل التنبيــه عــن الغيــاب ،باإلضافــة
إىل الجــداول الدراســية الخاصــة بالطلبــة،
وربطــه بالتطبيقــات الخاصــة بالهواتــف
الذكيــة.

لقاء ودي يجمع “اإلعالم والعالقات العامة” بضباط ارتباطها
ضمــن مســاعي دائــرة اإلعــام والعالقــات
العامــة يف الجامعــة األردنيــة إىل تعزيــز
تواصلهــا مــع مجتمــع الجامعــة املمتــد
مبــا يضمــن حســن األداء وصــوال إىل
جــودة العمــل املنشــودة ،التقــت أرسة
الدائــرة ضبــاط ارتباطهــا يف الجامعــة؛
يف أجــواء غلفتهــا األلفــة والــود ،بهــدف
التعــارف وتطبيــق آليــة واضحــة يف
العمــل املشــرك بينهــا وكليــات الجامعــة
ومراكزهــا ووحداتهــا مــن خاللهــم.
وافتتــح مديــر دائــرة اإلعــام والعالقــات
العامــة الدكتــور ســليامن الفرجــات
اللقــاء بتقديــم عــرض شــمويل عــن
الدائــرة رشح فيــه طبيعــة العمــل الــذي
تضطلــع بــه الدائــرة مــن حيــث تنظيــم
الفعاليــات التــي تقــام يف الجامعــة
وتنفيذهــا عــى أكمــل وجــه مــن خــال
شــعبتي الدائــرة الرئيســيتني :شــعبة
اإلعــام وشــعبة املراســم.
ويف حــوار ا ت ّســم بالعفويــة أكــد
الفرجــات أن ضابــط االرتبــاط رشيــك
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فاعــل يف إنجــاز مــا تعقــده كليــات
الجامعــة ومراكزهــا ودوائرهــا مــن
نشــاطات ،وإمتامــه عــى أكمــل وجــه
بالتعــاون مــع موظفــي دائــرة اإلعــام
والعالقــات العامــة مــن خــال قنــوات
االتصــال املتعــددة واملفتوحــة دامئــا يف
الدائــرة.
وأضــاف أن عــى ضابــط االرتبــاط
مســؤولية مشــركة مــع موظفــي
اإلعــام تحديــدا يف اإلســهام – عــر
مواقــع التواصــل االجتامعــي والقنــوات
اإلعالميــة املختلفــة -بإظهــار الصــورة
الحقيقيــة للجامعــة األردنيــة ،ونــ ّوه
بــرورة التحــي باملوضوعيــة والحيــاد.
وأشــار إىل أن تكاتــف الجهــود بــن
موظفــي الجامعــة عمومــا ،وبــن ضبــاط
االرتبــاط وموظفــي دائــرة اإلعــام
والعالقــات العامــة مــن شــأنه أن
يــؤدي إىل الوصــول إىل بيئــة جامعيــة
مســتدامة وكفــاءة مؤسســية عاليــة
املســتوى؛ برتســيخ ثقافــة الجــودة لــدى

العاملــن ،وتعزيــز التنافســية املؤسســية
وفــق أفضــل مامرســات اإلدارة.
ويف نهايــة اللقــاء دار نقــاش مســتفيض
عــر فيــه ضبــاط االرتبــاط عــن شــكرهم
وتقديرهــم ملبــادرة الدائــرة يف تنظيــم
مثــل هــذه اللقــاءات التــي توثــق
الصــات بــن موظفــي الجامعــة ،وقدمــوا
مقرتحــات تســهم يف تطويــر عمــل دائــرة
اإلعــام والعالقــات العامــة ،وطــرح
بعضهــم أســئلة حــول آليــة العمــل
الخاصــة بأرشــفة املــادة اإلخباريــة
املكتوبــة واملصــورة ،وتــوىل الفرجــات
اإلجابــة عــن األســئلة ،وتوضيــح بعــض
التفاصيــل اإلداريــة املســتندة إىل
األنظمــة والقوانــن يف الجامعــة فيــا
يخــص عمــل موظفــي الدائــرة.
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(سفراء األعمال) ...

برنامج لتطوير قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم
بهــدف تطويــر قــدرات طلبتهــا عــى
املســتوى األكادميــي والشــخيص ،وتنميــة
مهاراتهــم عــى التواصــل والتفاعــل
اإليجــايب ،أطلقــت كليــة األعــال يف
الجامعــة األردنيــة برنامــج (ســفراء
األعامل)،هــذا الربنامــج الــذي مــن خاللــه
يســتطيع الطلبــة بنــاء قاعــدة مــن
األنشــطة الفاعلــة واملوجهــه واســتخدام
كافــة وســائل التعلــم واالبتــكار املتاحــة،
وتبــادل الخــرات واملعــارف مــع أعضــاء
الهيئــة التدريســية املشــاركني فيــه.
الربنامــج الــذي أطلــق بحضــور رئيــس
الجامعــة الدكتــور عزمــي محافظــة
وبالرشاكــة مــع عــادة شــؤون الطلبــة
ومركــز االبتــكار والريــادة وصنــدوق
امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة يف الجامعــة،
انبثقــت رؤيتــه مــن اإلميــان يف رضورة
توفــر كافــة اإلمكانــات املحفّــزة للتعلُّــم
وبنــاء الشــخصية ،وتهيئــة الطلبــة إلعــداد
وتنفيــذ الخطــط واألنشــطة التــي تعمــل
عــى تحســن عمليــة التعلــم مــن خــال
تنــوع املصــادر التعلميــة والتكنولوجيــة
واإلنســانية ،ومبــا يتوافــق مــع فلســفة
كليــة األعــال يف الحصــول عــى أفضــل
املخرجــات التعليميــة.
عميــد الكليــة الدكتــور رفعــت الشــناق
يف كلمــة لــه خــال حفــل اإلطــاق ،أكــد
أن (ســفراء األعــال) برنامــج ينســجم
مــع الــدور الريــادي الــذي تلعبــه الكليــة
عــى مســتوى الجامعــة األردنيــة والوطــن،
وســعيها الــدؤوب نحــو التطــور يف ســبيل
تحقيــق املخرجــات التــي تطمــح لهــا مــن
مهنيــة وكفــاءة يف العمليــة التعليميــة ،ومــا
تبديــه مــن التــزام يف توفــر بيئــة نوعيــة
معرفيــة ورفــد ســوق العمــل بكــوادر
مؤهلــة ومدربــة قــادرة عــى املنافســة.
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يف حــن قالــت مســاعد العميــد لشــؤون
الطلبــة ومنســقة الربنامــج الدكتــورة
جامنــة الزعبــي إن برنامــج ســفراء كليــة
االعــال يــأيت امتــدادا لتبنــي عــادة
الكليــة نهــج التغيــر اإليجــايب املوجــه
لتحســن وتنميــة ثقافــة طلبــة الكليــة
نحــو التعلــم ومزيــد مــن التاهيــل
األكادميــي خــال ســنوات الدراســة أو
اســتعداده لالنخــراط يف ســوق العمــل
الحقــا بعــد التخــرج ،مــن خــال إتاحــة
الفــرص واإلمكانــات الالزمــة للمشــاركة
الحقيقيــة يف األنشــطة الطالبيــة املختلفــة
مبــا يخــدم تحقيــق أهــداف الكليــة
األساســية وتنميــة مجتمــع الكليــة.
ويف مداخــات لــركاء وداعمــي الربنامــج،
أوضــح عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور
خالــد الرواجفــة الــدور الــذي توليــه
العــادة يف تهيئــة البيئــة الســليمة
للطلبــة الذيــن أنشــئت مــن أجلهــم،
والعمــل عــى صقــل شــخصياتهم وتنميــة
مهاراتهــم وتفجــر طاقاتهــم اإلبداعيــة
يف ســبيل إعــداد قيــادات مســتقبلية
ترفــد بهــا الوطــن ،وتهيئتهــم للمشــاركة
املجتمعيــة يف املجتمــع املــدين يف ســبيل
تحقيــق االســتدامة.
يف حــن أكــد مديــر مركــز االبتــكار والريادة
الدكتــور أرشف بنــي محمــد عــى دور
طلبــة املركــز املحــوري كمحــرك أســايس
للريــادة واإلبــداع يف الجامعــة وتحقيقهــم
لكثــر مــن اإلنجــازات املنفــردة ،معلنــا
رســميا انطــاق فريــق الريــادة واالبتــكار
ضمــن برنامــج ســفراء األعــال بالتعــاون
مــع كليــة األعــال ،مكــررا دعــم املركــز
للربنامــج والطلبــة املبادريــن.

إىل ذلــك تحــدث مديــر مكتــب اإلرشــاد
الوظيفــي ومتابعــة الخريجــن  /صنــدوق
امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة الدكتــور
رامــي الدويــري عــن دور الصنــدوق
يف دعــم الربنامــج مــن خــال تقديــم
الــدورات املتخصصــة لســفراء الربنامــج
إلعدادهــم للحيــاة العمليــة وصقــل
مواهبهــم ومســاعدتهم لدخــول ســوق
العمــل بــدءا بــدورات املهــارات الحياتيــة
والقيــادة إىل الــدورات املتخصصــة يف
كافــة مجــاالت األعــال ،مشــرا إىل أن
العمــل جــار حاليــا عــى إنشــاء برنامــج
(إمــداد) الــذي ســيكون األول مــن نوعــه
عــى مســتوى اململكــة ويســعى إىل
تعميــق الرشاكــة الحقيقيــة بــن القطــاع
التعليمــي ممثــا بالصنــدوق وبرنامــج
ســفراء كليــة األعــال وبــن املشــاريع
التنمويــة يف املجتمــع املحــي.
وتخلــل الحفــل عــرض فيديــو تســجييل
للتعريــف بفــرق برنامــج ســفراء األعــال
واملهــام املوكلــة لــكل فريــق عــى حــدة،
حيــث يضــم الربنامــج خمســة أفرقــة
يــرف عليهــا عــدد مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية وهــي :فريــق األنشــطة
والفعاليــات ،وفريــق األكادميــي واإلرشــاد،
وفريــق اإلعالمــي والتســويق ،وفريــق
الريــادة واالبتــكار ،وفريــق الخريجــن.
ويف نهايــة الحفــل الــذي حــره عــدد
مــن نــواب الرئيــس وجمــع مــن كبــار
املســؤولني يف الجامعــة ســلم محافظــة إىل
جانبــه الشــناق األوســمة ألعضــاء برنامــج
ســفراء األعــال مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس والطلبــة ،يف حــن ســلم الشــناق
درعــي الربنامــج لرئيــس الجامعــة وعميــد
شــؤون الطلبــة.
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طلبة (تنسيق المواقع وإنتاج األزهار) يعرضون لمشاريع تخرجهم
عــرض طلبــة برنامــج تنســيق املواقــع
وإنتــاج األزهــار التابــع لقســم البســتنة
واملحاصيــل يف كليــة الزراعــة مشــاريع
تخرجهــم التــي ضمــت ســتة مشــاريع
العــادة تصميــم مواقــع مختلفــة يف
الجامعــة ومواقــع يف مدينــة عــان.
واطلــع رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي
محافظــة عــى املشــاريع الهادفــة اىل زيــادة
املســاحة الجامليــة ،واعــادة تصميــم مواقــع
يف الجامعــة كحديقــة السوســنة وتصميــم
دوار الســاعة ،وشــارع رئاســة الجامعــة،
واملســطح االخــر ،وجــر املستشــفى،
وتصميــم الكليــات الطبيــة ،والحديقــة
الجانبيــة لكليــة الزراعــة ،واعــادة تصميــم
لشــارع الرينبــو يف منطقــة جبــل عــان،
واعــادة تصميــم شــارع امللكــة رانيــا ،األمــر
الــذي ينعكــس إيجابــا عــى نفســية الطلبــة
وخاصــة فيــا يتعلــق بالبيئــة.
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وقــال مــرف الربنامــج الدكتــور مالــك
العجلــوين إن عــرض مشــاريع الطلبــة
مــا هــو اال عــرض لتجربتهــم العلميــة
والعمليــة وزيــادة فــرص التنافــس فيــا
بينهــم عــى جميــع املســتويات.
واضــاف العجلــوين ان املشــاريع التــي
ابتكرهــا الطلبــة تناولــت إعــداد املخططات
والتصميــات املســتقبلية الالزمــة لتطويــر
وتحديــث عــدد مــن املواقــع وســاحات يف
الجامعــة ،وتــم تنفيــذ ثالثــة مشــاريع منهــا
حديقــة متحــف االثــار ،والحدائــق النباتيــة
يف محطــة البحــوث الزراعيــة يف منطقــة
الغــور ،والحديقــة املقابلــة لكليــة الزراعــة
وذلــك مبــا يتناســب مــع التطــورات
الحديثــة يف تنســيق الحدائــق الحضاريــة
يف العــامل مــن حيــث التصميــم والبيئــة
الجامليــة.

احــدى الطالبــات الخريجــات خــال
عرضهــا ملرشوعهــا ،أشــارت إىل بعــض
التحديــات التــي واجهتهــا وزمالئهــا
الطلبــة يف تصميمهــا والطــرق التــي
اتُبعــت لحلهــا ،متمنيــة عــى الجامعــة
تبنــي تلــك املشــاريع ملــا تســهم بــه مــن
تحســن الصــورة الجامليــة للجامعــة
واملجتمــع املحــي.
حــر افتتــاح املشــاريع نائــب الرئيــس
لشــؤون الكليــات االنســانية الدكتــور
أحمــد مجدوبــة ،ونائــب الرئيــس
لشــؤون االســتثامر والتطويــر الدكتــور
محمــود الخاليلــة  ،ونائــب الرئيــس
لشــؤون الكليــات العلميــة الدكتــور
عمــر الكفاويــن ،وعميــد كليــة الزراعــة
الدكتــور محمــد العمــري وأعضــاء الهيئــة
التدريســية يف الكليــة وأهــايل الطلبــة.

“الفاعوري” رئيسا لنادي الموظفين
فــاز رئيــس شــعبة صنــدوق االدخــار حمــزة
الفاعــوري برئاســة نــادي املوظفــن بحصولــه
عــى ( )1077صوتــا.
وفــاز بعضويــة الهيئــة اإلداريــة للنــادي كل
مــن :عبــد املجيــد الزبيــدي ،رىل الهــواري،
عــاد الرحاحلــة ،ميــر الدنــان ،أســامة
ربيحــات ،باســم الربابعــة ،ابراهيــم عبيــدات،
مجــدي الحديــدي.
وقــال رئيــس اللجنــة العليــا لالنتخابــات
الدكتــور أرشف العــدوان إن نســبة االقــراع
يف انتخابــات النــادي يف دورتــه الجديــدة
( )2018/2017بلغــت نحــو (  )%59,7وهــي
النســبة األعــى التــي تســجلها انتخابــات
النــادي منــذ دورات ســابقة ،منوهــا إىل أن
نســبة اإلقــراع يف الــدورة الســابقة بلغــت
نحــو (.)%53,5

وأكــد العــدوان أن العمليــة االنتخابيــة
غلفتهــا أجــواء مــن الشــفافية والنزاهــة
واليــر وروح الزمالــة ،دون تســجيل أيــة
شــكاوى أو مالحظــات بحــق اإلجـراءات التــي
اتبعــت يف مرحلتــي اإلق ـراع والفــرز وحتــى
لحظــة اعــان النتائــج.

مــن الجديــر ذكــره أن ( )5مرشــحني تنافســوا
لشــغل مقعــد رئاســة النــادي الــذي بلــغ
عــدد أعضــاء هيئتــه العامــة ( )5066عضــوا
مــن الهيئتــن التدريســية واإلداريــة يف
الجامعــة واملستشــفى ،يف حــن تنافــس ()36
مرشــحا عــى مقاعــد الهيئــة اإلداريــة والبالــغ
عددهــا ( )8مقاعــد.
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مهرجان اللغات اآلسيوية...

تظاهرة فنية لثقافات وشعوب مختلفة
تظاهــرة فنيــة جمعــت ثقافــات مختلفــة
لشــعوب وحضــارات قدميــة احتضنهــا
مــدرج ســمري الرفاعــي يف الجامعــة األردنيــة،
متثلــت يف مهرجــان اللغــات اآلســيوية الــذي
نظمــه قســم اللغــات اآلســيوية يف كليــة
اللغــات األجنبيــة.
املهرجــان الــذي رعــاه نائــب الرئيــس
لشــؤون الكليــات اإلنســانية الدكتــور أحمــد
مجدوبــة أســهم مــن خــال فقراتــه املتنوعــة
يف صهــر الثقافــات وقــد اجتمعــت تحــت
مظلــة قســم اللغــات اآلســيوية ،مــا أدى إىل
التعــرف عــى طبيعــة حيــاة شــعوبها مــن
عــادات وتقاليــد وحضــارة.

عميــد الكليــة الدكتــور محمــود الرشعــة أكــد
يف كلمــة ألقاهــا خــال الحفــل الــذي حــره
عــدد مــن الســفراء وامللحقــن الثقافيــن
وكبــار املســؤولني يف الجامعــة والكليــة وجمع
مــن الطلبــة ،أن اللغــات اآلســيوية باتــت مــن
أهــم اللغــات التــي تــدرس يف العــامل ،فهــي
التــي ســتهيمن عليــه مســتقبال ،وأن يف اختيار
الطلبــة لدراســتها وتعلمهــا أم ـرا موفقــا ألن
باتقانهــا ســتفتح لهــم األبــواب.
وأوضــح الرشعــة أن قســم اللغــات اآلســيوية
مــاض يف تطويــر خططــه وبرامجه املســتقبلية
عــى رأســها طــرح برنامــج يف اللغــة الرتكيــة
وآدابهــا كربنامــج مســتقل ،وغريهــا مــن
الربامــج املســتقلة.

يف حــن أشــارت رئيســة قســم اللغــات
اآلســيوية الدكتــورة باغــدال غــول إىل
أن قســم اللغــات يضــم أربــع شــعب
هــي :الصينيــة – االنجليزيــة ،والروســية-
االنجليزيــة ،والكوريــة –االنجليزيــة،
والرتكيــة – االنجليزيــة ،مشــرة إىل
تدريــس القســم للغتــن العربيــة واليابانيــة
للمبتد ئــن .
وأضافــت أن مــا يقــارب الـــ  %99مــن أعضاء
الهيئــة التدريســية ممــن يعملــون يف القســم
هــم مــن املواطنــن األجانــب ،مؤكــدة مــدى
االســتفادة املتحققــة مــن خرباتهــم العلميــة
والعمليــة يف تنميــة قــدرات ومهــارات
الطلبــة يف تعلــم اللغــات عــن جــدارة

واقتــدار ،معربــة عــن شــكرها للســفارات
واملعاهــد واملراكــز الثقافيــة الدامئــة الدعــم
للقســم والكليــة والجامعــة.
برنامــج املهرجــان جــاء حافــا حيــث شــهد
فقــرات فنيــة متنوعــة عكســت املــوروث
الثقــايف لشــعوب دول تركيــا وروســيا وكوريــا
والصــن واليابــان ،قدمهــا طلبــة القســم
مبنتهــى الحرفيــة واالتقــان كان مــن ضمنهــا
إلقــاء الطلبــة لقصيــدة للشــاعر محمــود
درويــش( أحــن إىل خبــز أمــي) بلغــات
مختلفــة ،وعــرض أزيــاء تقليديــة لــراث
الــدول اآلســيوية ،وفقــرة خاصــة تناولــت
العــادات والتقاليــد الرتكيــة لليلــة الحنــاء
قبــل حفــل الزفــاف.

طرحهــا كالنطــق بكلــات معقــدة بلغــات
مختلفــة ،أو أســئلة معلومــات عامــة.
وتخلــل املهرجــان االعــان عــن نتائــج
مســابقة الرتجمــة التــي عقدهــا القســم
يف مختلــف اللغــات التــي يطرحهــا ،حيــث
ســلم الدكتــور مجدوبــة إىل جانبــه عميــد

الكليــة الطلبــة الفائزيــن باملراكــز الثالثــة
األوىل الشــهادات والهدايــا التقديريــة
التــي جــاءت بتــرع ســخي مــن املراكــز
واملؤسســات :الصينيــة والكوريــة والرتكيــة
والروســية الداعمــة للقســم إىل جانــب
دعــم أعضــاء الهيئــة التدريســية.

واشــتمل أيضــا عــى عــروض مرسحيــة تركيــة
وروســية ،وفق ـرات غنائيــة باللغــة الصينيــة
والروســية ،وأخــرى راقصــة كالرقــص
باملروحــة اليدويــة للشــعب الكــوري ،إىل
جانــب سلســلة مــن املســابقات املختلفــة يف
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طلبــة الجامعــة يجــددون تمســكهم بالمبــادئ والقيم العليا للثــورة العربية الكبرى

حيــا طلبــة الجامعــة األردنيــة مواقــف
وجهــود جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين
الســاعية إىل اســتكامل بنــاء األردن الحديــث
والقــوي واملزدهــر.
وأشــاروا خــال وقفــة عفويــة أقيمــت
عنــد بــرج الســاعة الواقــع يف قلــب الحــرم
الجامعــي احتفــاء بعيــد ميــاد جاللتــه الـــ
( )55إىل أن األردن اســتطاع بالرغــم مــن
التحديــات تحقيــق نهضــة شــاملة طالــت
معظــم القطاعــات التنمويــة خصوصــا
قطاعــي التعليــم والشــباب.
وجــدد الطلبــة املشــاركون يف الوقفــة
متســكهم باملبــادئ والقيــم العليــا للثــورة
العربيــة الكــرى التــي كان يف طليعــة
أهدافهــا تحريــر اإلنســان العــريب وصــون
108

كرامتــه وبنــاء دولــة عربيــة عرصيــة تعمــل
بالرشاكــة مــع املجتمــع الــدويل يف تحقيــق
الســلم واألمــن العاملــي.
وأكــد املشــاركون يف الوقفــة أن األردن
متكــن بفضــل توجيهــات وجهــود جاللتــه
مــن تحقيــق قفــزات نوعيــة يف عمليــات
اإلصــاح والتنميــة املســتدامة عــى جميــع
الصعــد السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والتعلميــة مــا انعكــس عــى مســرة الخــر
والبنــاء والتقــدم يف هــذا الوطــن العزيــز.
ولفــت الطلبــة إىل أن جاللتــه غــرس يف نفوس
أبنائــه معــاين نبيلــة يف التســامح وحريــة
الــرأي وقبــول اآلخــر ،مؤكديــن وقوفهــم
خلــف جاللتــه يف محاربــة قــوى الــر
والظــام وعصابــات التنظيــات التكفرييــة

التــي تســتهدف تشــويه رســالة اإلســام ديــن
املحبــة والســام.
بــدوره أعــرب عميــد شــؤون الطلبــة يف
الجامعــة الدكتــور خالــد الرواجفــة عــن
تقديــره وامتنانــه للطلبــة املشــاركني يف هــذه
الوقفــة االحتفاليــة بعيــد ميــاد قائــد مســرة
الخــر والعطــاء يف األردن العزيــز.
وأشــاد الرواجفــة بــرؤى وتطلعــات جاللتــه
الراميــة إىل النهــوض بالقطــاع الشــبايب الــذي
يعــد املحــور األســاس يف تقــدم الوطــن
وتطــوره ،الفتــا إىل املبــادرات الشــبابية التــي
أطلقــت يف عهــد جاللتــه ،وتســتهدف تفعيل
دورهــم يف خدمــة املجتمعــات اإلنســانية.
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"الجنايني" أبو رائد

يعطي األرض حبا ..فتجود عليه جماال

والــده ،رغــم تنقلــه بــن مهــن مختلفــة
إال أنهــا ظلــت تــراوده يف أحالمــه،
تهمــس لــه طلبــا يف الرجــوع لهــا ،ليظــل
يغمرهــا حبــا وعطــاء وخــرة مــا دام يف
العمــر بقيــة.
احــرف مهنــة الزراعــة بتكتيكاتهــا
حتــى وصفــوه بـــ (النصــف مهنــدس)،
عــرف عنــه بــن زمالئــه بـــ (خــرة يــده)
حتــى ذاع صيتــه وشــاعت شــعبيته
فبــات يطلــب باالســم ،ذنبــه الوحيــد
أنــه أخلــص لهــا وأحبهــا بصــدق،
فبادلتــه ذات الشــعور وذات الحــب،
يزيدهــا عطــاء لتجــود عليــه بجــال
األرض وخصوبتهــا.
الجناينــي (أبــو رائــد) صاحــب الخــرة
الواســعة والبالــغ مــن العمــر ()59
عامــا يتنفــس أنســام مهنتــه يف الجامعــة
األردنيــة منــذ مــا يزيــد عــى ()19
عامــا قضاهــا يف حدائقهــا املنتــرة بــن
الكليــات واملراكــز العلميــة ،ينــر بــذرا
ويحيــي نبتــا ،وهــا هــي أشــهر قليلــة
تفصلــه عــن مزاولــة مهنتــه لبلوغــه
ســن التقاعــد ،متأملــا عــى فراقهــا منــذ
اآلن ،آمــا االقــران بهــا مــن جديــد يف
أحــد املشــاتل الصغــرة التــي يحلــم يف
اقتنائهــا مســتقبال.

فاديــة العتيبــي -مــع إطاللــة فجــر كل
يــوم ،يهــم مجتهــدا كعادتــه ،قاطعــا
الطريــق رغــم بعــده ،للقــاء محبوبتــه،
التــي ألقــت بشــباكها عليــه منــذ كان
فتــى صغــرا ،فــكان صيــدا ســهال لهــا
حتــى متلكتــه وأحكمــت حصــاره.
يلتقيهــا يوميــا دون كلــل أو ملــل،
ال يســأم وال يشــكو إن قســت عليــه،
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يعشــقها بشــدة رغــم صعوبتهــا وضيــق
حالهــا ،يتغنــى بتفاصيلهــا ،مدلــا
إياهــا ،حانيــا عليهــا ،يــزرع الــروح
فيهــا ،يشــذبها أحيانــا ويرويهــا أحيانــا
أخــرى ،لتغــدو مزهــرة يانعــة خــراء.
هــي ليســت فتــاة جميلــة كــا يظــن
البعــض ،بــل هــي الجــال ،والحيــاة
كلهــا مــن وجهــة نظــره ،هــي األرض
التــي تفــرش قلبــه ،ليعيــد لهــا الحيــاة

مــن جديــد مبهنــة ترشبهــا مــن والــده،
فاحرتفهــا ليــس استســهاال يف مامرســتها،
بــل لتعلقــه بقواعدهــا التــي مل يدرســها،
فبــات يتقنهــا بحذافريهــا.
الجناينــي محمــد محمــود التــاوي (أبــو
رائــد) مــن شــعبة الحدائــق يف دائــرة
الخدمــات املســاندة ،قــى عمــره وال زال
أســرا ملهنــة الزراعــة التــي ورثهــا عــن

(أبــو رائــد) أخلــص يف عملــه ،وواظــب
عليــه بجــد واجتهــاد ،ومــا كان علينــا
نحــن يف مجلــة (أخبــار األردنيــة ) إال
أن نقــدر هــذا املثــال الجديــر باالحــرام
واالحتــذاء ،لنفــرد لــه هــذه الصفحــة،
ويفيــض عربأســطرها بخالــص مشــاعره
وأشــواقه وأحالمــه التــي تســكنه تجــاه
حرفتــه.
يبــدأ (أبــو رائــد) حديثــه يف الكشــف
عــن رس حبــه ملهنــة الزراعــة التــي
اكتســب أبجدياتهــا منــذ كان طفــا

صغــرا مــن والــده الــذي كان مــن
أشــهر مزارعــي منطقــة الغــور ،حــن
كان يعاونــه يف أحيــان كثــرة يف زراعــة
األرايض التــي كان يســتأجرها مــن
مالكيهــا ،فيزرعهــا ويحصدهــا ويجنــي
مــن محصولهــا مــا يــرده مــن ربــح
لتأمــن قــوت أبنائــه.
ويقــول ظللــت أعمــل يف هــذه املهنــة
ســنني طــواال ،لكــن إيراداتهــا مل تكــن
تكفــي وال متكننــي مــن تأمــن مســتلزمات
عائلتــي ،ولهــذا قــررت مجــرا تركهــا
والعمــل يف قطــاع البنــاء كمراقــب عــام
مــدة ليســت بالقصــرة ،وبالرغــم مــن
تحســن األحــوال املاديــة ،إال أن يــر
الحــال مل ينســني مهنتــي التــي أحببــت.
ويضيــف شــاءت الظــروف أن أعمــل
يف الجامعــة األردنيــة ،وهــي فرصــة
مناســبة للحصــول عــى بعــض املميــزات
كالتأمــن الصحــي والضــان اإلجتامعــي
الــذي مــن املمكــن أن يعيننــي عــى
تأمــن ظــروف حيــايت وعائلتــي مســتقبال،
وعينــت وقتهــا يف دائــرة الصيانــة
وبقيــت فيهــا ثــاث ســنوات ،لكــن
منظــر األرايض املتناثــرة هنــا وهنــاك
ظــل يســتفزين ويســيطر عــى تفكــري
أمــا يف نبشــها وحرثهــا لتزيــن املشــهد
بألــوان أشــجارها وورودهــا الزاهيــة.
ويتابــع (أبــو رائــد ) حديثــه قائــا
" :وهــذا مــا كان التحقــت بشــعبة
الحدائــق ألعــود أدراجــي مــن جديــد،
أنــر البــذار وأقلــم األشــجار وأروي
املزروعــات والفرحــة تغمــرين ،وكــم
هــي ســعاديت كبــرة يف كل يــوم أجــد
فيــه حصــاد جهــدي وتعبــي يكــر أمــام
عينــي وأنــا أكــر معــه".

الجامعــة مل يبخــل يف تطبيــق خرباتــه
خــال مهنتــه ،بــل عــى العكــس كان
عــى أتــم االســتعداد لفعــل املســتحيل
للحصــول عــى نتيجــة مرضيــة تعكــس
حجــم تعبــه وبذلــه ،وعنــد ســؤاله
عــن طبيعــة النباتــات التــي يتقــن
زراعتهــا قــال" :كل أنــواع النباتــات
أحبهــا وأحــرف زراعتهــا ،ولــدي القــدرة
الكافيــة للتعامــل معهــا ومعالجتهــا حــال
إصابتهــا" ،مؤكــدا أن مــن بــن النباتــات
التــي يهــوى زراعتهــا (األبنــدر) و أيضــا
(إكليــل الجبــل) ملــا يتمتــع بــه مــن
صــورة جامليــة وفائــدة صحيــة تنفــع
يف حــاالت انخفــاض الضغــط واملغــص
كــا مــن املمكــن اســتخدامه كنــوع مــن
التوابــل لألطعمــة.
الجناينــي (أبــو رائــد) يعــرب يف ختــام
حديثــه عــن حبــه وتقديــره للجامعــة
األردنيــة التــي احتضنتــه شــابا،
وملعروفهــا الــذي صنعتــه مــن خــال
إفســاح املجــال لــه ملامرســة هوايتــه
مــن جديــد وبحرفيــة أكــر ،وكــم يتــأمل
حــرة عــى فراقهــا وقــد أوشــك عــى
التقاعــد ،تــاركا وراءه أجمــل الذكريــات
التــي جمعتــه بالطلبــة ممــن باتــوا
أصدقــاء لــه ،ومزروعاتــه التــي رواهــا
مــن عــرق جبينــه وقــد ســميت عــى
اســمه ونســبت إليــه ،مؤكــدا أنــه
لــن ينقطــع أبــدا عــن مامرســة مهنــة
الزراعــة التــي تبعــث يف داخلــه األمــل
والــرور ليعــود وميارســها مــن جديــد،
ويقــول" :أطلــب مــن اللــه العــي القديــر
أن يســهل الظــروف ويعيننــي عــى رشاء
قطعــة أرض صغــرة أتخذهــا مشــتال يل،
أزرعهــا وأحصدهــا وأعيــش مــن خريهــا
بعــد تقاعــدي ،ويصبــح الحلــم الــذي
راودين ســنون طويلــة حقيقــة".

الجناينــي (أبــو رائــد ) يعمــل حاليــا
يف املنطقــة املحاذيــة ملركــز اللغــات يف
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