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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد  ❖ 458حزيران  2010م ❖ رجب 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

مب�شاركة متخ�ص�صني من
القطاعني العام واخلا�ص

الأ مري رعد يفتتح امل� ؤمتر الثالث لكلية طب الأ �سنان

«الأ ردنية» تعتزم �إن�شاء مركز
متميز للمياه والطاقة والبيئة

�سم ّو الأ مري يتو�سط كبار احل�ضور

التتمة� ...ص 8

اجلامعة -ثمن �سمو الأ مري رعد بن زيد كبري الأ مناء �أهمية � إن�شاء وحدة لتقدمي العالج
ال�سني للأ �شخا�ص ذوي الإعاقة يف ق�سم طب الأ �سنان يف م�ست�شفى اجلامعة الفت ًا � إىل �أن هذه
اخلطوة تبني مدى االهتمام بهذه الفئة التي ت�شكل �شريحة مهمة من املجتمع.
و�أ�ضاف �سموه خالل افتتاحه �أعمال امل�ؤمتر العلمي الثالث لكلية طب الأ �سنان يف اجلامعة
يف الثالث من حزيران بح�ضور وزير الدولة لل�ش�ؤون الربملانية ع�ضو جمل�س الكلية توفيق كري�شان
ورئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونواب رئي�س اجلامعة �أن رعاية الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة
ت�شكل � إحدى �أولويات الدول املتح�ضرة والتي تنبثق من حق الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة يف � إيجاد
فر�ص متكافئة يف جميع ميادين احلياة.
التتمة � ...ص8

«الأ ردنية» تهدي كتب ًا وم� ؤلفات
ملدار�س العقبة

�سحب �شهادة دكتوراه من
مدر�س يف (الأ ردنية)

اجلامعة� -أهدت اجلامعة يف ال�ساد�س
من حزيران جمموعة من الكتب وامل�ؤلفات
العلمية والثقافية لنحو  31مدر�سة حكومية
وم��دار���س الثقافة الع�سكرية يف حمافظة
العقبة.
و�شملت ه��ذه امل�ب��ادرة امل��دار���س املنت�شرة
يف �ألوية الق�صبة والقويرة ووادي عربة حيث
خ�ص�ص لكل مدر�سة  50عنوان ًا يف جماالت
علمية وثقافية ومعرفية خمتلفة ،وتهدف � إىل
ت�شجيع الطلبة على القراءة واملطالعة لتعزيز
قدراتهم العلمية والثقافية والفكرية.

اجلامعة -قرر جمل�س عمداء اجلامعة يف
الثالث من حزيران �سحب �شهادة دكتوراه من
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الآداب ،بعد
ثبوت �أنه ا�ستل ر�سالته التي ح�صل مبوجبها
على درجة الدكتوراه من ر�سالة دكتوراه �سابقة
مقدمة يف � إحدى اجلامعات العربية ،و�أن ع�ضو
هيئة التدري�س ح�صل على درجة الدكتوراه من
اجلامعة الأ ردنية عام .2006
يذكر �أنه �سبق «�سحب ال�شهادة» قرار بعزل
ع�ضو هيئة التدري�س عن عمله باجلامعة.

التتمة � ...ص9

التتمة � ...ص9

اجلامعة� -أجمع خرباء ومتخ�ص�صون
و أ�ك��ادمي��ي��ون ع�ل��ى � �ض��رورة دع ��م م �ب��ادرة
اجلامعة بقوة لإن�شاء مركز متميز يف بحوث
املياه و الطاقة والبيئة.
و أ��� �ش ��اروا خ�لال ل�ق��اء ت ���ش��اوري عقد يف
اجلامعة يف الثالثني من �أيار املا�ضي بح�ضور
ممثلني عن م�ؤ�س�سات وطنية ودولية تعنى باملياه
والطاقة � إىل �ضرورة تكاتف اجلهود الوطنية
إلخ��راج هذا امل�شروع احليوي وال��ري��ادي � إىل
حيز الوجود والذي يعترب �أولوية وطنية ملحة
يف ظل املتغريات العاملية.
وتتطلع اجلامعة بح�سب رئي�سها الدكتور
خ��ال��د ال �ك��رك��ي ال ��ذي اف�ت�ت��ح ال �ل �ق��اء بكلمة
ت��رح�ي�ب�ي��ة � ،إىل ا إل� �س �ه��ام يف ح��ل الق�ضايا
واملع�ضالت والتحديات الوطنية املتعلقة يف
املياه والطاقة والبيئة.
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«اجلامعـة» ترفـع قيـمــة
مـنــــح الـدرا�ســات العـلـيــــا
اجلامعة -أ�ع�ل��ن ن��ائ��ب رئي�س اجلامعة
ل�ل�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي و� �ض �ب��ط اجل � ��ودة ل �� �ش ��ؤون
الدرا�سات العليا الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة
�أن التعليمات اجلديدة ملنح الدرا�سات العليا
زادت قيمة معظم املنح ب�شكل عام م�شريا � إىل
الرفع امللمو�س ملنحة التفرغ الأ كادميي لطلبة
ال��دك�ت��وراه من  � 1500إىل ثالثة �آالف دينار
كحد �أدنى وخم�سة �آالف بحد �أعلى.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ال�ق���ض��اة � إن التعليمات
اجلديدة التي �أقرّها جمل�س عمداء اجلامعة
رفعت قيمة الدعم املايل للطالب ب�شكل ملمو�س
ت�شجيعا للطلبة على البحث العلمي و�إف��ادة
للجامعة من طاقاتهم وقدراتهم الأ كادميية
ودعما للبحث العلمي ،ال�سيما بعد قرار جمل�س
التعليم العايل ب�إلغاء �شرط ن�شر بحث علمي
كجزء من ر�سالته حيث جاءت قرارات جمل�س
العمداء لتحفيز الطلبة على الدرا�سة و� إجراء
البحوث العلمية.
وبح�سب ن�ص التعليمات تكون قيمة منحة
امل�ساعدة يف التدري�س ( )200دينار �شهري ًا
لطالب املاج�ستري �شريطة �أن يعمل ما معدله
(� )16ساعة يف الأ �سبوع ،وتكون قيمة ن�صف
املنحة ( )100دينار �شهري ًا �شريطة �أن يعمل
ما معدله (� )8ساعات يف الأ �سبوع.
كما ن�صت التعليمات على حتديد ()250
دينار ًا �شهري ًا لطالب الدكتوراه �شريطة �أن يعمل
ما معدله (� )16ساعة يف الأ �سبوع ،وتكون قيمة
ن�صف املنحة ( )125دينار ًا �شهري ًا �شريطة �أن
يعمل ما معدله (� )8ساعات يف الأ �سبوع.
و�أ�شارت التعليمات � إىل �أنه توقف املنحة وال
جتدد اعتبار ًا من تاريخ قرار املجل�س ب�إيقافها
بتن�سيب من ع�ضو هيئة التدري�س املعني ورئي�س
ق�سم التخ�ص�ص � إذا مل يكن �أداء الطالب
مقبو ًال يف امل�ساعدة يف التدري�س.
وبح�سب التعليمات ف��إن منحة التدري�س

تعطى لطالب الدكتوراه ملدة ال تزيد على �سبعة
ف�صول عادية ،وت�صرف على �أ�سا�س اثني ع�شر
دينار ًا لكل �ساعة.
وي���ش�ترط يف ط��ال��ب ال��دك �ت��وراه املتقدم
للح�صول على هذه املنحة �أن يكون قد م�ضى
على ت�سجيله ف�صل واحد على االقل و�أال يقل
معدله الرتاكمي يف مواد الدرا�سات العليا حني
تقدمه للمنحة وخالل فرتة ح�صوله عليها عن
( )3,40نقطة ،و�أن يكون قادر ًا على التدري�س
وذل��ك بناء على تو�صية م��ن جمل�س الق�سم
امل�ع�ن��ي ،وي �ك��ون ال �ع��بء ال�ت��دري���س��ي للطالب
احلا�صل على املنحة (� )6ساعات معتمدة من
م�ستوى البكالوريو�س يف الف�صل كحد �أعلى.
وبح�سب التعليمات تلغى املنحة ويوقف
�صرفها للطالب من تاريخ الإلغاء بقرار من
املجل�س � إذا مل يكن �أدا�ؤه التدري�سي مقبوالً،
وذلك بتن�سيب من رئي�س الق�سم � إذا ان�سحب
�أو انقطع عن الدرا�سة خ�لال الف�صل الذي
ح�صل فيه على املنحة ،و� إذا �أوقع عليه جزاء
ت�أديبي خالل الف�صل ال��ذي ح�صل فيه على
املنحة ،و� إذا �ألغي قبوله �أو ت�سجيله �أو ف�صل
من اجلامعة لأ ي �سبب خ�لال الف�صل الذي
ح�صل فيه على املنحة.
وبناء على التعليمات تعطى منحة امل�ساعدة
بالتدري�س لطالب الدرا�سات العليا �شريطة
�أن يكون قد م�ضى على ت�سجيله ف�صل واحد
على الأ قل ،و�أال يقل معدله الرتاكمي يف مواد
الدرا�سات العليا حني تقدمه للمنحة وخالل
فرتة ح�صوله عليها عن ( )3,40نقطة ،و�أن
يكون ق��ادر ًا على التدري�س وذل��ك بناء على
تو�صية من جمل�س الق�سم املعني ،كما تعطى
املنحة لطالب املاج�ستري مل��دة ال تزيد على
خم�سة ف�صول عادية ،ولطالب الدكتوراه ملدة
ال تزيد على �سبعة ف�صول عادية .وت�ستثنى
من املنحة ر�سوم االمتحانات والدورات واملواد

املتعلقة ب�شرط حتقيق امل��واد اال�ستدراكية
� إ�ضافة � إىل امل��واد التي يدر�سها الطالب من
خ��ارج خطته الدرا�سية � إذا مل يح�صل على
موافقة م�سبقة لدرا�ستها.
ومب��وج��ب التعليمات متنح املنحة يف كل
ف�صل درا�سي للطالب الذي يح�صل على �أعلى
معدل تراكمي ممن ير�شحهم ق�سم التخ�ص�ص
لهذه املنحة ،و� إذا ت�ساوى �أكرث من طالب يف
املعدل الأ على يف ذلك الف�صل ،يتم منحهم
جميعاً.
ووف��ق �شروط املنحة يجب �أال يقل معدل
الطالب الرتاكمي عن ممتاز يف البكالوريو�س
لطلبة املاج�ستري وممتاز يف املاج�ستري لطلبة
الدكتوراه ،و�أن يكون متفرغ ًا للدرا�سة والبحث
يف اجلامعة ط��وال امل��دة ال�ت��ي يح�صل فيها
على املنحة الكاملة ،و�أال يقل العبء الدرا�سي
للطالب عن (� )9ساعات معتمدة ،و�أن يكون
م�سجال على الربنامج العادي.
وتعطى منحة م�ستلزمات البحث بقرار من
الرئي�س بناء على تو�صية جمل�س البحث العلمي
وتن�سيب امل�شرف والق�سم لتوفري امل�ستلزمات
من �أجهزة ومواد �ضرورية من �أجل ا�ستكمال
�إج��راء بحوث ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه
لطلبة الدرا�سات العليا.
كما ي�شرتط يف طالب الدرا�سات العليا
املتقدم للح�صول على ه��ذه املنحة �أن يكون
قد ووفق له على خمطط الر�سالة ومت تعيني
امل�شرف عليها.
وبح�سب التعليمات يكون احل��د الأ على
للمنحة ثالثة �آالف دينار تعطى ملرة واحدة،
ويجوز يف حاالت �أخرى يقدرها جمل�س البحث
العلمي زي��ادة ه��ذه املنحة يف �ضوء الأ �سباب
واملربرات التي يقدمها الق�سم ،على �أال يزيد
احلد الأ على للمنحة على خم�سة �آالف دينار.

زيارات ووفــود



الرئي�س الأ ذري يقدم منحتني يف الطب والهند�سة لطالبني
وال�سفري الهنغاري يطلق مبادرة تعاون بني «الأ ردنية» وجامعة «كورفينو�س» الهنغارية
اجلامعة -قدم رئي�س جمهورية �أذربيجان � إلهام حيدر علييف منحتني
لطالبني يف اجلامعة.
و�سلم ال�سفري الأ ذري يف عمان الدكتور "ايلمان را�سلي" خالل لقائه
رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف مكتبه يف الثالث ع�شر من حزيران
املنحتني للطالب عماد الدقة من كلية الطب والطالبة دعاء ال�سعود من كلية
الهند�سة والتكنولوجيا.
وثمّن الدكتور الكركي املبادرة الكرمية للرئي�س الأ ذربيجاين بتقدمي
املنحتني ،والتي ترتجم عمق عالقات ال�صداقة الأ ردنية الأ ذرية التي ت�شهد
منو ًا وتطور ًا ملمو�س ًا يف جميع املجاالت.
وكانت اجلامعة قد منحت الرئي�س االذري درجة الدكتوراه الفخرية يف
العلوم ال�سيا�سية خالل زيارته للأ ردن عام .2007
ولفت الدكتور الكركي � إىل �أن العالقة الأ ردنية الأ ذري��ة هي يف �أح�سن
�أحوالها ،م�ؤكد ًا ا�ستعداد اجلامعة لتطوير التعاون العلمي والبحثي والثقايف
مع جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأ ذري خدمة مل�صالح ال�شعبني.
بدوره �أ�شار ال�سفري � إىل �أن هاتني املنحتني هما «م�ساعدة متوا�ضعة»
للطالبني للإ �سهام يف ت�سهيل درا�ستهما اجلامعية حلني تخرجهما وحث
الطالبني على موا�صلة التفوق يف درا�ستهما وامل�شاركة يف الن�شاطات الثقافية
التي تنظمها ال�سفارة الأ ذرية يف عمان.
و�أثنى ال�سفري على دور اجلامعة يف تطوير ع�لاق��ات التعاون مع
�أذربيجان.
ي�شار � إىل �أن الطالبني حققا �شروط املنحة وهي تفوق الطالب يف درا�سته
اجلامعية علمي ًا وعدم ح�صوله على �أية منحة �أو م�ساعدة مالية من �أية جهة
فيما مت اختيار الطالبني من قبل جلنة �أكادميية برئا�سة نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة �ضمن �أ�س�س معتمدة.
وعلى �صعيد �آخر بحث الدكتور الكركي خالل لقائه يف ال�ساد�س من

الدكتور الكركي م�ستقب ًال ال�سفري الأ ذري

حزيران ال�سفري الهنغاري يف عمان الدكتور «غريا ميهايي» � إمكانية � إبرام
مذكرة تفاهم بني اجلامعة وجامعة «كورفينو�س» الهنغارية.
و�أ�شار ال�سفري خالل اللقاء الذي ح�ضره نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�ضياء الدين عرفة ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي � إىل
�أن اجلامعة املذكورة تعد من �أكرب و�أقدم اجلامعات الهنغارية ولديها رغبة
بالتعاون مع «الأ ردن�ي��ة» ملا حققته من مكانة علمية متقدمة على امل�ستوى
العاملي .ورحب الدكتور الكركي مببادرة جامعة «كورفينو�س» بالتعاون مع
«الأ ردنية» انطالق ًا من � إميانها الرا�سخ باالنفتاح على اجلامعات العاملية
بهدف التنوع يف تبادل اخلربات والتجارب العلمية واملعرفية.
وج��رى خ�لال اللقاء بحث بنود مذكرة التفاهم املزمع توقيعها بني
اجلانبني والتي تركز على ت�شجيع �إج��راء البحوث العلمية ذات االهتمام
امل�شرتك وتبادل زيارات �أع�ضاء الهيئات التدري�سية والطلبة.
ووجه الدكتور الكركي الدعوة لل�سفري لإلقاء حما�ضرة �أمام طلبة كلية
الدرا�سات الدولية والباحثني فيها يف الق�ضايا الدولية.

وفد كويتي يزور اجلامعة
اجلامعة� -أ�شاد نائب رئي�س  اجلامعة الدكتور �صالح جرار بامتداد
العالقات التاريخية القائمة بني البلدين ال�شقيقني الأ ردن والكويت ال �سيما
يف امليادين التعليمية.
جاء ذلك خالل لقائه يف مكتبه وفد ًا كويتي ًا برئا�سة نائب املدير العام
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبداهلل الكندري بح�ضور
عميد معهد العمل االجتماعي الدكتور حمود عليمات.
و�أطلع الدكتور جرار �أع�ضاء الوفد ال�ضيف على التحوالت التي �شهدتها
اجلامعة خ�صو�ص ًا يف ميادين خدمة املجتمع والتنمية املحلية م�شري ًا � إىل
� إن�شاء معهد العمل االجتماعي الذي يتوىل حتقيق فهم �أعمق لربامج خدمة
املجتمع تقع يف �سلم �أولويات اجلامعة.
و�أ�شار � إىل مناذج من اخلدمات التطوعية التي تقدمها اجلامعة للمجتمع
املحلي ومنها م�ساعدة ودعم امل�ؤ�س�سات التعليمية واالجتماعية التي تعنى

بالأ يتام وامل�سنني والأ �شخا�ص ذوي الإعاقة ودعم برامج الطفل واملر�أة.
وكان الوفد الذي �ضم عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر يف الهيئة
الدكتور حممد الدغيم وم�ساعد العميد للتعليم امل�ستمر الدكتور فالح املطريي
قد زار معهد العمل االجتماعي والتقى عميد املعهد الدكتور عليمات.
وعر�ض الدكتور عليمات أ�ه��داف املعهد ودوره يف �إع��داد كوادر م�ؤهلة
ل�سد احتياجات امل�ؤ�س�سات االجتماعية باملتخ�ص�صني � إ�ضافة � إىل دور املعهد
يف � إعداد برامج بحثية ودرا�سات حول ق�ضايا اجتماعية ملحة.
وزار الوفد ال�ضيف مركز تنمية املجتمع املحلي يف �صويلح التابع للمعهد
واطلع على الربامج االجتماعية التي ينفذها خلدمة �سكان املنطقة.
و أ�� �ش��ار �أع�ضاء ال��وف��د ال�ضيف � إىل �أهمية ال�برام��ج التطوعية التي
تنفذها اجلامعة م�ؤكدين رغبتهم باال�ستفادة منها خلدمة املجتمع الكويتي
واملجتمعات العربية.

زيارات ووفــود



الأ ردنية :مليونا يورو ال�ستكمال م�شروع دعم كلية علوم الت�أهيل
اجلامعة -ت�ستكمل اجلامعة م�شروع دعم كلية علوم الت�أهيل بتمويل � إيطايل قدربنحو مليوين يورو.
والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف ال�سابع من حزيران وفد ًا � إيطالي ًا �ضم ال�سفري الإيطايل يف عمان فران�شي�سكو فرانزوين وممثلني عن
جامعتي تورفرغاتا وكييت الإيطاليتني وممثال عن وزراة اخلارجية الإيطالية.
وجرى خالل اللقاء االتفاق على ا�ستكمال جتهيز كلية علوم الت�أهيل ب�أجهزة حديثة وتدريب فنيي الكلية بكلفة قدرت بـنحو مليون وثمامنئة �ألف يورو.
كما جرى االتفاق على عقد لقاء دوري كل �ستة �أ�شهر.
وب��د أ� م�شروع دع��م كلية علوم الت�أهيل منذ ع��ام  2007ومت
مبوجبه تدريب فنيني من الكلية يف جامعات � إيطالية يف ق�سمي
العالج الطبيعي والأ طراف ال�صناعية والأ جهزة امل�ساعدة ملدة عام
ون�صف ،كما مت � إيفاد �أع�ضاء هيئة تدري�س � إيطاليني للتدريب يف
اجلامعة.
وعر�ض الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�ضره نائب رئي�س
اجلامعة الدكتور �ضياء الدين عرفة وعميد كلية علوم الت�أهيل
الدكتور ب�سام عماري ونائبه الدكتور زي��اد ح��وام��دة �إجن��ازات
اجلامعة وجتربتها يف جمال العالقات الدولية وبرامج الدكتوراه
الأ جنبية.
رئي�س اجلامعة وال�سفري الإيطايل يتو�سطان الوفد ال�ضيف

بحث التعاون بني زراعة «الأ ردنية»
و«مركز جون انز» الربيطاين
اجلامعة -بحث عميد كلية الزراعة الدكتور عمر كفاوين خالل
لقائه يف مكتبه يف ال�ساد�س من حزيران رئي�سة وحدة نقل اجلينات
للمحا�صيل يف مركز «ج��ون ان��ز» لعلوم النبات الربيطاين الدكتورة
«ويندي هاروود» �آفاق التعاون املمكنة بني الكلية واملركز.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�ضره عميد معهد البحوث والتدريب
والإر� �ش��اد والتعليم ال��زراع��ي الدكتور ر�ضا اخل��وال��دة ورئي�س ق�سم
الب�ستنة واملحا�صيل الدكتور هاين ال�صعوب زيادة فر�ص التعاون بني
الكلية واملركز يف جماالت تطوير وحت�سني نباتات املحا�صيل احلقلية
لزيادة الإنتاجية وحت�سني قدرتها على حتمل ظروف اجلفاف ال�سائدة
يف املنطقة من خالل نقل اجلينات وحتوير النباتات وراثياً.
واتفق اجلانبان عــلى �ضرورة عــمل م�شــاريع بحثيــة مـ�شرتكة
وتدريب الكوادر الب�شرية يف جمال التقنات احليوية النباتية املختلفة.
ومت بحث م�ساهمة املركز يف تطوير برنامج الدرا�سات العليا يف
تخ�ص�ص التقنات احليوية النباتية يف الكلية من خالل ا�ستقباله للطلبة
الأ ردنيني بغر�ض تدريبهم على �أحدث ما تو�صل � إليه املركز يف ميادين
علوم النبات والتقنات احليوية احلديثة.

وفد �أمريكي يزور «الأ ردنية»
اجلامعة -عر�ض عميــد كـليـة الدرا�سات الـدوليـة
فـي اجلامـعـة الـدكتـور حممـد م�صاحلـة خـالل لـقائـه
فـي مكـتـبـه فـي الأ ول مــن حـزيــران رئــيـ�س قــ�سـم
االتـ�صـال فـي جـامعـة «وي�سـت فيلــد» الأ مـريكـيـة
الـدكتـور «جـون بوملـان» ر ؤ�يــة الـكـليــة الـ�سـاعـيــة �إلـى
� إر�ســاء «احلــوار الـعالـمي».
و�أ�شـار الـدكتـور مـ�صاحلـة� إلـى برامـج وخطـط
الكليـة الدرا�سيـة والبحثيــة وعالقتــها الأ كادميية مـع
الـكليـات الـمماثلـة علـى امل�سـتـوى الـعـالـمـي.
و�شـكـلت زيـارة الوفد الذي رافقه فيها طلبة من
جامعة «وي�ست فيلد» فر�صة مهمة للتعرف على ق�ضايا
ال�شرق الأ و�سط واالطالع على معامل احل�ضارة الأ ردن
والتطورات التي �شهدتها اجلامعة.
و�أعرب �أع�ضـاء الوفـد عـن تقديرهـم للأ ردن للمكانـة
الرفيعـة التـي و�صـل � إليهـا عامليـ ًا نتيجـة ال�سيا�سـات التـي
ينتهجهــا إلحـالل ال�سلـم والتـعاون الدولـي وجهوده فـي
�إحـداث نه�ضـة تعليميـة �شاملـة.

إ��ضاءات



افتتاح معر�ض فني �شامل يف «الأ ردنية»
اجلامعة -افتتح يف اجلامعة املعر�ض ال�شامل الذي نظمته كلية الفنون والت�صميم يف الثالث من حزيران.
وهدف املعر�ض الذي افتتحه نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار بح�ضور عميد الكلية الدكتور عبد احلميد حمام وهيئة التدري�س � إىل
� إطالع املجتمع اجلامعي على النتاج الفني لطلبة الكلية ال�سيما خريجيها لهذا العام.
وت�ضمن امل�ع��ر���ض ث�لاث��ة تخ�ص�صات فنية منها فن
«اجلرافيك» الذي �أقيم يف بهو مكتبة اجلامعة وا�شتمل على
� إنتاج الطلبة من الطباعة احلجرية «الليثوغراف» والطباعة
الغائرة على املعادن والبارزة على مواد و�سطوح متنوعة.
وعر�ضت لوحات يف قاعة املعار�ض مببنى عمادة �ش�ؤون
الطلبة يف الر�سم والت�صوير املائي والزيتي � إىل جانب عر�ض
فن الت�صميم الذي ي�شمل � إنتاج الطلبة اخلريجني يف هذا
املجال.
ح�ضر افتتاح املعر�ض جمهور من طلبة اجلامعة وعدد
من املهتمني باحلركة الفنية الأ ردنية.
الدكتور جرار مفتتح ًا املعر�ض

النك�سة يف الثقافة العربية حما�ضرة
للدكتور حمافظة
اجلامعة� -ألقى الدكتور علي حمافظة حما�ضرة يف اجلامعة يف الثالث
من حزيران بعنوان النك�سة يف الثقافة العربية «الوعي والتجاوز».
وقال الدكتور حمافظة :قد ال �أبالغ � إذا قلت � إن حرب الأ ي��ام ال�ستة
يف حزيران � 1967أهم حدث �شهده العرب يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين ،واعترب ذلك بداية الرتاجع العربي ،و�أ�ضاف خالل املحا�ضرة
التي نظمتها الدائرة الثقافية وقدمه فيها عميد كلية الدرا�سات الدولية يف
اجلامعة الدكتور حممد م�صاحلة �أن الليرباليني العرب عزوا الهزمية � إىل
غياب احلريات واعتماد النظام اال�شرتاكي يف بع�ض دول الطوق املعنية
بال�صراع العربي الإ�سرائيلي قبل غريها من الدول العربية ،بينما عزا
التكنوقراط الهزمية � إىل التخلف التقني عند العرب مقارنة ب�إ�سرائيل .
و�أ�ضاف الدكتور حمافظة �أن الأ ردن كان ي�شعر بخطر � إ�سرائيل عليه،
وهي التي توالت اعتداءاتها على حدوده وقراه احلدودية منذ �سنة 1949
حتى �سنة  1967وك��ان �آخرها االعتداء على قرية ال�سموع يف حمافظة
اخلليل �سنة  .1966ونوه � إىل �أنه مهما اختلف العرب يف حتليلهم لأ �سباب
هزمية  1967فقد كانت نتائجها يف منتهى اخلطورة على ال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية.
و�أكد �أنه ال ميكن للعرب �أن يتخل�صوا من اعتداءات � إ�سرائيل وتدخلها
يف �ش�ؤونهم الداخلية ومتزيق �شملهم � إال � إذا اقتنعوا �أن ال�سبيل لذلك
هو بناء الدولة احلديثة وقيام احتاد حقيقي بينهم عندها يتقل�ص نفوذ
� إ�سرائيل ويتخلى عنها حلفا�ؤها وتتال�شى كقوة م�ؤثرة يف هذه املنطقة ويف
العامل كله.

كلية الأ عمال تك ّرم نخبة من
�أ�ساتذتها وموظفيها
اجل��ام��ع��ة -ك��رم��ت كلية الأ ع��م��ال يف اجلامعة
يف ال�سابع من ح��زي��ران نخبة من �أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية الذين انتهت خدماتهم يف
اجلامعة.
واملكرمون هم الدكتور ودي��ع �شرايحة والدكتور
حممد م��ال اهلل والدكتور ربحي احل�سن وم�صطفى
ال�شاوي�ش وحم�م��ود الع�ساف و�سمر �سالم و�سلمان
هالل.
و�أثنى عميد الكلية الدكتور ه��اين ال�ضمور على
العطاء املتميز الذي قدمه املكرمون طيلة فرتة عملهم
الطويلة يف الكلية والتي �أ�سهمت يف تطويرها و�أخذها
مكانتها الالئقة واملتقدمة حملي ًا و� إقليمياً.
وق��دم الدكتور ال�ضمور درع الكلية وال�شهادات
التقديرية للمكرمني ومتنى لهم التوفيق يف حياتهم
امل�ستقبلية.
و أ�ع ��رب امل�ك��رم��ون ع��ن تقديرهم لإدارة الكلية
على هذا احلفل التكرميي الذي يج�سد القيم النبيلة
للعالقة الإيجابية بني �أفراد �أ�سرة الكلية من �أ�ساتذة
وموظفني وعاملني.

إ��ضاءات



ح�صول «طب الأ ردنية» على جتديد �شهادة �ضمان اجلودة
للمرة الثانية على التوايل
اجلامعة -جددت «هيئة لويدز ريج�ستري كوالتي ا�شورن�س ليمتد ( »)LRQAل�ضمان اجلودة ،منح كلية الطب يف اجلامعة �شهادة �ضمان
اجلودة العاملية �آيزو . 9001:2008
والكليـة منحـت هذه ال�شهـادة للمـرة الثانيـة على التوايل منـذ ح�صولها عليـهـا للمـرة الأ ولــى يف عــام .2007
وت�شمل هذه ال�شهادة نظام � إدارة اجلودة املتبع يف التعليم الطبي واملختربات الطبية املتخ�ص�صة نتيجة جهود الكلية احلثيثة و�سعيها
املتوا�صل نحو التطوير والتجديد يف كافة براجمها التدري�سية واخلدماتية.
و أ�عـرب القـائـم ب أـ�عـمال عمـيد الكليـة الدكتـور عبد القادر بطـاح عن تقديـره لأ �سـرة الكليـة من �أع�ضـاء هيئة تدريـ�س و� إدارييـن على عملهـم
الـد�ؤوب فـي تطبيـق وحت�سيــن نظـام اجلــودة املتبع يف الكلية.
ي�شار � إىل �أن كليـة الطب هي الكلية الأ ولـى فـي الأ ردن احلا�صــلة على �شهــادة �ضمان اجلـودة �آيزو .9001

بازار خريي لدعم الأ طفال املر�ضى يف م�ست�شفى اجلامعة
اجلامعة -افتتح الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة مدير عام م�ست�شفى
اجلامعة البازار اخلريي الذي �أقيم يف العيادات اخلارجية يف
امل�ست�شفى يف ال�ساد�س من حزيران وخ�ص�ص ريعه ل�صالح الأ طفال
املر�ضى.
وجتوّل الدكتور الق�ضاة يف �أجنحة البازار الذي �شاركت فيه العديد
من اجلهات اخلريية والتطوعية من املجتمع املحلي وعدد من ربات
البيوت العامالت يف امل�شاريع الإنتاجية ال�صغرية وبع�ض اجلهات التي
تعنى بذوي االحتياجات اخلا�صة.
وا�شتمل ال�ب��ازار على العديد من املعرو�ضات التي تنوعت بني
الأ �شغال اليدوية وامل��واد الغذائية والتموينية وم�ستلزمات الأ �سرة
والأ جهزة الكهربائية واملنزلية.
و�أكد الدكتور الق�ضاة �أهمية تعزيز وتفعيل �سبل التعاون ما بني
امل�ست�شفى وقطاعات املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته وجمعياته م�شري ًا � إىل
�أن امل�ست�شفى يدعم هذه املعار�ض والبازارات ت�سهي ًال على العاملني
واملر�ضى والزوار واملراجعني والذين يرتادون هذه البازارات ،وتي�سري ًا
لهم يف جمال الت�سوق وتلبية االحتياجات كذلك دعم بع�ض فئات و�شرائح
املجتمع الأ ردين ومنها ذوو االحتياجات اخلا�صة ،والن�ساء العامالت يف
امل�شاريع املنزلية وامل�شاريع املهنية واليدوية لتفعيل م�شاركتهن وتعزيز
دورهن يف املجتمع حتقيق ًا لتوجيهات القيادة الها�شمية احلكيمة يف
دعم م�شاركة املر�أة ورفع � إنتاجيتها وعطائها وم�شاركتها كذلك تقدمي
يد العون وامل�ساعدة والت�أهيل لذوي االحتياجات اخلا�صة.
وعلى �صعيد مت�صل قامت الأ �سرة الإدارية يف امل�ست�شفى بزيارة
املر�ضى على أ���س��رة ال�شفاء وقدمت لهم التهنئة بال�شفاء كما مت
� إهدا�ؤهم باقات من الزهور وبطاقات التهنئة التي حملت لهم الأ منيات
بال�شفاء.
وثمّن املر�ضى هذه اللفتة الطيبة من � إدارة امل�ست�شفى م�ؤكدين �أن

م�ست�شفى اجلامعة

هذا التوا�صل يدل على اهتمام � إدارة امل�ست�شفى يف تعميق التوا�صل مع
املر�ضى واملراجعني وذويهم واال�ستماع � إىل مقرتحاتهم ومالحظاتهم
وا�ستنها�ض قواهم وهممهم وهم يرقدون على �أ�سّ رة ال�شفاء.
جل��اد لالرتقاء بكافة
من جهته أ�ك��د الدكتور الق�ضاة ال�سعي ا ّ
اخلدمات العالجيّة والطبيّة و�سري امل�ست�شفى يف تنفيذ خطة �شاملة
تعنى بتوفري خدمات للمر�ضى على م�ستوى عالِ من اجلودة والتطور
والدقة وال�سرعة .
و�أ�شاد املر�ضى باخلدمات املتطورة التي يقدمها امل�ست�شفى
وبخا�صة � إدخ��ال الأ نظمة التكنولوجية وخدمة ال��دور االلكرتوين يف
العيادات اخلارجية ونظام � إر�سال ر�سائل اجلوال الق�صرية SMS
التي تذكرهم مبواعيد عياداتهم والعمليات اجلراحية ومواعيد
الدخول للم�ست�شفى.

�إ �ضاءات



الأ ردنية :اكت�شاف ت�أثري نبات «الزريقة»
على اجلهاز املناعي والأ ورام ال�سرطانية
اجلامعة� -أثبتت درا�سة �أجريت يف ق�سم العلوم احلياتية بكلية
العلوم يف اجلامعة �أن نبات «الزريقة» له ت�أثري � إيجابي على اجلهاز
املناعي والأ ورام ال�سرطانية.
ونبات «الزريقة؛ من النباتات الطبية النادرة يف الأ ردن واملهددة
بالإنقرا�ض وتنمو يف منطقة �ضانا يف الطفيلة جنوب الأ ردن.
وقالت �أ�ستاذة العلوم احلياتية /عميدة كلية العلوم الدكتورة
�سو�سن العوران � إن فريق البحث املكون من الدكتورة منى ح�سونة
الأ �ستاذ امل�ساعد يف علم املناعة والدكتورة �سو�سن العوران وطلبة
الدرا�سات العليا� ،أثبت �أن تناول فئران التجارب حملول �أوراق نبات
«الزريقة» ي��ؤدي � إىل حت�سني املناعة لديها وبالتحديد قدرتها على
تكوين خاليا متخ�ص�صة ملحاربة اجلراثيم املُمر�ضة.
و�أ�ضافت �أن النبات �أدى � إىل رفع � إفراز العوامل امل�ساعدة جلهاز
املناعة ب�شكل ملحوظ حيث �أثبتت ذلك تقنية الك�شف عن اجلينات
املتعددة ( )Mircoarrayلكافة جينات العوامل امل�ساعدة للمناعة
(.)Cytokines
وزادت الدكتورة العوران �أن تناول نبات الزريقة من قبل فئران

التجارب احلاملة لل�سرطان �أدى � إىل �ضمور ال�سرطان ب�شكل ملحوظ
وبدرجة عالية مما ي�شري � إىل �أن نبات «الزريقة» له دور يف حت�سني
اجلهاز املناعي وحماربة مر�ض ال�سرطان.
ووف�ق� ًا للدكتورة ال�ع��وران ف� إنها أ�ج��رت خ�لال ال�سنوات ال�ست
املا�ضية �أبحاث ًا تتعلق بفعالية نبات «الزريقة» على بع�ض �أنواع البكترييا
والفطريات وال�سرطانات النباتية ،بيد �أن لهذه التجارب بعد ًا �آخر
يتمثل بنوع احلماية حيث �أجريت �أبحاث متعلقة با�ستخدام زراعة
الأ ن�سجة النباتية يف املختربات من �أجل تكثريها.
� إال �أن الدكتورة العوران �أقرت �أن «الزريقة» مهددة باالنقرا�ض
م�شرية يف ه��ذا ال�صدد � إىل �أن ط��رق � إكثارها تكمن يف ا�ستخدام
الزراعة التقليدية العادية وا�ستخدام تقنيات زراعة الأ ن�سجة النباتية
� إىل جانب حمايتها عن طريق � إن�شاء املحميات الطبيعية واحلدائق
النباتية ون�شر الوعي ب�أهمية نبات «الزريقة» يف العالج.
ي�شار � إىل �أن البحث العلمي ي�شكل �أولوية ق�صوى يف اجلامعة ويلقى
دعم ًا مالي ًا وافر ًا و�أنّ كلية العلوم حظيت بن�شاط بحثي متميز خالل
الأ عوام املا�ضية.

انطالق بعثات طالبية
لأ داء منــا�ســـك العـمــــــرة

ت�سيري بعثات العمرة

اجلامعة -انطلقت من اجلامعة يف الثاين من حزيران بعثات
طالبية متوجهة � إىل الديار املقد�سة يف اململكة العربية ال�سعودية لأ داء
منا�سك العمرة.
وت�ضم البعثة الأ وىل التي كان يف وداعها نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي ( )20طالب ًا من طلبة ال�شعوب واجلن�سيات
العربية والإ�سالمية الدار�سني يف اجلامعة.

ودعا الدكتور الزعبي امل�شاركني يف هذه البعثات � إىل اغتنام هذه
الرحلة الإميانية التي ت�شكل فر�صة مهمة للتعرف على منا�سك احلج
والعمرة ميداني ًا والإفادة منها يف درا�ستهم.
ويرافق البعثة التي نظمها املركز الثقايف الإ�سالمي يف اجلامعة
مدير املركز الدكتور �أحمد العواي�شة وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية ال�شريعة.
و�ضمت البعثة الثانية ( )20طالبة من كلية ال�شريعة فيما ت�ضم
البعثة الثالثة التي كان يف وداعها عميد كلية ال�شريعة الدكتور حممد
خازر املجايل ( )32طالب ًا من الكلية نف�سها.
وقال عميد كلية ال�شريعة الدكتور حممد خازر املجايل � إن الكلية
تدعم �سنوي ًا � إر��س��ال طلبتها لأ داء منا�سك احل��ج والعمرة بهدف
متكينهم من زيارة املدينة املنورة ومكة املكرمة ،واجلامعة �أدرجت
هذه الزيارات �ضمن املنظومة املتكاملة مل�شاريع البحث العلمي.

تتمات



الأ مري رعد يفتتح امل� ؤمتر الثالث لكلية طب الأ �سنان
و أ���ش��ار �سموه � إىل �أن م�ستوى اخلدمات
املقدمة للأ �شخا�ص ذوي الإعاقة يدل على
امل�ستوى احل�ضاري الذي حتتله الدولة وي�شكل
�أحد املعايري الأ �سا�سية التي ت�شري � إىل مدى
تقدم وتطور املجتمع مبين ًا �أن الأ ردن حقق
تقدم ًا ملمو�س ًا يف جم��ال حقوق الأ �شخا�ص
ذوي الإعاقة واخلدمات املقدمة � إليهم.
و أ�ك��د �سموه �أهمية ال�سعي � إىل حتقيق
املزيد من تقدمي خدمات نوعية يف املجاالت
التعليمية والبيئية وال�صحية.
ودع��ا �سموه كليات الطب يف اجلامعات
الأ ردنية � إىل � إيجاد م�ساقات تتناول العناية
ب��الأ ��ش�خ��ا���ص ذوي ا إلع��اق��ة ب�ه��دف حت�سني
مهارات مقدمي اخلدمات ال�صحية ومتكينهم
م��ن التوا�صل م��ع الأ �شخا�ص ذوي ا إلع��اق��ة
خ�صو�صا �أننا نعاين يف م�ؤ�س�ساتنا ال�صحية
والطبية م��ن �ضعف يف التوا�صل م��ع بع�ض
فئات الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة ومنها الإعاقة
العقلية.
من جهتها قالت عميدة كلية طب الأ �سنان
الدكتورة كفاح اجلمعاين � إن الكلية تقوم �سنوي ًا
بتقدمي خدماتها العالجية املجانية ملا يزيد
عن �أربعة �آالف مري�ض من خمتلف املراحل
العمرية ومن فئة الدخل املحدود م�شرية � إىل
اهتمام الكلية ب� إعداد �أطباء متميزين علمي ًا
ومعرفياً.
وق��ال��ت � إن ع ��دد خ��ري�ج��ي ال�ك�ل�ي��ة منذ
ت�أ�سي�سها بلغ  1600طبيب وطبيبة ي�ساهمون
يف تقدمي اخلدمات الطبية ال�سنية يف قطاعات
�صحية وطبية داخل اململكة وخارجها.
وك���ش�ف��ت اجل �م �ع��اين ع��ن ت��وج��ه الكلية
ال�ستحداث برناجمي ماج�ستري يف املعاجلة
اللبية وبرنامج تقومي الأ ��س�ن��ان � إىل جانب
ثالثة برامج �أن�ش�أتها الكلية يف جراحة الفم
والفكني واال�ستعا�ضات ال�سنية وطب �أ�سنان
الأ طفال وهي برامج تتميز بالنوعية واالعتماد
من كلية اجلراحني امللكية الإيرلندية.
وا�ست�ضاف امل�ؤمتر نائب رئي�س اجلامعة
املدير العام مل�ست�شفى اجلامعة الدكتور عبد

ال �ك��رمي الق�ضاة يف حم��ا��ض��رة �سلط فيها
ال���ض��وء على اه�ت�م��ام��ات امل�ست�شفى ب��ذوي
ا إلع��اق��ة م�شري ًا � إىل ال�ت�ع��اون م��ع كلية طب
الأ ��س�ن��ان إلن���ش��اء وح��دة �سنية متخ�ص�صة
خل��دم��ة الأ ��ش�خ��ا���ص ذوي ا إلع��اق��ة جمهزة
ب�أحدث املعدات والأ جهزة التقنية.
وا�ستعر�ض الدكتور الق�ضاة دور امل�ست�شفى
يف تقدمي اخلدمات العالجية جلميع فئات
املجتمع ال �سيما الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة يف
جميع التخ�ص�صات الطبية.
وبح�سب رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر
الدكتور حازم الأ حمد ف� إن امل�ؤمتر ناق�ش على
مدار ثالثة أ�ي��ام �أوراق عمل يف تخ�ص�صات
�أمرا�ض وجراحة الفم والأ �سنان � إ�ضافة � إىل
� إقامته ور�شات عمل متخ�ص�صة بالتعاون مع
مركز ال�ق��وى الب�شرية يف اجلامعة لأ طباء
الأ �سنان رك��زت على طب وجراحة الأ �سنان
عند الأ ط �ف��ال وع�صب الأ ��س�ن��ان وزراعتها
وت�سويقها.
وعلى هام�ش امل�ؤمتر افتتح �سموه معر�ض ًا
متخ�ص�ص ًا �شاركت فيه �شركات وم�ؤ�س�سات
طبية و�صحية متخ�ص�صة يف طب الأ �سنان
وا�شتمل على جتهيزات و�أدوات ت�ستخدم يف
طب الأ �سنان � إىل جانب عر�ض �أفالم وثائقية
ومن�شورات تبني العلوم املعرفية املتعلقة بطب
الأ �سنان وجراحتها.
و� �ش��ارك يف أ�ع �م��ال امل � ؤ�مت��ر أ�ط �ب��اء من
اململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني وبريطانيا
و أ�م��ري �ك��ا و أ�مل��ان �ي��ا � إىل ج��ان��ب أ�ط��ب��اء من
القطاعني العام واخلا�ص يف اململكة.
ولفت الدكتور الكركي � إىل ر�ؤية اجلامعة
ال�ستحداث هذا املركز وا�ستعدادها للتمويل
وا إلن��ف��اق ال�لازم�ين إلجن ��اح ه��ذا امل�شروع
الوطني من خالل ا�ستدعاء الباحثني الأ ردنيني
املتميزين من الداخل واخل��ارج وتخ�صي�ص
قطعة �أر�ض للم�شروع يف � إحدى قطع الأ را�ضي
العائدة للجامعة يف عدة مناطق من اململكة
� إىل جانب توفري الأ جهزة واملعدات املتقدمة
واملوارد الب�شرية امل�ؤهلة امل�ساندة للم�شروع.

مب�شاركة متخ�ص�صني من
القطاعني العام واخلا�ص

«الأ ردنية» تعتزم �إن�شاء مركز
متميز للمياه والطاقة والبيئة
و�أكد �أن املركز لن يخ�ضع للبريوقراطية
مطلق ًا يف �إ��ش��ارة � إىل أ�ن��ه لن يكون تقليدي ًا
و�سيكون على أ�ع�ل��ى درج��ات التقدم وعلى
غ ��رار م��راك��ز ع��امل�ي��ة م�ت�ق��دم��ة ،م��رح�ب� ًا يف
الوقت ذاته بال�شراكة مع اجلامعات واملراكز
البحثية الأ ردنية لتبادل اخلربة التي ت�صب
يف م�صلحة امل�شروع وينعك�س على امل�صلحة
الوطنية العليا.
و أ�ط�ل��ع الدكتور الكركي املجتمعني على
التطورات التي �شهدتها اجلامعة خ�صو�ص ًا
يف ميادين البحث العلمي الذي خ�ص�ص له
 %10من ميزانية اجلامعة � إ�ضافة � إىل دعم
جهود �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف
الن�شر يف جم�لات عاملية حمكمة وت�سجيل
براءات االخرتاع والزيارات العلمية والتو�سع
يف الإيفاد.
بعد ذل��ك ت��ر أ����س نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة اللقاء حيث قدم
ملحة موجزة عن املركز ودواع��ي وم�بررات
� إن�شائه م�ستعر�ض ًا اجل�ه��ود التي تقوم بها
اجلامعة لتوجيه بحوث ودرا� �س��ات �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني فيها لدرا�سة جممل
الق�ضايا الوطنية ال�سيما املتعلقة باملياه
والطاقة والبيئة.
و�أو�ضح الدكتور عرفة �أن املركز يهدف
� إىل � إر� �س��اء �أ�س�س عمله وحت��دي��د م�ساراته
ور�صد املعلومات ذات العالقة والن�شاطات
البحثية والدرا�سات القائمة يف جماالت املياه
والطاقة والبيئة.
وحتدث يف اللقاء �أع�ضاء اللجة الت�أ�سي�سية
للمركز الدكتور مو�سى الناظر والدكتورة منار
فيا�ض والدكتور �أحمد ال�سالمية والدكتور
ه��اين خ��وري وال��دك �ت��ور جميل خليفة حول
�أهمية � إن�شاء املركز م�ؤكدين على �ضرورة
تواجد عنا�صر التميز للمركز خا�صة الباحثني
والتجهيزات و�آليات عمله.

تتمات
و�سلطت ال��دك�ت��ورة فيا�ض ال�ضوء على
البحوث وال��درا��س��ات املنتجة للمعرفة التي
جتريها اجلامعات الأ ردنية يف جماالت املياه
م�شرية � إىل �أن ح�صة الفرد الأ ردين من مياه
ال�شرب يومي ًا ال تتجاوز ( )70ليرت ًا فيما
تتجاوز ح�صة الفرد يف بع�ض البلدان العربية
 500لرت يومياً.
ووفق ًا -للدكتور ال�سالمية -ف� إن م�شاكل
الطاقة يف العامل تزداد ب�سبب ن�ضوب م�صادر
الطاقة التقليدية وزيادة اال�ستهالك العاملي
وحمدودية امل�صادر.
و أ�� �ض��اف �أن الأ ردن ي�ستورد  %96من
احتياجاته النفطية ما ي�شكل  %20من الدخل
القومي �سنوي ًا با�ستثناء ع��ام  2009ال��ذي
�شهد انخفا�ض ًا ملمو�س ًا يف �أ�سعار النفط يف
ذلك العام مبين ًا �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية
للطاقة للأ عوام من  � 2008إىل  2020تدعو
� إىل م�ساهمة الطاقة املحلية من  � %4إىل %39
عن طريق ا�ستخدام ال�صخر الزيتي والطاقة
النووية والطاقة املتجددة.
وحتدث خالل اللقاء وزي��را املياه والري
الأ �سبقان املهند�س منذر حدادين والدكتور
ح��ازم النا�صر ح��ول أ�ه�م�ي��ة �إن���ش��اء املركز
م�ؤكدين �ضرورة و�ضع الأ ط��ر املنا�سبة التي
ت�ضمن جن��اح امل���ش��روع وتلبية احتياجات
الأ ردن من البحوث والدرا�سات املتعلقة باملياه
والطاقة.
وق� ��دم امل�ج�ت�م�ع��ون اق�ت�راح ��ات لنجاح
م���ش��روع �إق��ام��ة امل��رك��ز يف اجل��ام�ع��ة �أهمها
و�ضع الت�شريعات املنا�سبة خ�صو�ص ًا ما يتعلق
بالتعيني والرواتب املحفزة و�أهمية ا�ستقاللية
املركز والبعد عن البريوقراطية وو�ضع �أ�س�س
للتعاون ال ��دويل وتكاتف اجل�ه��ود الوطنية
لدعمه وتعزيز قدراته البحثية.
و�أكدوا على �ضرورة �أن تناط للمركز مهام
�أ�سا�سية منها �إج��راء البحوث والدرا�سات
التطبيقية وت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية
وت �ق��دمي اال� �س �ت �� �ش��ارات ل���ص�ن��اع ال �ق��رار يف
ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات الأ ردن �ي��ة للأ خذ بها
واال��س�ت�ف��ادة منها يف قطاع امل�ي��اه والطاقة
والبيئة.



«الأ ردنية» تهدي كتب ًا وم� ؤلفات ملدار�س العقبة

تقدمي كتب اجلامعة � إىل مدار�س العقبة

وبح�سب تربويني ف� إن �أهمية هذه املبادرة
التي قامت بها اجلامعة ت�أتي يف � إطار اجلهود
التي ت�ضطلع بها للنهو�ض باملكتبات املدر�سية
لت�أكيد دوره��ا ك��إح��دى الركائز الأ �سا�سية
للنظام الرتبوي.
والق��ت ه��ذه امل�ب��ادرة التي نفذتها دائ��رة
الإعالم والعالقات العامة بالتعاون مع مكتبة
اجل��ام�ع��ة وع �م��ادة البحث العلمي ترحيب ًا
وا�سع ًا م��ن القطاع ال�ترب��وي خ�صو�صا من
طلبة املدار�س التي و�صلت الكتب � إليها �ضمن
برنامج «� إهداءات اجلامعة الأ ردنية».
وثمن مدير الرتبية والتعليم يف املحافظة
الدكتور جميل ال�شقريات هذه املبادرة التي
تعك�س م��دى اهتمام اجلامعة ب��امل��دار���س ال
�سيما البعيدة منها عن العا�صمة م�شريا � إىل
�أن هذه الكتب وامل�ؤلفات �ست�ساهم يف خمزون
املكتبات املدر�سية و�أثرها البالغ يف ا آلف��اق
العلمية واملعرفية لطلبة املدار�س.
و�أ�شار � إىل ا�سهامات «الأ ردنية» يف حتقيق
نه�ضة تعليمية �شاملة يف العقبة الفت ًا � إىل � إن�شاء
احل��رم اجلامعي اجلديد يف املدينة وال��ذي

�سيكون له م��ردود � إيجابي على أ�ه��ل املدينة
وقطاعات ثقافية واقت�صادية واجتماعية
وغريها.
و�أ�شادت الإدارات والهيئات التدري�سية
والطلبة بهذه الهدية القيمة التي حتتاج � إليها
املكتبات املدر�سية يف املحافظة م�ؤكدين �أهمية
تطوير املكتبات املدر�سية ملواجهة حتوالت
الثورة التقنية.
ي�شار � إىل �أن اجلامعة �أطلقت مبادرات
ريادية لالنفتاح على املجتمع املحلي حيث
قامت بدعم مبادرة «مدر�ستي» التي �أطلقتها
ج�لال��ة امل�ل�ك��ة ران �ي��ا ال�ع�ب��د اهلل م��ن رح��اب
اجلامعة عام  2008خالل حفل ت�سلم جاللتها
درجة الدكتوراه الفخرية من اجلامعة.
وللجامعة برامج ريادية يف لواء احل�سينية
يف حمافظة معان تهدف � إىل �إح��داث نه�ضة
تنموية يف ه��ذة املنطقة يف ميادين تطوير
ال��زراع��ة املنزلية وخ��دم��ة ن�شاطات امل��ر�أة
وال�ط�ف��ل وت �ق��دمي خ��دم��ات �صحية وتربوية
والرتكيز على اجلانب االجتماعي من خالل
دع ��م اجل�م�ع�ي��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال�ت�ط��وع�ي��ة يف
اللواء.

�سحب �شهادة دكتوراه من مدر�س يف (الأ ردنية)

ويف �ضوء ر�سالة و�صلت � إىل اجلامعة من
�إح��دى اجلامعات العربية ،تفيد ب ��أن ع�ضو
هيئة تدري�س ا�ستل ر�سالته من ر�سالة كانت
مقدمة للجامعة ،مت التحقيق يف املو�ضوع.
وم��ن ث��م حتويله � إىل جلنة حتقيق ،ث��م � إىل
املجل�س الت�أديبي االبتدائي.
وبعد �أن طعن ع�ضو هيئة التدري�س يف
ق��رار املجل�س الت�أديبي ،ح��ول � إىل املجل�س
الت�أديبي اال�ستئنايف ،ويف �ضوء تن�سيبه ،اتخذ

قرار �سحب ال�شهادة.
ويف ال��وق��ت ال��ذي أ�� �ش��ارت امل�صادر فيه
� إىل �أن قرار املجل�س الت�أديبي اال�ستئنايف يعد
قطعيا ،غري قابل لال�ستئناف داخل اجلامعة،
� إال �أنه ب� إمكان ع�ضو هيئة التدري�س الطعن يف
القرار �أمام حمكمة العدل العليا.
وت �ع��د ه ��ذه احل��ال��ة� ،أول ح��ال��ة �سحب
لل�شهادة يف تاريخ اجلامعات الأ ردنية.
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كلية العلوم ت�شارك يف
م� ؤمترات علمية عاملية
اجلامعة� -شارك ( )11ع�ضو هيئة تدري�س يف
كلية العلوم يف اجلامعة يف م�ؤمترات ومنتديات علمية
عقدت يف عدد من دول العامل.
ويندرج دعم م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعة يف امل�ؤمترات واملنتديات وور�ش العمل العلمية
والبحثية العاملية يف � إطار اهتمامات اجلامعة بالبحث
العلمي الذي يعد من وظائفها الأ �سا�سية ورافد ًا مهم ًا
يف العملية التعليمية .
ويف ه��ذا ال�صدد أ�ك��دت عميدة الكلية الدكتورة
�سو�سن العوران �أهمية م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف امل�ؤمترات العاملية لإتاحــة فــر�ص تبادل املعــارف
واخلربات والتجارب العلمية التي من �ش�أنها النهو�ض
بالعملية التعليمية لتحقيق م�ستقبل علمي زاخر بالعلم
واملعرفة الإن�سانية .
ووف�ق� ًا مل�صادر موثوقة ف �� إن اجلامعة خ�ص�صت
العام احلايل  %10من موازنتها للإ نفاق على البحث
العلمي .
و�أثنت الدكتورة العوران على جهود �أع�ضاء هـيئة
التدري�س يف الكليــــة والباحثني فيها خ�صو�ص ًا يف
� إعداد بحوث ودرا�سات علمية ت�سهم يف تطور قطاعات
تنموية يف املجتمع الأ ردين .

الداعية النابل�سي يحا�ضر يف «الأ ردنية»
اجلامعة -أ�ك��د ف�ضيلة الداعية الإ�سالمي الدكتور حممد راتب
النابل�سي �أهمية دور ال�شباب امل�سلم يف حتمل م�س�ؤوليات الأ مة لتكون
قادرة على مواجهة التحديات يف املرحلة الراهنة.
و�شدد خالل حما�ضرة �ألقاها بعنوان «خواطر � إميانية» يف م�سجد
اجلامعة بدعوة من كلية ال�شريعة والدائرة الثقافية واملركز الإ�سالمي
فيها على �ضرورة تقرب ال�شباب امل�سلم � إىل اهلل عز وجل خلروج الأ مة
امل�سلمة من �أزمتها.
وا�ستعر�ض ال�شيخ النابل�سي ا آلي��ات القر�آنية الكرمية التي تناولت
مراحل تكوين الإن�سان وتركيبه وقدرة اخلالق العظيم يف خلقه لإعمار
الكون م�شري ًا � إىل ال�صعوبات التي يواجهها الإن�سان �أثناء خلقه وقدرة
اخلالق بتذليلها.
و�أكد �أن الدين فيه ان�ضباط ويحدد خالله م�صري الب�شر الفت ًا � إىل �أن
الدين بدون اال�ستقامة ي�صبح ثقافة.
ويف نهاية املحا�ضرة قدم عميد كلية ال�شريعة الدكتور حممد املجايل
درع اجلامعة للداعية النابل�سي.

الداعية النابل�سي يلقي حما�ضرته

الأ ردنية :ور�شة عمل حول املكافحة املتكاملة
للآ فــــــــات الـزراعـيـــــة
اجلامعة� -أكد عميد معهد البحوث والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي يف اجلامعة الدكتور ر�ضا �شبلي اخلوالدة �أن العملية الزراعية
�أ�صبحت تعتمد الأ �س�س العلمية يف الإنتاج الزراعي.
و�أ�ضاف خالل افتتاحه فعاليات ور�شة العمل اخلا�صة بعنوان «املكافحة املتكاملة للآ فات الزراعية» يف ااحلادي والثالثني من �أيار املا�ضي �أننا
ما زلنا بحاجة � إىل اخلرباء و� إذا �أردنا �أن ندخل الأ �سواق الأ وروبية ال بد �أن يكون الإنتاج الزراعي ذا موا�صفات عالية اجلودة م�شري ًا � إىل اجلهود
التي يبذلها املعهد لإعداد كوادر م�ؤهلة وت�شجيع البحث العلمي الزراعي الذي ي�سهم يف تطوير القطاع الزراعي.
وحا�ضر يف الور�شة �أخ�صائي املكافحة املتكاملة يف املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي الدكتور مروان عبد الوايل حول ا�ستخدام طرق
فعالة للحد من انت�شار الآفات الزراعية ال �سيما احل�شرات التي ت�سبب خ�سارة يف املح�صول والت�أثري على النظام البيئي.
ويف ختام الور�شة �سلم الدكتور اخلوالدة ال�شهادات � إىل امل�شاركني يف الور�شة البالغ عددهم  25مهند�س ًا من م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص
يف الأ ردن.
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ندوة عن ثقافة الفقر يف اجلامعة
اجلامعة� -أكد خرباء و�أكادمييون �أن الفقر ق�ضية عاملية مرتبطة
بعوامل اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ولها �أبعاد � إن�سانية.
و أ�� �ش��اروا خ�لال ن��دوة نظمتها ال��دائ��رة الثقافية ومعهد العمل
االجتماعي يف اجلامعة يف الرابع ع�شر من حزيران � إىل �أن الفقر يعترب
من ابرز التحديات للحكومات االردنية املتعاقبة.
وتناول عميد معهد العمل االجتماعي الدكتور حمود عمليات خالل
اجلل�سة الأ وىل التي تر�أ�سها مدير عام �صندوق املعونة الوطنية ال�سابق
حممود كفاوين مفهوم الفقر وعالقته بالتنمية الإن�سانية والب�شرية
ومقيا�س الفقر بالدخل الأ �سري.
و أ�ك��د الدكتور عليمات خ�لال الندوة التي ج��اءت بعنوان «ثقافة
الفقر» �أهمية بناء القدرات الب�شرية وتزويدها بالإمكانات التعليمية
من ندوة الفقر
واملهنية ملحاربة �آفة الفقر ليكونوا فاعلني يف املجتمع.
وقال الكاتب والباحث رئي�س حترير جملة امل�ستور �أحمد �أبو خليل � إن الفقر ي�شكل �أحد العناوين املتكررة يف الإعالم الأ ردين لأ ن ق�ضية الفقر
من الق�ضايا املطروحة بقوة يف املجتمع ،م�شري ًا � إىل �أن احلكومات ت�ضعها يف �أول خطابها كما �أن الر�أي العام ي�ضع الق�ضية على ر�أ�س اهتماماته.
و�أ�شار � إىل �أن ال�صحافة خا�صة ال�صحف اليومية هي الأ كرث �سخاء يف تغطية الق�ضايا املتعلقة بالفقر ولكنها تغطّ يه يف ال�صفحات الداخلية،
م�شري ًا � إىل مالب�سات بع�ض التغطيات بحيث ت�صبح �أحيانا � إك�س�سوارات وديكور ًا � إ�ضافي ًا على الن�شاط.
وقال � إن الفقر لي�س بالأ �سا�س ق�ضية � إعالمية بل هو ق�ضية تنموية بالدرجة الأ وىل ولهذا ف�إن هناك خماطر حتيط بهذا الن�شاط � إذا مل يكن
�أداة ك�شف.
و�أكد �أبو خليل �ضرورة االلتفات � إىل خ�صو�صية الفقر يف كل بلد خا�صة مع تزايد امليل الطابع االحتفايل للتغطيات مثل انت�شار ظاهرة تبني �أيام
دولية وم�سريات دولية �أو �أحيانا وقفات دولية يف موعد حمدد وغري ذلك من الن�شاطات.
وا�ستعر�ض مدير عام الإح�صاءات العامة الدكتور حيدر فريحات الطرق التي تتبعها الدائرة يف قيا�س خط الفقر مرة كل �سنتني ،الفت ًا � إىل �أن
التق�سيمات املتبعة هي ح�سب الدخل ال�شخ�صي.
وا�ستعر�ض �أمني عام وزارة التنمية االجتماعية حممد اخل�صاونة دور الوزارة يف احلد من الفقر يف الأ ردن والربامج والن�شاطات التي تنفذها
الوزارة واال�سرتاتيجيات املتعلقة باحلد من الفقر.

وفد طالبي �أمريكي يزور
«�أردنية العقبة»

اجلامعة -زار وفد طالبي من جامعة ميني�سوتا الأ مريكية مقر
اجلامعة يف العقبة.
والتقى الوفد ال�ضيف يف ال�ساد�س من ح��زي��ران املكون من
 15طالب ًا وطالبة وزار املدينة بدعوة من �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة املدير التنفيذي لكليات اجلامعة الدكتور
�أحمد �أبوهالل الذي رحب ب�أع�ضاء الوفد ال�ضيف ،وقدم �شرح ًا
مف�ص ًال حول مراحل � إن�شاء اجلامعة ودواعي ومربرات � إن�شائها يف
هذه املدينة التي ت�شهد حتوالت مهمة على الـ�صعد كافة.
وا�ستعر�ض عميد كلية نظم وتكنولوجيا املعلومات الدكتور �صالح
ال�شرايعة الربامج واخلطط الدرا�سية التي تقدمها اجلامعة لطلبتها
م�شري ًا � إىل تطلعات اجلامعة ب�إن�شاء كليات جديدة تلبي حاجة املنطقة
من املوارد الب�شرية امل�ؤهلة يف التخ�ص�صات العلمية املختلفة.
وجتول الوفد ال�ضيف يف احلرم اجلامعي والتقى جمموعة من
الطلبة حيث دار حوار حول النظام التعليمي يف اجلامعة و�أهمية
تبادل الزيارات الطالبية لنقل املعرفة واخلربات العلمية والبحثية.

وفد من وزارة التعليم العايل
ال�صومالية يزور «الأ ردنية»
اجلامعة� -أطلع مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي
وفد ًا ميثل وزارة التعليم العايل يف جمهورية ال�صومال ال�شقيقة على
التحوالت التي �شهدتها اجلامعة ور�ؤيتها امل�ستقبلية.
و أ���ش��ار الدكتور علي خ�لال لقائه يف الأ ول من حزيران املدير
العام للوزارة �أبو بكر طاهر حممد ومدير التعليم العايل يف الوزارة
� إ�سماعيل يو�سف عثمان � إىل �أن لدى اجلامعة �شبكة متينة من التعاون
والعالقة مع اجلامعات العربية والعاملية بهدف � إغناء جتربتها العلمية
والبحثية.
ولفت � إىل ا�ست�ضافة اجلامعة لطلبة من جن�سيات عاملية للدرا�سة
يف كلياتها ومعاهدها العلمية الأ مر الذي ي�سهم يف ت�شكيل حرم جامعي
يتميز بالتنوع الثقايف والفكري.
وعرب ال�ضيفان عن �سعادتهما ،بزيارة اجلامعة وا إلط�لاع على
جتربتها العلمية والأ كادميية م�ؤكدين رغبة حكومة ال�صومال ال�شقيقة
بالتعاون مع «الأ ردن�ي��ة» ملا تزخر به من خربة تراكمية يف ميادين
التعليم والبحث وخدمة املجتمعات املحلية.
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املجلة الثقافية يف عددها الأ خري

خ�ص�صت املجلة الثقافية
ّ
اجلامعة-
ال�صادرة عن اجلامعة ،عددها الأ خري
ملو�ضوع بالغ الأ همية هو «الرواية والأ مة»،
ا�ستئنا�س ًا بكتاب الناقد الإجنليزي باتريك
بريندر ،الذي يحمل العنوان ذاته ،والذي
قام برتجمته الدكتور حممد ع�صفور وبن�شره
املجل�س القومي للرتجمة يف القاهرة .وحتية
لهذا الكتاب املو�سوعي العميق ،منظور ًا
وتناوالً .فقد عالج هذا الناقد الالمع مو�ضوع ًا
مركّباً ،يجمع بني الرواية والتاريخ واملتخيّل
االجتماعي ،وي�شتق من هذه املادة دالالت
ثقافية و�أيديولوجية ولغوية.
خ�ص
ومما جتب الإ�شارة � إليه �أن بريندر ّ
امل�ج�ل��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��درا��س��ة ع��ن مو�ضوعه،
اح�ترام � ًا لها ،أ���ض��اء الناقد ،يف مداخلته،
كتابه ب�شكل جديد ،وفتح �أفق ًا جديد ًا له .ال
غرابة �أن تت�ضمن املجلة تعليق ًا عن الكتاب
كتبه ال��روائ��ي جمال ناجي ،ق��دم �شرح ًا له
ال ابت�سار ف�ي��ه ،و�إ�� �ض ��اءات ع��دي��دة ت�سعف
القارئ يف تناوله .وحول املو�ضوع املركزي،
�أي «الرواية والأ مة» قدم جملة من الباحثني
العرب درا�سات خمتلفة يف املو�ضوع واملقاربة،
مثل في�صل درّاج وعبد اهلل ابراهيم والروائي
ال���س��وري نبيل �سليمان� ،إ��ض��اف��ة � إىل ح��وار
هام مع الروائي امل�صري جمال الغيطاين.

�آثر امل�شرفون على املجلة توجيه حتية للناقد
امل�صري ال��راح��ل د .علي ال��راع��ي ،فن�شروا
مدخل درا�سته املرموقة عن الرواية العربية
وهو املجد للرواية العربية .والعنوان ال مبالغة
فيه ب�سبب ال��دور ال��ذي قامت به ،وال تزال،
الرواية العربية ،من حيث هي جن�س كتابي
يبحث ويك�شف ويحتج وينقد ،م�ن��دد ًا بكل
�أ�شكال االغرتاب ،ال�صادرة عن قمع اجتماعي
متعدد الوجوه ،وداعي ًا � إىل حياة ت�ؤمن حقوق
املواطنة .وما يجعل درا�سة د.الراعي جديرة
ب��ال�ق��راءة لي�س كثافتها ودق��ة مالحظاتها
فقط ،بل لكونها التم�ست �أمثلة روائية من
العامل العربي كله.
و� إذا كان الناقد امل�صري الراحل ،قد قر أ�
الرواية العربية يف تكامل موا�ضيعها ،فقد �آثر
الناقد الفل�سطيني �أن يك�شف عن العالقة بني
الرواية و�أحالم الأ مة املجه�ضة يف درا�سة تبد أ� اجتماعيات،،،
من حممد ح�سني هيكل وال تنتهي ببهاء طاهر،
ترقيات
و�أن ي�ضيء خ�صو�صية امل�أ�ساة الفل�سطينية
 vمتت ترقية الدكتور زيد عيادات من كلية
معتمد ًا على منوذجني �شهريين هما :غ�سان
الدرا�سات الدولية � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
كنفاين وج�برا ابراهيم ج�برا ،اللذين كتبا
 vمتت ترقية الدكتور �سمري اجلبعيتي من كلية
عن املقاومة والأ مل ،وتركا امل�أ�ساة ال�ساخرة
الطب � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
 vمتت ترقية الدكتور حممود �أبو عبيلة من كلية
� إىل ثالث هو � :إميل حبيبي� .أكمل د� .أحمد
الطب � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
حرب كما في�صل درّاج ب�شكل �آخ��ر ،معاجل ًا
 vمتت ترقية الدكتورة ميادة الناطور من كلية
وجوه ًا �أخرى من الرواية الفل�سطينية.
العلوم الرتبوية � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
وق� ��ر أ� رئ�ي����س ال�ت�ح��ري��ر ،دالل ��ة الكتابة
تهاين
الروائية ،متكئ ًا على مفاهيم نظرية قال بها
 vرزق ال�سيد ن�صر � إبراهيم ملفي املوظف يف عمادة
الناقد الإجنليزي امل�شهور رميوند ويليمز،
البحث العلمي ،مبولودة �أ�سماها (�شروق).
�أ�شهرها «بنية ال�شعور» التي تربط بني داخل
 vرزقت ال�سيدة هديل تايه رئي�سة �شعبة الرقابة
ا إلن �� �س��ان وخ��ارج��ه ،وت��رب��ط ب�ين الطرفني
املالية يف وحدة التدقيق الداخلي والرقابة ،مبولود
وال�صياغة الأ �سلوبية .ومع �أن هذا املفهوم
�أ�سمته (عون).
يبدو «ب�سيطاً» يف مقاربته الأ وىل ،ف� إن الفهم
 vرزق ال�سيد � إبراهيم اللوزي املوظف يف كلية
الزراعة ،مبولود �أ�سماه (علي).
العميق ل��ه يك�شف ع��ن مفهوم بالغ التميّز
واخل�صوبة.
تعاز
متيزت املداخالت املتعددة ،التي �صاغت
 vانتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور غازي
العدد الأ خ�ير من املجلة الثقافية بالو�ضوح
الربابعة من كلية الآداب.
 vانتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور كمال
والعمق النظري وقراءة التاريخ الروائي� ،أم
�صويلح والدكتور ب�سام �صويلح من كلية العلوم.
تلك الدرا�سة الالمعة التي كتبها الباحث
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رئي�س التحرير :كمال فريج
�سكرتري التحرير :لبنى العالوين

امل�صري� :سمري مندي ،عن رحلة الطهطاوي
� إىل ب��اري��ز ،وال�ت��ي ق��ر أ� فيها �أ�سئلة التنوير
بعامة ،وتلك العالقة الوا�ضحة امللتب�سة بني
ال�شرق والغرب.
تركت املجلة �ساحة لأ لوان الإبداع الأ دبي
والفني ،وهو �أمر د�أبت عليه ،لكنها قدمت،
�أوالً ،م���ادة ن�ظ��ري��ة مم �ت��ازة ع��ن م��و��ض��وع
وا�ضح الأ همية« :الرواية والأ مة» .بل � إنها يف
�سيا�ستها الثقافية برهنت على وحدة النقد
الأ دب��ي العربي وتكامله الثقايف ،ب�سبب تنوع
امل�ساهمات النقدية .حققت هذه املجلة ،يف
ع��دده��ا الأ خ�ي�ر ،قفزة نظرية نوعية ،على
م�ستوى املو�ضوع املعالج و�أ�شكال مقاربته،
بقدر ما و�سّ عت �أفقها العربي ،على م�ستوى
النظر والتطبيق.
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