إ
�ذاع
ة
ا
جلام
�صح
عة ا
أ
ل
 j oيفة � أ
ر
د
ن
خ
ي
ب
 u .ار ا
ة9
 j u . e dجلام
94.
ع
ة
 s .ا ألر
 j n e wدنية
u

ن�شرة � إعالمية ت�صدرها وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد � ❖ 471أيار  2011م ❖ جمادى الآخرة 1432هـ ❖ املجلد اخلام�س والع�شرون

الأ مرية عالية بنت احل�سني تفتتح امل� ؤمتر العربي
الرابع للتغذية يف «الأ ردنية»

ال������ط������وي�������������س������ي:
«الأ ردن���������������ي���������������ة»
ت�����ن�����ظ�����ر ب����ج����دي����ة
ل�������ت�������ح�������ق�������ي�������ق
م������������ط������������ال������������ب
امل�����������وظ�����������ف�����ي�����ن

اجلامعة – ق��ال رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي � إن � إدارة اجلامعة ا�ستجابت
ملعظم م�ط��ال��ب ال�ع��ام�ل�ين يف اجل��ام �ع��ة ،التي
طرحوها من خالل جلنة املتابعة التي �شكلت
من امل�ؤمتر
اجلامعــــة -افتتحت �سمو الأ م�يرة عالية للتغذية يف البحرين بالتعاون مع كلية الزراعة من جانب املوظفني والعاملني بتاريخ � 23شباط
بنت احل�سني يف اجلامعة �أعمال امل�ؤمتر العربي يف اجلامعة.
املا�ضي �إث��ر اعت�صام مطلبي تعلق بق�ضايا
ال��راب��ع للتغذية ال ��ذي نظمه امل��رك��ز العربي
التتمة � ...ص 7عمالية وحت�سني �أو�ضاع العاملني باجلامعة.

توقع زيادة رواتب العاملني يف اجلامعات العام املقبل

التتمة � ...ص8

يف هذا العدد،،،
v

v

اجلامعــــة� -أعلن وزي��ر التعليم العايل
والبحث العلمي الدكتور وجيه عوي�س �أن نظام
روات� ��ب ال�ع��ام�ل�ين يف اجل��ام �ع��ات ،ال ��ذي مير
يف مراحله النهائية ،يت�ضمن حت�سني دخ��ول
العاملني خ�صو�صا �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ب�شكل

التتمة � ...ص7

وف��د م��ن وزارة ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س الأ م��ة
الكويتي ي��زور «الأ ردن � � �ي� � ��ة»� ..............ص3

v

ال �ع��دوان لطلبة الأ ردن �ي��ة  :الترتهنوا لهدير
ال�شارع وتوقفوا للتفكري بامل�ستقبل � .........ص4

v

امل � �� � �ص� ��ري  :ل� �ي� �� ��س ه � �ن� ��اك م � ��ا مي� �ن ��ع ق �ي��ام
احت ��اد ع ��ام لطلبة الأ ردن ��� ............ص5

v

أ�ك � � � � ��ادمي� � � � � �ي � � � � ��ون ي� � � �ع � � ��اي� � � �ن � � ��ون م � � �� � � �ش � ��روع
اجل ��ام� �ع ��ة ال � � �ب � � �ح � � �ث � � �ي� � ��ة�� � ...............ص6

v

ال�ط��وي���س��ي  :وع ��ي ال���ش�ب��اب اجل��دي��د يتطلب
احل � ��وار ال ال� � �ت� � �ل� � �ق �ي��ن��� ..................ص7

v

«الأ ردن � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � ��ة» م � � � ��رك � � � ��ز ال� � � � �ل� � � � �غ � � � ��ات :
ن � � ��اف � � ��ذة ت � � أ�� � �س � �ي � �� � �س � �ي� ��ة �� � � � ........ص17

رئا�سة اجلامعة الآردنية

�أف�ضل عما هو موجود حاليا .وق��ال عوي�س يف
ت�صريحات �صحفية � إن ال�سقوف التي يت�ضمنها
النظام املوحد «�أف�ضل من ال�سقوف احلالية
الأ م��ر ال��ذي �سينعك�س � إيجابي ًا على الدخول
احلالية وكذلك على الرواتب التقاعدية».
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زيارات ووفود



وفد �أمريكي يزور معهد درا�سات اال�سالم يف العامل املعا�صر
وي�شارك يف حما�ضرة حوارية
اجل ��ام � �ع � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ��ة-
ا�ستقبل الدكتور عدنان
الع�ساف ،مدير معهد
درا���س��ات ا إل���س�ل�ام يف
ال� �ع���امل امل��ع��ا���ص��ر يف
�إح� � � ��دى حم ��ا�� �ض ��رات
ب ��رن ��ام ��ج م��اج �� �س �ت�ير
ال��درا��س��ات الإ�سالمية
وف��د ًا طالبي ًا �أمريكي ًا
من اجلامعة الأ مريكية
يف م��دي �ن��ة وا� �ش �ن �ط��ن
دي �سي ،وذل��ك للمرة
الثانية هذا العام ،ودار حوار طالبي �أكادميي
بني طلبة املعهد والوفد ال�ضيف تطرق للواقع
املعا�صر يف العامل العربي ،وتفاعل املخت�صني
يف الدرا�سات الإ�سالمية معه ،وتناول اللقاء

جملة الق�ضايا املهمة التي ت�صلح مادة ملزيد
من الدرا�سة والبحث ،ومن الأ مور املهمة التي
طرحت �أهمية احلوار بني الثقافات يف توثيق
ال�صالت بني ال�شعوب ،ودور الأ كادمييني يف
توجيه املجتمع والإ�سهام يف جتاوز الأ زمات.

ن�����������ق�����������اب�����������ة

اجلامعــــة -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي خ�لال لقائه يف مكتبه نقيب
ال�صيادلة الأ ردنيني الدكتور حممد عبابنة �آفاق
التعاون العلمي بني اجلانبني.

ال�������������ص������ي������ادل������ة
ت�����ت��ب��رع ب��ت��ج��ه��ي��ز
ق����اع����ة ت���دري�������س���ي���ة
يف ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة
ب���������الأ ردن���������ي���������ة

الوفد الأ مريكي ال�ضيف وطلبة اجلامعة

ورحب الدكتور الطوي�سي بفكرة ا�ست�ضافة
اجلامعة مل� ؤ�مت��ر طالبي لكليات ال�صيدلة يف
اجل��ام �ع��ات الأ ردن� �ي ��ة يف ال���س��اب��ع م��ن ال�شهر
اجل��اري انطالقا من اهتمام اجلامعة بدعم
حركة البحث العلمي ال�صيدالين على م�ستوى
اجلامعات الأ ردنية.
وك�شف عبابنة خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره
نائب رئي�س اجلامعة الدكتورة ملي�س دروي�ش
وعميد كلية ال�صيدلة الدكتور طالل �أبو رجيع
وع��دد م��ن �أع�ضاء جمل�س النقابة ع��ن توجه
النقابة لتجهيز قاعة تدري�سية وتدريبية يف كلية

ي ��ذك ��ر �أنَّ م�ع�ه��د
درا�� � �س�� ��ات ا إل� � �س �ل�ام
يف ال � �ع� ��امل امل �ع��ا� �ص��ر
يحر�ص با�ستمرار على
ع �ق��د ور� � �ش� ��ات ال�ع�م��ل
وامل �ح��ا� �ض��رات العلمية
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات
اخل �ل�اق� ��ة ،ح �ي��ث � إ َّن� ��ه
يتبنى احل��وار الهادف،
وت��وث �ي��ق ال �� �ص�لات بني
اجلهات املختلفة يف حقل
الدرا�سات الإ�سالمية ،
وي�سعى � إىل توفري �أر�ضية ثابتة للقيام مب�شاريع
بحثية ابتكارية متعددة الثقافة ،ممَّ ا من �ش�أنه
حتقيق � إ�ضافات نوعية لهذا احلقل يف ال�سياق
املعا�صر ،ومبنهج متوازن يظهر �صورة الإ�سالم
احلنيف امل�شرقة ال�سَّ محة.

ال�صيدلة دعما منها مل�سرية التعليم والبحث
الذي تقوم به الكلية خلدمة القطاع ال�صيدالين
يف الأ ردن.
و أ�ع� ��رب ال��دك�ت��ور الطوي�سي ع��ن تقديره
لهذا التربع الذي يخدم ر�ؤية الكلية وتطلعاتها
التطويرية امل�ستقبلية م�شيدا بجهود النقابة
ودورها يف تطوير مهنة ال�صيدلة لالرتقاء بها
باعتبارها �إح��دى مرتكزات التنمية ال�صحية
الأ ردن�ي��ة .وج��رى خالل اللقاء بحث ومناق�شة
� إعادة النظر يف العالوات التي متنحها اجلامعة
لل�صيادلة العاملني يف م�ست�شفى اجلامعة والكلية
حيث وعد رئي�س اجلامعة بدرا�سة هذا املو�ضوع
يف �ضوء املراجعة ال�شاملة التي يقوم بها جمل�س
التعليم العايل لأ نظمة الرواتب والعالوات يف
اجلامعات الأ ردنية.

زيارات ووفود



وفد من وزارة الـدولــة ل�ش� ؤون جمل�س
الأ مة الكويتي يزور «الأ ردنية»
و أ����ش��ار � إىل بحث
اجل��ام��ع��ة -بحث
بع�ض الأ م ��ور املتعلقة
عميد كلية الدرا�سات
بالدرا�سات العليا من
العليا الدكتور حممد
حيث القبول والر�سوم
املجايل خ�لال لقائه
وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال�ع��ام��ة
يف مكتبه م�ؤخر ًا وفد ًا
واه� �ت� �م ��ام اجل��ام �ع��ة
مي �ث��ل وزارة ال��دول��ة
بتعزيز التعاون العلمي
ل�ش�ؤون جمل�س الأ م��ة
مع اجلامعات الكويتية
يف دول � � ��ة ال��ك��وي��ت
انطالق ًا من العالقات
برئا�سة وكيل الوزارة
التاريخية القائمة بني
ال�سيد أ�ح �م��د ب��راك
البلدين.
الهيفي.
ب� ��دوره أ�ك ��د وكيل
ورح ��ب الدكتور
وزارة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
املجايل بفكرة التعاون
الوفد الكويتي وعميد كلية الدرا�سات العليا
بني احلكومة الكويتية واجلامعة الأ ردن�ي��ة �أع�ضاء هيئة التدري�س وال��وف��ود الطالبية جمل�س الأ م� ��ة ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات
التعليمية والبحثية يف اجلامعة و� إىل امل�ستوى
يف ميدان الدرا�سات العليا ،وتبادل زيارات وت�شجيع � إجراء بحوث علمية م�شرتكة.
املتقدم الذي و�صلت � إليه اجلامعة.

وف����������د دول�����ـ�����ـ�����ي
ي������ط������ل������ع ع����ل����ى
جت����������������رب����������������ة
«الأ ردن������������ي������������ة»
ف�����ـ�����ي م�������ه�������ارات
االت�������������������ص���������ال

اجلامعــــة -التقى مدير امل�شاريع يف مركز
الكفاءات الإلكرتونية التابع لكلية امللك عبداهلل
الثاين لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة وائل
ع�ساف رئي�س اجلمعية الدولية للتعليم الهند�سي
الدكتور مايكل �آوار والدكتورة كري�ستينا كال�س
ن��ائ��ب عميد كلية تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يف
اجلامعة الأ ردن�ي��ة الأ ملانية .ومت خالل اللقاء
االت�صال باحلا�ضنة الأ ورومتو�سطية يف � إيطاليا
ع��ن طريق خدمة االت�صال امل��رئ��ي وامل�سموع
ملناق�شة فر�ص التعاون بني خمتلف الأ طراف.
و� �ش��ارك م��ن احلا�ضنة الأ وروم�ت��و��س�ط�ي��ة
كل من الدكتور جان لوكا والدكتور �ألي�ساندرو

والدكتورة جو�سي �سيكوندو.
و�أعرب امل�شاركون عن اهتمامهم بت�صميم
و�إط �ل�اق ب��رن��ام��ج م�شرتك ي�ستهدف تطوير
ك� �ف ��اءات ال�ط�ل�ب��ة والأ ك ��ادمي� �ي�ي�ن يف ك��ل من
الكليات الهند�سية وكليات علم احلا�سوب لكل
من اجلامعات الإيطالية والأ ردن�ي��ة يف �أدوات
التكنولوجيا املختلفة م��ن م�ه��ارات االت�صال
وط��رق الكتابة العلمية والتعليم ا إلل �ك�تروين
و� إدارة امل�شاريع والو�سائط املتعددة وعلم النف�س
واالخالق واملهارات العاملية.
يذكر �أن اجلمعية الدولية للتعليم الهند�سي
مقرها يف النم�سا.

منظر عام للجامعة الآردنية

م ؤ�مترات وندوات



الأ ردنية  :انطالق م� ؤمتر وطني للقيادات ال�شبابية والأ كادميية
اجلامعــــة -دعا �سيا�سيون و�أكادمييون
� إىل �ضرورة � إ�شراك طلبة اجلامعات الأ ردنية
يف عملية الإ�صالح ال�سيا�سي.
و أ�ك ��دوا خ�لال فعاليات برنامج امل�ؤمتر
الوطني للقيادات ال�شبابية والأ كادميية الذي
عقد يف اجلامعة دور ال�شباب اجلامعي يف
�صنع م�ستقبل �أف�ضل ينعك�س على جماالت
احلياة واجلهود التنموية ال�شاملة.
امل� � ؤ�مت ��ر ال� ��ذي ن �ظ �م��ه م��رك��ز أ��� �ص ��وات
الدميقراطية وفق ًا ملديره علي العزام ي�سعى
� إىل ب �ل��ورة ت���ص��ورات ال �ق �ي��ادات الأ ك��ادمي�ي��ة
والطالبية حول الإ�صالح ال�سيا�سي حيث �شمل
على مدار ثالثة �أيام ور�شات عمل متخ�ص�صة
ولقاءات مفتوحة.
وعقد املحور الأ ول حول قانون االنتخاب
حيث تناول رئي�س الوزراء الأ �سبق رئي�س املركز
الوطني حلقوق الإن�سان الدكتور عدنان بدران
�أهمية �سن قانون ع�صري لالنتخاب باعتباره
ال��رك �ي��زة ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�إ � �ص�لاح ال�سيا�سي

واالقت�صادي واالجتماعي.
ودع��ا الدكتور ب��دران � إىل �إع ��ادة النظر
بقانون االنتخاب احلايل ليتالءم مع التحوالت
الراهنة و�أن يعك�س التمثيل احلقيقي للمواطن
الأ ردين يف � إيجاد �سلطة ت�شريعية لتقوم بدورها
يف الت�شريع والرقابة على �أعمال احلكومة.
وحت��دث عميد كلية احلقوق يف اجلامعة
الدكتور غ��ازي أ�ب��و ع��راب��ي ح��ول ��ض��رورة �أن
ت�شمل تعديالت قانون االنتخاب توزيع دوائر
الكوتا والرقابة الق�ضائية على االنتخابات
ومتويل احلمالت االنتخابية.
ويف امل�ح��ور ال�ث��اين ال��ذي ت�ن��اول املحكمة
الد�ستورية �أ�شار الدكتور حممد احلموري � إىل
مطالب الأ ح��زاب والقوى ال�سيا�سية والعديد
ممن يحتلون الوظائف العامة ب� إن�شاء املحكمة
الد�ستورية اعتقاد ًا منهم �أن الأ و�ضاع احلالية
لل�شعوب ميكن �أن حتميها املحكمة الد�ستورية.
وا�ستعر�ض الدكتور احلموري بدايات ن�ش�أة
املحكمة الد�ستورية يف بريطانيا عام 1610ويف

�أمريكا عام  1803مو�ضح ًا �أن العامل العربي
�شهد � إن�شاء حمكمتني د�ستوريتني يف كل من
م�صر والكويت.
وحت��دث أ���س�ت��اذ ال�ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري يف
اجلامعة الدكتور نوفان العجارمة حول وظائف
املحكمة الد�ستورية م�شري ًا � إىل �أنها تبحث
يف القوانني بعد � إقرارها� .أما املحور الثالث
ال��ذي ت�ن��اول خطط التدري�س يف اجلامعات
الأ ردنية فقد حتدث الدكتور مروان كمال حول
التحديات التي تواجه الأ نظمة التعليمية يف
اجلامعات .و�أ�شار � إىل �ضرورة تطوير اخلطط
الدرا�سية ملواكبة اال��ص�لاح ال�سيا�سي فيما
حتدث الدكتور خليل احلجاج عن دور املجال�س
اجل��ام�ع�ي��ة يف ت �ط��ور ال �ك �ف��اءات وال �ق �ي��ادات
الأ ك��ادمي�ي��ة واالهتمام بالأ ن�شطة الطالبية.
وحت��دث عدد كبري من طلبة اجلامعات حول
مكونات وعنا�صر منظومة الإ�صالح يف هذه
امل �ح��اور داع�ي�ن اجل �ه��ات املعنية لدرا�ستها
واعتمادها.

العدوان لطلبة الأ ردنية :ال ترتهنوا لهدير ال�شارع وتوقفوا للتفكري بامل�ستقبل

العدوان يف حما�ضرته

اجل��ام�ع��ة  -ح�ض وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ا إلع�ل�ام واالت���ص��ال الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة طاهر العدوان ال�شباب الأ ردين على
عدم االرتهان لــ«هدير ال�شارع و�آلية ال�شارع
والتوقف قليال للتفكري» يف مقاطع املرحلة.
وقال خالل ندوة نظمتها الدائرة الثقافية
يف اجلامعة � إنّ ال�شباب «مطالب بعدم بناء

امل�ستقبل ع �ل��ى وق��ع
ال�شارع واالحتجاجات
واالع � �ت � �� � �ص� ��ام� ��ات»،
وب�ّي�نّ ال�ع��دوان �ضرورة
التوقف وقفة تفح�ص
يف ت ��اري ��خ منطقتهم
و بلد هم لتلم�س
امل�ستقبل.
وك���ش��ف ال �ع��دوان،
خ �ل�ال ال � �ن� ��دوة ال �ت��ي
ات�سمت بال�صراحة،
كيف حتولت النظرة جتاه ال�شباب الذي كان
يُنظر � إليه �أنه �سلبي وغري مبال غري �أنه فج�أة
�صار يف ال�صدارة يف العامل العربي ملمحا
� إىل تفاج ؤ� ال�شباب �أنف�سهم بتغري الأ دوار و�أنه
عليهم م�س�ؤوليات.
ودعا ال�شباب �أن ال يعتقدوا �أنهم قادرون
على القفز على املا�ضي بل عليهم التوقف قليال

 ،لكنه �شدد على �أن امل�سريات �ضرورية لل�ضغط
على امل�س�ؤولني لكنها لي�ست هدفا.
وق �دّم الوزير ال�ع��دوان عر�ضا موجزا ملا
�شهده التاريخ من حتركات وثورات دميقراطية
حا�صرا � إياها يف جتربتني الأ وىل الفرن�سية
التي كانت جماهريية �أدخلت فرن�سا يف حالة
من الفو�ضى نتيجة �أنها «مل تاخذ من املا�ضي
�شيئا» ،والثانية �أمريكية تكمن يف �أ�ضعاف
الدولة ل�صالح املجتمع املدين ،معرجا على ما
�شهدته �أوروبا ال�شرقية .
ودعا العدوان ال�شباب � إىل �ضرورة عدم
الدخول يف حالة من الاليقني على غرار الثورة
الفرن�سية نتيجة االن�ق�لاب على املا�ضي �أو
الأ جيال ال�سابقة.
وف�سر الوزير ال�ع��دوان �أ�سباب الو�صول
باحلالة العربية الراهنة نتيجة غياب مفهوم
الدولة وظهور احلكومات ما بعد اال�ستعمار
التتمة � ...ص8

م ؤ�مترات وندوات



امل�صري  :لي�س هناك ما مينع قيام احتاد عام لطلبة الأ ردن

رئي�س جلنة احلوار الوطني خماطب ًا الطلبة

اجل��ام �ع��ة -أ�كّد رئ�ي����س جل�ن��ة احل��وار
الوطني طاهر امل�صري ان ال�صوت الواحد
«انتهى تقريبا» ،م�شريا اىل وجود تفكري بنظام
انتخاب �آخر.
وقال رئي�س جمل�س االعيان امل�صري ،يف
ختام لقاء وطني ل�شباب جامعيني واكادميني
نظم يف اجلامعة � ،إن اللجنة تعد لـ«نظام
انتخابي خمتلط مل حتدد معامله اىل الآن».
وح��ول متثيل اللجنة ،أ�ك��د امل�صري أ�ن��ه
روع��ي �أن متثل كافة �شرائح املجتمع متثيال
رمزيا – على غرار التمثيل ال�شبابي ،نافيا يف
الوقت نف�سه �أن يطر أ� تغيري على �أع�ضاء جلنة
احلوار الوطني.
ومل يخف امل�صري ،الذي دخل يف حوارات
�ساخنة وجريئة مع الطلبة املمثلني للجامعات
امل�شاركة يف اللقاء ،اعتقاده ب�ضرورة � إجراء
تعديالت د�ستورية تقت�ضيها تعديالت قانوين
االح��زاب واالن�ت�خ��اب ،لكنه �شدد على �أن ال
تغيري لثوابت الد�ستور الأ ردين فهي «حم�سومة
بالإجماع �أو �أقل من الإجماع».
ودل��ل على أ�ح��د ه��ذه التعديالت يف حال
ت�شكيل جلنة عليا للإ �شراف على االنتخابات ال
�أن تظل حتت � إ�شراف وزارة الداخلية مبينا �أن
هذا يحتاج لتعديل د�ستوري.
ت�صريحات امل�صري ج��اءت تعليقا على

تو�صيات اللقاء الوطني ال��ذي نظمه مركز
أ���ص��وات الدميقراطية ومثلت الت�صريحات
خال�صة جاءت نتاج يومني من احلوارات بني
الطلبة والأ كادمييني حول الإ�صالح ال�سيا�سي
والتي �سيتم ت�ضمينها يف وثيقة �سرتفع اىل
جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،بح�سب مدير
مركز �أ�صوات الدميقراطية علي العزام.
وت�ضمنت التو�صيات حم ��اور يف قانون
االنتخاب من �أبرزها � إلغاء �صالحية احلكومة
يف تق�سيم الدوائر االنتخابية لعدم د�ستوريته،
و أ�خ��ذ امل�ستوى التعليمي للمر�شحني ،ف�ضال
عن � إن�شاء حمكمة د�ستورية ،وتوفري املناخ
ال�سيا�سي املالئم واملحفز لل�شباب لالن�ضمام
ل�ل��أ ح��زاب ،ودع ��وة اجل��ام �ع��ات لتخ�صي�ص
منابر حرة للتعبري ،و� إعادة النظر يف املناهج
اجلامعية مبا يتناغم مع الإ�صالح.
كما دعت التو�صيات � إىل دعم ا�ستقاللية
ال�ط�ل�ب��ة يف اخ �ت �ي��ار احت��ادات �ه��م ،وان�ت�خ��اب
جمل�س أ�ع�ل��ى لطلبة اجل��ام�ع��ات ي�ساهم يف
تبادل اخلربات وير�سم �سيا�سة عامة لأ ن�شطة
الطلبة ،وه��و م��ا دعمه امل�صري ال��ذي �شدد
على ان��ه «ال ي��رى حم�ظ��ور ًا من � إن�شاء احتاد
عام لطلبة الأ ردن» .وقال�« :أي حوار اذا كان
�شبابيا فمكانه املنا�سب اجل��و االك��ادمي��ي ال
ان نظل �أ�سرى ال�شعارات» ،غري �أنه حذر من
دخول ال�شباب يف املعرتك ال�سيا�سي «فج�أة»،

داعيا � إىل التدرج من م�ستوى املدر�سة و�صوال
اىل اجلامعة.
و أ�ع��رب امل�صري ،يف اللقاء الذي ح�ضره
م �ن��دوب � ًا ع��ن رئ�ي����س ال� ��وزراء وزي ��ر التعليم
العايل والبحث العلمي الدكتور وجيه عوي�س
ورئي�س اجلامعة الدكتور ع��ادل الطوي�سي،
عن ثقته ب��احل��وار ال��ذي «�سنعرب من خالله
عنق الزجاجة ،فنحن ن��درك التحديات وال
يوجد ما نخ�شاه من الإ�صالح» .وح�ض ال�شباب
على امل�شاركة يف االحزاب ،وقال � إن «القوالب
القدمية انتهت ،يجب �أن نفكر بامل�ستقبل،
ف��ال���ش�ب��اب ي�ط��ال�ب��ون بح�صتهم يف احل�ي��اة
ال�سيا�سية لذلك يجب �أن نهيئ الأ ج��واء لهم
للم�شاركة» .ويف هذا ال�صدد ،دعا ال�شباب اىل
الثقة ب�أن هناك � إرادة حقيقية للإ �صالح لكن
�ضمن تطور منطقي وتدريجي وطبيعي ،م�شريا
� إىل �أن امل�بررات لفقدان الثقة واردة �سابقا
خ�صو�صا و أ�ن��ه �صحب جتربة يف امل�شاركة يف
ثالث جلان � إ�صالحية ملكية و�ضعت «نتائجها
على ال��رف» .وحت��دث يف اللقاء مدير مكتب
ال�ش�ؤون القانونية يف اجلامعة الدكتور � إبراهيم
اجلازي الذي عدد الثوابت الوطنية التي ت�شمل
الوطن والوحدة الوطنية والنظام ال�سيا�سي
م � ؤ�ك��د ًا �أن ال�ت�ع��دي�لات ال��د��س�ت��وري��ة تتناغم
م��ع متطلبات ق��ان��وين االن�ت�خ��اب والأ ح���زاب
ال�سيا�سية.

أ�يام علمية



�أكادمييون يعاينون م�شروع اجلامعة البحثية

من اليوم العلمي

اجلامعــــة -ناق�ش �أكادمييون وباحثون
يف كلية الآداب يف اجلامعة (اجلامعة البحثية
وم�ستقبل التعليم العايل يف الأ ردن).
وخالل اليوم العلمي الذي نظمته الكلية
ب�ح���ض��ور رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي عر�ض جمموعة من �أ�ساتذة الكلية
حماور مهمة تتعلق بر�ؤية اجلامعة البحثية.
و�سلط عميد الكلية الدكتور جمد الدين
خم�ش ال�ضوء على �أهداف اليوم العلمي الذي
أ�ع��اد ت�أكيد الكلية على قيم العلم وا إلب��داع
و�أهدافهما يف االكت�شاف والتف�سري والتنب ؤ�
والتحكم يف العالقات بني املتغريات .وقال
� إن اليوم العلمي يتزامن مع امل�ب��ادرة املهمة
التي �أطلقها رئي�س اجلامعة لتحويل اجلامعة
جلامعة بحثية بحلول العام  2015للإ �سهام يف
توحيد اجلهود وح�شد امل��وارد لالرتقاء ببيئة
اجلامعة مادي ًا وعلمي ًا وتطوير نوعية وم�ستوى
برامج الدرا�سات العليا.
وقالت رئي�سة ق�سم التاريخ/مقررة اليوم
العلمي الدكتورة غيداء "خزنة كاتبي" � إن
اجلامعة البحثية من املو�ضوعات التي تدخل
فيها املناف�سة املعرفية بقوة لتعر�ض نف�سها
على كافة امل�ستويات».
و�أ�ضافت أ�ن��ه بالرغم من كرثة الأ بحاث
يف اجل��ام�ع��ة وال �ت��ي تعرب ع��ن ت�ن��وع كبري يف

االهتمامات � إال أ�ن�ه��ا بحاجة � إىل التميز يف
جوانب معينة و� إىل االبتعاد عن الفردية يف
البحث و� إىل رب��ط أ�ب�ح��اث الطلبة مبجاالت
علمية للم�ستقبل .و أ�ك��دت كاتبي �أن ال�سمة
ال�غ��ال�ب��ة ع�ل��ى ال�ب�ح��ث العلمي ه��ي ال�ف��ردي��ة
وغياب املدار�س البحثية م�شرية � إىل �ضرورة
حتديد جماالت البحث العلمي باال�ستناد � إىل
احتياجات املجتمع و� إمكانيات اجلامعة املادية
وهيئاتها التدري�سية .ولفتت � إىل �أهمية مراجعة
اخلطط الدرا�سية لتحقيق ال �ت��وازن ب�ين ما
يخ�ص�ص للر�سالة وما يخ�ص�ص للمواد من
�ساعات معتمدة على اعتبار �أن الر�سالة تتطلب
جهد ًا �أكرث من املواد � إ�ضافة � إىل � إعادة النظر
مبتطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
و أ�ل �ق��ت طالبة ا إلي �ف��اد يف ق�سم التاريخ
ره ��ام ع�م��رو كلمة أ�� �ش��ارت فيها � إىل أ�ب��رز
مطالب طلبة كلية الدرا�سات العليا يف الكلية
وم�ن�ه��ا ان �ف��اذ خ�ط��ط اخت�صا�صية متعددة
داخل الق�سم الواحد واحل�صول على الوثائق
واملخطوطات والدرا�سات البحثية من مراكز
دولية � إ�ضافة � إىل املطالبة ببناء مبنى جديد
لكلية الآداب وتعزيز التعاون بني كلية الآداب
وكلية الدرا�سات العليا وزيادة املنح يف الكلية
خ�صو�ص ًا املقدمة لطلبة الدرا�سات العليا.
وقدم رئي�س اخلطة اال�سرتاتيجية العليا

للجامعة البحثية الدكتور هاين ال�ضمور عر�ض ًا
ملفهوم اجلامعة البحثية ور ؤ�ي�ت�ه��ا إلح��داث
تغيري جوهري يف م�سار اجلامعة .وا�ستعر�ض
الدكتور حممد وليد البط�ش والدكتور جمد
الدين خم�ش والدكتور نعمان �شحادة مقومات
جن��اح اجلامعة البحثية وم�ستقبل التعليم
العايل والتحديات الإداري ��ة واملالية وغياب
ال�سيا�سات التي تواجه قطاع التعليم العايل.
ويف اجلل�سة الثانية التي عقدت بعنوان
اجل��ام�ع��ة البحثية :م��واق��ف وحت�ل�ي�لات قدم
الدكتور يو�سف �أبو حميدان ورقة عمل بعنوان
البحث العلمي وطلبة اجلامعة وقدم الدكتور
مروان الزعبي ورقة عمل بعنوان نظام جودة
اجلامعات ومت بحث ورقة عمل قدمها الدكتور
�أ�شرف الق�ضاة بعنوان ت�صنيف "�شنغهاي"
للجامعات .وقدم كل من الدكتور عبد املهدي
ال�سودي والدكتور فار�س الفايز ورقتي عمل
ح��ول معوقات حت��ول اجلامعة الأ ردن �ي��ة � إىل
جامعة بحثية حيث �أ�شارا � إىل �أن �أبرز املعوقات
هي �ضعف امل��وارد املالية وع��دم توفري البيئة
البحثية � إىل جانب نق�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س
وع��دم تفريغ �أع�ضاء هيئة التدري�س إلع��داد
بحوث علمية � إىل جانب ع��دم وج��ود حوافز
ومكاف�آت مالية جمزية للمبدعني يف الإنتاج
العلمي.

�أيام علمية



كلية الطب تقدم ( )19بحثا علميا طبيا جديدا
اجل ��ام� �ع ��ة -ت �� �س��اه��م ك �ل �ي��ة ال��ط��ب يف
اجلامعة بفاعلية يف � إعداد بحوث علمية طبية
متخ�ص�صة.
وقدمت الكلية خالل اليوم العلمي الذي
نظمته ( )19بحثا علميا جديدا يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية.
وثمنت نائب رئي�س اجلامعة الدكتورة
ملي�س دروي ����ش اجل�ه��ود التي يبذلها �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الكلية لو�ضع البحث العلمي
الطبي يف �سلم �أولوياتهم ان�سجاما مع �أهداف
اجلامعة الرامية � إىل دعم حركة البحث العلمي
الذي يعترب من �أولوياتها الرئي�سية.
و أ�ك��دت دروي�ش خالل افتتاحها فعاليات
ون�شاطات اليوم العلمي �أن الكلية �أر�ست تقاليد
را�سخة اجلذور لن�شر املعرفة العلمية الطبية
التي ت�سهم باالرتقاء بالقطاع الطبي الذي
يعترب من �أعمدة التنمية الوطنية ال�شاملة يف
الأ ردن.

�إ �ضاءات

ب��دوره �أكد عميد
الكلية الدكتور عزمي
حمافظة �أن الكلية
درج��ت منذ � إن�شائها
ع�ل��ى تر�سيخ ثقافة
البحث العلمي الذي
ي �� �س �ه��م يف ت �ط��وي��ر
املوارد الب�شرية الفتا
� إىل م���ش��ارك��ة نخبة
من طلبة الكلية ولأ ول
طب الأ ردنية ترفد العلم والعلماء بالأ بحاث
مرة يف � إعداد بحوث
علمية طبية متخ�ص�صة.
� إىل اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ال�ت��ي و�ضعتها
و�أكد �أن قيمة البحث العلمي يعترب معيارا اجلامعة للتحول � إىل جامعة بحثية بحلول عام
ومقيا�سا مهما مل�ستوى الكليات الطبية معربا  .2015و�أكد �أن هذه اخلطة �ستكون مبوا�صفات
عن اعتزازه بالدور الذي يلعبه �أع�ضاء هيئة علمية عاملية داعيا طلبة الكلية والباحثني فيها
التدري�س يف تنمية هذا اجلانب املهم لتطوير � إىل الإ�سهام يف عملية التغيري للنهو�ض بقطاع
عملية التعليم الطبي املتخ�ص�ص .ونوه رئي�س البحث العلمي الذي ي�ساهم يف رقي امل�ؤ�س�سات
جلنة اليوم العلمي للكلية الدكتور ن�ضال يون�س الطبية وتقدمها.

الطوي�سي :وعي ال�شباب اجلديد يتطلب احلوار ال التلقني

اجلامعة -ينظر رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي � إىل الفعل الثقايف على أ�ن��ه
عامل قويّ ؛ تُ�صاغ به �شخ�صيّة طالب اجلامعة؛
واثق ًا من �أنّ (مفهومنا ال�سابق البتعاد ال�شباب
عن الق�ضايا الوطنية الراهنة وعدم اهتمامهم
بق�ضايا الأ مة و� إغفالهم التطورات اجلارية يف
املنطقة بات �أمر ًا ال وجود له).
وبعد �أن يتّخذ الطوي�سي اجلامعة الأ ردنية
أ�من��وذج� ًا يف تعزيز املواهب وت�أجيج ا إلب��داع،
يعلن �أن اجلامعة م�ه� ّي��أة بحلول ع��ام 2015
لتكون جامع ًة بحث ّيةً ،م�سخّ ر ًا ك ّل خربته يف هذا
املجال.
التطوير يف االمتحانات اجلامعية �سعي ًا
وراء طالب يفكر ويجرتح ويحلل ،كما ي�ؤمن
باللغات جميع ًا وع��ا ًء للمعلوماتية �أو الدر�س،
انطالق ًا من �أن عامل اللغويات ينظر � إىل اللغات

جميع ًا أ�نّها مت�ساوية الأ هميّة ،وتكت�سب �أهميتها
لظروف معيّنة .يحمل الطوي�سي ،بروفي�سور
اللغة الإجنليزية،املولود عام  ، 1953الدكتوراة
يف اللغويات من جامعة مت�شيغان� ،شغل منا�صب
نوعية عديدة على �أكرث من �صعيد وتخ�ص�ص،
منها :الأ م��ان��ة العامة للمجل�س الأ على للعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ورئ��ا� �س��ة ج��ام�ع��ة �آل البيت،
والأ مانة العامة لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي .كما كان رئي�س ًا م�ؤ�س�س ًا جلامعة احل�سني
بن طالل .ا�شتغل عميد الكلية الفنية ال�صناعية
ب �ن��زوى يف �سلطنة ع �م��ان ،ورئ �ي �� �س � ًا لق�سم
املرتجمني يف �شركة فينيل الأ مريكية يف العربية
ال�سعودية� ،شغل الكثري من الوظائف الأ كادميية
يف الأ ردن والواليات املتحدة الأ مريكية ،يحمل
و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأ وىل من جاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ع��ام �ألفني

وخم�سة جلهوده يف ت�أ�سي�س جامعة احل�سني بن
طالل� .سريته غنيّة بامل�ؤمترات وع�ضوية املراكز
واملجال�س العلمية الوطنية والأ ك��ادمي �ي��ة .له
� إ�سهامات وا�ضحة و�صريحة يف وزارة الثقافة...
ع�ضو د�ؤوب يف جمال�س وجلان ومراكز وطنية
متنوعة ،وم�شارك فاعل يف م � ؤ�مت��رات لغوية
وتطبيقية و� إداري ��ة وبحثية وتربوية وثقافية،
ي�ضيق عن ذكرها يف هذا احلوار .جتتاح ال�شباب
العربي والأ ردين الرغبة العارمة بالتغيري ..ولع ّل
جاللة امللك عبداهلل الثاين �أطلق هذا امل�سمى
قبل ذلك بكثري ..انطالق ًا من فهمكم ل�شخ�صية
الطالب الثقافية والفكرية واملناداة ب�أن تتوافر
�شخ�صيته ع�ل��ى م�ف��اه�ي��م امل��واط �ن��ة وال��وع��ي
والقراءة العالية للأ حداث ،ورمبا ا�ست�شراف
املقبل ،خريه و�شره..
التتمة � ...ص16
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توقع زيادة رواتب العاملني يف اجلامعات العام املقبل
وب�ين �أن النظام يت�ضمن توحيد الرواتب
جلميع العاملني يف اجلامعات الر�سمية ،مع
مراعاة خ�صو�صيات بع�ض اجلامعات.
ولفت اىل �أن نظام �أع�ضاء هيئة التدري�س
املوحد للجامعات �أي�ضا يف مراحله النهائية،
حيث يجري حول هذين النظامني ح��راك من
قبل املخت�صني قبل عر�ضهما على جمل�س الوزراء
وال�سري ب�إجراءات � إقرارهما ب�شكل نهائي.
و أ����ش��ار � إىل �أن ال �ب��دء يف تطبيق هذين
النظامني �سيكون مع بداية العام املقبل(،)2012
الفتا اىل �أن موازنة العام احلايل ال تت�ضمن �أية
خم�ص�صات لزيادة الرواتب.
وت�أتي هذه اخلطوة ،يف ظل ت�سرب العديد
من الكفاءات والعقول يف اجلامعات � إىل اخلارج،

� إىل حد بات فيه تخوف من تزايد هذه الظاهرة،
خ�صو�صا يف ظل الأ و�ضاع االقت�صادية ،يف وقت
دخ��ول ه� ��ؤالء وف�ق��ا للموجود ،ال ت�سعفهم يف
البقاء مقارنة مع العرو�ض التي تقدم لهم من
اخلارج .على �صعيد قانوين اجلامعات والتعليم
العايل ،ك�شف الدكتور عوي�س أ�ن��ه مت االنتهاء
من � إعدادهما ،ويجري حاليا حولهما ،حراك
م��ن قبل املخت�صني لإخراجهما ب�شكل يكون
�صاحل ًا لأ ط��ول ف�ترة ممكنة دون احلاجة � إىل
التعديل .وكان جمل�س النواب رد قانون التعليم
العايل امل�ؤقت ،الذي و�ضع يف عهد حكومة �سمري
الرفاعي ،ومت مبوجبه تعديل ت�شكيلة جمل�س
التعليم ال �ع��ايل وك��ذل��ك تو�سيع �صالحياته،
لي�شمل التن�سيب بتعيني ر ؤ�� �س��اء اجلامعات.

و أ�ف �� �ص��ح ال��دك �ت��ور ع��وي����س ع��ن بع�ض البنود
اجلديدة يف هذين القانونني م�شاريع القوانني،
والتي من �أبرزها تقليل عدد جمال�س الأ مناء يف
اجلامعات اخلا�صة من ( )15ع�ضو ًا اىل ()11
ويف اجلامعات الر�سمية من ( � )13إىل ()9
�أع�ضاء .ومن التعديالت التي �سيت�ضمنها قانون
التعليم العايل ،تغيري ت�شكيلة جمل�س التعليم
العايل� ،صاحب ال�صالحية يف ر�سم �سيا�سات
القطاع ،بحيث �سيتم متثيل اجلامعات الر�سمية
واخلا�صة فيه ،وذلك بعدما ا�ستبعدهما القانون
امل�ؤقت الذي رده جمل�س النواب م�ؤخرا .ويبلغ
ع��دد اجلامعات،التي �ستخ�ضع مل�شروع قانون
اجلامعات )27( ،جامعة ،بينها ع�شر جامعات
ر�سمية ،والباقي جامعات خا�صة.

الأ مرية عالية بنت احل�سني تفتتح امل� ؤمتر العربي
الرابع للتغذية يف «الأ ردنية»
و�أعرب رئي�س املركز عبد الرحمن م�صيقر
عن �سعادته بعقد هذا امل�ؤمتر العربي على الأ ر�ض
الأ ردنية بعد �أن انتظم لثالث دورات متتالية يف
منطقة اخلليج العربي.
و�أ�شاد م�صيقر يف كلمته باحت�ضان الأ ردن
مل � ؤ�مت��رات علمية عربية انطالقا م��ن ر�سالته
القائمة على دعم جهود العمل العربي امل�شرتك
خلدمة الق�ضايا العربية م�ؤكدا �أهمية � إ�شراك
العن�صر ال�شبابي يف أ�ع�م��ال امل� ؤ�مت��ر لي�سهم
يف �إح��داث نه�ضة بحثية تنعك�س على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف دول العامل العربي.
وق� ��ال رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي � إنه بالرغم من التح�سن االقت�صادي
واالجتماعي وال�صحي ال��ذي ط��ر أ� على معظم
ال��دول العربية خ�لال العقود الثالثة املا�ضية
� إال �أن هنالك العديد م��ن م�شكالت التغذية
التي ما زالت تتطلب جهودا كثيفة للوقاية منها
وال�سيطرة عليها.
و أ���ض��اف أ�ن��ه ح��دث تغيري كبري يف النمط
الغذائي و�أ�سلوب احلياة يف املجتمعات العربية

خالل هذه الفرتة مما ت�سبب يف ظهور الأ مرا�ض
املزمنة التي مل نكن نعرفها بهذا االنت�شار من
قبل مثل أ�م��را���ض القلب وارت�ف��اع �ضغط الدم
وال�سرطان وداء ال�سكري والبدانة وه�شا�شة
العظام وغريها.
و أ�ع��رب الطوي�سي عن �أمله يف �أن يتمكن
امل� ؤ�مت��ر من مناق�شة ق�ضايا ال�غ��ذاء والتغذية
وال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي م�شريا
� إىل �أهمية الأ بحاث املقدمة للم�ؤمتر املتعلقة
بالتغذية وم��ا يرتبط بها م��ن ج��وان��ب �صحية
و�سلوكية واقت�صادية واجتماعية.
و أ�ك� ��د ال�ط��وي���س��ي �أن ال �غ��ذاء يعترب أ�ح��د
حمركات التغيري الرئي�سية يف القرن احلادي
والع�شرين � إىل جانب الطاقة واملياه والنفايات
والتغري املناخي والتحول نحو حياة املدن الفتا
� إىل أ�ن��ه يتوقع �أن تدخل هذه املحركات خالل
اخلم�سني �سنة الأ وىل من هذا القرن يف ت�شكيل
ماهية عاملنا املعا�صر.
ب ��دوره أ�� �ش��اد رئي�س اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر الدكتور عقل من�صور بامل�ستوى العلمي

والبحثي الذي حققه ق�سم التغذية والت�صنيع
الغذائي يف اجلامعة الأ ردنية.
وا�ستعر�ض من�صور حم��اور امل� ؤ�مت��ر الذي
يناق�ش ( )35ورقة عمل على مدار ثالثة �أيام
تتناول يف جمملها ال�سلوك الغذائي والأ من��اط
الغذائية يف بع�ض ال ��دول العربية والتغذية
وال�صحة و�سالمة ال �غ��ذاء وع�لاق��ة التمارين
الريا�ضية بالتغذية � إ�ضافة � إىل بحث الغذاء
ال�صحي للمر�أة احلامل والأ طفال واملراهقني
والتطورات الدولية يف �سالمة الغذاء.
وافتتحت �سمو الأ م�يرة عالية على هام�ش
أ�ع�م��ال امل� ؤ�مت��ر معر�ضا لل�صناعات الغذائية
ا�شتمل على مل�صقات ون���ش��رات و� إر� �ش��ادات
غذائية.
و� � �ش� ��ارك يف أ�ع � �م� ��ال امل � � ؤ�مت� ��ر خ�ب�راء
واخت�صا�صيون و�أكادمييون ميثلون ال�سعودية
والبحرين وم�صر واليمن وا إلم ��ارات العربية
ول�ب�ن��ان وال �� �س��ودان وعُ �م��ان وت��ون����س والكويت
واملغرب وقطر والعراق و�سوريا وفل�سطني � إ�ضافة
� إىل اململكة الأ ردنية الها�شمية.
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الطوي�سي« :الأ ردنية» تنظر بجدية لتحقيق مطالب املوظفني
و�أ�ضاف الطوي�سي �أن اجلامعة تنظر بجدية
ملطالب العاملني و�أنها �سعت يف الفرتة ال�سابقة
لتحقيق املمكن منها ،مما ال يحتاج � إىل تعديل الأ طر
القانونية والتعليمات والأ �س�س الوظيفية ،و� إزاء ذلك
�شكلت جلنة برئا�سة نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية للحوار مع جلنة املوظفني ،الفتا � إىل �أنه مت
خالل فرتة ال�شهر والن�صف التي عملت فيها اللجنة
امل�شكلة على تلبية نحو اثني ع�شر مطلبا من مطالب
املوظفني ومنها� ،شمولهم بالت�أمني ال�صحي وتخفي�ض
�ساعات الدوام الر�سمي يوم اخلمي�س � إىل ال�ساعة
الرابعة وزي��ادة الرواتب لفئة العقود بواقع راتب
�شهر -الثالث ع�شر -وزيادة رواتب موظفي املياومة
بدال من حوافز املوازي.
هذا � إىل جانب � إمكانية ال�سماح ملوظفي الفئة
الرابعة باجلامعة ممن يحملون م�ؤهالت علمية
التقدم للوظائف التي يعلن عنها وفقا لل�شروط
وامل � ؤ�ه�لات اخلا�صة لهذه ال��وظ��ائ��ف دون تقدمي
ا�ستقاالتهم من العمل على �أن يتم التناف�س بني
املتقدمني للوظائف ح�سب الأ �صول و�صرف مبلغ
ع�شرة دنانري �شهريا لكل موظف من عمال املياومة
من خم�ص�صات برنامج املوازي لت�ضاف � إىل قيمة
الأ جرة اليومية.

و�سمحت اجلامعة ملوظفي الفئة الرابعة ممن
يحملون م�سمى ع��ام��ل �صيانة وي��رغ�ب��ون بتغيري
م�سماهم الوظيفي للحرفة التي يتقنوها مبوجب
موافقة مبدئية على �أن تنطبق عليهم �أ�س�س تغيري
امل�سميات الوظيفية النافذة بعد فرتة جتربة عملية
ملدة ثالثة �أ�شهر وبتن�سيب من امل�س�ؤول املبا�شر
و�ضمن املعايري التي تو�ضع لهذه الغاية.
وبني رئي�س اجلامعة �أن هناك مطالب حتتاج
لقرار جمل�س التعليم العايل لذلك متت خماطبة
معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي /رئي�س
جمل�س التعليم ال�ع��ايل لعر�ض مو�ضوع العالوة
الفنية للمهند�سني العاملني يف اجلامعة على اللجنة
امل�شكلة حاليا لتوحيد �أنظمة اجلامعات الأ ردنية
لغايات النظر يف هذه العالوات وتوحيدها �أ�سوة
بزمالئهم العاملني يف ال��دول��ة وخم��اط�ب��ة وزي��ر
التعليم العايل والبحث العلمي مل�ضاعفة الن�سبة
املخ�ص�صة لأ بناء العاملني من غري �أع�ضاء هيئة
التدري�س من أ�ع��داد الطلبة املقبولني يف اجلامعة
�سنويا � إىل جانب النظر يف زي��ادة ن�سبة احلوافز
املخ�ص�صة للعاملني من برنامج املوازي من %20
� إىل  %30و�شمول العاملني بنظام املياومة بها ،ومن
املطالب التي متت خماطبة الوزير لأ جلها املوافقة

على تعديل ن�ظ��ام امل��وظ�ف�ين امل��وح��د للجامعات
الر�سمية مبا ي�سمح ب�إدخال فئة املقطوع ملن يتم
حتويلهم من الأ جرة اليومية � إىل العقود ال�سنوية.
وا�ستغرب الطوي�سي �أن يكون رد فعل اللجنة
اخلا�صة مبتابعة مطالب العاملني بهذه ال�صفة
من اال�ستعجال ،الفتا � إىل �أنه ا�ستلم منهم ر�سالة
ان�سحاب جماعية حتمل ال�شكر لإدارة اجلامعة على
حتقيق الكثري من مطالب العاملني ،وهي م�سببة
بعدم حتقيق مطلب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
من الفئة الرابعة ،و أ�ك��د �أن تقرير نائب الرئي�س
لل�ش�ؤون الإداري� ��ة رف��ع امل�س�ألة لرئي�س اجلامعة
ملوا�صلة احل��وار مع جلنة متابعة ق�ضايا املوظفني
حلني الو�صول � إىل حل عادل لتحقيق مطالبهم.
وثمن الطوي�سي جهود جلنة املتابعة وحر�صها
على حتقيق مطالب زمالئهم ب��روح م��ن احل��وار
املن�ضبط وامل�س�ؤول خالل الفرتة املنق�ضية مكررا
الدعوة ال�ستمرار احلوار من �أجل م�صلحة اجلامعة
وموظفيها .وك��ان رئي�س اجلامعة فو�ض كال من
م�ست�شار الرئي�س الدكتور يو�سف �صيام ومدير وحدة
ال�ش�ؤون القانونية الدكتور � إبراهيم اجلازي ملوا�صلة
التفاو�ض مع جلنة املتابعة فورا للو�صول � إىل احلل
املن�شود يف مو�ضوع مكاف�أة نهاية اخلدمة.

العدوان لطلبة الأ ردنية :ال ترتهنوا لهدير ال�شارع وتوقفوا للتفكري بامل�ستقبل
وظهور ما ي�سمى بالزعيم الأ وح��د �أو احلزب
الأ وحد يف «منطقة يزدهر فيها اال�ستبداد».
وف�صل العدوان فروقات احلالة االردنية
عن احلالة العربية التي ت�شهد ث��ورات على
غرار ما ح�صل يف تون�س وم�صر واالن �سوريا
وليبيا ،م�ؤكدا �أن احلكومات مل تكن ا�ستبدادية
بل �أن ال�شعب االردين مل يخ�ضع لال�ستبداد �أو
للبط�ش اال�ستعماري ما خلق �شخ�صية �أردنية
معتزة بكرامتها تعي�ش مناخا انفتاحيا ومناخ
حرية لذلك مل تكن هناك عالقة ق�سرية �أو
ح��ادة ب�ين احل��اك��م وامل�ح�ك��وم .وعلى �صعيد
الإ�صالح� ،أو�ضح العدوان �أن ق�صة الإ�صالح
قدمية م�شريا � إىل �أن م�ؤ�شر ا إل��ص�لاح كان
منذ العام  2005حيث ول��دت وزارة التنمية
ال�سيا�سية لكنها كانت ديكورا و�أكد أ�ن��ه مل
تكن هناك � إرادة جادة لإحداث نقالت قوية

يف جم��ال ا إل� �ص�لاح ب��ل ظهرت تنظريات �أن
الإ�صالح ال�سيا�سي �سي�ؤثر على البلد ب�سبب
امللفني الفل�سطيني والعراقي لكن بعد الأ زمة
االقت�صادية العاملية وم��ا خلفته من ظروف
معي�شية �صعبة ب��د�أت تربيرات ه��ذا التوجه
تتال�شى ما ولد � إرادة حقيقية للإ �صالح لكنها
ا�صطدمت بقوى كانت ت��رى �أن ا إل��ص�لاح ال
توجد فيه «�ضمانة أ�م��ان لهم يف اال�ستمرار
يف تبو أ� املنا�صب �أو فيما نهبوه و�سرقوه من
عمليات �سم�سرة» .لكن ال�ع��دوان خل�ص � إىل
�أن اجلميع الآن «جمرب» على الإ�صالح يف هذه
املرحلة بدليل �أن احلكومة تبحث الآن عن
�آليات لتحقيق الإ�صالح �ضمن �سقوف زمنية
حمددة ،م�شددا على �ضرورة �أن تنجز جلنة
احل��وار الوطني قانوين االنتخاب والأ ح��زاب
للو�صول � إىل نتيجة � إيجاد �أحزاب براجمية ذات

�أغلبية برملانية تف�ضي � إىل ت�شكيل احلكومة.
وقال � إننا «جميعا دولة وجمتمع مدين و�شباب
ب�صدد بناء مناخات وم�ؤ�س�سات دميقراطية
يف � إطار م�ؤ�س�سي وفق �أ�س�س املواطنة واحرتام
حقوق الإن�سان واحلريات» ،مبينا �أننا ننطلق
من واقع يجب تغيريه ي�ستدعي احلوار وتقبل
الآراء .و�شدد على �ضرورة �أن ي�ؤدي الإ�صالح
اىل �أن ينتج أ�ح��زاب��ا جديدة ت�ضم التيارات
ال�شبابية ال �أن حتافظ على الأ و�ضاع احلزبية
احلالية لأ نه حينها «لن يكون هناك � إ�صالح».
ودار حوار بني الوزير العدوان وطلبة �شاركوا
يف اللقاء الذي �أداره �أ�ستاذ ق�سم علم االجتماع
يف الأ ردن�ي��ة الدكتور مو�سى ا�شتيوي ،ات�سم
باجلر�أة يف النقا�ش حول �أ�سباب تدين متثيل
ال�شباب يف جلنة احلوار الوطني وكفاية املدة
الزمنية املقررة لإجناز عملها ،واعت�صام دوار
الداخلية.
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«الأ ردنية» توفر � 53ألف دورية �إلكرتونية
اجل��ام �ع��ة -تتيح
امل �ك �ت �ب��ة ا إلل��ك�ت�رون��ي��ة
يف اجل��ام �ع��ة أ�ك�ث�ر من
( )53أ�ل � � ��ف دوري�� ��ة
الكرتونية و(� )51ألف
ك� �ت ��اب ال � �ك �ت�روين م��ن
خمتلف اللغات للقراءة
وال �ت �� �ص �ف��ح .وامل�ك�ت�ب��ة
االل�ك�ترون�ي��ة مبكوناتها
داخ ��ل مكتبة اجلامعة
ث ��روة م�ع��رف�ي��ة �ضخمة
ت �ت�رب� ��ع ع� �ل ��ى امل ��وق ��ع
االل�ك�تروين للجامعة وه��ي �إح��دى ثمار ونتاج
(ث��ورة) املعلومات التي �شهدها الأ ردن قبل
ب�ضعة �سنوات.
وبح�سب مدير مكتبة اجلامعة �أ�ستاذ اللغة
العربية الدكتور � إبراهيم ال�سعافني ف�إن املكتبة
االلكرتونية ت�شكل ت�ط��ور ًا هائ ًال كم ًا و نوع ًا
وي� ؤ�ك��د حر�ص � إدارت ��ي اجلامعة واملكتبة على
تنميتها ب�شتى الو�سائل وال�سبل املتاحة ب�شكل
م�ستمر.
ب�ي��د �أن ال��دك �ت��ور ال���س�ع��اف�ين ي���ش�ير � إىل
مع�ضلة واحدة تقف حائ ًال �أمام تو�سع املكتبة
االلكرتونية وهي «ميزانيتها املالية» التي حددت
بحوايل مليون ون�صف املليون دينار هذا العام
فيما تبلغ حاجة املكتبة االلكرتونية حلوايل
ثالثة ماليني دينار لت�ؤدي ر�سالتها على الوجه
الأ كمل واملطلوب علمي ًا وبحثياً�.أما رئي�سة �شعبة
املكتبة االلكرتونية فداء الزعبي فت�شري � إىل �أن
هذا املوقع يعد من �أ�ضخم املكتبات االلكرتونية
يف ال�شرق الأ و�سط من حيث النوعية والكمية.
حيث �أ�صبح ب��إم�ك��ان �سائر أ�� �س��رة اجلامعة
�أ�ساتذة وطالب ًا و� إداريني اال�ستفادة من خدمات
املكتبة االلكرتونية من داخ��ل اجلامعة فيما
ي�ستطيع �أ�ساتذة اجلامعة وطلبة الدرا�سات
العليا اال�ستفادة من املكتبة من خارج اجلامعة
وعلى مدار ال�ساعة.

طلبة من اجلامعة �أمام بوابة املكتبة

وتوفر املكتبة االلكرتونية وفقاً -للزعبي-
ال��و� �ص��ول � إىل م��ا ي �ق��ارب (  )53500جملة
الكرتونية بالن�ص الكامل وب�أر�شيفات تعود � إىل
عام  1997ف�ض ًال عن خدمة الو�صول للعديد من
قواعد البيانات االلكرتونية العاملية التي توفر
الن�صو�ص الكاملة لأ حدث البحوث والدرا�سات
العلمية يف خمتلف حقول املعرفة.
وت�ضيف �أن املكتبة االلكرتونية توفر �أي�ض ًا
خدمة الو�صول مللفات العديد م��ن الأ ب�ح��اث
املختلفة ب�أر�شيفات ت�ع��ود � إىل م��ا ي��زي��د عن
مائة عام بالإ�ضافة � إىل الو�صــــول للن�صو�ص
الكاملة �أو امللحقات ملا يزيد عن (� )900ألف
ر�سالة جامعية ب�أر�شيفات تعود � إىل العام 1980
واحل�صول على ما يقل عن ( � )51ألف كتاب
الكرتوين بالن�ص الكامل.وت�شري – الزعبي-
يف حديثها � إىل �أن خدمات املكتبة هي جمانية
جلميع �أ�سرة اجلامعة و�أبناء املجتمع املحلي
الفتة يف هذا ال�صدد � إىل � إقبال ق��ادة وك��وادر
مهنية تعمل يف ق�ط��اع��ات طبية وهند�سية
وزراع��ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة م��ن خ ��ارج اجلامعة
لال�ستفادة من خدمات املكتبة االلكرتونية �أيام
العطل الر�سمية .وتو�ضح �آليات اال�شرتاك يف
قواعد البيانات التي تت�ضمنها الدوريات والكتب
احلديثة حيث يتم ا�ستقبال طلبات اال�شرتاك
فيها من عمداء الكليات واملعاهد العلمية يف

اجل��ام �ع��ة وت��ت��م عملية
�شراء امل��واد املطلوبة من
ن��ا��ش��ري��ن �إم ��ا ب��ا��ش�تراك
مبا�شر �أو ج�م��اع��ي عن
طريق مركز التميز التابع
جلامعة الريموك.
وت� �ق ��ول � إن امل�ك�ت�ب��ة
الإلكرتونية تقوم مبراقبة
ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات ملعرفة
م � ��دى ا إلق� � �ب � ��ال ع�ل�ي�ه��ا
مو�ضحة أ�ن��ه يتم ف�صل
اال���ش�ت�راك م��ع ال�ق��اع��دة
ال�ت��ي ي�ك��ون ا إلق �ب��ال عليها �ضعيف ًا م��ن قبل
امل�ستخدمني يف حني يتم تعزيز القاعدة التي
تواجه �أعداد ًا متزايدة.
وت�شجع املكتبة ا إلل�ك�ترون�ي��ة يف الأ ردن�ي��ة
�أ�ساتذة اجلامعة وطلبتها على عقد حلقات يتم
خاللها مناق�شة وبحث دوره��ا ك��ذراع مهم يف
خدمة العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعة
� إىل ج��ان��ب خ��دم��ة ج �ه��ود التنمية الوطنية
على كافة ال�صعد االقت�صادية واالجتماعية
والتعليمية وغريها.وي�ؤكد طلبة وباحثون �أن
املواد العلمية التي تن�شرها الدوريات تكون يف
الغالب مادة حديثة وجديدة (طازجة) خالف ًا
للمعلومة املوجودة يف الكتب .وي�شري الطالب
�سائد عبد احلميد م��ن كلية امل�ل��ك عبداهلل
الثاين لتكنولوجيا املعلومات � إىل تعاون �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف تزويد الطلبة بعناوين �أحدث
الدوريات الإلكرتونية املتعلقة ب�أنظمة املعلومات
ويتابعها با�ستمرار الفت ًا � إىل جودة ما تقدمه
ه��ذه ال��دوري��ات م��ن معرفة ج��دي��دة يف عامل
تكنولوجيا املعلومات احلا�سوبية.
بيد �أن � إحدى طالبات كلية العلوم الرتبوية-
ف�ضلت عدم ذكر ا�سمها -ال ت�ستطيع اال�ستفادة
من خدمة املكتبة الإلكرتونية ل�ضعف معرفتها
باللغة الإجنليزية.
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افتتاح معر�ض فني ت�شكيلي فـي «الأ ردنية»

الدكتور الطوي�سي يفتتح املعر�ض الفني

اجلامعة -افتتح يف اجلامعة معر�ض فني
ت�شكيلي بعنوان «عندما ي�شتبك احلب بالأ مل».
واملعر�ض ال��ذي افتتحه مندوبا عن �سمو
الأ م�ي�ر رع��د ب��ن زي��د رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي من � إبداعات الفنان الت�شكيلي
�أحمد امل��رايف ال��ذي يعمل يف جامعة الطفيلة
التقنية .وت�ضمن املعر�ض الذي �أقيم يف قاعة
املعار�ض مببنى عمادة �ش�ؤون الطلبة على نحو
( )50لوحة فنية ت�شكيلية عك�ست معاناة الفنان

املرايف الذي �أ�صيب بحالة خا�صة من الإعاقة
اجل�سدية بيد �أن هذه احلالة مل متنع الفنان
امل��رايف من �إب��راز طاقاته ومهاراته الإبداعية
يف الفن الت�شكيلي و� إنتاج �أعمال فنية ت�شكل يف
م�ضامينها �ألوانا من الثقافة الفنية الإن�سانية.
وي�أتي � إقامة املعر�ض الذي ا�ستمر ثالثة �أيام يف
� إطار التعاون بني اجلامعتني الأ ردنية والطفيلة
التقنية و� إتاحة الفر�صة لإطالع جمهور جمتمع
اجلامعة على � إبداعات فنية يف الفن الت�شكيلي

ال��ذي يعترب و�سيلة مهمة ومظهرا من مظاهر
التطور احل�ضاري.
وثمن الفنان املبدع املرايف مبادرة اجلامعة
الأ ردنية يف � إقامة هذا املعر�ض يف رحابها مما
ي�ؤكد دعم وت�شجيع اجلامعة للفنانني الأ ردنيني
الت�شكيليني .ح�ضر افتتاح املعر�ض عميد �ش�ؤون
الطلبة الدكتور �سالمة النعيمات وع��دد من
امل�س�ؤولني وح�شد من طلبة اجلامعة وجمع من
الفنانني الت�شكيليني.

وف��������د ط�ل�اب���ي
مي������������ث������������ل
«الأ ردن��������ي��������ة»
ي����������زور م���وق���ع
م��ع��رك��ة ال��ك��رام��ة

اجل ��ام �ع ��ة -زار وف ��د م � ّث��ل طلبة
اجلامعة موقع معركة الكرامة اخلالدة.
لا م��ن ال��زه��ور
وو� �ض��ع الطلبة �إك�ل�ي� ً
على الن�صب التذكاري ،وق��ر�أوا الفاحتة
على �أرواح �شهداء املعركة التي �سطر
فيها ن�شامى ال�ق��وات امل�سلحة الأ ردن�ي��ة
البا�سلة �أروع الت�ضحيات يف املحافظة
على ثرى تراب الأ ردن الطهور .وا�ستذكر
الطلبة امللحمة البطولية التي خا�ضها
اجلي�ش ال�ع��رب��ي وا��س�ت�ط��اع م��ن خاللها

حتطيم �أ�سطورة اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن
يعيد العزمية والثقة للجندي العربي بعد
هزمية  .1967وجاءت هذه الزيارة التي
نظمتها عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
يف �سياق برنامج �أعد خ�صي�ص ًا لالحتفاء
بهذه املعركة التي ت�ضيف لل�سجل التاريخي
للقوات امل�سلحة الأ ردن �ي��ة أ�ن�ب��ل املعاين
والقيم العظيمة لت�ضحيات الأ ردنيني يف
الدفاع عن الق�ضايا العربية ويف مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية.
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الأ ردنية � :أمنذجة التعبري عن الوحدة الوطنية ..وهبة
�شباب الوطن �أبرز جتلياتها
اجل ��ام� �ع ��ة -ت��ق��دم اجل��ام �ع��ة من��وذج��ا
ح�ضاريا ومتميزا يف التعبري عن ال��وح��دة
الوطنية املتما�سكة والتي تنبذ كل �أ�شكال الفتنة
والتع�صب واالنغالق.
ولعل من �أبرز جتليات هذه التحركات الهبة
التي �شكلها طلبة من الأ ردنية جتنبوا االن�ضواء
حتت �أي لون �سيا�سي يزخر به ال�شارع اجلامعي
�أو فئة �أو جهة ،ورف�ضوا احتكار الر�أي ،لي�صلوا
� إىل تعبري �أ�سمى يج�سد الوطن بف�سيف�سائه
املتنوعة .فكانت حركة «هبة �شباب الوطن»
التي �أ�شهرت اليوم على وقع الأ غاين والأ هازيج
الوطنية من أ�م��ام برج ال�ساعة ال��ذي ي�ستقبل
الآالف من الطلبة والطالبات للتوقيع بب�صمة
الإ�صبع على جدارية �أعدت لهذه الغاية رفعت
على لوح مفرودة عليه قطعة قما�ش كتب عليها
عبارة (الوحدة الوطنية مقد�سة).
تعمد القائمون عل الهبة الوطنية �أن يكون
احل�بر امل�ستخدم ميثل أ�ل��وان العلم الأ ردين،
لت�شكل الب�صمات يف جمموعها لوحة فنية فنية
�أكملها اللون الأ بي�ض لقطعة القما�ش «وك�أنه عهد
جديد تطلقه الأ ردنية بحماية الوحدة الوطنية
وجبهتنا الداخلية التي هي خط الدفاع الأ ول
عن الأ ردن» ،بح�سب الطالب حممد الهروط.
يف ه��ذا ال�صدد ت� ؤ�ك��د اللجنة ال�شبابية
للهبة يف بيان �أ�صدرته يف ه��ذه املنا�سبة على
�أن «وحدتنا الوطنية هي �سبب وجودنا و�شعلة
طريقنا الأ �سمى التي أ�ن�يرت ب�شرر ر�صا�صة
الثورة العربية الكربى» .و�شددت اللجنة على
اع�ت��زازه��ا ب��ال��وح��دة الوطنية وال��وق��وف �سد ًا
منيع ًا يحول دون �أي �شخ�ص �أو جهة حتاول
امل�سا�س بها  ،وقالت«:فف�سيف�سا�ؤنا االجتماعية
لوحة زاهية بهية ت�سر الطيبني املحبني وتكيد
وتغيظ احلاقدين املغر�ضني» .و�أعربت اللجنة
عن فخرها «ب�أهلنا الذين �سقطوا دفاع ًا عن
احلق العربي وق�ضية الأ ردن الرئي�سية :فل�سطني
الغالية ،كما ونفخر بقيادتنا الها�شمية التي مل
تن�س يوم ًا هذه الق�ضية املهمة وهي ما فتئت
تتبناها وحت ��ارب م��ن أ�ج�ل�ه��ا يف ك��ل امليادين
ال�سيا�سية والعاملية يف ظل تخلي اجلميع وتعاميه
عنها» .وج��ددت اللجنة ت�أكيدها على أ�ن��ه «ال

بديل لنا عن هذا الوطن الغايل وال��ذي يطفو
على دم��اء ال�شهداء الأ ب��رار الذين ذادوا عن
حماه ب��أرواح�ه��م و�صعدوا ب��ه � إىل املجد على
حبل الوريد ،عني على اجلنة وعني على ال�ضفة
املنتظرة» .كما �أكدت �أنه «ال بديل لنا عن قيادتنا
الها�شمية امل�صطفوية امل�ؤزرة ،والتي ن�ستن�شق يف
دوحتها عبق النبوة ون�ستلهم ال�سكينة والوقار
م��ن ��س��ور الكتاب ال��ذي ت�ن��زل فيها ،متفيئني
بربكتها وخريها وحاكميتها الر�شيدة» .و�أكدت
دعمها مل�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين من نقابات
و�أحزاب و�أندية وهيئات باعتبارها مكون ًا رئي�س ًا
م��ن مكونات عجلة التقدم وا إل� �ص�لاح وبناء
امل�ستقبل .ووجهوا الدعوة لها �أن ت�ضطلع بدور
رائد و�صادق يف البناء والنماء يف كافة امليادين
املتاحة خلدمة الوطن الغايل ،واالن�صياع ل�صوت
احلق ونداء الوطن للحوار والعمل.
ودعوا � إىل �ضرورة ممار�سة احلرية امل�س�ؤولة
والتي حترتم حرية الآخرين و�أن دور اجلميع
الآن أ�خ��ذ معول البناء واختيار طريق احلوار
وال�سري يف رك��ب ا إل��ص�لاح ال��ذي يقوده جاللة
امللك عبد اهلل الثاين.
وقالت ال�ل�ج�ن��ة ب �ف �ق��دان االع�ت���ص��ام��ات
واالحتجاجات م�برره��ا «لأ ن�ه��ا ويف ظ��ل وج��ود
طاولة احلوار والنقا�ش وقنوات التغيري والإ�صالح
الدميقراطية املجدية والفعالة والبناءة ،تعترب
�أمر ًا عبثي ًا �ساذج ًا ال معنى وال واجب له».
التجليات احل�ضارية يف التعبري عن متا�سك
الوحدة الوطنية ال تقف عند �شكل معني لدى
طلبة الأ ردنية ،فقد �سبق و�أن نظم املئات من
طلبة اجلامعة ومن كافة التيارات ال�سيا�سية
والفكرية ،م�ؤخرا وقفة وطنية دعوا فيها للوحدة
الوطنية ودرء الفتنة والتما�سك يف وجه دعوات
الفرقة والتع�صب والإنغالق .وتبادل عدد من
ال�ط�لاب الكوفيات احل�م��راء والبي�ضاء فيما
بينهم ،جت�سيدا لهذه ال��وح��دة .وردد الطلبة
الذين جا�ؤوا من خمتلف كليات اجلامعة عددا
من ال�شعارات والأ هازيج التي تدعوا للحفاظ
على الن�سيج الوطني ووح��دة ال�شعب الأ ردين
بكافة مكوناته ،.م�شددين على �ضرورة و�أهمية
احلوار يف هذه املرحلة احل�سا�سة .

م�ست�شفى الأ ردنية يطور
املهارات القانونية ملوظفيه
املتعاملني مع اجلمهور
اجلامعة -ي�ستعد م�ست�شفى اجلامعة
لتطوير �أداء ومهنية موظفيه من املتعاملني
مع اجلمهور يف جماالت املعارف القانونية.
ويف ه� ��ذا ال� ��� �ص ��دد ،اف �ت �ت �ح��ت دورة
متخ�ص�صة يف أ�م��ن و��س�لام��ة امل�ؤ�س�سات
ال�صحية التي تنظمها �أكادميية كلية ال�شرطة
امللكية مل��وظ�ف��ي أ�م ��ن وح�م��اي��ة م�ست�شفى
اجل��ام�ع��ة .وال�ت�ق��ى م��دي��ر ع��ام امل�ست�شفى
الدكتور جملي حميالن� ،آمرالكلية العقيد
الدكتور حممد الطراونة الذي افتتح الدورة
بح�ضور جم�م��وع��ة م��ن م���دراء وم���س��ؤويل
امل�ست�شفى .و��ش��دد الدكتور حميالن على
�أهمية تنفيذ مثل ه��ذه ال��دورات يف جمال
تبادل اخل�برات وال�شراكة بني م�ؤ�س�سات
الوطن ،لتقدمي خدمات طبية وعالجية �آمنة
لكافة �أبناء الوطن ،منوها � إىل ما يتمتع به
ح�س �أمنيٍّ
�أبناء هذه امل�ؤ�س�سة العريقة من ٍ
ووطنيٍّ ع��الٍ  .و�أو�ضح رغبة امل�ست�شفى يف
تطوير مهارات وخربات وجتارب موظفيها
عرب اال�ستفادة من جت��ارب الآخرين ،ومبا
ينعك�س على �أداء املوظفني جميع ًا وموظفي
الأ من واحلماية على وجه اخل�صو�ص .من
جانبه أ�ب ��دى �آم��ر الكلية العقيد الدكتور
الطراونة ا�ستعداد الأ كادميية لتقدمي كافة
اخل�ب�رات وال�برام��ج وال� ��دورات التي ترفع
م��ن �أداء ومهنية املتعاملني م��ع اجلمهور
يف امل�ست�شفى ،م� � ؤ�ك ��د ًا �أن ه ��ذه ال ��دورة
�أك�سبت امل�شاركني فيها العديد من املعارف
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وامل��ه��ارات ال�لازم��ة .وع� ّرف��ت
الدورة امل�شاركني ب��الأ ��ص��ول ال�ت��ي حتكم
لا ع��ن �إك���س��اب�ه��م م�ه��ارات
أ�ع�م��ال�ه��م ف���ض� ً
التعامل م��ع اجلمهور وا إلمل� ��ام بالعمل يف
املن�ش�آت احلكومية .وا�شتملت على موا�ضيع
متنوعة مثل قانون العقوبات ،و�أمن املن�ش�آت
وم �ه��ارات االت���ص��ال ا إلن���س��اين .وق��ام على
تنفيذ ال��دورة عدد من �ضباط الأ كادميية،
و�ضباط من ق�سم التدريب يف الأ كادميية.

إ��ضاءات
اجلامعة -نظم املئات من طلبة اجلامعة
وم��ن ك��اف��ة ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية والفكرية،
وقفة وطنية دعوا فيها للوحدة الوطنية ودرء
الفتنة والتما�سك يف وج��ه دع ��وات الفرقة
والتع�صب وا إلن �غ�ل�اق ،وردد الطلبة الذين
ج��ا�ؤوا من خمتلف كليات اجلامعة عددا من
ال�شعارات والأ هازيج التي تدعوا للحفاظ على
الن�سيج الوطني ووحدة ال�شعب الأ ردين بكافة
مكوناته.
و�ألقى ال �ط �ل �ب��ة ع � ��دد ًا م ��ن ال�ك�ل�م��ات
واخلطابات التي طالبوا فيها باحلوار الوطني
وامل���ض��ي ب��ا إل� �ص�لاح يف الأ ردن وف�ق��ا ل�ل��ر�ؤى
الوطنية ومب��ا يخدم ال��وط��ن وي�ع��زز التحول
الدميقرطي الذي ي�شارك فيه جميع الأ ردنيني
من كافة الأ طياف.
ونادى الطلبة بهتافات ت�ع��زز الن�سيج
ال��وط�ن��ي املتكامل و أ�ك� ��دوا ع��ى ا إلب �ق��اء على
ال�ساحة الوطنية خالية م��ن �أي ا�ستقطاب
وت�أثري �سيا�سي خارجي وراهنوا على الوعي
ال�شبابي وعدم االجنرار وراء بع�ض الو�صفات
الإ�صالحية اخلارجية ودعوا جميع الأ حزاب
ال�ت��ي ترف�ض احل ��وار � إىل االل �ت��زام باخليار
ال��دمي�ق��راط��ي وامل���ش��ارك��ة ب��احل��وار الوطني.
وانتهى التجمع ب��دع��وة ال�ق�ي��ادات الطالبية
لزمالئهم الطلبة بالعودة لقاعات الدر�س
واملحا�ضرات وااللتزام بالعطاء وتلقي العلم
كتعبري عن انتمائهم احلقيقي للوطن.
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ط������ل������ب������ة «الأ ردن��������������ي��������������ة»
ي��������� ؤك��������دون ع����ل����ى الإ�������ص���ل��اح
وي������دع������ون ل����ل����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة

�شباب الوطن عطاء امل�ستقبل

فوز املر�سم اجلامعي باملركز الثاين على م�ستوى اجلامعات الأ ردنية
وم�شاركة لفرقة املو�سيقى العربية
(كورال اجلامعة الأ دنية)
اجلامعة -فازت الطالبة نتاليا حاتوق
من كلية الفنون والت�صميم ع�ضو املر�سم
اجل��ام�ع��ي ال�ت��اب��ع ل�ع�م��ادة � �ش ��ؤون الطلبة
ب��امل��رك��ز ال �ث��اين على م�ستوى اجلامعات
الأ ردن �ي��ة يف م�سابقة الر�سم احل��ر ال��ذي

نظمته جامعة فيالدلفيا وذل��ك عن لوحة
زيتية متثل �صورة جلبل القلعة .ويف �سياق
�آخر �شاركت فرقة املو�سيقى العربية (كورال
اجلامعة الأ ردنية ) بقيادة الدكتور ن�ضال
ن���ص�يرات يف م�ه��رج��ان االغ�ن�ي��ة الوطنية

العا�شر للجامعات الأ ردن�ي��ة ال��ذي نظمته
�أي�ض ًا جامعة فيالدلفيا حيث متثلت �أغاين
الفرقة بتقدمي عدد من االغ��اين الوطنية
يف هذا املهرجان الذي �شارك فيه معظم
اجلامعات الأ ردنية الر�سمية واخلا�صة.

�إ�ضاءات
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الطوي�سي يدعو االحتادات الطالبية لتكري�س روح احلوار الإيجابي
اجلامعة� -أكد رئي�س اجلامعة الدكتور
ع ��ادل الطوي�سي أ�ه�م�ي��ة تنمية االحت���ادات
واملجال�س الطالبية يف اجلامعات الأ ردنية.
ودعا الدكتور الطوي�سي احتادات الطلبة
� إىل أ�خ��ذ زم��ام امل�ب��ادرة إلح��داث التغيري  يف
م���س��ارات�ه��ا مب��ا ين�سجم م��ع ال� ��ر�ؤى امللكية
ال�سامية والتي ترمي � إىل حتقيق نه�ضة �شبابية
لديها القدرة على الدفاع عن ق�ضايا الوطن
والإ�سهام يف تقدمه وتطوره .و�أ�ضاف الدكتور
الطوي�سي خالل تر�ؤ�سه جل�سة عمل احتادات
وجمال�س الطلبة التي تندرج �ضمن فعاليات
امل�ؤمتر الوطني للقيادات ال�شبابية والأ كادميية
ب�أن �أهداف االحتادات الطالبية يف اجلامعات
الأ ردن�ي��ة متماثلة ،الفت ًا يف هذا ال�صدد � إىل
تعليمات احتاد طلبة الأ ردنية التي تت�شابه مع
غالبية االحتادات يف اجلامعات الأ ردنية.

و���ش��دد رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى � �ض��رورة
�أن ت �ت �ب �ن��ى االحت� � � ��ادات ال �ط�لاب �ي��ة ك �ق��وة
فاعلة مهمة تكري�س روح احل��وار الإيجابي
بالعقل ب�ين اجل�سم الطالبي للو�صول � إىل
«دمقرطة» �شخ�صية الطالب اجلامعي من
خ�ل�ال ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات احل �ي��اة املختلفة.
وح��ث الطوي�سي االحت� ��ادات الطالبية على
الرتكيز على نوعية الأ ن�شطة التي تقوم بها
خللق وبناء جيل متكامل وقيادات قادرة على
العطاء مل�ستقبل �أردين واعد باملعرفة والإجناز.
وقدم عدد كبري من طلبة اجلامعات الأ ردنية
مداخالت حول أ�ه��داف االحت��ادات الطالبية
و��ض��رورة ت�أهيلها و�إع��ادة النظر بتعليمات
االنتخابات ودعم احلريات الطالبية.
واق�ت�رح ع��دد م��ن الطلبة �إي �ج��اد ال�سبل
الكفيلة إلن �� �ش��اء جمل�س أ�ع �ل��ى ل�لاحت��ادات

الطالبية ي�ضم يف ع�ضويته ر�ؤ�ساء االحتادات
الطالبية يف جميع اجلامعات ليعمل على تبادل
اخلربات والتجربة وتطوير �أدائها.
وق���دم ال�ط�ل�ب��ة اق�ت�راح ��ات لتفعيل دور
االحت��ادات يف مواجهة �آف��ات جمتمعية تظهر
عند احلمالت االنتخابية � ،إىل جانب زيادة
التعاون بني الإدارات اجلامعية واالحت��ادات
لتحقيق الأ هداف امل�شرتكة.
وعلى �صعيد ذي �صلة تناول وزي��ر العدل
ال�سابق ه�شام التل عدد ًا من مفا�صل الد�ستور
الأ ردين خ�صو�صا املتعلقة بحقوق الإن�سان.
و�أ�شار التل خالل جل�سة عقدها امل�ؤمتر
� إىل �أن وثيقة الد�ستور الأ ردين الذي يعترب من
الد�ساتري العاملية املتقدمة ن�صت على حقوق
الأ ف��راد ال �سيما �صون حرية ال��ر�أي والتعبري
والتعليم والعمل.

رواية (�شارع اللغات ال�سعيد) ..جت�سد االلتحام بني اجل�سد واملكان من وحي جتربة
الطالب م�شاورة يف «الأ ردنية»
اجل ��ام� �ع ��ةُ -ن ��ظِّ ��م يف
اجل��ام��ع��ة م � � ؤ�خ� ��را حفل
توقيع رواية لطالب جامعي
ك ��واح ��دة من �إب ��داع ��ات
الطلبة ،برعاية من جملة
أ�ق��ل��ام ج� ��دي� ��دة .ورع ��ى
رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور
ع�� ��ادل ال �ط��وي �� �س��ي ح�ف��ل
توقيع ال��رواي��ة التي جاءت
نتاج جتربة عا�شها الكاتب
ع �ث �م��ان م �� �ش��اورة ب�ع�ن��وان
(��ش��ارع اللغات ال�سعيد).
ويف هذا ال�صدد ،ك�شف رئي�س حترير جملة
أ�ق�ل�ام ال��دك�ت��ور مهند مبي�ضني ع��ن نهج
جديد تتبعه املجلة يف ا�ستقطاب ا إلب��داع
الطالبي وال�شبابي بكافة �أ�شكاله و�صوره.
و �أ�شاد مدير وح��دة االعالم والعالقات
ال�ع��ام��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور

من توقيع كتاب «�شارع اللغات ال�سعيد»

مبي�ضني بتجربة الكاتب م�شاورة الذي «ال
يتوانى عن ال�سري بخطى ثابتة يف طريق
الكتابة الفنية املتميزة التي جعلته �أحد
�أهم الطلبة الذين حتر�ص املجلة على ن�شر
� إبداعاتهم».
تغلب العاطفة والرومان�سية على الكاتب

(ال� �ط ��ال ��ب) م�����ش��اروة يف
روايته ،وفق الدكتورة امتنان
ال �� �ص �م��ادي يف ق��راءت �ه��ا
النقدية للرواية ،خ�صو�صا
و أ�ن��ه ي�ستخدم لغة تعبريية
و�صفية م�شرية � إىل التحام
الطالب بجامعته التي كانت
�صاحبة احل�ضور الأ برز يف
روايته عن طريق ح�شد �صور
الأ ماكن واملقاعد والقباب
ف�ي�ه��ا .غ�ير �أن ا�ستخدام
التقنيات ال�سردية املتعددة
من قبل الكاتب م�شاورة ،كانت �أكرث ما لفت
انتباه الروائي والناقد ها�شم غرايبة ،الذي
�سجل � إعجابه باحت�ضان اجلامعة للمواهب
ا إلب��داع�ي��ة .مل يقت�صر احل�ضور يف حفل
التوقيع على الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
بل �شمل نقادا و�أدبا ًء و�صحفيني.

إ��ضاءات
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املركز الثقايف الإ�سالمي
يكرّم الفائزين مب�سابقة حفظ القر�آن وامل�سابقة الثقافية
اجل� ��ام � �ع� ��ة -ك � �رّم
املركز الثقايف الإ�سالمي
يف اجلامعة الفائزين يف
م�سابقة ح�ف��ظ ال �ق��ر�آن
الكرمي وامل�سابقة الثقافية
ال�ل�ت�ين أ�ق��ام�ه�م��ا امل��رك��ز
بح�ضور رئي�س اجلامعة
الدكتور عادل الطوي�سي.
وذك ��ر م��دي��ر امل��رك��ز
الثقايف الإ�سالمي الدكتور
أ�ح �م��د ��ش�ك��ري �أن ط��رح
امل�سابقة ت�شكل جانبا من
جوانب الأ ن�شطة العلمية
والثقافية التي نحر�ص يف ه��ذا املركز على
ا�ستمرارها واالرتقاء بها والتجديد يف �أ�سلوب
طرحها.
و أ�خ��ذت امل�سابقة م�سارين � :إولهما م�سار
ح �ف��ظ � �س��ور حم� ��ددة م��ن ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي
ومب�ستويات ثالث وم�سار م�سابقة مكونة من مئة

تكرمي املبدعني

�س�ؤال متنوعة جمعت بني علوم القر�آن الكرمي
والتف�سري وال�سرية النبوية والفقه والتاريخ
واجلغرافيا وال�صحة العامة ومعلومات عن
اجلامعة الأ ردنية واملركز الثقايف اال�سالمي.
و�أ�شار الدكتور �شكري � إىل �أنّ ن�سبة الن�سخ
التي وزعت للم�سابقة الثقافية بلغت نحو %70

كما بلغت ن�سبة الإجابات
ال�صحيحة ت�ف��وق ،%90
والتي �شارك فيها �أكرث من
أ�ل�ف��ي مت�سابق فيما كان
عدد الإجابات ال�صحيحة
ح� ��وايل  1200مت�سابق
ومت�سابقة .أ�م��ا م�سابقة
ح �ف��ظ ال� �ق���ر�آن ال �ك��رمي
ف �ك��ان ع���دد امل �� �ش��ارك�ين
ح� � ��وايل( )38مت�سابقا
و( )78مت�سابقة .وعر�ض
عدد من الفائزين خالل
احلفل الذي ح�ضره نائب
الرئي�س الدكتور ب�شري الزعبي وعدد من عمداء
الكليات والفائزين وعدد من الطلبة جتربتهم
يف حفظ القر�آن الكرمي و�آثره عى حياتهم .ويف
نهاية احلفل �سلم الدكتور الطوي�سي الهدايا
التقديرية املقدمة من املركز للفائزين وكرم
موظفي املركز وال�شركات الراعية.

و�أم�سيـــة �شعريــة لدائرة الن�شاط الثقايف والفني
م��ن ك��ل أ���س�ب��وع على م��دار
اجل� ��ام � �ع� ��ة -ن�ظ�م��ت
الف�صول الدرا�سية يف املدرج
دائ � ��رة ال �ن �� �ش��اط ال�ث�ق��ايف
ال �� �ص �غ�ير ب �ع �م��ادة � �ش ��ؤون
وال�ف�ن��ي يف ع �م��ادة ��ش��ؤون
الطلبة ل�ق��راءة ا إلب��داع��ات
الطلبة باجلامعة �أم�سية
ال��ط�ل�اب��ي��ة والأ م� ��� �س� �ي ��ات
ق ��راءات �شعرية للطالبني
ال�شعرية يف جم��ال الق�صة
ع �ب �ل��ة ال��زغ��ام �ي��م/ك �ل �ي��ة
والرواية وال�شعر واخلاطرة.
ال��درا��س��ات العليا ومالك
وم ��ن ث��م ي �ب��د أ� زمال�ؤهم
� �س��ري��وه/ك �ل �ي��ة ال ��زراع ��ة.
ب�ت��وج�ي��ه الأ � �س �ئ �ل��ة ل �ه��م يف
وق � ��ر أ� ال�ط�ل�ب��ة يف امل ��درج
الرتكيب وامل�ضمون والنحو
ال���ص�غ�ير ب �ع �م��ادة � �ش ��ؤون
ال�ط�ل�ب��ة ق���ص��ائ��د �شعرية
وما هو � إال نقد مبا�شر بنّاء،
جمهور ال�شعر وال�شعراء
م�ن��وع��ة وم �ل��ون��ة م��ن حيث
�أفرز طاقات �شابة من طلبة
املو�ضوعات والإيقاع ،فكانت الأ م�سية باقة من
ومن اجل��دي��ر بالذكر �أن ع�م��ادة �ش�ؤون اجلامعة ممن كانوا يخافون املنابر والقراءة
م�شاعر ال�شباب التي ميتزج فيها احلب والغزل الطلبة تويل اهتمام ًا كبري ًا باجلانب الثقايف واخلطابة �أمام اجلمهور .ح�ضر الأ م�سية عدد
بالوطنية مع الرغبة يف التغيري.
يف اجلامعة حيث مت تخ�صي�ص يوم الأ ربعاء كبري من الطلبة واملهتمني بهذا ال�ش�أن.
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«الأ ردنـــيــــــــة» :مــــــركـــــز الـلغــــــــــــــات؛ ن
اجلامعة -مركز اللغات نافذ ٌة علميّة
يُطل منها الطالب يف باكورة خُ طاه اجلامعية
ين واللغوي
على � ُ��ش��رف��ات ال� ّت��وا��ص��ل ا إلن �� �س��ا ّ
واملعر ّيف املدرو�س املنظّ م.
تقول مديرة املركز الدكتورة �سهى فتحي
نعجة ت�أ�سّ �س امل��رك��ز ب� ��إرادة ملكيّة �سامية
ع��ام 1979م ق َْ�صدَ االنفتاح على املجتمعني
املحليّ والعامليّ  ،ف��د�أب على تدري�س العربية
والإجنليزية ب��ر ؤ�ي��ة وظيفيّة لطلبة اجلامعة
الأ ردن�ي��ة ،وتعليم العربية للناطقني بغريها،
كما د�أبَ على عقْد امتحانات عالية اجل ْودَة،
وفق معايري عاملية يف الكفاية اللغوية يف اللغة
العربية لعدد من م�ؤ�س�سات الوطن ووزاراته.
وت�ضيف «�أ�سوة مبفا�صل املعرفة يف العامل
التي تن�أى عن التحنيط والتحجر ،وتوا�ص ًال
مع �سريورة احلياة ،واحلراك الإن�ساين خطا
مركز اللغات بدعم الإدارة اجلامعية املتمثلة
يف �شخ�ص رئي�س اجلامعة ،ومديري املركز
ال��ذي��ن ت��وال��وا عليه ،وبجهود �أع�ضاء هيئته
التدري�سية يف تطوير منهاجه و�آل�ي��ات � إدارة
الغرفة ال�صفيّة ،وتوثيق العرى بني الطالب
والأ ��س�ت��اذ ،واملكتبة ،وامل��راف��ق اجلامعية مبا
يتناغم م��ع ال��ر ؤ�ي��ة التعليمية القائمة على
اقت�صاد املعرفة».
الهيكل التدري�سيّ والإداريّ ملركز اللغات
َي� ْغ�ن��ى م��رك��ز ال�ل�غ��ات يف بنيته الهيكلية
الب�شريّة بكادر تدري�سيّ يتوزع على �شعبتني:
أ�� -شعبة اللغة العربية وت�ضمّ خم�سة ع�شر
ع�ضو هيئة تدري�س؛ كلّهم من حملة الدكتوراه،
وبرتب �أكادميية تتوزع بني رتبة �أ�ستاذ م�شارك
و�أ�ستاذ م�ساعد وحما�ضر متفرغ.
ب� -شعبة اللغة الإجنليزية وت�ضمّ �أربعة
ع�شر ع�ضو هيئة تدري�س يتناوبون على ال�شهادة
اجلامعية مب�ستوياتها املختلفة (الدكتوراه
واملاج�ستري والبكالوريو�س) ،ويفتح مركز
اللغات أ�ب��واب��ه لعدد َي��جُ ��وز ثمانني حما�ضرًا
غري متفرغ يف ال�شعبتني من ذوي اخل�برات
والكفايات املهارية ال��رائ��دة ،بل وللخريجني
اجل��دد من حملة ال�شهادات العليا ليتزودوا

ف�صل
اللغة العربية يف مركز اللغات مطلع ك ّل ْ
درا�سي للطلبة امللتحقني يف برنامج الدكتوراه
يف كليات اجلامعة كلها.
م�������رك�������ز ال�����ل�����غ�����ات
و���ش�رف����ات ال��ت��وا���ص��ل
امل������ج������ت������م������ع������ي

الدكتورة �سهى فتحي

باخلربة عرب ف�سح املجال �أمامهم للتدري�س،
واالنخراط يف ور�ش العمل التي ي�ضطلع املركز
بعقدها ك ّل عام.
مركز اللغات؛ نافذة تعليميّة منفتحة على
ال�شهادات اجلامعية كلها.
وت�شري ال��دك �ت��ورة �سهى � إىل �أن املركز
ي�ضطلع بتدري�س م��ادت��ي م�ه��ارات االت�صال
باللغة العربية ،وم �ه��ارات االت���ص��ال باللغة
الإجنليزية ،ناهيك عنْ ال �دّورات املكثفة يف
اللغة العربية لطلبة الدكتوراه .وتقوم فل�سفة
مواد املهارات باللغتني؛ العربية والإجنليزية
على فكرة ُم � ؤ�ّداه��ا متكني الطلبة املقبولني
مطلع كل عام درا�سي جامعي ويزيدون على
اثني ع�شر أ�ل��ف طالب من ارت�ي��اد ف�ضاءات
ال �ل �غ��ة و�آف ��اق� �ه ��ا ب�ت�م�ك�ي�ن�ه��م م ��ن م��ه��ارات
االت���ص��ال و�أدب�ي��ات�ه��ا يف اال�ستماع وال �ق��راءة
واملحادثة والكتابة ،وهي املهارات التي متكّن
متعاطيها م��ن التناغم م��ع الأ ن��ا وا آلخ ��ر يف
جمتمع �أم�سى قرية �صغرية يف ظ� ّل ال َعوْملة.
أ� مّا ال��دورة املكثفة يف اللغة العربية لطلبة
ال��دك�ت��وراه فت�ؤ�سّ �س ِل�ع�لاج دا ِء ال�ضعْف يف
ال�ع��رب�ي��ة يف ال�ك�ف��اي��ات امل�ع��رف�ي��ة املف�صلية
الوظيفية ككتابة البحث العلمي لدى الطلبة
ال��ذي��ن مل يجتازوا امتحان الكفاية اللغوية
ال��ذي ينفذه ويعقده ك��ادر التدري�س يف �شعبة

وت�ؤكد الدكتورة �سهى �أن �أوا�صر التعاون
ب�ين م��رك��ز ال�ل�غ��ات واملجتمع امل�ح�ل��يّ متينة
ج �دًّا؛ ت�شهد عليها ثلّة من م�ؤ�س�سات الدولة
ووزاراتها � ،إذ يناط باملركز  -ملا يتمتع به من
موثوقيّة يف العمل وكفاية يف الأ داء – � إعداد
امتحانات تقي�س الكفايات اللغوية لكوادرها،
ق�صد
وتقف على مواطن القوة وال�ضعف فيها ْ
ال�ضلوع بخطط عالجية ت�سمو بالكفايات
ّ
اللغويّة للموارد الب�شريّة.
بل � إنّ مركز اللغات الآن �أمنوذج يحتذى
على م�ستوى عامليّ يف تنفيذ امتحانات التوفل
التابعة مل�ؤ�س�سة االختبارات التعليميةITP)  
)ETS؛ االمتحان الذي يخدم قاعدة جمتمعية
تزيد �سنويًا على �ستة �آالف طالب من �أق�صى
�شمال الوطن � إىل جنوبه.
ويتجاوز املركز تنفيذ امتحانات التوفل
العاملية � ،إىل عقد  -بخربات كوادره  -دورات
تدري�سيّة للذين مل يحالفهم احلظ يف جتاوز
امتحان ال�ت��وف��ل ،فيتب�صرون فيها أ�ف � ًق��ا يف
جتاوز االمتحان � إذ يعقدون العزم على تقدميه
بعد االنت�ساب � إليها.
م�������رك�������ز ال�����ل�����غ�����ات
ب����ح����ث����ي
ّ
ح���������������راك
إب���������������داع���������������ي
ّ
و�
وتو�ضح ال��دك�ت��ورة �سهى يف حديثها �أن
مركز اللغات مكنز حقّ للبحْ ث العلميّ يف �ضوْء
احلجارة التي �أعاقت خُ طى كادره التدري�سي
زمنًا ال ي�ستهان فيه؛ فمُذ عُ بّد الطريق �أمامهم
قبل ثمانية أ�ع��وام وعوملوا بو�صفهم �أع�ضاء
هيئة تدري�س يف مركز �أكادميي ال � إداري د�أب
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نـــافــــذة تـ�أ�سـيـ�سـيــــــة

منهل العلم بلغاته املختلفة

�أع�ضا�ؤه على البحث العلميّ  ،وت�أليف الكتب ،م�������رك�������ز ال�����ل�����غ�����ات
وارتَقوا يف الرتب الأ كادميية.
وال������ن�������������ش������اط������ات
بل � إن مركز اللغات حظي يف كادره بقامات
� إبداعية على م�ستوى حمليّ وعربيّ  ،ك�شاعرة ال�������ث�������ق�������اف�������ي�������ة
ناهيك ع��ن الأ � �ص �ب��وح��ات والأ م���س�ي��ات
الأ ردن د .مهى العتوم ،و�شاعر ق�صيدة معركة
الكرامة لعام  2008د .مفلح الفايز ،والروائية الأ دبية التي يداوم مركز اللغات على تنظيمها،
والقا�صة د� .سناء ال�شعالن ،و�صاحب الكتاب د�أب مركز اللغات على م��دار اثنتي ع�شرة
املميز د� .أ�سامة �شهاب ال��ذي أ�رّخ للعالمة �سنة يف َي � ْوم��ه العلمي يف �شهر أ�ي��ار م��ن كل
عام مب�سابقة � إبداعيّة يف حقلي ال�شعر والنرث
العربي الأ ردين روك�س بن زائد العزيزي.
وح��ول و��ض� ْع الطلبة يف اللغتني العربيّة برعاية رئي�س اجلامعة الذي ي�ستمع � إىل �شيء
وا إلجن �ل �ي��زي��ة ت �ق��ول ال��دك �ت��ورة �سهى تنفي من منجز الطلبة الإبداعي الفائزين باملراتب
ال � ّر ؤ�ي��ة ال�ترب��و ّي��ة ق� ْول��ة ال يُ�صلح العطّ ار ما ال�ث�لاث الأ وىل ،ث��م ي�سلم الطلبة �شهادات
التقدير واجلوائز الرّمزية .وال تقف حدود
ال�صالح � إنْ
�أف�سد الدّهر ،وت ؤ�كّد �أنّ مفاتيح ّ
م��رك��ز ال�ل�غ��ات عند �إع�ل�ان نتائج امل�سابقة
توافرت غاب الف�ساد؛ لذا ف� إنّ مركز اللغات يف
وت�سليم ال�شهادات واجلوائز على الفائزين
�أدائه الوظيفي لتطوير مهارتي اليد والل�سان
و� إمنا توا�صل � إدارة املركز دَعْ مَهم ،و� إي�صال
يُ�سلّم مفاتيح النجاح للطلبة عرب املادة التي �صوْتهم � إىل أ�ك�ب�ر ق��اع��دة ق��رائ�ي��ة ،فت�سعى
يتعاطونها يف �أثناء درا�ستهم اجلامعيّة ،وينوط � إىل ن�شر � إبداعهم يف جملة اجلامعة (�أقالم
بهم الد�أب على فتح مغاليق دربهم يف احلقل جديدة) ،وتطلع عرب م�سابقتها احلالية � إىل
اللغوي.
ن�شرها يف بع�ض املجالت املحلية ال�صادرة عن
 � إنّ �َ��ض� ْع��ف الطلبة يف اللغتني ح�صيلة �أمانة عمّان الكربى كمجلة (�أوراق) وجملة
ّ
تراكميّة هرميّة وال
تتح�صل املهارة فيهما � إال (عمّان).
بتعزيز الهويّة اللغويّة ،والوقوف على جدلية
وتدعو الدكتورة �سهى يف ختام حديثها � إىل
وتب�صر ،و� إنْ ه��ذا � إال فتح النّوافذ على مركز اللغات عرب زيارة مَ وْقعه
الأ ن��ا وا آلخ ��ر بحكمة ّ
واجب قوْمي يتعزّز بقرارات �سيا�سيّة تعليميّة ا إلل �ك�تروين على العنوان Ujlc.ju.edu.jo
للوقوف على �سريته و�سريورته.
�صارمة.

«التعليم العايل» :اقت�صار
قرو�ض البنك الطالبي على
التخ�ص�صات العلمية

اجلامعة-ك�شف بيان �صحفي �صادر
عن وزارة التعليم العايل �أن القرو�ض التي
�سيقدمها البنك الطالبي امل�ن��وي � إن�شا�ؤه
�ستقت�صر على الطلبة امللتحقني بتخ�ص�صات
علمية ومطلوبة يف ��س��وق العمل ،ل�ضمان
«ا�سرتجاع ن�سبة معينة من تكلفة الدرا�سة
من قبل احلكومة الأ ردنية» .وبح�سب البيان،
الذي ت�ضمن خرب لقاء وزير التعليم العايل
والبحث العلمي الدكتور وجيه عوي�س �أع�ضاء
بعثة البنك ال��دويل للدعم الفني وم�ؤ�س�سة
التمويل ال��دول�ي��ة ،فقد مت��ت مناق�شة �آلية
�ضمان القرو�ض التي �سيتم � إتباعها �ضمن
م���ش��روع �إن���ش��اء بنك ا إلق��را���ض الطالبي،
حيث يهدف امل�شروع � إىل م�ساعدة الطالب
وذل ��ك بتقدمي ق��رو���ض بن�سبة ف��ائ��دة يتم
حتديدها بناء على طبيعة التخ�ص�ص الذي
يدر�سه الطالب .وقدّم الدكتور عوي�س � إيجازا
يت�ضمن تطبيق فكرة � إن�شاء بنك طالبي يف
اجلامعات الأ ردنية الر�سمية ،مع الأ خذ بعني
االعتبار تكلفة الدرا�سة للطالب الواحد،
وقيمة القر�ض الذي �سيتم تقدميه ،ون�سبة
الفائدة التي �سيتم حتديدها ،وما �سيرتتب
على ذلك من ترتيبات بنكية ودعم من قبل
احلكومة .و�أ�شار البيان � إىل �أن املحادثات
م�ستمرة بني الطرفني ملعرفة كل ما يتعلق
بالعملية الإقرا�ضية .ومن اجلدير بالذكر
ف�إنه �سيقت�صر تقدمي القرو�ض على الطلبة
الذين يدر�سون م�ساقات علمية حمددة والتي
تالقي طلبا يف �سوق العمل ،وذل��ك ل�ضمان
ا�سرتجاع ن�سبة معينة من تكلفة الدرا�سة من
قبل احلكومة االردنية .ومت متابعة العملية
الإقرا�ضية مع بعثة البنك ال��دويل ملناق�شة
الت�صور اجلديد ال��ذي مت االتفاق عليه مع
ممثلي البنك ال ��دويل على و�ضعه �ضمن
�سياق وا�ضح ي�أخذ بعني االعتبار معطيات
املعادلة التمويلية مب�شاركة جميع الأ طراف
املعنية و�أهمها اجلامعات الر�سمية للو�صول
اىل ف�ه��م م���ش�ترك لكيفية ع�م��ل ال�ن�م��وذج
ال��ذي �سيتم اعتماده ،لي�صار � إىل تقدميه
للحكومة الأ ردنية لدرا�سته ومناق�شته ،ويف
حال املوافقة عليه �سيتم ا�ستكمال التن�سيق
مع البنك الدويل والبدء بتنفيذ امل�شروع على
�أر�ض الواقع.
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الطوي�سي :وعـــي ال�شبــاب اجلـــــــــــ
كيف نبتعد ب�شبابنا عن الغوغائية والفزعة
� إىل النقا�ش واحل���وار م��ن منظور ث�ق��ايف؟!
ولديكم يف اجلامعة الأ ردنية � إذاعة ون�شاطات
ثقافية وكليات تتداول (الثقايف) يف م�ساقاتها
جزء ًا �أو كالً ..وعمادة تهتم باملواهب لتخريج
طالب ي�سهم يف البناء ويقر أ� بوعي وينتظره
وطن؟!
يف حديثنا عن ال�شباب وهم كما �سمّاهم
جاللة امللك املعظم فر�سان التغيري ،ال بد
من الإقرار بتحول دورهم يف املرحلة الراهنة
وحملهم ل��راي��ة التغيري ال��ذي نطمح � إىل �أن
يكون تغيري ًا حقيقياً؛ فمفهومنا ال�سابق البتعاد
ال�شباب عن الق�ضايا الوطنية الراهنة وعدم
اهتمامهم بق�ضايا الأ مة و� إغفالهم التطورات
اجلارية يف املنطقة بات �أمر ًا ال وجود له.
لقد �أظهر ال�شباب العربي عموم ًا والأ ردين
على وج��ه اخل�صو�ص وعي ًا الفت ًا �أثبتوا من
خالله التحامهم بق�ضايا وطنهم و�أمتهم،
ووعيهم لكل ما يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية
خ�صو�صاً ،ومطالبتهم احلثيثة يف التغيري
ال�سيا�سي واالقت�صادي وحتى االجتماعي دليل
وا�ضح على توجههم نحو مفا�صل البناء وتعزيز
مواطنتهم نحو وطنهم ،ولي�س من احلكمة يف
�شيء � إغفال هذه ال�صحوة ال�شبابية والإ�صرار
ع �ل��ى تهمي�شهم وات �ه��ام �ه��م ب�ق�ل��ة اخل�ب�رة
وع��دم القدرة على امل�شاركة يف فعل التغيري
الن�شغالهم الدائم بلهو ال�شباب وانخراطهم يف
اللهو و� إ�ضاعة الوقت دون فائدة ،مع � إقرارنا
بوجود مثل هذة الفئات املنغم�سة يف الفو�ضى
وال�ف��راغ الفكري وال�لام�ب��االة جت��اه �أنف�سهم
وجتاه عائالتهم ،وبال�ضرورة جتاه اوطانهم
و�أمتهم.
و�إج��اب��ة ع��ن �س�ؤالك ع��ن كيفية االبتعاد
ب�شبابنا ع��ن الغوغائية وال�ف��زع��ة والتحول
بهم ومعهم � إىل احل��وار والنقا�ش من منظور
ثقايف �أقول بداية � إننا يجب �أن نعزز يف �أذهان
طلبتنا � إمياننا بقدراتهم وطاقاتهم الكامنة
التي ن�سعى � إىل توظيفها مب��ا فيه خدمتهم
وخدمة جامعتهم ،وه��ا هي اجلامعة ت�سعى

بكل ما �أوتيت من �سبل يف � إ�شراك ال�شباب يف
خمتلف الن�شاطات والفعاليات لنخلق فيهم
ثقافة امل�شاركة وحتميلهم جزء ًا من امل�س�ؤولية
ومتكينهم من اتخاذ القرارات الفاعلة ،فكثري
من برامج � إذاعة اجلامعة يقوم عليها الطلبة
�أنف�سهم يف ال�ت�ق��دمي وامل���ش��ارك��ة يف احل��وار
ويف خمتلف املوا�ضيع؛ فربامج الك�شف عن
املبدعني وال�شعراء والفنانني يتوالها ب�شكل
رئي�سي طلبة من اجلامعة ي�ح��اورون الطلبة
�أنف�سهم.
ون�شري كذلك � إىل عمادة ��ش��ؤون الطلبة
يف اجلامعة وه��ي رك��ن �أ�سا�سي يلج أ� � إليها
عدد كبري من الطلبة ميار�سون فيها خمتلف
الأ ن�شطة الثقافية ،ويعقدون يف مقهاها الثقايف
�أجمل �أم�سياتهم ال�شعرية وحواراتهم الثقافية
اجلادة ،وال نن�سى �أي�ض ًا �أن مق ّر جمل�س الطلبة
كائن يف العمادة ويف هذا � إ�شارة � إىل ا�شرتاكهم
احلقيقي يف كل الأ حداث والن�شاطات التي تتم
يف اجلامعة .ويف مر�سم العمادة مي�ضي الطلبة
املوهوبون �أوقاتهم يف ر�سم لوحات تعرب عن
ر�ؤاه ��م و أ�ف�ك��اره��م و أ�ح�لام�ه��م .وعلى م��درج
احل�سن بن طالل تتناوب فرقة كورال اجلامعة
م��ع فرقة امل�سرح التدريبات في�شاركون يف
اح�ت�ف��االت اجل��ام�ع��ة يف خمتلف املنا�سبات
الوطنية والدينية بن�شيدهم ال�شجي ،ويقدم
طلبة امل�سرح م�شاريع تخرجهم م�سرحيات
تنبئ عن وع��ي وفهم عميق ل��دور امل�سرح يف
تهذيب ال��ذوق وممار�سة فن الإ�صغاء الذي
ينمي ال�ق��درة على احل��وار واكت�ساب مهارة
طرح الر�أي وقبول الر�أي الآخر.
وال��دائ��رة الثقافية كذلك ت�ضطلع ب��دور
مهم وفاعل يف احلر�ص على � إ�شراك الطلبة يف
الندوات والن�شاطات التي تعقدها بل � إن بع�ض
الندوات يقدمها الطلبة �أنف�سهم وال يقت�صر
دورهم على كونهم جمهور ًا متلقي ًا فقط ،وجملة
أ�ق�ل�ام ج��دي��دة ال���ص��ادرة ع��ن ال��دائ��رة دليل
ملمو�س على � إ�سهام الطلبة � إ�سهام ًا حقيقي ًا
يف الفعل الثقايف؛ فمقاالت املجلة والتحقيقات
ال�صحفية واحلوارات الفنية والثقافية وزاوية

ا إلب ��داع من �شعر وق�صة ون�صو�ص تقوم يف
عمادها على م�شاركات الطلبة من اجلامعة
الأ ردنية واجلامعات الأ خرى ،وقد مل�سنا � إقبال
الطلبة على املجلة ورغبتهم يف ن�شر كتاباتهم
على �صفحاتها .ويف هذا كله �سبيل � إىل الن�أي
بطلبتنا عن الفو�ضى والفراغ الفكري والو�صول
معهم � إىل م�شاريع طالبية حقيقية يقومون هم
على تنفيذها من الأ لف � إىل الياء لي�ستطيعوا
�أخري ًا قراءة الأ حداث قراءة واعية ت�ستند � إىل
�أ�س�س عقالنية ناظمة لأ ي فعل يقدمون عليه.
اجرتحتم عدد ًا حمرتم ًا من �أن�شطة وزارة
الثقافة ،م��ن مثل التفرغ ا إلب��داع��ي ،مكتبة
الأ �سرة ،مدينة الثقافة الأ ردنية ..هل ننتظر
اجرتاح ًا ثقافي ًا وفكري ًا على م�ستوى تعزيز
البحث والفهم والنقا�ش يف م��واد الكليات
الإن�سانية ،وكثري منها يعتمد �أ�سئلة (عدّد)،
و (اذك � ��ر) ..دون (ق � ��ارن)� ،أو (ق���ارب)،
�أو(اق�� ��ر�أ)! ..رمب��ا يكون ذل��ك مب�ساقات �أو
ام�ت�ح��ان��ات �أو م���ش��روع��ات �أو ور���ش تتجاوز
التقليدي � إىل و�ضع ال�شخ�صية والتخ�ص�ص
على املحك ،ورمبا يحتاج هذا م�ؤمتر ًا عاماً،
�أو ما �شابه .على امل�ستوى النظري كيف ترى
امل�شهد الثقايف؟
ال يختلف دور وزارة الثقافة يف تعزيز
الفعل الثقايف وت�شجيعه عن دور اجلامعة يف
هذا ال�ش�أن املهم من �ش�ؤون الإ�صالح املن�شود،
فالثقافة يف �أ�صلها كما يراها الفيل�سوف كانت
فعل تنويري يق�صد � إىل االرتقاء مب�ستوى الفكر
اخلالّق .لقد جنحت م�شاريع التفرغ الإبداعي
ومكتبة الأ �سرة ومدينة الثقافة الأ ردنية يف خلق
ج� ّو ثقايف حقيقي جنح باملثقفني واملبدعني
واملهتمني بال�ش�أن الثقايف � إىل التناف�س عن
طريق تقدمي م�شاريع � إبداعية وثقافية ترقى
� إىل م�ستوى متقدم ،وه��ذا م��ا ن�ح��اول عمله
يف اجلامعة الأ ردن�ي��ة؛ فنحن ب�صدد التحول
باجلامعة � إىل جامعة بحثية ت�سعى � إىل مواكبة
التطورات واالكت�شافات العلمية وم�سايرتها،
وم �ت��اب �ع��ة ال �ن �ظ��ري��ات امل �ت �ج��ددة يف ال�ع�ل��وم
الإن�سانية واالجتماعية.
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ـــــــــــديــــد يتـطلب احلــوار ال التلقيـــن
لقد عمّ -وال �سيّما -يف الكليات الإن�سانية
�أ�سلوب التلقني التقليدي الذي يقيد الطالب
يف كونه متلقي ًا للمعلومة التي يرفده بها مدر�س
املادة ،ونحن هنا ال ندعو � إىل التحول عن دور
املدر�س يف التقدمي ملو�ضوع الدر�س والتمهيد
له تقدمي ًا نظري ًا خمت�صر ًا �شرط أ� ّال يطغى
هذا الأ �سلوب على املحا�ضرات بحيث ال تتيح
للطالب امل�شاركة يف النقا�ش وط��رح ر أ�ي��ه يف
الق�ضايا التي تثار �أثناء ال��در���س .فبدال من
�أ�سئلة االمتحانات التي تعتمد على التعداد
الذي ال يك�شف عن �شخ�صية الطالب الباحث
ومدى وعيه مبا در�س وقر�أ ،ال ب ّد من التحول � إىل
الأ �سئلة التي ت�ستحثّ التفكري الناقد وتق�صد
� إىل بيان ر�أي الطالب يف الق�ضايا واملوا�ضيع
التي در�سها من وجهة نظره هو باال�ستناد -
بطبيعة احلال � -إىل الأ �س�س العلمية ومناهج
البحث العلمي ال�صحيح التي ت�ؤهله لطرح ر�أيه
�سواء باالتفاق �أو االختالف مع بيان الأ �سباب
املوجبة لأ ي طرح �أو موقف يتبناه .فاملرحلة
الراهنة تقت�ضي خلق جيل من الطلبة وال�شباب
يتجاوز امل�ألوف واالعتيادي � إىل الفكر الواعي
اخل �ل�اّق ال���س��اع��ي � إىل ال�ت�ج��دي��د واالب�ت�ك��ار
والتطوير الذي � إن ا�ستطاعت اجلامعة حتقيقه
ف�إنها �ستقدم للوطن نخبة من ال�شباب امل�سلح
بالعلم واملعرفة والوعي املمنهج القا�صد � إىل
البناء والتعمري يف كافة امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية كل ح�سب تخ�ص�صه
واهتمامه وتوجهه.
ت��ر أ�� �س��ت اجل��ام�ع��ة الأ ردن� �ي ��ة م��ن ع�ب��اءة
الثقافة وال�ب�ح��ث العلمي والإدارة ..فكان
الت�شا�ؤم تف�ضحه الن�سب الدالة� ..ضعنا ب�صور
مكا�شفة للم�شهد� ،شروطه ،راهنه� ،آفاقه..،
حملياً ..ورمبا تفيدنا ب�شيء من املقاي�سة على
م�ستوى املحيط ..العايل بالت�أكيد!
يف �س�ؤالك اع�تراف �صريح ب��أن اجلامعة
الأ ردنية معلم �أكادميي مميز ي�شار � إىل دوره
الفاعل بالبنان ،وعودتي � إىل اجلامعة الأ ردنية
رئي�س ًا بعد �أن كنت طالب ًا فيها �أمر يدعوين � إىل
الفخر �أو ًال و� إىل ال�سعي ثاني ًا بكل ما �أ�ستطيع

وما تتيحه يل اجلامعة من � إمكانياتها يف �سبيل
الرقي بها وتطويرها لتكون موازية للجامعات
العاملية يف البحث العلمي والتقني بالتعاون مع
فريق يحمل ر�ؤى الإجناز ويقدم �أفكار ًا جديدة
مل�شاريع طبية وهند�سية وزراعية واقت�صادية
ت�سرع عجلة التطوير والبحث العلمي.
ونحن هنا ال ندعي اكتمال امل�شهد� ،أو �أن
الأ م��ور ت�سري من غري منغ�صات �أو معوقات
حتول دون حتقيق امل�شاريع الكبرية؛ ولتجاوز
مثل هذه املعوقات ا�ستحدثنا جلنة عليا لو�ضع
اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير اجلامعة وحتقيق
ر�ؤيتها اجلديدة يف التحوّل نحو جامعة بحثية
مكتب
بحلول عام  ،2015كما ّمت ا�ستحداث ٍ
ا�ست�شاريٍّ لتطوير البنية التحتية والفوقية يف
اجلامعة.
وعززنا االهتمام بالبحث العلمي وقدمنا
م�شاريع دع��م للأ بحاث العلمية املقدمة من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف مرحلتي
البكالوريو�س وال��درا� �س��ات العليا وال �سيما
امل�شاريع التي تخدم اجلامعة واملجتمع املحلي.
من تخ�ص�صكم الأ كادميي؛ ووجود مركز
اللغات يف اجلامعة الأ ردن �ي��ة ..وجممع اللغة
العربية ،أ�ي �� �ض �اً ...م��ا ن��زال ن�سمع م�ن��ادا ًة
بالتعريب الكامل للتعليم اجلامعي؛ انطالق ًا
من احلفاظ على اللغة حاملة الهويّة ..يف حني
�أن منادين� ،أي�ضاً ،يرون �أنّ (اللغة العربية لغة
طبيعية؛ لي�ست دون اللغات الأ خ��رى؛ ولكنها
لي�ست فوقها) ،وي�ستنتجون � إق�صاء لنموّها
وتطورها من جهة ،و� إق�صاءً� ،أي�ضاً ،لغريها
من اللغات ،وكل ذلك كما يرون خارج دائرة
التحليل الل�ساين املو�ضوعي العلمي .كيف
تقر�ؤون التعريب اجلامعي بني هذا وذاك؟!
� إنّ تخ�ص�صي الأ كادميي يُحتّم عليّ �أن �أنظر
لكل اللغات الإن�سانية ب�أنها مت�ساوية الأ همية،
ويف علم اللغويات ال توجد لغة مهمة ولغة غري
مهمة ،فكل لغة عظيمة بالن�سبة لأ بنائها .لكن
لغات قد اكت�سبت �أهمية خا�صة
الواقع يقول ب�أن ٍ
يف حقب خمتلفة من التاريخ لأ �سباب خمتلفة،
منها ما هو �سيا�سي� ،أو اجتماعي� ،أو ديني� ،أو

اقت�صادي ،وغري ذلك من الأ �سباب .فلغتنا
العربية كان لها �ش�أن كبري يف الع�صور الو�سطى
لأ �سباب ترجع النت�شار الدين الإ�سالمي يف
تلك الع�صور من جهة وللتقدُّم العلمي الذي
�أحرزته احل�ضارة العربية والإ�سالمية خالل
تلك الع�صور .فا�ستمرت الأ همية الدينية لهذه
اللغة حتى يومنا هذا.
لكن الإجنليزية يف الع�صر احلايل �أ�صبحت
لغة ال�ع��ومل��ة ،و� إىل ح��دٍّ كبري لغة عاملية لها
مكانة وا�سعة لدى جميع النا�س يف العامل على
امل�ستويات االقت�صادية والعلمية وال�سيا�سية
كافة ،وغريها .ولهذا ال ميكن جتاهل �أهمية
ا�ستخدام ه��ذه اللغة يف التعليم ،خا�صة يف
العلوم العلمية والهند�سية والطبية وال�صحية،
وحتى يف علوم الإدارة والأ عمال.
ولهذا ،ف�أنا مع دعاة ا�ستخدام الإجنليزية
يف تلك العلوم مع الإبقاء على اللغة العربية
لتدري�س كثري من امل�ساقات املطلوبة جلميع
التخ�ص�صات مثل متطلبات اجلامعة .كما �أنه
ميكن � إدخ��ال اللغة العربية يف تدري�س حتى
املواد العلمية والطبية خالل ال�سنتني الأ وليني
من �سنيّ الدرا�سة يف مرحلة البكالوريو�س،
مما يتطلب التعريب اجلزئي ملراجع م�ساقات
تلك ال�سنوات.
من لقاء �صحيفة ال��ر�أي لرئي�س اجلامعة
الدكتور عادل الطوي�سي.
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املجل�س الأ على لل�شباب ي�ستقبل وفد ًا من
طلبة منوذجية الأ ردنية

v

ترقيــــات
v
v

v

v

v

v

v

طلبة منوذجية الأ ردنية يف �ضيافة املجل�س الأ على لل�شباب

اجل��ام�ع��ة -ا�ستقبل م�ست�شار الأ م�ين
ال�ع��ام للمجل�س الأ ع�ل��ى لل�شباب الدكتور
�سامل احلراح�شة وفدا من طالب وطالبات
املدر�سة النموذجية/اجلامعة الأ ردن�ي��ة،
ي��راف �ق �ه��م ك��ل م��ن امل�ع�ل�م��ة ن��ادي��ا ��س�لام
والأ �ستاذ خالد �أبو زعنونة بهدف االطالع
على جتربته يف خ��دم��ة ال�شباب وطبيعة
الأ ن�شطة التي ينفذها.
الدكتور �سامل احلراح�شة رحب بالوفد
يف بداية اللقاء متمنيا �أن ي�ستمر مثل هذا
التوا�صل بني ال�شباب وم�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة ال �سيما تلك املعنية بق�ضاياهم.
وق��دم د .احلراح�شة فكرة خمت�صرة عن
املجل�س الأ على لل�شباب و�أ�سباب ومربرات
ت�شكيله ،مو�ضحا �أن خدمة ال�شباب ب�شكل
أ�ف���ض��ل ك��ان��ت ال �ه��دف الأ ��س�م��ى م��ن وراء
ذلك.
و� �ش��دد ال��دك �ت��ور احل��راح���ش��ة خ�لال
ح��دي�ث��ه ع�ل��ى �أن الأ ردن مم�ث�لا بقيادته
الها�شمية يريد جيال من ال�شباب الواعي
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن وحدة الإ عالم والعالقات العامة والثقافية
اجلامعة الأ ردنية

واملنتمي انتماء حقيقيا حل�ضارته العربية
وا إل��س�لام�ي��ة ،واملنتمي لوطنه م��ن خالل
العمل اجلاد واملخل�ص ،ولقيادته التي تتمتع
بال�شرعية التاريخية والدينية ف�ضال عن
�شرعية الإجناز ،م�ؤكدا �أن ال�شباب مطالب
دائما باملوازنة بني حقوقه وواجباته ،وخل�ص
مكامن ق��وة ال�شباب االردين املتمثلة يف
اهتمام جاللة امللك بهذه الفئة البناءة
اخلالقة .اللقاء ت�ضمن حوارا مفتوحا مع
ال �ط�لاب ،أ�ج ��اب فيه د .احلراح�شة عن
ا�ستف�ساراتهم بخ�صو�ص املجل�س ،كما قدم
�شرحا مف�صال حول املراكز واملع�سكرات
ال�شبابية ،وور�ش العمل والربامج التدريبية
ال �ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا امل�ج�ل����س ،وت �ط��رق ب�شكل
مو�سع � إىل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
وحم��اوره��ا ،مو�ضحا أ�ن�ه��ا ت�ه��دف ب�شكل
�أ�سا�سي � إىل تفعيل م�شاركة ال�شباب يف
جميع جماالت احلياة ،وجميبا عن العديد
من �أ�سئلة الطلبة التي تناولت الكثري من
الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجههم.
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

اجتمــاعيــــــات

v

مت تعيني الدكتور �أجمد علي �سعادة �أ�ستاذ ًا
م�ساعد ًا يف ق�سم �أ�صول الدين  /كلية ال�شريعة.
متت ترقية الدكتور حممد خري �سليمان عيادات
من ق�سم العلوم ال�سيا�سية  /كلية الآداب � إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور فار�س غالب بكري من ق�سم
الأ مرا�ض الباطنية  /كلية الطب � إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك.
متت ترقية الدكتور عبداهلل علي ال�صيفي من
ق�سم الفقه و �أ�صوله  /كلية ال�شريعة � إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور عارف عز الدين ح�سونة من
ق�سم الفقه و�أ�صوله  /كلية ال�شريعة � إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور عايد مريف العبدالالت من
ق�سم الب�ستنة و املحا�صيل  /كلية الزراعة � إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور جمال يو�سف عياد من ق�سم
الب�ستنة و املحا�صيل  /كلية الزراعة � إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك.
مت ترفيع ال�سيد �سيف عبد الكرمي الن�سور م�ساعد
�أمني �سر جمل�س عمادة البحث العلمي � إىل
الدرجة الثانية.

تهــــانــــــــي

v

v

ح�صلت الآن�سة عال م�سمار �أمني �سر جملة
درا�سات للعلوم الإن�سانية يف عمادة البحث
العلمي على درجة املاج�ستري يف � إدارة الأ عمال.
رزق ال�سيد طالب الزواهرة من دائرة املوارد
الب�شرية مبولودة �أ�سماها رهف.

تــعـــــــــاز

v

v
v

v

v

v
v

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�سيد كامل
ح�سني �سالمة التعامره املوظف يف مركز
اال�ست�شارات.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور يحيى
الرما�ضني  ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية العلوم.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل النائب ال�سابق
د .فرح مو�سى الرب�ضي ابن عم الدكتور �أن�س
الرب�ضي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور حممود
عقلة احل�سامي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
التمري�ض.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور حممد
خليل حممد ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم العلوم
ال�صيدالنية /كلية ال�صيدلة.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد املهند�سة ربى
ال�سويلميني املوظفة يف دائرة الهند�سة.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�سيد كامل
ح�سني �سالمة التعامرة املوظف يف مركز
اال�ست�شارات.
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