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افتتاح فعاليات امل�ؤمتر الدويل 
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االأمرية عالية بنت احل�شني ترعى 

افتتاح موؤمتر »االإدارة التغذوية 

ملر�شى ال�شكري وكبار ال�شن«

االأمري رعد بن زيد 

يرعى احتفال االأوملبياد 

اخلا�ص االأردين
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�سمو  رع��اي��ة  احتفل حت��ت   - االأردن��ي��ة  اأخ��ب��ار 

الأمري رعد بن زيد، رئي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون 

اخلا�س  الومل��ب��ي��اد  رئي�س  املعاقني  الأ���س��خ��ا���س 

الأردين، باإ�ساءة �سعلة فعاليات الألعاب الوطنية 

التي ينظمها الوملبياد على �ستاد  احلادية ع�رشة 

باليوبيل  الحتفال  مبنا�سبة  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

الف�سي لتاأ�سي�سه.

جاللة  وتهنئة  حتيات  احلفل  خ��الل  �سموه  ونقل 

الوملبياد  ولع��ب��ي  لأب��ط��ال  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

باليوبيل  الحتفال  واملتطوعني مبنا�سبة  والأهايل 

الف�سي لتاأ�سي�س الوملبياد.

واأع���رب �سموه ع��ن اع��ت��زازه وف��خ��ره مب��ا حققه 

الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الأردين م��ن اجن���ازات خالل 

الفر�سة  اأتاح  انه  اإىل  م�سريا  املا�سية،  ال�سنوات 

اأمام اأع�سائه لالندماج باأقرانهم يف املجتمع.

الذي  تاأ�سي�س الوملبياد  بداية  وا�ستعر�س �سموه 

يواجهه من  ك��ان  م��ا  ظ��ل  بع�رشة لع��ب��ني يف  ب���داأ 

التحديات وال�سعوبات اإل اأن عدد لعبيه امل�سجلني 

جتاوز الآن 4000 لعب ولعبة حققوا العديد من 

الجنازات التي يعتز بها على امل�ستويات كافة.

واأ�ساف �سموه اأنه يحق لنا الفخر والعتزاز كون 

الأردن اأول دولة عربية تنت�سب لالوملبياد اخلا�س 

الدويل ثم تبعها معظم الدول العربية.

من جهته، قال رئي�س الوفد الفل�سطيني امل�سارك 

نزار ب�سالت اإن م�ساركة الوفد الفل�سطيني جاءت 

العتزاز  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��دًا 

والدم  ال��ت��واأم��ة  بعالقة 

والأخ������وة امل��م��ي��زة بني 

وال�سعبني  ال��ق��ي��ادت��ني 

ال�سقيقني.

واأع�������رب ب�����س��الت عن 

يف  بامل�ساركة  اع��ت��زازه 

مبنا�سبة  البطولة  ه��ذه 

ال����ي����وب����ي����ل ال���ف�������س���ي 

ل����الومل����ب����ي����اد اخل���ا����س 

حقق  ال������ذي  الأردين 

ال��ع��دي��د م��ن الجن���ازات 

ال����ذي حتقق  وال���ت���ق���دم 

بف�سل دعم جاللة امللك عبد 

الأم��ري  و�سمو  ال��ث��اين  اهلل 

رعد بن زيد.  

رام  مدينة  اإىل  امللك  جاللة  زي���ارة  ب��اأن  واأ���س��اف 

اهلل موؤخرًا جاءت تعبريا �سادقا عن دعم جاللته 

للق�سية الفل�سطينية وحر�سه على تقدمي كل الدعم 

لل�سعب الفل�سطيني.

بدوره اأ�ساد مدير الريا�سة والتدريب يف الوملبياد 

و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  ملنطقة  ال��دويل  اخلا�س 

حققها  التي  ب��الجن��ازات  نا�رش  حممد  اإفريقيا 

لنتائج  واإح������رازه  الأردين  اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد 

فيها،  ���س��ارك  التي  ال��ب��ط��ولت  معظم  يف  م�رشفة 

الالزم  ال��دع��م  لتقدمي  الكامل  ال�ستعداد  م��وؤك��دا 

لتطوير ريا�سية الوملبياد اخلا�س.

املراكز  لفرق  ا�ستعرا�سًا  الفتتاح  حفل  وت�سمن 

�سيقة  مو�سيقية  ف��ق��رات  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��ارك��ة 

وفقرات  امل�سلحة  القوات  ملو�سيقى  وا�ستعر�س 

فنية لفرقة اأمانة عمان وفقرات ت�سكيلية لالعبني 

الوملبياد اخلا�س الأردين وفقرات فلكلورية ملركز 

نازك احلريري للرتبية اخلا�سة.

وقدم �سموه دروعا تكرميية للداعمني وامل�ساركني، 

الدكتور  الأردنية  اجلامعة  رئي�س  نائب  قدم  فيما 

ب�سري الزعبي درع اجلامعة تقديرًا ل�سموه.

بنت  عالية  الأم��رية  �سمو  رعت   - االأردنية  اأخبار 

احل�سني يف كلية الزراعة يف اجلامعة الأردنية افتتاح 

التغذوية  الإدارة  يف  »امل�ستجدات  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال 

ملر�سى ال�سكري وكبار ال�سن«.

رئي�س  ح�رشه  ال��ذي  املوؤمتر  افتتاح  حفل  وخ��الل 

كلية  عميد  األقى  الطوي�سي  عادل  الدكتور  اجلامعة 

الزراعة الدكتور عمر كفاوين كلمة ا�ستعر�س فيها 

الفل�سفة  ترجمة  يف  �ساهمت  التي  الكلية  اإجن��ازات 

اجلامعية القائمة على الرقي بالإن�سان فكرًا وعماًل 

التنمية  متطلبات  لتحقيق  الت�سارك  مبداأ  لرت�سيخ 

الزراعية املحلية والإقليمية.

الها�سمية  القيادة  اهتمام  اإىل  الكفاوين  واأ���س��ار 

بتحقيق التنمية امل�ستدامة ب�ستى اأبعادها و�سورها، 

لفتًا اإىل اأن هذا املوؤمتر الأول من نوعه الذي يعقد 

اأن ارتبطت العديد  يف الأردن واملنطقة العربية بعد 

من الأمرا�س بال�سمنة وال�سكري.

وقال ممثل �رشكة اأبوت عماد اأبو اخلري اإن التعداد 

منذ  مرات  ثالث  ت�ساعف  العربية  للدول  ال�سكاين 

ن�سمة  مليون   )128( م��ن  ارت��ف��ع  اإذ  1970؛  ع��ام 

اأن ي�سل عدد  اإىل)359( مليون ن�سمة، كما يتوقع 

عام  يف  ن�سمة  مليون   )598( ح��وايل  اإىل  ال�سكان 

2050 ، اأي بزيادة الثلثني عما هو الو�سع يف العام 

 . 2010

واأ���س��اف اأب��و اخل��ري اإىل 

زيادة معدل اأعمار الذكور 

والإناث يف العامل العربي 

�سنوات  ع�����رش  مب���ع���دل 

بح�سب اإح�سائيات الأمم 

العقود  خ���الل  امل��ت��ح��دة 

الأمر  الأخ���رية،  الثالثة 

زي����ادة  اإىل  اأدى  ال�����ذي 

اأع�������داد ك���ب���ار ال�����س��ن يف 

الدول العربية.

رئي�س  ا�ستعر�س  بدوره 

للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 

من�سور  ع���ق���ل  ال���دك���ت���ور 

حماور املوؤمتر الذي ت�سمن 

مناق�سة وبحث )20( ورقة عمل متخ�س�سة تتناول 

ال�سكري،  ومر�س  املتوازنة،  التغذية  جمملها  يف 

ورع��اي��ة وت��غ��ذي��ة ك��ب��ار ال�����س��ن، وت��غ��ذي��ة امل�سابني 

كبار  ت��واج��ه  التي  والتحديات  ال�سكرين  مبر�س 

ال�سن حمليًا وعامليًا مبا فيها الإعاقات الناجمة عن 

الإ�سابة بال�سكري بني كبار ال�سن. 

كلية  تنظمه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  اأن  من�سور  واأ���س��اف 

ال�سعودية،  اأب���وت  �رشكة  م��ع  بالتعاون  ال��زراع��ة 

اأع���داد  زي���ادة  ظ��اه��رة  ملناق�سة  ج���زءًا  ق��د خ�س�س 

اأن  م��وؤك��دًا  ال���وزن،  ب��زي��ادة  امل�سابني  الأ�سخا�س 

ال�سمنة من اأهم العوامل امل�سجعة على ظهور العديد 

من الأمرا�س التي مل تكن معروفة من قبل ومنها 

اأمرا�س القلب و�سغط الدم وال�سكري وغريها. 

عدد  اأعماله  يف  �سارك  ال��ذي  املوؤمتر  افتتاح  ح�رش 

عربية  دولة   )12( من  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من 

اجلامعة  رئي�س  ن���واب  �سديقة  واأجنبية  �سقيقة 

ونقيب املهند�سني الزراعيني وعدد كبري من الأطباء 

الأغذية  موؤ�س�سات  وم���دراء  الزراعيني  واخل���رباء 

وجمع من اأ�ساتذة الكلية وطلبة اجلامعة.

حتت رعاية الأمرية عالية بنت احل�سني 

افتتاح م�ؤمتر »الإدارة التغذوية ملر�سى ال�سكري وكبار ال�سن«

�سموها خالل رعايتها افتتاح املوؤمتر

الأمري رعد يرعى احتفال الأوملبياد اخلا�ص الأردين بالي�بيل الف�سي

�سموه مت�سلمًا درع اجلامعة من د. الزعبي

م�ؤمترات وفعاليات
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افتتاح فعاليات امل�ؤمتر الدويل ح�ل 

الأمن والنت�سار الن�وي يف »الأردنية«

جانب من حفل الفتتاح

الدويل  املوؤمتر  فعاليات  افتتحت   - االأردنية  اأخبار 

حول )الأمن والنت�سار النووي( يف اجلامعة الأردنية، 

مع  بالتعاون  الأم���ن  درا���س��ات  معهد  نظمه  وال���ذي 

حكومتي الرنويج وهولندا وبادرة ال�رشاكة من اأجل 

الأمن يف وا�سنطن، اإن الأردن بلد �سغري و�سط منطقة 

غري م�ستقرة لذلك، فاإن اأي حتٍد لالأمن اأو لال�ستقرار 

يف مكان ما يف املنطقة �سيرتدد �سداه داخل حدودنا.

واأكد �سمو الأمري علي بن احل�سني، يف كلمة األقاها نيابة 

عنه رئي�س هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان 

الأمري  �سمو  الأمناء  كبري  ح�رشه  ال��ذي  الفتتاح  يف 

الدبلوما�سية  البعثات  ممثلي  من  وع��دد  زيد  بن  رعد 

امل�ستمرة  الأردن  دعوة  على  اململكة،  لدى  املعتمدون 

اإىل منطقة خالية من الأ�سلحة النووية.

اأن الأردن كان يف طليعة الدول التي  واأ�ساف �سموه 

ت�سعى لتعزيز اجلهود الدولية من اأجل تطبيق كامل 

لالأ�سلحة  النت�سار  عدم  جمال  يف  الدولية  لالتفاقيات 

النووية، ومن اأبرزها معاهدة منع النت�سار النووي 

والربتوكول الإ�سايف التابع لها.

الدولية  التفاقيات  الأردن وقع على جميع  اإن  وقال 

ذات ال�سلة مبا يف ذلك معاهدة حظر النت�سار النووي 

واتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية واتفاقية الأ�سلحة 

البيولوجية. 

اإن  بل  م�سادفة  لي�س  املوؤمتر  توقيت  اأن  اإىل  واأ�سار 

حلدثني  التح�سريات  يناق�س  اأن��ه  اإىل  تعود  اأهميته 

مهمني �سيعقدان العام املقبل، وهما قمة الأمن النووي 

الأ�سلحة  من  خالية  منطقة  اإن�ساء  وم��وؤمت��ر  العاملي 

النووية يف ال�رشق الأو�سط واإن كال احلدثني بنيا على 

اأ�سا�س الجنازات التي حتققت يف العام 2010.

التي  واملعاناة  الع�سوائي  ال�رشر  اأن  �سموه  وب��ني 

واملبادئ  يتنافى  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  ت�سببها 

على  املحافظة  واأهمها  الب�رشية  للح�سارة  الأ�سا�سية 

وحق  الأبرياء،  وحماية  الأ�سا�سية،  احليوية  امل��وارد 

احلفاظ على احلياة.

واعترب �سمو الأمري علي اأن الأمن القائم على التدمري 

املتبادل وال�ستهداف الع�سوائي هو اأمن خادع فيما 

ي�ستند الأمن احلقيقي على ال�سالم.

يف  ن�سمة  مليون  ل����350  الأم���ن  حتقيق  اأن  واأ���س��اف 

عندما  اإل  الأمن احلقيقي  تعرف  لن  الأو�سط  ال�رشق 

يتحقق �سالم حقيقي وعادل.

اللجنة  ع�سو  الفي�سل،  تركي  الأم��ري  قال  جانبه  من 

اإنه  النووي،  النت�سار  ملنع  الدولية  للهيئة  الرئي�سية 

اإن�ساء  اإ�رشائيلي نحو  التزام  اأي  ل يوجد حتى الآن 

اأن  على  م�سددا  ال��ن��ووي،  ال�سالح  من  خالية  منطقة 

من  خالية  منطقة  اإن�ساء  هو  لل�سالم  الأمثل  الطريق 

الأ�سلحة النووية مبا يف ذلك اإيران واإ�رشائيل.

واأ�ساف الأمري الفي�سل اأن اإيران وم�رش ان�سمتا يف 

�سبعينيات القرن املا�سي ملبادرة اإن�ساء منطقة خالية 

من ال�سالح النووي، ونريد لهذا اللتزام اأن يثمر عن 

نتائج ملمو�سة وبالرغم من جميع هذه اجلهود، فاإن 

ال�رشق الأو�سط ل زال منطقة غري خالية من اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل .

اليورانيوم  بتخ�سيب  اإي��ران  التزام  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأن  موؤكدًا  النووي،  برناجمها  حول  ال�سبهات  يثري 

اأمام الت�سلح النووي يف  اإ�رشائيل هي من فتح الباب 

منطقة ال�رشق الأو�سط .

كما اأكد اأن اإن�ساء منطقة اآمنة نوويا يجب اأن ي�سمنه 

الأم��ن مع فر�س عقوبات  الأع�ساء يف جمل�س  ال��دول 

اأ�سلحة  لتطوير  ت�سعى  التي  ال���دول  على  ع�سكرية 

الدمار ال�سامل.

وقال اإن امتالك الدول لالأ�سلحة النووية قد يكون له 

عدة اأ�سباب منها اإن�ساء قوة ردع اأو فر�س ال�سيطرة 

واحلفاظ على الأمن بكلفة زهيدة.

اإن  قال  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  مو�سوع  ويف 

لالأرا�سي  الحتالل  لإنهاء  م�ستعدة  لي�ست  اإ�رشائيل 

الفل�سطينية، ما يوؤجج ال�رشاع يف املنطقة، موؤكدًا اأن 

مبادرة ال�سالم العربية التي تن�س على الن�سحاب اإىل 

عا�سمتها  فل�سطينية  دولة  واإقامة   1967 عام  حدود 

القد�س ال�رشقية وحدودها الأردن وم�رش هي الإطار 

الوحيد لت�سوية �سلمية باملنطقة .

وملحة  هامة  النووية  الأ�سلحة  اإ�سكالية  اأن  واأ�ساف 

الأخرى  الدول  �ست�سعى  نووية  اأ�سلحة  هنالك  وطاملا 

لمتالكها.

واأو�سح �سموه اأن ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �سيوؤدي 

اإىل كارثة حقيقية، عدا عن كونه خمالفًا لقواعد القانون 

الدويل، وفيما يتعلق بال�رشق الأو�سط من ال�رشوري 

اإن�ساء منطقة خالية من الأ�سلحة النووية .

يجب  ال��ذي  الأ�سا�سي  املبداأ  هي  ال�سفافية  اأن  واأك��د 

منطقة  اإن�ساء  يف  به  والل��ت��زام  العتبار  بعني  اأخ��ذه 

خالية من الت�سلح النووي.

اأنه  ديكلريك  بيرت  الهولندية  احلكومة  ممثل  وق��ال 

ا�ستخدام  �سلبيات  اأو  ايجابيات  عن  النظر  ب�رشف 

الطاقة النووية ف�سيتم التو�سع يف ا�ستخدامات الطاقة 

الطاقة  اإن��ت��اج  جم��ال  يف  خا�سة  م�ستقبال،  ال��ن��ووي��ة 

الكهربائية.

اإنه مت و�سع  اأما فيما يتعلق بالأ�سلحة النووية، قال 

القوانني والأنظمة ملنع انت�سارها يف ال�سنوات املا�سية، 

وتعيني خرباء ملراقبة هذه الأنظمة ومنها معاهدة منع 

انت�سار الأ�سلحة النووية، اإل اأن هذه الأنظمة بحاجة 

من  للتحقق  الإ�سافية  الربوتوكولت  من  املزيد  اإىل 

عملها.

بيرت  الأردن  لدى  الرنويجي  ال�سفري  ذكر  جانبه  من 

يف  كربى  اأهمية  النووية  الأ�سلحة  لنزع  اأن  اأولبريج 

الجتماع  هذا  تدعم  الرنويج  واأن  الدولية،  الأجندة 

موؤكدًا  العاملي،  النووي  الأمن  حيال  التزامها  �سمن 

على �رشورة عدم ا�ستخدام الأ�سلحة النووية.

اأن  باأهمية  موؤخرًا  اعرتفت  الرنويج  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سالح  م��ن  خالية  الأو���س��ط  ال�����رشق  منطقة  ت��ك��ون 

النووي  النت�سار  واأن مواجهة حتدي منع  النووي، 

ب�سكل جماعي �سي�سهل نزع الأ�سلحةالنووية.  

الأمن  لدرا�سات  العربي  املعهد  عام  مدير  قال  بدوره 

اخلروج  اإىل  ي�سعى  املوؤمتر  اإن  خليل  اأمي��ن  الدكتور 

املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  جهود  تدعم  بتو�سيات 

اأ�سلحة  م��ن  الأو���س��ط  ال�����رشق  منطقة  اإخ���الء  ح��ول 

الدمار ال�سامل املقرر مناق�ستها يف اجتماع يعقد العام 

املقبل.

وبح�سب الدكتور خليل ي�سكل مو�سوع اإن�ساء منطقة 

اأهمية  خالية من ال�سالح النووي يف ال�رشق الأو�سط 

ق�سوى، ومن هذا املنطلق �سيتم مناق�سة ال�سرتاطات 

الرئي�سية لإن�ساء منطقة خالية من ال�سالح النووي يف 

ال�رشق الأو�سط والتبعات واملخاطر املتعلقة بتق�سيم 

والظروف  ال��ن��ووي،  ال�����س��الح  م��ن  اخل��ال��ي��ة  املنطقة 

من  اخلالية  املنطقة  باإن�ساء  وارتباطها  ال�سيا�سية 

ال�سالح النووي.

واأكد على اأهمية املوؤمتر وقال اإنه يعقد بالتزامن مع 

التح�سريات لعقد موؤمتر خا�س حول اإخالء ال�رشق 

على  ن�س  كما  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  من  الأو���س��ط 

ذلك موؤمتر مراجعة واتفاقية حظر النت�سار النووي 

والذي عقد يف نيويورك يف اأيار املا�سي .
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اأعمال موؤمتر ال�سالمة والأمن يف الف�ساء املعلوماتي 

املر�سد  مع  بالتعاون  احلقوق  كلية  نظمته  ال��ذي 

العربي لل�سالمة والأمن يف الف�ساء ال�سيبريي.

الدكتور  �سم  ال��ذي  املر�سد  وف��د  اأع�ساء  واأع���رب 

ع��م��اد ح��ب اهلل وال���دك���ت���ورة م��ن��ى الأ���س��ق��ر خالل 

الطوي�سي  ع��ادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  لقائهما 

وفرتها  التي  لالإمكانات  وتقديرهما  �سكرهما  عن 

اجلامعة لإجناح اأعمال املوؤمتر الذي حظي باهتمام 

بالغ يف اجلامعة.

التعاون  قاعدة  بتو�سيع  املر�سد  رغبة  على  واأك��دا 

ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي م���ع اجل��ام��ع��ة وال���ت���ي توجت 

بهدف  اجلانبني  بني  تفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع 

ن�رش الوعي والثقافة حول خماطر الأمن ال�سيبريي 

يف العامل العربي.

تتعلق  مهمة  املوؤمتر حماور  يف  امل�ساركون  وتناول 

لل�سالمة يف  بالنعكا�سات القت�سادية والجتماعية 

املعلوماتية  ال�سالمة  وحتديات  املعلوماتي  الف�ساء 

اإىل  اإ���س��اف��ة  الآم���ن،  املعلوماتي  الف�ساء  وحماية 

حماية املعلومات والأنظمة اخل�سو�سية.

اأيام  ث��الث��ة  م���دار  ال���ذي عقد على  امل��وؤمت��ر  وه���دف 

املعلوماتية  اجلرائم  و�سور  باأ�سكال  التوعية  اإىل 

عام  وع��ي  وخلق  الوطني  القت�ساد  على  واأث��ره��ا 

اللكرتونية  واجلرائم  القر�سنة  عمليات  ملواجهة 

بحقوقهم  املعلوماتية  ال�سبكة  م�ستخدمي  وتوعية 

وواجباتهم و�سوابط ال�ستخدام. 

يف  الطوي�سي،  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 

الدولة  وزير  بح�سور  املوؤمتر  اأعمال  افتتاح  حفل 

اإن  اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور  القانونية  لل�سوؤون 

امل����وؤمت����ر ي��ع��ك�����س م���دى 

اه���ت���م���ام امل���وؤ����س�������س���ات 

ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ف���ك���ري���ة 

مب���خ���ت���ل���ف ال���ق�������س���اي���ا 

التطور  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 

الهائل يف عامل املعلوماتية 

القرية  اأ�سحت  اأن  بعد 

الكونية ل تقبل النعزال 

اأو النكفاء على املكان يف 

ظل التطور الهائل ل�سبل 

انتقال املعلوماتية.

ث�����ورة  اأن  واأ�������س������اف 

دورًا  ت��ل��ع��ب  امل���ع���ل���وم���ات 

الراهن  ال���وق���ت  يف  ب�����ارزًا 

حيث اأ�سبحت قوة  ل ي�ستهان بها يف اأيدي الدول 

ال��ذي �سكل قفزة  الأم��ر  والأف���راد على حد �سواء، 

نوعية يف حياة الأفراد والدول.

للموؤمتر  اجلامعة  ا�ست�سافة  اأن  الطوي�سي  وزاد 

جاءت اإميانًا منها بجملة من املبادئ؛ اأهمها احلاجة 

املجتمع  حماية  اإىل  تهدف  جنائية  �سيا�سة  لو�سع 

املعلوماتي كهدف  للف�ساء  ال�سلبي  ال�ستخدام  من 

وتنمية  منا�سبة  ت�رشيعات  بتبني  وذل��ك  اأ�سا�سي، 

التعاون الدويل يف هذا النطاق . 

للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  ممثل  اأ�سار  جهته،  من 

والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز اجلبوري اإىل 

اأوائل  منذ  اللكرتونية  اجلرمية  معامل  اأوىل  ب��روز 

وتطور  حدتها  وزيادة  الع�رشين  القرن  ثمانينيات 

اآلياتها واأ�سكالها منذ بداية الألفية الثالثة وانت�سار 

ي�ستخدم  منظمًا  ت�سكياًل  اأ�سبحت  حتى  اآث��اره��ا 

اأدوات الكرتونية متنوعة تهدد املن�سات اللكرتونية 

يف كل بلدان العامل. 

وا�ستعر�س اجلبوري الأن�سطة املعر�سة لالخرتاق 

املعلوماتي ومنها: �رشقة وا�ستغالل الربجميات دون 

اإذن م�سبق ، والدخول اإىل �ساحة النظم احلا�سوبية 

بالبيانات  والتالعب  باأنواعها،  الهواتف  و�سبكات 

اأو  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  ملفات  حمتوى  وتغيري 

اإتالفها اأو نقلها ون�رشها. 

ال��ع��رب��ي لل�سالمة  ت�����س��اءل مم��ث��ل امل��ر���س��د  ب����دوره 

والأمن يف الف�ساء ال�سيبريي، رئي�س الهيئة الناظمة 

عن  اهلل،  ح��ب  عماد  الدكتور  لبنان  يف  لالت�سالت 

ال�سيربانية  »احل���روب  ملواجهة  املطلوبة  اجلهود 

ت�ستهدف  التي  املعا�رشة«  والتعطيلية  التج�ّس�سية 

والنقل  بالطاقة  م���رورًا  ومالية،  جتارية  قطاعات 

وال�سحة والت�سالت وو�سوًل اإىل الدفاع والأمن 

الوطني والطوارئ .

اختتام م�ؤمتر ال�سالمة والأمن يف الف�ساء املعل�ماتي يف »الأردنية«

جانب من املوؤمتر

اأخبار االأردنية - �سهدت اجلامعة الأردنية اختتام 

بعنوان  عقد  الذي  ال�سابع  الثقايف  املوؤمتر  فعاليات 

»العادات والتقاليد والطقو�س الحتفالية يف الثقافة 

الأردنية«.

ب�سري  ال��دك��ت��ور  ب��ال��وك��ال��ة  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وق���ال 

ب��ات من  اإن��ه  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال��ذي افتتح  الزعبي 

ال�سلوك  اأن  الن��روب��ول��وج��ي��ا  ع��ل��وم  يف  ال��ث��اب��ت 

الثقايف والجتماعي يعرب عن احتياجات واأولويات 

لتح�سني  الدوؤوب  واملوؤ�س�سات و�سعيها  املجتمعات 

املوارد وجتديدها وحتقيق النتماء  احلياة وتنمية 

والت�سامن وامل�ساركة.

اأ�سكالها  جميع  يف  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  ال��زع��ب��ي  واأ����س���اف 

والطقو�س  والتقاليد  ال��ع��ادات  يف  ���س��واء  وجتلياتها 

والحتفالت والأعياد والأعراف والقيم اأو يف الرواية 

واملو�سيقى والفنون والإبداع اأو يف ال�سلوك الجتماعي 

مع  لالن�سجام  حماولتنا  عن  تعرب  احلياة  واأ�سلوب 

التحولت الجتماعية والقت�سادية وقدرتنا  منظومة 

على الرتقاء بحياتنا وحت�سينها. 

للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س  �سلط  ب��دورة 

املوؤمتر  اأهمية  على  ال�سوء  حمافظة  علي  الدكتور 

الوطنية  الثقافية  احلياة  اإنعا�س  يف  اجلامعة  ودور 

وحتريكها على مدى ربع قرن ونيف من الزمن.

بتخ�سي�س  امل���وؤمت���ر  يف  امل�����س��ارك��ون  واأو�����س����ى 

للجوانب  املقبلة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل���وؤمت���رات 

ال�سلوك  الأردنية مثل  الرتاث والثقافة  املتبقية من 

والأث��اث  والعمران  احلياة  واأ�سلوب  الجتماعي 

والأ�ساطري  وامل��ه��ن  واحل���رف  املنزلية  والأدوات 

واحلكايات ال�سعبية والألب�سة والأطعمة يف الرتاث 

الت�سكيلية  والفنون  والغناء  واملو�سيقى  والثقافة 

ال�سعبية  والأل��ع��اب  الأردن��ي��ة  الثقافة  يف  وامل�����رشح 

التقليدية والطب ال�سعبي.

وتوزيعه  كتاب  يف  املوؤمتر  اأعمال  بطباعة  واأو�سوا 

على اأو�سع نطاق ممكن، وتر�سيحه لوزارة الثقافة 

اإدراج  لين�رش يف مكتبة الأ�رشة، وكذلك العمل على 

النبي  مقام  زي��ارة  وبخا�سة  الحتفالية  الطقو�س 

هارون يف وادي مو�سى من روائع الرتاث ال�سفوي 

الإن�ساين التي ترعاها اليون�سكو.

بالرتاث  الهتمام  اإىل  بالتو�سية  امل�ساركون  وراح 

املوؤ�س�سات  ج��ه��ود  وت��وح��ي��د  وت�سجيله،  ال�����س��ف��وي 

وكذلك  والتقاليد،  والعادات  بالرتاث  املعنية  املختلفة 

عقد موؤمتر وطني ل�سياغة اإ�سرتاتيجية حلفظ الرتاث 

اجلهود  كل  وب��ذل  ال�سياع  من  وحمايته  امل��ادي  غري 

حلماية الآثار من ال�رشقة وا�ستعادة ما �رشق منها.

ال�سعبي  للرتاث  اأبحاث  مركز  باإن�ساء  اأو�سوا  كما 

وكذلك اإن�ساء كر�سي للرتاث يف اجلامعات الأردنية 

وتوثيق الرتاث باأ�ساليب اإعالمية متنوعة ومتعددة 

مرئية وم�سموعة وم�رشحية وتطوير عمل البلديات 

الرتاث  ولتجمع  حميطها  يف  ثقافيا  دورا  لتمار�س 

وحتافظ عليه، واإن�ساء دائرة ثقافية يف كل بلدية.

ومظاهر  اأ�سكال  درا���س��ة  ا�ستهدف  امل��وؤمت��ر  وك��ان 

الأردنية،  الحتفالية  الثقافة  يف  والتعبري  الأداء 

الحتفالية  ال��ث��ق��اف��ة  اأ���س��ك��ال  وحت��ل��ي��ل  وت��ف�����س��ري 

والغيبيات  ب��امل��ع��رف��ة  �سلتها  وم���دى  وجتلياتها 

»ت�سجيال  الأردن��ي��ة  اجل��ه��ود  وع��ر���س  واملعتقدات 

ون�رشا« فيما يتعلق بجمع الرتاث ال�سعبي املرتبط 

تاأ�سي�س  وحماولة  الحتفالية،  والتقاليد  بالعادات 

منهج علمي يف التوثيق والبحث يف الرتاث ال�سعبي 

ال��وط��ن��ي��ة، ور�سد  ال��ذاك��رة  الح��ت��ف��ايل مب��ا يحفظ 

العادات  على  طراأت  التي  والتغري  التحول  اأ�سكال 

والتقاليد الحتفالية.

اختتام فعاليات امل�ؤمتر الثقايف ال�طني ال�سابع يف »الأردنية«

م�ؤمترات وفعاليات
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التي  العميقة  ال��ت��ح��ولت  الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  يف 

»الربيع  ح��ال��ة  ظ��ل  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ي�سهدها 

العربي«.

واأكدوا خالل فعاليات اأعمال املوؤمتر العلمي الذي 

العربي«  الربيع  مع  الأوىل  »ال�سنة  بعنوان  عقد 

اجلامعة  يف  الدولية  الدرا�سات  كلية  من  بتنظيم 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال��درا���س��ات امل��ع��ا���رشة يف 

ال�رشق الأو�سط يف جامعة جنوب الدمنارك، اإىل اأن 

الإ�سالح ي�سكل هدفًا طبيعيًا يف الدول التي �سهدت 

ثورات �سد اأنظمة احلكم فيها.

الطوي�سي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

يف  اجلامعة  اأن  اإىل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  افتتح  ال���ذي 

طليعة املوؤ�س�سات الأكادميية التي تر�سد الأحداث 

والباحثني  العلماء  ج��ه��ود  دع��م  بغر�س  املهمة 

للو�سول  الفعال  اأهمية احلوار  موؤكدًا  واملثقفني، 

اإىل الأهداف الداعمة للبحوث والدرا�سات العلمية 

املتخ�س�سة.

وو�سف الطوي�سي عملية الإ�سالح يف الأردن باأنها 

اإيجابية وتقود اإىل روح جديدة يف البناء والتطور 

ال��ذي يخدم  للتفاعل  املثقفني  اأم��ام  الآف��اق  وتفتح 

الوطن واأبناءه.

بدوره �سّلط عميد كلية الدرا�سات الدولية الدكتور 

حممد م�ساحله ال�سوء على اأهداف املوؤمتر الذي 

العربي  العامل  يف  الأح��داث  وت��رية  ت�سارع  يبحث 

بالثورات  الأوروب��ي  الحت��اد  وعالقة  وامتدادها 

العربية.

يف  م�سالح  لديها  اأوروب���ا  اأن  اإىل  م�ساحلة  ون��ّوه 

خالل  من  مهمًا  دورًا  تلعب  وهي  العربي  الوطن 

الحتاد الأوروبي خ�سو�سًا يف م�ساعدة املجتمعات 

الأهلية وتعزيز  العربية على درء خماطر احلرب 

الدميقراطية واجلهود الإ�سالحية.

واأعرب مدير مركز الدرا�سات املعا�رشة يف جامعة 

ج��ن��وب ال���دمن���ارك، ب��ي��رت ���س��ي��ربن��غ، ع��ن تقديره 

بني  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  الأردن���ي���ة  للجامعة 

اجلامعتني، م�سريًا اإىل اأهمية املوؤمتر الذي يبحث 

ق�سايا لها عالقة بال�سلم العاملي.

وزي��ر  ب��رئ��ا���س��ة  الأوىل  جل�سته  امل���وؤمت���ر  وع��ق��د 

و�سارك  اخلطيب،  الإل��ه  عبد  الأ�سبق  اخلارجية 

قطر  جامعة  يف  ال�سيا�سة  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  فيها 

يف  امل�����س��ارك  والأ���س��ت��اذ  امل�سفر،  حممد  ال��دك��ت��ور 

جامعة الإمارات العربية املتحدة الدكتورة ابت�سام 

الدرا�سات  كلية  يف  امل�سارك  والأ���س��ت��اذ  الكتبي، 

الدولية يف اجلامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات.

وقدم امل�سفر ورقة عمل تناول فيها عالقة جمل�س 

واندفاع  ال��ع��رب��ي  ب��ال��رب��ي��ع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

للحراك  وامل�����س��ان��دة  ال��ت��اأي��ي��د  نحو  املجل�س  دول 

اجلماهريي، مف�رشًا اأ�سباب ذلك الدعم مبجموعة 

اإبعاد  اخلليج  دول  حم��اول��ة  منها  ال��ع��وام��ل،  م��ن 

رياح التغيري عنها وال�ستفادة من حتول الثقل يف 

عوا�سم �سنع القرار العربي التقليدية، مبينًا اأن 

التغري  اأنها مبناأى عن رياح  دول اخلليج اعتقدت 

ولكنها لي�ست كذلك.

اأ�سيبت  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اإن  امل�سفر  وق���ال 

م�رش  يف  ال��ث��ورة  �سباب  احتل  عندما  ب��الرت��ب��اك 

امليادين الرئي�سية يف كل املدن الكربى يف البالد ومل 

تكن الإدارة قادرة على حتديد موقفها اإزاء ذلك .

يف  ال�سعبية  العربية  الثورة  اأن  امل�سفر  واأ�ساف 

نظر الإدارة الأمريكية هي ثورة حقيقية تهدف اإىل 

على  والق�ساء  تعددية  دميقراطية  جمتمعات  بناء 

جميع اأ�سكال الف�ساد وال�ستبداد، خ�سو�سًا بعد 

الثورات التي �سهدتها تون�س وم�رش وليبيا، اإل اأن 

للم�سفر حاولت اللتفاف  الإدارة الأمريكية وفقًا 

على الثورة امل�رشية بدعم كل من احلراك ال�سعبي 

واملجل�س الع�سكري يف اآن واحد يف حماولة لإبقاء 

الهياكل التقليدية وفق منظومة جديدة.

واأ�سارت الكتبي اإىل وجود ثالثة اجتاهات متباينة 

باإمكانية  والتنبوؤ  العربية  ال��ث��ورات  تف�سري  يف 

انتقالها اإىل دول اخلليج العربي .

ي�ستبعد  الأول  الجت���اه  اأن  الكتبي  واأو���س��ح��ت 

ملا  العربي  اخلليج  اإىل  الثورات  انتقال  احتمالية 

يتمتع به من خ�سو�سية تاريخية واجتماعية فيما 

الهرمي  البناء  وطبيعة  فيها  احلكم  بنظم  يتعلق 

الع�سبوي يف تلك الدول .

اأما الثاين فيوؤكد اأن دول اخلليج لن تكون مبناأى 

م�سرتكة  بعوامل  تتمتع  واأنها  التغيري،  رياح  عن 

مع الدول التي اجتاحتها الثورات ول خ�سو�سية 

تاريخية اأو اقت�سادية حتول دون ذلك .

دول  ب��ني  فيميز  ال��ث��ال��ث  ب��الجت��اه  يتعلق  وفيما 

اخلليج العربي ول ي�سعها يف كفة واحدة، وت�سري 

النظام  ل�ستمرار  املر�سحة  ال��دول  اأك��ر  اأن  اإىل 

وقطر،  والإم���ارات  الكويت  هي  فيها  ال�سيا�سي 

التغيري  رياح  ا�ستباق  اإىل  اخلليجية  النظم  داعية 

باإجراء اإ�سالحات عميقة وحقيقية وجذرية .

بعنوان  قدمها  ورقة  يف  عيادات  الدكتور  ووظف 

»الثورات العربية ثورة الكرامة« مبادئ النظرية 

العقالنية وعلم النف�س ال�سيا�سي يف تف�سري انتقال 

ال�سعوب العربية من حالة اخلوف فالكراهية اإىل 

الإطاحة بالنظم القمعية 

فيه  الذي حدثت  التوقيت  دللة  عيادات  واأو�سح 

الثورات العربية، مبينًا املربرات والعمليات التي 

املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  التغيري  ح��ال��ة  اإىل  ق���ادت 

اليوم.

ال�سنة الأوىل مع الربيع العربي م�ؤمتر يف »الأردنية«

جانب من املوؤمتر

م�ؤمترات وفعاليات
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طالبية  م�سرية  انطلقت   - االأردنية  اأخبار 

اأردين  )اأن��ا  �سعار  حتت  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف 

�سعيد  على  بالإ�سالح  للمطالبة  �سايف(  اأن��ا 

ال�سعيد  وعلى  خا�س  ب�سكل  العايل  التعليم 

الوطني ب�سكل عام.

نظمتها  ال��ت��ي  امل�سرية  يف  امل�����س��ارك��ون  ورف���ع 

»جتمع  ا�سم  عليها  يطلق  الطلبة  من  جمموعة 

�سعارات  لالإ�سالح«  الأردن��ي��ة  اجلامعة  طلبة 

و�رشورة  والأج��ور  القوانني  بتعديل  تطالب 

الت�رشيع يف وترية الإ�سالح.

ال�ساعة يف اجلامعة  امل�سرية عند برج  وانتهت 

بعد اأن األقى املنظمون عددا من الكلمات التي 

تعرب عن وجهة نظرهم يف الإ�سالح، معتربين 

املوؤ�س�سات  من  ينبع  ذات��ه  بحد  الإ���س��الح  اأن 

الأكادميية.

م�سرية طالبية يف »الأردنية« 

تطالب بت�سريع وترية الإ�سالح

اأخ��ب��ار االأردن��ي��ة - ان��ط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة اخلري 

بتنظيم من املركز الثقايف الإ�سالمي يف اجلامعة 

الأردنية متوجهة اإىل منطقة دير عال.

وا�ستملت احلملة على توزيع )7( اآلف دينار 

نقدًا على الأيتام والأ�رش املعوزة ومالب�س مبا 

 )200( اإىل  اإ�سافة  دي��ن��ار،  اآلف   )3( قيمته 

حقيبة مدر�سية مقدمة من �رشكة زين.

ال��دك��ت��ور ب�سري  ن��ائ��ب رئي�س اجل��ام��ع��ة  وق���ال 

الزعبي اإن احلملة تاأتي �سمن �سل�سلة حمالت 

جميع  ت�سمل  دوري  ب�سكل  امل��رك��ز  ينظمها 

حمافظات اململكة . 

�سكري  اأح��م��د  الدكتور  امل��رك��ز  مدير  واأه���اب 

مبا  ب��ال��ت��ربع  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ب��رج��ال 

ي�سعهم للعائالت والأ�رش الفقرية ما من �سانه 

اأن ميكنهم من العي�س الكرمي.

)10( اآلف دينار و)200( حقيبة مدر�سية

 لأهايل منطقة دير عال

لقطة تذكارية

الأردنية  اجلامعة  يف  افتتح   - االأردن��ي��ة  اأخبار 

امل�ساركة  اجل��ام��ع��ات  ملمثلي  ال�سنوي  الج��ت��م��اع 

ي�سم ع�رش  ال��ذي  الأك��ادمي��ي،  احل��راك  برنامج  يف 

جامعات اأوروبية وخم�س جامعات �سورية وخم�س 

جامعات اأردنية، ويقدم منحًا درا�سية لطلبة اأردنيني 

اإطار  يف  اأوروب��ي��ة  جامعات  يف  للدرا�سة  و�سوريني 

برنامج »ايرا�سمو�س مندو�س« الأوروبي.

الطوي�سي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

الذي افتتح الجتماع اإىل قوة العالقة وال�رشاكة 

الربنامج  يف  امل�ساركة  اجلامعات  بني  تربط  التي 

اجلوانب  وتنمية  الطالبي  التبادل  تعزيز  بهدف 

الثقافية بينهما.

�سهدتها  التي  التحولت  الطوي�سي  وا�ستعر�س 

العام  تقف  اأن��ه��ا  خ�سو�سًا  الأردن��ي��ة،  اجلامعة 

لفتًا  لتاأ�سي�سها،  اخلم�سني  اأب��واب  على  احل��ايل 

على  النفتاح  �سيا�سة  اأدرج���ت  اجلامعة  اأن  اإىل 

اجلامعات العاملية يف �سلم اأولوياتها.

التي  الأوروب���ي���ة  ال��ربام��ج  اأن  الطوي�سي  واأك���د 

ا�ستحدثت ومنها برنامج »ايرا�سمو�س مندو�س« 

ت�سكل هدفًا يف دعم توجهات اجلامعات امل�ساركة 

على  العلمية  واملعرفة  اخل��ربة  لتبادل  احل��راك  يف 

نطاق اأو�سع .

واألقت �سفرية ال�سويد يف عمان »�سارلوتا �سباري« 

الربنامج  اأهمية  على  ال�سوء  فيها  �سلطت  كلمة 

الذي يعزز فر�س التبادل التعليمي بني �سبان من 

الأردن و�سوريا ودول اأوروبية، ما يعزز احلوار 

والتفاهم امل�سرتك لدى الأجيال ال�ساعدة.

ل��ه��ذا الربنامج  ب��الده��ا  واأك�����دت دع���م ج��ام��ع��ات 

امل�ستويات  جميع  يف  الدرا�سة  فر�س  يوفر  الذي 

التعليمية: البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه 

الأوروبية  اجلامعات  يف  وال�سوريني  لالأردنيني 

ومنها اجلامعات ال�سويدية.

اأعمال الجتماع ممثلون عن جامعات  و�سارك يف 

فرن�سية وايطالية و�سويدية وبلجيكيه وبولندية، 

ال�سورية  اجل��ام��ع��ات  ع��ن  مم��ث��ل��ني  اإىل  اإ���س��اف��ة 

والأردنية.

الأكادميـــــــي احلــــــــــــراك  اجتمـــــــاع  بــــــــدء 

»الأردنيــــــــــــــــة« فـــــي 

اإ�ضاءات
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يف  العربية  فجر  فريق  اأق��ام   - االأردنية  اأخبار 

عبد  امللك  كلية  يف  اأدب��ي��ًا  منربًا  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

رئي�س  املعلومات بح�سور  لتكنولوجيا  الثاين  اهلل 

اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي .

وا�ستملت الفعالية عدة ق�سائد تغنت بجمال اللغة 

العربية وف�ساحتها اإ�سافة اإىل املو�سحات املغناة 

وامل�ساجالت ال�سعرية التي اأبهجت امل�ستمعني.

من  ع��دد  اأ�س�سه  العربية   فجر  فريق  اأن  ويذكر 

ي�سم  و  املا�سي  العام  العربية  اللغة  ق�سم  طلبة 

يف ع�سويته ما يزيد على  مائة طالب و طالبة وله 

العديد من امل�ساريع بامل�رشح  وال�سعر ويعقد عدد 

من الدورات التي تعني بالغة العربية ولديه فريق 

بحثي يهتم ب�سوؤون اللغة و حتدياتها.

فريق فجر العربية يقيم منربه الأدبي الثاين 

يف »الأردنية«

جانب من الفعالية

اأخبار االأردنية - اختارت موؤ�س�سة اجناز 

يف  الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  ف��رع  رئي�س  م�ساعد 

اأب���و ه��الل م��ن بني  ال��دك��ت��ور اح��م��د  العقبة 

حملة  �سمن  الأردنية  القيادية  ال�سخ�سيات 

قادة الأعمال.

على  واقعية  اأمثلة  اإعطاء  اإىل  احلملة  هدفت 

للتقدم  الطلبة  حت��ف��ز  ق��ي��ادي��ة  �سخ�سيات 

العطاء وجتاوز ال�سعور بق�سور الذات.

و�����رشد اأب����و ه����الل  مل��ج��م��وع��ات م���ن طلبة 

والتعليم يف  الرتبية  ملديرية  التابعة  املدار�س 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة تفا�سيل 

املهنية  وحياته  والعلمية  التعليمية  م�سريته 

املهمة  واملفا�سل  حققها  التي  والجن���ازات 

وال��ن��ق��اط الي��ج��اب��ي��ة وال��ث��م��ار ال��ت��ي قطفها 

نتيجة للجد واملثابرة والكفاح وال�سرب .

اإذا  م�ستحيل  ي��وج��د  ل  ان���ه  للطلبة  وب���ني 

ق���ادرًا وم��ث��اب��رًا على العمل  ك��ان الإن�����س��ان 

واقعية  اأمثلة  لهم  و���رشب  اأهدافه  لتحقيق 

اأ�ساألتهم  على  اأجاب  ثم  ذلك  على  من حياته 

اإعجابهم  اأث���ار  باأ�سلوب  وا�ستف�ساراتهم 

وحديث كحديث الأب مع الأبناء. 

اأحد  هي  الأع��م��ال  ق��ادة  حملة  اأن  اإىل  ي�سار 

اإىل  تهدف  والتي  اجن��از،  موؤ�س�سة  برامج 

توعية طلبة املدار�س اإىل اأن كل اإن�سان قادر 

باجلد  ق��ي��ادي  من�سب  اإىل  ي�سل  اأن  ع��ل��ى 

الطلبة  حلفز  وذلك  بالنف�س،  الثقة  واملثابرة 

على جتاوز �سعورهم بعدم القدرة على تويل 

الأعمال القيادية.

»اجناز« تختار اأب� هالل

 يف حملة قادة الأعمال

الأردنية  اجلامعة  رئي�س  قال   - االأردنية  اأخبار 

الدكتور عادل الطوي�سي اإن انتخابات احتاد طلبة 

اجلامعة �ستجرى يف الثاين والع�رشين من كانون 

الأول، وذلك ا�ستجابة ملطلب طالبي بتقدمي موعد 

للف�سل  النهائية  النتخابات قبل بدء المتحانات 

الأول.

رغبة  عند  نزلت  اجلامعة  اأن  الطوي�سي  واأ�ساف 

الطلبة لإميانها ب�رشورة منحهم احلق الدميقراطي 

بامل�ساركة واتخاذ قراراتهم اخلا�سة بهم وقدمت 

موعد النتخابات اإىل الثاين والع�رشين من ال�سهر 

املقبل بدًل من التا�سع والع�رشين منه. 

اإن��ه اتخذ ق��رار بف�سل احت��اد طلبة جامعة  وق��ال 

وفنيا،  واإداري���ا  ماليا  الأردن��ي��ة  احت��اد  العقبة عن 

جامعة  اأن  اإىل  العمداء  جمل�س  اأرجعها  لأ�سباب 

كما  اأكرب،  باأعداد  ت�ستقبل طالبا  اأ�سبحت  العقبة 

الطلبة  حتميل  مبكان  ال�سعوبة  من  اأ�سبح  اأن��ه 

عمان  اإىل  العقبة  م��ن  وال��ت��ن��ق��ل  الج��ت��م��اع  ع���بء 

وح�سور  الداخلية  النتخابات  اإج��راء  اأج��ل  من 

الجتماعات، اإ�سافة اإىل اأن هناك اختالفا يف طبيعة 

مطالب واهتمامات الطلبة بني العقبة وعمان، اإىل 

لكل  وا�ستقاللية  خ�سو�سية  اإعطاء  اأهمية  جانب 

جامعة على حدة.

بف�سل  ال��ت��ع��دي��الت  اأن  الطوي�سي  وو���س��ح 

العقبة اأدت اإىل تعديل ب�سيط بت�سكيل اللجنة 

العليا التي كان فيها اأع�ساء من فرع العقبة؛ 

اأحد  ت�سم  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث 

العليا  للجنة  رئي�سا  ب�سفته  الرئي�س  ن��واب 

اأمينا  الطلبة  ���س��وؤون  وعميد  لالنتخابات، 

التدري�س  هيئة  م��ن  اأع�����س��اء  وث��الث��ة  لل�رش، 

والإن�سانية،  وال�سحية  العلمية  الكليات  من 

كليات  م��ن  املر�سحني  غ��ري  م��ن  طلبة  وث��الث��ة 

خمتلفة يتم تدوير اختيارهم كل عام لي�سمل 

التمثيل كليات اجلامعة كافة.

تقدمي م�عد انتخابات احتاد طلبة الأردنية اإىل 22 كان�ن الأول

اإ�ضاءات
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الأردنية  رئي�س اجلامعة  نعى  االأردنية -  اأخبار 

الدكتور عادل الطوي�سي مبزيد من احلزن والأ�سى 

العامل اجلليل ف�سيلة ال�سيخ الدكتور عبد العزيز 

اخلياط عميد كلية ال�رشيعة الأ�سبق يف اجلامعة.

على  الكبري  الفقيد  ح�سور  الطوي�سي  وا�ستذكر 

اإن�ساء  يف  ودوره  والأكادميي  الوطني  ال�سعيدين 

اأبناء  دروب  اأن���ارت  التي  الكلية  ال�رشيعة  كلية 

وقيم  والو�سطية  ال��ت��وازن  من  ه��دي  على  اجليل 

العتدال والرتبية الإ�سالمية ال�سحيحة .

بارزا  عاملا  فقدت  اجلامعة  اأن  الطوي�سي  واأك���د 

من  حياته  وكر�س  ال�سمحة  الإ�سالم  ر�سالة  حمل 

من  والعلماء  العلم  م�سرية  ورف��ع��ة  خ��دم��ة  اأج���ل 

ال�رشيعة  كلية  التعليم يف  يف  املتميز  خالل عطائه 

وم�ساهمته يف اإعداد املوؤلفات والبحوث الإ�سالمية 

وال�سرية  الإ���س��الم��ي  بالفقه  املتعلقة  الر�سينة 

النبوية العطرة .

يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  اجلامعة  رئي�س  ودع��ا 

ور�سوانه  رحمته  بوا�سع  الكبري  الراحل  الفقيد 

ال�سرب  وحمبيه  وتالميذه  وذوي��ه  اأهله  يلهم  واأن 

وال�سلوان وح�سن العزاء .

اجلامعة  ع��م��داء  جمل�س  ع��دل   - االأردنية  اأخبار 

درجة  منح  تعليمات  من  )25/اأ(  امل��ادة  الأردن��ي��ة 

انتقال  جتيز  بحيث  اجل��ام��ع��ة؛  يف  البكالوريو�س 

الطالب من تخ�س�س اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا توافر 

له مقعد �ساغر يف التخ�س�س الذي يرغب بالنتقال 

اإليه وانطبق عليه ال�رشطان اللذان حددهما املجل�س 

يف قراره.

ين�س  الأول  ال�رشط  اإن  الطوي�سي  الدكتور  وق��ال 

على اأن يكون معدل الطالب يف الثانوية العامة ميكنه 

من القبول يف التخ�س�س الذي يرغب بالنتقال اإليه 

�سنة ح�سوله على الثانوية العامة اأو يف ال�سنة التي 

يرغب بالنتقال فيها .

املعدل  يكون  اأن  ه��و  ال��ث��اين  ال�����رشط  اإن  واأ���س��اف 

التناف�سي يف التخ�س�س الذي يرغب يف النتقال اإليه 

ي�ساوي اأو اأقل من معدل القبول يف التخ�س�س املنتقل 

منه يف ال�سنة التي التحق فيها بذلك التخ�س�س، اأو 

يف ال�سنة التي يرغب بالنتقال فيها.

مع  ان�سجامًا  جاء  القرار  هذا  اأن  الطوي�سي  واأك��د 

طلبتها  اأم��ام  الفر�س  اإتاحة  يف  اجلامعة  اهتمامات 

باللتحاق  يرغبون  التي  بالتخ�س�سات  لاللتحاق 

بها �سمن اإمكاناتها املتاحة.

عمداء الأردنية يجيز انتقال الطالب لتخ�س�ص اآخر

اأ�ستاذ �سرف الط�ي�سي ينعى العامل اجلليل عبد العزيز اخلياط العجل�ين 

يف »الأردنية«

عمداء  جمل�س  ق��رر   - االأردنية  اأخبار 

اجلامعة الأردنية برئا�سة رئي�س اجلامعة 

الدكتور  ت�سمية  طوي�سي  عادل  الدكتور 

كامل العجلوين اأ�ستاذ �رشف يف اجلامعة 

الأردنية .

ويذكر اأن العجلوين تقلد منا�سب رفيعة 

جلامعة  ورئي�سًا  لل�سحة،  وزي���رًا  منها 

ورئي�سًا  الأردن��ي��ة،  التكنولوجيا  العلوم 

ملجل�س اأمناء اجلامعة الأردنية، وعمل يف 

مهنة التدري�س يف كلية الطب يف اجلامعة، 

وهو الآن يراأ�س املركز الوطني لل�سكري 

والغدد ال�سم والوراثة، ولديه العديد من 

الطبية  والدرا�سات  والأبحاث  املوؤلفات 

املتخ�س�سة .

افتتح رئي�س اجلامعة الأردنية  اأخبار االأردنية - 

القد�س  معر�س  الزعبي  ب�سري  الدكتور  /العقبة 

) ذاك���رة ال��زم��ان ، ذاك���رة امل��ك��ان( وال���ذي نظمته 

العقبة  ثقافة  مديرية  و  العقبة  يف  الأردنية  اجلامعة 

مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن مع القد�س.

ال�رشاكة  تفعيل  اأه��م��ي��ة  ال��زع��ب��ي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

ومديرية  العقبة  يف  الأردنية  اجلامعة  بني  احلقيقية 

الثقافة وا�ستثمار ر�سالة اجلامعة ودورها كحا�سنة 

للفعاليات الثقافية والجتماعية يف حميطها اجلغرايف 

مبديا ا�ستعداد اجلامعة لتهيئة اإمكاناتها ومرافقها 

نحو  عليه  وال��ب��ن��اء  ال���دور  ه��ذا  لتعظيم  وك��وادره��ا 

تعميق اأثرها يف تطوير املجتمع والرتقاء به .

اجلامعة  توجه  يج�سد  املعر�س  ه��ذا  ب��ان  واأ���س��اف 

هيئات  كافة  مع  التام  والتوا�سل  للتعاون  وعزمها 

يحقق  مب��ا  املدينة  يف  امل���دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

يف  وت�سهم  اجل��ام��ع��ة  اإل��ي��ه��ا  تتطلع  ال��ت��ي  الأه����داف 

العقبة  منطقة  مل�����رشوع  امللك  جاللة  روؤي���ة  ترجمة 

الق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة ك��م��ح��رك ت��ن��م��وي ذو بعد 

اقت�سادي اجتماعي �سمويل.

من جانبها ثمنت مديرة ثقافة العقبة انت�سار عبا�س 

دعم اجلامعة الأردنية لحت�سان الفعاليات الثقافية 

وتعاونها مع املديرية، م�سرية اإىل اأن املعر�س جاء 

القد�س بهدف  للت�سامن مع  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

اإبراز مكانتها بالن�سبة لالأمتني العربية والإ�سالمية 

وما يحيق بالقد�س ن اأو�ساع وحتديات كبرية تهدد 

تاريخها الأ�سيل .

وبينت اأن املعر�س الذي ي�ستمر لثالثة اأيام ي�ستمل 

على معر�س لالأزياء النبطية واملعانية قدمته جمعية 

الأمرية رحمة بنت احل�سن يف معان ومعر�س احلرف 

الأ�رشة،اإ�سافة  مكتبة  لكتب  ومعر�ساَ  الرتاثية 

عن  فوتوغرافية  و�سور  وثائقية  اأف��الم  عر�س  اإىل 

القد�س )ذاكرة الزمان، ذاكرة املكان ( وذلك خالل 

عروبتها  على  تاأكيدا  الزمن  من  املختلفة  احلقبات 

وارثها العربي الإ�سالمي.

كري�سان  علي  العقبة  حمافظ  نائب  الفتتاح  ح�رش 

اأبو  احمد  الدكتور  اجلامعة  ف��رع  رئي�س  وم�ساعد 

هالل واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وجمع 

غفري من الطالب.

الدكت�ر الزعبي يفتتح معر�ص القد�ص يف اجلامعة الأردنية / العقبة

اإ�ضاءات
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اأهمية  اأوروب��ي��ون  خ��رباء  ناق�س   - الأردنية  اأخبار 

لتوليد  ال�سم�سية  اخلاليا  ا�ستخدام  م�رشوع  تنفيذ 

الطاقة الكهربائية يف الأردن.

عقدت  متخ�س�سة  علمية  ن���دوة  خ��الل  واأ����س���اروا 

ولديه  موؤهل  الأردن  اأن  اإىل  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف 

يف  ي�ساهم  ال��ذي  امل�رشوع  لجن��از  النجاح  مقومات 

خف�س فاتورة ا�ستهالك النفط يف ظل ارتفاع اأ�سعار 

الوقود وامل�ستقات النفطية على امل�ستوى العاملي.

وت��رك��ز ال��ور���س��ة، ال��ت��ي نظمها م��رك��ز ال��ط��اق��ة يف 

الأملانية،  الف�ساء  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  اجل��ام��ع��ة 

ق�سم  يف  املاج�ستري  لطلبة  تعليمية  مادة  اإع��داد  على 

الهند�سة امليكانيكية يف اجلامعة، ما ي�سري اإىل اأن هذا 

امل�ساق هو الأول من نوعه الذي يدر�س يف اجلامعات 

الأملانية  الف�ساء  وكالة  بالتعاون  وينفذ  الأردن��ي��ة 

وجامعتي كا�سيل واخن يف اأملانيا.

الدكتور  بالوكالة  الأردنية  اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

اأع��م��ال ال��ور���س��ة اإىل  ب�سري ال��زع��ب��ي ال���ذي اف��ت��ت��ح 

امل�ساريع العلمية التي نفذتها اجلامعة لدعم اجلهود 

الوطنية التي تعمل جاهدة لتقليل تكاليف ا�ستهالك 

ال�سناعية  وا�ستخداماتها  كافة  باأنواعها  الطاقة 

واملنزلية.

واأ�ساف الزعبي اأن اجلامعة عملت على تقدمي الدعم 

املتخ�س�سة  العلمية  والدرا�سات  للبحوث  املنا�سب 

اجلانب  هذا  على  للرتكيز  فيها  الباحثني  ووجهت 

خ�سو�سًا  بديلة،  طاقة  اإي��ج��اد  يف  للم�ساعدة  املهم 

امل�ستخدمة يف القطاعات ال�سناعية املختلفة.

عمان،  يف  الأمل���ان���ي���ة  ال�����س��ف��ارة  مم��ث��ل��ة  و���س��ل��ط��ت 

تطوير  يف  اأملانيا  دور  على  ال�سوء  جن�رش،  اين�س 

اإىل  م�سرية  املتجددة،  الطاقة  بوا�سطة  �سناعاتها 

اأن ا�ستخدامات الطاقة ال�سم�سية توفر فر�س عمل 

وطاقة نظيفة ومتجددة ولها دور رئي�سي يف التقدم 

التكنولوجي يف اأملانيا.

بدوره اأ�ساد مدير دائرة الأبحاث يف وكالة الف�ساء 

الأملانية الدكتور بيرت هيلر بالتعاون الأردين الأملاين 

املركزة،  ال�سم�سية  الأ�سعة  تكنولوجيا  تطوير  يف 

�سحراوية  م�ساحات  ميتلك  الأردن  اأن  اإىل  م�سريًا 

�سا�سعة لتنفيذ م�ساريع ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 

يف الطاقة املتجددة.

العام  املن�سق  اجلامعة  يف  الطاقة  مركز  مدير  وقال 

بداأ  الأردن  اإن  ال�سالمية  اأحمد  الدكتور  للور�سة 

الطاقة  لتوليد  ال�سم�سية  الطاقة  م�رشوع  بتنفيذ 

الأ�سعة  قيا�س  حمطة  اإن�ساء  مت  حيث  الكهربائية؛ 

منطقة  يف  الأمل��اين  اجلانب  مع  بالتعاون  ال�سم�سية 

معان التنموية.

اإع���داد  ت�سمن  امل�����رشوع  اأن  ال�سالمية  واأ���س��اف 

�سم�سية  طاقة  توفر  ظل  يف  دقيقة  �سم�سية  خريطة 

 )320( حوايل  متتد  الأردنية  الأرا�سي  على  هائلة 

يومًا يف ال�سنة.

واأو�سح اأنه مت ابتعاث مهند�سني اأردنيني للح�سول 

لال�ستفادة  وا�سبانيا  اأملانيا  يف  تدريبية  دورات  على 

يف  ال�سديقني  البلدين  يف  امل��ت��واف��رة  اخل���ربات  م��ن 

اإىل  املركزة  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدامات  جم��ال 

جانب احل�سول على معدات واأجهزة تقنية تربعت 

بها اأملانيا لتنفيذ م�ساريع يف الطاقة املتجددة.

ولفت ال�سالمية اإىل اأن الطاقة ال�سم�سية التي ميكن 

ال�ستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية حرارية ت�سل 

التقنية  ه��ذه  وت�ستخدم  مئوية  درج��ة  األ��ف  حل��وايل 

حاليًا يف اأملانيا وا�سبانيا واأمريكا واملغرب واجلزائر 

م�رش  جمهورية  يف  التنفيذ  قيد  م�����رشوع  وي��وج��د 

ا�ستخدام اخلاليا  اأن م�رشوع  اإىل  وي�سار  العربية، 

ال�سم�سية يقع �سمن اإطار مبادرة "ديزرتك" لتوليد 

بهدف  العربية  ال�سحراء  يف  الكهربائية  الطاقة 

ت�سديرها للدول الأوروبية وال�رشق اأو�سطية.

واحدًا  يومًا  ا�ستمرت  التي  الور�سة  خالل  وجرى 

يف  متخ�س�سة  عمل  ورق��ة   )17( ومناق�سة  بحث 

اخلرباء  من  عدد  قدمها  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع 

وفل�سطني  وا�سبانيا  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  واملتخ�س�سني 

والأردن مب�ساركة وا�سعة مل�سوؤولني واأكادمييني من 

التي  واملوؤ�س�سات  الأردنية  واجلامعات  ال��وزارات 

لها عالقة بقطاع الطاقة.

خرباء يبحث�ن ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 

الكهرباء لت�ليد 

جانب من الندوة

درا�سات  عقد مركز   - االأردنية  اأخبار 

الإ�سالم يف اجلامعة الأردنية لقاء حواريًا 

م��ف��ت��وح��ًا ح��ا���رش ف��ي��ه اأ���س��ت��اذ الأدي����ان 

الدكتور مارتن اأوكني واأ�ستاذ الدرا�سات 

الإ�سالمية الدكتور عبد الرحمن الزعايف 

من جامعة ويلز الربيطانية.

النظر  امل��ح��ا���رشان وج��ه��ات  وت���ن���اول 

واأهمية  بالغرب  الإ���س��الم  ع��الق��ة  ح��ول 

يف  اإليه  احلاجة  وم��دى  الديني  اخلطاب 

ظل الظروف الراهنة.

و���س��ددا ع��ل��ى �����رشورة ت��اأه��ي��ل واإع����داد 

تناول  على  ال��ق��ادري��ن  والعلماء  ال��دع��اة 

اخلطاب الديني بعدة لغات بغية الو�سول 

لبلدان العامل الكافة.

الإ�سالم من وجهة 

 نظر الغرب ندوة 

»الأردنيــــــة« فـي 

اللكرتوين التعليم 

ور�سة عمل يف »الأردنية«

العمل  م��ع��ه��د  ع��ق��د  الأردن���ي���ة -  اأخ���ب���ار 

ور�سة  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  الجتماعي 

لأع�ساء  الل��ك��رتوين  التعليم  ح��ول  عمل 

العامة  ال�سيا�سة  دب��ل��وم  ت��دري�����س  هيئة 

وحقوق الإن�سان.

وقال عميد املعهد، الدكتور حممد املعاين، 

العملية  اإدارة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ور���س��ة  اإن 

تكنولوجيا  املزج بني  التدري�سية بطريقة 

ما  التقليدية،  التدري�س  وطرائق  التعليم 

املعلومة  ا�ستخراج  الطالب  على  ي�سهل 

بطريقة اأجنع.

ال��ور���س��ة ���س��م��ن م�رشوع  وت���اأت���ي ه���ذه 

الأوروبي،  الحتاد  من  املدعوم  )متب�س( 

التعليم  اإىل حت�سني جودة  يهدف  وال��ذي 

ونوعيته.

ندوات وور�شات عمل
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تبادل  موؤ�س�سة  رئي�س  دع��ا   - االأردنية  اأخبار 

عرفات،  حممد  الدكتور  واحل�سارات،  الثقافات 

برامج  يف  التطوع  اإىل  الأردن��ي��ة  اجلامعة  طلبة 

التوا�سل والتبادل الثقايف والفكري واحل�ساري 

بني الوليات املتحدة الأمريكية والعاملني العربي 

والإ�سالمي.

جاء ذلك خالل ندوة حوارية نظمها معهد درا�سات 

الإ�سالم يف العامل املعا�رش يف اجلامعة هدفت اإىل 

ال�سورة  وتو�سيح  ب��الإ���س��الم  ال��غ��رب  تعريف 

الذهنية املنطبعة لديهم عن الإ�سالم .

التعاون  �سبل  ح��ول  الأف��ك��ار  امل��ن��ت��دون  وت��ب��ادل 

والتبادل الثقايف وتعزيز فر�س حوار احل�سارات 

عن  احلقيقية  ال�����س��ورة  لن�رش  املمكنة  وال�سبل 

وال�سماحة  ب��الع��ت��دال  تت�سف  ال��ت��ي  الإ����س���الم 

والو�سطية .

ن�رش  اإىل  ت��ه��دف  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  ع��رف��ات  وق����ال 

ر���س��ال��ة الإ�����س����الم ال�����س��م��ح��ة ال��ت��ي ت���وؤك���د على 

اأجنا�س الب�رش  الوحدة الإن�سانية وامل�ساواة بني 

و�سعوبهم وقبائلهم، موؤكدًا على مبادئ الإ�سالم 

الثابتة وعلى عمق مبداأ التعاي�س فيه.

ولفت عرفات اإىل اأن ما تن�سده املوؤ�س�سة هو اإزالة 

ما علق يف اأذهان ال�سعوب الأخرى من ال�سوائب 

بالعرب  حلقت  التي  اخلاطئة  املمار�سات  بفعل 

احل�ساري  احل��وار  بناء  اإىل  اإ�سافة  وامل�سلمني، 

ب��اأم��ة الإ�سالم  ال���ذي حل��ق  ال��ت�����س��وي��ه  مل��واج��ه��ة 

والدفاع عنها وتاأكيد دورها يف احلراك الإن�ساين 

العام .

جانب من الندوة

الأردنية  اجلامعة  يف  عقدت   - االأردنية  اأخبار 

اأع��م��ال ور���س��ة ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة ب��ع��ن��وان » قمة 

املهند�سني  جممع  من  بتنظيم  املهنية«  الن�ساطات 

الكهربائيني واللكرتونيني IEEE فرع الأردن 

بالتعاون مع اجلامعة.

غيث  ال��دك��ت��ور  ع��م��ان،  يف  املجمع  رئي�س  واأ���س��ار 

تزويد  اإىل  تهدف  التي  الور�سة  اأهمية  اإىل  عبنده، 

متخ�س�سة  ومهارات  مبعلومات  فيها  امل�ساركني 

يتطلبها �سوق العمل الأردين.

مدار  على  تعقد  التي  الور�سة  اأن  عبنده  واأ�ساف 

امل�ساريع  اإدارة  يف  حم��ا���رشات  تت�سمن  يومني 

وتنظيم  القيادة  وم��ه��ارات  الهند�سية  والإدارة 

املنتديات واملوؤمترات العلمية .

املوؤ�س�سة  يعترب  امل��ج��م��ع  اأن  اإىل  ع��ب��ن��دة  ول��ف��ت 

تكنولوجيا  رعاية  يف  واملتخ�س�سة  الأوىل  العاملية 

ع�سو  األ��ف   )400( وي�سم  الأردن  يف  املعلومات 

مهمة  من�سورات  وي�سدر  العاملي،  امل�ستوى  على 

الب�رشية يف  املعلومات خلدمة  تكنولوجيا  لتطوير 

عاملنا املعا�رش .

مو�سى  ال��دك��ت��ور  ال��ور���س��ة  من�سق  اأك���د  ب����دوره 

الإمكانات  توظف  التي  الور�سة  اأهمية  الأخر�س 

الأردنيني  املهند�سني  بني  العلمي  التبادل  لتعزيز 

واملتخ�س�سني يف تكنولوجيا املعلومات .

واأ�سار الأخر�س اإىل اأن الور�سة التي �سارك فيها 

الأردنيني وطلبة اجلامعات  املهند�سني  )55( من 

الأردنية ت�سمنت حما�رشات تفاعلية يلقيها خرباء 

ومتخ�س�سني من ال�سويد وال�سعودية والأردن.

الدعم  على  للمجمع  تقديره  عن  الأخر�س  واأع��رب 

فر�س  اأت��اح��ت  التي  الور�سة  لإق��ام��ة  قدمه  ال��ذي 

يف  العلمية  وامل��ع��رف��ة  ال��ن��ج��اح��ات  ع��ل��ى  الط����الع 

تكنولوجيا املعلومات .

الكهربائيني املهند�سني  جممع  اأن  اإىل  وي�سار 

الأمريكية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  وم���ق���ره   ،IEEE
من  العامل  دول  يف  ف��روع  عدة  ي�سم  »وا�سنطن«، 

وافية  معلومات  ن�رش  اإىل  وي�سعى  الأردن،  بينها 

حول اأن�سطة تكنولوجيا املعلومات على امل�ستوى 

العاملي.

قمة الن�ساطات املهنية ور�سة عمل يف »الأردنية«

التبادل الفكري واحل�ساري ندوة يف »الأردنية«

جانب من الور�سة

ندوات وور�شات عمل



11

د. اخليمي ووفد اجلامعات امل�ساركة

الأردنية  اجلامعة  ا�ستقطبت   - االأردنية  اأخبار 

برناجمًا للدرا�سات العليا ملنح درجة املاج�ستري يف 

)القيادة والتحديات العاملية( بالتعاون وال�سرتاك 

اأوروب���ي���ة ه��ي: جامعة لوند  م��ع ث��الث ج��ام��ع��ات 

واجلامعة  الأملانية،  كولون  وجامعة  ال�سويدية، 

الرنويجية لعلوم احلياة. 

واتفق على اأن تكون »الأردنية« اجلامعة  امل�سوؤولة 

عن اإدارة هذا الربنامج، وبدعم من موؤ�س�سة كاربي 

فيتام ال�سويدية على �سكل منح لعدد من املر�سحني 

ربحية  غ��ري  موؤ�س�سة  فيتام   وك��ارب��ي  املتميزين 

تهدف اإىل دعم وتطوير التعليم امل�سرتك، والتبادل 

الثقايف والفكري بني املجتمعات، والعمل على دعم 

باملجتمعات  للرقي  والثقافية  التعليمية  امل�ساريع 

�رشيكة  موؤ�س�سة  باعتبارها  الب�رشي  والعن�رش 

ملنظمة اليون�سكو.

ال�رشاكة  تعزيز مبداأ  الربنامج على  وتقوم فكرة 

ما  الطالبي  والتبادل  املختلفة  اجلامعات  بني  ما 

العقل  »مفهوم  ب  يعرف  ما  وه��و  اجلامعات  بني 

تطوير  تفعيل  اأهمية  على  يركز  وال��ذي  املتفتح«، 

التفكري ح�سب تغري املعطيات.

ل�سوؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  التقت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

واجل���ودة  العليا  وال���درا����س���ات  العلمي  ال��ب��ح��ث 

ب�سفتها  احل�����وراين،  اخل��ي��م��ي  ه��ال��ة  ال��دك��ت��ورة 

املن�سق الأعلى للربنامج، اأع�ساء اللجنة التنفيذية 

 Carpe Vitam موؤ�س�سة  موؤ�س�س  من:  املوؤلفة 

ال�سويدية بيدر ويلنبريغ، ومن�سقي الربنامج من 

امل�ساركة  اجلامعات  وممثلي  ال�سويدي  اجلانب 

الدكتورة  املحلي:  ال��ربن��ام��ج  من�سقي  بح�سور 

دورثي عبابنة من كلية اللغات الأجنبية، والدكتور 

حمزة القادري من كلية الزراعة. 

ونوق�س يف الجتماع املحاور املتعلقة بكيفية قبول 

الالزم،  امل��ايل  الدعم  وتوفري  واأع��داده��م،  الطلبة 

والتخ�س�سات  تدري�سها،  املنوي  امل��واد  وطبيعة 

املاج�ستري،  ���س��ه��ادة  مل��ن��ح  ت��دري�����س��ه��ا  امل���ن���وي 

املتقدمني  بالطلبة  ت��واف��ره��ا  ال���الزم  وال�����رشوط 

الف�سول  وت��وزي��ع  ال��ربن��ام��ج،  وم���دة  للربنامج، 

الدرا�سية فيما بني اجلامعات امل�ساركة مع التاأكيد 

واملعايري  ال�رشوط  ح�سب  الربنامج  اعتماد  على 

التعليم  وزارة  لدى  عليها  املن�سو�س  واملتطلبات 

واجلامعات  الأردن��ي��ة  واجلامعة  الأردن��ي��ة  العايل 

امل�ساركة.

عالقة  لها  تخ�س�سات  ثالثة  الربنامج  و�سي�سم 

مبا�رشة بالتحديات العاملية: وهي ال�سحة العامة، 

اإىل  �سي�سار  كما  ال��غ��ذاء،  واإن��ت��اج  املياه،  واإدارة 

الأول  ال��درا���س��ي��ني  الف�سلني  يف  الطلبة  ت�سجيل 

اجلامعة  باعتبارها  الأردنية،  اجلامعة  يف  والثاين 

ت�سع  بواقع  الربنامج،  هذا  اإدارة  عن  امل�سوؤولة 

املواد  تطرح  بحيث  ف�سل؛  لكل  معتمدة  �ساعات 

يف  متخ�س�سة  جمموعات  �سكل  على  الدرا�سية 

وعلوم  واإدارت���ه���ا،  الكونية  التحديات  جم���الت 

ومنهجية  البيئية،  ل��الأزم��ات  والإدارة  ال��ق��ي��ادة 

والتطور  الجتماعية  والعلوم  العلمي،  البحث 

والتبادل  الثقايف،  والت�سال  والتبادل  املجتمعي، 

هذه  وتدر�س  وال�سحي،  القت�سادي  والت�سال 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  قبل  م��ن  املجموعات 

اأكر  من  م��ادة  كل  ت��دَر���س  بحيث  املتخ�س�سني؛ 

من ع�سو هيئة تدري�س مبا فيهم املحا�رشين من 

الدول امل�ساركة .

وع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة اإن���ه���اء ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث يف اإح���دى 

اجلامعات الأوروبية امل�ساركة، وذلك للبدء بالعمل 

البحثي واإجنازه باإ�رشاف اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

الرابع،  للف�سل  بالن�سبة  اأما  امل�ساركة،  للجامعات 

الأردنية  اجلامعة  لدى  با�ستكماله  الطلبة  ف�سيقوم 

لكتابة ومناق�سة ر�سائلهم اجلامعية. 

املرحلة  التفاق على قبول �ستني طالبًا يف  كما مت 

الأو�سط  ال�����رشق  دول  م��ن  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل 

واأفريقيا والدول الأوروبية، و�سيبداأ التدري�س يف 

الف�سل الثاين من العام الدرا�سي )2013/2012( 

كما �سيتم الإعالن والتعريف بطبيعة هذا الربنامج 

القبول  بطلبات  التقدم  وتاريخ  وكيفية  و���رشوط 

العام  من  الثاين  الف�سل  نهاية  الدرا�سية  واملنح 

الدرا�سي )2012/2011(، و�سيتم قبول الطلبة 

احلا�سلني  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن 

العالقة  ذات  التخ�س�سات  يف  على البكالوريو�س 

والكيمياء  احلياة  وعلوم  الجتماعية،  بالعلوم 

والطب، والعلوم الزراعية، وعلم الأر�س والعلوم 

ذات  الإن�سانية  والعلوم  الهند�سة  وعلوم  البيئية، 

العالقة. 

فيتام«   »ك��ارب��ي  موؤ�س�سة  رئي�س  اأك��د  جهته  من 

ب�سبب  امل�����رشوع  اأه��م��ي��ة  على  واي��ل��ي��ن��ربغ  بيدر  

حلول  لإيجاد  الأو�سط  ال�رشق  يف  امللحة  احلاجة 

اأن   املتوقع  توؤرقه، حيث من  التي  الق�سايا  لأهم 

اإن�ساء  على  قادر  جيل  اإع��داد  يف  امل�رشوع  ي�ساهم 

التدابري الالزمة وامل�ستدامة لإدارة هذه الأزمات 

وتنامي  املناخي  التغيري  ع��ن  وال��ن��اجت��ة  العاملية 

زيادة ال�سكان والنمو القت�سادي ق�سري املدى يف 

البلدان ال�سناعية وعلى ح�ساب البلدان الفقرية. 

قال  الربنامج،  يف  املعتمدة  التدري�س  اآلية  وح��ول 

حمزة  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  ل��دى  امل�����رشوع  من�سق 

ُيتم  حيث  نوعية؛  نقلة  ذاتها  بحد  اإنها  ال��ق��ادري 

اجلامعة  يف  درا���س��ت��ه  م��ن  الأوىل  ال�سنة  الطالب 

الأردنية ويكمل درا�سته يف اإحدى الدول امل�ساركة 

الدول  وث��ق��اف��ات  خ���ربات  م��ن  النهل  ل��ه  ليت�سنى 

الأخرى وتك�سبه فر�سة ال�ستفادة من جتاربهم 

ملناق�سة  الأخري  بالف�سل  التنموية ويعود  الفكرية 

ر�سالته يف اجلامعة.

الأردنية تطلق برناجمًا للدرا�سات العليا يف القيادة والتحديات العاملية

تعاون واتفاقيات
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الأردنية  اجل��ام��ع��ة  وق��ع��ت   - االأردن��ي��ة  اأخ��ب��ار 

واملر�سد العربي لأمن و�سالمة الف�ساء ال�سيبريي 

مذكرة تفاهم توؤ�س�س ملرحلة من التعاون العلمي 

والبحثي بني اجلانبني.

رئي�سها  اجلامعة  عن  وقعها  التي  املذكرة  وتهدف 

الدكتور  املر�سد  وع��ن  الطوي�سي،  ع��ادل  الدكتور 

عماد حب اهلل، اإىل ن�رش الوعي والثقافة حول خماطر 

يف  وامل�ساعدة  العربي  العامل  يف  ال�سيرباين  الأم��ن 

ال�سيرباين  للف�ساء  الف�سلى  احلماية  �سبل  اإيجاد 

العربي ب�سكل عام والأردين ب�سكل خا�س.

وتن�س بنود املذكرة على التعاون يف جمال ر�سد 

يف  وال�سالمة  الأم���ن  ع��ن  ي�ستجد  م��ا  ك��ل  وتغطية 

التجارية  امل�ستويات  على  ال�سيرباين  الف�ساء 

والقت�سادية والأكادميية والجتماعية والقانونية 

لالأطر  بيانات  قاعدة  بناء  والتنظيمية، ويف جمال 

الت�رشيعية والتنظيمية ال�سائدة يف اململكة الأردنية 

اخلا�سة  املختلفة  العربية  وال����دول  الها�سمية 

اأمن  مت�س  والتي  والت�سالت  النرتنت  ب���اإدارة 

الف�ساء ال�سيرباين.

عقد  يتعاون اجلانبان يف جمال  املذكرة  ومبوجب 

ور�سات عمل ولقاءات علمية وموؤمترات وندوات، 

اجلرائم  مكافحة  ح��ول  تدريبية  برامج  وو�سع 

لالنرتنت،  الآم��ن  غري  وال�ستخدام  املعلوماتية 

واأمن املعلومات ون�رش الوعي به، والتدريب حول 

مو�سوعات احلكومة اللكرتونية وامللكية الفكرية 

اللكرتونية  واخل��دم��ات  اللكرتونية  وال��ت��ج��ارة 

وو�سع  الن��رتن��ت،  بجرائم  والتثقيف  والتوعية 

خطط توعية �ساملة بالأمن ال�سيرباين.

واأ�سارت املذكرة اإىل التعاون يف عمل ا�ستطالعات 

املعلومات  اأمن  الأردين حول  العام  الراأي  لقيا�س 

ميدانية  م�سوح  وعمل  الل��ك��رتون��ي��ة،  واجل��رمي��ة 

الأمن  ق�سايا  حول  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف 

اخلا�سة  املعلومات  قواعد  واإن�ساء  ال�سيرباين، 

باملعايري واملقايي�س املعتمدة يف جمال اأمن املعلومات 

املعنويني،  والأ�سخا�س  الأف��راد  واأم��ن  والأنظمة 

بني  واملتخ�س�سني  والأ�ساتذة  اخل��ربات  وتبادل 

الطرفني لتهيئة الفر�سة لال�ستفادة من اخلربات 

البحثية والقانونية والتقنية لدى الطرفني. 

املذكرة  توقيع  عقب  اهلل  وح��ب  الطوي�سي  واأك���د 

بني  التعاون  اأب���واب  فتح  يف  امل�سرتكة  روؤيتهما 

اجلامعة واملر�سد، خدمة للباحثني والدار�سني يف 

الأردن والعامل العربي.

جانب من توقيع التفاقية

مذكرة تفاهم بني »الأردنية« واملر�سد العربي

 لأمن و�سالمة الف�ساء ال�سيرباين

والطاقة  امل��ي��اه  م��رك��ز  ح�سل   - االأردن��ي��ة  اأخبار 

اأكر  بلغت  منحة  على  الأردنية  اجلامعة  يف  والبيئة 

ي��ورو من الحت��اد الأوروب���ي - برنامج  من مليون 

الهند�سة  ماج�ستري  برنامج  ل�ستحداث  متبو�س-  

البيئية والتغري املناخي .

اأحمد  الدكتور  امل�رشوع  ومن�سق  املركز  مدير  وقال 

ال�سالمية اإن الربنامج ي�سم م�ساقات جديدة يف جمال 

هند�سة البيئة والتغري املناخي، وي�سارك يف تدري�سه 

جامعات اأملانية ومن�ساوية وبرتغالية متخ�س�سة.

اإن امل�رشوع ميثل �رشاكة علمية  ال�سالمية  واأ�ساف 

بني الأردن و�سوريا والحتاد الأوروبي، م�سريًا اإىل 

للم�رشوع  املن�سقة   هي  باملركز  ممثلة  اجلامعة  اأن 

واملعتمدة لإدارته.

الربنامج  باإن�ساء  املركز  اهتمام  اأن  ال�سالمية  وبني 

والعامل  الأردن  يف  امل��ت��زاي��د  لالهتمام  نتيجة  ج��اء 

اإىل  اإ�سافة  املناخية،  والتغريات  الطاقة  مبوا�سيع 

دعم توجه اجلامعة لتحويلها اإىل جامعة بحثية .

الدولة  ه��ي  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  اأن  وي��ذك��ر 

الحتاد  دع��م  على  ح�سلت  التي  الوحيدة  العربية 

الأوروبي ل�ستحداث برنامج املاج�ستري يف الهند�سة 

البيئية .

ملي�ن ي�رو منحة »لالأردنية« ل�ستحداث

 برنامج ماج�ستري الهند�سة البيئية

تعاون واتفاقيات
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د.حممد الق�ساة

منط  تغيري  ع��ن  اأو  املنتظر،  اجلامعي  الربيع  ع��ن  اكتب  اأن  الأج���در  م��ن  ك��ان 

التفكري الطالبي اأو اأهمية العلم يف حياتهم اجلامعية، اأو عالقتهم الدافقة بالفكر 

ا�سمعها منهم يف  التي  العلمية اجلادة  تفا�سيل احل��وارات  اأو  والعلم واملعرفة، 

اأو الأ�ساتذة واجلامعات  اأو العملية الأكادميية برمتها  املحا�رشات الأكادميية، 

واخلطط الدرا�سية، اأو التطوير والتغيري املنتظر يف املنظومة اجلامعية، اأو تراتيب 

اجلامعات الأردنية بني مثيالتها العاملية والعربية يف العام املنتظر، اأو الإدارات 

اجلامعية التي ت�ستحق الإ�سارة، اأو عن كل ما هو ايجابي ومهم يف مفا�سل العمل 

اإىل هذا الجتاه رياح اخلما�سني التي هبت  اأنحو  اأّن ما جعلني  الأكادميي؛ غري 

الطلبة  من  الفئة  تلك  يحكم  مري�س  �سلوك  على  وتوؤ�رش  جامعاتنا،  على  مبكرا 

التي تغّيب العقل من تفكريها ل�سالح انتماءات �سيقة؛ ع�سائرية وجهوية على 

ح�ساب النتماء الوطني، ف�سال عن الفراغ العقلي وتدين التح�سيل الأكادميي 

وم�ساعر الإحباط والياأ�س، ول نن�سى اأ�سحاب املعدلت املتدنية الذين يزج بهم يف 

اجلامعات رغما عنها، كل هذا ي�رّشع رياح ال�سموم التي تق�س امل�ساجع وتد�س 

بع�س  يف  م�سبوقة  غري  بعنجهية  وتتحرك  اجلامعي  اجل�سد  اأو���س��ال  يف  ال�سم 

باتت  واليوم  لإن�سائها،  والأج��داد  الآب��اء  قاتل  التي  اجلامعات  تلك  جامعاتنا، 

�ساحات للوغى، وحني تفت�س عن الأ�سباب احلقيقية لهذه املوا�سم جتدها تافهة 

ل تتجاوز )املُجاحرة؛ جحرين وجحرته( وحديث الظل العايل؛ اأي )دع�س على 

هذا  اإىل  وقيمنا،  وتقاليدنا  عاداتنا  عن  الغريبة  الأ�سباب  من  غريها  اإىل  ظله!(، 

احلد و�سل ال�ستهتار حتى تعلق الدرا�سة يف بع�س اجلامعات، وحينها ين�سغل 

البلد يف ق�س�س وحكايات هو يف غنى عنها خا�سة يف ظل التحديات اجل�سيمة التي 

ت�رشب املنطقة برمتها.

وجدت اجلامعات لبناء جيل م�سلح بالعلم واملعرفة؛ جيل امل�ستقبل، هذا اجليل 

غدا على املحك ب�سبب تلك العقليات التي ت�رشق ال�ستقرار اجلامعي اإىل ق�سايا 

جانبية ل عالقة لها بالأهداف التي قامت عليها العملية الأكادميية، ولذلك ل بد 

الطلبة كي  تر�سيخها يف عقول  يتم  واأخ��الق وقيم ومعايري وا�سحة  من �سفات 

يكونوا مواطنني فاعلني يعتزون بجامعاتهم وجمتمعهم ووطنهم، وعلى جامعتنا 

األ تقبل الركود اأو النغالق بل عليها اأن ت�ستمر بدورها ول تاأبه لهذه الرتهات 

التي تقوم بها هذه الفئة دون اأدنى ح�ٍسّ باملواطنة و�سدق النتماء للوطن، وهنا 

دعنا نوؤكد لهوؤلء على اأهمية ثقافة الت�سامح واحلوار وامل�ساحلة فيما بني الطلبة 

على قاعدة الوطن امل�ستقر الآمن املتما�سك، فهذا هو كنز الأردن وثروته، فكيف 

نقبل اأن نتجاوزه ونك�رش ا�ستقراره؟ 

معر�س  يف  راأيه  �سومان  موؤ�س�سة  عام  مدير  الطاهر  ثابت  معايل  اأ�سارك  ولذلك 

منا�سدته ل�سباب اجلامعات حني قال: ل تدعوا اخلالفات تت�سلل اإىل �سفوفكم، 

ول متكنوها من الإ�ساءة اإىل الن�سيج الوطني املميز لأردننا الغايل، واإىل ما ينعم 

به من اأمن واأمان وا�ستقرار. نعم نحتاج اإىل كل راأي �سديد يجمع ويبني ويرفع 

البنيان، واإىل حوار جاد وم�سوؤول بني الطلبة اأنف�سهم، وبني الطلبة واأ�ساتذتهم 

واإداراتهم اجلامعية، حوار بني الأطراف كافة، ل يكون من طرف واحد، ينطلق 

من قواعد علمية ومو�سوعية تعتمد احلجة والربهان واملنطق. 

املرموقة واملميزة  الأكادميية  اأن نحافظ على �سمعة جامعاتنا  ويف اخلتام يجب 

على م�ستوى العامل، وبالعنف نخ�رش كل �سيء، وهو اأمٌر ل يرغبه اأي طرف. 

م��سم اخلما�سني ي�سرب اجلامعات 

مبكرا..!
د. �سالمه يو�سف طنا�س

جلودة  الرئي�سة  املظاهر  اأح���د  اجلامعيون  الأ���س��ات��ذة  يعترب 

موؤ�س�سات التعليم العايل، كما اأنهم من اأهم مدخالت تلك اجلودة 

فتميزهم  باملجتمع.  للنهو�س  العليا  الدارات  بها  تعنى  التي 

الأكادميي والأخالقي، اإمنا هو انعكا�س لتميز موؤ�س�ساتهم التي 

ينتمون اإليها. واأن �سمعتهم يف املجتمع واأخالقياتهم الأكادميية، 

اأهم الأمور التي كانت ول زالت مو�سع نقا�س �سمن  لهي من 

الإطار العام للمجتمع وموؤ�س�ساته. فاللتزام باأخالقيات العمل 

اجلامعي تعني الكثري للجامعة، واملجتمع للتقليل من الغمو�س 

اجلامعة،  واإدارة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  بني  الفهم  و�سوء 

والطلبة، واملجتمع. فهل يدرك اأع�ساء هيئة التدري�س اأخالقيات 

مهنتهم؟ اأم ل يوجد اإطار حمدد ووا�سح لواجباتهم الأكادميية 

واأخالقياتها، ولتبقى �سبابية املعنى واملق�سد؟ اأم اأنهم ميلكون 

الكثري من احلرية والقليل من التوجيه؟ اإّن قلب وروح اجلامعة 

هو واجبها الأكادميي والأخالقي نحو املجتمع.

اإن جممل القول حول اخالقيات الأ�ستاذ اجلامعي عادة يتمثل يف 

عدد من املبادئ: ككفايته يف امتالك املحتوى العلمي للمادة التي 

يدر�سها وب�سكل متطور وم�ستمر؛ وامتالكه لطرائق التدري�س 

املنا�سبة؛ وتعامله ب�سفافية مع املو�سوعات العامة واحل�سا�سة 

لدى  وال�ستقاللية  العلمي  التفكري  وتنمية  املحا�رشة؛  قاعة  يف 

وذا  اأمينا  يكون  واأن  طلبته؛  مع  متزنة  عالقات  وبناء  الطلبة؛ 

موثوقية عالية؛ واأن يحرتم زمالء العمل واأن يتعاون معهم؛ واأن 

يقيم طلبته ب�سكل علمي و�سحيح ومعلن؛ واأن يحرتم اجلامعة 

والديني،  الجتماعي،  النظام  يحرتم  اأن  واأخ��ريا  وتعليماتها؛ 

وال�سيا�سي، فال يخرج عن قيم املجتمع وعاداته وتقاليدة ب�سكل 

مثري للجدل. وهكذا، فمن واجب اجلامعة اأن تعمل على و�سع 

اأطر مكتوبة ومعلنة لتعزز من اخالقيات اأ�ساتذتها، كي ل يكون 

هناك معنى �سبابيا ل�سلوكياتهم املرجوة منهم.

اإن من اأهم ما ميكن اأن يعزز املفهوم الأخالقي لالأ�ستاذ اجلامعي 

عام  ب�سكل  طلبته  مع  وال�سخ�سي  الأكادميي  تعامله  هو ح�سن 

�سواء منهم يف مرحلة البكالوريو�س اأم الدرا�سات العليا. ويقدم 

ليك�سب  وامل��ه��ارات  املعرفة  من  وجديد  ر�سني  هو  ما  كل  لهم 

من  بد  ل  بل  عنهم،  متاأخرا  يكون  اأن  ل  املجتمع.  وثقة  ثقتهم 

قيم  تعزيز  على  يعمل  واأن  ومواطنة.  وخلقا  علما  يتقدمهم  اأن 

يوؤكد  واأن  وتقويته.  املجتمع  لدعم  ال�ساحلة  واملواطنة  العدالة 

على العمل اجلاد املخل�س، لبناء الوطن بعزم واأمانة وقوة. لذا، 

فاإن اجلامعات كانت وما زالت هي مراكز قوة وبناء، ل مراكز 

اأح�سنت  اإذا  فيما  والعلماء  للعلم  منارات  هي  اإذ  غباء.  اأو  جاه 

العملية  الإج���راءات  من  منظومة  اإىل  الأه��داف  وقولبة  �سياغة 

القابلة للتطبيق، ولي�ست جمرد اأحالم مكتوبة، ل يعرفها اإل من 

كتبها.

الأكادميية الأخالقيات 

اجلامعي لالأ�ستاذ 

مقاالت



14

 د. زيد احمد املحي�سن 

كمركز  الأردن��ي��ة  اجلامعة  ت��ربز  اجل��دي��د  عهدها  ويف  ي��وم  ك��ل  يف 

اإ�سعاع علمي وخادم اأمني لنهج �سيا�سات الدولة الأردنية الداخلية 

املجتمع  ق�سايا  م��ع  تفاعلها  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وي��ربز  واخل��ارج��ي��ة 

املحلي واإبرازها على �سكل ندوات ولقاءات علمية وذلك من خالل 

ا�ستقطاب اأ�سحاب ال�ساأن للجامعة والإفادة من تراكماتها املعرفية 

املعلوماتية والعمل اجلاد على نقل هذه املعرفة لالأجيال الطالبية 

ويدخل   - للجامعة  يكتب  اجن��ازا  ه��ذا  ويعد  ال��در���س  مقاعد  على 

حتى  معا-  والتجارب  باخلربة  و�سقله  الأكادميي  التعليم  �سمن 

العلمي  البناء  الطالبي والتي يقع عليها  للم�سهد  ال�سورة  تكتمل 

ت�سورا وعمال ايجابيا ي�سب يف �سالح الوطن.

ا�ست�سافت  عندما  اأيام  قبل  �سنعا  الأردنية  اجلامعة  اأح�سنت  لقد 

املا�سي  بني   - الباك�ستانية  الأردن��ي��ة  اخلارجية  العالقات  ن��دوة 

 – عمان  يف  الباك�ستانية  ال�سفارة  مع  وبالتعاون   - وامل�ستقبل 

وجتربة  عملية  خربة  لديهم  ممن  واغلبهم  املتحدثون  اجمع  وقد 

ميدانية يف العمل الدبلوما�سي على متانة العالقات التاريخية بني 

البلدين والقوا�سم الكثرية امل�سرتكة لروابط التعاون يف املجالت 

دور  ب��رز  وق��د  والتعليمية  والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

جمعية  كلمات  خالل  من  الر�سمي  للعمل  امل�ساند  ال�سعبي  العمل 

ال�سداقة الأردنية الباك�ستانية ونادي خريجي اجلامعات واملعاهد 

الباك�ستانية وكلمة �سفرية باك�ستان يف عمان والتي كانت كلماتهم 

ت�سب يف اجتاه واحد وهو البناء على ما هو منجز نحو مزيد من 

العمل يف املجالت املتعددة من اجل خدمة الأجيال القادمة. 

الر�سمية  اجلهود  كافة  ت�سافر  يتطلب  اجلديد  الأردن  بناء  اإن 

وال�سعبية والكادميية وال�ستمرار يف عقد مثل هذه اللقاءات العلمية 

ملقررات  اإ�سافية  م��ادة  وتقدميها  بنتائجها  والأخ���ذ  وامل��ربجم��ة 

الطلبة لكت�ساب املعرفة العملية اإ�سافة اإىل النظرية لتخريج كوادر 

يافعة  وجتربة  وعلما  فكرا  الأردنية  الدولة  �سيا�سات  من  تندمج 

-لقد �سيد الأردن عالقاته اخلارجية الر�سمية بالقنوات ال�سلمية 

والدبلوما�سية الرا�سدة وذلك من خالل التزامها مببادئ القانون 

معها  املعقودة  التفاقيات  على  املحافظة  يف  وم�سداقيتها  ال��دويل 

وعدم تدخله يف ال�سوؤون الداخلية للدول وتقدمي العون وامل�ساعدة 

الأردن  اإن�سانية بحته مما اك�سب  لل�سعوب املحتاجة �سمن دواع 

النهج -عمال  الدولية والعاملية وانعك�س هذا  الحرتام يف املحافل 

ايجابيا على منظمات املجتمع املدين يف الأردن - ونادي اخلريجني 

تعزيز  على  تعمل  التي  املنظمات  ه��ذه  ،م��ن  ال�سداقة  وجمعية 

العالقات مابني ال�سعب الباك�ستاين والأردين �سمن فهمهم للدور 

امللقى على كواهلهم يف العملية الدبلوما�سية ال�سعبية وكجزء من 

ا�ستيعابهم لتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني باأن 

يظل الأردن دولة رائدة ومتميزة باجنازاتها وعالقاتها وتوا�سلها 

مع خمتلف �سعوب العامل وباك�ستان واحدة من هذه الدول  

الثقافة الحتفالية م�ؤمتر 

 يف اجلامعة الأردنية
اإبراهيم غرايبة

اختتمت يف اجلامعة اأعمال موؤمتر العادات والتقاليد والطقو�س الحتفالية يف 

الثقافة الأردنية والذي نظمته اجلامعة الأردنية �سمن موؤمتراتها الثقافية 

ال�سنوية، وقد خ�س�ست املوؤمترات ال�سابقة جلذور الثقافة الوطنية، والثقافة 

درا�سة  املوؤمتر  يف  الباحثون  فقد حاول  العام  هذا  يف  اأما  وامل��راأة،  واملكان، 

اأ�سكال ومظاهر الأداء والتعبري يف الثقافة الحتفالية وتف�سري وحتليل اأ�سكال 

الثقافة الحتفالية وجتلياتها ومدى �سلتها باملعرفة والغيبيات واملعتقدات. 

به املجتمعات والأف��راد عن وعيها  الذات وما تعرب  الثقافة مبعنى وعي  اإن 

لذاتها من اإبداع وفنون ومو�سيقى وعادات وتقاليد وقيم واأعراف واأ�ساليب 

الواقع  بني  والفجوة  الإجن��از  على  بو�سوح  يوؤ�رش  مقيا�سا  ت�سلح  احلياة  

الثقافية  والأعمال  الدرا�سات  فاإن  ولذلك  فيه،  املرغوب  التقدم  القائم وبني 

اإليها معان واأبعادا جديدة،  يفرت�س اأن ترتقي باحلياة املعا�رشة وت�سيف 

ولي�س جمرد تراث معزول عن احلياة اليومية اأو �سيء جميل يجري الحتفال 

به واحلفاظ عليه مثل الكائنات املعر�سة لالنقرا�س، ولكن بهدف ا�ستيعابه 

ودجمه يف احلياة املعا�رشة و�سمن منهج معا�رش وتنموي واإ�سالحي ولي�س 

�سلفيا اأو عودة اإىل الوراء.

احلياة  ع��ن  معزولة  عمليات  باعتبارهما  وال���رتاث  الثقافة  اإىل  وال��ن��ظ��رة 

اأ)التقدم(  لأنه  الإ�سالح،  يوؤ�رش على حلقة مفقودة يف  والتخطيط والتنمية 

هذه  عن  املح�سلة  يف  ويعرب  امل���وارد  مع  ال�سحيحة  العالقة  هو  وبب�ساطة 

وترتقي  وتنميها  وجتددها  امل��وارد  على  حتافظ  ثقافية  مبنظومة  العالقة 

النا�س  تر�سد  التي  هي  فالثقافة  واحتياجاتها،  اأولوياتها  وتقدر  باحلياة، 

ووجود  يعار�سونه،  وم��ا  يوؤيدونه  وم��ا  يرف�سونه،  اأو  يحتاجونه  ما  اإىل 

ثقافة م�سرتكة واحدة �ستوفر كثريا من اجلهود والأوق��ات حتى ت�ستطيع 

املجتمعات واملوؤ�س�سات والقطاعات املختلفة والطبقات اأن تعمل معا وتنظم 

عالقاتها وواجباتها وحقوقها،كل ذلك وغريه تنظمه عمليات ثقافية، ويكون 

احتياجات  تلبية  على  الثقافة  هذه  قدرة  مبقدار  النهاية  يف  والف�سل  التقدم 

اللحظة  ففي  بهما،  الوعي  هو  والتقدم  الإ�سالح  وك��اأن  عجزها،  اأو  التقدم 

مل  واإذا  الإ�سالح،  يتحقق  املن�سود  الإ�سالح  وت��درك  املجتمعات  تعي  التي 

تدرك احلكومات واملجتمعات ذلك فكل ما نفعله قد يظل عدمي اجلدوى، حتى 

ووعي  بتقدير  حتظى  تكن  مل  اإذا  والرائدة  الناجحة  وامل�رشوعات  الربامج 

لأهميتها فلن حتقق اأهدافها.

قد تبدو احتفالت النا�س يف املوا�سم والأعياد واملنا�سبات ديكورا جميال اأو 

عبئا على النا�س اأو �سلوكا معزول، ويف هذه احلالة التي ل يدرك فيها النا�س 

العالقة بني ما يفعلونه ويوؤدونه ودورها يف حياتهم وعالقاتهم تكون حلظة 

الف�سل والعجز، اأو )رمبا( النقد والبحث عما هو اأف�سل، فالتغري يف املوارد 

والأعمال والظروف ين�سئ ثقافة جديدة، واإذا بقيت الثقافة القائمة م�ستمدة 

الرتاجع،  اأي�سا على  يوؤ�رش  قائمة فذلك  من حالة معي�سية واقت�سادية غري 

والإدارية  والعامة  ال�سيا�سية  براجمنا  كل  اأن  لذلك  تبعا  ال�ستنتاج  وميكن 

ال�سيا�سي  التقدم  فر�س  يعني  الثقايف  فالن�سجام  نف�سه،  العجز  تعني 

والقت�سادي والعك�س �سحيح اأي�سا.

اجلامعة الأردنية يف خدمة 

الأردنية الدبل�ما�سية 

مقاالت
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تعد »جائزة خليفة الرتبوية« اإحدى اأبرز اجلوائز 

على م�ستوى العامل العربي التي اأخذت على عاتقها 

بالعمل  الرت��ق��اء  مهمة   2007 ع��ام  اإطالقها  منذ 

مراحله،  والعربي يف خمتلف  الإماراتي  الرتبوي 

املتميزين وامل��ب��دع��ني يف  ت��ك��رمي  م��ن خ��الل  وذل���ك 

املجالت الرتبوية املختلفة. 

املتميزين  وت�سجيع  حتفيز  اإىل  اجلائزة  وتهدف 

واملبدعني يف املجال التعليمي الرتبوي، وذلك عرب 

ودعم  ال��رتب��وي  املجال  يف  العاملني  مكانة  اإب���راز 

جهودهم املختلفة.

الأ�ستاذ الدكتور جمال اخلطيب، الأ�ستاذ يف ق�سم 

الإر�ساد والرتبية اخلا�سة يف كلية العلوم الرتبوية 

الأردن���ي���ة، ه��و من�سق اجل��ائ��زة على  يف اجل��ام��ع��ة 

حا�سل  وهو  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  م�ستوى 

على البكالوريو�س من اجلامعة الأردنية )1976(، 

واملاج�ستري من جامعة ولية مت�سيغان )1982(، 

 ،)1982( اأه��اي��و  م��ن جامعة ولي��ة  وال��دك��ت��وراه 

جمال  يف  الرتبوية  خليفة  بجائزة   2010 عام  فاز 

يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال��ع��ايل  التعليم 

دورتها الثالثة.

يقول  لها  من�سقًا  واختياره  باجلائزة  ف��وزه  وعن 

للجامعة  ال��ف��وز  ذل��ك  »اأه���دي  اخلطيب:  ال��دك��ت��ور 

اأي�سًا  لها  اأه��دي  كما  علي،  الف�سل  ذات  الأردنية 

اختياري من�سقًا للجائزة على م�ستوى الأردن«.

من�سقًا  اختياره  اأن  اخلطيب  الدكتور  وي�سيف 

الأمانة  للجائزة جاء بعد فوزه بها؛ حيث اطلعت 

العامة على ال�سرية الذاتية له، فوقع الختيار عليه، 

ومن ثم متت خماطبة اإدارة اجلامعة بهذا ال�ساأن، 

الباحثني يف  مل�ساعدة  الكامل  ا�ستعداده  عن  معربًا 

لديهم  ا�ستف�سار  اأي  لتو�سيح  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

يتعلق باجلائزة.

ويوؤكد الدكتور اخلطيب باأنه كان له عظيم ال�رشف 

ال�سدد:»اإن  هذا  يف  ويقول  لها؛  من�سقًا  باختياره 

نبيلة  باأهدافها وروؤيتها هي جائزة  جائزة خليفة 

توفري  يف  لت�ساهم  الإم���ارات  دول��ة  ح��دود  تتعدى 

وم�سجعة  ومتطورة  حديثة  تعليمية  تربوية  بيئة 

املبدعني  لالبتكار والإب��داع والتميز، ويف ت�سجيع 

امل�����رشوع��ات والربامج  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ني 

يف  العاملني  وتقدير  وتكرمي  وتطبيقها،  الرتبوية 

جمال تعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة«.

لقاء مع من�سق جائزة خليفة الرتب�ية يف الأردن 

»الدكت�ر جمال اخلطيب«

اإثراء  يف  املتمثلة  اجل��ائ��زة  ر�سالة  اإىل  ي�سري  كما 

الرتبوية  باملبادرات  الإم��ارات��ي  الرتبوي  امليدان 

املناهج  جم��ال  يف  وال��دول��ي��ة  والعربية  اخلليجية 

والبحوث وامل�رشوعات الرتبوية والإعالم اجلديد 

والهتمام  املجتمع،  وخدمة  امل�ستدامة  والبيئة 

بالتقنيات احلديثة وا�ستخدامها كربامج متطورة 

يف العملية الرتبوية يف الدولة، والهتمام بالطفولة 

اللغوية  الهوية  وتعزيز  ومن���وًا،  وتربية  �سلوكا ً

ل��غ��ة ر�سمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��اع��ت��م��اد  ل��ل��دول��ة 

وامل�ساهمة يف تطوير مناهج اللغة العربية يف التعليم 

العام والعايل بالدولة.

وعن جمالت اجلائزة يو�سح الدكتور اخلطيب اأن 

لها،  التقدم  للباحثني  ميكن  جمالت  خم�سة  هناك 

)الأ�ستاذ  وت�سمل حقلي  العايل،  التعليم  األ وهي: 

التدري�س، والأ�ستاذ اجلامعي  اجلامعي املتميز يف 

الرتبوية،  البحوث  العلمي(،  البحث  يف  املتميز 

والبحوث  ال��ع��ام��ة،  ال��رتب��وي��ة  )ال��ب��ح��وث  وت�سمل 

الرتبوية الإجرائية التطبيقية، والبحوث الرتبوية 

خالل  م��ن  العربية  اللغة  واق��ع  بتقومي  اخلا�سة 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  العربية  اللغة  مناهج 

العربية  اللغة  ملناهج  املطورة  والنماذج  املتحدة(، 

بدولة  ال��ع��ام  التعليم  مب��راح��ل  تدري�سها  وط���رق 

والربامج  امل�رشوعات  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 

ال��ت��األ��ي��ف ال��رتب��وي للطفل،  ال��رتب��وي��ة امل��ب��ت��ك��رة، 

خليفة  ال�سيخ  اجلائزة  راعي  عن  العلمي  التاأليف 

بن زايد اآل نهيان.

ا���س��ت��ع��داده الكامل  ال��دك��ت��ور اخل��ط��ي��ب  وي��ب��دي 

وروؤية  ر�سالة  لإي�سال  ممكن  جهد  اأق�سى  لبذل 

اأنه  منوهًا  اجلامعات،  كل  يف  لزمالئه  اجل��ائ��زة 

قام مبخاطبة وزارتي الرتبية والتعليم، والتعليم 

اجلائزة  على  لطالعهم  العلمي  والبحث  العايل 

لتعميم  للتقدمي؛  النهائي  ب��امل��وع��د  وت��ذك��ريه��م 

الفر�سة على اأكرب عدد ممكن من املهتمني كي ل 

تفوتهم فر�س التقدمي لهذه اجلائزة املرموقة يف 

دعم الإبداع والتميز.

من  به  باأ�س  ل  عدد  معي  توا�سل  »لقد  وي�سيف: 

الباحثني الأردنيني، لكننا ما زلنا بحاجة لت�سليط 

�سوء اأكرب على اجلائزة لإي�سال فكرتها وروؤيتها 

املهتمني، ونعتزم حاليًا عقد  لأكرب عدد ممكن من 

ومبجالتها  ب��اجل��ائ��زة  للتعريف  عمل  ور���س��ات 

و�رشوطها واآلية التقدمي لها«.

ويهيب الدكتور اخلطيب بالباحثني لزيارة موقع 

 http://www.khaward.ae الل��ك��رتوين  اجل��ائ��زة 

اجلائزة  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال�����رشوط  على  ل��الط��الع 

الأردنيني  الباحثني  ك��ل  واأ�سجع  “اأحث  ق��ائ��اًل: 

التقدم  ع��ل��ى  الأردن���ي���ة واخل��ا���س��ة  يف اجل��ام��ع��ات 

ل��دي��ه��م ���س��وى �سهر  ي��ت��ب��َق  ل��ل��ج��ائ��زة، ح��ي��ث مل 

باب  و�سيغلق  احل��ال��ي��ة،  ل��ل��دورة  للتقدم  واح���د 

�ستجرى  ثم  وم��ن   ،2012/1/15 يف  الرت�سيح 

 2012/2/5 ب��ني  م��ا  والتحكيم  التقييم  عملية 

ولغاية2012/3/5، اأما اإعالن اأ�سماء الفائزين، 

ف�سيتم يف ني�سان 2012.

وي��ذك��ر ب����اأن الأع���م���ال ال��ف��ائ��زة حت�����س��ل على 

 100000 بني  ت��رتاوح  جمزية  مالية  مكافاآت 

اإماراتي،  دره��م   200000 و  اإم��ارات��ي  دره��م 

الرتبوية،  خليفة  ج��ائ��زة  درع  اإىل  بالإ�سافة 

و�سهادة متيز.

لقاء العدد

د. جمال اخلطيب
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تعين�������ات وترقي��������ات

الدكتورة غيداء خزنة كاتبي  الأ�ستاذة  مت تكليف 

القيام باأعمال مديرة مركز درا�سات املراأة.

مت تعيني الدكتور عماد اليحيى اأ�ستاذا م�ساعدا يف 

ق�سم العالج الطبيعي بكلية علوم التاأهيل. 

مت تعيني الدكتور نهاد ال�سمريات اأ�ستاذا م�ساعدا 

يف ق�سم الب�ستنة واملحا�سيل بكلية الزراعة. 

مت تعيني الدكتور اأن�س العودات اأ�ستاذا م�ساعدا يف 

ق�سم نظم املعلومات الإدارية بكلية الأعمال.

مت تعيني الدكتور غازي الع�ساف اأ�ستاذا م�ساعدا 

يف ق�سم اقت�ساد الأعمال بكلية الأعمال.

اأ�ستاذا م�ساركا  مت تعيني الدكتور حممد الق�ساه 

العلوم  بكلية  والأ�سول  الرتبوية  الإدارة  ق�سم  يف 

الرتبوية.

تهان���������ي

كلية  م��ن  ح�سان  اأب���و  ليلى  ال��دك��ت��ورة  اإىل  تهنئة 

العلوم مبنا�سبة تعينها ع�سوا مبجل�س الأعيان.

تهنئة اإىل الزميل �سلطان فريحات من فرع اجلامعة 

يف العقبة مبنا�سبة املولودة اجلديدة »�سما«. 

كلية  من  النوا�رشة  اإبراهيم  الزميل  اإىل  تهنئة 

الأعمال مبنا�سبة املولود اجلديد »حممد«. 

ق�سم  من  احل�سبان  ي�رشى  الدكتورة  اإىل  تهنئة 

اجلغرافيا مبنا�سبة املولود اجلديد »اأحمد«. 

تع������������ازي

�سقيقة الزميلة وفاء الداوود يف ذمة اهلل.

خال الزميلة وفاء اخلطيب يف ذمة اهلل.

والدة الزميلة ليزا فاخوري املن�سقة يف دائرة طب 

الأ�سنان يف ذمة اهلل.

خال الدكتور مهند مبي�سني يف ذمة اهلل.

والدة الدكتور اأحمد احلياري من كلية احلقوق يف 

ذمة اهلل.

اأبو  واأمل  وفوؤاد  فتحية  الدكتورة  من  كل  �سقيقة 

مغلي يف ذمة اهلل.

متيـــــز

اجتماعيات

إعالم  والعالقــــات العامــــة والثقافيـــــة/ اجلامعـــة الأردنيــــــة ن�صــــرة اإخبارية ت�صــــدر عـــــن وحـــــدة ال

حممد الطــــــرزي

الخــــراج الفـــــــني:

ثائر ال�شوحة 

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:

اإيـــــــــــــاد  ال�شعيـــــــــد

Email : pcrd@ju.edu.joهاتف: 5355000 ، فرعي: 21004- فاك�س: 5300426

الدكتورة  رلــــــى احلــــــــــــــروب

�صكرتري التحرير وامل�رشف الفني: 

حممـــــــــد املبي�ضني

حمـــررا الن�صــــرة:

زكريــــــــا الغــــــــــول يا�شميــــــــــــــــن ال�شــامــــــــن

رئي�صة التحرير: 

الت�صميم والطباعة        مطبعة اجلامعة الأردنية

فئة وزن من 57

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأول�سيف الدين الزقزوقاجلامعة الأردنية

الثاينحممد اأكرمجامعة البلقاء التطبيقية

الثالثهيثم يو�سف العبداجلامعة الها�سمية

الثالث مكرر�سهيب م�سطفىجامعة الريموك

فئة وزن من 63.5

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولكامل اخلري�سااجلامعة الأردنية

الثاينعلي الزقزوقجامعة الها�سمية

الثالثجواد ال�سادقجامعة العلوم والتكنولوجيا

الثالث مكرر�سدام اإبراهيمجامعة الريموك

فئة وزن من 71

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولوليد اجليو�سياجلامعة الأردنية

الثاينعبد العزيز مرادجامعة الزرقاء

الثالثعبد اهلل �سعيدانجامعة البلقاء

الثالث مكرراأحمد التاججامعة العلوم والتكنولوجيا

فئة وزن من81

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولجراح ال�سيالوي اجلامعة الأردنية

الثاينخالد الزعبي جامعة العلوم والتكنولوجيا

الثالثعبد القادر من�سور جامعة الريموك

الثالث مكررفائق اجلعفري اجلامعة الها�سمية

فئة وزن من 91 

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأوللوؤي اأ�سامة اجلامعة الها�سمية

الثاينحممد غزلن  اجلامعة العلوم والتكنولوجيا

الثالثمهند عبد ربه اجلامعة الزرقاء

الثالث مكررحممد جميل  جامعة فيالدلفيا

فئة وزن من 60

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولاأن�س الدويكاجلامعة الها�سمية

الثاينحممد اخلطيب جامعة اآل البيت

الثالثعبد اهلل اجلزائرياجلامعة الأردنية

الثالث مكررعلي البدورجامعة الريموك

فئة وزن من 67

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولادهم عزاماجلامعة الأردنية

الثاينجالل ناظمجامعة الها�سمية

الثالثخالد الطوالبةجامعة الريموك

الثالث مكررعي�سى حممد عي�سىجامعة اآل البيت

فئة وزن من 75

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأوليا�رش اأبو �سفية اجلامعة الأردنية

الثاينثامر م�سباح  جامعة اآل البيت

الثالثاإ�سالم غالب برهم  جامعة الزرقاء

الثالث مكررحممد ر�سدياجلامعة الها�سمية

فئة وزن من 86

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأوليو�سف زغبابة  اجلامعة الأردنية

الثاينحممد ال�سمريي  اجلامعة الها�سمية

الثالثحممد نزال اجلامعة  فيالدلفيا

الثالث مكرراآدم الربيع جامعة الريموك

فئة وزن + 91 

الرتتيب الالعب اجلامعة

الأولعامر جودة اجلامعة الها�سمية

الثاينيو�سف عزمي  اجلامعة الزرقاء 

الثالثيحيى ح�سن عمران اجلامعة  الأردنية

الثالث مكررجراح اأبو دولة  جامعة الريموك

الأردنية تتزعم ريا�سات الكيك ب�ك�سينغ يف 

بط�لة اجلامعات
لبطولة  الأول  املركز  بوك�سينغ  الكيك  لريا�سات  الأردنية  اجلامعة  فريق  ح�سد   - االأردنية  اأخبار 

اجلامعات التي اأقيمت يف اجلامعة الأردنية بدعم من الحتاد الأردين لريا�سات الكيك بوك�سينغ، وحل 

الثالث  باملركزين  والزرقاء  والتكنولوجيا  العلوم  فريق  حل  فيما  و�سيفًا  الها�سمية  اجلامعة  فريق 

والثالث املكرر.

ويف نهاية مناف�سات البطولة وزع الأ�ستاذ الدكتور ب�سري الزعبي نائب رئي�س اجلامعة الأردنية الكوؤو�س 

وامليداليات على م�ستحقيها و�سط ح�سور مميز جلمهور اللعبة.

وجاءت النتائج الفنية على النحو التايل:


