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الزعبي رئيسًا بالوكالة وطوقان رئيسًا ملجلس األمناء

الزعبي: "األردنية" ماضية بعزم لتنفيذ مطالب موظفيها

مستشفى متخصص بالوالدة واخلداج بسعة 100 سرير في "األردنية"

شاهني وعصفور يحصدان جائزة الدولة التقديرية 2011

لقاء العدد: حتديات تطور البحث العلمي في األردن...
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عالم والعالقات العامة والثقافية ن�صرة اإخبارية �صهرية ت�صدر عن وحدة الإ
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الزعبي رئيسًا بالوكالة
وطوقان رئيسًا ملجلس األمناء

ردنية الدكتور  ردنية- فو�س رئي�س اجلامعة الأ اأخبار الأ

ن�سانية  الإ واملعاهد  الكليات  ل�س�ؤون  نائبه  الط�ي�سي  عادل 

حلني  اجلامعة  رئي�س  ب�سالحيات  الزعبي  ب�سري  الدكت�ر 

مناء بتكليف اأو تعيني رئي�س جديد. قيام جمل�س الأ

ويذكر اأن الزعبي يراأ�س فرع اجلامعة يف العقبة اإ�سافة 

نائب  من�سب  ت�ىل  اأن  و�سبق  للرئي�س  كنائب  من�سبه  اإىل 

و  عمال  الأ لكلية  وعميدا  دارية  والإ املالية  لل�س�ؤون  الرئي�س 

اللجان  العديد من  وع�س�ا يف  ال�زراء  رئا�سة  م�ست�سارا يف 

ال�سامية  امللكية  رادة  الإ �سدرت  اأخرى،  جهة  من  ال�طنية. 

اجلامعة  اأمناء  ملجل�س  رئي�سًا  ط�قان  خالد  الدكت�ر  بتعيني 

ردنية.  الأ

ويت�ىل ط�قان حاليًا من�سب رئي�س هيئة الطاقة الذرية 

ردنية. الأ

إضاءات

ماضية بعزم لتنفيذ مطالب موظفيها الزعبي: "األردنية" 

والدوائر  ال�حدات  مدراء  جميع  اإليه  دعا  اجتماعا  الزعبي  ب�سري  الدكت�ر  بال�كالة  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  عقد  ردنية-  الأ اأخبار 

دارية واأع�ساء جلان ق�سايا امل�ظفني ناق�س فيه ما ت��سلت اإليه اللجان من ت��سيات لت�س�يب اأو�ساع العاملني يف اجلامعة. الإ

 وقال الزعبي خالل اللقاء اإن اإدارة اجلامعة ما�سية يف تنفيذ املطالب اإذ لي�س هناك ما مينع من تنفيذها من حيث املبداأ.

التي مت تدار�سها ومت التفاق عليها مثل �ساعة الر�ساعة وتعديل �ساعات  اللجان عر�ست جمم�عة من املطالب  اأن  واأو�سح الزعبي 

الدوام الر�سمي للعاملني بنظام ال�سفتات وحت�يل م�ظفي املياومة اإىل العمل مب�جب العق�د واحت�ساب ال�سهادات العلمية للم�ظفني وحت�يل 

العاملني مب�جب العق�د اإىل م�سنفني و�سي�سار اإىل اإ�سدار قرارات فيها.

العمل للحيل�لة دون تعاظم امل�سكالت املتعلقة بالكادر  اإنه لبد من ت�سريع وترية   وقال رئي�س جلنة ق�سايا امل�ظفني حممد املعاقبة 

داري م�سيدا بجه�د اإدارة اجلامعة واهتمامها اجللي يف �س�ؤون العاملني فيها. الإ

 ووجه الزعبي ال�سكر لرئي�س اجلامعة الدكت�ر عادل الط�ي�سي مثنيا على عطائه وم�سريته العلمية والعملية يف اجلامعة وما بذله من 

جه�د يف خدمة اجلامعة وال�طن .

 جاء الجتماع عقب وقفة لعدد من امل�ظفني اأمام مبنى اإدارة اجلامعة للمطالبة بت�سريع عملية اتخاذ القرار يف مطالبهم.

اأ.د. خالد ط�قاناأ.د. ب�سري الزعبي

الزعبي خالل الجتماع
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إضاءات

مشروع حلل قضايا تسجيل طلبة األردنية 

�ستاذ امل�سارك  اأعد الأ ردنية-  اأخبار الأ

كلية  يف  امليكاترونك�س  هند�سة  ق�سم  يف 

الهند�سة والتكن�ل�جيا الدكت�ر الزائر �سامل 

ق�سايا  حل  يف  لي�سهم  م�سروعًا  حم�ر  اأب� 

ت�سجيل طلبة اجلامعة.

ويت�سمن امل�سروع جدولة امل�اد الدرا�سية 

ي�فر  ما  اأوت�ماتيكي،  بنظام  اجلامعة  يف 

الدرا�سي  الف�سل  م�اد  ت�سجيل  للطالب 

ب�سه�لة، وي�فر العبء التدري�سي للمدر�سني 

والقاعات  املدرجات  ا�ستخدام  جانب  اإىل 

التدري�سية ب�سكل متكامل و�سامل.

وعر�س اأب� حم�ر اأهداف امل�سروع واآلية 

تنفيذه خالل جل�سة عمل بح�س�ر نائبي رئي�س 

والدكت�رة  الزعبي  ب�سري  الدكت�ر  اجلامعة 

هالة اخليمي احل�راين وعميد كلية الهند�سة 

وعدد  قاقي�س  �سميح  الدكت�ر  والتكن�ل�جيا 

ووحدة  احلا�س�ب  مركز  يف  امل�س�ؤولني  من 

القب�ل والت�سجيل يف اجلامعة. 

يخدم  امل�سروع  هذا  اإن  حم�ر  اأب�  وقال 

ومعاهدها  اجلامعة  كليات  طلبة  جميع 

ردنية يف البط�لة الدولية للكيك ب�ك�سينغ  ردنية- ت�سارك اجلامعة الأ اأخبار الأ

ول من �سباط املقبل، مب�ساركة اأندية عربية  و)الكي ون(، والتي �ستقام يف م�سر الأ

واأوروبية.

ندية العربية الثانية، والتي جرت  ردنية لقب بط�لة الأ  ويحمل فريق اجلامعة الأ

ردنية  ول يف بط�لة اجلامعات الأ يف عمان اأواخر العام املا�سي، كما اإنه احتل املركز الأ

للكيك ب�ك�سينع.

ردنية للمناف�سة   وي�سعى الفريق الذي يحظى باهتمام خا�س من اإدارة اجلامعة الأ

على لقب بط�لة م�سر الدولية، حيث وفرت له الحتياجات ال�سرورية لإجناح هذه 

امل�ساركة.

من  نخبة  وي�سم  زقزوق،  وليد  خالد  املدرب  ردنية  الأ اجلامعة  فريق  ويق�د 

وكامل  اأب� ح�س�ه  وعدي  زقزوق  و�سيف خالد  زياد  اأمثال: جراح  اللعبة  اأملع جن�م 

�سافة اإىل الالعبتني اأ�سماء  اخلري�سة و ادهم عزام، وراأفت واإبراهيم اجلي��سي بالإ

الراميني ورمي حمدان. 

ردنية   ويحظى الفريق باهتمام من قبل مدير الن�ساط الريا�سي يف اجلامعة الأ

ت�سهيل  على  ويعمل  الالعبني،  احتياجات  قرب  عن  يتابع  والذي  دلب�ح،  اب�  نايف 

دارية والفنية. اأم�رهم الإ

"األردنــــــيــــــة"
تــــــــشــــــــارك
بــــبــــطــــولــــة
مــصــر الــدولــيــة
لــــلــــكــــيــــك
ــغ ــن ــي ــس ــوك ب

وطب  الطب  كلية  طلبة  با�ستثناء  العلمية 

على  الدرا�سة  فيهما  ت�سري  اللتني  �سنان  الأ

جتارب  اإجراء  اإىل  لفتًا  ال�سن�ات،  نظام 

الذي  امل�سروع  اإعداد  فرتة  خالل  ناجحة 

ا�ستغرق زهاء عامني .

متكن  اجلديدة  العملية  اأن  واأ�ساف 

التي  الدرا�سية  املادة  اختيار  من  الطالب 

درا�سته  خالل  العلمي  حت�سيله  تنا�سب 

وت�زيع  الرتباك  اإىل جانب عدم  اجلامعية 

امل�اد الدرا�سية على املدر�سني بعدالة ودقة، 

والقاعات  املدرجات  ا�ستغالل  عن  ف�ساًل 

ا�ستخدام  �س�ء  على  والق�ساء  التدري�سية 

هذه القاعات، ما ي�فر على اجلامعة اإن�ساء 

قاعات جديدة.

لديها  العملية  هذه  اأن  حم�ر  اأب�  واأكد 

للطالب  ال�قت واجلهد  ا�ستغالل  جدوى يف 

املدر�سني  لختيار  بالن�سبة  واإدارية  ومالية 

والقاعات التدري�سية. 

بال�كالة  اجلامعة  رئي�س  بدوره اأكد 

اإخ�ساع  اأهمية  الزعبي  ب�سري  الدكت�ر 

امل�سروع ملزيد من الدرا�سة لال�ستفادة منه 

اجله�د  مقدرًا  اجلامعة،  طلبة  ت�سجيل  يف 

جراء هذه الدرا�سة  التي قام بها اأب� حم�ر لإ

ق�سايا  حل  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي 

الت�سجيل م�ستقباًل.

وطرحت نائب رئي�س اجلامعة الدكت�رة 

م�سغرة  عمل  ور�سة  اإقامة  فكرة  احل�راين 

مركز  يف  املعنية  اجلهات  فيها  ت�سارك 

احلا�س�ب ووحدة القب�ل والت�سجيل ودائرة 

ال�س�ء على كيفية  لت�سليط  الب�سرية  امل�ارد 

التي  طراف  الأ مع  امل�سروع بالتعاون  تنفيذ 

لها عالقة بعملية ت�سجيل الطلبة .

تطبيق  ميكن  اأنه  اإىل  حم�ر  اأب�  ولفت 

ردنية  الأ اجلامعات  جميع  يف  امل�سروع  هذا 

اأن  ميكن  اأنه  م��سحًا  واخلا�سة،  الر�سمية 

جامعة  كل  يف  ول�يات  الأ امل�سروع  يعك�س 

تقدرها  التي  همية  والأ الت�سل�سل  بح�سب 

التدري�سي  العبء  حيث  من  اجلامعة  اإدارة 

ت�زيع  عن  ف�ساًل  الطلبة،  م�اد  وتعار�س 

اأوقات واأماكن املحا�سرات .
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ردنية الدكت�ر جملي حميالن عن البدء باإن�ساء م�ست�سفى متخ�س�س )بال�لدة  ردنية- اأعلن مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأ اأخبار الأ

ردنية بالقرب من مبنى الط�ارئ وب�سعة )100( �سرير، منها )32( �سريرًا للم�اليد اجلدد و)68(  واخلداج( تابع مل�ست�سفى اجلامعة الأ

�سريرًا ملنامات ال�لدة، ومب�ساحة اإجمالية تقّدر بـــ )4750(  مرتا مربعا. وقال اإن هذا »امل�سروع منحة دولية وبدعم كامل من م�سروع دعم 

مريكية للتنمية الدولية، م�سريا اإىل اأن تكاليف امل�سروع من بناء وجتهيزات طبية ومكتبية ول�ازم  النظم ال�سحية الثاين التابع لل�كالة الأ

تبلغ نح� 6 ماليني دولر اأمريكي«.

ردنية بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�سها  واأ�ساف »باأنه �سيتم النتهاء من ا�ستكمال البناء وافتتاحه ر�سميًا مبنا�سبة احتفالية اجلامعة الأ

ردنية يف جمالت  الأ م�ست�سفى اجلامعة  ن�عية خلدمات  اإ�سافة  �ست�سّكل  الت��سعة  اأن هذه  واعترب حميالن   . 2012 العام احلايل  خالل 

طباء  طب وجراحة ال�لدة وطب وجراحة اجلنني ورعاية حديثي ال�لدة، م�سريًا اإىل اأن امل�ست�سفى ميتلك امل�ارد الب�سرية امل�ؤهلة من الأ

والتمري�س والك�ادر الفنّية امل�ساندة التي تتمتع بالتاأهيل والكفاءة العاليتني، اإذ حتت�ي دائرة الن�سائية والت�ليد على )10( ا�ست�ساريني يف 

م واجلنني، وا�ست�ساري يف طب األم واجلنني والتداخالت اجلراحية للجنني،  الن�سائية والت�ليد والعقم منهم )3( ا�ست�ساريني يف طب الأ

ورام الن�سائية، وا�ست�ساري يف الغدد ال�سماء وامل�ساعدة على الإجناب،  وا�ست�ساري يف امل�سالك الب�لية والن�سائية، وا�ست�ساري يف اأمرا�س الأ

و)3( ا�ست�ساريني يف الن�سائية والت�ليد والعقم، كما يت�فر يف امل�ست�سفى ا�ست�ساريتان يف العناية املركزة حلديثي ال�لدة.

ردنية  من جانبه قال مدير م�سروع دعم النظم ال�سحية الثاين، الدكت�ر �سربي حمزة، اإن هذا امل�سروع  �سيمّكن م�ست�سفى اجلامعة الأ

لتخاذ  اخلدمة  ملقدمي  الالزمة  الطبّية  املعل�مات  ال�ساعة  مدار  وعلى  �ستتيح  التي  الالزمة  املعل�ماتية  ال�سحّية  النظم  ا�ستحداث  من 

طباء  القرار املنا�سب مبا يخدم مر�سى اأق�سام الن�سائية والت�ليد واخلداج، مبينًا اأن امل�سروع �سيقدم برناجمًا تدريبيًا وتاهيليًا خا�سًا بالأ

واملمر�سني والقابالت ومقدمي اخلدمة يف اأق�سام هذا امل�سروع.

إضاءات

أبو كركي : خطة إستراتيجية لتطوير

دورات "استشارات األردنية"

ردنية العام املا�سي نح� )100( دورة تدريبية  ردنية- نفذ مركز ال�ست�سارات يف اجلامعة الأ اأخبار الأ

ا�ستفاد منها اأعداد كبرية من طلبة اجلامعة واأبناء املجتمع املحلي والعربي والدويل.

�ستاذ الدكت�ر جنيب اأب� كركي فاإن اإدارة املركز اأعدت خطة متكاملة و�ساملة   وبح�سب مدير املركز الأ

عمال  قامة دورات تدريبية يحتاجها ال�س�ق املحلي بهدف رفع طاقات وقدرات الفنيني واملهنيني ورجال الأ لإ

اإدارة املركز على  اأن  اأب� كركي  وفئات و�سرائح خمتلفة من تراكم اخلربة واملعرفة يف اجلامعة. واأ�ساف 

ا�ستعداد لتلقي اأي مقرتح من اأي جهة حك�مية اأو خا�سة لعقد دورة اأو تقدمي ا�ست�سارة علمية اأو فنية اأو 

حتاليل يف التخ�س�سات التي حتتاجها انطالقًا من ر�سالة اجلامعة التي ت�ؤكد على اأن خدمة املجتمع اأحد 

اأهدافها.

وقال اأب� كركي اإن للمركز �سفحة على »الفي�س ب�ك« با�سم مركز ال�ست�سارات وميكن للجمه�ر والطلبة 

الطالع عليها ومعرفة اأدق التفا�سيل ح�ل اهتمامات املركز والدورات التي يقدمها واأن�سطته اأول باأول.

ال�سركات  والتجارة وكربى  ال�سناعة  ال�زارات وغرف  الت�سال مع  للعام اجلديد  امل�ستقبلية  املركز  وبرامج  اأن من خطط  واأ�ساف 

وامل�ؤ�س�سات لبناء ج�س�ر من التعاون ومتكينها من ال�ستفادة من اخلربات امل�ج�دة يف اجلامعة.

التي  اأن اخلدمة  اإىل  العام احلايل، م�سريًا  التي يتقا�ساها املركز  التدريبية  اإطالقًا لرفع ر�س�م الدورات  نية  اأنه ل  اأب� كركي  واأكد 

تقدمها اجلامعة ل تهدف اإىل الربح املادي بل خلدمة امل�ؤ�س�سات ال�طنية لتمكينها من التط�ر وحتديث منتجها التي تقدمة للجمه�ر.

وذكر مدير املركز التخ�س�سات العلمية التي ميكن للباحثني عن عمل اأو العاملني يف هذه القطاعات النت�ساب لهذه الدورات التدريبية 

لزيادة مهاراتهم وقدراتهم العلمية التي تنعك�س على اأدائهم وجناح امل�ؤ�س�سات التي يعمل�ن بها. ي�سار اإىل اأن املركز يعقد �سن�يًا دورات 

الزراعي  احلقل  ويف  طبية  ودورات  والغذاء  اجل�دة  و�سالمة  وال�سكرتارية  والقان�ن  الرتب�ية  والعل�م  واللغات  احلا�س�ب  يف  متخ�س�سة 

ردن. عمال و�سيانة املركبات وغريها من الدورات التي حتتاجها م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س يف الأ واأخرى يف املحا�سبة واإدارة الأ

مستشفى متخصص بالوالدة واخلداج
بسعة 100 سرير في "األردنية"

اأ.د. جنيب اأب� كركي
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ملتقيات

األميرة سمية تفتتح ملتقى حول املوارد املائية

في منطقة الشرق األوسط

مدينة  رئي�س  قالت  ردنية-  الأ اأخبار 

امللكية  العلمية  واجلمعية  العلمية  احل�سن 

مرية �سمية بنت احل�سن اإن م�سكلة  �سم� الأ

حتل  اأن  ميكن  ل  ردن  الأ يف  املياه  اإدارة 

يف  امل�ستدامة  للتنمية  متكاملة  نظرة  دون 

ردن. الأ

مللتقى  افتتاحها  خالل  �سم�ها  واأكدت 

عن�ان  يحمل  الذي  الثاين  – ك�ل�ن  عمان 

منطقة  يف  املائية  وامل�ارد  خ�سر  الأ "النم� 
امل�ستدامة  التنمية  و�سط" اأهمية  الأ ال�سرق 

ب�سكل  و�سط  الأ وال�سرق  ردن  لالأ وال�ساملة 

عام.

الذي  امللتقى  خالل  �سم�ها  واأ�سافت 

ك�ل�ن  وجامعة  ردنية  الأ اجلامعة  نظمته 

العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  ملانية  الأ

ملانية  الأ املائية  ال�سراكة  وبرنامج  امللكية 

"اأن التنمية امل�ستدامة ل ميكن اأن تن�ساأ اإل 
اجل�انب  كل  مي�س  متكامل  نهج  خالل  من 

املتعلقة بحياتنا."

الذي  امللتقى  خالل  �سمّ�ها  و�سددت 

عن  وممثلني  العلماء  من   100 فيه  �سارك 

وقطاعات  والبيئة  للمياه  رئي�سية  منظمات 

النظر  اأهمية  على  القت�سادية  التنمية 

ج�انب  مت�س  �ساملة  كق�سية  املياه  لق�سية 

احلياة املختلفة جلميع امل�اطنني، واأن حلها 

يجب اأن يك�ن اأول�ية وطنية.

و�سكرت �سمّ�ها املنظمني على اهتمامهم 

ردن يف اأحدى اأهم الق�سايا  وتعاونهم مع الأ

ردن. احلي�ية وامل�ؤثرة يف م�ستقبل الأ

ملاين يف عمان ي�اخيم  واأ�ساد ال�سفري الأ

التي  ملانية  الأ ردنية  الأ بالعالقات  هايدرون 

البلدين  قيادتي  اهتمام  بف�سل  تر�سخت 

خ�س��سًا  وتط�يرها،  بتنميتها  احلكيمتني 

بالده  حر�س  م�ؤكدا  العلمية،  امليادين  يف 

جمال  يف  النامية  الدول  جه�د  دعم  على 

لذلك  خ�س�ست  حيث  ردن  الأ ومنها  املياه 

مبلغ350 ملي�ن دولر لكل الدول النامية يف 

جمال املياه.

ملانية على اإدامة  واأكد حر�س احلك�مة الأ

اجلامعات  وبني  بينها  اجلامعي  التعاون 

ردنية خا�سة يف جمال البيئة واملياه. الأ

اآراء  اإىل حتليل وتقدمي  امللتقى  ويهدف 

املتميزين  والعلماء  اخلرباء  من  امل�ساركني 

اخلا�سة  �سئلة  لالأ اإجابات  و�سع  لغايات 

يعالج  الذي  خ�سر  الأ النم�  روؤية  بتحقيق 

بلدان  من  كثري  يف  احلايل  املائي  جهاد  الإ

املنطقة.

ق�سايا  امللتقى  يف  امل�سارك�ن  وناق�س 

اقت�سادية فعالة و�ساملة تهدف اإىل ال��س�ل 

)اخل�سراء(،  امل�ستدامة  التنمية  اإىل 

التنمية  �سركاء  نظر  وجهة  م�ستعر�سني 

وحك�مية  علمية  قطاعات  من  املختلفني 

اأف�سل  وحتديد  عر�س  مت  كما  وخا�سة. 

وجمالت  وال�سرتاتيجيات  املمار�سات 

بني  امل�ستقبلي  البحثي  العلمي  التعاون 

طراف. خمتلف الأ

وت�سمن امللتقى م�ا�سيع مهمة �ستناق�س 

تتخذ  والتي  احلايل،  العام  ر�س  الأ قمة  يف 

والتنمية  اخل�سراء  التنمية  مفه�م  من 

وبناء  رئي�سًا حللقاتها،  امل�ستدامة م��س�عًا 

على ذلك �سيت�سمن ملتقى عمان – ك�ل�ن 

الثاين م�ا�سيع ذات عالقة ت�ستمل املفاهيم 

ال�سرق  منطقة  يف  املائية  بامل�ارد  املتعلقة 

كرث  و�سط والتي تعد واحدة من املناطق الأ الأ

�سحَا يف امل�سادر املائية عامليًا بهدف اإعداد 

ر�س. ر�سالة يتم ت�جيها اإىل م�ؤمتر قمة الأ

للتعاون  نتيجة  ه�  امللتقى  اأن  اإىل  ي�سار 

ملانية  الأ واحلك�مة  ردن  الأ بني  امل�سرتك 

من  بداأ  وقد  العايل،  التعليم  جمالت  يف 

بني  امل�سرتك  املاج�ستري  برنامج  خالل 

للعل�م  ك�ل�ن  وجامعة  ردنية  الأ اجلامعة 

للم�ارد  املتكاملة  دارة  "الإ يف  التطبيقية 

ال�سبان  الربنامج  هذا  وي�ستهدف  املائية"، 

املائية  دارة  الإ جمالت  يف  العاملني  العرب 

من  مم�لة  درا�سية  منح  تقدمي  خالل  من 

ملانية الحتادية. احلك�مة الأ

حفل افتتاح امللتقى
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ملتقيات

األميرة بسمة ترعى أعمال امللتقى الثامن

لطلبة طب حوض املتوسط في "األردنية"

رعت  ردنية-  الأ اأخبار 

بنت  ب�سمة  مرية  الأ �سم� 

ردنية  الأ طالل يف اجلامعة 

قليمي  الإ امللتقى  اأعمال 

الثامن لطلبة الطب يف ح��س 

املت��سط  بي�س  الأ البحر 

املراأة«  »�سحة  عن�ان  حتت 

الذي نظمه الحتاد الدويل 

يف  الطب  طلبة  جلمعيات 

اإن  �سم�ها  ردن.  وقالت  الأ

ردن  انعقاد هذا امللتقى يف الأ

الطلبة  داء  لأ تقديرًا  يعد 

وللم�ساريع  العاملية  امللتقيات  يف  ردنيني  الأ

التط�عية التي نفذوها، معربة عن تقديرها 

تتناول  التي  للملتقى  املهمة  للم��س�عات 

حق�ق املراأة ال�سحية يف العامل العربي مبا 

دور  واأهمية  الإجنابية،  ال�سحة  ذلك  يف 

اإ�سافة  طباء يف حماية املراأة من العنف  الأ

�سرة. واأ�سافت اأن طلبة  اإىل ق�سية تنظيم الأ

ردنيني هم جزء من �سبابنا الذين  الطب الأ

نعتز بهم ونفخر باإجنازاتهم ونعتربهم اأداة 

املجالت،  خمتلف  يف  ف�سل  الأ نح�  التغيري 

اأو�سع يف تط�ير  اإىل م�ساركة  داعية الطلبة 

من  جزءا  باعتبارهم  به  والرتقاء  ال�اقع 

هذا ال�اقع ومن امل�ستقبل اأي�سا. 

هنا  اجتمعتم  »لقد  �سم�ها:  وتابعت 

حياة  من  املهمة  املرحلة  هذه  يف  الي�م 

منطقتنا التي ت�سهد حراكا وا�سعا لل�سباب؛ 

اإطار  يف  �سالح  والإ التغيري  عملية  لتبنى 

تلك  وهي  وامل�ساواة،  والعدالة  احلرية  من 

ي جمتمع  �سا�سية التي ل بد منها لأ القيم الأ

لتحقيق التقدم والزدهار. 

يف  احلا�سمة  املرحلة  هذه  يف  وقالت 

من  واحدا  الفقر  ي�سكل  التي  منطقتنا 

جمتمعاتنا،  ت�اجه  التي  التحديات  اأبرز 

ي�فر  ن�سانية  الإ الطب  مهنة  اختياركم  فاإن 

يف  النبيل  هدفكم  لتحقيق  الفر�سة  لكم 

ثار  الآ مل�اجهة  تط�عية  باأعمال  القيام 

ف�س�اء  ن�سان.  الإ �سحة  على  للفقر   العميقة 

اأطباء  اأو  الدرا�سة  مقاعد  على  اأكنتم 

ممار�سني، فاإنكم ت�ستطيع�ن مبهنتكم عالج 

وتاأثري مر�سه  اآلمه  املري�س وتخلي�سه من 

على اأ�سرته مبا يعيد له قدرته على العتماد 

القت�سادية  ظروفه  وحت�سني  نف�سه  على 

والجتماعية.

جتربة  لدينا  ردن  الأ يف  باأننا  واأ�سافت 

مهمة يف هذا املجال وهي احلمالت الطبية 

ح�سان منذ العام  التي تنفذها حملة الرب والإ

2000، اإذ يق�م اأطباء و�سيادلة وممر�س�ن 

الخت�سا�سات،  خمتلف  من  متط�ع�ن 

من  املحلية  املجتمعات  على  مكثفة  بج�لت 

لت�سخي�س احلالت  خالل عيادات ميدانية 

ويف  املنا�سبة.  دوية  الأ و�سرف  املر�سية 

فاإن  متابعة طبية  اإىل  التي حتتاج  احلالت 

املتخ�س�سة  الطبية  واملراكز  امل�ست�سفيات 

الرعاية  ت�فري  تت�ىل  احلملة  يف  املتط�عة 

العمليات  واإجراء  والعالجية  ال�سحية 

اجلراحية الالزمة لها.

ح�سان  واأكدت �سم�ها اأن حملة الرب والإ

جعلتنا نلم�س عن كثب مدى حاجة �سريحة 

وا�سعة من اأهلنا لهذا العمل التط�عي وخا�سة 

يف املناطق النائية. واأ�سارت �سم�ها اإىل اأن 

الدول،  خمتلف  يف  م�سابهة  جتارب  هناك 

وكل هذه التجارب ت�ؤكد اأهمية هذا اللقاء، 

وما ي�سعى الحتاد العاملي لطلبة الطب اإىل 

التط�عي  العمل  حتقيقه من تر�سيخ ملفه�م 

باأنف�سكم  لتلم�س�ا  لديكم 

ت�ستطيع�ن  ما  اأهمية 

اأهلكم  خلدمة  به  القيام 

عميد  وقال  وجمتمعاتكم. 

اجلامعة  يف  الطب  كلية 

عزمي  الدكت�ر  ردنية  الأ

م��س�عات  اإن  حمافظة 

من�سجمة  جاءت  امللتقى 

�سم�  ون�ساطات  اأفكار  مع 

فيما  ب�سمة،  مرية  الأ

من  تقديرًا  املراأة  يخ�س 

القائمني على امللتقى لدور 

اأن  حمافظة  واأكد  املجال.  هذا  يف  �سم�ها 

�سم�ها  اأول�يات  �سلم  اأعلى  يف  املراأة  دعم 

واأن اختيار م��س�ع �سحة املراأة جاء اإميانا 

عنه  غنى  ل  �سريك  املراأة  باأن  امللتقى  من 

والجتماعي.  القت�سادي  النم�  عملية  يف 

بدورها، قالت من�سقة اإقليم �سرق املت��سط 

الطب،  طلبة  جلمعيات  الدويل  لالحتاد 

الحتاد  اإن  الق�سماين،  جلني  الطالبة 

ال�سن�ية على جميع  امللتقيات  بتنظيم  يق�م 

اختيار  اأن  اإىل  م�سرية  الطبية،  امل�ست�يات 

الثامن حتت عن�ان »�سحة  امللتقى  م��س�ع 

املراأة« اإميانًا باأهمية �سحة املراأة وانعكا�سها 

على املجتمع ب�س�رة عامة. من جهته، قال 

رئي�س الحتاد الدويل جلمعيات طلبة الطب 

اإن  ملكاوي،  اإبراهيم  الطالب  ردن،  الأ يف 

الحتاد العاملي جلمعيات طلبة الطب تاأ�س�س 

العام 1951 واإنه قام منذ ذلك احلني باإجناز 

يف  الطب  طالب  جه�د  خالل  من  الكثري 

التح�سريية  اللجنة  رئي�سة  واأ�سارت  العامل. 

اأن  اإىل  ال�س�يلميني  وعد  الطالبة  للملتقى 

فكار واخلربات  امللتقى يهدف اإىل تبادل الأ

على  وترجمتها  امللتقى  يف  امل�ساركني  بني 

اأكرث  امللتقى يجمع  اإن  وقالت  ال�اقع.  اأر�س 

ال�سرق  دول  من  طب  طالب  األف   150 من 

و�سط ومن خمتلف اأنحاء العامل، وي�ستمل  الأ

على عدد من ور�س العمل املتخ�س�سة التي 

تعنى بال�ساأن ال�سحي للمراأة.

لقطة تذكارية
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أنشطة وفعاليات

افتتاح معرض رسومات األطفال األيتام

وذوي االحتياجات اخلاصة في "األردنية"

ردنية- افتتح يف قاعة املعار�س  اأخبار الأ

ر�س�مات  معر�س  الطلبة  �س�ؤون  عمادة  يف 

عامل  »للطف�لة  بعن�ان  الثاين  طفال  الأ

جديد«.

و�سارك يف املعر�س الذي نظمته منظمة 

املر�سم  مع  بالتعاون  الدولية،  �ستارت 

برعاية  الجتماعي  العمل  ومعهد  اجلامعي 

ال�سرعة،  نائل  الدكت�ر  الطلبة  �س�ؤون  عميد 

طفال  بالأ تعنى  وجمعيات  مراكز  اأطفال 

يتام وذوي الحتياجات اخلا�سة واأطفال  الأ

اليتيم  رعاية  جمعية  بينها،  من  املخيمات 

اخلا�سة  للرتبية  الل�يبدة  ومركز  اخلريية 

مرية  وقرى عمان )اأ�س اأو اأ�س(، ومركز الأ

اخلا�سة،  للرتبية  احل�سني  بنت  عالية 

ومركزا الربامج الن�سائية يف خميمي البقعة 

وحطني.

وتاأتي ر�س�مات املعر�س ح�سيلة ور�سات 

عمل وتدريب على فن�ن الر�سم من بيئتهم 

به  تفي�س  وما  ن�سانية  والإ والعربية  املحلية 

بدت  ذاتية  واأفكار  روؤى  م�ستمدة من  وقائع 

يف ل�حات من الب�رتريه ل�سخ�سيات عادية 

الطبيعة  من  �س�ر  اإىل  اإ�سافة  وزخارف، 

طفال  ونباتات وت�ساري�س حيث وظف فيها الأ

األ�انا زيتية ومائية واأحبار على قما�س وورق 

وكرت�ن.

ويف  بعف�يتها  عمال  الأ تلك  وات�سمت 

اتكاءها على م�اد اأولية من خط�ط واأل�ان 

ن�سانية  الإ وامل�ساعر  حا�سي�س  بالأ تفي�س 

طفال من بيئات  الرقيقة التي ينظر فيها الأ

�س�ر  من  بهم  يحيط  ما  اإىل  حظا  قل  الأ

واأحداث ووقائع.

فرع  �ستارت/  منظمة  مديرة  وقالت 

يهدف  املعر�س  اإن  راج�ح  اأب�  عال  ردن  الأ

يف  يتام  الأ طفال  الأ طاقات  اإظهار  اإىل 

الر�سم والتعبري بعد انخراطهم يف ور�سات 

على  املا�سية  ال�ستة  �سهر  الأ خالل  تدريبية 

اأن هناك  اإىل  والتل�ين، لفتة  الر�سم  فن�ن 

طفال  الأ اأجنزها  جدارية  ل�حة  من  اأكرث 

جمالية  �سمات  حتمل  وتعابري  بت�ساميم 

متن�عة.

الدولية  �ستارت  منظمة  اإن  اإىل  ي�سار 

م�ؤ�س�سة غري ربحية تاأ�س�ست يف انكلرتا من 

طفال  الأ م�اهب  رعاية  يف  الهتمام  اأجل 

من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  يتام  الأ

ودجمهم  بالفن�ن  معرفتهم  اإثراء  اأجل 

يف  لها  فرع  اإقامة  على  وعملت  باملجتمع، 

ردن حديثًا اإبان م�ساركتها �سمن فعاليات  الأ

معر�س اأرت دبي.

ــة"  ــي "متــريــض األردن
تـعـقـــــــــــد دورة

ــيــة  ــات أول ــاف ــع إس

لـــلـــعـــامـــات فــي

دور رعايـــة األطفـال

عقدت جلنة اجلامعة  ردنية-  اأخبار الأ

يف  التمري�س  كلية  يف  املحلي  واملجتمع 

ويل  الأ �سعاف  الإ دورة  ردنية  الأ اجلامعة 

اإىل  الدورة  وهدفت  احل�سانة  طفال  لأ

ت�عية العامالت يف احل�سانات ودور رعاية 

للحروق  ويل  الأ �سعاف  الإ بطرق  طفال  الأ

نعا�س القلبي  والك�س�ر وحالت ال�سردقة و الإ

اإن  زيالين  رقية  الدكت�رة  للطفل. وقالت 

�سعاف  التدخل الب�سري الف�ري من خالل الإ

بالبقاء  املري�س  فر�سة   يح�سن  ويل  الأ

جراء  الإ اتخاذ  خالل  من  احلياة  قيد  على 

اإمكانية احلد  اإىل  اإ�سافة  املبكر،  ال�سعايف 

من تداعيات اجلروح واحليل�لة دون زيادة 

اأن  زيالين  واأ�سافت  امل�ساب.  حالة  �س�ء 

الدورة تاأتي �سمن �سل�سلة ندوات وور�س عمل 

يف خمتلف املجالت تعقدها اللجنة للمجتمع 

مر  الأ �سرائحه،  اختالف  على  املحلي 

اإىل  الرامية  اجلامعة  اأهداف  يعزز  الذي 

املحلي. واأعربن  املجتمع  مع  التعاون  تعزيز 

لدور  تقديرهن  عن  الدورة  يف  امل�ساركات 

املجتمع  تنمية  �ساأنه  من  الذي  اجلامعة 

وتط�يره وبالتايل تنمية وتط�ير ال�طن.

جانب من الفتتاح
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محاضرات ومؤمترات

محاضرتان للزعبي حول البيئة االقتصادية الدولية واالقتصاد 

األردني في كلية الدفاع الوطني

اجلامعة  رئي�س  قال  ردنية-  الأ اأخبار 

الزعبي  ب�سري  الدكت�ر  بال�كالة  ردنية  الأ

لال�ستثمار  جاذبة  مبزايا  يتمتع  ردن  الأ اإن 

اأبرزها امل�قع ال�سرتاتيجي املميز  جنبي  الأ

الذي يت��سط قارات اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا.

امل�ستقرة  ال�سيا�سية  البيئة  اأن  واأ�ساف 

والقت�ساد امل�جه نح� اقت�ساد ال�س�ق احلر 

عفاءات املجزية لت�سجيع  وتعدد احل�افز والإ

�س�اق العاملية  ال�ستثمار و�سه�لة ال��س�ل لالأ

ال�سناعية  واملدن  احلرة  املناطق  ووج�د 

واإدارتها باأ�سل�ب كف�ؤ وبعقلية القطاع اخلا�س 

جنبي. ع�امل مهمة جلذب ال�ستثمار الأ

األقاها  حما�سرة  خالل  الزعبي  واأ�سار 

امللكية  ال�طني  الدفاع  كلية  من  بدع�ة 

يف  القت�سادية  "البيئة  بعن�ان   ردنية  الأ

ردين من عنا�سر  ردن وم�قع القت�ساد الأ الأ

امل�ارد  ت�فر  اإىل  ال�طني"  من  والأ الق�ة 

ال�سريبية  عفاءات  والإ امل�ؤهلة  الب�سرية 

املتعددة بدءا من مدخالت ال�سناعة وحتى 

ق�سائي  جهاز  ووج�د  ال�سادرات  �سريبة 

وه�  وامل�ؤ�س�سية  املهنية  من  كبري  قدر  على 

كانت  حيثما  امل�ستثمرين  حلق�ق  �سامن 

م�اقع اخلالف .

تط�ر  مراحل  ح�ل  الزعبي  وحتدث 

وىل  الأ املرحلة  من  بدءًا  ردين  الأ القت�ساد 

�سهدت  التي    1981-1976 من  املمتدة 

اخلم�سية  التنمية  خلطة  ردن  الأ تنفيذ 

الزدهار  من  حالة  فيها  وحقق  وىل،  الأ

حيث  قيا�سية؛  من�  مبعدلت  القت�سادي 

الناجت  ال�سن�ي يف  النم�  بلغ مت��سط معدل 

�سعار اجلارية %20.7،  املحلي الإجمايل بالأ

هذه  يف  الزدهار  ع�امل  اأهم  اإىل  م�سريًا 

يدي  الأ على  الطلب  زيادة  ومنها  الفرتة 

العربي  اخلليج  دول  يف  ردنية  الأ العاملة 

والطلب على  الدول  تلك  نفاق يف  الإ وزيادة 

ردنية. ال�سادرات الأ

من  متتد  التي  الثانية  املرحلة  اإن  وقال 

الن�ساط  يف  تراجع  �سهدت   1988-1982

ردن يف اأواخر املرحلة  القت�سادي وعانى الأ

اأزمة اقت�سادية خانقة، يف حني اأن املرحلة 

1989-1998 هي مرحلة الت�سحيح  الثالثة 

بتنفيذ  ردن  الأ �سرع  حيث  القت�سادي، 

برنامج تكييف هيكلي �سرعان ما تاأثر ب�سبب 

حرب اخلليج الثالثة.

الرابعة  املرحلة  اأن  الزعبي  واأو�سح 

ت�سلم جاللة  1999 مرحلة  بداأت عام  التي 

الد�ست�رية،  �سلطاته  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

القت�سادي  �سالح  الإ اأجندة  اعتلت  فقد 

الجتماعي �سلم اأول�يات جاللته.

برامج  جاللته  عهد  يف  ردن  الأ وتبنى 

بهدف  الجتماعي  القت�سادي  التح�ل 

اإىل  هدفت  �سيا�سات  تنفيذ  يف  �سراع  الإ

من  امل�اطنني  معي�سة  م�ست�ى  حت�سني 

وجذب  القت�ساد  حترير  يف  ال�سري  خالل 

وتعزيز  جنبية  والأ العربية  ال�ستثمارات 

معاجلة  على  والعمل  اخلا�س  القطاع  دور 

م�سكلتي الفقر والبطالة.

وفقًا  جاللته  عهد  يف  ردن  الأ ووا�سل 

متثلت  اإ�سالحية  برامج  تنفيذ  للزعبي 

اأهدافها يف املحافظة على معدلت ت�سخم 

منخف�سة وتعزيز الحتياطات من العمالت 

للدين  القائم  الر�سيد  وتخفي�س  جنبية  الأ

اخلارجي.

زمة  الأ فاإن  الزعبي  الدكت�ر  وبح�سب 

املالية العاملية خ�س��سًا خالل عامي 2008-

القت�سادي  النم�  تراجع  اإىل  اأدت   2009

التي  الف�ساد  اآفة  التنمية  م�سرية  وداهمت 

ي�ؤرق  وهمًا  وطنيًا  هاج�سًا  الي�م  ت�سكل 

احلك�مة واملجتمع.

وحدد الزعبي عنا�سر املنعة القت�سادية 

وامل�قع  مني  والأ ال�سيا�سي  بال�ستقرار 

والق�ى  احلي�ي  والقت�ساد  ال�سرتاتيجي 

لال�ستثمار  امل�سجعة  والبيئة  امل�ؤهلة  العاملة 

ال�سريبي  والنظام  القان�ين  والنظام 

والع�س�ية يف  امل�ستقرة  القت�سادية  والبيئة 

التفاقيات.

الداخلي  الدين  واقع  اأن  اإىل  واأملح 

مليار   12.316 نح�  اإىل  و�سل  واخلارجي 

اأي   2011، عام  اأيل�ل  نهاية  حتى  دينار 

عن  دينار  ملي�ن   853 مقدارها  بزيادة 

م�ست�اه لعام 2010. 

ماأزق  اأزمة  من  اخلروج  اأن  واأكد 

من  جمم�عة  اإجراء  يتطلب  املدي�نية 

�سالحات وتط�ير �سيا�سات مالية ونقدية  الإ

وزيادة  الت�سخمية  الجتاهات  من  للحد 

وتط�ير  املحلية  امل�ارد  تعبئة  جه�د  فاعلية 

�سيا�سات التجارة اخلارجية مبا ي�فر مزيدًا 

من احل�افز على النتهاج والت�سدير بهدف 

جنبية. ت�فري املزيد من العمالت الأ

يف  الزعبي  عر�س  ذلك  م�ازاة  ويف 

"البيئة القت�سادية  حما�سرة ثانية بعن�ان 

العاملية  والتجمعات  قليمية  والإ الدولية 

واأثرها  الدولية  القت�سادية  وامل�ؤ�س�سات 

النظام  مراحل  ردين"  الأ القت�ساد  على 

التي   1945 العام  من  الدويل  القت�سادي 

�سهدت �سيطرة الدول الراأ�سمالية املتقدمة 

على احل�سة الكربى لكل من �سندوق النقد 

اأ.د. ب�سري الزعبي
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محاضرات ومؤمترات

الـــــــتـــــــحـــــــول

ـــي ـــراف ـــوغ ـــدمي ال

ــة ــق ــط ــن ــــي امل ف

ـــاط  ـــاألمن يـــخـــل ب

الـــســـكـــانـــيـــة

اجلامعة  يف  افتتحت  ردنية-  الأ اأخبار 

ردنية اأعمال م�ؤمتر »التح�ل ال�سكاين يف  الأ

و�سط«، والذي نظمته كلية العل�م  ال�سرق الأ

الفرن�سي  املعهد  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف 

بحاث  دنى واملعهد الربيطاين لالأ لل�سرق الأ

يف بالد ال�سام وجامعة برين ال�س�ي�سرية.

وهدف امل�ؤمتر الذي افتتحه نائب رئي�س 

مندوبًا  اخل�الدة  ر�سا  الدكت�ر  اجلامعة 

بني  احل�ار  تعزيز  اإىل  اجلامعة  رئي�س  عن 

من  الجتماع  وعلم  والنرثب�ل�جيا  العل�م 

جهة، والطبيعة ال�راثية، وال�راثة ال�سكانية 

واإىل  ثانية،  جهة  من  الإح�سائي  والتحليل 

فهم ع�اقب التح�ل ال�سكاين يف املنطقة من 

خالل تط�ير اأدوات حتليلية.

واأ�سار ع�س� اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر 

جمع  امل�ؤمتر  اأن  اإىل  غرايبة  وليد  الدكت�ر 

وروبية  خرباء وباحثني من الدول العربية  والأ

الدرا�سات  تخ�س�سات  خمتلف  ومن 

ال�سكاين،  التح�ل  ظاهرة  لبحث  ال�سكانية 

عدد  وزيادة  العمري  الرتكيب  خ�س��سًا 

ال�سكان يف املنطقة. واأ�ساف اأن زيادة عدد 

ال�سكان ينتج عنها ت�سخم �سريحة ال�سباب 

مناط ال�سكانية، ما يحدث  واختاللت يف الأ

و�سيا�سية  اقت�سادية  واختاللت  تغريات 

واجتماعية. وحتدث يف جل�سة افتتاح امل�ؤمتر 

املعهد  وممثلة  الفرن�سي  الثقايف  امللحق 

ومدير  عمان  يف  دنى  الأ لل�سرق  الفرن�سي 

بحاث بالد ال�سام ح�ل  املركز الربيطاين لأ

زيادة  و�سرورة  وتطلعاته  امل�ؤمتر  م�ا�سيع 

بحاث املتخ�س�سة يف  التعاون بني مراكز الأ

وروبية. الدول العربية والأ

اجلامعة  دور  على  امل�ؤمترون  واأثنى 

بحث  الذي  امل�ؤمتر  تنظيم  يف  ردنية  الأ

يف  ال�سكاين  الرتكيب  يف  مهمة  ج�انب 

بجه�د  عالقة  له  الذي  و�سط  الأ ال�سرق 

التنمية يف املنطقة.

الدويل والبنك الدويل .

واأ�سار اإىل اآن اأذرع النظام القت�سادي 

والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  هي  العاملي 

الدويل ومنظمة التجارة العاملية، م�ستعر�سًا 

مهام هذه امل�ؤ�س�سات الدولية يف دعم وتعزيز 

�سالمة القت�ساد العاملي.

على  العربي  الربيع  اأثر  الزعبي  و�سرح 

القت�ساد العاملي، مبينًا يف هذا ال�سدد اأن 

"كري�ست�سن  الدويل  النقد  �سندوق  مديرة 

عن   2011 اأول  كان�ن  يف  اأعلنت  لغارد" 

لدول  كقرو�س  دولر  مليار   )35( ت�افر 

اأفريقيا، خ�س��سًا  و�سمال  و�سط  الأ ال�سرق 

الربيع  ي�سمى  فيمًا  تغريًا  �سهدت  لدول 

النقد  �سندوق  اإن  الزعبي  وقال  العربي.  

ومالية  اقت�سادية  خماطر  اإىل  نبه  الدويل 

ت�سهدها  التي  الراهنة  املرحلة  عن  ناجتة 

بع�س الدول العربية.

ردن  الأ عالقة  الزعبي  وا�ستعر�س 

الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  بالبنك 

ردن  ومنظمة التجارة العاملية؛ حيث حدد الأ

البيئة  بتعزيز  الدويل  البنك  مع  اأول�ياته 

واإ�سالح  التنمية املحلية  ال�ستثمارية ودعم 

نفاق  الإ هيكلة  واإعادة  الجتماعية  احلماية 

العام.

النقد  ب�سندوق  ردن  الأ عالقة  اأما 

بتقدمي  ال�سندوق  قيام  فت�سمل  الدويل 

ردن بهدف دعم من� القت�ساد  القرو�س لالأ

ملنظمة  ردن  الأ ان�سمام  وفر  فيما  ردين،  الأ

دولة   )150( اأ�س�اق  فتح  العاملية  التجارة 

ال�سلع  من  ردنية  الأ ال�سادرات  اأمام 

واخلدمات.

ردن يتمتع بعالقات  واأكد الزعبي اأن الأ

ق�ية مع م�ؤ�س�سات مالية واقت�سادية اإقليمية 

وال�سندوق  للتنمية  �سالمي  الإ البنك  منها 

العربية  القت�سادية  للتنمية  الك�يتي 

وال�سندوق  للتنمية  ال�سع�دي  وال�سندوق 

الدويل للتنمية الزراعية )ايفاد( وال�سندوق 

والجتماعي  القت�سادي  مناء  لالإ العربي 

اأوبك  و�سندوق  للتنمية  ظبي  اأب�  و�سندوق 

للتنمية .

امل�ؤ�س�سات  هذه  م�ساهمة  وبني 

وال�سناديق املالية يف دعم وم�ساندة جه�د 

ردن. التنمية القت�سادية واملالية يف الأ

ح�سرها  التي  املحا�سرتني  نهاية  ويف 

الدفاع  كلية  يف  الت�جيه  جلنة  رئي�س 

ال�طني وعدد من املدر�سني وكبار ال�سباط 

وامل�ساركني يف دورات الكلية، اأجاب الزعبي 

عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات ومداخالت احل�س�ر 

القت�ساد  عالقة  جمملها  يف  تناولت  التي 

ردين بالقت�ساد العاملي وال��سع الراهن  الأ

ردين. لالقت�ساد الأ

جانب من امل�ؤمتر
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تعاون واتفاقيات

ومركز إرشاد  اتفاقية تدريب بني "استشارات األردنية" 

ردنية- اأبرم مركز ال�ست�سارات  اأخبار الأ

يف  تعاون  اتفاقية  ردنية  الأ اجلامعة  يف 

للتدريب  اإر�ساد  مركز  مع  التدريب  جمال 

وال�ست�سارات.

الدورات  ت�س�يق  اإىل  التفاقية  وتهدف 

يعقدها  التي  التدريبي  الدبل�م  وبرامج 

عربية  دول  عدة  يف  ال�ست�سارات  مركز 

بهدف رفع الكفاءات العاملة يف تلك الدول 

عانت  التي  تلك  خ�س��سًا  اأدائها،  وتط�ير 

من احلروب والك�ارث.

برامج  من  العديد  التفاقية  وت�سم 

الدبل�م التدريبي، اأهمها برنامج التمري�س 

اخلا�سة  الدبل�م  وبرامج  فروعه  مبختلف 

طفال  الأ ريا�س  مثل  والتعليم  باملدار�س 

حتفيز  م�سروع  قدم  ردنية-  الأ اأخبار 

ال�كالة  من  املم�ل  والبيئة  والطاقة  املياه 

مالية  منحة  الدولية  للتنمية  مريكية  الأ

لتنفيذ م�سروع علمي بحثي يف كلية ال�سريعة 

ردنية. يف اجلامعة الأ

اتفاقية  وامل�سروع  اجلامعة  واأبرمت 

تعاون لجناز امل�سروع البحثي الذي يتناول 

واأ�ساليب  ال�سريعة  كلية  مناهج  تط�ير 

املتعلقة  الدينية  القيم  لتعزيز  التدري�س 

با�ستخدامات املياه والطاقة والبيئة.

اجلامعة  رئي�س  نائب  التفاقية  ووقع 

ومدير  احل�راين  اخليمي  هالة  الدكت�رة 

كلية  عميد  بح�س�ر  اجل�سر  كرمي  امل�سروع 

وعميد  الق�ساة  اأمني  الدكت�ر  ال�سريعة 

مـــــــنـــــــحـــــــة

ملـــشـــروع يــعــزز

القيــــم الديـنـيــة

ـــــي تـــرشـــيـــد ف

ــاه والــطــاقــة املــي

وعدد  اأومت  غ�سان  الدكت�ر  العلمي  البحث 

من امل�س�ؤولني يف امل�سروع.

على  ت�سرف  الذي  امل�سروع  ويهدف 

ال�سريعة  كلية  عميد  م�ساعد  تنفيذه 

طلبة  قدرات  بناء  اإىل  البنا  مناء  الدكت�رة 

جمال  يف  فيها  والباحثني  ال�سريعة  كلية 

وتر�سيد  ا�ستخدامات  يف  ر�ساد  والإ الت�عية 

من  البيئة  على  واملحافظة  والطاقة  املياه 

اأخطار التل�ث من خالل ربط هذه املفاهيم 

بالن�س��س والروؤية ال�سرعية.

و�سيتم خالل امل�سروع البحثي الذي تبلغ 

تكلفته نح� )50( األف دينار وي�ستغرق زهاء 

عامني ا�ستثمار الن�س��س الدينية ال�سرعية 

امل�ساركني  الطلبة  لدى  ال�ازع  تنمية  يف 

املتلقية  اجلهات  ولدى  جهة  من  البحث  يف 

اأثناء  وامل�سلني  املدار�س  طلبة  خ�س��سًا 

خطب اجلمعة وغريهم.

اأن  يف  اأملها  عن  احل�راين  واأعربت 

خلدمة  اأهدافه  البحثي  امل�سروع  يحقق 

جه�د التنمية التي ت�سعى اإىل املحافظة على 

م�ارد املياه والطاقة والبيئة م�سيدة مببادرة 

ت�عية  ي�ستهدف  الذي  املياه  م�سروع حتفيز 

العلمية  قدراتهم  ورفع  اجلامعي  ال�سباب 

والعملية والبحثية.

بدوره اأكد اجل�سر اعتزازه بر�سالة كلية 

�سالمية الهادفة  ال�سريعة يف ن�سر الدع�ة الإ

ن�سانية وفق منهج  اإىل اإ�سالح املجتمعات الإ

العتدال وال��سطية والتي�سري.  

وتاأهيلهم  الرتب�يني  املر�سدين  واإعداد 

�سدمة  يعان�ن  الذين  الطلبة  مع  للتعامل 

برامج  ت�سمل  كما  الك�ارث،  اأو  احلروب 

عمال  اأخرى تتعلق بالعمل امل�سريف واإدارة الأ

ال�ست�سارات  مركز  مدير  وقال  واملحا�سبة. 

اإن هذه التفاقية  اأب� كركي  الدكت�ر جنيب 

اجلامعة  انفتاح  لت��سيع  مهمة  خط�ة  تعد 

الهدف  اأن  اإىل  لفتًا  العربي،  املجتمع  على 

اجلامعة  ب��سل  يتمثل  للمركز  �سا�سي  الأ

باملجتمع من خالل نقل خرباتها بالعتماد 

على زهاء �ستة األف من الكادرين التدري�سي 

اخلربة  ذوي  من  اجلامعة  يف  داري  والإ

والكفاءة العالية.

الدائم  اجلامعة  �سعي  كركي  اأب�  واأكد 

اإىل مد ج�س�ر التعاون يف خمتلف املجالت 

التنمية يف املجتمعني املحلي  بهدف حتقيق 

�سركة  مديرة  اأعربت  بدورها  والعربي. 

العتيبي عن  ن�سرين  الدكت�رة  اإر�ساد  مركز 

التي  مكانات  الإ على  للجامعة  تقديريها 

وفرتها لإجناح العمل امل�سرتك، م�سرية اإىل 

اأن ال�سركة تتطلع اإىل ت��سيع مظلة التعاون 

املختلفة  الربامج  تقدمي  يف  لال�ستمرار 

التفاقية  اأن  اإىل  وي�سار  الدويل.  للمجتمع 

�ستبداأ بدبل�م تدريبي يف اإدارة امل�ست�سفيات 

يف  اربيل  منطقة  يف  الطبية  وال�سجالت 

العراق، اإ�سافة اإىل برامج تدريبية متعددة 

يف التمري�س والتعليم والقت�ساد يف ليبيا.

جانب من ت�قيع التفاقية
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تعاون واتفاقيات

جتـديـد اتفاقيـة تعاون بني

"األردنيـة" وكولون األملـانية

وجامعة  ردنية  الأ اجلامعة  جددت  ردنية-  الأ اأخبار 

تنفيذ  يف  بينهما  القائمة  التعاون  اتفاقية  ملانية  الأ »ك�ل�ن« 

دارة املتكاملة مل�سادر املياه. برنامج ماج�ستري الإ

من  منا�سفة  الطلبة  قب�ل  يتم  التفاقية  ومب�جب 

ردنية،  الأ بينها  من  عربية  جن�سيات  ومن  ملانية  الأ اجلن�سية 

مركز  يف  للربنامج  ول  الأ الدرا�سي  الف�سل  الطلبة  ويق�سي 

ردنية والف�سل الدرا�سي الثاين  املياه والطاقة يف اجلامعة الأ

ملانية. يف جامعة ك�ل�ن الأ

باإعداد  الربنامج  طلبة  يق�م  اأن  على  التفاقية  ون�ست 

اإىل  اإ�سافة  العربية  الدول  اإحدى  يف  املاج�ستري  ر�سالة 

دارية. كادميية والإ التزامات الطرفني الأ

عام  ردنية  الأ اجلامعة  يف  بدء  الذي  الربنامج  ويهدف 

وم�ؤ�س�سة  ملانية  الأ الدويل  التعاون  وزارة  من  وبدعم   2006

بح�ث  و  م�ؤهلة  ب�سرية  ك�ادر  اإعداد  اإىل  ملانية  الأ الداد 

متخ�س�سة يف قطاع املياه.

على  ملم��سا  تقدما  حقق  الربنامج  اأن  ميت�سز  واأعرب 

على  القدرة  لديهم  املائي  احلقل  يف  خرباء  اإعداد  �سعيد 

واملنطقة  ردن  الأ يف  املياه  قطاع  ت�اجه  التي  املع�سالت  حل 

العربية.

األردنية ولوند السويدية تبحثان توسيع أطر التعاون

مذكرة تفاهم بني "األردنية" 

واألنبار العراقية

اجلامعة  رئي�س  بحث  ردنية-  الأ اأخبار 

الزعبي  ب�سري  الدكت�ر  بال�كالة  ردنية  الأ

ال�س�يدية  ل�ند  جامعة  م�فد  لقائه  خالل 

التعاون  اأطر  ت��سيع  دياب  هرني  الدكت�ر 

بني اجلامعتني. واأكد الطرفان على روؤيتهما 

والبحثي  العلمي  التعاون  بتعزيز  امل�سرتكة 

جه�د  دعم  جانب  اإىل  اخلربات  وتبادل 

التبادل الطالبي.

ومن جانب اآخر اأ�ساد دياب باجله�د التي 

ال�س�يديني  الطلبة  خلدمة  اجلامعة  تبذلها 

يف  الدار�سني  ل�ند  جامعة  طلبة  لقائه  لدى 

اجلامعة لالطالع على اأح�الهم وم�سريتهم 

الدرا�سية.

وي�سار اإىل اأن العالقات بني اجلامعتني 

من  عق�د  اأربعة  على  يزيد  ما  منذ  قائمة 

كليات  يف  الطالبي  التبادل  برامج  خالل 

التاأهيل  وعل�م  والتمري�س  والطب  عمال  الأ

ن�سانية. والكليات الإ

اجلامعة  يف  �سنان  الأ طب  كلية  اأبرمت  ردنية-  الأ اأخبار 

نبار العراقية مذكرة  �سنان يف جامعة الأ ردنية وكلية طب الأ الأ

كلية  عن  نيابة  املذكرة  ووقع  والثقايف.  العلمي  للتعاون  تفاهم 

كفاح اجلمعاين،  الدكت�رة  الكلية  ردنية عميدة  الأ اأ�سنان  طب 

ر�سيد  حيدر  رافل  الدكت�ر  عميدها  نبار  الأ اأ�سنان  كلية  وعن 

بح�س�ر عدد من كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعتني.  ون�ست املذكرة 

على عقد امل�ؤمترات والندوات العلمية امل�سرتكة وتبادل زيارات 

اأع�ساء هيئة التدري�س ون�سر امل�ؤلفات العلمية والثقافية، ف�ساًل 

�سا�سية  �سنان والعل�م الأ طباء الأ عن اإقامة الدورات التدريبية لأ

امل�ساعدة.

واأ�سارت املذكرة اإىل روؤية الطرفني يف التعاون الثقايف بني 

�سنان واآخر ما ت��سل اإليه  الكليتني، خ�س��سًا يف جمال طب الأ

والبح�ث  كادميية  الأ املناهج  وتبادل  احلديث  �سنان  الأ طب 

نظمة التعليم.  العلمية لأ

تنفيذ  ملتابعة  الطرفني  من  جلنة  ت�سكل  املذكرة  ومب�جب 

وفقًا  عليها  امل�سادقة  بعد  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  بن�دها 

واأعرب  اجلامعتني.   يف  املنبثقة  نظمة  والأ الق�انني  حكام  لأ

عميدا الكليتني عن اأملهما يف اأن حتقق هذه املذكرة تطلعاتهما 

�سنان  بتبادل اخلربات واملعرفة العلمية يف تخ�س�سات طب الأ

والتي �س�ف تنعك�س على م�سرية التعليم والتدريب يف الكليتني.

جانب من اللقاء
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العايل  التعليم  مب�ؤ�ش�شات  املن�ط  الدور  ه�  ما  �س: 

ردن مل�اجهة م�شكلة قلة عدد الباحثني  والبحث العلمي يف الأ

كفاء القادرين على القيام بالبحث العلمي؟ الأ

التعليم  بها م�ؤ�س�سات  تق�م  اأن  التي ميكن  دوار  الأ اأهم  ج: من 

من  وامل�ه�بني  املتميزين  تبني  هي  امل�سكلة  تلك  ملعاجلة  العايل 

خريجي اجلامعات واإيفادهم يف بعثات اإىل اخلارج من اأجل تنمية 

اإىل  بالع�دة  التزامهم  مقابل  العلمية  ثقافتهم  وزيادة  قدراتهم 

اجلامعات نف�سها ليلتحق�ا بالكادر البحثي والتدري�سي جلامعاتهم، 

�سافة اإىل الت�ا�سل مع هذا الكادر البحثي والتدري�سي اجلديد  بالإ

دورات  يف  خر  والآ احلني  بني  ابتعاثهم  يف  ال�ستمرارية  خالل  من 

وور�سات عمل وندوات يف اخلارج لكي ي�ستزيدوا ويزودوا اجلامعات 

اإثراء  �سافة اإىل  بكل ما ه� جديد من تط�رات علمية وبحثية، بالإ

خرباتهم، ما يع�د بالنفع عليهم وعلى جامعاتهم.

وبالن�سبة للباحثني داخل اجلامعات نف�سها، فاإنه من ال�سروري 

�سيا�سات  وتعزيز  العمل اجلماعي  روح  بتعزيز  تق�م اجلامعات  اأن 

التي  املتقدمة  الدول  من  الباحثني  وا�ستقطاب  العلمي  التبادل 

املتمر�سني  بالباحثني  البحثية  امل�ؤ�س�سات  اإثراء  يف  ت�ساعد  بدورها 

التدري�سية  عباء  الأ وتقليل  فيها،  العلمي  البحث  وارتقاء  لإجناح 

البحث،  لعملية  الكايف  ال�قت  لهم  يت�سنى  لكي  �ساتذة  الأ على 

وتعيني باحثني يف اجلامعات على الكادر البحثي ولي�س على الكادر 

يف  متميزين  باحثني  اإخراج  من  اجلامعة  تتمكن  حتى  التدري�سي 

حتديات تطور البحث العلمي في األردن

جهل بثقافة البحث العلمي أم شح في املوارد والدعم املالي؟

بحاث العلمية يف الدول  ردن معّ�قات وحتديات تعرت�س طريقه لل��ش�ل اإىل ج�دة الأ ي�اجه البحث العلمي يف الأ

املتقدمة كال�ليات املتحدة واأوروبا واليابان، وتتمثل تلك التحديات يف جملة من امل�شكالت القت�شادية والجتماعية 

الدرا�شية يف مرحلة  العلمي، وخل� اخلطط  بالبحث  القيام  القادرين على  كّفاء  الأ الباحثني  وال�شيا�شية؛ كقلة عدد 

ردنية، عم�ماً، من امل�شاقات التي تعزز عملية البحث العلمي لدى الطلبة واعتمادها على  البكال�ري��س يف اجلامعات الأ

التلقني ولي�س البحث وال�شتق�شاء، و�شح امل�ارد القت�شادية؛ ما اأدى اإىل تدين احل�افز والرواتب وهجرة الكفاءات 

الت�شريعات  اأخرى، وبريوقراطية  العلمي من جهة  البحث  القطاع اخلا�س عن مت�يل  والعق�ل من جهة، وعزوف 

املرتبطة بالبحث العلمي التي ت�ؤثر �شلباً على العملية البحثية.

�شتاذ الدكت�ر ر�شا اخل�الدة، نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملعاهد العلمية،  ن�شت�شيف يف هذا العدد الأ

ردنية للبحث العلمي، لت�شليط ال�ش�ء على تلك التحديات واحلل�ل املقرتحة مل�اجهتها. وم�شاعد رئي�س اجلمعية الأ

اإعداد وح�ار: يا�شــمني ال�شامـن

البحث  خم�س�سات  زيادة  اإىل  �سافة  بالإ هذا  املختلفة،  املجالت 

وتقدمي  املتمّيز  البحث  على  لت�سجيعهم  الباحثني  ومكافاآت  العلمي 

منح م�ساعدة وج�ائز و�سهادات تقديرية للمتميزين منهم.

ثر ال�شلبي  �س: ك�نكم اأ�شتاذاً قبل كل �شيء، براأيك، ما الأ

نف��س  يف  العلمي  البحث  عملية  تعزز  التي  امل�شاقات  خلل� 

وكيف  ردن،  الأ يف  العلمي  البحث  واقع  تط�ر  على  الطلبة 

ميكن تدارك تلك امل�شكلة؟

ج: اجلهل ب�سيا�سة البحث العلمي يف التدري�س، والعتماد على 

اأ�سل�ب التلقني، وخل� امل�ساقات من امل�ا�سيع التي تركز على البحث 

ينعك�س  العلمي يف اجلامعات، ما  البحث  اأهم مع�قات  العلمي من 

�سلبًا على البحث العلمي وعلى العملية التدري�سية باإن�ساء جيل غري 

واٍع مبفه�م البحث العلمي وتخريج طلبة لي�س لدمي كفاءة اأو قدرة 

على البحث والتخطيط.

هذه  تدارك  يف  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  التي  الع�امل  اأهم  ومن 

امل�سكلة من البداية اأن يتم قب�ل الطلبة يف اجلامعات باأعداد ت�سمح 

للجامعات اأن تنمي املهارات البحثية لديهم، وذلك من خالل جعل  

يدر�سه  م�ساق  لكل  العلمي  البحث  على  يعتمد  العلمي  التح�سيل 

الطلبة،واأن يتم تقييم الطلبة ومنحهم درجات متفاوتة بقدر اأهمية 

بحاث التي يق�م�ن باإجرائها يف كل م�ساق. الأ

لقــــاء العــدد
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ولذلك فاإن على اجلامعة تفعيل دور البحث العلمي يف امل�ساقات 

الدرا�سية من خالل تخ�سي�س ج�ائز بحثية للطلبة ومنح ومكافاآت 

مر الذي يتطلب اأي�سا تربية  خرى. الأ وتبادل ثقايف مع اجلامعات الأ

التحاقهم  بداية  منذ  العلمي  البحث  اأ�ساليب  على  اجلديد  اجليل 

تركز  تعليمية  وو�سائل  تدري�س  وطرق  مناهج  عرب  العام  بالتعليم 

على حل امل�سكالت وال�ستق�ساء وحب ال�ستطالع وتفادي الرتكيز 

والتق�مي  واحلفظ  املعل�مات  وكم  املعريف  واجلانب  التلقني  على 

�سافة اإىل رفع �س�ية التعليم والتعليم العايل يف  ال�سرتجاعي، بالإ

تخفيف  املايل،  الدعم  ت�فري  املتف�قني،  قب�ل  خالل:  من  ردن  الأ

جهزة، والرتكيز على  �ساتذة، حتديث الأ عباء التدري�سية عن الأ الأ

البح�ث التطبيقية.

التعليم  م�ؤ�ش�شات  ت�شتطيع  التي  جراءات  الإ هي  ما  �س: 

العايل "�شمن اإمكانيات الدولة" اأن تتبعها للحد من هجرة 

العلماء والباحثني؟

وت�فري  الهجرة،  لتخفيف  للباحثني  اأكرب  ح�افز  اإيجاد  ج: 

نظمة  الأ الرواتب، وتعديل  والعمل على حت�سني  الدرا�سية،  البعثات 

ع�ساء هيئة التدري�س، والربط  والتعليمات لت�سمل مكافاآت جمزية لأ

مع م�ساريع خارجية يح�سل من خاللها ع�س� هيئة التدري�س على 

مكافاآت وح�افز و�سفر.

ماديًا  العلمي  البحث  م�ؤ�س�سات  دعم  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

وتخفيف  العلمي،  البحث  ثقافة  ن�سر  م�ؤ�س�سات  ودعم  ومعن�يًا، 

العلمي، وت�سجيع عمل  اأعباء مدر�سي اجلامعات وتفريغهم للبحث 

عن  اخلارج  يف  العلمي  البحِث  اإجازات  وت�سجيع  البحثية،  الفرق 

طريق التفاقيات وزيادة املخ�س�سات، وت�سجيع ح�س�ر امل�ؤمترات 

بني  امل�سرتكة  البح�ث  وت�سجيع  واملحلية،  العاملية  العمل  وور�سات 

البح�ث(،  دور  جامعات،  خا�س،  قطاع  عام،  )قطاع  امل�ؤ�س�سات 

والعمل على �سمان ا�ستمرارية الباحث يف م�قعه.

بريوقراطية  مل�اجهة  املقرتحة  احلل�ل  هي  ما  �س: 

الت�شريعات املرتبطة بالبحث العلمي، والتي ت�ؤدي اإىل �شياع 

ال�قت والتاأخري »وعدم �شالحية املعل�مات«، وما ه� دوركم 

كباحثني للحد منها؟

البحث  بت�سريعات  املرتبطة  البريوقراطية  تذليل  من  بد  ل  ج: 

اخلا�سة  التعليمات  من  العديد  تغيري  خالل  من  وذلك  العلمي، 

ك�سخ�س  بالباحث  والثقة  بحاث،  الأ م�ستلزمات  و�سراء  بالل�ازم، 

العلمي  الت�سريعات املرتبطة بالبحث  اإن بريوقراطية  ملتزم؛ حيث 

ي�سبب  ما  ال�قت،  ب�سياع  البحثية،وذلك  العملية  على  �سلبًا  ت�ؤثر 

الكثري من امل�سكالت املتعلقة بعامل ال�قت الالزم لتنفيذ البحث اأو 

امل�سروع البحثي. 

الت�سريعات  تلك  بتح�سني  املطالبة  الباحثني  على  ويت�جب 

والتعليمات التي تهدر ال�قت، وت�سيع على الباحثني جهدهم وعملهم 

على  القادرة  التعليمات  باإيجاد  القرار  �سانعي  اإقناع  وحماولة 

املبا�سر  كال�سراء  الباحثني؛  ت�اجه  التي  امل�ساكل  حل  يف  امل�ساعدة 

لبع�س م�ستلزمات البحث العلمي واتفاقيات ت�ريد م�ستمرة لبع�س 

امل�اد �سريعة العطب، وغريها، وت�سهيل �سرف ال�سلف املالية ل�سراء 

يتم  حتى  ط�يلة  لفرتة  النتظار  وعدم  جهزة  والأ البحثية،  امل�اد 

مر  الأ واملناق�سات،  العرو�س  وطريق  الل�ازم،  طريق  عن  �سراوؤها 

البح�ث،  جراء  لإ الالزمة  الزمنية  املدة  تق�سري  يف  ي�سهل  الذي 

جهزة ذات الكفاءة العالية،  �سافة اإىل ال�سماح ب�سراء امل�اد والأ بالإ

امل�اد  �سراء  ولي�س  ون�عيتها،  بحاث  الأ كفاءة  زيادة  على  يعمل  ما 

قل كفاءة. قل ثمنًا اأو الأ جهزة الأ والأ

لقــــاء العــدد

»اجلهل ب�سيا�سة البحث العلمي 

واالع��ت��م��اد ال��ت��دري�����س  يف 

عل��ى اأ�سل�وب التل�قي��ن وخل��و

التي  املوا�سيع  من  امل�ساقات 

ترك����ز عل�ى البح�ث العلم�ي 

م����ن اأه���م مع�وق��ات البح���ث 

اجل��ام��ع��ات« يف  ال��ع��ل��م��ي 

اأ.د. ر�سا اخل�الدة
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�س: هل تعتقد اأننا و�شلنا ملرحلة اأ�شبح فيها املجتمع املحلي 

يعي اأهمية البحث العلمي، اأم مازلنا يف بداية امل�ش�ار؟

بحاث  ج: نحن ما زلنا يف بداية امل�س�ار، والدليل على ذلك اأن الأ

اأو يف  ردن  اأكان ذلك يف الأ املن�س�رة ل تزال قليلة وحمدودة �س�اء 

ن تلك  ال�طن العربي اأو حتى يف دول العامل النامي؛ ويع�د ذلك لأ

ل  حيث  العلمي؛  للبحث  قليلة  خم�س�سات  اإل  لديها  لي�س  الدول 

نفاق على البحث العلمي يف ال�طن العربي )0.1-  تتجاوز ن�سبة الإ

0.2%( من جممل الناجت الق�مي. 

بعملية  القيام  اأجل  من  كبريًا  منا جمه�دًا  يتطلب  مر  الأ وهذا 

اإثراء البحث العلمي وزيادة خم�س�ساته، واإ�سراك القطاع اخلا�س 

ولطلبة  للمجتمع  تثقيفية  عمل  وور�سات  وندوات  دورات  وعمل  فيه 

املدار�س؛ لت�عيتهم باأهمية البحث العلمي.

�س: يعد القطاع احلك�مي املم�ل الرئي�س للبحث العلمي 

العربي،  العامل  يف  العلمي  البحث  وم�ؤ�ش�شات  جامعات  يف 

وي�فر ما ن�شبته 80% من جمم�ع التم�يل املخ�ش�س للبحث 

-3 �ش�ى  اخلا�س  القطاع  ن�شيب  يبلغ  ل  بينما  والتط�ير، 

�شباب وراء عزوف القطاع اخلا�س عن مت�يل  �%، ما هي الأ

البحث العلمي يف العامل العربي عامة؟

العزوف منها: �سعي  �سباب وراء ذلك  الأ العديد من  ج: هناك 

ال�سركات اخلا�سة يف الدول العربية اإىل الربح ال�سريع، وعدم وج�د 

نتاجية،  عالقة وا�سحة بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي وامل�ؤ�س�سات الإ

واإن وجدت تك�ن عالقة ه�سة و�سعيفة ي�سهل ك�سرها وف�س ال�سراكات 

م�سرتك،  م�سروع  اأي  وجه  يف  ب�سيطة  عقبة  اأية  حدوث  عند  بينها 

باخلربات  ال�سركات  هذه  اأ�سحاب  ثقة  يف  م�سكلة  هناك  اأن  كما 

وعدم  كثرية،  نفقات  تتطلب  اأجنبية  بخربات  وال�ستعانة  العربية، 

وج�د وحدات ومراكز بحث وتط�ير ت�سهل الت�ا�سل بني اجلامعات 

وعدم  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�س�سات  وبني  العلمي،  البحث  ومراكز 

وج�د �سراكة حقيقية تكاملية تعزز من عملهم وت�ساهم يف تط�ير 

خططهم وبراجمهم التنم�ية، وعدم وج�د اتفاقيات ت�سمن حق�ق 

الطرفني وت�ساعد يف جذب فر�س ا�ستثمار يف منتجات اأو خدمات 

جديدة يتم تط�يرها ب�سكل م�سرتك، وعدم وج�د احل�افز لت�سجيع 

وج�د  وعدم  والتط�ير،  البحث  على  نفاق  الإ زيادة  على  ال�سركات 

املجال،  هذا  املبا�سر يف  ال�ستثمار  على  �سريبية جمزية  اإعفاءات 

البحث  تط�ير  زيادة  على  ت�ساعد  التي  الق�انني  حتديث  وعدم 

عملية  تتبنى  جهة  وج�د  من  بد  ل  اأوؤكداأنه  وهنا  والتعليم،  العلمي 

تتجري )Commercialization( البح�ث التطبيقية.

اأكرث  ربطه  اأو  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  ميكن  كيف  �س: 

بالبحث العلمي يف اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات البحثية؟

ج: ميكن ذلك من خالل عر�س التجارب الناجحة لدور القطاع 

اخلا�س يف مت�يل البحث العلمي، وما يع�د من مردود مادي ومعن�ي 

على القطاع اخلا�س، والتعرف على اأهمية مت�يل م�ؤ�س�سات البحث 

ال�سراكة  على  ال�س�ء  وت�سليط  اخلا�س،  القطاع  تط�ير  يف  العلمي 

احلالية بني القطاع اخلا�س وم�ؤ�س�سات البحث العلمي واأثرها على 

يف  اخلا�س  القطاع  م�سكالت  على  والتعرف  القت�سادية،  التنمية 

جمال البحث العلمي و�سبل جتاوز املع�قات التي تعرت�س ال�سراكة 

فل�سفة  واإيجاد  العلمي،  البحث  وم�ؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  بني 

همية دعم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س، وعر�س  م�سرتكة ووا�سحة لأ

مناذج من التجارب املحلية والعاملية يف جمال ال�سراكة بني القطاع 

اخلا�س وم�ؤ�س�سات البحث العلمي.

اجلامعات  يف  العلمي  البحث  لربط  الناجحة  الطرق  ومن 

اأبحاث  اإيجاد  هي  اخلا�س  بالقطاع  خرى  الأ البحثية  وامل�ؤ�س�سات 

القطاع  اأ�سحاب �سركات  املادية على  باملنفعة  ذات تطبيقات تع�د 

واملغامرة  املجال  هذا  يف  لالنخراط  يت�سجع�ا  كي  اخلا�س؛ 

واحل�س�ل على مردود مقابل اخلدمات املقدمة لهم، واأف�سل هذه 

بحاث ذات التطبيق  بحاث من وجهة نظر القطاع اخلا�س هي الأ الأ

الداعمني  اأكرب  ه�  ال�سناعة  قطاع  اأن  جند  ولذلك  ال�سناعي، 

للبحث العلمي والباحثني، ملا لهذه العالقة بني اجلامعات وال�سناعة 

مثل لنقل التكن�ل�جيا  ن هذه العالقة هي ال�سبيل الأ من اأهمية؛ ولأ

والتحديث والتط�ير واإك�ساب ال�سناعة والدولة ب�سكل عام القدرة 

على املناف�سة، ونظرا للتط�ر الهائل وال�سريع يف العلم والتكن�ل�جيا 

لها  �سمحت  التي  ال�سناعية  لل�سركات  العالية  املادية  واملقدرة 

بال�سبق العلمي على اجلامعات، فاإن العديد من ال�سركات الكربى 

اأن�ساأت وحدات بحثية خا�سة تهدف اإىل ا�ستخدام باحثني م�ستقلني 

ن����ف����اق االإ ن�����س��ب��ة  ت���ت���ج���اوز  »ال 

ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

 )%0.2  -0.1( ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن 

م���ن جم��م��ل ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي« 

»اإّن م��س�ي�����رة البحث الع�ل�م�����ي 

ه����ي م�������س���رة م�����س��ت��م��رة وال 

التوقف  اأراد  تت��وق���������ف، ومن 

طوياًل«  يقف  ف�سوف  للراحة، 
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يف �ستى العل�م ال�سناعية لدعم م�سرية هذه ال�سركات ومنتجاتها. 

اخلا�سة  ال�سركات  تبني  اإىل  الداعية  �سباب  الأ اأهم  من  اإن 

وىل من نتائجه اإىل مدى  للبحث العلمي ه� اأنها �ستك�ن امل�ستفيدة الأ

ط�يل. ففي كثري من دول العامل تبنت العديد من ال�سركات الكربى 

كرب لمتالكها حق�ق  بح�ثًا جامعية ودعمتها، كانت هي امل�ستفيد الأ

الكت�ساف والتبني.

العلمي  البحث  للتميز يف  العديد من اجل�ائز  نلتم  �س: 

التطبيقية، من خالل ف�زكم بتلك  الزراعة والعل�م  وقطاع 

اجل�ائز، ما ه� تعريفكم ال�شخ�شي للباحث املتميز والبحث 

املتميز؟

ج: الباحث املتميز براأّي ه� الباحث الذي يركز يف جمال عمله 

ال��س�ل  انفرادية بهدف  اأو  املنظم دون حتيز  العلمي  البحث  على 

لكي  منها؛  علمية  اأبحاث  واإجراء  ن�سرها  ميكن  منظمة  نتائج  اإىل 

عليها  والبناء  البح�ث  هذه  نتائج  من  ال�ستفادة  من  غريه  يتمكن 

لعمل اأبحاث جديدة.

جديد،  ه�  ما  للمعرفة  ي�سيف  الذي  فه�  املتميز  البحث  اأما 

وتك�ن نتائجه قابلة للتطبيق، وي�ستفيد منه املجتمع املحلي وتخدم 

التي  الفائدة  اإىل  �سافة  بالإ واخلا�س،  العام  القطاعني  نتائجه 

خرين وطلبة الدرا�سات العليا. يقدمها خلدمة الباحثني الآ

�س: كباحث ا�شتطعت تخطي العديد من مع�قات تط�ر 

بحاث املتميزة، ما هي  البحث العلمي، وقدمت العديد من الأ

العلمي،  البحث  جمال  يف  �شخ�شياً  واجهتك  التي  العقبات 

وكيف ا�شتطعت التغلب عليها؟

اأي باحث ه� عدم  اأهم املع�قات والعقبات التي ت�اجه  ج: من 

جراء البح�ث العلمية،  وقلة املخ�س�سات  وج�د دعم مايل كاٍف لإ

البحثية  اخلربات  وتبادل  العلمي  التبادل  �سيا�سات  املالية،و�سعف 

بالباحثني  البحثية  امل�ؤ�س�سات  اإثراء  يف  بدورها  ت�ساهم  والتي 

»م���ن ال���ط���رق ال��ن��اج��ح��ة ل��رب��ط

اجلامعات  يف  العلمي  البحث 

خ���رى  االأ البحثية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

ب���ال���ق���ط���اع اخل�����ا������س ه��ي 

تطبيقات ذات  اأب��ح��اث  اإي��ج��اد 

ت���ع���ود ب��امل��ن��ف��ع��ة امل���ادي���ة

ع��������ل��������ى اأ���������س��������ح��������اب

����رك���ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س«

العمل  وثقافة  فيها،  العلمي  البحث  وارتقاء  لإجناح  املتمر�سني 

نانية وتدين م�ست�ى البح�ث الفردية، و�سعف التن�سيق  الفردي والأ

بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي ومراكز البح�ث، ما ي�ؤدي اإىلاأن يق�د 

ذلك الباحث املتميز بالتفكري يف الهجرة اإىل جمتمعات تت�فر فيها 

البحث  م�ؤ�س�سات  بني  التعاون  وقلة  والبحثية،  احلياتية  احلاجات 

وا�ستعجال  اجلماعي،  العمل  روح  فقدان  على  عالوة  واجلامعات، 

عباء  جني ثمار البح�ث العلمية، وتدين امل�ست�ى التعليمي وارتفاع الأ

�ساتذة يف اجلامعة. التدري�سية على الأ

مل�ساريع  التقدم  مكان  الإ قدر  اأحاول  كنت  فقد  يل  وبالن�سبة 

بحثية داخل اجلامعة وخارجها من اأجل احل�س�ل على دعم مايل 

حتى ول� كان قلياًل، وكنت اأتعاون مع زمالء اآخرين بالدعم املايل 

لنكمل معًا اأعباء البح�ث، وكنت اأتقدم للم�ؤمترات وور�سات العمل 

والندوات واإجازات التفرغ العلمي، وبالرغم من قلة الرواتب كنت 

من  املايل  الدعم  جلب  اأجل  من  والدوؤوب  امل�ستمر  العمل  اأحاول 

البحثية  وامل�ؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�س�سات  مع  التعاون  خالل 

ردن وخارجها. داخل الأ

ال�شباب يف  للباحثني  ت�جهها  التي  الن�شائح  ما هي  �س: 

ردنية حتديداً؟ ردن، ويف اجلامعة الأ الأ

البحث  م�سرية  اأن  ال�سباب  للباحثني  اأوجهها  ن�سيحة  اأهم  ج: 

العلمي هي م�سرية م�ستمرة ول تت�قف، ومن اأراد الت�قف للراحة، 

الرتب  اأجل نيل  العلمي من  البحث  اأراد  ف�س�ف يقف ط�ياًل، ومن 

ن الهدف من البحث  العلمية فقط، فلن ينال لقب الباحث املتميز؛ لأ

ت�اجه  التي  امل�سكالت  حلل  والعطاء  البحث  يف  ال�ستمرارية  ه� 

املجتمع.

اأهم  فاإن  ردنية،  الأ اجلامعة  يف  ال�سباب  للباحثني  وبالن�سبة 

بحثي  كفريق  والعمل  البحثي  والتعاون  العمل  ت�سجيع  هي  ن�سيحة 

جديد،  ه�  ما  للعلم  ت�سيف  التي  البح�ث  اإجراء  على  والرتكيز 

الدعم  على  احل�س�ل  وحماولة  خرين  الآ جتارب  من  وال�ستفادة 

وعدم  ال�ستمرارية  اأجل  من  املختلفة  بال�سبل  بحاث  لالأ املايل 

الت�قف.

والعقبات  املعوقات  اأه��م  »م��ن 

عدم  هو  باحث،  اأي  تواجه  التي 

ج��راء  وج��ود دعم مايل ك��اٍف الإ

البحوث العلمية،  وقلة املخ�س�سات 

التبادل  �سيا�سات  و�سعف  املالية، 

البحثية« اخلربات  وتبادل  العلمي 
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متيز

ردنية- اأظهرت اإح�سائية لقاعدة البيانات العاملية  اأخبار الأ

) ISI Web of Knowledge(، باأن �سبعة من اأ�ساتذة كلية 

كرث اإنتاجًا للبح�ث العلمية  ردنية، هم الأ العل�م يف اجلامعة الأ

يف جمالت علمية معتمدة �سمن قاعدة البيانات املذك�رة.

�ساتذة هم الدكت�ر م�سطفى العبادلة والدكت�ر حممد  والأ

مبارك من ق�سم الكيمياء، والدكت�ر جميل خليفة والدكت�ر ع�اد 

والدكت�ر  الفيزياء،  والدكت�ر همام غ�سيب من ق�سم  الزحلف 

ف�ؤاد كتانة والدكت�ر حممد الرقب من ق�سم الريا�سيات.

عامليًا،  اجلامعة  ا�سم  برفع  فخرهم  عن  �ساتذة  الأ واأعرب 

م�ؤكدين باأنهم �سيعمل�ن جاهدين لتتب�اأ اجلامعة املركز املرم�ق 

الذي يليق بها �سمن الرتتيب العاملي للجامعات.

السامية والروابدة
يفوزان بجائزة هشام حجاوي

للعلوم التطبيقية

يف  والبيئة  والطاقة  املياه  مركز  مدير  فاز  ردنية-  الأ اأخبار 

والدكت�ر  ال�سالمية  اأحمد  الدكت�ر  �ستاذ  الأ ردنية  الأ اجلامعة 

ه�سام  بجائزة  والتكن�ل�جيا  الهند�سة  كلية  من  الروابدة  اإبراهيم 

حجاوي للعل�م التطبيقية يف قطاع ال�سناعة والطاقة.

"درا�سة  بعن�ان  امل��س�م  بحثهما  عن  اجلائزة  الباحثان  ونال 

للب�يلر  املتكامل  النظام  ردن:  الأ يف  الطاقة  ت�فري  لنظام  علمية 

�سافة اإىل بحثني اآخرين يف ذات املجال. والطاقة ال�سم�سية"، بالإ

وقال ال�سالمية اإن اأهمية البحث تكمن يف ت�سميم نظام ت�فري 

ردن با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، حيث  الطاقة لتدفئة املنازل يف الأ

ي�ستطيع النظام امل�سمم ت�فري ما ن�سبته 33% من ال�ق�د امل�ستخدم 

اأن  للتدفئة، م�سيفا  ال�سم�سية كم�سدر  الطاقة  العتماد على  عند 

غرا�س املنزلية لت�سل اإىل  ن�سبة الت�فري تزداد عند ت�سخني املياه لالأ

)100%( يف اأ�سهر ال�سيف. 

رويدا  الدكت�رة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيرة  و�سلمت 

رئي�س  عن  مندوبة  اجل�ائز  ت�سليم  حفل  رعايتها  خالل  املعايطة 

دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين  الباحثني  على  اجل�ائز  ال�زراء 

اجلامعات  روؤ�ساء  من  عدد  بح�س�ر   ،2011 للعام  ع�سرة  التا�سعة 

امل�ؤ�س�سات  ومندوبي  �سراف  والإ التحكيم  جلان  واأع�ساء  ردنية  الأ

ذات العالقة.

أساتذة "علوم األردنية" األكثر إنتاجا

 )ISI(   للبحوث على قاعدة بيانات

مندوبًا عن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن  ردنية-  اأخبار الأ

احل�سني، �سلم رئي�س ال�زراء ع�ن خ�ساونه ج�ائز الدولة التقديرية 

والت�سجيعية يف الدورة الرابعة والثالثني للعام 2011.

وفاز الدكت�ر حممد �ساهني والدكت�ر حممد ع�سف�ر من كلية 

الدولة  بجائزة  منا�سفة  ردنية  الأ اجلامعة  يف  جنبية  الأ اللغات 

داب/ تخ�س�س الرتجمة. التقديرية يف حقل الآ

واألقى الدكت�ر حممد ي��سف �ساهني كلمة بالنيابة عن الفائزين 

عرب فيها عن بالغ فخر و�سعادة الفائزين برعاية جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين لت�زيع ج�ائز الدولة التقديرية والت�سجيعية، و�سكر رئي�س 

ال�زراء لرعايته حفل ت�زيع اجل�ائز مندوبًا عن جاللة امللك.

ميالده  بعيد  والتربيك  التهنئة  اآيات  �ساهني جلاللته  رفع  كما 

اخلم�سني، واأ�ساف: »اإنه ملن دواعي البهجة اأن ياأتلف هذا امل�سهد 

جاللته  اإىل  نت�جه  واأن  املعظم،  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  احتفال 

 بالتهنئة اخلال�سة مقرونة باأطيب التمنيات بالعمر املديد ال�سعيد«.

وتابع: »اإن الجنازات التي حتظى بالرعاية ال�سامية، ممثلة يف هذه 

ثار يف  الآ داب، وجمال  الآ الرتجمة يف  تنظم جمال  التي  اجل�ائز، 

داء  العل�م الجتماعية، وجمال الطب يف العل�م، وجمال الفن�ن والأ

للحياة،  النت�سار  يف  الثقايف  ردن  الأ م�سروع  اإىل  تنت�سب  الفني، 

على  امل�ستنري  والنفتاح  باله�ية،  والعت�سام  بداع  بالإ والحتفاء 

ن�ساين يف اآن معًا«. املنجز احل�ساري الإ

شاهني وعصفور
يحصدان جائزة الدولة التقديرية 

في اآلداب لعام 2011

اأ.د. حممد �شاهني يت�شلم جائزة الدولة التقديرية

رئي�سة التحرير

الدكت�رة رىل احلروب

ردنية عالم والعالقات العامة والثقافية/ اجلامعة الأ ن�صرة اإخبارية �صهرية ت�صدر عن وحدة الإ
�سكرترية التحرير وامل�سرف الفني

يا�سمني ال�سامن

حمررا الن�سرة

حممد املبي�سني    زكريا الغ�ل

الت�س�ير الف�ت�غرايف

اإياد ال�سعيد    حممد الطرزي

خراج الفني الت�سميم والإ
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