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إضاءات

اجلامعة  رئي�س  با�شر  ردنية-  الأ اأخبار 

الطراونة  اخليف  الدكتور  �ستاذ  الأ ردنية  الأ

رادة  الإ �سدور  بعد  للجامعة  رئي�سا  عمله 

امللكية ال�سامية بتعيينه رئي�سا للجامعة خلفا 

�ستاذ الدكتور عادل الطوي�سي. للأ

داخل  من  املهنئني  الطراونة  وا�ستقبل 

اجلامعة وخارجها يف اأجواء دافئة عرب فيها 

عن اعتزازه بالثقة امللكية الغالية وعن تثمينه 

للدور الهام الذي يلعبه جمل�س التعليم العايل 

اإىل  وتطلعاته  كادميي،  الأ العمل  تطوير  يف 

كادمييني املتميزين الذين رفدوا  العمل مع الأ

ردنية بعطائهم طيلة ن�سف القرن  اجلامعة الأ

ردنية بحق لقب اأم  املا�سي حتى ا�ستحقت الأ

اجلامعات.

وقال الطراونة اإن هذه اجلامعة التي تقف 

على اأعتاب عيدها اخلم�سني بفخر واإباء، لها 

الطراونة: العدالة والتشاركية وتعزيز ثقة الطالب 

باجلامعة على رأس أولوياتي

ق�سب ال�سبق يف اإر�ساء وتر�سيخ قواعد البناء 

متاما  العايل،  التعليم  ميدان  يف  التطوير  و 

احل�سني  امللك  له  املغفور  جللة  اأرادها  كما 

بن طلل طيب اهلل ثراه، و�سوف تبقى بعون 

اهلل متجددة يف طموحاتها وتطلعاتها خلدمة 

ن�سانية جمعاء. الوطن واأبنائه واملجتمعات الإ

واجبي  من  »اإن  الطراونة:  واأ�ساف 

والتحديث  والتطوير  البناء  نهج  ا�ستكمال 

لهذه املوؤ�س�سة الوطنية الرائدة لتحافظ على 

املتميزة  العلمية  امل�ستويات  وعلى  ريادتها 

التي حققتها، ولتندفع اإىل مقدمة اجلامعات 

�سعدة عربيا وعامليا، مثلما هي  على جميع الأ

حمليا«، مثمنا الدور الكبري لروؤ�ساء اجلامعة 

التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  ال�سابقني 

حتقيق  يف  ب�سمات  تركوا  الذين  دارية  والإ

الجنازات العلمية والبحثية والثقافية.

اأنه �سي�سع يف �سلم  اإىل  الطراونة  واأ�سار 

ال�سامية  امللكية  التوجهات  ترجمة  اأولوياته 

الذي  الطلبي  العنف  منابع  جتفيف  يف 

ردنية موؤكدا يف هذا  عانت منه اجلامعات الأ

لتجويد  برامج  �ست�سع  اجلامعة  اأن  ال�سدد 

الدرا�سية  اخلطط  يف  النظر  وتعيد  التعليم 

اأنه  موؤكدا  التقييم،  ومعايري  التعلم  ونواجت 

اأع�ساء  الزملء  مع  لل�سراكة  بحما�س  يتطلع 

وا�ستثمار  دارية،  والإ التدري�سية  الهيئتني 

كادميي  الأ العمل  يف  الرتاكمية  خرباتهم 

داري. والبحثي والإ

ول من تويل مهامه كرئي�س  وحول اليوم الأ

ح�سن  من  "لعله  الطراونة:  قال  للجامعة 

الطالع اأن تتزامن مبا�سرتي العمل مع مبادرة 

الكرامة،  بيوم  الحتفال  اإىل  اجلامعة  طلبة 

قواتنا  ن�سامى  فيها  قدم  التي  املعركة  هذه 

ردنية اأروع قيم الت�سحية والفداء  امل�سلحة الأ

اإ�سافة اإىل  يف �سبيل حماية الوطن الطاهر، 

بلد  لتاريخ  التا�سع  الدويل  املوؤمتر  افتتاح 

تاريخ  من  هامة  ملرحلة  يوؤرخ  الذي  ال�سام 

نتاجية  الإ املنطقة وجمال هام من جمالتها 

اجلامعة  اأن  يوؤكد  ما  وهو  الزراعة،  وهو 

املعرفة  اإنتاج  و  للعطاء  رمزا  ومازالت  كانت 

العلمية.

�سرة اجلامعية  واأ�ساد الطراونة بعطاء الأ

اأهم  من  اأن  موؤكدا  وطلبة  واإداريني  اأ�ساتذة 

تعزيز  الهتمام  �ستكون حمط  التي  املفا�سل 

ال�سلة  وتوثيق  اجلامعة،  يف  الطالب  ثقة 
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داريني، ومتتني ثقة اجلامعة  كادمييني والإ بالأ

املحلي  املجتمع  يف  الوطنية  باملوؤ�س�سات 

اأن  بهدف تطوير خمرجات اجلامعة، موؤكدا 

الت�ساركية وحتقيق العدالة وال�سفافية والبعد 

اأهم  واملح�سوبية من  الوا�سطة واجلهوية  عن 

دارة. معايري الإ

طاقم  مع  �سيعمل  اأنه  الطراونة  واأكد 

اأهداف  لتحديد  الفريق  بروح  اجلامعة 

ال�سرتاتيجية  التغيري  واأولويات  اجلامعة 

وحت�سيل املوارد العامة واخلا�سة ال�سرورية 

هداف،  الأ تلك  حتقيق  يف  اجلامعة  مل�ساعدة 

ومتابعة م�سالح اجلامعة متابعة حثيثة وعلى 

اأعلى امل�ستويات املحلية والعربية والعاملية.

حا�سل  الطراونة  الدكتور  اأن  اإىل  وي�سار 

الرتبوية  دارة  الإ يف  الدكتوراه  درجة  على 

املتحدة  الوليات   – كان�سا�س  جامعة  من 

دارة  الإ وماج�ستري   1990 عام  يف  مريكية  الأ

الثانوية  املدر�سة  اإدارة  تخ�س�س  الرتبوية/ 

املتحدة  الوليات  يف  اإمبوريا  جامعة  من 

دارة  الإ وبكالوريو�س   1988 عام  مريكية  الأ

اإىل  اإ�سافة  ردنية  الأ اجلامعة  من  العامة 

ال�سركات  اقت�ساديات  يف  العايل  الدبلوم 

الو�سطى من جامعة ميلنو يف ايطاليا.

املنا�سب  من  العديد  الطراونة  و�سغل   

كادميي  الأ احلقل  يف  املتقدمة  دارية  الإ

لل�سوؤون  موؤتة  لرئي�س جامعة  نائبا  كان  حيث 

البلقاء  جلامعة  رئي�سا  ثم  كادميية،  الأ

التطبيقية، فيما �سغل من�سب رئي�س جمل�س 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة 

التعليم  جمل�س  يف  ع�سويته  اإىل  �سافة  بالإ

العايل.

تطوير  رئي�س يف  دور  الطراونة  وللدكتور 

من  ردن  الأ يف  العايل  التعليم  �سيا�سات 

كادميي  الأ احلقل  �سغلها  التي  املواقع  خلل 

العلمية  اللجان  من  للعديد  وع�سويته 

العلمية  واملجال�س  واجلمعيات  املتخ�س�سة 

املحلية والعربية والعاملية.

وح�سل الطراونة على عدد من اجلوائز 

بحاث  الأ من  العديد  له  ون�سرت  والبعثات، 

وعاملية،  عربية  جملت  يف  املحكمة  العلمية 

و�سدر له عدد من املوؤلفات التي تعنى بالعلوم 

القراءة«  يف  »التاأ�سي�س  كتب  منها  الرتبوية 

و»مبادئ واأ�س�س الرتبية« و»التطوير الرتبوي« 

يف  اخلطورة  و»عوامل  الرتبية«  و»اأ�سا�سيات 

يف  اجلامعي  ال�سباب  لدى  اجلامعية  البيئة 

�سافة اإىل ف�سل يف كتاب »الدليل  الردن«، بالإ

العاملي للقيادة يف التعلم« باللغة الجنليزية.

إضاءات
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املـلك: لن نقبــل ان يعيـق الروتني
تقديـم اخلدمات الصحية بكفاءة عالية

ردنية- قال جللة امللك عبداهلل  اأخبار الأ

الثاين اإن �سحة املواطنني يف مقدمة اأولوياته، 

الروتني  يكون  ان  يقبل  »لن  اأنه  على  م�سددًا 

عاقة تقدمي اخلدمات ال�سحية بكفاءة  حجة لإ

زيارة  خلل  املعنيني،  جللته  ووجه  عالية". 

اإىل  ردنية،  الأ اجلامعة  م�ست�سفى  اإىل  مفاجئة 

امل�ست�سفى  اإجراءات فورية حلل م�سكلة  اتخاذ 

الذي اأغلقت بع�س اأق�سامه ب�سبب تراكم الديون 

امل�ستحقة له على احلكومة. واأكد جللته اأهمية 

املحافظة على الجنازات التي حققها القطاع 

اجلهود  توحيد  خلل  من  ردن  الأ يف  ال�سحي 

بني اجلهات املعنية بالقطاع ال�سحي وحت�سني 

ال�سحية  الرعاية  تقدمي  ي�سمن  مبا  داء  الأ

العلج  تلقي  يف  والراغبني  للمواطنني  مثل  الأ

جانب. واأوعز جللة  يف اململكة من العرب والأ

امللك باتخاذ اإجراءات فورية لت�ستاأنف اأق�سام 

خدماتها  تقدمي  عن  توقفت  التي  امل�ست�سفى 

للمر�سى، وفقا ملدير امل�ست�سفى الدكتور جملي 

حميلن، خ�سو�سًا التنظري، واجلهاز اله�سمي 

ق�سطرة  ق�سم  اإىل  اإ�سافة  احل�سى،  وتفتيت 

واّطلع جللته على  الذي توقف جزئيًا.  القلب 

واقع امل�ست�سفى، الذي يعالج نحو ن�سف مليون 

املراجعني  اإىل  ا�ستمع  حيث  �سنويًا،  مواطن 

حميلن  الدكتور  من  �سرح  واإىل  واملر�سى، 

تواجههم  التي  املعيقات  اأبرز  ا�ستعر�س  الذي 

وحتول دون تاأديتهم لدورهم ب�سكل فّعال. 

لوكالة  ت�سريح  يف  حميلن  الدكتور  وقال 

إضاءات

اإن  امللكية  الزيارة  عقب  ردنية  الأ نباء  الأ

عدم  يف  تكمن  �سا�سية  الأ امل�ست�سفى  م�سكلة 

امل�ستحقة عليها  الديون  ال�سحة  وزارة  ت�سديد 

فيه  تطالب  وقت  دينارًا، يف  مليون   28 البالغة 

جهزة الطبية  دوية وامل�ستلزمات والأ �سركات الأ

امل�ست�سفى مببلغ 23 مليون دينار.

مبعرفة  مهتمًا  كان  امللك  جللة  اأن  وبني 

تواجه  التي  واملعيقات  التفا�سيل  اأدق 

وحلها  ملعاجلتها  الفور  على  ووجه  امل�ست�سفى، 

ولويات.  ن �سحة املواطنني هي يف مقدمة الأ لأ

وقال اإن امل�ست�سفى الذي يقدم خدمات التعليم 

وال�سحة يعد من املوؤ�س�سات الهامة يف اململكة 

اىل  عدد  ي�سل  وفنية  طبية  كوادر  يخرج  فهو 

مئات  يعالج  مثلما  �سنويًا  1000�سخ�س  نحو 

املر�سى يوميًا. واعترب اأن الزيارة امللكية ت�سكل 

امللك يزور م�ست�سفى اجلامعة

حتويل 16 مليون دينار 
ملستشفى اجلامعة

الدكتور  ال�سحة  وزير  قال   - برتا   - عمان 

عبداللطيف وريكات اإنه مت حتويل مبلغ 16 مليون 

دينار من ح�ساب احلكومة اإىل م�ست�سفى اجلامعة 

افتتاحه  هام�س  على  وريكات  واأ�ساف  ردنية.  الأ

وتو�سعة  القلبية  الق�سطرة  وحدة  الثلثاء  اليوم 

م�ست�سفى  يف  وجراحتها  القلب  اأمرا�س  ق�سم 

املالية  وزارة  خاطبت  الوزارة  اإن  حمزة،  مري  الأ

مل�ست�سفى  لتدفع  دينار  مليون   16 مبلغ  لتاأمني 

بها  يطالب  دينار  مليون   21 ا�سل  من  اجلامعة 

يوا�سل  ان  يريد  الذي  للم�ست�سفى  قوية  دفعة 

الرعاية  وتقدمي  والعطاء  الإجناز  يف  م�سريته 

ال�سحية امللئمة للمواطنني.

اللطيف  عبد  الدكتور  ال�سحة  وزير  وقال 

ردنية  نباء الأ وريكات يف ت�سريح اىل وكالة الأ

يام املقبلة بتحويل  اإن احلكومة �ستقوم خلل الأ

املبالغ امل�ستحقة عليها للم�ست�سفى. م�سريًا اإىل 

خدمات  وتقدمي  ال�سحي  الو�سع  حت�سني  اأن 

راأ�س  على  للموطنني  املثلى  ال�سحية  الرعاية 

اأولويات جللة امللك. واعترب وريكات اأن زيارة 

للقطاع  دعم  اجلامعة  مل�ست�سفى  امللك  جللة 

املوطنني  املهم يف خدمة  لدوره  وتاأكيد  الطبي 

هذا  بتطوير  دومًا  مهتم  امللك  جللة  واأن 

القطاع الذي يعد من اأكرث القطاعات املتقدمة 

يف اململكة ويحظى ب�سمعة طيبة.

امل�ست�سفى. وا�سار اىل ان تدقيق فواتري م�ست�سفى 

ال�سحة  على  امل�ستحق  املبلغ  ان  اظهر  اجلامعة 

�سندوق  ح�ساب  من  دينار  مليني   9 حوايل 

دينار  املليون  ون�سف  ومليون  ال�سحي،  التاأمني 

العامة، جراء علج املر�سى  النفقات  من ح�ساب 

املر�سى  �سوؤون  وحدة  من  اعفاء  على  احلا�سلني 

املربمبة  التفاقية  وتن�س  امللكي.  للديوان  التابعة 

الطبية  اجلامعية،واخلدمات  امل�ست�سفيات  مع 

لل�سرطان،واملركز الوطني  امللكية،ومركز احل�سني 

املر�سى  والوراثة،لعلج  ال�سم  والغدد  لل�سكري، 

 50 الوزارة  دفع  على  ال�سحة  وزارة  يف  املوؤمنني 

باملئة من الفاتورة العلجية يف بداية كل �سهر،على 

ان يتم التدقيق على 50 باملئة الخرى من الفواتري 

واأ�سار وريكات  الت�سديد.  ا�سهر ومن ثم  كل ثلثة 

اجلامعة  م�ست�سفى  دخل  من  باملئة   87 ان  اىل 

امللك  م�ست�سفى  دخل  من  باملئة  و82  الردنية، 

طريق  عن  يتح�سل  اجلامعي  عبداهلل  املوؤ�س�س 

خدمات  تقدمي  لقاء  ال�سحي  التاأمني  �سندوق 

هذا  ال�سحة.  وزارة  من  املوؤمنني  للمر�سى  طبية 

املبالغ  لدفع  ال�سحة  وزارة  ا�ستجابة  جاءت  وقد 

اأعقاب  يف  ردنية  الأ اجلامعة  مل�ست�سفى  امل�ستحقة 

الزيارة امللكية للم�ست�سفى.
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ندوات ومنتديات

وحدة  عقدت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

يف  والثقافية  العامة  والعلقات  الإعلم 

»ال�سحافة  بعنوان  ندوة  ردنية  الأ اجلامعة 

�سمن  امل�ستقبل«،  �سباق  اللكرتونية: 

�سعار  يحمل  الذي  الثقايف  املو�سم  فعاليات 

»الثقافة بينكم ومعكم« الهادف اإىل اطلع 

�ستى  يف  امل�ستجدات  اأحدث  على  الطلبة 

ميادين املعرفة.

عقدت الندوة يف مدرج الكندي يف كلية 

داب، و�سارك فيها الزملء با�سل العكور  الآ

حمرر موقع عمون �سابقًا، وها�سم اخلالدي 

رئي�س  بيدر  اأبو  وجهاد  نيوز،  �سرايا  حمرر 

ال�سحفيني رئي�س  نقابة  جلنة احلريات يف 

وحمرر  �سبوعية  الأ �سيحان  �سحيفة  حترير 

رمزي  الزميل  واأدارها  نيوز،  العرب  موقع 

الغزوي.

طرحت الندوة اأ�سئلة هامة حول م�ستقبل 

ال�ساملة  النه�سة  الورقية يف ظل  ال�سحافة 

اللكرتونية،  ال�سحافة  ت�سهدها  التي 

العنا�سر  على  العكور  الزميل  اأكد  حيث 

على  اللكرتونية  ال�سحافة  بها  تتفوق  التي 

التفاعلية  راأ�سها  وعلى  التقليدية،  نظريتها 

�سافة  نية وال�سرعة يف نقل احلدث، بالإ والآ

من  املتعددة  الإعلم  و�سائط  توظيف  اإىل 

يجعلها  ما  ون�س،  و�سورة  و�سوت  فيديو 

طبقا د�سما للمت�سفح ل ت�ستطيع ال�سحافة 

نهجها  من  غرّيت  اإن  اإل  مناف�سته  الورقية 

وعميقة  مبتكرة  اأ�ساليب  اإىل  باللجوء 

كمتابعة احلدث وحتليله.

جنبية  واأكد العكور على اأن الدرا�سات الأ

ت�سري اإىل اأن ال�سحافة الورقية تو�سك على 

النقرا�س عامليًا بحلول العام 2020، مدلًل 

على ذلك بتحول كربيات ال�سحف العاملية 

اإىل الطبعة اللكرتونية بديلً عن الورقية، 

اليومية  ال�سحف  توزيع  معدلت  وبتدين 

هل تنتهي الصحافة الورقية بحلول العام 2020؟

خرية، وتدين  ردنية يف ال�سنوات الثلث الأ الأ

باملواقع  مقارنة  لديها،  علنات  الإ من�سوب 

اللكرتونية التي ت�سهد اإقباًل منقطع النظري 

علنات التجارية يف الوقت  ومنوًا يف دخل الإ

ذاته.

على  بيدر  اأبو  الزميل  اأكد  املقابل،  يف 

بفعل  تنقر�س  لن  الورقية  ال�سحافة  اأن 

اأن  اإىل  م�سريًا  اللكرتونية،  مع  مناف�ستها 

وجود  رغم  جمهورها  لها  زال  ما  ذاعة  الإ

ال�سحافة  باأن  مذكرًا  نرتنت،  والإ التلفاز 

مب�سداقية  القارئ  ذهن  يف  تتمتع  الورقية 

املواقع  حاّثًا  اللكرتونية،  من  اأكرب 

يف  املهنة  بقواعد  اللتزام  على  اللكرتونية 

خبار وحتري الرواية من اأكرث من  حترير الأ

بثها، حمذرًا من  على  قدام  الإ قبل  م�سدر 

ال�سرر الفادح الذي يقع على البع�س جراء 

ل�سحة  تدقيق  دون  الن�سر  الت�سرع يف  ذلك 

اخلرب وموثوقية امل�سادر.

من  عددًا  بيدر  اأبو  وا�ستعر�س 

التحديات التي يتعر�س لها قطاع ال�سحافة 

اللكرتونية على وجه اخل�سو�س، ومن بينها 

مكانات  نق�س التدريب والتاأهيل و�سعف الإ

املتلقي  الثقة بني  اإىل فجوة  املادية، م�سريًا 

وبع�س و�سائل الإعلم اللكرتونية، ومنتقدًا 

متار�سها  التي  وال�سغوط  التدخلت 

لعرقلة  ال�سحافيني  على  اجلهات  بع�س 

حداث  خبار وحتليل الأ قدرتهم على نقل الأ

مبو�سوعية وا�ستقللية.

بدوره  اأكد  فقد  اخلالدي  الزميل  اأما 

ال�سحيفة  يقراأ  اأن  اعتاد  الذي  اجليل  اأن 

على  اأو�سك  قد  القهوة  فنجان  ب�سحبة 

اأدواته  جديد  جيل  و�سي�ستبدله  النقرا�س، 

ثم  ومن  والنرتنت،  خمتلفة هي احلا�سوب 

ال�سباق مع ال�سحافة الورقية حم�سوم  فاإن 

متلك  التي  اللكرتونية  ال�سحافة  ل�سالح 

مقومات ال�ستمرار والزدهار.

حماولت  اخلالدي   الزميل  وانتقد 

اللكرتونية  ال�سحافة  ت�سويه  البع�س 

والبتزاز،  اللمهنية  مبظهر  واإظهارها 

النيل  اإىل  ت�سعى  احلرب  هذه  اأن  موؤكدًا 

من ثقة املت�سفحني بها، يف حماولة يائ�سة 

بقاء نفوذ ال�سحافة اليومية الورقية الذي  لإ

خرية، ودعا  ال�سنوات الأ تقل�س وتراجع يف 

على  الطلع  اإىل  اجلامعة  طلبة  اخلالدي 

اأحكام  لتكوين  اللكرتونية  املواقع  تبثه  ما 

خا�سة بهم بعيدًا0 عن التاأثريات املغر�سة.
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ندوات ومنتديات

وحدة  كرمت   – ردنية  الأ اجلامعة  اأخبار 

ّمـًا  الإعلم والعلقات العامة والثقافية ثلثني اأ

من اأقدم العاملت يف الفئة الرابعة يف خدمات 

النظافة واملطاعم واملنازل الداخلية وعدد من 

وزعت  حيث  اجلامعة،  ومعاهد  وكليات  دوائر 

بنك  من  برعاية  قدمت  نقدية  جوائز  عليهن 

�سافة  بالإ الكويتي،  ردين  والأ القاهرة-عمان، 

بخدماتهن  اعرتافا  اجلامعة،  دروع  اإىل 

اجلليلة.

م العاملة يف  " الأ جاء ذلك خلل منتدى 

عيدها" الذي نظمته وحدة الإعلم والعلقات 

الثقايف حتت  مو�سمها  والثقافية �سمن  العامة 

�شعار "الثقافة معكم وبينكم" حتت رعاية رئي�س 

اجلامعة بالوكالة.

ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائبة  وافتتحت 

ملي�س  الدكتورة  وامل�ست�سفى  ال�سحية  الكليات 

الرئي�س،  عن  مندوبة  املنتدى  اأعمال  رجب 

م الرائد يف رعاية  م�سرية يف كلمتها اإىل دور الأ

احلياة و�سناعة النه�سة يف املجتمعات.

على  كلمتها  يف  رجب  الدكتورة  وعرجت 

يف  ردين  الأ املجتمع  �سهدها  التي  التحولت 

خدمات  راأ�سها  وعلى  امليادين  من  العديد 

املراأة  التي ح�سنت من و�سع  والتعليم  ال�سحة 

امل�ساركة  طور  اإىل  التهمي�س  طور  من  ورفعتها 

الفعالة يف البناء والتطوير، موؤكدة على اأهمية 

وجه  ال�سحية على  الرعاية  النوعية يف  النقلة 

الن�ساء  عمر  متو�سط  رفعت  والتي  اخل�سو�س 

مهات اأثناء  كما خف�ست من معدلت وفيات الأ

رعاية  خدمات  من  وح�سنت  وبعدها،  الولدة 

ت�سريعات  عرب  وحمايتهما  والطفولة  مومة  الأ

يف  ردن  الأ و�سعت  وخطط  وبرامج  و�سيا�سات 

م�ساف الدول املتقدمة .

املنتدى تدين  ن�سائية يف  وانتقدت قيادات 

القت�سادية  احلياة  يف  املراأة  م�ساهمة  ن�سبة 

رغم  العربي  والوطن  ردن  الأ يف  وال�سيا�سية 

اأن  اإىل  م�سرية  التعليم،  ميادين  يف  تفوقها 

�سعيفة  زالت  ما  العمل  �سوق  يف  م�ساركتها 

على  املتو�سط  الدخل  ذات  بالدول  مقارنة 

امل�ستوى العاملي.

في منتدى "األم العاملة في عيدها".....

مساهمة املرأة العربية في االقتصاد 
هي األدنى عامليا

وىل  الأ اجلل�سة  وت�سمنت 

وزيرة  من  لكل  عمل  ورقتي 

عفانة،  �سوزان  ال�سابقة  ال�سياحة 

وىل  والنائبة رمي بدران، ركزت الأ

على الإح�سائيات يف جمال عمل 

ال�سيدة  اأ�سارت  حيث  املراأة، 

بني  البطالة  ن�سبة  اأن  اإىل  عفانة 

املا�سي  العام  نهاية  بلغت  ناث  الإ

بني  مثيلتها  �سعف  وهو   %22.4

 %11.1 بلغت  والتي  الذكور، 

معدل  باأن  علما  ذاتها،  للفرتة 

البطالة العام على م�ستوى اململكة 

يبلغ %13.1.

وحذرت عفانة من اأن عن�سر 

يكمن  رقام  الأ هذه  يف  اخلطورة 

ناث  الإ بني  البطالة  ن�سبة  اأن  يف 

درجة  يحملن  اللواتي  املتعلمات 

 %66.5 تبلغ  البكالوريو�س 

يوؤكد  ما  للذكور،    %21.8 مقابل 

عمل  فر�س  توفري  اىل  احلاجة 

ناث بعيدا عن جمايل التعليم  للإ

واخلدمات ال�سحية الذين ترتكز 

فيهما اإ�سهامات املراأة.

معدل  اأن  عفانة  واأ�سافت 

القت�ساد غري  املراأة يف  م�ساركة 

تعمل  فهي  مرتفعة،  الر�سمي 

يف  واملرعى  واحلقل  املنزل  يف 

امل�ساغل  ويف  والبوادي،  رياف  الأ

املنزلية يف املدن الرئي�سة م�سرية 

اإىل اأن هذه امل�ساركة ل تظهر يف 

اململكة   يف  القت�سادي  الن�ساط 

الن�ساطات  من  تعترب  نها  لأ

القت�سادية  غري املنظمة .

تواجه  التي  التحديات  بني  من  اأن  واأكدت 

نتاجية  اململكة لرفع ن�سب النمو القت�سادي والإ

رفع م�ستويات م�ساركة املراأة يف احلياة املهنية 

على  املليني  تنفق  فالدولة  العمل،  قوى  ويف 

تعليم املراأة ولكنها متتنع عن النزول اإىل �سوق 

العمل بعد ح�سولها على ال�سهادة.

اإليه  ذهبت  ما  اأيدت  بدران  رمي  النائبة 

عفانة، م�سرية اإىل تدين اإ�سهام املراأة يف �سوق 

العمل اخلا�س يف تقرير التناف�سية العاملي لعام 

خرية  الأ املرتبة  يف  ردن  الأ جاء  حيث   ،2010

على هذا املوؤ�سر بني )139( دولة.

التي  �سباب  الأ بع�س  بدران  وو�سحت 

الن�ساط  يف  املراأة  م�ساركة  زيادة  دون  حتول 
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ندوات ومنتديات

قطاع  قناعة  عدم  ذلك  ومن  القت�سادي، 

العمل  اأ�سحاب  فيهم  املواطنني مبن  من  كبري 

الرجل  حترم  باعتبارها  املراأة  عمل  ب�سرورة 

من فر�س العمل، اإ�سافة اإىل عدم قناعة جانب 

منهم بكفاءتها وقدرتها على العمل مثل الرجل، 

موؤكدة اأن تدين م�ساركة املراأة يف �سوق العمل 

ي�سكل عقبة كبرية اأمام القت�ساد الوطني.

عمادة كلية الطب

نعيمة م�سلم �سليمان غامن

دائرة اخلدمات العامة/�شعبة نظافة 

املباين

لطفية حمدان ذياب غامن

�سامية احمد �سليم املدهون

دائرة املطاعم واملقا�شف

مرمي عرفات �سلمة فراج

رو�شة اجلامعة

حنان �سلمة حممد العايد

دائرة املطاعم واملقا�شف

فاطمة علي عبد الر�سول حجاج

تغريد �سعيد عبداهلل ليف 

فريال ح�سني �سلمة �سهري

امنة عبد القادر عيي ابو ربيع

ليلى حممد احمد عبد املهدي ابو غنيم

دائرة اخلدمات العامة / �شعبة نظافة 

املباين

�سارة ابراهيم احمد النواجي

اميان �سليمان مقبل نعيمات

هالة ايوب حممد عبداهلل غنيم

الهام مو�سى عبداهلل الد�سوقي

عطاف حممد ح�سني زهران

عمادة كلية الزراعة

هيام ذياب عايد الزعبي

عمادة كلية الداب

امل ابراهيم حممد ال�سوبكي

دائرة املطاعم واملقا�شف

�سماهر ابراهيم علي الزعبية  

دائرة اخلدمات العامة / �شعبة نظافة 

املباين

حنان زهدي عبد الرحيم مك�سب

خولة ح�سن عبد الرحمن ابو �سرار

�سميحة داوود بالو

�سعاد حممد �سويعر

عزية م�سلم ال�ساعر

رميا �سعيد بدران

معهد البحوث والر�شاد الزراعي

فاطمة يو�سف امل�ساخلة

منى ح�سني ال�سحادات

دائرة اخلدمات العامة / �شعبة نظافة 

أسماء العامالت في 
الفئة الرابعة اللواتي 
كرمّن حسب األقدمية

وتطرقت بدران اإىل م�ساركة 

املراأة يف احلياة ال�سيا�سية م�سرية 

اإىل تو�سع دائرة القبول مب�ساركة 

واحلكومة،  الربملان  يف  املراأة 

الكوتا  تو�سعة  اأهمية  على  موؤكدة 

الثقافة  تغري  حني  اإىل  الن�سائية 

للمراأة  ي�سمح  مبا  املجتمعية 

بالتناف�س مع الرجل.

وحتدثت يف اجلل�سات الثانية 

الدكتورة  النائبة  من  كل  والثالثة 

اأمل الرفوع، وعميدة كلية العلوم 

�سابقا الدكتورة �سو�سن العوران، 

من  البطار�سة  ردينة  والدكتورة 

والدواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة 

مديرة  احلروب  رىل  والدكتورة 

العامة  والعلقات  الإعلم  وحدة 

ورئي�سة  اجلامعة،  يف  والثقافية 

جمانة  الغد  �سحيفة  حترير 

جناحهن  ق�س�س  عن  غنيمات 

م  للأ اإيجابية  مناذج  مقدمات 

العاملة يف عيدها وكيف متكّن من 

اإىل  و�سلن  ال�سعاب حتى  جتاوز 

ما هن فيه موازنات بني متطلبات 

جيال  �سرة، داعيات الأ العمل والأ

�سرار  والإ املثابرة  اإىل  ال�سابة 

والتحلي بعقيدة العمل واجلهاد.

ونوهت مديرة وحدة الإعلم 

يف  والثقافية  العامة  والعلقات 

رىل  الدكتورة  ردنية  الأ اجلامعة 

اأن  اإىل  اللقاء  نهاية  يف  احلروب 

خطة  تطوير  على  تعكف  الوحدة 

قادمة  دورية  لقاءات  لتنظيم 

يف  العاملة  املراأة  فيها  تكرم 

ومعنويا  ماديا  ردنية  الأ اجلامعة 

يف خمتلف ميادين العمل، تقديرا 

الن�ساء يف  بني  للعلقات  وتعزيزا  املراأة،  لدور 

الناجحة  النماذج  لدور  وتعظيما  اجلامعة، 

اأن  اإىل  م�سرية  ردنيات،  الأ ال�سابات  حياة  يف 

الوحدة تخطط اأي�سا لتنظيم منتدى مبنا�سبة 

الفئة  يف  العاملني  تكرمي  فيه  يتم  العمال  عيد 

الرابعة يف اجلامعة من اجلن�سني.
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احتفت  ردنية-  الأ اأخبار 

والعلقات  العلم  وحدة 

اجلامعة  يف  والثقافية   العامة 

علي  حممد  مدرج  يف  ردنية  الأ

بيوم املراأة العاملي بندوة حملت 

عنوان "املراأة يف يومها العاملي. 

اأين نحن من الطموح؟"، حتدث 

فيها كل من العني اآمنة الزعبي 

طر�س واأدارها  والروائية ليلى الأ

الزميل الكاتب رمزي الغزوي.

الهيئات  اإنَّ  قالت  الزعبي 

العربي  العامل  يف  الن�سائية 

بيوم  الحتفال  يكون  اأن  قررتا 

�سعار  للعام احلايل حتت  املراأة 

�سرية الفل�سطينية هناء ال�سلبي  "احلرية للأ
28 عامًا" التي دخلت يومها 22 يف اإ�سرابها 

"ه�سارون"  معتقل  يف  الطعام  عن  املفتوح 

داري  الإ العتقال  �سيا�سة  على  احتجاجا 

اإدارة  تنتهجه  الذي  النفرادي  والعزل 

الحتلل بحقها.

وا�ستعر�ست الزعبي دور املراأة الردنية 

يف الن�سال من اأجل احلرية والدميقراطية، 

زمن،  منذ  بداأ  احلراك  اأن  اإىل  م�سرية 

ويظهر من خلل املذكرات واليوميات التي 

كتبتها ن�ساء خ�سن تلك التجربة.

يف  املراأة  بيوم  احتفال  اأول  اإنَّ  وقالت 

الردن كان يف العام 1969 حتت �سعار "اإلغاء 

باحلقوق  ومطالبة  الربيطانية"،  املعاهدة 

والنتخابات،  بالرت�سيح  للمراأة  وامل�ساواة 

اإىل اجلانب املطالب الوطنية.

الردنية  املراأة  اأن  الزعبي  واأكدت 

ن  ت�سارك يف احلراك ال�سعبي الذي يدور الآ

الجتماعية،  العدالة  اجل  من  الردن  يف 

لفتة اإىل اأن املراأة تخو�س معركة حتد من 

�سلح والدميقراطية للح�سول على  اأجل الإ

العي�س الكرمي.

طر�س تاريخ  من جابنها، ا�ستعر�ست الأ

ندوات ومنتديات

تستعرض ندوة في "األردنية" 
منجزات املرأة في يومها العاملي

 28 يف  جاء  الذي  العاملي  املراأة  يوم  اإعلن 

موؤمتر  باإعلن   1909 )فرباير(  �سباط 

اليوم  ذلك  مريكي  الأ الجتماعي  احلزب 

التايل  العام  ويف  العاملة..  للمراأة  يوما 

كوبنهاجن  يف  الن�ساء  موؤمتر  تبّنى   1910

يوم املراأة ثم توالت العرتافات من النم�سا 

والدمنارك واأملانيا ثم رو�سيا القي�سرية يف 

1913. و�سطبت الن�ساء كلمة العاملة  العام 

اأي  ويف  كانت  اأينما  للمراأة  يوما  ف�سار 

ردن كان �سباقا يف بع�س  موقع. وقالت اإنَّ الأ

جمالت عمل املراأة، م�سرية اإىل اأنه كان من 

وىل التي اأدخلت املراأة اإىل  الدول العربية الأ

40 عاما بـ 6 فتيات  اأكادميية ال�سرطة قبل 

ن 3 اآلف منت�سبة. وفيها الآ

دار  طر�س،  الأ وفَق  ردن،  الأ اأن�ساأ  كما 

املعنفات  والفتيات  الن�ساء  لي�سم  مان  الأ

ويحميهن من التمييز والعنف.

ردن ف�سل يف ت�سديد  الأ اأنَّ   وا�ستدركت 

وف�سل  مثل،  ال�سرف  جرائم  على  العقوبة 

يف اأن مينح اأولد املراأة املتزوجة من اأجنبي 

م رغم اأعداد املتعلمات ون�سبتهن  جن�سية الأ

ردنية.  اإىل القوى العاملة الأ

احلكومات  اأن  طر�س  الأ واعتقدت 

ال�سنوات  خلل  مرتني  ف�سلت  ردنية  الأ

قانون  يف  مادة  اإلغاء  يف  املا�سية  الع�سر 

العقوبات متنح عذرا خمففا ملن يقتل دفاعا 

النواب  جمل�س  رف�س  ب�سبب  ال�سرف  عن 

�سلمية والع�سائرية. مدعوما بالقوى الإ

حفل  املا�سي  القرن  اأن  اإىل  واأ�سارت 

وعانت  كله  العامل  يف  الن�سوي  بالن�سال 

وقالت  متفاوتة.  بن�سب  كثريا  فيه  الن�ساء 

الكونية  وال�سراعات  احلروب  قرن  "كان 
ال�سرق،  يف  طل�سي  الأ دول  بني  والتحالفات 

ودول املحور واحللفاء يف الغرب، وفيه عانت 

الن�ساء يف اليابان وال�سني والفلبني كما يف 

اأملانيا واإيطاليا والبلقان والعامل العربي". 

ورغم  العربيات  الن�ساء  اإن  وقالت 

املعاناة من الحتلل العثماين ثم النتداب 

الربيطاين والفرن�سي، اإل اأن م�سرية الن�ساء 

منذ  التنويرين  الرجال  ن�سال  مع  تزامنت 

طالبوا  ممن  ع�سر  التا�سع  القرن  نهايات 

مثل  بحقوقها،  مطالبتها  و�ساندوا  بتعليمها 

حداد  والطاهر  والكواكبي  عبده  حممد 

و�سبلي �سميل.

خلل ندوة املراأة 
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ندوات ومنتديات

ردنـيــــــة- اأخــــــبـــــــار الأ

ومفكرون  علماء  اأكد 

قواعد  تعزيز  اأهمية 

التعاون  لعلقات  البناء 

القائمة بني الدول العربية 

جهة  من  �سلمية  والإ

واليابان من جهة اأخرى.

واأ�ساروا خلل اجلولة 

»احلوار  من  الثانية 

العامل  بني  امل�ستقبلي 

التي  واليابان«  �سلمي  الإ

اجلامعة  يف  انطلقت 

الدكتور  الثقافة  وزير  بح�سور  ردنية  الأ

روؤية  لديهم  اجلانبني  اأن  اإىل  جرار  �سلح 

وفهم م�سرتك لبحث ق�سايا مت�سابهة؛ حيث 

قدرات  اآفاق  تطوير  »حمور  احلوار  يتناول 

كلية  واختريت  اجلانبني«.  لدى  ال�سباب 

ل�ست�سافة  اجلامعة  يف  الدولية  الدرا�سات 

احرتام  من  ردن  الأ به  يتمتع  ملا  اجلولة 

يف  عليه  ي�سري  الذي  وللنهج  دولية  ومكانة 

تعزيز احلوار العاملي الذي ي�ستوعب الن�ساط 

ردنية من  الأ وما حققته اجلامعة  ن�ساين  الإ

منتديات  وتنظيم  قيادة  يف  تاريخية  جهود 

علمية وبحثية.

ورحب رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور 

ي�سكلون  الذين  باملنتدون  الزعبي  ب�سري 

واليابان  �سلمية  والإ العربية  الدول  غالبية 

رحاب  يف  اجلولة  هذه  عقد  اأن  اإىل  م�سريًا 

اجلامعة  احتفالية  �سمن  تاأتي  اجلامعة 

واأ�ساف  لتاأ�سي�سها.  اخلم�سني  بالذكرى 

الزعبي اأن ا�ست�سافة اجلامعة جلولة احلوار 

�سلمي الياباين يندرج �سمن اهتمامات  الإ

ت�ستهدف  التي  املبادرات  باطلق  اجلامعة 

والجتماعي  التعليمي  تطويرالقطاع 

التحديات  ملواجهة  وال�سبابي  والتقايف 

اأن  يف  اأمله  عن  الزعبي  واأعرب  العاملية. 

بحضور وزير الثقافة
انطالق اجلولة الثانية للحوار بني العالم االسالمي واليابان

في "االردنية"

يخرج منتدى احلوار بحزمة من التو�سيات 

التي تدعم توجهات الطرفني التي تت�سابك 

القائمة  املتبادلة  وعلقاتهما  م�ساحلهما 

على التعاون والحرتام.

اليابانية  احلكومة  ممثل  اأ�سار  بدوره 

التي  املرحلة  اأهمية  اإىل  �سكابا«  »ميت�سو 

ينعقد  فيها املنتدى احلواري بعدما �سهدته 

يف  �سبابي  حراك  من  العربية  الدول  بع�س 

الربيع العربي، وما �سهده ال�سباب الياباين 

العام  اليابان  يف  حدث  كبري  زلزال  من 

املا�سي.

تطوير  على  الرتكيز  واأكد على �سرورة 

اإىل  نظرتهم  وتدعيم  ال�سباب  مهارات 

احلوار  من  جديدة  اأبواب  وفتح  امل�ستقبل 

احل�ساري املبا�سر بني اجلانبني.

قدمته  الذي  بالدعم  »�سكابا«  واأ�ساد 

ردنية  الأ واجلامعة  ردنية  الأ احلكومة 

التي  والت�سهيلت  املنتدى،  ل�ست�سافة 

كلية  عميد  واأ�سار  اأعماله.  لإجناح  قدمت 

الدكتور  اجلامعة  يف  الدولية  الدرا�سات 

التعاون  وروابط  اأطر  اإىل  م�ساحلة  حممد 

العربية  ال�سعوب  بني  القائمة  وامل�سالح 

�سهدت  التي  الياباين  وال�سعب  �سلمية  والإ

ازديادًا لفتًا منذ منت�سف القرن املا�سي.

اجلولة  هذه  اأن  واأكد 

على  تركز  احلوار  من 

امل�سرتك  الفهم  تعزيز 

ال�سباب  بني  للثقافة 

والياباين  �سلمي  الإ

والذي يتناول اأي�سًا الدين 

التكنولوجي.  واجلانب 

ودعا م�ساحلة اإىل النظر 

املرحلة  تداعيات  يف 

احلالية يف العاملني العربي 

الربيع  ظل  يف  �سلمي  والإ

جيال  الأ وتوجيه  العربي 

معاين  لتطبيق  ال�ساعدة 

وحقوق  واملحبة  والدميوقراطية  التاآخي 

ن�سان. الإ

الدرا�سات  كلية  عميد  -مل�ساعد  ووفقًا 

ح�سن  الدكتور  احلوار  جلنة  مقرر  الدولية 

املومني- فاإن اليابان لديها اهتمام متزايد 

�سلمي  ملعرفة ما يجري يف العامل العربي والإ

من حراك �سبابي يف ظل الربيع العربي.

ينتميان  الطرفني  اأن كل  املومني  وقال 

اإىل ح�سارات عريقة ولديهما خمزون واإرث 

الثقافة  واإغناء  اإ�ساءة   اإىل  اأدى  ما  ثقايف 

مب�ستويات  تت�سم  التي  مبكنوناتهما  العاملية 

عاملية من القيم والتطور الجتماعي.

مدار  على  احلوار  يف  املنتدون  ويبحث 

تعزز  عمل  جل�سات  خلل  ومن  يومني 

الن�ساط ال�سبابي والتفاعل لتبادل اخلربات 

يف  وي�سارك  �سبابية.  ق�سايا  يف  واملعرفة 

م�سر  من  ومفكرون  علماء  املوؤمتر  اأعمال 

مارات  والإ وال�سعودية  والبحرين  وتون�س 

واأندوني�سيا  وتركيا  ولبنان  املتحدة  العربية 

وماليزيا واإيران واليابان اإ�سافة اإىل اململكة 

اجلولة  اأن  اإىل  وي�سار  الها�سمية.  ردنية  الأ

العام  عقدت  قد  كانت  احلوار  من   وىل  الأ

املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف  املا�سي 

العام  الثالثة من احلوار  تعقد اجلولة  فيما 

املقبل يف تركيا.

جانب من الندوة



ية
قاف

والث
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

م و
عال

 الإ
دة

وح
ن 

ر ع
�صد

ة ت
هري

 �ص
رية

خبا
ة اإ

�صر
ن

10

ندوات ومنتديات

اأكادمييون  اأجمع  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

الع�سرية  اأن  ع�سائر  و�سيوخ  دين  ورجال 

املجتمع  يف  ال�سامية  مكانتها  لها  ردنية  الأ

ردين. الأ

واأ�ساروا خلل ندوة نظمتها كلية احلقوق 

ردنية بعنوان »حكم ال�سريعة  يف اجلامعة الأ

�سلمية والع�سرية يف العنف الطلبي« اأن  الإ

الع�سرية تدعو اإىل احلكمة والروؤية الراجحة 

البعيدة عن الع�سبية والنفعال.

املا�سي  �سيتان  طلل  ال�سيخ  وقال 

الت�سرفات  من  براء  الع�سائرية  القيم  اأن 

واإن�ساين  وعاء ح�ساري  نها  لأ امل�سوؤولة  غري 

لكافة مكونات الع�سرية امل�ستندة اىل التنوع 

والعلم  واملنطق  الفكر  الرائع يف  احل�ساري 

واملعرفة .

واأ�ساف اأن الع�سرية موؤ�س�سة اجتماعية 

املجتمعات  متا�سك  على  حتافظ  حمرتمة 

واحلداثة  املوؤ�س�سية  نحو  ال�سري  تعرقل  ول 

و�سيادة القانون.

العنف  مظاهر  حول  املا�سي  وحتدث 

منتدون في )حقوق األردنية( يؤكدون على
دور العشيرة في محاربة العنف اجلامعي

م�سريًا  ردنية  الأ اجلامعات  �سهدتها  التي 

اإىل اأن مو�سوع العنف اأ�سبح ي�سكل هاج�سًا 

الوطن  لكل من يحلم باحلفاظ على  مقلقًا 

وقواعد منعته.

حققته  مبا  العتزاز  اإىل  املا�سي  ودعا 

خ�سو�سًا  منجزات  من  ردنية  الأ اجلامعة 

اإعداد كوادر ب�سرية  موؤهلة �ساهمت يف دفع 

والبلدان  ردن  الأ يف  والتقدم  التطور  عجلة 

العلوم  اأ�ستاذ  اأكد  بدوره  ال�سقيقة.  العربية 

الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  يف  �سلمية  الإ

العتداء  حّرم  �سلم  الإ اأن  العواي�سة  اأحمد 

العبث  حّرم  كما  واإيذائهم،  خرين  الآ على 

للموؤ�س�سات  �ساءة  والإ العامة  املمتلكات  يف 

الوطنية ومنها اجلامعات التي تعترب مراكز 

اإ�سعاع ونور وهدى.

يات  الآ من  عددًا  العواي�سة  وتناول 

النبوية  حاديث  والأ الكرمية  القراآنية 

خلق  ال�سريفة التي حتّث على التم�سك بالأ

ن�ساين  احلميدة واللني واللطف يف التعامل الإ

واملحبة وال�سلم بني النا�س اأجمعني.

اأبو  غازي  الدكتور  الكلية  عميد  وتناول 

حث  التي  الكرمية  واملعاين  املبادئ  عرابي 

والدور  احلنيف  �سلمي  الإ الدين  عليها 

املناط بالع�سرية يف حماربة اجلهل والتخلف 

واحلقد  الكراهية  تولد  التي  العنف  وثقافة 

وهي عوامل توؤدي اإىل عدم اللحاق بالركب 

ن�ساين املتقدم. احل�ساري الإ

ال�سلح  حمل  اأن  عرابي  اأبو  واأكد 

خرين واإتلف املال العام جرائم  واإيذاء الآ

دعاء العام  يقت�سي حتويل مرتكبيها اإىل الإ

للتحقيق فيها، وحتويل امل�سيء اإىل الق�ساء 

للقانون  وفقًا  ي�ستحقها  التي  العقوبة  لينال 

قانون  يف  عليه  املن�سو�س  اجلزائي 

ردين. العقوبات الأ

حول  الطلبة  من  عدد  وحتدث 

دوافع واأ�سباب العنف اجلامعي ودور 

�سرة واملدر�سة  املوؤ�س�سات خ�سو�سًا الأ

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  وامل�سجد 

يف  معاجلة هذه الظاهرة التي ت�سيء 

للوطن وجامعاته.

جانب من الندوة
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ندوات ومنتديات

وزير الشباب والرياضة يحاضر في اجلامعة األردنية
ردنـيــــــة-   الأ اأخــــــبـــــــار 

ــبــاب  ــس ــ� تــــنــــاول وزيــــــر ال

والريا�سة  الدكتور حممد 

ال�سباب  دور  الق�ساة،  نوح 

الوطني،  �سلح  الإ بعملية 

ــارهــم الــ�ــســريــحــة  ــب ــاعــت ب

كرب من �سرائح املجتمع  الأ

ا�ستعر�س  مثلما  ردين،  الأ

ــه الــتــي  ــرت خــــلل حمــا�ــس

احل�سن  مــدرج  يف  األقاها 

ـــن طــــلل يف اجلــامــعــة  ب

�سلح على  ردنية، ثمرة الإ الأ

جاءت  الق�ساة  حما�سرة  واملجتمع.  الفرد 

اإميانية  »نفحات  اأ�سبوع  فعاليات  اإطــار  يف 

والــذي  الــقــائــد«،  ميلد  عيد  يف  واإن�سانية 

بعيد ميلد  يقام �سمن احتفالت اجلامعة 

جللة امللك عبداهلل الثاين، ح�سرها عدد 

كبري من طلب اجلامعة تقدمهم نواب رئي�س 

اجلامعة الدكتور �ستيوي العبداهلل والدكتورة 

هالة اخليمي، وعميد �سوؤون الطلبة  الدكتور 

باحلديث  الق�ساة  وا�ستهلها  ال�سرعة،  نايل 

وما  الكرمي،  الر�سول  واأخــلق  �سفات  عن 

ال�سريفة، من رعاية  النبوية  ال�سرية  حملته 

علقة  ج�سدتها  والتي  وال�سابات،  لل�سباب 

ال�سباب  داعيا  وبناته،  باأبنائه  مة  الأ ر�سول 

خلق التي جاء بها  ردين اإىل التحلي بالأ الأ

�سلم قبل اأن يعر�س ال�سبل الكفيلة لكي  الإ

�سلمي،  الإ الدين  توجيهات  ال�سباب  يحقق 

احلنيف  الدين  يف  املــراأة  حقوق  تناول  كما 

معرجا  املجتمع،  قبل  من  �سيانتها  و�سبل 

فــراد  لــلأ �سلمية  الإ الرتبية  اأ�ــســول  على 

ومن بينهم ال�سباب، موؤكدًا على موا�سفات 

�سلمي التي تركز على  ال�سباب يف الدين الإ

خــلق  والأ وال�سلوك  واملظهر  ال�سدق  قيم 

وبر الوالدين.

تراأ�س  والريا�سة  ال�سباب  وزير  وكان 

واأع�ساء  روؤ�ساء  اجتماع 

امللك  جائزة  معايري 

لتميز  الثاين  عبداهلل 

والتي  احلكومي،  داء  الأ

ت�سارك فيها الوزارة لهذا 

عام  اأمني  بح�سور  العام، 

الدكتور  بالوكالة  الوزارة 

وممثل  الزعبي  ر�ساد 

عبداهلل  امللك  جائزة 

هيثم  املهند�س  الثاين  

مكتب  ومدير  قعقاع، 

جرب  الوزارة  يف  اجلائزة 

عريقات. الق�ساة اأ�سار اىل اأن اأبرز معايري 

الرغبة  بتوافر  تكمن  اجلائزة  يف  النجاح 

لتحقيق التميز، اآمًل اأن يبذل العاملون على 

لتحقيق  قدراتهم  اأق�سى  اجلائزة  حماور 

نتائج جيدة، تعك�س ما و�سلوا اإليه من تاأهيل 

اإىل  الوزارة  توجهات  على  م�سددًا  واإجناز، 

فيما  قدراتهم،  وبناء  باملوظفني  ال�ستثمار 

اأكد قعقاع وعريقات اأن امل�ساركة يف برنامج 

اجلائزة يدلل على التميز ويقود اىل حت�سني 

اأن  قبل  الوزارة،  تقدمها  التي  اخلدمات 

وتعلميات  �سروط  من  بع�سا  ي�ستعر�سا 

امل�ساركة واآلياتها.

العام  المني  قال  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

وال�سنة  الــقــراآن  يف  للعجاز  العاملية  للهيئة 

العزيز  عبد  بــن  عــبــداهلل  الــدكــتــور  الــداعــيــة 

امل�سلح اأن الدين ال�سلمي قادر على ا�سلح 

ل  علمي  مبنهج  ق�ساياه  وحــل  الن�سان  حــال 

عاطفي .

واأ�ساف خلل حما�سرة القاها يف اجلامعة 

ــيــوم بــدعــوة مــن املــركــز الثقايف  الردنـــيـــة ال

ال�سلمي اأن من ابرز الق�سايا الن�سانية التي 

النف�سية  بالنواحي  تتعلق  حلول  اىل  بحاجة 

والجتماعية والقت�سادية م�سددا على �سرورة 

الهتمام بالتكوين ال�سري الذي يعترب العمود 

الفقري للمجتمعات الن�سانية.

من  ال�سلم  ر�سالة  حول  امل�سلح  وحتدث 

تختلف  التي  ادائها  وطبيعة  اهتماماتها  حيث 

الداعية املصلح يحاضر في االردنية

عن الر�سالت ال�سابقة التي كانت تاأتي لقوام 

معينة فيما جائت ر�سالة ال�سلم للعامل اجمع 

وما  الر�ــس  اهلل  يرث  حتى  باقية  ر�سالة  وهي 

عليها.

واأ�سار امل�سلح اىل املعجزات التي اعطاها 

اأن  مو�سحا  والنــبــيــاء  للر�سل  وجــل  عــز  اهلل 

الكرمي  للر�سول  اعطيت  التي  املادية  املعجزة 

علم  ك�سف  هي  وال�سلم  ال�سلة  عليه  حممد 

ما  وعلم  كائن  هو  وما  يكون  ما  وعلم  كان  ما 

الكرمي  النبي  اعطى  اهلل  اأن  ــال  وق �سيكون. 

هذا  يف  داعــيــا  الت�سريعي  العــجــاز  معجزة 

ال�سياق علماء ال�سريعة والقانون اىل الهتمام 

بهذا اجلانب الذي يتعلق باحلياة الب�سرية.

و�سارح املحا�سر جموع طلبة اجلامعة مبا 

موؤكدا  وحتديات  اخطار  من  المة  له  تتعر�س 

يقراأ  الــذي  املعطل  العقل  ولي�س  العقل  اهمية 

الت�سويه والفرتاء ايل تتعر�س  احلكمة ملواجة 

له ر�سالة ال�سلم يف املرحلة الراهنة.

التي  املحا�سرة  خــلل  امل�سلح  واأجــــاب 

اأدارها مدير املركز الثقايف ال�سلمي الدكتور 

الطلبة احل�سور  على مداخلت  �سكري  اأحمد 

التي تناولت خمتلف الق�سايا املتعلقة بال�سباب. 

اجلامعة  رئي�س  رحــب  مت�سل  �سعيد  وعــلــى 

بالوكالة الدكتور ب�سري الزعبي خلل لقاءه يف 

مكتبه ال�سيخ امل�سلح مبنا�سبة زيارته للجامعة 

وثمن الزعبي منهج الدعوة الذي ي�سطلع 

على  تقوم  والتي  امل�سلح  الداعية  ال�سيخ  بها 

الرفق واللني والتوا�سع لتو�سيح �سورة ال�سلم 

امل�سرقة واهدافها حتقيق الرحمة واخلري للنا�س 

اجمعني.

خلل حما�سرة وزير ال�سباب
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مؤتـمــــرات

ردنية )ا ج ا( ك�سف   اأخبار اجلامعة الأ

الردنية  اجلامعة  يف  موؤمتر  خلل  خرباء 

اليوم ارتفاع  كلفة فاتورة الطاقة  من قيمة 

على  م�سددين   ، الردين  القومي  الدخل 

الرياح  املنتجة من  املتجددة  الطاقة  اأهمية 

وال�سم�س يف خف�س الكلفة. 

اجلامعة  رئي�س  �سلط  ال�سدد  هذا  ويف 

خلل  الزعبي،  ب�سري  الدكتور  بالوكالة 

افتتاحه  املوؤمتر ،ال�سوء على املراحل  التي 

حتويلها  م�سروع  يف  اجلامعة  اإليها  و�سلت 

جامعة بحثية. 

وقال يف املوؤمتر الدويل للطاقة ال�سم�سية 

الرابعة  الردنية  الملانية  العمل  وور�سة 

اجلامعة  اإن  واأجانب  عرب  خرباء  بح�سور 

الو�سول  يف  ال�سرتاتيجة  بخطتها  ملتزمة 

اإىل هذا الهدف)اجلامعة البحثية(  خلل 

الوقت  يف  م�سددا   ،2015  –  2011 عامي 

دورها  عن  اجلامعة  تخلي  عدم  على  ذاته 

كادميي والتعليمي .  الأ

لزيادة  ت�سعى  اجلامعة  اإن  واأ�ساف 

عدد  وزيادة  العلمي  البحث  خم�س�سات 

نقطة  باعتبارهم  العليا  الدرا�سات  طلبة 

االردنية: خبراء يعرضون لفوائد االعتماد على الشمس والرياح

للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة

النطلق ،   وربط البحث العلمي لي�س فقط 

واأولويات اجلامعة  بل  الوطنية  اللويات  مع 

من جهة ، وربطه من جهة ثانية  مع القطاع 

البحثية  اخلا�س  والنفتاح على اجلامعات 

العاملية. 

ويناق�س املوؤمتر خلل  ثلثة اأيام حماور 

ل�ستخدامها  ال�سم�سية  الطاقة  تخزين  يف 

وكفاءتها  املباين  يف  حفظها  وطرق  ليل 

اأملان  خرباء  مع  بالتعاون  املياه  حتلية  يف 

وا�سبان.  

ويف هذا ال�سدد ك�سف مدير مركز املياه 

اأحمد  والطاقة والبيئة يف اجلامعة الدكتور 

الطاقة  فاتورة  كلفة  ارتفاع  اإىل   ال�سلمية 

من قيمة الدخل القومي بن�سبة 19% ومببلغ 

حتتم  وقت  يف  دينار  مليارات  بثلثة  قدر 

املعايري العاملية اأن ل تتجاوز ن�سبة الـ %3. 

املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  اإن  وقال 

مع  مقارنة  الكلفة  هذه  خف�س  يف  �ساهم 

اأن  مبينا   ، التقليدية  الطاقة  ا�ستخدام 

اأو�ست   2007 لعام  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

ب�سرورة اأن تبلغ م�ساهمة الطاقة املتجددة 

 2015 عام  بحلول  لطاقة  بالن�سبة مل�سادرا 

نحو 7% و 10% بحلول عام 2020. 

ال�سلمية  الدكتور  بني  هذال�سدد  ويف 

موؤخرا  امل�سري  للغاز  املتكرر  النقطاع  ان 

الكهرباء  توليد  ل�سركة   بخ�سائر  ت�سبب 

يوميا  دينار  مليني  اأربعة  بنحو  قدرها 

الثقيل  الوقود  اللجوء للعتماد على  ب�سبب 

والديزل ما يحتم العتماد الن على الطاقة 

كلفة  خف�س  اإىل  �ست�ساهم  التي  املتجددة 

توليد الكهرباء. 

الكهرباء  توليد  كلفة  ال�سلمية  وقدر 

اعتمادا على الطاقة املتجددة بنحو  9 قرو�س 

اإىل 11 قر�سا للكيلو واط \�ساعة مقارنة مع 

11 قر�سا اإىل 19 قر�سا للكيلو واط\�ساعة  

يف حال ال�ستمرار  يف  العتماد على الوقود 

الثقيل والديزل. 

لفوائد  ال�سلمية  الدكتور  وعدد 

اأنها  اأبرزها  من  املتجددة  للطاقة  اإ�سافية 

طاقة نظيفة غري ملوثة للبيئة و ت�ساهم يف 

ثلثة  لنحو  حلاجتها  البطالة  م�سكلة  حل 

مع  مقارنة  العاملة  اليدي  من  اأ�سعاف 

ا�ستخدام الطاقة التقليدية. 

م�ساركون  ا�سار  ذاته  ال�سعيد  على 

لل�سغط الذي يعاين منه القت�ساد الردين 

النفط  �سعار  لأ امل�سطرد  الرتفاع  ب�سبب 

، ما فر�س حتديا على اململكة ب�سبب نق�س 

م�سادر الوقود الحفوري واحلاجة املتزايدة 

 ، الجتماعية  والتنمية  قت�ساد  للإ للطاقة 

م�سريين اأىل اأنه يف عام 2011 فاتورة النفط 

الردنية و�سلت لـ 2،75 مليار دينار .  

وي�ستمر املوؤمتر خلل اليومني القادمني 

عرب جل�سات تخ�س�س ا�ستخدامات الطاقة 

المنة واجليدة  والتربيد با�ستخدام الطاقة 

الملانية  الف�ساء  وكالة  وم�سروع  ال�سم�سية 

اإىل  املركزة  ال�سم�سية  الطاقة  نقل  وطرق 

اململكة .



ية
قاف

والث
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

م و
عال

 الإ
دة

وح
ن 

ر ع
�صد

ة ت
هري

 �ص
رية

خبا
ة اإ

�صر
ن

13

مؤتـمــــرات

اأطباء  اأكد  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

واأخ�سائيون كبار اأن حالت القلق والكتئاب 

تعترب من مظاهر ال�سحة العقلية، وهي من 

مرا�س ال�سائعة يف املجتمعات املتقدمة. الأ

ا�سطرابات  موؤمتر  خلل  واأ�ساروا 

�سا�سية  الأ العلوم  »من  والقلق  الكتئاب 

بداأ اعماله يف  الذي  العيادة وبالعك�س«  اإىل 

اجلامعة  رئي�س  بح�سور  الردنية  اجلامعة 

توفر  اإىل  الزعبي  ب�سري  الدكتور  بالوكالة 

العلج اللزم واملنا�سب �سواءالبيولوجي اأو 

ا�ستخدامات اجلراحات خ�سو�سًا للمر�سى 

الذين يعانون من حالت ال�سرع.

يف  الطب  كلية  تنظمه  الذي  واملوؤمتر 

هارفرد  جامعة  مع  بالتعاون  اجلامعة 

اأبحاث  وجمعية  ما�سو�سيت�س  وم�ست�سفى 

الكلية  عميد  وفق  يهدف  العاملية،  الدماغ 

ال�ستفادة  اإىل  حمافظة،  عزمي  الدكتور 

اطباء عامليون:

عالج امراض القلق واالكتئاب متوفر

امل�ساركني  العامليني  طباء  الأ خربات  من 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  من  املوؤمتر  يف 

وروبية. والدول الأ

القلق  اأمرا�س  اأن  اإىل  حمافظة  ولفت 

ونامية  متقدمة  دول  يف  تنت�سر  والكتئاب 

م�سريًا يف هذا ال�سياق اإىل اأن الح�سائيات 

العاملية دلت على اأن بع�س املجتمعات ت�سل 

حوايل  اإىل  مرا�س  الأ بهذه  �سابة  الإ فيها 

50% من عدد ال�سكان.

واأ�سار حمافظة اإىل اجلهود التي  بذلتها 

الذي ميكن طلبة  املوؤمتر  الكلية ل�ست�سافة 

طباء املقيمني واأع�ساء  الدرا�سات العليا والأ

امل�ستجدات  اآخر  التدري�س من معرفة  هيئة 

اأ�سبابها  والكتئاب  القلق  اأمرا�س  حول 

ومعاجلتها وطرق الوقاية منها.

و�سلط كل من رئي�س اللجنة التح�سريية 

وممثل  بطاح  عبدالقادر  الدكتور  للموؤمتر 

ا�سكندر  عماد  الدكتور  هارفرد  جامعة 

الدكتورة  ما�سو�سيت�س  م�ست�سفى  وممثلة 

املوؤمتر  اأهداف  على  ال�سوء  هاربر  �سوزان 

متعلقة  مهمة  اأبحاث  ويناق�س  يبحث  الذي 

مرا�س النف�سية. بالكتئاب  والقلق والأ

وي�سارك يف اأعمال املوؤمتر الذي ي�ستمر 

ثلثة اأيام )70( طبيب وطبيبة من الوليات 

وروبية وم�سر  مريكية والدول الأ املتحدة الأ

اإىل  اإ�سافة  و�سورية  وفل�سطني  واملغرب 

ردنية الها�سمية. اململكة الأ
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نشاطات وفعاليات

ال�سعر  يوم  مبنا�سبة  ردنية-  الأ اأخبار 

يف  ال�ساعة  برج  �ساحة  �سهدت  العاملي، 

ردنية وقفة �سعرية بعنوان:"اإنه  اجلامعة الأ

جناح العامل"، �سارك فيها اأحد ع�سر �ساعرا 

ردن. من كبار ال�سعراء يف الأ

جاءت هذه الفعالية التي نظمتها وحدة 

والثقافية �سمن  العامة  والعلقات  الإعلم 

معكم  الثقافة   " الثقايف  املو�سم  فعاليات 

على  اجلامعة  حر�س  لتعك�س  وبينكم"، 

ال�سعراء  بني  والنفتاح  التوا�سل  تعزيز 

الثقايف  خمزونهم  لزيادة  اجلامعة  وطلبة 

لقاء ونظم الق�سيدة ال�سعرية  يف ال�سعر والإ

املعربة .

و�سمري  العتيلي  موؤيد  ال�سعراء  ونرث 

الق�ساة ومرمي ال�سيفي ومها العتوم و�سلح 

ن�سري  ومهند  الع�ساف  ومناهل  اأبولوي 

حتت عنوان: "إنه جناح العالم"..

أمام برج الساعة وقفة شعرية في "األردنية" 

وه�سام عودة  الكتوت وطارق مكاوي  ووردة 

التي  ال�سعرية  ق�سائدهم  من  مناذج 

الفنية  و�سورها  دللتها  بعمق  متيزت 

يقاعي الذي يدل على جتارب  والتنوع الإ

والرتقاء  الق�سيدة  بناء  يف  ال�سعراء 

بالكلمة واملعاين املوؤثرة.

بني  الق�سائد  م�سامني  وتنوعت 

التي  الت�سحيات 

ن�سامى  قدمها 

اجلي�س العربي يف 

الكرامة  معركة 

اإىل  اخلالدة 

ق�سايا  جانب 

اأخرى  اجتماعية 

املحبة  عنوانها 

يثار. والعطاء و الإ

ك�سفت  و

الوحدة  مديرة 

هذه  اأن  عن  احلروب  رىل  الدكتورة 

الثقايف  املو�سم  �سياق  يف  تاأتي  الفعالية 

اجلديد الذي تنظمه الوحدة يف حماولة 

اجلامعي  العنف  ثقافة  ملواجهة  جادة 

والنت�سار  بالتو�سع  خذة  الآ واملجتمعي 

يف  الثقافة  ت�سع  بديلة  م�سادة  بثقافة 

اإىل  وتنقلها  التعليمية،  العملية  قلب 

من  العك�س  على  يوجد،  حيث  الطالب 

كانت  التي  ال�سابقة  ال�سرتاتيجيات 

الفعالية  اإىل  تيان  الإ الطالب  من  تنتظر 

الثقافية. 

�ست�سهد  املقبلة  �سابيع  الأ اأن  واأ�سافت   

�ساحات اجلامعة  وفنية يف  ثقافية  فعاليات 

احلر  واملر�سم  ال�سارع  م�سرح  تت�سمن 

ال�سعري  لقاء  والإ والثنائي  املنفرد  والعزف 

�ساحات  يف  و  والكتاب  ال�سور  ومعار�س 

بيئة  خلق  بهدف  اجلامعي  احلرم  واأروقة 

جديدة  تفكري  اأمناط  تطور  ثرية  ثقافية 

ترتقي  �سوية،  و�سلوكات  اإيجابية  وقيما 

مناخات  عن  وتبعدهم  الطلبة  مب�ساعر 

اآفاق  اأمامهم  وتفتح  �ساءة  والإ العنف 

بداع الفكري والفني ويتيح الفر�س لعر�س  الإ

اأجواء  اأمام زملئهم الطلبة يف  اإبداعاتهم 

تفاعلية حتول اجلامعة اإىل م�سرح كبري.
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نشاطات وفعاليات

"األردنية" حتتفي بأستاذ اللغة العربية
الدكتور عبد اجلليل عبد املهدي

ردنية-  قدم عدد من اأ�ساتذة  اأخبار الأ

ردنية  اللغة العربية واآدابها يف اجلامعات الأ

�ستاذ  �سهاداتهم بال�سرية العلمية والبحثية لأ

الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  يف  العربية  اللغة 

عبد اجلليل عبد املهدي.

وخلل ندوة تكرميية نظمها ق�سم اللغة 

عقد  ردنية،  الأ اجلامعة  يف  واآدابها  العربية 

وىل  الأ اجلل�سة  يف  �سارك  علمي  جمل�س 

ردنية  الأ اجلامعة  من  املو�سى  نهاد  الدكتور 

الريموك  جامعة  من  بكار  يو�سف  والدكتور 

حممد  والدكتور  دروبي  حممد  والدكتور 

العب�سي من جامعة اآل البيت واأدارها الدكتور 

�سكري عزيز املا�سي.

الدكتور  الثانية  اجلل�سة  يف  و�سارك 

قطامي  �سمري  والدكتور  ال�سعافني  اإبراهيم 

ردنية، والدكتور عماد الزبن  من اجلامعة الأ

من جامعة الزيتونة، والدكتور عبداهلل املانع 

من وزارة الرتبية والتعليم واأدارها الدكتور 

حممود احلديد.

العلمي  املجل�س  يف  امل�ساركون  وتناول 

ميادين  يف  املهدي  لعبد  الكبري  العطاء 

التدري�س وجهوده يف البحث العلمي والتحقيق 

اأنارت  التي  اإ�ساءاته  جانب  اإىل  والتاأليف، 

خلل  والباحثني  العربية  اللغة  طلبة  دروب 

التي متتد منذ عام  فرتة عمله يف اجلامعة 

.1973

من  اأن�ساأ  املهدي  عبد  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

موؤلفاته  تركزت  اإذ  وجدانيًا؛  وطنًا  القد�س 

»القد�س  املدائن  زهرة  عن  الكتابة  على 

عددًا  واأ�سدر  حا�سرة  كعا�سمة  ال�سريف« 

من الكتب والبحوث املهمة عن هذه املدينة 

القدمية وما دار فيها وحولها  الع�سور  منذ 

من �سراعات وحروب.

بيت  عن  اأنتج  به  املحتفى  اأن  واأكدوا 

املقد�س اأدب وفكر من منطلق اإميانه بقد�سية 

هذه املدينة واأهميتها وقناعاته باأنها جوهر 

ال�سراع بني ال�سرق والغرب قدميًا وحديثًا. 

اإىل  العلمي  املجل�س  يف  املتحدثون  ولفت 

اللغة  اأعلم  من  َعَلمًا  يعد  املهدي  عبد  اأن 

العربي  والعامل  ردن  الأ يف  واآدابها  العربية 

وهمة  رفيع  وخلق  بتوا�سع  مانة  الأ اأدى 

اجلامعة  يف  العربية  اللغة  لق�سم  داعمة 

ردنية، وبقلب يفي�س بعزف لي�س منفردًا  الأ

بل ب�سيمفونية من طراز عايل امل�ستوى. وزاد 

من الحتفال

املهدي  عبد  اأن  اإىل  العربية  اللغة  اأ�ساتذة 

على  امل�ساحبة  واملعارف  واللغة  دب  بالأ اأمل 

امتداد الع�سور املتعاقبة حتى اأ�سحى حجة 

ل تبارى يف تخ�س�سه الذي كتب فيه ع�سرات 

دبية. الكتب البحوث واملقالت اللغوية والأ

ب�سعة  متيز  املهدي  عبد  اأن  واأكدوا 

اأركان  وهي  والتوا�سع  الهّمة  وعلو  الطلع 

الذي  العاملمِ  �سخ�سية  تقومي  يف  مركزية 

يهتم باأدق التفا�سيل.

واأ�سار رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها 

يف اجلامعة الدكتور حممد الق�ساة اأن هذه 

الندوة التكرميية جت�سد قيم الوفاء والتقدير 

�ستاذ قدير وعاملمِ وموؤلف ومثقف بارز كان  لأ

اللغة  ق�سم  م�سرية  يف  وا�سحة  ب�سمات  له 

العربية.

تعليمه  تلقى  املهدي  عبد  اأن  اإىل  ي�سار 

يف دار املعلمني بعمان عام 1959، ثم التحق 

بجامعة بغداد وتابع درا�ساته العليا يف معهد 

البحوث والدرا�سات العربية احلديثة التابع 

بارز  ع�سو  وهو  العربية،  الدول  جلامعة 

داخل  علمية  وجلان  وجمامع  موؤ�س�سات  يف 

ردن وخارجه. الأ
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"ما احالكي يا بالدي"
معرض تراثي فلسطيني في "األردنية"

الطلبة  ج�سد  ردنية-  الأ اأخبار 

معاناة  ردنية  الأ اجلامعة  يف  الفل�سطينيون 

ال�سعب الفل�سطيني يف معر�س »ما احلكي 

يا بلدي«  الذي نظمه احتاد طلبة اجلامعة 

الوافدين  الطلبة  �سوؤون  مكتب  مع  بالتعاون 

يف اجلامعة.

عميد  نائب  افتتحه  الذي  واملعر�س 

بح�سور  �سبيب  لينا  الدكتورة  الطلبة  �سوؤون 

اأركان ال�سفارة الفل�سطينية يف عمان، ي�سكل 

يف جممله فر�سة لطلع زواره على الرتاث 

من  اأ�سيًل  جزءًا  يعترب  الذي  الفل�سطيني 

�سلح املقاومة الفل�سطينية.

وتكّون املعر�س من ركن اأ�سا�سي بعنوان 

حداث الفل�سطينية« التي  »بانوراما �سور للأ

�سلطت ال�سوء على املراحل التاريخية لل�سراع 

موؤمتر  من  ميتد  الذي  �سرائيلي  الإ العربي 

 1897 عام  يف  �سوي�سرا  يف  عقد  الذي  بال 

البانوراما  واأظهرت  الراهن.  الوقت  وحتى 

منذ  الفل�سطينية  للثورات  مهمة  حمطات 

عام 1936 واملعارك التي خا�ستها اجليو�س 

مرورا  �سرائيلي  الإ الحتلل  �سد  العربية  

واإن�ساء  الربيطاين  النتداب  فرتة  باإنهاء 

واملجازر  الفل�سطينية  والف�سائل  املنظمات 

بحق  ال�سهيونية  الع�سابات  اقرتفتها  التي 

من  ذلك  رافق  وما  الفل�سطيني،  ال�سعب 

امل�ستوى  على  الفل�سطينية  الق�سية  بروز 

�سرائيلية  الإ ال�سلم  وحمادثات  العاملي، 

الفل�سطينية  احلكومة  وقيام  الفل�سطينية 

قطاع  على  �سرائيلي  الإ العدوان  اإىل  و�سوًل 

العام  يف  الفل�سطينية  وامل�ساحلة  غزة 

احلايل. وقدم املعر�س جمموعة من ال�سور 

برار الذين قدموا  لل�سهداء الفل�سطينيني الأ

تبني  وخرائط  نادر  ب�سرب  الت�سحيات 

ملواقع  و�سور  الفل�سطينية  والبلدات  املدن 

فل�سطينية خمتارة، كما �سم املعر�س جناحًا 

خا�سًا بالرتاث الفل�سطيني ي�سمل املطرزات 

�سغال اليدوية التي متتد حلقب تاريخية  والأ

قدمية. 

من املعر�س

وبني املعر�س مكانة زهرة املدائن القد�س 

ال�سريف دينيًا وتاريخيًا من خلل جمموعة 

املدينة  تناولت  التي  واملعلومات  ال�سور  من 

وما  وم�ستقبًل  وحا�سرًا  قدميًا  املقد�سة 

اأهمها امل�سجد  اأماكن مقد�سة  تزخر به من 

امل�سرفة.  ال�سخرة  وقبة  املبارك  ق�سى  الأ

يف  الطلبة  جهود  �سبيب  الدكتورة  وثمنت 

رائع،  بت�سميم  اأقيم  الذي  املعر�س  تنظيم 

وفكرته التي تلخ�س التاريخ املا�سي باأفكار 

جمهور  �سيما  ل  لزواره  ومفيدة  خمت�سرة 

الدار�سني يف اجلامعة من جن�سيات  الطلبة 

عاملية خمتلفة.

قدمته  الذي  بالدعم  املنظمون  واأ�ساد 

اإقامة  فكرة  لإجناح  الطلبة  �سوؤون  عمادة 

املعر�س الذي اأقيم يف قاعة املعار�س مببنى 

الن�ساطات الطلبية وي�ستمر ثلثة اأيام. 

و�ساهد حمتويات املعر�س اأعداد كبرية 

واأبناء اجلاليات العربية  من طلبة اجلامعة 

جنبية يف اجلامعة.  �سلمية والدول الأ والإ

نشاطات وفعاليات
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نشاطات وفعاليات

»األردنية« حتصد 15 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات
الريا�سي يف  الن�ساط  دائــرة  نظمت  ردنــيــة-  الأ اأخــبــار 

ردنية بطولة األعاب القوى للجامعات والهيئات  اجلامعة الأ

احتفاًء بعيد ميلد القائد.

ولعبة،  140 لعبًا  فيها  �سارك  ُنظمت  التي  البطولة 

ميثلون جامعات الريموك، الها�سمية، اآل البيت، البلقاء، 

الزرقاء،  فيلدلفيا،  والتكنولوجيا،  العلوم  هلية،  الأ اربد 

مرية �سمية، وعدد من لعبي ولعبات الرتبية والتعليم  الأ

واللجنة الباراملبية.

ويف اخلتام توج د.اإبراهيم ال�سرعة نائب عميد �سوؤون 

اأبو دلبوح  النتائج ح�سب نايف  الفائزين، وجاءت  الطلبة 

مدير الن�ساط الريا�سي على النحو التايل:

حممد  هادي  ول  الأ )طلب(:  الطويل  الوثب   

ردنية(  )فيلدلفيا( 5.92م، الثاين ح�سان اأبو �سنبل )الأ

5.84م، الثالث يزن الق�ساة )الريموك( 5.64م.

4.30م، هزار   الوثب الطويل )طالبات(: رنا يحيى 

ردنية(  )الأ عالية  دنيا  4.18م،  البيت(  )اآل  املجايل 

4.16م.

ردنية(  )الأ �سمرة  اأبو  اأحمد  )طلب(:  1500م 

حممد  4.28د،  البيت(  )اآل  ح�سان  حممد  4.26د، 

العبادي )الها�سمية( 4.33د.

ردنية( 5.29د، نور  1500م طالبات: رزان مقبل )الأ

هلية(. البقور )البلقاء(، امري ماجد )اربد الأ

)التكنولوجيا(  فواز  اأحمد  )طلب(:  القر�س  رمي   

املعتز  39.35م،  هلية(  الأ )اربد  فوزي  اأحمد  42.15م، 

ردنية( 36016م. باهلل ال�سلحات )الأ

)البلقاء(  جمدي  رجاء  )طالبات(:  القر�س  رمي   

حممد  اأماين  20.50م،  ردنية(  )الأ وهيب  رهام  22.25م، 

)الريموك( 19.86م.

اأبو احلم�س )التعليم اخلا�س(  200م )طلب(: عبدالرحمن 

هيكل  حمزة  23.05ث،  )الها�سمية(  اخلاروف  بهاء  22.95ث، 

مرية �سمية( 23.32ث. )الأ

ردنية( 27.80ث، دنيا عالية  200م )طالبات(: رهام وهيب )الأ

ردنية( 30.17ث، �سو�سن حممد )الزرقاء( 32.30ث. )الأ

800م )طلب(: عبد الروؤوف اخلطيب )الباراملبية( 2.04د، 

)الها�سمية(  العبادي  2.09د، حممد  ردنية(  )الأ �سمرة  اأبو  اأحمد 

2.13د.

ردنية( 2.38د، اأمرية ماجد  800م )طالبات(: رزان مقبل )الأ

هلية( 2.52د، رانيا احللو )الها�سمية( 3.16د. )اربد الأ

12.78م،  ردنية(  اأبو �سنبل )الأ  وثب ثلثي )طلب(: ح�سان 

12.21د، حممد املومني )الريموك(  حممد عبيدات )الها�سمية( 

12.04م.

ردنية( 10.25م، هزار   وثب ثلثي )طالبات(: ميار خليفة )الأ

املجايل )اآل البيت( 9.06م، �سيماء مو�سى )اآل البيت( 8.45م.

 دفع اجللة )طلب(: حممود العقيلي )التكنولوجيا( 11.65م، 

)اربد  فوزي  اأحمد  11.28م،  ردنية(  )الأ ال�سلحات  باهلل  املعتز 

هلية( 10.90م. الأ

جمدي  رجاء  11.09م،  فكتور  لينا  )طالبات(:  اجللة  دفع   

)البلقاء( 8.16م،  اإميان العزوين )اآل البيت( 7.56م.

11.01ث،  )فيلدلفيا(  عبدالرحمن  هادي  )طلب(:  100م 

ردنية(  )الأ نابل�سي  اأدهم  11.34ث،  )الها�سمية(  اخلاروف  بهاء 

11.43ث.

ردنية( 14.49ث، رميا الفقي  100م )طالبات(: دنيا عالية )الأ

)عمان الرابعة( 14.77ث، نور البقور )البلقاء( 14.79ث.



ية
قاف

والث
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

م و
عال

 الإ
دة

وح
ن 

ر ع
�صد

ة ت
هري

 �ص
رية

خبا
ة اإ

�صر
ن

18

"األردنية" حتتفل بعيد ميالد جاللة امللك

ردنية-  الأ اأخبار 

الر�سمية  الفعاليات  عربت 

اجلامعة  يف  والطلبية 

فرحتها  عن  ردنية  الأ

اخلم�سني  بالعيد  الغامرة 

جللة  الوطن  قائد  مليلد 

امللك عبداهلل الثاين.

�سوؤون  عمادة  واأعّدت 

احتفاليًا  برناجمًا  الطلبة 

اإقامة  ت�سمن  �سامًل 

الت�سكيلية  للفنون  معر�سًا 

م�ستوحاة  فنية  وجدارية 

ردين واإقامة  من الرتاث الأ

وفنية  ثقافية  ن�ساطات 

وريا�سية متنوعة.

بهذه  الزعبي  ب�سري  الدكتور  بالوكالة  اجلامعة  رئي�س  وافتتح 

لوحات  على  ا�ستمل  الطلبة،  بداعات  لإ معر�سًا  الغالية  املنا�سبة 

يتمتع  التي  الفنية  املواهب  اأبرزت  متعددة  ت�سكيلية  ملدار�س  فنية 

عمادة  مبنى  اأروقة  يف  الزعبي  وجال  اجلامعي.  املر�سم  طلبة  بها 

�سوؤون الطلبة التي ُزّينت جدرانها بلوحات فنية �سكلت يف م�سمونها 

بانوراما جلدارية تراثية، وهي من اأعمال طلبة املر�سم اجلامعي، 

ردنية خ�سو�سًا العلقة الجتماعية  وت�سلط ال�سوء على التقاليد الأ

والريف  البادية  يف  ال�سكن  وروائع  الرتاثية  دوات  الأ وا�ستخدام 

ردين. الأ

واأعرب الزعبي عن اعتزاز اجلامعة مبوا�سلة جللة امللك دعم 

م�سريتها التي حتتفل العام احلايل بالعيد اخلم�سني لتاأ�سي�سها، لفتًا 

اإىل الإجنازات التي حققتها اجلامعة عرب م�سريتها ل�سيما اإعداد 

الـ)150(  تناهز  التخ�س�سات  خمتلف  يف  موؤهلة  ب�سرية  كفاءات 

األف خريجًا وخريجة.

�ستظل  توجيهات جللته  اأن  الزعبي يف ت�سريح �سحفي  وقال 

ردن الذي كان  على الدوام نربا�سا ت�سيئ م�سريتنا يف بناء الوطن الأ

دومًا قادرًا على جتاوز التحديات.

بذًل  امللكية  الروؤى  مواكبة  يف  �ستم�سي  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 

وعطاًء ل�ستكمال املنظومة املعرفية التي ت�سهم يف زيادة الكفاءات 

جابت  ذلك  اإىل  والتدريب.  والتاأهيل  بالتعليم  امل�سلحة  ال�سبابية 

وهي  ردنية،  الأ امل�سلحة  القوات  مو�سيقات  فرقة  اجلامعة  �سوارع 

وال�سعبي  الوطني  الرتاث  من  م�ستوحاة  �سجية  اأحلانا  تعزف 

ردين. الأ

املنت�سبني  يتام  الأ طفال  الأ من  جمموعة  اجلامعة  وا�ست�سافت 

طفال فقرات  جلمعية حمزة بن عبد املطلب يف عمان حيث قدم الأ

فنية ورق�سات �سعبة نالت ا�ستح�سان احل�سور. و�سارك اإىل جانب 

وعمداء  اجلامعة  رئي�س  نواب  الحتفالية  هذه  يف  اجلامعة  رئي�س 

التدري�س وح�سد  اأع�ساء هيئة  العلمية وجمع من  واملعاهد  الكليات 

من طلبة اجلامعة اأبناء املجتمع املحلي.

جانب من الحتفال

"األردنية" تعقد دورتي اإلسعاف 
األولي واإلنعاش لطلبتها

ردنية- عقدت جلنة )اجلامعة واملجتمع املحلي(  اأخبار الأ

�سعاف  ردنية �سل�سلة دورات يف الإ بكلية التمري�س يف اجلامعة الأ

من  وطالبة  طالبًا   )150( الـ  لزهاء  القلبي  نعا�س  والإ ويل  الأ

خمتلف كليات اجلامعة. وهدفت الدورات اإىل تدريب الطلبة 

للحيلولة  للم�سابني  ولية  الأ �سعافات  الإ اإجراء  كيفية  على 

دون زيادة �سوء احلالة الذي من �ساأنه زيادة فر�سة امل�ساب 

بالنجاة. وقالت مقرر اللجنة الدكتورة رقية الزيلين اأن الدورة 

تعزز روح التعاون لدى الطلبة داخل اجلامعة وخارجها وزيادة 

الوعي بكيفية التعامل مع احلالت الطارئة،  اإ�سافة اإىل تعزيز 

امل�ساركون يف  واأعرب  املحلي.  املجتمع  التمري�س يف  كلية  دور 

لتدريبهم  تبذلها اجلامعة  التي  للجهود  تقديرهم  الدورة عن 

وزيادة ثقافتهم بالنواحي ال�سحية الذي من �ساأنه رفع م�ستوى 

الوعي ال�سحي يف املجتمع.

نشاطات وفعاليات
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األميرة عالية بنت احلسني تطلق حملة
)بدنا همتك(  للوقاية من املخدرات في "األردنية"

بعيد  ردنية  الأ اجلامعة  احتفالت  اإطار  يف  ردنية-  الأ اأخبار 

مرية عالية بنت  ميلد جللة امللك عبداهلل الثاين، اأطلقت �سمو الأ

احل�سني يف اجلامعة حملة )بدنا همتك( للوقاية من املخدرات.

ر�ساد النف�سي وال�سحة النف�سية  احلملة التي تنظمها �سعبة الإ

املخدرات  مكافحة  اإدارة  مع  بالتعاون  الطلبة  �سوؤون  عمادة  يف 

ردنية  ت�ستهدف حماية �سريحة ال�سباب خ�سو�سًا طلبة اجلامعات الأ

فة اخلطرية . واأثنت �سموها على اجلهود التي تقوم بها  من هذه الآ

�سرورة  موؤكدة  املخدرات  باأخطار  الطلبة  لتوعية جمتمع  اجلامعة 

تكاثف اجلهود الوطنية التي ت�سب يف مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية. وهناأت �سمّوها اأ�سرة اجلامعة بالعيد اخلم�سني لتاأ�سي�سها 

الذي ي�سادف العام احلايل معربة عن اأملها يف اأن توا�سل اجلامعة 

م�سريتها نحو الرقي والتقدم. وقال رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور 

اإن بناء �سخ�سية الطالب وتكري�س اجلهود لتح�سني  ب�سري الزعبي 

من  اأ�سا�سي  مل�سكلته هي جزء  والت�سدي  بيئته اجلامعية  ظروف 

ر�سالة اجلامعة.

واأ�ساف الزعبي اإن مقا�سد احلملة حماية الطلبة امل�ستهدفون 

مكافحة  اإدارة  مدير  واأكد  املعرفة.  عن  وحجبها  عقولهم  ب�سلب 

ردنية نظيفة من اآفة  املخدرات العقيد مهند العطار اأن جامعتنا الأ

من  الأ مديرية  بها  تقوم  التي  التوعية  اإىل جهود  م�سريًا  املخدرات 

وقال  املدمرة.  فة  الآ هذه  خطر  من  اأبنائنا  حت�سني  بهدف  العام 

ردنية الدكتور عزمي حمافظة اإن  عميد كلية الطب يف اجلامعة الأ

�سباب املهمة للوفاة لدى الفئات ال�سابة يف  تعاطي املخدرات من الأ

بني  الوفاة  ن�سبة  ت�سل  حيث  واأوروبا؛  مريكية  الأ املتحدة  الوليات 

املتعاطيني اإىل �سبعة اأ�سعاف معدل الوفيات العام يف تلك الدول.

مو�سوع  على  الدرا�سية  مناهجها  يف  ترّكز  الكلية  اأن  واأ�ساف 

املخدرات من حيث اآثارها ال�سارة على اأجهزة اجل�سم وطرق الك�سف 

عنها و�سبل الوقاية ومعاجلتها. وا�ستعر�س حمافظة اخلدمات التي 

تقدمها كلية الطب وخمترب ال�سموم يف م�ست�سفى اجلامعة للك�سف 

عن املخدرات والكحول يف �سوائل اجل�سم. داعيًا يف هذا ال�سدد اإىل 

معها  والتعامل  املخدرات  ق�سية  لدرا�سة  وطني  عمل  فريق  ت�سكيل 

بجراأة وو�سوح ورفع م�ستوى الوعي حول الظاهرة وخطورتها، ودعا 

حمافظة اإىل و�سع الت�سريعات اللزمة للوقاية من اإ�ساءة ا�ستخدام 

دوية واملخدرات واإجراء فح�س الك�سف عن الكحول لكافة الطلبة  الأ

املتعلقة  الدرا�سية  اخلطط  وتطوير  العنف  حوادث  يف  املتورطني 

دمان وتعاطي املخدرات. وقال عميد �سوؤون الطلبة يف اجلامعة  بالإ

جمتمعية  م�سوؤولية  املخدرات  مكافحة  اأن  ال�سرعة  نايل  الدكتور 

اأمام  وموؤ�س�سات  اأفرادًا وجماعات  اأن يقف كل منا  م�سرتكة ولبد 

وم�ستقرًا.  اآمنا  ردين  الأ جمتمعنا  ن�سيج  على  لنحافظ  م�سوؤولياتنا 

ت�سمن  املخدرات  اأخطار  من  للتوعية  معر�سًا   �سمّوها  وافتتحت 

اإ�سدارات  جانب  اإىل  املخدرات  اأخطار  تو�سح  ومل�سقات  ن�سرات 

اإدارة مكافحة املخدرات. فيما قدمت فرقة وكورال اجلامعة بقيادة 

وطنية  اأغاين  على  ا�ستملت  فنية  فقرات  ن�سريات  ن�سال  الدكتور 

يا  ا�سمك  و)بكتب   ) عمان  يا  اخلري  و)�سباح  ردن(  الأ )اأنا  منها 

بلدي على ال�سم�س اإيل ما بتغيب(.

نشاطات وفعاليات

جانب من الحتفال
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نشاطات وفعاليات

ق�سم  رئي�س  اأكد  ردنية-  الأ اأخبار 

�سياق  يف  نقر�س،  د.عمر  امل�سرحية  الفنون 

امل�سرح  بيوم  ردنية،  الأ اجلامعة  احتفالية 

دميقراطي  فعل  امل�سرح  اأن  على  العاملي، 

الثقافات،  ح�ساري، ومقاي�سة بني خمتلف 

الرتاث  بني  ويوازن  ب�سخاء،  ويعطي  ياأخذ 

اإدارة  دعم  اأهمية  على  اأكد  كما  واحلداثة، 

اجلامعة للق�سم ون�ساطاته وطاقاته ال�سابة، 

الثقايف  الوجه  اإبراز  يف  دور  من  لذلك  ملا 

اجلامعي،  الطالب  ل�سورة  واحل�ساري 

امل�سرح  كون  اجلامعي  العنف  من  واحلد 

يعد اأحد اأ�سكال التنفي�س والتغيري والتطوير 

الحتفال  �سياق  يف  ذلك  جاء  والتعبري. 

الذي  اأقامه ق�سم الفنون امل�سرحية يف قاعة 

خراج يف مبنى التقنيات  �ستوديو التمثيل والإ

يف اجلامعة، بتقدمي جمموعة من العرو�س 

فرقة  ومب�ساركة  الطلبية،  امل�سرحية 

ال�سارع امل�سرحية، باعتبار اأن اأع�ساءها من 

�سافة اإىل  اخلريجني ال�سابقني للق�سم، بالإ

الطلب.  بها  قام  التي  امل�سرحية  العرو�س 

الفوتوغرافية،  لل�سور  معر�س  افتتح  كما 

فيديو  مقاطع  وعر�ست  للر�سوم،  واآخر 

تو�سح اأهم ما اأجنزه الق�سم منذ تاأ�سي�سه. 

العام  مني  الأ قالت  ردنية-  الأ اأخبار 

�سرة رمي اأبو ح�سان  للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ

ردنية يف احلياة ال�سيا�سية  اإن م�ساركة املراأة الأ

من  بالرغم  منخف�سة  تزال  ل  العمل  و�سوق 

اجنازاتها وتفوقها يف كافة املجالت.

كلية  طلبة  اأقامه  حفل  خلل  واأ�سافت 

ردنية مبنا�سبة  جنبية يف اجلامعة الأ اللغات الأ

يوم املراأة العاملي اأن هذا النخفا�س يعزى اإىل 

ال�سورة النمطية للمراأة عند اأفراد املجتمع مع 

اعتقادهم اأن على املراأة القيام بالدور املنزيل 

فقط.

وت�سمن احلفل عرو�سا غنائية وتلفزيونية 

االحتفال بيوم املسرح 
العاملي في اجلامعة 

األردنية

�ستاذ  الأ �سكيكر،  فادي  الدكتور  وو�سح 

امل�سرحية، وع�سو   الفنون  امل�ساعد يف ق�سم 

العرو�س  اأن  للحتفالية،   التن�سيق  جلنة 

امل�سرحية كانت متنوعة ترتاوح بني مقاطع 

جوليا،  ن�سة  كالآ كل�سيكية  م�سرحيات  من 

حيث  بتاأليفها،  الطلبة  قام  مقاطع  وبني 

يقدمه  الذي  التنوع  امل�ساهد  هذه  اأظهرت 

�سافة  بالإ لطلبه  والت�سميم  الفنون  ق�سم 

اإىل التنوع يف اأفكار الطلب اأنف�سهم، وكان 

العرو�س، حيث  اأماكن  التنوع يف  املثري  من 

ال�ستمتاع  اإىل  �سافة  بالإ احلا�سرين  اأن 

يف  جولة  مبثابة  قاموا  امل�سرحية  بامل�ساهد 

الق�سم والتعرف على قاعاته.

واحليوية  الطاقة  اأن  �سكيكر  واأ�ساف 

�سترتاكم  اأنها  بد  ل  الطلبة،  من  املنبعثة 

ويتم �سقلها عرب �سنوات درا�ستهم لتو�سلهم 

احلركة  رفد  جل  لأ الحرتافية،  دروب  اإىل 

ردنية والعربية، كما �سدد على  امل�سرحية الأ

لق�سم  الرتويج  يف  الحتفالية  هذه  اأهمية 

من  اجلمهور  اأغلب  ن  لأ امل�سرحية،  الفنون 

والذين عربوا عن  ردنية،  الأ طلبة اجلامعة 

ورغبتهم  الق�سم،  بن�ساطات  اهتمامهم 

د.  وحتدث  كما  الطلبة.  اأعمال  مبتابعة 

�سكيكر عن بدء التح�سريات مل�ساريع تخرج 

الطلبة، والتي �سيتم تقدميها يف اأوائل اأيار.

ويف نهاية الحتفالية قام الدكتور فادي 

بالتناوب  الراعي  جوي�س  ن�سة  والآ �سكيكر 

للم�سرح  العاملي  اليوم  كلمة  اإلقاء  على 

يعترب  والذي  والعربية،  نكليزية  الإ باللغتني 

كنوع من التقليد يق�سي باأ، يتم اإلقاء الكلمة 

باللغة التي كتبت بها وبلغة البلد التي حتتفي 

بهذا اليوم.

ضمن احتفاالت األردنية بيوم املرأة العاملي
أبو حسان: الصورة النمطية من أسباب انخفاض مشاركة املرأة في سوق العمل 

عطائها  ومراحل  املراأة  اجنازات  حول  تدور 

اإ�سافة اإىل حوارات هدفت اإىل جتاذب احلديث 

ردنية. عن ق�س�س النجاح املتعددة للمراأة الأ

قوا�س  رىل  الدكتورة  الكلية  عميدة  ودعت 

الطلبة اإىل اللتفاف حول احلراكات التي

تهدف اإىل ن�سرة املراأة والنهو�س باأدوارها 

ومتكينها يف املجتمع.

فيما ا�ستذكرت ابو ح�سان قول جللة امللكة 

رانيا العبدهلل " اأتطلع اإىل اليوم الذي جنعل فيه 

ق�سة املراأة ق�سة جناح العامل العربي" موؤكدة 

على دور املراأة الرديف وال�سريك للرجل.

املجل�س  منجزات  حول  اإيجازا  وقدمت 

على  ين�سب  ن  الآ الهتمام  اأن  مو�سحة 

اجلوانب التي ميكن من خللها حت�سني مكانة 

املراأة وتعزيزها م�سرية اأن املجل�س اعد درا�سة 

املجحفة  القانونية  الن�سو�س  حل�سر  م�سحية 

بحق املراأة وو�سع التعديلت اللزمة عليها.

و�سددت اأبو ح�سان على اأن حترير املراأة ل 

يتم بالفراغ واإمنا يف الكفاح وامل�ساركة

الفاعلة واأن التحرر ل ياأتي فجاأة بل يكون 

من خلل العمل اجلاد داعية الطلبة لبذل

التي  التحديات  ملواجهة  املزيد من اجلهد 

يف  املت�سارعة  التغريات  نتيجة  املراأة  تواجه 

املجتمع.
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تعاون واتفاقيات

هيوسن تشيد مبستوى تعليم اللغة العربية

لغير الناطقني بها في االردنية
ــدت  ردنــــيــــة- اأب اأخـــبـــار الأ

جامعة " ت�سارل�ستون" يف ولية 

رغبتها  مريكية  الأ كارولينا 

اللغة  لتعلم  طلبة  اإر�ــســال  يف 

ردنية. العربية يف اجلامعة الأ

لقاء  خلل  ذلك  جاء 

لتعليم  الدويل  املعهد  عميد 

للناطقني  العربية  اللغة 

الدكتور  اجلامعة  يف  بغريها  

مكتبه  يف  الفاعوري  عوين 

داب يف  الآ كلية  اليوم م�سوؤولة 

الدكتورة  ت�سارل�ستون  جامعة 

ال�سيفة  الفاعوري  واطلع  هيو�سن.  هاري 

يقدمها  التي  والربامج  املعهد  م�سرية  على 

اللغة  لتعلم  عاملية  جن�سيات  من  للطلبة 

ا�ستقبل  املعهد  اأن  اإىل  م�سريًا  العربية 

طالبًا   )40( احلايل  الدرا�سي  الف�سل 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  من  وطالبة 

اإىل  الفاعوري  واأ�سار  العربية.  اللغة  لتعلم 

اجلهود التي يبذلها املعهد لإجناح براجمه 

توفري  خ�سو�سًا  التعليمية 

املخت�سة  الدرا�سية  املناهج 

احلديثة  التعليمية  والو�سائل 

الهيئة  اأع�ساء  جانب  اإىل 

اخلربة  ذوي  التدري�سية 

بدورها  العلمية.  واملعرفة 

رغبة  هيو�سنت  ال�سيفة  اأكدت 

اإر�سال جمموعة من  جامعتها 

مريكيني لتعلم اللغة  الطلبة الأ

حقق  الذي  املعهد  يف  العربية 

اجلامعات  بني  طيبة  �سمعة 

مريكية يف تعلم اللغة العربية  الأ

على  انت�سارًا  كرث  الأ اللغات  من  تعترب  التي 

امل�ستوى العاملي. ورحب الفاعوري با�ستقبال 

مع  املعهد  لللتحاق بربامج  طلبة اجلامعة 

مطلع الف�سل الدرا�سي ال�سيفي املقبل. 

خلل اللقاء

و�سع  على  حاليا  ردنية  الأ اجلامعة  تعكف 

طر وال�سيغ النهائية املتعلقة باإن�ساء برنامج  الأ

ماج�ستري التحديات العاملية والقيادة. و�سينفذ 

ال�سويدية  لوند  جامعة  مع  بالتعاون  الربنامج 

الرنويج  وجامعة  ملانية  الأ كولون  وجامعة 

الدرا�سات  كلية  يف  �سيوطن  فيما  الزراعية 

ردنية. الدولية يف اجلامعة الأ

الدكتور  بالوكالة  اجلامعة  رئي�س  وبحث 

�سباح  مكتبه  يف  لقائه  خلل  الزعبي  ب�سري 

ال�سويدية  فيتام  كاربي  موؤ�س�سة  رئي�س  حد  الأ

عر�س  الذي  ولينربغ  بيدر  للم�سروع  املمولة 

ما  خا�سة  تنفيذه،  واآليات  الربنامج  اأهداف 

ردن ودول غرب اآ�سيا  يتعلق بقبول طلبة من الأ

وروبي. و�سمال اإفريقيا ومن دول الحتاد الأ

واأكد الزعبي دعم اجلامعة للربنامج الذي 

وكوادر  قيادات  اإعداد  جوهره  يف  ي�ستهدف 

ب�سرية موؤهلة لديها القدرة على حل املع�سلت 

للربنامج  الفرعية  التخ�س�سات  يف  وامل�ساكل 

الذي ي�سمل اإدارة املياه واإدارة ال�سحة العامة 

"األردنية" حتتضن برنامج ماجستير التحديات العاملية والقيادة 
بالتعاون مع جامعات أوروبية

واإدارة الزراعة والبيئة.

العليا  التنفيذية  اللجنة  عقدت  ذلك  اإىل 

بح�سور  مكثفة  اجتماعات  الربنامج  ن�ساء  لإ

اخليمي  هالة  الدكتورة  اجلامعة  رئي�س  نائبة 

احلوراين وممثلني عن اجلامعات امل�ساركة يف 

امل�سروع. ومت خلل الجتماعات بحث تفا�سيل 

الذي  للربنامج  النهائية  ال�سيغ  وو�سع  اإن�ساء 

من املتوقع اأن ي�ستقبل الطلبة يف مطلع �سباط 

من العام املقبل.

قبول  �سيتم  اأنه  اإىل  احلوراين  واأ�سارت 

وىل يق�سون  )60( طالبا وطالبة يف املرحلة الأ

ردنية،  الأ اجلامعة  يف  والثاين  ول  الأ الف�سلني 

لتخ�س�ساتهم  وفقا  الطلبة  توزيع  �سيتم  فيما 

لدرا�سة الف�سل الدرا�سي الثالث يف اجلامعات 

وروبية امل�ساركة يف تنفيذ الربنامج. الأ

وبح�سب – احلوراين- �سيم�سي الطلبة يف 

تخ�س�س اإدارة املياه ف�سلهم الثالث يف جامعة 

اإدارة  تخ�س�س  يف  والطلبة  ملانية،  الأ كولون 

يف  ال�سويدية،  لوند  جامعة  يف  العامة  ال�سحة 

الزراعة  تخ�س�س  يف  الطلبة  �سيم�سي  حني 

الرنويج  جامعة  يف  الثالث  ف�سلهم  والبيئة 

الدرا�سية  اخلطة  اأن  اإىل  م�سرية  الزراعية، 

الف�سل  لق�ساء  جمددا  الطلبة  بعودة  تق�سي 

عداد  لإ ردنية  الأ اجلامعة  يف  الرابع  الدرا�سي 

الر�سائل اجلامعية.

يف  الربنامج  اأهمية  احلوراين  واأكدت 

توظيف البحث العلمي من خلل ت�سليط ال�سوء 

قطاعات  تواجه  التي  والعقبات  امل�ساكل  على 

اإيجاد  والبيئة بهدف  والزراعة  وال�سحة  املياه 

احللول املنا�سبة لها.

الفر�س  يوفر  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�سارت 

املتقدمة،  العلمية  باملعرفة  الطلبة  لتزويد 

خا�سة فيما يتعلق بو�سع �سيا�سات م�سرتكة بني 

الدول ملواجهة التحديات، وعلى راأ�سها الق�سايا 

املائية وال�سحية والبيئية والزراعية، اإىل جانب 

بال�سكل  وا�ستغللها  الطبيعية  باملوارد  التحكم 

يف  الفقر  جيوب  معاجلة  يف  �سهام  والإ مثل  الأ

البلدان التي ي�سمها الربنامج.



ية
قاف

والث
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

م و
عال

 الإ
دة

وح
ن 

ر ع
�صد

ة ت
هري

 �ص
رية

خبا
ة اإ

�صر
ن

22

مـشــاركـــات

الدكتور  األقى  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

الن�ساطات  دائرة  مدير  ن�سريات  ن�سال 

الثقافية والفنية والعلمية يف عمادة �سوؤون 

ردنية حما�سرة بعنوان  الطلبة باجلامعة الأ

...ر�سالة  جيال  للأ ال�ساحلة  )التن�سئة 

�سرة والوطن( وذلك يف املوؤمتر الطلبي   الأ

الرابع الذي نظمته جامعة نزوى يف �سلطنة 

عمان.

الرئي�سي  املحور  اإن  ن�سريات  وقال 

للمحا�سرة كان يدور حول الهتمام بالتن�سئة 

من  ال�ساحلة   للمواطنة  اأ�سا�سية  كدعامة 

خلل مفهوم التن�سئة الجتماعية وال�سرية 

واأهميتها على الطفل، واهم القيم املجتمعية 

الوطنية التي يجب ان يتحلى بها الفرد من 

خلل الرتبية الوطنية، اإ�سافة لدور ال�سرة 

والوطن يف التن�سئة ال�ساحلة للفرد 

واأكد الن�سريات اأهمية اك�ساب النا�سئة 

كثنائيات  والقيم  املفاهيم  من  جمموعة 

"احلقوق والواجبات" و"امل�ساواة والعدالة" 
و"الت�سامح واحلوار" و"قبول الخر والوحدة 

الوطنية" و احلريات العامة.

املوؤمتر  هام�س  وعلى  مت�سل  جانب  يف 

�سارك وفد ميثل طلبة املر�سم اجلامعي يف 

للفنون  الثاين  الدويل  امللتقى  يف  العمادة 

م�ستقبلية  "اآفاق  �سعار  حتت  الت�سكيلية 

اجلامعة  مثل  حيث   " جيال  الأ لتطوير 

والطالب  ال�سويكي  الرحمن  عبد  الطالب 

تقدمي  خلل  من  ع�سيبات   عثمان 

الت�سكيلية  الفنية  اللوحات  من  جمموعات 

اخلا�سة بامل�ساركة يف هذا امللتقى.

ت�سارك  ردنية  الأ اأن اجلامعة  اإىل  ي�سار 

للمرة الثانية يف امللتقى الذي �سهد ح�سورًا 

همية  الأ اإىل  اإ�سارة  عربيًا ودوليًا كبريًا يف  

التي يتمع بها.

"األردنية"
تشارك في املؤمتر 

الطالبي الرابع في 

"نزوى" العمانية

وزارة  �سكلت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

جلنة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

نائب  اخلوالدة  ر�سا  الدكتور  برئا�سة 

الكليات  ل�سوؤون  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س 

واملعاهد العلمية مهمتها درا�سة تو�سيات 

يف  اجلامعي  الزراعي  التعليم  موؤمتر 

ردن. الأ

وعقدت اللجنة التي ت�سم يف ع�سويتها 

عمداء كليات الزراعة يف كل من اجلامعة 

والتكنولوجيا  والعلوم  وموؤتة  ردنية  الأ

بح�سور  اجتماعني  التطبيقية  والبلقاء 

نقيب املهند�سني الزراعيني نوق�س فيهما 

اإىل  اإ�سافة  املذكور  املوؤمتر  تو�سيات 

والبتكار  بداع  الإ اإدماج  اآليات  حتديد 

و  وامل�ساقات  التخ�س�سات  خمتلف  يف 

بحاث العلمية. الأ

اأعمال  اأن  اخلوالدة  الدكتور  وقال 

جلنة متخصصة لدراسة

توصيات مؤمتر مستقبل التعليم 

الزراعي اجلامعي في األردن

التعليم  اأهمية  �سياق  يف  تاأتي  اللجنة 

مبا  وتطويره  الزراعي  العلمي  والبحث 

اإيجابا  وينعك�س  الزراعي  القطاع  يخدم 

على املجتمع ككل، م�سريا اإىل اأن اللجنة 

للتو�سيات  درا�ستها  نتائج  برفع  قامت 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة 

قرارها. متهيدا لإ

حماور  املقدمة  التو�سيات  وتناولت 

ول بتو�سيات خا�سة  عدة متثل املحور الأ

العلمي  البحت  و  العايل  التعليم  بوزارة 

اأما املحور الثاين فتناول املجال�س وحتدث 

املحور الثالث عن ق�سايا الدرا�سات العليا 

املحاور  وت�سمنت  الزراعي  املجال  يف 

خرى تو�سيات خا�سة بكليات الزراعة  الأ

وموؤ�س�سات  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

املهند�سني  ونقابة  اخلا�س  القطاع 

الزراعيني.
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ردنـيــــــة-قالت  الأ اأخــــــبـــــــار 

مديرة  كادميية  والأ الإعلمية 

وحدة الإعلم والعلقات العامة 

ردنية  الأ اجلامعة  يف  والثقافية 

اإن  احلروب  رىل  الدكتورة 

النمطية  ال�سورة  حطمت  املراأة 

و�سائل  كر�ستها  التي  ال�سابقة 

الإعلم عنها باعتبارها اإما دمية 

اأو  امل�سمون،  من  فارغة  جميلة 

جاء  مقموعة.  م�سطهدة  معنفة 

كلية  نظمتها  ندوة  خلل  ذلك 

جامعة  يف  والإعلم  ال�سحافة 

ردين" احتفال  الزرقاء بعنوان" املراأة والإعلم الأ

العربية،  الإعلمية  ويوم  للمراأة  العاملي  باليوم 

و�ساركت فيها رئي�سة مركز الإعلميات العربيات 

املركز  رئي�سة  ونائبة  مام،  الإ حما�سن  ال�سحافية 

الإعلمية لرا طما�س. وقالت احلروب اإن الإعلم 

كان يركز على املراأة قبل الربيع العربي يف واحد 

برامج،  مقدمة  باعتبارها  اإما  اإطارين:  من 

غلب، تربز جمالياتها  الأ ترفيهية واجتماعية على 

اأو  واملوؤثرة،  الفاعلة  امل�سامني  عن  بعيدا  واأنوثتها 

باعتبارها مو�سوعا للعنف املجتمعي، ولكن املراأة 

متكنت وبف�سل مناخات الربيع العربي وما �سبقها 

املحاورة  منها  جديدة  اأمناط  تقدمي  من  ورافقها 

ال�سيا�سية  والنا�سطة  املثقفة،  الذكية  ال�سيا�سية 

ناهيك  ال�سعبي،  واحلراك  املعار�سة  حركات  يف 

فيها  و�سعتها  التي  ال�سابقة  التقليدية  طر  الأ عن 

ال�سلطة اأو �ساهمت يف و�سولها اإليها كوزيرة اأو عني 

القول  اإىل  احلروب  وم�ست  الربملان.  يف  نائبة  اأو 

باأن املراأة الإعلمية انطلقت بقوة خلل ال�سنوات 

القليلة املا�سية، واكت�سحت مواقع �سنع القرار يف 

�ستى و�سائل الإعلم املرئية وامل�سموعة واملطبوعة 

اإىل  اخلرب  نقل  طور  من  وانتقلت  واللكرتونية، 

�سيا�سات  و�سياغة  العام  الراأي  وتوجيه  �سناعته 

املوؤ�س�سات الإعلمية التي تراأ�سها، واأثبتت جدارة 

ومتيزا اأّهلها حل�سد اجلوائز العربية والعاملية، 

الرئا�سة كما حدث يف  انتخابات  اإىل  بل وللرت�سح 

م�سر على �سبيل املثال. 

واأو�سحت اأن الإح�سائيات تبني ارتفاعا كبريا 

يف اأعداد الن�ساء اللئي ي�ساركن يف مواقع التوا�سل 

ن�سبة  كانت  واإن  العربي،  الربيع  اإثر  الجتماعي 

خالل مشاركتها في ندوة )املرأة واإلعالم األردني(

احلروب:  اإلعالميات يقطفن ثمار الربيع العربي

بالرجل،  قيا�سا  موقعها  على  حافظت  م�ساركتهن 

اإىل  ذلك  مرجعة  الثلثني،  اإىل  الثلث  متثل  حيث 

بع�س املعيقات الجتماعية كاملحافظة على ال�سرية 

املجتمعات  يف  املراأة  متيز  التي  واخل�سو�سية 

العربية مقارنة بالرجل. واأ�سارت احلروب اإىل اأن 

واملوالية  املحافظة  التقليدية  طر  الأ حتدت  املراأة 

لل�سلطة وباتت عن�سرا فاعل يف الثورات العربية 

واحلراك ال�سعبي، ولكنها تخ�سى من اأن ل تقطف 

ثمار الربيع الذي �ساهمت يف �سنعه اإثر و�سول بع�س 

القرار يف  اإىل مواقع �سنع  املتطرفة دينيا  الفئات 

القرتاع،  �سناديق  بف�سل  العربي  الربيع  دول 

ولكنها اأ�سارت يف الوقت ذاته اإىل اأن هذه املخاوف 

التجربة  تثبت  وقد  بال�سرورة،  تكون مربرة  ل  قد 

الإعلميات  مركز  رئي�سة  وقالت  ذلك.  خلف 

جائزة  على  احلا�سلة  مام  الإ حما�سن  العربيات 

ال�سحافة الدولية من مركز ال�سحفيني الدوليني، 

بجهود   1999 عام  تاأ�س�س  الإعلميات  مركز  اإن 

اأردنيات، حيث �سكل املركز  اإعلميات  فردية من 

ردنيات والعربيات. واأ�سارت  علميات الأ مظلة للإ

اإىل اأن املركز الذي متتد فروعه يف اليمن والعراق 

الإعلميات  تدريب  على  يعمل  وم�سر،  وال�سودان 

العاملت  الإعلميات  تاأهيل  واإعادة  اخلريجات 

حيث  احلديثة،  الإعلمية  �ساليب  الأ مواكبة  على 

ول له عام 2001. واأو�سحت  عقد املركز املوؤمتر الأ

لتكرمي  ياأتي  العربية  الإعلمية  بيوم  الحتفال  اأن 

اإجنازات املراأة الإعلمية، اإذ يوجد كليات اإعلمية 

ومرا�سلت  للربامج  كمعدات  اإعلميات  تخرج 

اأن  مبينة  العامل،  من  ال�ساخنة  الماكن  يف  اأخبار 

عدد الإعلميات التي مت تكرميهن من قبل املركز 

اأردنية  اإعلمية   120 اإىل  و�سل 

مام: " يهتم  وعربية. وتابعت الإ

وينظم  ال�سباب  بفئة  املركز 

ملناق�سة  بال�سباب  خا�سا  ملتقى 

دورات  ينظم  كما  م�ساكلهم، 

ال�سحايف  العمل  يف  تدريبية 

خمتلفة  كتبا  وي�سدر  للن�ساء 

والطلق  العنف  حول  العناوين 

ردنية،  الأ املراأة  وم�سرية 

تدريب  مركز  وجود  اإىل  اإ�سافة 

اأمني  قالت  بدورها  اإذاعي".   

�سر مركز الإعلميات العربيات 

الإعلمية لرا طما�س اإن احلراك الن�سائي نتيجة 

الربيع العربي ما زال خجول ومل يحقق املطلوب، 

بني  احلقوق  يف  كبري  تفاوت  يوجد  ل  انه  مبينةً  

املراأة العربية واملراأة الغربية، حيث مازالت املراأة 

الغربية، ح�سب راأيها، تعاين من الظلم من الزوج 

الغربي  الإعلم  يف  �سورتها  اأن  كما  العمل،  ورب 

تكاد ت�سبه مثيلتها لدى الإعلم العربي، لفتة اإىل 

يف  ال�سائدة  الثقافة  اإظهار  يف  ودوره  الإعلم  قوة 

تقارير  اأن  طما�س  واأو�سحت  وتعزيزها.  املجتمع 

للرتبية  املتحدة  مم  الأ اليون�سكو)منظمة  منظمة 

فهم  ميكن  ل  اأنه  اإىل  اأ�سارت  والعلوم(  والثقافة 

والبيئة  للمجتمع  حقيقية  �سورة  ر�سم  دون  املراأة 

ال�سحافة  كلية  عميد  وكان  فيهما.  تعي�س  الذين 

زيادات  عادل  الدكتور  اجلامعة  يف  والإعلم 

يف  ال�سحافة  كلية  عن  وحتدث  الندوة  اأدار  قد 

ول  الأ الدرا�سي  الف�سل  تاأ�س�ست يف  التي  اجلامعة 

من عام 2010 /2011، م�سريا اإىل اأن ا�ستحداثها 

املحلي  ال�سوق  ومتطلبات  مع حاجة  من�سجما  كان 

واملواكبة  املدربة  الإعلمية  للكفاءات  والعربي 

حقل  يف  والعلمية  والتقنية  الفنية  للم�ستجدات 

اأحرز  ردن  الأ اأن  اإىل  زيادات  واأ�سار  الت�سال. 

الناظمة  والقوانني  الت�سريعات  �سعيد  على  تقدما 

العن�سر  يف  ال�ستثمار  اأن  مبينا  املراأة،  حلقوق 

يف  التقدم  لتحقيق  مثل  الأ ال�ستثمار  هو  الن�سائي 

جمل�س  رئي�س  الندوة  ح�سر  وقد  املجالت.  كافة 

الدكتور  وال�ستثمار  للتعليم  الزرقاء  �سركة  ادارة 

الهيئتني  اع�ساء  من  وبع�س  �سعرية،  ابو  حممود 

الدارية والتدري�سية وطلبة اجلامعة.

جانب من الندوة
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قسم املوسيقى في )األردنية(

يقيم حفاًل فنيًا للكمنجات

بيت  مع  بالتعاون  ردنية-  الأ اأخبار 

املو�سيقى، نظم ق�سم املو�سيقى يف كلية فنون 

من  اأول  �سباح  ردنية  الأ اجلامعة  وت�سميم 

حرم  داخل  للكلية  اجلديد  املبنى  يف  اأم�س 

ردنية، حفًل مو�سيقيًا ملجموعة  اجلامعة الأ

وىل من عازيف وعازفات طلبة  الكمنجات الأ

الكمان،  اآلة  على  يتدربون  الذين  البيت 

مب�ساحبة بيانو العازفة اإيلينا الدراج.

بيت  مدرب  قادها  التي  املجموعة 

تيمور  �سل  الأ ذري  الأ العازف  املو�سيقى 

ثماين  لفت  باإتقان  قدمت  اإبراهيموف، 

الذي  حفلها  وختمت  اأوروبية  مقطوعات 

ح�سره ورعاه عميد الكلية الفنان د. حممود 

»يا  بطر�س  جوليا  اأغنية  مبو�سيقى  �سادق، 

ق�س�س عم تكتب اأ�سامينا، ع زمان املا�سي 

والرق�س  وغنانينا،  نحنا  جينا  ومتحينا، 

كلمات  ليالينا«  ،ليالينا..  ليالينا  ي�سوي 

فادي الراعي واأحلان �سقيقها زياد بطر�س.

تنوعت فقرات احلفل الذي تابعه داخل 

)طور  الكلية  يف  الوحيد  امل�سرح  ف�ساء 

طلبة  من  جمهور  والت�سطيب(،  ن�ساء  الإ

الق�سم وطلبة البيت واأهاليهم بلغ زهاء 200 

�سخ�س �ساقت بهم جنبات املكان. وتباينت 

العميق  وبني  ال�سريع،  الر�سيق  بني  حلان  الأ

الوئيد املليء بال�سجن واملعاين.

من  واآخر  كمنجاتي  ا�ستهلل  بني 

تناوب  ومن  البيانو،  على  الدراج  نقرات 

م�ستوياتها،  مبختلف  الكمنجات  بني  اأخاذ 

ان�سابت  لفت،  هارموين  ان�سجام  وعرب 

فقرات  معزوفاته.  وتتالت  احلفل،  فقرات 

ن  ْف هايدمِ احلفل ت�سمنت مقطوعات جلوزيمِ

)1732-1809(، وفرانز بيرت �سوبرت )31 

الثاين  ت�سرين   19  -  1797 الثاين  كانون 

اأماديو�س موزارت )27  1828(، وفولفغانغ 

ول 1791(  كانون الثاين 1756 - 5 كانون الأ

�ْس برام�س )7 اأيار 1833 - 3 ني�شان  ويوهانمِ

املو�سيقى  ق�سم  تاأ�س�س  وغريهم.   )1897

الذي يراأ�سه الفنان د. اأمين تي�سري مع بداية 

تاأ�سي�س كلية الفنون والت�سميم يف اجلامعة 

ردنية، حيث ي�سم �سمن كادره التعليمي  الأ

ومدر�سني  اأ�ساتذة  من  مو�سيقية  خربات 

باع  لهم  ممن  وتدري�س  بحث  وم�ساعدي 

التعليم  جمالت  يف  وافية  وخربات  طويل 

املو�سيقي،  والبحث  نتاج،  والإ املو�سيقي، 

وي�سعى  املو�سيقية.  دارة  والإ والقيادة، 

املو�سيقية  والثقافة  املعرفة  لن�سر  الق�سم 

بالبحث  يهتم  كما  وعامليًا،  وعربيًا  حمليًا 

ويعمل  فيه.  احلراك  وتعزيز  املو�سيقي، 

وتعليمهم  املوهوبني  الطلبة  ت�سجيع  على 

وم�ساعدتهم على موا�سلة ر�سالتهم يف ن�سر 

املو�سيقى اجلاّدة والراقية وتعليمها.

حممد  ردنية  الأ اجلامعة  يف  امل�ساندة  اخلدمات  وحدة  مدير  قال  ردنية-  الأ اأخبار 

خري ب�سوية عالية من اجلاهزية  املعاقبة اأن كوادر الوحدة تعاملت مع املنخف�س اجلوي الأ

والتميز عرب خطة متكاملة بالتن�سيق مع كافة اجلهات ذات العلقة.

واأو�سح املعاقبة اأن الوحدة نفذت برناجمًا متكامًل ملكافحة الظروف اجلوية من خلل 

برنامج مناوبات م�سبق، وحتديد مهام  اإعداد  الب�سرية؛ حيث مت  القوى  اأولهما  حمورين: 

ليات؛  ليات(، وثانيهما الآ وواجبات كل فئة من العاملني )الت�سالت – النقل – �سيانة الآ

ليات اللزمة لفتح الطرق واإزالة الثلوج من مداخل اجلامعة والتعامل مع  حيث مت جتهيز الآ

كافة احلالت امل�ستجدة.

�سناد ملركز احل�سني لل�سرطان جم�سدة ر�سالة  واأكد املعاقبة اأن الوحدة قدمت الدعم والإ

اجلامعة  رئي�س  جهود  مثمنًا  املتميزة،  اخلدمة  وتقدمي  املجتمع  مع  التوا�سل  يف  اجلامعة 

�سراف على اخلطة املو�سوعة ومتابعة تنفيذها بفاعلية ودقة. بالوكالة يف الإ

تعاملت  املعاقبة : طواقم "االردنية" 
بجاهزية عالية مع املنخفض اجلوي

مـشــاركـــات

إضاءة
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وفود وزيارات

رئي�س  نائب  بحثت  ردنـــيـــة-  الأ اأخــبــار 

ال�سحية  الكليات  ل�سوؤون  ردنية  الأ اجلامعة 

وفد  مع  رجــب  ملي�س  الدكتورة  وامل�ست�سفى 

التعاون  تفعيل  �سبل  ال�سويدية  لوند  جامعة 

بني اجلانبني يف جمالت علوم التاأهيل.

وتناول اجلانبان، وفق عميد كلية علوم 

حماور  حوامدة،  زياد  الدكتور  التاأهيل 

التعاون املتنوعة؛ ومن �سمنها تبادل اأع�ساء 

والقيام  الطلبة  وتبادل  التدري�س  هيئة 

باأبحاث م�سرتكة يف جمال التاأهيل، وجرى 

م�سرتك  علمي  موؤمتر  عقد  حول  التباحث 

التاأهيل  علوم  جمالت  يف  ومتخ�س�س 

املتنوعة.

وعن الزيارة قال احلوامدة اإنها �ست�ستمر 

جانب من اللقاء

السويدية يزور "األردنية" وفد أكادميي من "لوند" 

رئيس جامعة البحرين يشيد باجنازات األردنية

معتبرا إياها أمنوذجا
ردنية-  ا�ستقبل رئي�س اجلامعة  اأخبار الأ

الزعبي  ب�سري  الدكتور  بالوكالة  ردنية  الأ

الدكتور  البحرين  جامعة  رئي�س  مكتبه  يف 

اأحمد  الكاتب  يرافقه  جناحي  اإبراهيم 

�سلمة.

اجلامعة  م�سرية  الزعبي  وا�ستعر�س 

معّرجًا  اخلم�سني،  عامها  حتى  ومنجزاتها 

على ا�سرتاتيجيتها يف الرتكيز على اجلانب 

البحثي وتطالعاتها مل�ستقبل بحثي اأو�سع.

اجلامعة  بـــاإجنـــازات  جناحي  واأ�ــســاد 

على  رائدًا  اأمنوذجًا  اإياها  معتربًا  ردنية  الأ

داء والكفاءة واجلدية، ما جعلها  م�ستوى الأ

تتبواأ مراتب متقدمة يف ت�سنيف اجلامعات 

العاملي.

على  امل�سرتكة  روؤيتهما  الطرفان  واأكــد 

اجلامعات  بــني  الــعــلقــات  تنمية  �ــســرورة 

العلمي  الــتــعــاون  اأطـــر  وتو�سيع  الــعــربــيــة، 

والبحثي والتبادل الطلبي.

الزعبي  بحث  مت�سل،  �سعيد  وعــلــى 

عام  اأمــني  مع  البحثي  التعاون  تعزيز  اأطــر 

اأحمد  الريا�سي  بداع  للإ مكتوم  اآل  جائزة 

ال�سريف.

ونّوه اجلانبان اهتمامهما بتو�سيع نطاق 

العلمي يف  البحث  التعاون يف جمال تطوير 

احلقل الريا�سي من خلل عقد املوؤمترات 

العلمية الناجعة.

فـــكـــار  ـــــروؤى والأ ــان ال ــب وتـــنـــاول اجلــان

من  العلمي  بالبحث  للنتقال  امل�ستقبلية 

اعتماد  خــلل  مــن  التطبيق  اإىل  النظرية 

�سراكات  وعقد  للخربة  كبيوت  اجلامعات 

ذات  املختلفة  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  فاعلة 

الهتمام امل�سرتك.

مع  لقاءات  عقد  خللها  يتم  اأ�سبوع  مدة 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة يف الكلية 

ور�س  وعقد  الدرا�سية  وا�ستعرا�س اخلطط 

عمل متخ�س�سة يف جمال العلج الطبيعي. 

ح�سر اللقاء مدير مكتب العلقات الدولية 

ونائب  علي،  رامي  الدكتور  اجلامعة  يف 

وم�ساعد عميد كلية علوم التاأهيل.

جانب من زيارة الوفد ال�سيف



ية
قاف

والث
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

م و
عال

 الإ
دة

وح
ن 

ر ع
�صد

ة ت
هري

 �ص
رية

خبا
ة اإ

�صر
ن

26

العنف  اأحداث  اأثارت  ردنية-  الأ اأخبار 

ردنية يف  وال�سغب التي �سهدتها اجلامعة الأ

خرية ردود فعل وا�سعة النطاق لدى  ونة الأ الآ

ردين. �سائر مكونات املجتمع الأ

واأبدت قيادات ر�سمية وفعاليات �سعبية 

ا�ستغرابها  خمتلفة  لقطاعات  وممثلون 

يف  بالت�ساع  خذة  الآ العنف  ظاهرة  لتفاقم 

اأبواب  اأول  تعترب  التي  ردنية  الأ اجلامعة 

اخلري يف التعليم العايل يف البلد.

ومعار�س  موؤيد  بني  راء  الآ وتراوحت 

اتخاذ  يف  التدرج  وبني  الف�سل  لقرارات 

من  جمموعة  بحق  اتُّخذت  التي  العقوبة 

موؤكدين  الحداث،  هذه  يف  تورطوا  الطلبة 

للت�سدي  الوطنية  اجلهود  ت�سافر  �سرورة 

املجتمع  على  اخلطرية  الظاهرة  لهذه 

اجلامعي.

يف  الكاتب  �سبق  الأ الثقافة  وزير  ووجه 

اإىل  نداء  م�ساروه  طارق  الراأي  �سحيفة 

جامعتهم  حول  باللتفاف  الطلبة  جميع 

ردنية. الأ

وقال خماطبًا الطلبة: »ل توجد بطولة يف 

اأن ت�سرب اأو تبطح زميلك، البطولة اأن تكون 

اإن�سانًا حمرتمًا ومنتجًا واأن حتب وطنك واأن 

تلتزم بقوانني الوطن وحترتمها«.

جانب  اإىل  وقوفه  عن  م�ساروه  واأعرب 

على  اجلامعة  فر�ستها  التي  العقوبات 

التي  وال�سغب  العنف  بق�سايا  املتورطني 

ُبنيت  التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  لهذه  ت�سيء 

ردنيني وجهدهم. بعرق الأ

وقال املفتي العام للمملكة �سماحة ال�سيخ 

عبد الكرمي اخل�ساونة اإن العنف على �سعيد 

ردين  اجلامعات اأمر دخيل على جمتمعنا الأ

العربية  وقيمنا  ثقافتنا  وعلى  �سلمي  الإ

والت�سامح  بالرحمة  تتميز  التي  �سلمية  والإ

والرفق واللني.

يوم  اهلل  اأمام  ُي�ساأل  الطالب  اأن  واأكد 

القيامة حول حوادث العنف التي تعمل على 

تأييد مجتمعي لعقوبات مثيري العنف في "األردنية"

الطلبة  بني  الفتنة  ون�سر  النعرات  زيادة 

وبني الع�سائر والقبائل وتزيد من ال�سائعات 

وتوؤدي اإىل اخلوف والفزع.

يجنيها  فائدة  اأي  اخل�ساونة  وت�ساءل 

الطالب الذي ي�سارك يف اأعمال العنف؟واأي 

اأو يعطل مرفقا  اأو يدمر  فائدة ملن  يخرب 

من مرافق اجلامعة؟.

يوم  اهلل  اأمام  ُي�ساأل   الطالب  اأن  واأكد 

القيامة حول حوادث العنف التي تعمل على 

الطلبة  بني  الفتنة  ون�سر  النعرات  زيادة 

وبني الع�سائر والقبائل ويزيد من ال�سائعات 

ويوؤدي اإىل اخلوف و الفزع .

اإىل  اجلامعات  طلبة  اخل�ساونة  ودعا 

عدم اإطفاء �سعلة العلم والنور والهدى واإىل 

حتكيم العقل واحلكمة حاّثًا خطباء امل�ساجد 

يف  ال�سمحة  �سلم  الإ ر�سالة  تو�سيح  على 

يف  �سواء  العنف  ظاهرة  وحماربة  خطبهم 

املجتمعات اأواجلامعات.

وحول العقوبات التي اأ�سدرتها اجلامعة 

يخالف  ملن  العقوبات  اأقّر  �سلم  الإ اأن  اأكد 

رادعة  كو�سيلة  احلنيف  �سلمي  الإ ال�سرع 

الوطن  العبث مبقدرات  نف�سه  له  ت�سّول  ملن 

وتهديد اأمن اأبنائه.

�سبق  الأ موؤتة  جامعة  رئي�س  واأعرب 

ردنية الدكتور  اأ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الأ

اأعمال  لتكرار  اأ�سفه  عن  حمافظة  علي 

ردنية ومنها اجلامعة  العنف يف اجلامعات الأ

ردنية. الأ

وحّمل حمافظة بع�س امل�سوؤولية لرتاجع 

دور املدر�سة يف تنمية ال�سلوك الطلبي اإل 

للمعلمني  نقابة  اإن�ساء  اأهمية  ا�ستدرك  اأنه 

التي �سيكون لها دور فاعل يف دعم �سخ�سية 

وم�سرية  الطالب  على  وانعكا�سها  املعلم 

ردنية. التعليم العام يف املدار�س الأ

وطالب حمافظة وزارة الرتبية والتعليم 

يف  تعليمية  واأن�سطة  برامج  اإعداد  بتبني 

الفنون التي ت�سمل الر�سم والت�سوير واخلط 

نها عوامل ناجحة يف  واملو�سيقى وامل�سرح؛ لأ

ت�سكيل منظومة )الذوق الراقي( لدى طلبة 

املدار�س.

معدومة  تكاد  -التي  للفنون  اأن  واأكد 

وحموريًا  اأ�سا�سيًا  دورًا  املدار�س-  يف  ن  الآ

يف �سقل �سخ�سية طلبة املدار�س وتاأهيلهم 

لدخول معرتك احلياة اجلامعية باقتدار.

التي  العقوبات  قرار  حمافظة  واأّيد 

اتخذتها اإدارة اجلامعة بحق مثريي العنف 

لكل  عربة  لتكون  اجلامعي  احلرم  داخل 

اجلامعة  باأمن  العبث  نف�سه  له  ت�سّول  من 

ومقدراتها وممتلكاتها العامة.

العمل  جلبهة  العام  مني  الأ وا�ستعر�س 

العوامل  من�سور  حمزة  ال�سيخ  �سلمي  الإ

التي توؤدي اإىل العنف املجتمعي اأو اجلامعي 

وارتباطها بال�سيا�سات القت�سادية التعليمية 

اأهمية  اإىل  م�سريًا  والجتماعية،  والثقافية 

الدور املناط باملوؤ�س�سات التعليمية، وموؤكدًا 

اأردين  كل  وجدان  تهز  الظاهرة  هذه  اأن 

خمل�س.

النظر  اإعادة  �سرورة  من�سور  واأكد 

خ�سو�سًا  املدار�س  يف  الدرا�سية  باملناهج 

ردين  الأ ن�سان  للإ الثقايف  بالبناء  املتعلقة 

�سلمية والتاريخ واللغة العربية  والرتبية الإ

بناء  عن  م�سوؤولة  كونها  الوطنية،  والرتبية 

ال�ساعد  اجليل  عند  والجتاهات  القيم 

والنا�سئة.

امتداد  على  بالطلبة  من�سور  واأهاب 

حتقيق
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الإجناز  تعظيم  اإىل  ردنية  الأ اجلامعات 

من  والتجرد  �سلمية  الإ العربية  والقيم 

الت�سامح  قيم  ون�سر  ال�سيقة  النتماءات 

واملحبة بينهم.

اإدارات  من  مطلوب  احلزم  اإن  وقال 

ينبغي  العقوبات  اتخاذ  وقبل  اجلامعات، 

والن�سيحة،  والتوجيه  الرتبية  الرتكيز على 

واأن تكون العقوبة عند فر�سها لي�ست منتقاة، 

احلنيف  �سلمي  الإ ديننا  رف�س  موؤكدًا 

لهذه  �سلمي  الإ العربي  ردين  الأ وجمتمعنا 

عمال. الأ

طباء الدكتور اأحمد  بدوره حذر نقيب الأ

اجلامعي  العنف  تفاقم  من  العرموطي 

املوجه  ال�سيا�سي  العمل  غياب  ب�سبب 

طلبة  اأن  موؤكدًا  ردنية،  الأ اجلامعات  داخل 

اجلامعات بحاجة اإىل توعية ثقافية �سيا�سية 

اإطلق  نحو  توجيههم  واإىل  الوطن  بق�سايا 

اجلامعي  املجتمعني  تخدم  التي  املبادرات 

واملحلي.

الظاهرة  هذه  طباء  الأ نقيب  وا�ستنكر 

الع�سبية  عن  البتعاد  على  الطلبة  حاّثًا 

على  املحافظة  اإىل  اإياهم  داعيًا  واجلهوية 

عن  تعرب  ل  التي  ردنية  الأ اجلامعة  �سمعة 

لها  وطنية  موؤ�س�سة  هي  ما  بقدر  اأ�سخا�س 

ردين. قد�سيتها ومكانتها يف املجتمع الأ

اإىل  اجلامعة  اإدارة  العرموطي  ودعا 

يتم  بحيث  متدرج؛  ب�سكل  العقوبات  تنفيذ 

عنف  بق�سايا  املتورطني  الطلبة  ف�سل 

لفرتات حمدودة، تتطور يف حال تكرار هذه 

عمال اإىل ف�سل نهائي من اجلامعة. الأ

يف  مريكية  الأ اجلامعة  رئي�س  وقال 

اجلامعة  يف  احلقوق  كلية  عميد  مادبا 

�سبق الدكتور جورج حزبون »اإن  ردنية الأ الأ

اجلامعة لي�ست مكانًا لت�سفية احل�سابات اأو 

ال�سراعات من اأي نوع كان.«

واأ�ساف حزبون: »طالب العلم جاء اإىل 

قد�سية  يحرتم  اأن  وعليه  العلم،  حمراب 

املكان، ويف اإخلله باأمن املكان بالعنف فاإنه 

الذي  العقوبات  قانون  ببنود  اأخّل  قد  يكون 

يعاقب عليه جزائيًا، كما اأنه يكون قد اأخّل 

كل  على  يتوجب  الذي  خلقي  الأ بالقانون 

طالب اأن يحرتمه«.

وزاد حزبون اأن الطالب الذي مل يحرتم 

التي  الفر�سة  يغتنم  ومل  ال�سابقة  القواعد 

منحها اإياه الوطن للتعلم ليكون ذخرية بناء 

اجلامعة  يف  ي�ستمر  اأن  ي�ستحق  ل  للوطن، 

ويتوجب اأن يخلي املكان لطالب اآخر موؤهل 

ب�سورة اأف�سل نف�سيًا وعلميًا.

حق  من  اأن  حديثه  خلل  حزبون  واأكد 

على  العقوبات  اأق�سى  تفر�س  اأن  اجلامعة 

وب�سورتها  اجلامعة  باأمن  يخل  من  كل 

املحلية والعاملية.

واأ�سار اأ�ستاذ علم الجتماع يف اجلامعة 

موؤ�س�سات  اأن  اإىل  خزاعي  ح�سني  الدكتور 

قارب  والأ والع�سرية  واملدر�سة  �سرة  الأ

ر�ساد  والإ الرتبية  عملية  من  ان�سحبت 

بناء، موؤكدًا اأن احلمل  والتوجيه واملتابعة للأ

ن اأ�سبح على اجلامعات. الآ

واأ�ساف خزاعي اأن اجلامعات وحدها ل 

ت�ستطيع اأن تتحمل عبء اإعادة بناء الطالب 

�سف يدخلون  ن بع�س الطلبة للأ من جديد لأ

اجلامعة مت�سلحني بثقافة العنف الذي مور�س 

عليهم اأو مار�سوه قبل دخولهم اجلامعة.

يرتافق  اأن  على �سرورة  و�سدد خزاعي 

مع العقوبات تعليم ثقافة احلوار والت�سامح 

وقيم ال�سرب واملحبة بني اجل�سم الطلبي.

اجلامعة  خريجي  نادي  رئي�س  وو�سف 

الطلبة  ف�سل  قرار  املفلح  كمال  ردنية  الأ

قائل:«اإنه  امل�ستعجلة،  اجلراحية  بالعملية 

كان باإمكان اإدارة اجلامعة الرتيث قبل اتخاذ 

الطلبة  اأمور  اأولياء  وا�ستدعاء  القرار،  هذا 

�سلوك  �سبط  على  القدرة  لديهم  ن  لأ اأول، 

لردعهم«.  اجلامعة  مع  والتعاون  اأبنائهم 

الطلبة  بني  الفجوة  ات�ساع  اإىل  املفلح  ولفت 

القدامى والطلبة احلاليني جراء التطورات 

ردين موؤكدًا يف هذا  ال�سريعة يف املجتمع الأ

ال�سياق، اأن بع�س الطلبة يواجهون م�ساعب 

اقت�سادية ومالية خانقة. وحّث املفلح اإدارة 

ر�ساد  اجلامعة على تكثيف برامج التوعية والإ

ومعاجلة  الطلبة  مع  الدورية  واللقاءات 

الناحيتني  من  اجلامعة  طلبة  لدى  ال�سعف 

العلمية والثقافية موؤكدًا اأن العنف اجلامعي 

ينبغي تكاتف جهود اخلريين  ظاهرة موؤملة 

من اأبناء الوطن ل�ستئ�سالها. وطالب املفلح 

باإعادة النظر يف �سيا�سات القبول املوحد يف 

ردنية. اجلامعات الأ

وقال العني ال�سيخ طلل �سيتان املا�سي 

الت�سرفات  من  براء  الع�سائرية  القيم  اإن 

اإن�ساين  ح�ساري  وعاء  نها  لأ امل�سوؤولة  غري 

تنوع  اإىل  امل�ستندة  الع�سرية  مكونات  لكافة 

رائع يف الفكر واملنطق والعلم واملعرفة.

موؤ�س�سة  »الع�سائرية  اأن  واأ�ساف 

املجتمعات  متا�سك  على  حتافظ  حمرتمة 

واملدنية  املوؤ�س�سية  نحو  ال�سري  تعرقل  ول 

واحرتامه  تقديره  موؤكدًا  القانون،  و�سيادة 

للقرار اجلريء الذي اتخذه رئي�س اجلامعة 

التنظري  اأمله يف جتاوز  بالوكالة معربًا عن 

الوطن  اآلم  يخ�س  فيما  الفعل  غايل 

واآماله«. 

اجلامعة  يف  الرتاث  نادي  رئي�س 

اإدارة  دعا  ال�سعود  راتب  مهند  الطالب 

ال�سغوط  اأمام  الرتاخي  اإىل عدم  اجلامعة 

الجتماعية التي حتاول التو�سط ل�سالح من 

وباأمنها  اجلامعة  ب�سمعة  �سرار  الإ يحاول 

وا�ستقرارها.

واأ�ساف اأن النادي اأعد خططًا وبرامج 

الطلبة  لدى  الفراغ  وقت  اإ�سغال  تت�سمن 

للمواقع  تثقيفية  القيام برحلت  من خلل 

احل�سارية  ماكن  والأ وال�سياحية  ثرية  الأ

ال�سعود  واأ�سار  اململكة.  اأنحاء  جميع  يف 

مزيد  اإىل  يحتاج  الطلبي  اجل�سم  اأن  اإىل 

العنف  ي�سببه  الذي  بال�سرر  التوعية  من 

اجلامعي.

»اإنني  املف�سولني:  الطلبة  اأحد  وقال 

ن بالندم على امل�ساركة يف امل�ساجرة  اأ�سعر الآ

ومل اأتوقع  احل�سول على هذه العقوبة التي 

تهدد حياتي وم�ستقبلي العلمي.«

واأ�ساف بعد اأن طلب عدم ذكر ا�سمه اأن 

ن ل يعلم ما جرى له، مقدما  والده حتى الآ

هله وع�سريته وجلامعته ولوطنه. اعتذاره لأ

عن  البتعاد  على  الطلبة  زملءه  وحث 

عمال التي ت�سيء للوطن وللجامعة،  هذه الأ

تربطه  و�سداقة  اأن علقات حميمة  موؤكدًا 

يف  امل�سارك  الثاين  الطرف  من  بالطلبة 

امل�ساجرة.

حتقيق
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املركز  على  الردنية  اجلامعة  ح�سلت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

الول يف جائزة احل�سن بن طلل للتميز العلمي واملخ�س�سة هذا 

واعلنت  التقني  التعليم  با�ستثناء  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  العام 

الثنني  اليوم  والتكنولوجيا  للعلوم  على  الأ للمجل�س  العامة  المانة 

الفائزين باجلائزة حيث ح�سلت اجلامعة الردنية على مبلغ �سبعة 

للبحوث  منكو  حمدي  مركز  "اجنازات  م�سروعي  عن  دينار  الف 

العلمية 1999-2011"، و"ال�سيدلة كلية التمّيز".

منا�سفة  دينار  اآلف  خم�سة  وقيمتها  الثانية  باجلائزة  وفاز 

يف  الدبلوم  م�سروعي"برنامج  عن  ردنية  الأ  - ملانية  الأ اجلامعة 

والبيئة  واملياه  الطاقة  هند�سة  و"برامج  الب�سري"،  التاأهيل 

م�سروعها  عن  للتكنولوجيا  �سمية  مرية  الأ وجامعة  واإدارتها" 

متيز

األردنية حتصد املركز األول بجائزة
احلسن بن طالل للتميز العلمي

ردنية يف طموحها  جتاوزت اجلامعة الأ ردنـيــــــة-  اأخــــــبـــــــار الأ

للرتقاء بجودتها احلدود املحلية والعربية، لت�سبو نحو العاملية عرب 

�سمان تبّوئها ت�سنيف متقدم ينعك�س اإيجابا على الطلبة والهيئات 

كادميية. الأ

ول حمليا والثالث ع�سر عربيا  و 1310  ردنية املركز الأ و حتتل الأ

عامليًا وفق ت�سنيف ويبوماتريك�س 2012.

ويف  هذا ال�سدد ، بنّي  مدير مكتب العتماد و�سمان اجلودة يف 

اجلامعة الدكتور اأجمد هديب اأن اجلامعة �سرعت يف تطبيق �سمان 

اجلودة على م�ستوى الكليات اعتمادا على معايري دولية م�سهود لها 

اأجنزت  اأن اجلامعة  الكليات، مبينا  برامج هذه  تتوافق مع طبيعة 

ن على احل�سول على �سهادة الـ  �سمان اجلودة لكلية الطب وتعمل الآ

مريكية املخت�سة بربامج الهند�سة والتكنولوجيا. )ABET( الأ

ن تعمل على اإنفاذ م�سروع �سمان اجلودة  وقال اإن اجلامعة الآ

"األردنية" تنشد العاملية عبر ضمان جودة التعليم في كلياتها 
وفق تصنيفات أميركية وأوروبية

الرقمية". واجلرائم  املعلومات  ونظم  اأمن  يف  ماج�ستري  "برنامج 
منا�سفة  دينار  اآلف  ثلثة  وقيمتها  الثالثة  باجلائزة  فاز  كما 

للهند�سة  احلجاوي  كلية  "جتربة  م�سروعها  عن  الريموك  جامعة 

واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني  الفجوة  ج�سر  يف  التكنولوجية 

م�سروعها  ردنية عن  الأ والتكنولوجيا  العلوم  العمل" وجامعة  �سوق 

ردن". وبلغ عدد  "ا�ستحداث اأول برنامج لل�سيدلة ال�سريرية يف الأ
مانة العامة للمجل�س 17  الطلبات املقدمة اإىل مكتب اجلائزة يف الأ

م�سروعًا من قبل ع�سر موؤ�س�سات ُتعنى بالتعليم العايل، حيث �سيتم 

مري احل�سن بن  تكرمي الفائزين يف حفل ُيقام حتت رعاية �سمو الأ

على للعلوم والتكنولوجيا يوم اخلمي�س 12  طلل -رئي�س املجل�س الأ

ال�سهر املقبل يف املركز الثقايف امللكي.

لكلية الزراعة؛ للح�سول على �سهادة )IFT( العاملية وكذلك،فاإنها 

ل�سمان  وروبي  الأ  )  ADEE  ( معيار  �سروط  حتقيق  نحو  ت�سبو 

يف  الكليات  باقي  مع  تعمل  وكذلك  �سنان  الأ طب  لكلية  اجلودة 

متطلبات  ا�ستيفاء  نحو  ال�سعي  هديب  الدكتور  ويف�سر  اجلامعة. 

" على  " �سيحتم  كادميي  الأ التعليم  تطور  اأن  يف  العاملية  املعايري 

ن،  الآ اأنها خمرية  وطاملا  العاملية،  اإىل مرحلة  ت�سل  اأن  اجلامعات 

وان  خ�سو�سا  تطبيقه  يف  وال�سروع  الزمن  ا�ستباق  ف�سل  الأ فمن 

يف  كادميية  الأ للربامج  العاملي  الت�سنيف  م�ستوى  على  التقدم 

اجلامعة،  يف  العلمي  والبحث  التعليم  جودة  من  و�سريفع  اجلامعة 

و�سيتيح خيارات اأف�سل للطلبة يف جمايل التعليم والعمل وحتديدا 

يف اخلارج.ويتوقع الدكتور هديب اأن ي�ستغرق م�سروع �سمان اجلودة 

العاملية على م�ستوى كليات اجلامعة " من �سنة اإىل ثلث �سنوات"، يف 

اإطار م�سروع بداأت به اجلامعة يف بواكري تطوير جودة التعليم حيث 

ح�سلت على العتمادين العام و اخلا�س من هيئة اعتماد موؤ�س�سات 

كادميية. وكذلك ح�سلت على  التعليم العايل للجامعة وبراجمها الأ

وم�ست�سفى  الطب  كلية  ومنها  اجلامعة  كليات  لبع�س   9001 يزو  الأ

ال�سري قدمًا يف احل�سول على  ن ب�سدد  الآ ردنية وهي  الأ اجلامعة 

دارية. يزو لكافة كليات اجلامعة وكذلك وحداتها الإ الأ

اجلودة  ومتطلبات  معايري  اأهم  مواكبة  اإىل  اجلامعة  وعمدت 

هيئة  اأع�ساء  كفاءة  ورفع  الدرا�سية  اخلطط  تطوير  وحتديدا 

التدري�س، ومواءمة ن�سبة الطلبة اإىل اأع�ساء هيئة التدري�س، وجتويد 

البحث  عملية  تطوير  و  اجلامعة  حتتاجها  التي  املختلفة  املرافق 

العلمي.
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متيز

ردنية وبرتا- متكن فريق طبي يف م�ست�سفى  اأخبار الأ

ردنية من اإجراء عملية جراحية دقيقة ملري�سة  اجلامعة الأ

ا�ستئ�سل فيها ورمًا بالكامل اأ�ساب الع�سب ال�سابع وامتد 

ذن الو�سطى وقاع اجلمجمة والغدة النكافية. اإىل الأ

وتكّون الفريق اجلراحي يف امل�ست�سفى من ا�ست�ساري 

الطوالبة  حممد  الدكتور  واحلنجرة  ذن  والأ نف  الأ

نادر  الدكتور  ال�سم  والغدد  والعنق  الراأ�س  وا�ست�ساري 

الب�سول.

اجلامعة  يف  الطب  كلية  يف  امل�سارك  �ستاذ  الأ وقال 

ذن واحلنجرة يف م�ست�سفى  نف والأ ردنية ا�ست�ساري الأ الأ

�سحفي  ت�سريح  يف  الطوالبة  حممد  الدكتور  اجلامعة 

ذن  والأ نف  الأ فريق  متكن  لقد  العملية:  جمريات  حول 

بالتعاون مع فريق جراحة الراأ�س والعنق من ا�ستئ�سال 

قاع  اىل  وامتد  ال�سابع  الع�سب  ا�ساب  الذي  الورم 

الع�سب  منطقة  رقع  مت  وقد  النكافية  والغدة  اجلمجمة 

اأن  م�سيفًا  املنطقة،  نف�س  من  م�سابه  بع�سب  ال�سابع 

املري�سة خ�سعت لعملية جراحية امتدت لثماين �ساعات 

نظرًا لدقة وح�سا�سية املنطقة وحجم الورم.

وو�سف الدكتور الطوالبة جناح هذه العملية بالإجناز 

من  تعد  كونها  اجلامعة  مل�ست�سفى  ي�سجل  الذي  الطبي 

العمليات املعقدة واحل�سا�سة والتي حتتاج اإىل فريق طبي 

متخ�س�س ومعدات طبية نوعّية.

ذن واحلنجرة وجراحة  نف والأ ي�سار اإىل اأن �سعبتي الأ

الراأ�س والعنق يف م�ست�سفى اجلامعة تتمتعان بالكفاءات 

الطبية املتميزة على امل�ستوى املحلي والعربي كما حتتوي 

اجلراحية  الطبية  التجهيزات  اأحدث  على  ال�سعبتان 

العمليات  اأعقد  اإجراء  من  الطبية  الكوادر  متّكن  التي 

ورام. اجلراحية يف جمال اجلراحة وا�ستئ�سال الأ

عملية استئصال

ورم اصاب العصب 

السابع وقاع اجلمجمة

ملريضة في مستشفى 

اجلامعة األردنية

ردنية- فازت كليه احلقوق يف اجلامعة الردنيه باملركز  اأخبار الأ

و�سط  ول يف م�سابقه "وليام فيري" يف اأملحاكمه ال�سورية لل�سرق الأ الأ

يف التحكيم التجاري الدويل والتي متت يف العا�سمة العمانية م�سقط 

من  يعد  فيري" الذي  "ويليام  مريكي  الأ اأطلقها  وامل�سابقة  موؤخرا. 

وتهدف  التجاري  القانون  العاملي يف  امل�ستوى  على  املحكمني  اأ�سهر 

والغرب بهدف  ال�سرق  القانونيني يف  الت�سال بني  اأبواب  فتح  اإىل 

تبادل اخلربة واملعرفة العلمية يف التحكيم التجاري والدويل. وهناأ 

الطلبة  الزعبي  ب�سري  الدكتور  بالوكالة  الردنية  اجلامعة  رئي�س 

الفائزين بهذه امل�سابقة موؤكدا دعم اجلامعة وم�ساندتها للن�ساطات 

العلمية التي ترفع من م�ستويات اجلامعة على كافة ال�سعدة املحلية 

والعربية والدولية. وقال عميد الكلية الدكتور غازي اأبو عرابي اإن 

احل�سول  من  متكن  ملحم  با�سم  الدكتور  باإ�سراف  طلبيًا  فريقًا 

ول يف امل�سابقة التي متت باللغة الجنليزية مب�ساركة  على املركز الأ

عدد كبري من اجلامعات العربية. واأ�ساف اأبو عرابي يف ت�سريحات 

�ستتم  التي  الدولية  للم�سابقة  الفريق  اأهل  الفوز  هذا  اإن  �سحفيه 

والع�سرين  اخلام�س  يف  �ستقام  التي  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  يف 

عاملية،  جامعة   )264( فيها  �سي�سارك  والتي  احلايل  ال�سهر  من 

هذه  يف  الفائزة  الفرق  بني  من  الكلية  فريق  فوز  حال  ويف  وزاد 

ت�سنف  �سوف  الكلية  فاإن  فريقا   )64( وعددها  العاملية  امل�سابقة 

املجالت  يف  عامليًا  احلقوق  كليات  اأف�سل  من  دولية  معايري  ح�سب 

جمموعة  اأن  اإىل  عرابي  اأبو  ولفت  والتدريبية.  والبحثية  العلمية 

اأكرب مكاتب التحكيم العاملية قد وجهت الدعوة للفريق للعمل  من 

لديها بعد التخرج من اجلامعة، جراء ح�سولهم على هذا املركز 

املتقدم. ويف هذا ال�سياق اأ�ساد جميع املحكمني يف امل�سابقة الذين 

ميثلون جامعات وموؤ�س�سات قانونية عاملية مب�ستوى الفريق الطلبي 

جودة  تعك�س  املتوا�سعة  مكانات  الإ من  بالرغم  الكلية  اإن  موؤكدين 

والتدريبية  التدري�سية  وبراجمها  خططها  بف�سل  القانوين  التعليم 

املتميزة. وتكون الفريق الطلبي من �سبا غي�سان وملك مواجده و 

يافا اأبو عابوره وندمي حرت.

"حقوق األردنيه" حتتل املركز 
األول في مسابقه "وليام 

العاملية على مستوى  فيير" 
اجلامعات العربية
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ردنـيــــــة- اظهر تقرير �سادر  اأخــــــبـــــــار الأ

عن مركز تنمية القوى الب�سرية يف اجلامعة 

يف  �سنان  الأ طب  كلية  طلبة  اأن  ردنية  الأ

يف  الن�سب  اأعلى  على  ح�سلوا  اجلامعة 

امللكية  �سنان  الأ طب  كلية  ع�سوية  امتحان 

اليرلندية )MFD( وبن�سبة )%98(.

املتقدمني  عدد  اأن  التقرير  وبني 

خمتلف  من  طبيبا   )102( بلغ  للمتحان 

من  طبيبا   )44( بينهم  من  اجلامعات 

ردنية . يف الفرتة ما بني) ني�سان  اجلامعة الأ

2009 ( و) ت�سرين اأول 2011 (.

اإبرام  ب�سدد  املركز  اأن  اإىل  وي�سار 

امللكية  التخدير  اأطباء  كلية  مع  اتفاقية 

لعقد  احلايل  ال�سهر  نهاية  اليرلندية 

ول من زمالة الكلية يف  امتحانات اجلزء الأ

التخدير.

المتحان  هذا  يعقد  املركز  اأن  ويذكر 

�سافة اإىل  مرة واحدة يف ال�سنة وي�سرف بالإ

تعقدها  التي  الزمالة  امتحانات  على  ذلك 

اليرلندية يف  و  الربيطانية  امللكية  الكليات 

و  العامة  اجلراحة  تخ�س�سات  يف  ردن  الأ

مرا�س  طفال و الأ مرا�س الباطنية وطب الأ الأ

الن�سائية والتوليد .

ا�ستاأثرت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

والفرق  الفردي  ببطولتي  ردنية  الأ اجلامعة 

املدنية  للهيئات  الن�سائية  ال�سرطة  ل�ساحية 

احل�سني  مدينة  يف  اأقميت  التي  وال�سرطية 

لل�سباب مب�ساركة )65( لعبة.

م�سوؤول  العمري  غ�سان  امللزم  وح�سب 

فازت  ال�سرطة  احتاد  يف  العامة  العلقات 

باملركز  ردنية(  الأ )اجلامعة  مقبل  رزان 

البلقاء  )جامعة  البقور  نور  تلتها  الول، 

ردنية(،  )الأ ال�سمري  رمي  التطبيقية(، 

يا�سمني ا�سماعيل)ال�سرطة(.

الفرق،  ببطولة  )اأ(  الردنية  وفازت 

يف  اختتمت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

ربعاء  الأ اأم�س  يوم  م�ساء  ردنية  الأ اجلامعة 

الدورة الريا�سية للجامعات والهيئات والتي 

نظمتها دائرة الن�ساطات الريا�سية بعمادة 

جللة  ميلد  بعيد  احتفاء  الطلبة  �سوؤون 

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.

وتناف�س يف املربع الذهبي كل من جامعة 

الريموك والزرقاء حيث انتهت بفوز جامعة 

ردنية مع اآل البيت  الزرقاء 4/8، اأما لقاء الأ

ردنية بواقع 6/4، ليلتقي يف  انتهى بفوز للأ

وقد  والزرقاء  ردنية  الأ النهائية  املباراة 

 3/5 بنتيجة  ردنية  الأ بفوز  اللقاء  انتهى 

بطولة  ختام  ويف  للجامعات.  بطًل  لتتوج 

اإبراهيم  الدكتور  قام  القدم  كرة  خما�سي 

متيز

طلبة طب األسنان 
في األردنية 

يحصدون أعلى 
النسب في امتحان 

)MFD( العضوية

األردنية تتوج بطاًل خلماسي
كرة القدم للجامعات

بتوزيع  الطلبة  �سوؤون  عميد  نائب  ال�سرع 

من  عدد  بح�سور  مل�ستحقيها  اجلوائز 

باجلامعات.  الريا�سية  الن�ساطات  مديري 

و�سملت الدورة بطولة بالعاب القوى للطلب 

وبطولة  والهيئات  للجامعات  والطالبات 

ومب�ساركة  طلب  اخلما�سي  القدم  بكرة 

واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  من  وا�سعة 

واآل  والتكنولوجيا،  والعلوم  الريموك،  منها 

التطبيقية،  والبلقاء  والها�سمية،  البيت، 

واحل�سني ابن طلل، والزرقاء، وفيلدلفيا، 

واملنظم  �سمية،  مرية  والأ هلية،  الأ واربد 

القوى  العاب  بطولة  �سارك  كما  ردنية،  الأ

والتعليم  الرتبية  ولعبات  لعبي  من  عدد 

واأبطال اللجنة البار املبية.

»األردنية« تتفوق في بطولتي الفردي والفرق لضاحية الشرطة النسائية

 )12( جمعت  حيث 

ثانيا  وحل  نقطة، 

اأ  الن�سائية  باال�سرطة 

)ب(  ردنية  الأ  ،)15(

ثالثا)44(.

ال�سباق  نهاية  ويف 

م�سافته  بلغت  الذي 

العميد  توج  )4(كم 

ال�سرحان  حمدان 

المن  مدير  م�ساعد 

العام للعمليات والتدريب 

العقيد  بح�سور  الفائزه  والفرق  حممد التميمي امني عام احتاد ال�سرطة.اللعبات 
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الكاتبة  فازت  ردنـيــــــة-  الأ اأخــــــبـــــــار 

يف  التدري�س  هيئة  وع�سو  الردنية 

كتاب  منظمة  بجائزة  الردنية  اجلامعة 

الق�سة  حقل  يف   2012 للعام  حدود  بل 

الق�سرية عن ق�ستها " ال�سياع يف عيني 

رجل اجلبل".

حدود  بل  كتاب  منّظمة  واأعلنت      

بداعّية والتي تنظمها  نتائج م�سابقتها الإ

الوطني  عمال  الأ جمل�س  مع  بالتعاون 

العراقي وباإ�سراف مبا�سر من قبل الرئي�س 

الّدباغ  علي  الدكتور  للمنظمة  الفخري 

ال�سبوع املا�سي .

التايل:  الّنحو  على  النتائج  وجاءت 

يف حقل الق�سة الق�سرية فازت الدكتور 

باجلائزة  ردن  الأ من  ال�سعلن  �سناء 

عيني  يف  ياع  ق�ستها"ال�سّ عن  يف  وىل  الأ

جاءت  الثانية  املرتبة  اجلبل"،ويف  رجل 

الق�سة الق�سرية "ثمة ما ليعود" لقي�س 

ال�سّديق من ال�ّسودان.

الّرواية فازت زهرة ي�سرى  ويف حقل 

روايتها" قرب عي�سى" يف  من م�سر عن 

�سوريا  من  يو�سف  الباقي  عبد  فاز  حني 

عن  نف�سه  احلقل  يف  الثانية  باجلائزة 

خرون اأي�سًا" رواية"الآ

�سعد  فاز  فقد  ال�سعر  حقل  يف  اأّما 

عن  وىل  الأ باجلائزة  �سعيد  جرجي�س 

العربي"،ونالت  الوطن  "طفلة  ق�سيدته 

خرى"  الأ فة  ال�سّ على  ق�سيدة"انتظار 

باجلائزة  البحرين  من  دعبل  لإميان 

متيز

الشعالن تفوز بجائزة منظمة كتاب بال حدود اإلبداعية

للعام 2012 عن قصتها 

الضياع في عيني رجل اجلبل

حفي  ال�سّ املقال  الثانية.واأخريًا يف حقل 

فازت يا�سمني طعمة اإبراهيم من العراق 

ح�سارة  مقال"  عن  وىل  الأ باجلائزة 

من  الطائي  عبد  �سالح  وفاز  حواء" 

العراق باجلائزة الثانية بعنوان" التجربة 

ال�سغرية تبني حياتنا".

بلغت   امل�ساركات  عدد  اإّن  وُيذكر    

 )140( ق�سة،   )224( رواية،   )48(

ق�سيدة بال�سعر العمودي واحلر والنرثي 

وكتاب  اأدباء  من  وردت  مقال،  و)59( 

العراق  عدا  خمتلفة  دول  من  �سحفيني 

ردن، م�سر، �سوريا، لبنان، الكويت،  )الأ

واليمن  وقطر  ال�سعودية  مارات،  الإ

وال�سودان  واملغرب  واجلزائر  والبحرين 

وفرن�سا  واإيران  وتركيا  وليبيا  وتون�س 

واأ�سرتاليا وال�سويد والدامنارك واإيطاليا 

مريكية(. والوليات املتحدة الأ

  واأعلنت اإدارة اجلائزة اأّنها �ستطبع 

خم�سة  يف  الفائزة  اخلم�س  امل�ساركات 

الفائزة  التايل:الرواية  الّنحو  على  كتب 

وىل،والرواية الفائزة باملرتبة  باملرتبة الأ

ق�سة)تتقّدمها  ع�سرين  الثانية،واأف�سل 

ع�سرين  الفائزتان(،واأف�سل  الق�ستان 

ق�سيدة )تتقدمها الق�سيدتان الفائزتان 

مقال  ع�سرين  والثانية(،واأف�سل  وىل  الأ

ول  الأ الفائزان  املقالن  )يتقدمها 

يف  املطبوعات  هذه  والثاين(.و�ست�سهر 

احلفل الّر�سمي الذي �ستوّزع فيه اجلوائز 

يف موعد ُيعلن ر�سمّيًا يف القريب.

دارة  واأعربت ال�سعلن عن تقديرها لإ

اأولوياتها  اأوىل  يف  ت�سع  التي  اجلائزة 

دعم املبدع يف كّل مكان،اآملة كّل الّنجاح 

لبنات  من  لتكون  اجلائزة  لهذه  والتّميز 

بداعّي  الإ امل�سهد  املبدع،وت�سكيل  دعم 

بداع  يف املنطقة على �سوية رفيعة من الإ

والتج�سيد لهموم املجتمع.

ق�ستها  اإّن  ال�ّسعلن  وذكرت    

تخيلّية  ق�سة  هي  الفائزة  املخطوطة 

اأكرب  عرب  البوح  كوامن  مّد   على  تقوم 

�سردّية  توليفة  يف  التّذكر  من  م�ساحة 

بك  الفل�س  تقنية  عرب  ا�سرتجاعّية 

ر�سالة  �سكل  على  ق�س�سّي  ت�سكيل  يف 

تّوجهها امراأة اإىل رجل اأحّبته يف ظروف 

املحبة  لقيم  تنت�سر  ق�سة  غام�سة.وهي 

الكره  هذا  بعيدًا عن  دق  وال�سّ واجلمال 

والق�سوة التي تعّم هذا العامل املنكود يف 

الوقت احلا�سر.
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مـقـــاالت

الراي - راينا

و�سعت زيارة جللة امللك عبداهلل الثاين املفاجئة مل�ست�سفى 

اجلامعة الردنية يوم اأم�س اأزمة امل�ست�سفى على طريق احلل بعد 

اأن تفاقمت وغدت م�سكلة يف حد ذاتها ت�ستدعي ت�سافر اجلهود 

لخراج هذا امل�ست�سفى العريق من ازمته وخ�سو�سا انه �سكل اأحد 

القرن  �سبعينات  يف  ال�سحي  املجال  يف  الوطنية  اجنازاتنا  اأهم 

املا�سي وا�سل خللها تقدمي خدماته املتنوعة للمر�سى واملراجعني 

تعليميًا  م�ست�سفى  كونه  الردنيني ف�سًل عن  الردنيني وغري  من 

لطلبة التخ�س�سات الطبية املختلفة يف اجلامعة الردنية.

اأهمية خا�سة على  املواطنني  يويل �سحة  الذي  امللك  جللة 

العمل  �سرورة  التاأويل  يقبل  ل  �سكل  يف  ح�سم  اأعماله  جدول 

الدوؤوب واملثابر لخراج امل�ست�سفى من راهنه املاأزوم عندما �سّخ�س 

امل�ساألة وعن حق وبعد نظر يف حتّكم الروتني بهذا املو�سوع »لن 

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  لعاقة  حجة  الروتني  يكون  ان  نقبل 

للمواطنني بكفاءة عالية« قال امللك..

حلل  فورية  اجراءات  اتخاذ  اىل  املعنيني  جللته  وجه  واإذ 

م�سكلة امل�ست�سفى الذي اغلقت بع�س اق�سامه ب�سبب تراكم الديون 

امل�ستحقة على احلكومة، فاإن دعوة جللته املّلحة واللفتة على 

ال�سحي  القطاع  التي حققها  الجنازات  على  املحافظة  �سرورة 

يف الردن من خلل توحيد اجلهود بني اجلهات املعنية بالقطاع 

ال�سحي، تكت�سب اأهمية ا�سافية وبخا�سة انها جاءت من خلل 

حتمله  ما  وبكل  العريق  ال�سرح  لهذا  املفاجئة  امللكية  الزيارة 

مر باأنه غري م�سموح  كلمات جللته من ر�سائل اىل من يهمهم الأ

لحد وحتت اي ذريعة او تربير او روتني بتعطيل املرافق ال�سحية 

او اعاقة تقدمي اخلدمات ال�سحية بذات الكفاءة واملهنية والرقي 

الردن  جعل  والذي  الردين  ال�سحي  القطاع  به  متيز  الذي 

موئل وعنوانا لكل من ي�سعى لل�ست�سفاء اأو احل�سول عى رعاية 

�سحية متميزة، ما بالك ان احلديث يدور حول �سحة املواطنني 

الردنيني.

فورية  اجراءات  باتخاذ  امللك  جللة  ايعاز  جاء  هنا  من 

خدماتها  تقدمي  عن  توقفت  التي  امل�ست�سفى  اق�سام  لت�ستاأنف 

ويف  ال�سحيح  �سياقها  يف  المور  لي�سع  فورا  اأعمالها  للمر�سى، 

امل�ست�سفى وغريه  الذي ميز عمل  واملايل  واملهني  الطار الداري 

من القطاعات يف اجلهاز ال�سحي الوطني.

هذا  يف  مر  الأ يهمهم  من  كل  تذكري  املفيد  من  يكون  رمبا 

ال�ساأن ويف غريه ان ينه�س كل م�سوؤول مب�سوؤوليته دون ان ي�سطر 

يوم  راأيناه  الذي  النحو  على  المور  وح�سم  للتدخل  امللك  جللة 

الردنية  اجلامعة  مل�ست�سفى  املفاجئة  امللكية  الزيارة  يف  ام�س 

�سّلت قدرته  بديون  واداراته  وناءت خدماته  ازمته  والذي طالت 

على ال�ستمرار.

مستشفى  امللك »ينقذ« 
اجلامعة األردنية

ابراهيم عبداملجيد القي�سي

ردنية، اأثناء  م�ستعار من �سعار حمله بع�س طلبة اجلامعة الأ

م�سرية نفذوها، وطالبوا فيها بنبذ العنف، وتطهري قلوب ونفو�س 

اأجد  ول  كذلك،  خرية  والأ وىل  الأ وجاهليته  �سوائبه  من  اأبنائنا 

للم�سي قدما  وو�سيلة  ال�سعار كمحور عمل وغاية  اأعمق من هذا 

على طريق العطاء والبناء.. العنف املحتمعي؛ الذي يريد البع�س 

ردنية الوطنية التنويرية، ل  له اأن ين�سوي حتت راية اجلامعة الأ

عقولنا  وم�سنع  جامعاتنا،  اأم  ترعاها  اأكادميية،  بيئة  يف  يعي�س 

ردنية التي اأعطت وفريا للوطن، ورفعت بنيانه ليغدو �سامقا،  الأ

وعرفانا  واإجلل،  واإكبارا  حتية  "املمتلئة"  الروؤو�س  له  تنحني 

امتداد  اأ�ساتذتنا على  الذي قدموه  والوطني،  ن�ساين  الإ باجلميل 

والتخلف،  اجلهل  ظلمات  فيه  واأناروا  الزمان،  من  قرن  ن�سف 

منتج  كبلد  الدولية،  الت�سنيفات  مقدمة  يف  بثبات  ردن  الأ ليقف 

ردنية  للطاقات والعقول والكفاءات.. وما زالت بالطبع جامعتنا الأ

العطاء  م�سرية  يعزز  ما  لكل  احلقيقية  التنويرية  امل�سخة  هي 

يتم  بل  يتطوع  عندما  تتجلى  كرب؛  الأ املفارقة  والتنوير.  والبناء 

الفو�سى  لتعزز  رخي�س،  بحرب  لتتدفق  قلم،  الأ بع�س  توجيه 

ردنية  وترعاها وتوجهها عن بعد يف موؤ�س�سات وطنية كجامعتنا الأ

وم�سنع  "م�سخة" عنف  وكاأنها  اجلامعة  ي�سورون  اإذ  وغريها، 

م�سوؤوليها،  قناة  يف  ويغمزون  لرتويجه،  معتمدة  وجهة  لنتاجه، 

اأو  ما يحدث،  اإزاء  اإما يف حالة �سمت  يقفون  باأنهم  لهم  اتهاما 

عن  والت�سيد  والرت�سد  �سرار  الإ �سبق  مع  ويتغا�سون  له،  رعاة 

قرارات جريئة، اتخذتها اجلامعة دوما اإزاء ما يجري يف �سوارعها 

من عنف "مهاجر" اأو مت تهجريه بدعم ما، فل يقولون �سيئا على 

�سبيل املثال عن القرار اجلريء الذي اتخذه الدكتور ب�سري الزعبي 

رئي�س اجلامعة بالوكالة، حني وقع قرار ف�سل 16 طالبا �ساركو،ا 

�سبوع، ول  اأطرافا يف عمليات عنف حدثت مع بداية الأ بل كانوا 

بتطويق  املباركة،  اجلامعي  من  الأ رجال  بجهود  مطلقا  يعرتفون 

وكاأن اجلامعة  ويتحدثون  ت�ستفحل،  اأن  قبل  العنف  اأية حالة من 

طراف، وم�سوؤولة عن نزاعات النا�س يف مناطق  دولة مرتامية الأ

ا�سطراب  من  ملزيد  موّجهة  مقارنات  يف  ويربعون  �سكناهم، 

ننا ولي�س غرينا يبنيه ويعي�س  و�سبابية يف الروؤية.. كلنا �سنحميه لأ

الرجعية،  اأو  البدائية  التفكري  اأمناط  نغري يف  اأن  ول ميكن  فيه، 

النبيلة  ردنية  الأ اأكرث ر�سوخا، ملعاين قيمنا  وتاأ�سي�س  تنوير  دون  

ونقاءها  بقاءها  ا�ستمدت  التي  رقى،  الأ ن�سانية  الإ ومنظومتها 

الطيبة،  �سيلة  الأ العربية  ردنية  الأ ع�سائرنا  وم�سرية  �سرية  من 

وم�سرية البناء والعطاء الها�سمية التاريخية، التي د�سنت لنا بناء 

ردنية الها�سمية، مبوؤ�س�ساتها الر�سيدة  م�ستحيل اأ�سمه اململكة الأ

ورائدة  كقائدة  �سدارتها،  ردنية  الأ جامعتنا  حتتل  التي  الكثرية 

اجلامعات،  اأم  رحاب  من  اأعني  هنا؛  من   . واملعرفة  خلق  للأ

ومن�سي  والبناء،  العطاء  على  مثال  اأ�سدق  نقدم  اأن  ن�ستطيع 

بالتنوير..لنحميه، ونثبت لهم اأننا ن�ستحق العي�س فيه.

وطن ال نحميه ال نستحق 
العيش فيه..
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مـقـــاالت

 حبيب الزيودي

خا�س،  �سحر  ذاعات  للإ  

و�سيلة  اأية  على  متتاز  يجعلها 

اأو  مرئية  اأخرى،  اإعلمية 

ال�سحر  هذا  ومبعث  مكتوبة، 

اىل  تذهب  يرتكك  ال�سوت  ان 

حني  خميلتك  حدود  اق�سى 

ترتك  ذاعة  فالإ اليه،  ت�سغي 

ال�سماع،  يف  كاملًة  حريتك  لك 

مكبًل  التلفزيون  يرتكك  بينما 

وال�ساءة  بال�سورة  ومبهورًا 

الدوات  هذه  فتتحول  لوان،  والأ

للمخيلة  تكبيل  ادوات  اىل 

مثل  كبريًا  كاتبًا  دفع  ما  وهذا 

رف�س  اىل  ماركيز«  »جابرييل 

حتويل اأعماله الروائية اىلافلم 

 ، تلفزيونية  اعمال  او  �سينمائية 

م�سل�سلت  عرب  بتقدميها  وقبل 

ل  امل�سل�سلت  هذه  ن  لإ اإذاعية، 

تكبل خميلة املتلقي.

ردن الن، عدد كبري من املحطات   يف الأ

ي�سوغ  ان  ا�ستطاع  منها،  قليل  الذاعية، 

اإذاعة  ومنها  امل�ستمع،  مع  حالةوجدانية 

ردنية، التي ا�ستطاعت ان تخلق  اجلامعة الأ

حالة �سباحية وروحية ت�سد امل�ستمع، ومتار�س 

ومن  اجلميل،  الختياري  �سر  الأ هذا  عليه 

واجلمالية  كادميية  الأ اخلربات  ان  املوؤكد 

بهار  الإ هذا  وراء  اجلامعة،  يف  والروحية 

التي  اخللقة  الطاقات  ان  كما  اجلميل. 

جتتذبها اإذاعة اجلامعة تكّثف هذا الهديل 

ال�سباحي احللو، الذي على يهب على عمان 

اجلامعة  حيث  والقباب،  ال�سرو  جهة  من 

الذي  عامر«  »بيتنا  برنامج  ولعل  ردنية،  الأ

كل  بنا  طبي�سات«يطوف  ا�سراء   « تقدمه 

فيها  تتغلب   ، فقراته  بني  باأناقه  �سباح 

وتاأخذ   ، اخلربة  على   ، والروح  املوهبه 

إذاعة اجلامعة األردنية

الضجيج اخلالق 

اجلماليات  اجتذاب  على  والقدره  اجلدية 

مع  وال�سدق   ، والر�سيق  العفوي  والتنقل   ،

وال�سدق  الروح  لن  رائعة  م�ساحة  امللتقي 

الذاعي  العمل  عنا�سر  اهم  من  والعفوية 

ذاعه  الذي يو�سع م�ساحات التوا�سل بني الإ

ياأتي بعدها  الربنامج  ، خا�سه وان  ونا�سها 

برنامج اخر وهو » �سمه ورد » الذي يقدمه 

،وا�سجل  خليفه  ،وايه  دلهوم  ابو  �سلطان 

التعالق  حتقيق  يف  براعتها  الذاعة  دارة  لإ

خالده  اغنيه  مع  الربنامج  هذا  يف  احللو 

كان  الذي   ، النمري  توفيق  الراحل  للفنان 

�سنديانة الفن الردين. 

 ثم نذهب بعد الظهر اىل برنامج » برج 

ال�ساعه » الذي تقدمه لبنى العلوين و عمر 

العطيات ، ويعده بهاء الق�ساه ، والربنامج 

معامل  من  مهم  معلم  عند  يقف  الذي 

اجلامعه هو برج ال�ساعه ، الذي 

اجلامعه  تعرب  وانت   ، يواجهك 

وميكن   ، الرئي�سية  البوابة  من 

تراه من كل جهات اجلامعة  ان 

تقريبًا ، و » برج ال�ساعة »ا�سغاء 

حميم لل�سجيج اخللق و احللو 

يف اجلامعه ابداعيًا ، واكادمييًا 

بني  عليك  تطل  ثم   ، وان�سانيًا 

ا�سوات   ، الخرى  و  الفينه 

تاريخها  الردنيون  اأحب  ذهبية 

البداعي والثقايف مثل الرائعني 

 ، الدباغ  وه�سام  اباظه  ا�سرف 

اجلامعه  من  اكادمييون  ويطل 

وحمبة  عطاء  من  فيهم  ما  بكل 

البطيخي  نهاد  الدكتورة  مثل 

الريا�سة  »اخبار  تقدم  التي 

وثراء  مده�سة  حاله  وحتقق   «

وحيوية ، يغني الطق�س الذاعي 

اخللق يف اذاعة اجلامعة.

اذاعة  ا�ست�سافت  ام�س 

الزعبي  ب�سري  الدكتور  رئي�سها  اجلامعة 

يف   ، وعفويته  وقته  اللقاء  يف  ما  واجمل   ،

والزعبي   ، �سباحًا  والن�سف  ال�سابعة 

التي حتمل معاين كبرية  باأطللته  معروف 

�سباحًا  ال�سابعه  ال�ساعه  يف  اجلامعة  على 

جمروحة  و�سهادتي   ، طويلة  �سنوات  عرب 

هذه  يقود  الذي   ، وا�سف  حممد  ب�سديقي 

اذاعة  يف  بالبداع  ال�ساجة  اليقاعات 

اروع  ترك  الذي   ، املاي�سرتو  فهو  اجلامعه 

الردنية  اجلامعة  كورال  يف  اليقاعات 

امل�سطف  اجلميل  الفريق  ايها  وثقافتها. 

مثل ال�سرو يف اذاعة اجلامعة ،هل ت�سمحون 

، هل  واليا�سمني  القمح  اأر�س عليكم  ان  يل 

ال�سماع  كل  ملء  اقول  اأن  يل  ت�سمحون 

ت�سمحون  ، هل  اليكم  التي ت�سغي  والقلوب 

ان اقول لكم : �سباح اخلري 



اأو هيئات  اإىل موؤ�ش�شات  اأنها ل حتتاج  ردنية  الأ الن�شوية  التجربة  اأثبتت 

ارفع  اإىل  الو�شول  من  متكينها  اأو  وحقوقها  ق�شاياها  عن  للدفاع  دولية 

ردنية ا�شتطاعت  ن املراأة الأ كادميية، لأ املنا�شب القيادية �شواء احلكومية اأو الأ

اأن حتقق املعجزات علمياً وعملياً ومهنياً.

كادمييات  ردنيات والأ الن�شاء الأ الدكتورة ملي�س دروي�س رجب واحدة من 

جمال  يف  خ�شو�شا  هامة  واجنازات  طبية،  و  علمية  ب�شمات  تركن  اللواتي 

�شنان. طب الأ

يف  جدارتها  ت�شجل  اأن  من  رجب  متكنت  وقوية  واعية  إرادة  وا وبت�شميم 

داري حتى و�شلت اإىل موقع ت�شغله حاليا نائبًة لرئي�س  كادميي والإ العمل الأ

ردنية لل�شوؤون الكليات ال�شحية و امل�شت�شفى. اجلامعة الأ

نساء رائدات...

الدكتورة مليس رجب

اإعداد: حممد مبي�شني 

مليس رجب أستاذة طب األسنان في "األردنية" 
تتوقع ثورة في تصنيع )هندسة( أسنان بشرية
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ولها  العامة  احلياة  يف  متواجدة  ردنية  الأ املراأة  اإن  رجب  تقول 

ب�سمات وا�سحة على املجتمع. ول �سك اأنها حققت اإجنازات عديدة 

�سواء مل  يف خمتلف املجالت على مر العقود املا�سية. وليعيبها اأن الأ

�سواء  الأ بتلك  اأنها ل ترغب  اأو  اإجنازاتها  تكن م�سلطة عليها لر�سد 

حيث تف�سل اأن يتحدث عملها عنها.

ردنية لوجدناها املثقفة   وت�سيف رجب باأنه لو نظرنا اإىل املراأة الأ

واحلا�سلة على درجات علمية والعاملة يف خمتلف املجالت والقادرة 

على حتقيق الكثري. وللمراأة يف حركة التنمية ويف مواجهة ما يحيط 

بها من م�سكلت عملية وعاملية دور ل يقل عن دور الرجل باإعتبارها 

وباإعتبارها   ، واخلدمات  نتاج  الإ قوى  من  وقوة  ومهما  فعال  عن�سرا 

اأي�سًا مو�سوعًا للتغيري وحمدثا له .

درجة  تتطلب  التي  التحديات  العديد من  تواجه  ردنية  الأ فاملراأة 

خذ باأ�ساليب التفكري العلمي  عالية من القدرة على اإدارة املعرفة والأ

�ستفادة من هذه  بتكار للو�سول اإىل اأف�سل القرارات التي تعظم الإ والإ

التحديات وتقلل من اآثارها ال�سلبية . هذه التحديات فر�ست حتمية 

متكني املراأة ودعم م�ساركتها يف عملية اإتخاذ القرار وتعزيز و�سولها 

ردنية �سباقة  اإىل منا�سب ال�سلطة و�سنع القرار . وقد كانت اجلامعة الأ

ردنية  يف دعم م�ساركة املراأة ومتكينها. واأثبتت املراأة يف اجلامعة الأ

وعيها ون�سجها وا�ستعدادها للعمل بكل جد وقدرتها على التفاعل مع 

متطلبات الع�سر. فها هي تعمل بكل ما متلك من قوة وطموح لتوؤكد اأنها 

متثل �سلعا مهما يف عجلة تطور اجلامعة. وم�ساندة وت�سجيعا واعرتافا 

دارية وتبواأت  بدورها يف اجلامعة واملجتمع فقد اأوكلت اإليها املنا�سب الإ

اأعلى املراتب. ففي خطوة ريادية وغري م�سبوقة على م�ستوى اجلامعات 

يف  دارية  الإ املواقع  ت�سلم  يف  الكفاءة  مبداأ  على  واعتمادا  العربية، 

ردنية من�سب عميد  الأ ردنية �سغلت �سيدات يف اجلامعة  الأ اجلامعة 

كلية ونائب رئي�س. وقد جاء ذلك حلر�س اإدارة اجلامعة على اختيار 

دارية على مبداأ اجلدارة والكفاءة بعيدا عن  كادميية والإ القيادات الأ

ردنية كموؤ�س�سة تعليمية تت�سف  اأن اجلامعة الأ الوا�سطة. وهذا يوؤكد 

بالعدالة وامل�ساواة يف التعامل والختيار الواقعي وينفي وجود اأي نظرة 

اأع�ساء  من  املنا�سبني  �سخا�س  الأ اختيار  عند  بها  خذ  الأ يتم  دونية 

و�سول  اإن  كادميية يف اجلامعة.  الأ املنا�سب  ل�سغل  التدري�سية  الهيئة 

اإىل هذه املواقع  املراأة لهذا املن�سب ي�سكل تغيريا جذريا يف النظرة 

ينظر  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  الغالبية  كان  والتي  اجلامعة  يف 

اإىل هذه  املراأة  وو�سول  ناث.  الإ دون  الذكور  على  وكاأنها حكرا  اإليها 

بال�سطلع  امل�ساهمة  على  وحتفيزها  املراأة  متكني  على  يدل  املواقع 

بدور قيادي يف املجتمع.   

وما ميّيز رجب الت�ساقها بكليتها على مدى اكرث من عقدين من 

كادميي  الأ والعمل  واملثابرة  اجلد  بروح  طريقها  �سقت  اأنها  الزمن، 

اخللق الذي ي�سهد له طلبتها وخريجو الكلية.

فرن�سا  اإىل  الدرا�سية  رحلتها  العدد،  هذا  يف  رجب  لنا  تروي 

لتطوير  امل�ستقبلية  وروؤيتها  �سنان  الأ طب  كلية  يف  العلمية  و�سريتها 

املهنة وموؤ�س�سات اجلامعة الطبية وال�سحية.

الثانوية من مدر�سة �سكينة بنت  اأنهت درا�ستها  اإنها  تقول رجب 

للح�سول على منحة  اأهلها  احل�سني يف عمان وح�سلت على جمموع 

لدرا�سة الطب الب�سري يف اإحدى اجلامعات الفرن�سية.

و بداأت رحلتها يف فرن�سا بدرا�سة اللغة الفرن�سية يف جامعه )تور( 

حيث اأم�ست عاما كامل لتعلم اللغة الفرن�سية. وبرغم الغربة و�سعوبة 

نها  ردن لأ وىل ارتاأت اأن ل تعود بزيارة للأ مر، فبعد انق�ساء ال�سنة الأ الأ

مل تكن قد انتظمت بالدرا�سة اجلامعية بعد ومل يكن لديها بت�سورها 

اأي ق�سة جناح �سوى اللغة الب�سيطة التي اكت�سبتها.  والتحقت بجامعة 

جواء املليئة باخلوف والقلق، ا�ستطاعت  )بوردو 2( للدرا�سة وبرغم الأ

اأن تنجح واأن تكون من بني الن�سبة القليلة التي مت قبولها ح�سب النظام 

الثانية.  ورغم معار�سة ال�سرة يف بادىء  لل�سنة  التناف�سي للنتقال 

الطب  �سنان ل يف  الأ درا�ستها يف طب  تكون  اأن  اأنها قررت  اإل  مر  الأ

باأن تكون متميزة ومنفردة يف جمال  الدافع رغبتها  الب�سري.  وكان 

درا�ستها يف نطاق العائلة ل مكررة ملهنة امتهنها احد اأفرادها. هذا 

اإن�ساء كلية  من جهة، ومن جهة اأخرى فقد كان يف تفكريها فر�سية 

ردن، ومل ل تكون من بني اأع�ساء هيئة التدري�س  �سنان يف الأ لطب الأ

فيها! وبالفعل هذا ما ح�سل. فبعد ح�سولها على درجة البكالوريو�س 

الدرا�سة  متابعة  وقررت  الخت�سا�س  يف  ميولها  حددت  قد  كانت 

للح�سول على درجة املاج�ستري بت�سجيع من ا�ساتذتها وبعد اأن وافقت 

هذه  على  للح�سول  لها  املنحة  فرتة  متديد  على  الفرن�سية  احلكومة 

كادميية.  الدرجة الأ

نف�سها يف  املاج�ستري من اجلامعة  درجة  "رجب" على  وح�سلت 

�سنان. فهذا التخ�س�س مل يكن اأ�سل معروف   تخ�س�س طب اأطفال الأ

وكانت قناعتها را�سخة باأن هذه الفئة بحاجة ما�سة للخدمات ال�سنية 

جمل يف احلياة. طفال هم الأ والأ

ردن لتجد  الأ اإىل  اأن ح�سلت على درجه املاج�ستري عادت  و بعد 

�سنان التي كانت بحاجة اإىل  ردنية اأن�ساأت كليه لطب الأ اأن اجلامعة الأ

مدر�سني خمت�سني ومت تعيينها يف الكلية م�ساعد بحث وتدري�س ليتم 

ابتعاثها من جديد لفرن�سا للح�سول على درجه الدكتوراه يف التخ�س�س 

نف�سه و هذه املرة يف جامعه باري�س.

وتوا�سل حديثها حول جتربتها الدرا�سية يف فرن�سا قائلًة" اإن هذه 

وال�سعور  النف�س  على  العتماد  اأهمها  فريدة  مزايا  اأعطتها  التجربة 

ح�سا�س بقيمة الوطن. بامل�سوؤولية والإ

يف  وينخرط  درا�سته  يف  ين�سغل  ما  عادًة  الطالب  " اأن  وتزيد    

اأن  ال�سدد  هذا  يف  لفتًة  وريا�سية،  واجتماعية  تثقيفية  ن�ساطات 

اجلامعات الفرن�سية ل يوجد فيها اأي نوع من اأنواع العنف كالع�سائري 

مثل، واإمنا تناف�س بني �سكان املدن الكربى من حيث العراقة واجلمال 

و�سنع التاريخ.

�سنان بعد ح�سولها على درجة  التحقت رجب جمددا بكليه طب الأ

منا�سب  وتقلدت  والبحثي  كادميي  الأ العمل  يف  وانخرطت  الدكتوراه 

لقــــاء العــدد
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اأكادميية رفيعة طيلة وجودها يف الكلية منها رئي�سة ق�سم ونائبة عميد 

بتحديث  الكلية  تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  وا�ستطاعت  للكلية،  وعميدة 

اخلطط الدرا�سية واملختربات والعيادات يف م�ست�سفى اجلامعة التي 

طفال. عملت فيه اخت�سا�سية يف طب اأ�سنان الأ

اأول  اأقرانها  بني  وكانت  به.  وا�ستمتعت  كادميي  الأ العمل  اأحبت 

�ستاذية يف الكلية. وتذكر رجب  ع�سو هيئة تدري�س ي�سل اإىل رتبة الأ

�ستاذية تطلب الكثري من  كادميي والو�سول اإىل رتبة الأ باأن العمل الأ

اجلد والجتهاد واملثابرة. ولكن ل �سك اأن رافق ذلك اإثراء املعارف 

وتو�سيع املدارك واأفق التفكري و�سقل ال�سخ�سية. وما �سدها يف العمل 

التدري�س  النمطية. فهناك  والبتعاد عن  والتجديد  التنوع  كادميي  الأ

ت�سري  وكلها  املجتمع  وخدمة  البحوث  واإجراء  كادميي  الأ ر�ساد  والإ

�سمن منظومة واحدة لتحقق طموح اأي اأكادميي ي�سعى لتحقيق ذاته 

وطموح اأي مواطن يرغب بالتغيري والتنمية يف جمال اخت�سا�سه.

لو  متنت  اأنها  لدرجة  وكليتها  ردنية  الأ اجلامعة  رجب  واأحبت 

اإجازة،  اأي  اأنها مل حت�سل على  وتوؤكد  اإحدى خريجاتها.  كانت  اأنها 

اأو بدون راتب، طيلة عملها يف اجلامعة. وت�سري  �سواء للتفرغ العلمي 

�سنان �سهد خلل العقدين املا�سيني ثورة علمية  اإىل اأن عامل طب الأ

وتكنولوجية اأدت اإىل  جناحات وا�سعة وتطور يف املهنة ل �سيما يف جمال 

والخت�سا�سيني  العلماء  جهود  تتو�سل  اأن  وتتوقع  �سنان.   الأ زراعة 

�سنان  العامليني م�ستقبًل اإىل ا�ستخدام اخلليا اجلذعية يف �سنع الأ

قد  حيويا    املهنَد�سة  �سنان  فالأ  . الب�سري  اجللد  ت�سنيع  غرار  على 

موؤخرا  ح�سل  الذي  التقدم  لكن  حلم.  جمرد  م�ست  ل�سنوات  كانت 

بيولوجية اخلليا  تطور  مع  ت�سافر  قد  �سنان  الأ ن�ساأة  كيفية  فهم  يف 

البديلة  �سنان  الأ ليقربنا من حتقيق  الن�سج  وتقانة هند�سة  اجلذعية 

احلية. واإذا ا�ستطاع مهند�سو النُّ�ُسج ت�سنيع اأ�سنان بديلة حية، ف�سوف 

�سنان اإىل  ي�سقون طريقا لت�سنيع اأع�ساء اأكرب، يف حني يقودون طب الأ

ع�سر الطب التجديدي.

حداث نقلة نوعية يف تطوير الكليات  ن جاهدًة لإ وتعمل رجب الآ

لكليتي  التحتية  البنية  حتديث  على   والرتكيز  اجلامعة  يف  ال�سحية 

هذه  بني  وثيقة  علقة  اإيجاد  اأهمية  وتو�سح  �سنان،  الأ وطب  الطب 

خرى يف اململكة وكذلك القطاع اخلا�س  الكليات واملوؤ�س�سات الطبية الأ

اأهم  من  باعتبارهما  الكليتني  توجهات  دعم  عاتقه  على  ت�سع  التي 

باإعداد  وت�سهمان  ردن،  الأ يف  وال�سحي  الطبي  التعليم  حمركات 

الكوادر الب�سرية املوؤهلة  والقيام بالبحث العلمي الطبي املتخ�س�س.

الذي حققته كلية  والتميز  بالنجاح  ال�سياق  وت�سيد رجب يف هذا 

التي  ردنية وباجلهود  الأ وال�سركات  املوؤ�س�سات  بالتعاون مع  ال�سيدلة 

تقوم بها كلية التمري�س يف تطوير املهنة للو�سول اإىل م�ستويات عاملية 

التي تعمل جاهدة لتطوير  التاأهيل  اإىل كلية علوم  �سافة  بالإ متقدمة 

خمرجاتها التعليمية. 

ردنية  الأ اجلامعة  يف  وال�سحية  الطبية  الكليات  اأن  رجب  وتوؤكد 

ردن فح�سب واإمنا من  تواجه اإقباًل �سديدًا للدرا�سة فيها لي�س من الأ

�سلمي،  واإىل تفوق خريجي  الدول العربية ال�سقيقة ومن دول العامل الإ

هذه الكليات يف درا�ساتهم العليا يف جامعات عاملية متقدمة �سواء يف 

مريكية اأو ا�سرتاليا. وروبي اأو الوليات املتحدة الأ دول الحتاد الأ

اأما فيما يخ�س م�ست�سفى اجلامعة والذي ي�ساهي اأرقى ال�سروح 

الطبية العاملية تقدمًا وتطورًا، ويتقدم بخطوات كبرية يف جمال تقدمي 

العلجية  واخلدمات  مثل  الأ املتخ�س�سة  وال�سحية  الطبية  الرعاية 

الدرا�سة  فر�س  وتوفري  العلمي  والبحث  طباء  الأ وتدريب  ال�ساملة 

تكاتف  �سرورة   ترى  رجب  فاإن  ال�سحية   الكليات  لطلبة  والتدريب 

اجلهود والتعاون والدعم ليتمكن م�ست�سفى اجلامعة من ال�ستمرار يف 

حتقيق اأهدافه ور�سالته. 

وتتطلع رجب اإىل حتقيق الكليات ال�سحية معايري �سمان اجلودة 

يف  عاملية  م�ستويات  اإىل  والو�سول  التعليم  جودة  لتحقيق  اخلا�س 

ميادين التعليم والتاأهيل والتدري�س والبحث العلمي.

قليمية، واأن  ردنية" اإىل املتغريات الوطنية والإ وتنبه رجب طلبة "الأ

واأن  اأولوياتهم،  �سلم  العليا وم�سلحتهم يف  الوطنية  امل�سلحة  ي�سعوا 

باء للح�سول على الدرجة  يكونوا على قدر امل�سوؤولية لتحقيق حلم الآ

�سهام يف نه�سة البلد وحتقيق م�ستقبلهم الزاهر. اجلامعية للإ

والدكتورة ملي�س رجب حاليًا ع�سو يف جمل�س اأمناء جامعة البرتاء 

التعليم  وزارة  يف  ردنية  الأ غري  بال�سهادات  العرتاف  جلنة  وع�سو 

البحوث يف وزارة  العلمي. و�ساركت يف جلان حتكيم  العايل والبحث 

�سابق  ع�سو  وهي  �سومان.  وموؤ�س�سة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اللجنة  ردين كما كانت رئي�سة  الأ الطبي  املجل�س  العليا يف  اللجنة  يف 

ردين  الأ الطبي  املجل�س  يف  طفال  الأ ا�سنان  طب  لتخ�س�س  الفرعية 

حيث ا�ستقالت من اللجنة حديثا.

ولها ن�ساطات علمية واجتماعية اأي�سًا من خلل تقلدها من�سب 

طفال. نائب رئي�س اجلمعية الوطنية للعناية ب�سحة اأ�سنان الأ

من  �سابط  برتبة  كادميية  الأ ال�سعف  و�سام  على  حا�سلة  ورجب 

احلكومة الفرن�سية لعام 2009 تقديرًا جلهودها ومتيزها يف الو�سط 

قليمي. كادميي على امل�ستويني الوطني والإ الأ

لقــــاء العــدد
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داري، اأثبنت جدارتهن  كادميي والإ ردنية نخبة من القيادات الن�شائية املتميزة يف العمل الأ  حتت�شن اجلامعة الأ

اإيجابية �شاهمت يف الرتقاء باجلامعة  وتفوقهن عرب املواقع الكثرية التي �شغلنها يف اجلامعة وتركن فيها ب�شمات 

ت�شنيف  ح�شب  متيزا،  كرث  الأ العربية  اجلامعات  بني  ع�شرة  احلادية  واملرتبة   ، حمليا  وىل  الأ املرتبة  اإىل  ودفعها 

الويبوماتريك�س.

م ويومها الذي يحتفي به العامل اأجمع يف احلادي والع�شرين من اآذار �شهر الربيع والعطاء واخل�شرة،  ويف عيد الأ

كادميية الن�شائية يف اجلامعة حول هذه املنا�شبة ومعانيها واأثرها يف حياتهن  حتدثت عدد من الرائدات والقيادات الأ

العلمية والعملية.

رائدات وقيادات أردنية يحينيّ األم األردنية في عيدها

لقــــاء

د. هالة اخليمي احلوراين

م�سيدة  املنا�سبة  بهذه  العاملة  م  الأ مهات خ�سو�سا  الأ احلوراين جميع  اخليمي  هالة  الدكتورة  اجلامعة  رئي�س  نائبة   هناأت 

م العاملة التنظيم واإدارة  باجلهود العظيمة التي تقوم بها للقيام بواجباتها الوظيفية كاأم ومربية، م�سرية اإىل اأن اأهم ما مييز الأ

بنائها وتغذيتهم بال�سفات احلميدة التي تعينهم يف حياتهم م�ستقبًل. الوقت والعتماد على النف�س، ما ينعك�س على تربيتها لأ

بنائها ولوطنها ب�سرب  م العاملة لأ واأكدت احلوراين اأن ر�سالتها بهذه املنا�سبة تتمثل يف اإبراز العطاء الكبري الذي تقدمه الأ

وت�سحية.

د.  كفاح اجلمعاين

موؤكدة  الت�سحيات  قدمن  اللواتي  العربيات  مهات  الأ جميع  اجلمعاين  كفاح  الدكتورة  �سنان  الأ طب  كلية  عميدة  حيت 

م العربية التي ا�ستطاعت اأن ت�سق طريقها بقوة وت�سميم واإرادة. اعتزازها مبا حققته الأ

النبيلة  القيم  تن�سئة تركز على  اأفراد عائلتها  تن�سئة  والدتها يف �سبيل  وا�ستذكرت اجلمعاين بفخر واعتزاز ما قدمته 

اأن يكونوا على قدر  اإىل  الكلية  اأبناءها طلبة  كادميي داعية  اأن والدتها كان لها دور كبري يف و�سولها لهذا املوقع الأ موؤكدة 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم لرفعة الوطن وخدمة اأبنائه يف امل�ستقبل.

د.  اإنعام خلف

اإنعام خلف عن  ردنية �سابقا الدكتورة  هلية عميدة كلية التمري�س يف اجلامعة الأ اأعربت نائبة رئي�س جامعة عمان الأ

اعتزازها باأمهات وزوجات �سهداء الكرامة الذين �سطروا بدمائهم الزكية اأروع البطولت واأنبل الت�سحيات.

ردنية التي حققت منجزات وتبواأت مواقع مهمة يف  وقالت اإن جللة امللك عبد اهلل الثاين قدم دعمًا حقيقيًا للمراأة الأ

مهات  ردنية، موؤكدة اأنه لول الأ موؤ�س�سات الدولة الأ

�سلمي حافل بعطاء ن�ساء رائدات يف العمل  ما كان لدينا علماء ومفكرون وموؤرخون ومبدعون، م�سرية اإىل اأن التاريخ الإ

�سلمية التي كان لها ب�سمات تاريخية يف العمل التمري�سي التطوعي. التطوعي منهن رفيدة الأ

ودعت خلف طلبة كلية التمري�س اإىل و�سع اخلدمة التمري�سية للمر�سى ن�سب اأعينهم واللتزام باأرقى معايريها موؤكدة 

طفال والن�ساء على �سرورة ن�سر البت�سامة يف التعامل مع كبار ال�سن والأ

د. �سو�سن العوران

وا�ستذكرت عميدة كلية العلوم ال�سابقة الدكتورة �سو�سن العوران عطاء والدتها التي حتملت اأعباء تربيتها وتعليمها بعد 

وفاة والدها وعمرها �سنتان. واأ�سافت اأن والدتها كر�ست حياتها من اأجل تن�سئتها وتعليمها وت�سجعيها باللتحاق بالدرا�سات 

العليا يف اأرقى اجلامعات الربيطانية. وقالت اإن والدتها رافقتها يف رحلتها الدرا�سية خارج الوطن وقدمت لها الدعم والرعاية 

املنا�سبة موؤكدة اأن والدتها عززت لديها ال�سعور بامل�سوؤولية وكان لها اإ�سهامات ودور كبري يف جناحها وحتقيق ما كانت ت�سبو 

زهار.  اإليه، م�سرية يف هذا ال�سياق اإىل اأن لديها ارتباطا مقد�سا بعملها املتخ�س�س يف درا�سة الطبيعة وت�سنيف النباتات و الأ

مهات اللواتي واجهن حتديات و�سعوبات يف تربية اأبنائهن ليكونوا فاعلني يف املجتمع. واأعربت عن اعتزازها باإيثار الأ

د. عبري البواب

ن�سان مبهمات  م تنفرد يف مراحل معينة من عمر الإ مديرة مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتورة عبري البواب قالت اإن الأ

ن�ساين اخللق، وزرعت يف نفو�س  الإ بناء كانت على درجة كبرية من العطاء  الأ اأن جتربة والدتها يف تربية  اإىل  ج�سيمة، م�سرية 

م مدر�سة يف �سربها وعطائها، مو�سحة اأنها حققت حلم والدتها  يثار. واأ�سافت اأن الأ اأبنائها معاين الت�سحية والت�سامح واملحبة والإ

ردنية. �سهام يف خدمة الوطن من خلل العمل يف اجلامعة الأ باإكمال درا�ساتها العليا والإ
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و�شط واأخبار  مركز درا�شات ال�شرق الأ

امل�سرفة  العليا  اللجنة  نظمت  اجلامعة- 

على جائزة البحث العلمي لطلبة اجلامعات 

للطلبة  متخ�س�سة  علمية  ور�سة  ردنية  الأ

للعام  ع�سرة  الرابعة  الدورة  يف  امل�ساركني 

العلمي  البحث  "مناهج  2012 حتت عنوان 

يف  رم  وادي  مدرج  يف  وذلك  احلديثة" 

يف  العربية  اللغة  لتعليم  الدويل  املعهد 

ردنية. اجلامعة الأ

الفتاح  عبد  الدكتور  من  كل  وقدم 

يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  الر�سدان- 

عواد  اأبو  فريال  والدكتورة  موؤتة،  جامعة 

والعلوم  داب  الآ كلية  يف  الرتبية  اأ�ستاذة 

الرتبوية املادة العلمية يف الور�سة.

وهدفت الور�سة اإىل تزويد امل�ساركني يف 

اجلائزة باملهارات واملعارف اللزمة لكتابة 

جائزة البحث العلمي لطلبة اجلامعات األردنية
الدورة الرابعة عشرة للعام 2012
ورشة مناهج البحث العلمي احلديثة

اأنظمة  باملوافقة على  ال�سامية  امللكية  رادة  الإ �سدرت  اأخبار اجلامعة- 

العمل  اأن  ر�سمية  م�سادر  واأكدت  الر�سمية.  اجلامعات  يف  العاملني  رواتب 

نظمة اجلديدة، باأثر رجعي، اعتبارا من بداية العام احلايل. بالأ

ع�ساء الهيئة  نظمة اجلديدة فقد مت زيادة علوة اجلامعة لأ وبح�سب الأ

م�سارك  �ستاذ  للأ دينارا   )150( �ستاذ  الأ لرتبة   )200( بواقع  التدري�سية 

�ستاذ م�ساعد و)40( للمدر�س و)30( دينارا للمدر�س م�ساعد. )100( للأ

دارية: درجة اأوىل )40( دينارًا ودرجة ثانية )35( دينارًا،  اأما الهيئة الإ

ودرجة ثالثة )30( دينارًا ودرجة رابعة )25( دينارًا ودرجة خام�سة )20( 

دينارًا ودرجة �ساد�سة )20( دينارًا ودرجة �سابعة )15( دينارًا. وتقدر كلفة 

الزيادات بحوايل )13( مليون دينار.

اأما بالن�سبة لعلوات عوائد الربنامج املوازي، ف�سيتم حتديدها من قبل 

الن�سب  حتديد  �سلحية  اجلديدة  نظمة  الأ اأعطت  حيث  مناء،  الأ جمال�س 

مناء �ستبداأ، بعد نفاذ تلك  مناء.وبح�سب م�سادر فان جمال�س الأ ملجال�س الأ

نظمة، بتحديد الن�سب. الأ

العلمي، ومبا ي�سهم ب�سكل فاعل يف  البحث 

داء العام للطلبة يف جمال البحوث  تطوير الأ

العلمية، وتركز الور�سة على م�سمون البحث 

واملقدمة،  العنوان،  وخطواته:  العلمي 

ال�سابقة،  والدرا�سات  البحث،  وم�سكلة 

�سافة اإىل عدد  والفر�سيات، واملفاهيم، بالإ

من الق�سايا املتعلقة بالبحث الكمي من مثل 

دوات  والأ واملتطلبات  �سكالت  والإ النظرية 

والتحليل والتثبت من البيانات.

ومن اجلدير بالذكر اأن اجلائزة انطلقت 

منذ عام 1998، وتقام لهذا العام يف دورتها 

الرابعة ع�سرة بالتعاون بني مركز درا�سات 

ردنية  الأ اجلامعة  من  وكل  و�سط  الأ ال�سرق 

العربية  عمان  وجامعة  فيلدلفيا  وجامعة 

وت�سعى  والتكنولوجيا،  العلوم  وجامعة 

اجلائزة اإىل تنمية روح البحث العلمي لدى 

على  وت�سجيعهم  ردنية،  الأ اجلامعات  طلبة 

بحاث العلمية اجلادة. اإنتاج الأ

اجلامعات  طلبة  اجلائزة  وت�ستهدف 

ردنية يف برامج املاج�ستري والبكالوريو�س  الأ

ت�سليم  ويتم  الدرا�سة،  يف  املنتظمني 

بحاث املتناف�سة يف موعد اأق�ساه اخلمي�س  الأ

.2012/07/19

ول جائزة  وينال البحث الفائز باملركز الأ

 700 الثاين  واملركز  دينار،   1000 بقيمة 

دينار، فيما ينال املركز الثالث 500 دينار، 

وامل�سرفية  املالية  العلوم  جائزة  وقيمة 

�سلمية 700 دينار. الإ

اجلائزة  نظام  على  الطلع  وميكن 

www.( لكرتوين واإجراءاتها عرب املوقع الإ

prizesr.com( اأو ال�ستف�سار لدى عمادات 
ردنية كافة. �سوؤون الطلبة يف اجلامعات الأ

زيادات اجلامعات بأثر رجعي اعتبارا 
من العام احلالي

ورش عمل
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مجتمع اجلامعة

• تهنئ ا�سرة اجلامعة الردنية الدكتور 
يف  الريا�سيات  ق�سم  من  الزغول  حممد 

رتبة  اإىل  ترقيته  مبنا�سبة  العلوم  كلية 

اأ�ستاذ ... مربوك

الردنية  اجلامعة  ا�سرة  تهنئ   •
طب  كلية  من  الريالت  �سكينة  الدكتورة 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  الرتقية  مبنا�سبة  �سنان  الأ

م�سارك... األف مربوك

الردنية  اجلامعة  ا�سرة  تهنئ   •
اإىل  ترقيته  مبنا�سبة  زهرة  جلل  الدكتور 

رتبة اأ�ستاذ ... مربوك

الردنية  اجلامعة  ا�سرة  تهنئ   •
القت�ساد  ق�سم  من  الكرابلية  اياد  الدكتور 

كلية  يف  الزراعية  العمال  وادارة  الزراعي 

اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  ترقيته  مبنا�سبة  الزراعة 

م�سارك ... مربوك

من  ال�سوارية  نوفان  للدكتور  تهنئة   •
مبنا�سبة  داب   الآ كلية   / التاريخ  ق�سم 

الرتقية اىل رتبة اأ�ستاذ ... األف مربوك

من  �سنينة  اأبو  عوين  للدكتور  • تهنئة 
الطب   كلية   / الباطنية  مرا�س  الأ ق�سم 

م�سارك   اأ�ستاذ  رتبة  اىل  الرتقية  مبنا�سبة 

... األف مربوك

• تهنئة للدكتور عزام �سليط من ق�سم 
علم احلا�سوب / كلية امللك عبداهلل الثاين 

لتكنولوجيا املعلومات  مبنا�سبة الرتقية اىل 

رتبة اأ�ستاذ  ... األف مربوك

• تهنئ اأ�سرة اجلامعة الردنية الزميل 
�سوؤون  عمادة  يف  املوظف  عتيلت  �سامي 

الطلبة مبنا�سبة تعيينه رئي�سا اأ�سيل ل�سعبة 

الن�ساط الثقايف والإعلمي ... مربوك

املوظف  بنات  حممود  ال�سيد  رزق   •
اطفال  بتلث  املطبعة  دائرة  يف 

والبننب "حممد،ايهم،يارا" ...بالرفاه 

ردنية  الأ اجلامعة  ا�سرة  تهنئ   •
املتفرغ  املحا�سر  الزبيدي  �سامح  الدكتور 

األف  الزواج...  مبنا�سبة  ال�سيدلة  كلية  يف 

مربوك

ردنية  الأ اجلامعة  اأ�سرة  تهنئ   •
العلوم  كلية  من  احلديدي  اأن�سام  املوظفة 

بال�سلمة  امل�ست�سفى  مبنا�سبة خروجها من 

متمنني لها ال�سفاء العاجل

• تهنئة للزميلة  هبة عبابنة من وحدة 
اجلديد  املولود  مبنا�سبة  والت�سجيل  القبول 

مربوك األف  "ريان"... 

من  ذياب  فرا�س  للزميل  تهنئة   •
مبنا�سبة  ردنية  الأ اجلامعة  م�ست�سفى 

الثانية  الدرجة  من  ب  الفئة  اىل  الرتفيع 

مربوك األف   ..."

من  جري�سات  خالد  للزميل  تهنئة   •
املولود  مبنا�سبة  والت�سجيل  القبول  وحدة 

اجلديد " حمدان "... األف مربوك

من  اخلليلة  �سلمان  للزميل  تهنئة 

املجلة  والثقافية/  العامة  العلقات  وحدة 

الثقافية مبنا�سبة املولود اجلديد رّيان« ... 

األف مربوك

جابر  ابو  ثروت  للزميلة   تهنئة   •
داب مبنا�سبة اخلطوبة  املوظفة يف  كلية الآ

.... األف مربوك

تهنئة

في ذمة اللهترقية

والد  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقل 

الدكتور حممد تركي ال�سريدة... اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون

انتقلت اإىل رحمته تعاىل �سقيقة 

هلل  اإنا   ... جرادات  م�سهور  الزميل 

واإنا اإليه راجعون

انتقلت اإىل رحمته تعاىل �سقيقة 

هلل  اإنا  العمو�س...  �سلح  الدكتور 

واإنا اإليه راجعون

زوج  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقل 

واإنا  هلل  اإنا   ... تامبي  رندة  ال�سيدة 

اإليه راجعون

�سقيق  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقل 

هلل  اإنا  اخلياط...  جا�سم  املوظف 

واإنا اإليه راجعون

انتقل اإىل رحمته تعاىل الدكتور 

اإليه  واإنا  هلل  اإنا  خبي�س...  عي�سى 

راجعون

والدة  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلت 

اإنا هلل   ... امل�ساروة  الدكتور عي�سى 

واإنا اإليه راجعون

زوجة  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلت 

هلل  اإنا   ... �سويلم  ابو  �سعد  املوظف 

واإنا اإليه راجعون
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