


األردنية  الجامعة  رئيس  كشف 
عن  الطراونة  اخليف  الدكتور 
تمت  للجامعة  شاملة  هيكلة  إعادة 
مكونات  جميع  تشمل  بها،  المباشرة 
وفق  والتربوية،  التعليمية  العملية 
لمحاور  »عالجية«  إحداهما  خطتين 
وأخرى   2012-2007 استراتيجية 
وتنتهي  العام  هذا  تبدأ  »تصحيحية« 
خطة  عنهما  يتمخض   ،2015 بالعام 

متكاملة تستمر حتى نهاية 2017.
حديثه  معرض  في  الطراونة  وأكد 
على  للجامعة،  التطويرية  الخطة  عن 
االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة 
انتهاء  منها  التدريس،  هيئة  بأعضاء 
سواء  التدريس  هيئة  عضو  خدمة 
عدم  أو  عاما  السبعين  سن  لبلوغه 
تقديمه ألبحاث الترقية، خالل الفترة 
المعمول  األنظمة  بموجب  المحددة 
االستفادة  إمكانية  إلى  الفتا  بها، 
ممن تجاوز )70( عاما كمحاضر »غير 
تخصصه  أقتضى  حال  في  متفرغ« 

ذلك. 
 « مع  حوار  في  الطراونة  وأوضح 
إجراء  الجامعة  نية  عدم  الرأي«، 
القيادية  المواقع  بين  تنقالت 
حين  إلى  الحالية،  الفترة  في  اإلدارية 

الطراونة: إجراءات وقائية- عالجية لتجفيف 
منابع العنف

في حواره مع » الرأي«

لهيكلة  وواضحة  كاملة  صورة  تبلور 
الجامعة بشكلها العام.

سيتم  إجراءات  جملة  عن  وأعلن 
إلى  المقبلة،  الفترة  خالل  تنفيذها 
جانب، إعادة مراجعة الخطط والبنى 
التحتية، التي تضمن الوصول بالجامعة 
إلى  والوصول  البحثية،  العالمية  إلى 

»الطالب الذي نريد« بحسب تعبيره.
الدراسية،  الخطط  صعيد  وعلى 
عمادة  تكليف  عن  الطراونة  كشف 
بتحديد  للبدء  التربوية  العلوم  كلية 
التقييم  ومؤشرات  التعلم  نواتج 
بالتعاون مع العمداء المعنيين، والتي 
عمل  ورش  ستعقد  نتائجها،  ضوء  في 
متخصصة لتطوير الخطط، بما يضمن 

مواصفات الطالب المتميز.
على  الطراونة  أكد  آخر  جانب  من 
الرسوم  أسعار  لرفع  نية  وجود  عدم 
أي  في  القبول  إيقاف  أو  الجامعية، 
الفترة  خالل  الجامعة  تخصصات  من 
التقنين  إمكانية  إلى  مشيرا  المقبلة، 
التخصصات  في  المقبولين  أعداد  في 

على مستوى البكالوريوس.
لمستشفى  المالي  الواقع  وحول 
الطراونة  وصف  األردنية،  الجامعة 
»بحاجة  بأنه  المالي  المستشفى  وضع 

»حرجا  ليس  لكنه  رعاية«  الى 
تعبيره،  حد  على  جيدا«،  وليس 
إدارة  بين  إبرامه  تم  اتفاق  إلى  مشيرا 
يقتضي  الصحة،  ووزارة  المستشفى 
المدير  من  مكونة  لجنة  تشكيل 
عن  ومندوب  المؤسستين،  في  المالي 
وتدقيق  لمراجعة  المحاسبة  ديوان 
-2010 العام  خالل  المالية  المطالبات 
2011، وفي ضوء النتائج، سيعاد تسوية 

الحساب المالي بينهما للعام 2012.
وحول واقع فرع العقبة، قال الطراونة 
سيصبح  الجامعة،  خطة  وضمن  إنه 
المقبل،  العام  من  اعتبارا  الفرع 
تفاهمات  ضوء  في  »منتجا«، 
العقبة  سلطة  مفوضية  مع  واتفاقات 
االقتصادية، مشيرا إلى أن واقع الفرع 
على  »عبئا«  يشكل  يزال  ما  حاليا 

الجامعة االم.
أكد  الجامعي،  العنف  آفة  وعن 
الطراونة التزام الجامعة بـ«تجفيف 
خالل  من  فيها«،  العنف  منابع 
 : محاور  ثالثة  تتضمن  استراتيجية 
اشراك  إلى  إضافة  وعالجي،  وقائي 
اتحاد الطلبة بمفهوم األمن الجامعي.
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وتاليا نص الحوار:
للفترة  الجامعة،  مستقبل  هو  ما 
المقبلة، خصوصا أن هنالك خططا 
للوصول بها إلى »عالمية وبحثية«؟

من  تمتد  استراتيجية  خطة  هنالك 
)2007-2012(، وانتهت مدة الخطة، 
تنفيذ  وعدم  منها،  جزء  بتنفيذ 
جزء آخر، وعليه شكل فريق برئاسة 
األكاديمية،  للشؤون  الرئيس  نائب 
تنفيذ  عدم  أسباب  على  للوقوف 
وطلب   ،2012 لعام  الخطة  كامل 
منه وضع خطة عالجية الختالالت 
من  جديدة  خطة  وهنالك  الخطة، 
2012-2015، تمت مراجعتها، حيث 
وجد إيجابيات كثيرة، إال أن هنالك 
مالحظات في العمليات التنفيذية 
إلى  للوصول  الالزمة  واألموال 
البحثية«،  »الجامعة  العام  الهدف 
ثالث  تشكيل  تم  ذلك  ضوء  وفي 
لجان: العليا، برئاسة رئيس الجامعة 
لجنة  وأخرى  نوابه،  وعضوية 
الرئيس  نائب  برئاسة  القطاعات 
المعني  القطاع  وعضوية  المعني 
والثالثة  الطلبة،  شؤون  وعميد 
كل  برئاسة  التنفيذية(  أو  )الفنية 
أو  مركز  مدير  أو  عمادة  عميد 
على  االطالع  سيتم  حيث  معهد، 
متكاملة  بخطة  والخروج  الخطط 
تشمل   ،2017  -2012 العام  من  تبدأ 
والجامعة  العالمية  إلى  الوصول 
شأنها  من  الخطة  وهذه  البحثية، 
أن تعمل على تعديل مسار الجامعة 
البحثية لتأخذ منحى الحصول على 
وإعادة  أوال،  العالمي  التصنيف 
واإلجراءات  الخطط  مراجعة 
وغيرها،  التحتية  والبنى  البحثية 
تمهيدا للوصول إلى جامعة بحثية، 
عندما تكتمل صورة الجامعة لجهة 

»الطالب الذي نريد«.
سياق  في  المراجعة  إعادة  وستتم 
وإعادة  لتطوير  البحثية،  الجامعة 
الصفية  والقاعات  التحتية  البنى 
التدريس،  هيئة  وأعضاء  والمكتبة 

وتوفير جميع المتطلبات.

لكن  استراتيجية،  خطط  هنالك 
الخطط  هذه  مضامين  ستخرج  هل 
التنفيذي،  إلى  النظري  الواقع  من 

وكيف؟
سيصار  الخطط،  هذه  ضوء  في 
لتعود  الجامعة  هيكلة  إعادة  إلى 
المعروفة،  وعراقتها  أصالتها  الى 
الجامعات  هياكل  مع  ينسجم  بما 
النظر  إعادة  سيتم  كما  العالمية، 
في  والدوائر  والمراكز  المعاهد  في 
بعض  تعود  بحيث  دراسات،  ضوء 
المعاهد إلى أصولها أو يتم دمجها 
ما  إلغاء  أو  جديدة  مسميات  تحت 

يتبين عدم ضرورته.
الجامعة  وأنظمة  تعليمات  وحول 
إلستمرار  اشتراطات  تتطلب  التي 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، 
بهذه  ملتزمة  الجامعة  فإن 
التعليمات واألنظمة التي بموجبها 
التدريس  هيئة  عضو  خدمة  تنتهي 
اإلبقاء  مع  السبعين،  سن  ببلوغه 
هيئة  أعضاء  من  اإلستفادة  على 
التدريس التي تتطلب تخصصاتهم 
غير  محاضرين  بوصفهم  ذلك، 

متفرغين«.
أما بخصوص أعضاء هيئة التدريس 
ضمن  للترقية  يتقدموا  لم  الذين 
بموجب  المحددة،  المدد 
األنظمة، فإن الجامعة مستمرة في 
الجامعات  أن  إذ  خدماتهم،  إنهاء 
العالمية  إلى  للوصول  تسعى  التي 

والجودة تتطلب احترام قوانينها.

الهيئة  ألعضاء  بالنسبة  ماذا 
هل  القيادية،  وتحديدا  اإلدارية 
جديدة  إدارية  تشكيالت  هناك 

بينهم؟
المواقع  بين  تشكيالت  إجراء 
على  وارد  »غير  القيادية  اإلدارية 
المدى القريب إلى حين تبلور صورة 
كاملة عن هيكلة الجامعة بشكلها 

العام«. 

عنه  ستخرج  ما  تنفيذ  يحتاج 
االستراتيجيات والخطط إلى كلف 
مالية.. ما هو واقع الجامعة المالي؟

حرم  داخل  تتم  التي  األعمال 
لن  وخطط،  دراسات  من  الجامعة 
األعمال  أما  مالية،  كلف  لها  يكون 
الخارجية، فهناك تعاون مع جهات 
عالمية ومتخصصة، ونتواصل حاليا 
البريطاني  الثقافي  المعهد  مع 
األورومتوسطة  وجامعات 

لالستعانه بخبراء ومتخصصين.
المالي  الواقع  صعيد  على  أما 
موازنة  حجم  فإن  للجامعة، 
الجامعة للعام الحالي )103( مليون 
بحوالي  يقدر  وبعجز  تقريبا  دينار 
أسباب  وإن  دينار،  مليون   )28(
لم  الجامعة  أن  في  تتمثل  العجز 
لفترة  حكومي  دعم  على  تحصل 
األعداد  إلى  إضافة  سنوات،   )3(
كمبتعثين  بالجامعة  تقبل  التي 
الجامعة،  حساب  على  يدرسون 
وبنى  مشاريع  كلف  ذلك  إلى  أضف 
بإنشائها  الجامعة  قامت  تحتية 
والزيادات  الماضية،  السنوات  في 
العاملين  رواتب  على  طرأت  التي 
وزيادات  النظام  تعديل  بموجب 

حوافز الموازي.

واقع  عن  ماذا  الصدد،  هذا  في 
مستشفى الجامعة االردنية؟

أستطيع  الجامعة  مستشفى  واقع 
رعاية،  إلى  »بحاجة  بأنه  أصفه  أن 
وليس  حرجا  ليس  أنه  بمعني 
جيدا«، خصوصا إذا ما أخذنا بعين 
المستشفى  متطلبات  االعتبار 
خدماته  تقديم  استمرار  لضمان 
والبنى  المختبرات  وتحديث 

التحتية فيه.
وفي هذا اإلطار عقدت اجتماعات 
رئيس  مع  الماضية  الفترة  خالل 
رياض  الهاشمي  الملكي  الديوان 
الصحة  وزير  مع  وأخرى  كركي،  أبو 
الوريكات،  عبداللطيف  الدكتور 
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مع  كان  األخير  واالجتماع 
حيث  آنذاك،  الصحة  وزير 
من  لجنة  تشكيل  على  اتفق 
للمستشفى  المالي  المدير 
ومندوب  الوزارة،  من  ونظيره 
لتدقيق  المحاسبة  ديوان  عن 
ومنحت   ،2011-2010 مطالب 
مهمتها،  إلنجاز  أسبوع  فترة 
سيتم  اللجنة  نتائج  ضوء  في 

تسوية حسابات 2012.
وبدأت وزارة الصحة بإجراءات 
بحيث  للتدقيق،  عطاء  طرح 
جهة  من  التدقيق  يصبح 
أن  المتوقع  ومن  خارجية 
شهر  بداية  من  أعمالها  تباشر 
المحاسبة  تصبح  بحيث  تموز، 

شهريا.

في  الجامعة  فرع  عن  ماذا 
العقبة؟

فإن  الجامعة،  خطة  ضمن 
اعتبارا  منتجا  سيصبح  الفرع  
ظل  في  المقبل،  العام  من 
سلطة  مفوضية  مع  اتفاقيات 
االقتصادية،  العقبة  منطقة 
وبناء  باإلسكانات  تتعلق 
منها  يستفيد  مغلقة  صاالت 
المجتمع  وتفيد  الطلبة 
برامج  جانب  إلى  المحلي، 
ومشاريع  سياحية  صيفية 
إيرادات  تزال  ما  لكن  أخرى، 
نفقاته،  تغطي  ال  العقبة  فرع 
على  عبئا  يشكل  زال  وما 
الجامعة األم، إال أن هذا الواقع 
سيتغير لألفضل العام المقبل.

الطموح بالوصول إلى العالمية 
آلفة  بجدية  النظر  يقتضي 
صدرت  الجامعي،  العنف 
بأنكم  تأكيدات  عنكم 
ستكونون حازمين في مواجهة 

العنف، كيف؟
»تجفيف  على  حريصون  نحن 

الجامعة«  في  العنف  منابع 
تشمل  استراتيجية  خالل  من 
)وقائي(  األول  محاور،  ثالث 
في  النظر  إعادة  يتضمن 
في  الالمنهجية  النشاطات 
بدأنا  وقد  المجاالت،  مختلف 
داخل  متنوعة  فضاءات  بخلق 
من  بدال  الجامعي  الحرم 
جانب  إلى  الصفية،  القاعات 
والخطط  البرامج  تجويد 
مع  والمتابعة  الدراسية، 
فيما  التدريس  هيئة  أعضاء 
السلوكية  بالجوانب  يتعلق 
وأمور  للطلبة  والمنهجية 
البيئة  تطوير  تستهدف  اخرى، 
محاورها،  بكامل  الجامعية 
منها ضبط الكاميرات وتأهيل 

كوادر األمن الجامعي.
)العالجي(  الثاني  المحور  أما 
إجراءات  استكمال  فيشمل 
وشفافية  أمانة  بكل  التحقيق 
عقوبات  إلعطاء  تمهيدا 
تسول  من  كل  بحق  مشددة 
سمعة  إلى  اإلساءة  نفسه  له 
مع  فيها،  والعاملين  الجامعة 
على  قضية  كل  ظروف  مراعاة 

حدا وأسبابها ونتائجها.
المحور  يتمثل  حين  في 
الطلبة  اتحاد  بإشراك  الثالث 
الطالبي،  األمن  مفهوم  في 
في  رياديا  دورا  وإعطائهم 
وأنهم  خاصة  المسألة،  هذه 
الطالبي،  الجسم  إلى  األقرب 
تحسس  على  القادرون  وهم 
وطموحاتهم  وآمالهم  آالمهم 
، وستكون المعلومات الواردة 

منهم محط اهتمام وتقدير.

رئيسة التحرير
د. رلى الحروب

سكرتيرة التحرير والمشرفة الفنية
فـــــادية العتيبي
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التصوير الفوتوغرافي
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محمد الطرزي

التصميم واإلخراج الفني
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www.ujnews.ju.edu.jo

نشرة إخبارية شهرية تصدر عن وحدة 
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الطراونة : خطة استراتيجية للوصول إلى 
العالمية

 خالل لقائه  » أسرة األردنية«

أخبار األردنية-  قال رئيس الجامعة 
ال  إنه   « الطراونة  اخليف  األردنية 
إلى  وصوال  جادة  مراجعة  من  بد 

جامعة عالمية مصنفة«.
ونواب  عمداء  لقائه  خالل  وأكد   
في  األقسام  ورؤساء  عمداء 
على  الجامعة  كليات  مختلف 

خالل لقائه  عمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام كليات الجامعة

البحث  على  التركيز  ضرورة 
التحتية،  البنى  وتطوير  العلمي، 
التدريسية  الهيئة  أعضاء  وتدريب 
نواتج  وتحديد  مستمرا،  تدريبا 
األداء  ومؤشرات  المرغوبة  التعلم 
ومراجعة  الطلبة،  لدى  المفتاحية 
وفق  وتطويرها  الدراسية  الخطط 

والمستقبلية،  اآلنية  الحاجات 
فرص  للخريجين  كلمة  يحقق  بما 

المنافسة في سوق عالمي .
وأوضح الطراونة أنه سيتم تشكيل 
ثالث لجان للتوصل إلى صياغة رؤية 
ورسالة الجامعة وأهدافها وتحديد 
أولوياتها التي تضم تحتها مجموعة 
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فرعية،  وأخرى  رئيسية  أهداف 
إضافة إلى تشكيل لجنة عليا تكلف 
برئاسة  الخطة االستراتيجية  بوضع 
ولجنة  نوابه،  وعضوية  الرئيس 
القطاعات التي ستبحث في تطوير 
يرأسها  فنية  ولجان  قطاع،  كل 
األقسام  رؤساء  وبعضوية  العمداء 

واألكاديميين ومدراء الدوائر« .

الكليات  دور  على  الطراونة  وشدد 
كونها  اإلنسانية  والمعاهد 
األدباء  لتخريج  األساسية  اللبنة 
والقادة  والشعراء  والمفكرين 
الهيئة  مطالبا  السياسيين، 
التدريسية بإجراء البحوث للتعرف 
يتعلق  فيما  الخلل  مواطن  على 
الحلول  واقتراح  الجامعي  بالعنف 

الفعالة للحد منها .

كلية  دور  على  الرئيس  وأكد  
خطة  وضع  في  التربوية  العلوم 
في  الدراسية  للمساقات  واضحة  
كليات الجامعة المختلفة ، وتطوير 
في  العشوائية  عن  بعيدا  المناهج 
التقييم  أساليب  واعتماد  التعليم 
بعمل  وذلك  والمتنوع،  األصيل 
صغيرة  ومؤتمرات  عمل  ورشات 
يتم فيها مناقشة الخطط الدراسية 
بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية 
تلك  أهمية  عن  معربا  للجامعة، 
العملية  وتطوير  إلثراء  اللقاءات 

التعليمية .

الجامعة  دور  إلى  الطراونة  ونوه 
األردني  الحراك  إدارة  في  األردنية 
السياسية  األصعدة،  كافة  على 
والصحية  واالقتصادية  منها 
من  فيها  الرأي  وإبداء  والهندسية، 
خالل الكليات والمعاهد واألقسام 
ليكون  الجامعة   في  المختلفة 
القضايا  كل  في  القيادي  رأيها  لها 

المفصلية التي تهم الوطن. 
اجتماعه  خالل  الطراونة  وقال      

والدوائر  الوحدات  بمدراء 
ذراعين  للجامعة  إن  والمكاتب 
واألكاديميون،  اإلداريون  هما 
خدمة  أجل  من  سويا  يعمالن  وهما 
الطالب، موضحا أنه بدأ اجتماعاته 
فاعل  دور  من  لهم  لما  باإلداريين 
الخطة  وتنفيذ  وتطوير  تصميم  في 

االستراتيجية الجديدة للجامعة.
الجامعة  أن  على  الطراونة  وشدد   
وحدة واحدة وال يجوز أن تقاد بآلية 
أحزاب  إلى  تنقسم  أو  راشدة  غير 
الجامعة  أن  على  مؤكدا  وشيع، 
التي  األم  الجامعة  هي  األردنية 
قامت على أكتافها الدولة وخرجت 
والمبدعين،  القيادات  معظم 
البهجة  إعادة  علينا  حقها  ومن 
عروق  إلى  والحماسة  ساحاتها  إلى 
دماء  إلى  والدافعية  فيها  العاملين 

طلبتها.

األكاديميين  الطراونة  ودعا 
أقصى  بذل  إلى  واإلداريين 
وتفان  وإخالص  بحب  جهودهم 
الريادي  دورها  إلى  الجامعة  إلعادة 
في  اإليجابي  التغيير  صناعة  في 
والمجتمعات  األردني  المجتمع 
المحيطة،  واإلنسانية  العربية 
بمخاض  يمر  الوطن  أن  إلى  الفتا 
من  وجبة  يتضمن  ديموقراطي 
ويقف  السياسي،  اإلصالح  قوانين 
برلمانية  انتخابات  عتبة  على 
األكاديميين  واجب  ومن  وبلدية، 
بلورة  المختلفة  تخصصاتهم  في 
في  يدور  ما  كل  تجاه  الجامعة  رأي 

المجتمع .

رسالة  أن  على  الطراونة  وأكد 
إعطاء  في  تتلخص  ال  الجامعة 
المحاضرات أو حشو األدمغة، فهي 
للمستقبل  تخطط  تنويرية،  رسالة 
ودقة،  بوعي  الحاضر  وتستقريء 

اآلنية  المتغيرات  ضبط  وتحاول 
والمستقبلية وتتنبأ بالمجهول.

في  العاملين  الطراونة  ودعا 
وإداريين  أكاديميين  من  الجامعة 
يستطيعون  ما  على  التركيز  إلى 
بروح  جامعتهم  لخدمة  تقديمه 
مكاسب  عن  البحث  بدل  الفريق، 
التفكير  أن  مؤكدا  شخصية، 
يعظم  الجماعية  المصلحة  في 
الحصاد  دائرة  ويوسع  اإلنجازات 
التفكير  أن  حين  في  ونواتجه، 
يقزم  الشخصية  المصلحة  في 

اإلنجازات ويجزئ المخرجات.

من  عددا  المدراء  وأبدى 
الكفيلة  واألفكار  المالحظات 
قاعدة  وتوسيع  الجامعة  بتطوير 
من  يمكنها  بما  المالية  مواردها 
إلى  والوصول  أهدافها  تحقيق 
ذكرى يوبيلها الذهبي بثقة عظيمة 
في  وتفوق  ومالية  بشرية  وكفاءة 
لالحتفال  يؤهلها  التحتية  البنى 
العراقة  من  الممتد  التاريخ  بذلك 
أمام  الطريق  ويعبد  واألصالة، 

المستقبل الواعد.

خالل  لقائه  مدراء الوحدات  والدوائر  والمكاتب

إضاءات



أخبار األردنية- دعا رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف 
تحول  التي  العقبات  كل  لتذليل  جاهدا  العمل  إلى  الطراونة 
دون تحقيق معايير الجودة واالعتماد محليا وعربيا، للوصول 

إلى جامعة عالمية ترفع اسم األردن عاليا .
بأعضاء  ممثلة  الجامعة،  ألسرة  وجهها  رسالة  في  وأكد 
ضرورة  على  والطلبة،  واإلدارية  التدريسية  الهيئتين 
مع  يتالءم  بما  واألهداف،  والرسالة  للرؤية  الجادة  المراجعة 
وضع  في  ويسهم  والعالمية،  والعربية  المحلية  المستجدات 
الجامعة على خارطة التنافس الدولي، ويوفر للخريجين فرص 

العمل واإلبداع.
ودعا الطراونة في رسالته الطلبة إلى ضرورة احترام المعايير 
باعتبارها  بالمسؤولية،  إحساس  إلى  وترجمتها  األخالقية 
جزءا أساسيا من االنتماء للوطن وقيادته، ومتمما للمنظومة 

التربوية والوطنية.

الـــطــراونـــة
 يوجه رسالة  إلى أسرة »األردنية«

الكليات  عمداء  األعزاء  الزمالء 
والمعاهد العلمية واإلنسانية

الذهبي  اليوبيل  أعتاب  على  ونحن 
جنبا  نعمل  أن  يسرني  األم،  لجامعتنا 
متعاضد  واحد  كفريق  جنب  إلى 
متحاب، يضع نصب عينيه هدفا واحدا 
وانضمام  التعلمية  العملية  نهضة  هو 
األكثر  الجامعات  قائمة  إلى  جامعتنا 

جودة في العالم.
إن تحولنا إلى جامعة مصنفة عالميا ال 

 إلى عمداء الكليات والمعاهد العلمية  واإلنسانية
وجه رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة رسالة إلى عمداء الكليات والمعاهد العلمية واإلنسانية، 
دعاهم فيها إلى بذل الجهود لتحقيق نهضة تعليمية واسعة تسهم في تحويل الجامعة إلى جامعة مصنفة عالميا، 
أدوات  وتنويع  األكاديمي  وإشرافهم  ومحاضراتهم  التدريس  هيئة  أعضاء  بدوام  المتعلقة  القضايا  ومتابعة 

التقييم وتوظيف تقنيات التعليم الحديثة.
وتاليا نص الرسالة: 

حرصكم  عن  بمعزل  يتحقق  أن  يمكن 
بكل  التدريسية  العملية  تجويد  على 
دعوة  من  بدءا  ومقوماتها،  مكوناتها 
الزمالء  لمتابعة  األقسام  رؤساء 
والتزامهم  التدريس  هيئة  أعضاء 
روح  وتحفيز  المحاضرات  بمواعيد 
والنقاش  والحوار  العلمي  البحث 
وتوظيف  الصفية  القاعة  داخل  البناء 
بمعايير  وااللتزام  التعليم،  تقنيات 
العدالة في التقييم، واعتماد أساليب 
الجوانب  لتنمية  الحديثة،  التقييم 

المعرفية واالنفعالية والسلوكية لدى 
وأنهم  خاصة  الطلبة،  وبناتنا  أبنائنا 
المعاملة  سوء  من  يشتكون  زالوا  ما 
الزمالء  بعض  قبل  من  والتمييز 
وهو  التدريس،  هيئة  أعضاء  األفاضل 
المشتركة  وطموحاتنا  يتالءم  ال  ما 
بالوصول إلى العالمية وتحقيق معايير 

الجودة.
كما أرجو منكم دعوة جميع الزمالء 
االلتزام  إلى  واألكاديميين  اإلداريين 
ووقود  إنارة  من  النفقات  بضبط 
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منكم  وأتمنى  ذلك،  إلى  وما  وأوراق 
الدورية  الصيانة  أعمال  على  اإلشراف 
للحفاظ  لكم  التابعة  المرافق  لكافة 
على البنى التحتية في أبهى صورة، وبما 
واإلداري  الطالب  خدمة  من  يمكننا 
إلى  وأدعوكم  التدريس،  هيئة  وعضو 
االقتصاد ما أمكن في نفقات الضيافة 
واأليام  والندوات  للمؤتمرات 
اإلنفاق  في  التوسع  وعدم  العلمية، 
ضيقة  حدود  في  إال  الباب  هذا  في 
هذا  ميزانية  أن  ذلك  الرئيس،  يقدرها 

الوحدات  مدراء  األعزاء  الزمالء 
والدوائر اإلدارية

اليوبيل  استحقاق  من  بسرعة  نقترب 
حدث  وهو  األم،  للجامعة  الذهبي 
سيكون لكم فيه الدور األبرز إلخراجه 
الجامعة  هذه  بتاريخ  يليق  بشكل 

الرائدة.
األردنية  جامعتكم  وضعت  وقد 
إلحياء  بالفعاليات  حافال  برنامجا 
كعالمة  وتسجيله  الهام  الحدث  هذا 
ونتطلع  الجامعة،  تاريخ  في  فارقة 
هذا  إنجاح  أجل  من  تعاونكم  إلى 
الحدث، وندعوكم إلى تقديم األفكار 
تخفيف  شأنها  من  التي  واالقتراحات 

العبء المالي عن كاهل الجامعة . 
نعمل  أن  بد  ال  اليوبيل،  أعتاب  على 
متحاب،  متعاضد  واحد  كفريق 
هو  واحدا  هدفا  عينيه  نصب  يضع 
قائمة  إلى  وانضمامها  الجامعة  نهضة 
العالم،  في  جودة  األكثر  الجامعات 
الموظفين  بحفز  إال  ذلك  يتحقق  ولن 
لتعظيم اإلنتاجية واإلنجاز، مسخرين 
السلوك  لضبط  أدوات  من  لديكم  ما 

الوظيفي من ثواب وعقاب.

جراء  ملحوظ  ضيق  من  تعاني  العام 
ارتفاع النفقات وانخفاض االيرادات، 
احتفالية  على  مقبلون  وأننا  خاصة 
اليوبيل الذهبي، ومن ثم فإنني أتطلع 
الهمم  بحفز  كقياديين  قيامكم  إلى 
لنشاطات  والتمويل  الدعم  لجلب 
من  يخفف  بما  ومعاهدكم  كلياتكم 
مبدأ  ويحقق  المالية  الجامعة  أعباء 
موقعه  من  كل  الجماعية  القيادة 

وتخصصه.
تكاتف  إلى  تتطلع  األم  جامعتكم  إن 

أمثالكم  المخلصين  أبنائها  جهود 
بين  تستحق  الذي  موقعها  تحتل  كي 
وبفضل  والعالم،  المنطقة  جامعات 
المضي  يمكننا  المتميزة  خبراتكم 

قدما نحو تحقيق هذه الغاية.

متمنيا لكم دوام التقدم والتقدير

رئيس الجامعة 
أ.د. اخليف الطراونة

 إلى مدراء الوحدات والدوائر اإلدارية

خص رئيس الجامعة مدراء الوحدات والدوائر اإلدارية برسالة دعا فيها المدراء إلى العمل بروح الفريق الواحد، 
ومتابعة العمل بمختلف جوانبه لتعظيم اإلنتاجية وضبط النفقات.

وتاليا نص الرسالة:

وال بد هنا من التذكير ببعض القضايا 
دوام  بمتابعة  المتعلقة  األساسية 
بالبصمة،  والتزامهم  الموظفين، 
لساعات  المعتمدة  النماذج  وتوقيع 
كما  واإلجازات،  اإلضافي،  العمل 
الموظفين  جميع  دعوة  منكم  أرجو 
العام،  المال  على  الحفاظ  إلى 
إنارة  من  النفقات  بضبط  وااللتزام 
ووقود وأوراق وما إلى ذلك ، والتعميم 
بضبط  المستودعات  أمناء  على 
والحرص  لديهم،  الموجودات  وجرد 
وظروف  جيدة  حالة  في  تخزينها  على 
منكم  وأتمنى  بالعطب،  تسمح  ال 
الدورية  الصيانة  أعمال  على  اإلشراف 
للحفاظ  لكم  التابعة  المرافق  لكافة 
صورة،  أبهى  في  التحتية  البنى  على 
الطالب  خدمة  من  يمكننا  وبما 
التدريس،  هيئة  وعضو  واإلداري 
في  أمكن  ما  االقتصاد  إلى  وأدعوكم 
هذا  ميزانية  أن  ذلك  النفقات،  كافة 
كما   ، ملحوظ  ضيق  من  تعاني  العام 
بعدم  الموظفين  على  التعميم  أرجو 
ساعات  أثناء  المكاتب  في  التدخين 

سالمة  على  والحفاظ  الرسمي  الدوام 
المكتبية،  والتجهيزات  المعدات 
إليهم  الموكولة  واجباتهم  وأداء 

بأمانة وإخالص.

تكاتف  إلى  تتطلع  األم  جامعتكم  إن 
تحتل  كي  المخلصين  أبنائها  جهود 
جامعات  بين  تستحق  الذي  موقعها 
خبراتكم  وبفضل  والعالم،  المنطقة 
نحو  قدما  المضي  يمكننا  المتميزة 

تحقيق هذه الغاية.

دمتم، ودامت األردنية المشعل الذي 
ينير لنا الدرب.

رئيس الجامعة 
أ.د. اخليف الطراونة
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الجامعة  أعربت  األردنية-  أخبار 
بنك  إلدارة  تقديرها  عن  األردنية 
األردني  والبنك  عمان  القاهرة 
»منتدى  فعالية  لدعمهما  الكويتي 
وحدة  نظمته  الذي  العاملة«  األم 

اإلعالم والعالقات العامة والثقافية .
لثالثين  نقدية  جوائز  البنكان  وقدم    
كليات  في  العامالت  أقدم  من  أما 
احتفالية  خالل  الجامعة  ودوائر 
عيد  بمناسبة  أقيمت  التي  المنتدى 

»األردنية« تكرم بنكي القاهرة – عمان واألردني الكويتي

األم وذلك اعترافا بخدماتهن الجليلة 
لجامعتهن  المستمر  وعطائهن 

األردنية.

الدكتور  الجامعة  رئيس  وأشاد    
المدير  لقائه  خالل  الطراونة  اخليف 
كمال  عمان  القاهرة  لبنك  العام 
لشؤون  التنفيذي  والمساعد  البكري 
األردني  البنك  في  العامة  العالقات 
الكويتي عبد الوهاب السمان بمبادرة 

خدمة  في  دورهما  مؤكدا  البنكين 
النشاط االقتصادي الوطني.

الذي  اللقاء  خالل  الطراونة  وقدم    
الدكتور  الجامعة  رئيس  نائب  حضرته 
الجامعة  درع  الحوراني  الخيمي  هالة 
الجامعة  حرص  إلى  الفتا  لهما 
االتصال  أبواب  بفتح  واهتمامها 
المؤسسات  سائر  مع  والتعاون 

الوطنية . 

المفلح رئيسا لنادي خريجي الجامعة األردنية

الجامعة  خريجي  نادي  انتخابات  أسفرت  الجامعة-  أخبار 
األردنية عن فوز الهيئة اإلدارية بالتزكية، حيث حل كمال 
للرئيس،  نائبا  الحسين  إيمان  والدكتورة  رئيسا،  المفلح 
طارق  والدكتور  عاما،  أمينا  الطراونة  عماد  والمهندس 
الدباس  وفراس  طلفاح  ومنى  للصندوق،  أمينا  الخياط 

وخالد العرموطي ودياال معايطة ووائل خليفات أعضاء.

جانب من اللقاء
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الجامعة  رئيس  صرح  األردنية-  أخبار 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
مقدمة  في  ستضع  الجامعة  بأن 
أولوياتها تحقيق تطلعات ورؤى جاللة 
الملك عبد اهلل الثاني باستكمال بناء 
العقبة  بمدينة  الجامعة  فرع  وتطوير 

ليحقق الريادة والتميز .
أعضاء  لقائه  خالل  الطراونة  وأضاف 
أن  اإلدارية  و  التدريسية  الهيئتين 
تعليمية  نهضة  إلى  تحتاج  المدينة 
في  توسع  من  تشهده  ما  توازي  شاملة 
و  واالستثمارية  االقتصادية  الميادين 

السياحية.
إلى  الجامعة  أسرة  الطراونة  ودعا 
فرع  ليصبح  الجهد  من  المزيد  بذل 
أكاديميا  صرحا  العقبة  في  الجامعة 
ومنارة حضارية يقدم خدماته العلمية  
الدول  وأبناء  المدينة   ألهل  والبحثية 

العربية المجاورة.
هيئة  أعضاء  جهود  الطراونة  وثمن 
وعطاءهم  اإلداريين  و  التدريس 
الجامعة  رفعة  أجل  من  المستمر 
إحداث  إلى  الرامية  رسالتها  لتحقيق 
و  التعليم  ميادين  في  نوعية  نقلة 

البحث وتعزيز الحراك الثقافي.
الدكتور  الفرع  رئيس  نائب  وعرض 
الذي  اللقاء  خالل  هالل  أبو  احمد 
رئيس  الجامعة  رئيس  نائب  حضره 
رضا  الدكتور  بالوكالة  الفرع 
الخوالدة مراحل إنشاء كليات الفرع 
ضوء  في  ومتطلباتها  واحتياجاتها 

الجامعة  رئيس  صرح  األردنية-  أخبار 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
الجامعة  رئيس  صرح  األردنية-  أخبار 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
الجامعة  رئيس  صرح  األردنية-  أخبار 

مقدمة  في  ستضع  الجامعة  بأن 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
مقدمة  في  ستضع  الجامعة  بأن 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 

خالل لقائه أعضاء الهيئتين التدريسية و اإلدارية

الطراونة : »األردنية« ماضية في استكمال بناء )أردنية العقبة(

العامين  خالل  الطلبة  بقبول  التوسع 
الماضيين.

رئيس  الجامعة  رئيس  التقى  ذلك  إلى 
مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة 
ناصر  المهندس  الخاصة  االقتصادية 
بصدور  الطراونة  هنأ  الذي  المدادحة 
بتعيينه  السامية  الملكية  اإلرادة 

رئيسا للجامعة األردنية.
كليات  مسيرة  الجانبان  واستعرض 
فرع الجامعة واالنجازات التي تحققت 
المالية  الموارد  وشح  التحديات  رغم  
هذا  في  الطراونة  وأكد  والبشرية، 
أبواب  فتح  على  الجامعة  عزم  السياق 
االقتصادية  المؤسسات  مع  التعاون 
الفرصة  تحقق  صيغة  عبر  العقبة  في 

لتبادل المنافع .
قدمته  الذي  الدعم  الطراونة  وثمن 
التي  الجامعة  كليات  إلنشاء  السلطة 
قويا  وداعما  مهما  محركا  ستكون 
العقبة  في  االقتصادية  للمؤسسات 
البحث  تنمية  ميدان  في  خصوصا 

العلمي المتخصص.
بدوره أكد المدادحة أهمية استكمال 
ذراعا  باعتباره  الجامعة  فرع  بناء 
ومساندة  ودعم  تكوين  في  رئيسا 
الجاذب  االستثماري  النشاط 
المائية  البوابة  تعتبر  التي  للمنطقة 

الوحيدة للمملكة.
لتوفير  الفرع  حاجة  الطرفان  وبحث 
صاالت  وإنشاء  للطلبة  إسكانات 
وتعزيز  األغراض  متعددة  وقاعات 

حرم  وإلى  من  المواصالت  شبكة 
الجامعة.

الجامعة  فرع  مرافق  في  جولته  وبعد 
في العقبة واطالعه على سير العملية 
الطراونة  التقى  هناك،  التدريسية 
فرع  طلبة  اتحاد  وأعضاء  رئيس 
الجامعة حيث تم بحث معوقات سير 

العملية التعليمية في الفرع .
حول  الجامعة  رئيس  وتحدث 
عن  بالدفاع  باالتحاد  المناط  الدور 
و  همومهم  وإيصال  الطلبة  مصالح 
مشددا  الجامعة،  إلدارة  مقترحاتهم 
التي  المبادرات  إطالق  ضرورة  على 
ترفع  و  الطالبي،  المجتمع  تستهدف 
التعليمية  و  العلمية  المستويات  من 

في الجامعة .
وأكد الطراونة أهمية دور االتحاد في 
الديمقراطي  الوعي  منظومة  تعزيز 
لقيم  النبيلة  المعاني  يجسد  الذي 
التسامح و الصبر و المحبة بين أعضاء 
باقتراحات  مرحبا  الطالبي،  الجسم 
تطوير  مجاالت  في  السيما  الطلبة 
تحديث  خالل  من  التعليمية  العملية 
برامج  و  الدراسية  والبرامج  الخطط 
الوسائل  وتوفير  األكاديمي  اإلرشاد 
التعليمية و البحثية ودعم النشاطات 

الالمنهجية.
الطلبة  اتحاد  الجامعة  رئيس  وحث 
على التعاون واالنفتاح على مؤسسات 
بالعمل  واالرتقاء  العقبة  مجتمع 
التطوعي الذي يستهدف أهل المدينة 

وتقدمها وتطورها. 10
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الجامعة  أمناء  مجلس  قرر  األردنية-  أخبار 
برئاسة  عقدت  التي  الجلسة  في  األردنية 
طوقان  خالد  الدكتور  المجلس  رئيس 
اخليف  الدكتور  الجامعة  رئيس  وبحضور 
رسوم  من   %33 نسبة  تحديد  الطراونة 
في  للعاملين  كحوافز  الموازي  البرنامج 

الجامعة.
الطراونة  الدكتور  الجامعة  رئيس  وصرح 
عقب الجلسة أن المجلس حدد نسبة %23 
تحديد  تم  فيما  التدريسية  الهيئة  ألعضاء 
في  اإلدارية   الهيئة  ألعضاء   %10 نسبته  ما 

الجامعة.

اعتبارا  سيطبق  القرار  فإن  للطراونة  ووفقا 
يشكل  أن  أمله  عن  معربا  نيسان  شهر  من 
من  لمزيد  للعاملين  قويا  دافعا  الحافز  هذا 
العطاء و االنجاز خاصة وأن الجامعة تحتفل 
لتأسيسها  الخمسين  بالذكرى  العام  هذا 

وهي تتطلع للوصول إلى مستويات عالمية.

»أمناء األردنية« 33% حوافز الموازي للعاملين في الجامعة

إلى ذلك قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
اخليف الطراونة زيادة أجور جميع العاملين 

على نظام المياومة )20( دينار شهريا .
جاءت  الزيادة  هذه  أن  إلى  الطراونة  وأشار 
السامية  الملكية  اإلرادة  صدور  ضوء  في 
بتعديل العالوة الجامعية ألعضاء الهيئتين 
لم  التي  و  الجامعة  في  واإلدارية  التدريسية 

... و )20( دينار للعاملين على نظام المياومة     

تشمل العاملين على نظام المياومة. 
الدكتور  المالية  الشؤون  وحدة  مدير  وبين 
مامون الدبعي ان هذه الزيادة تشمل )270( 

من العاملين في الجامعة. 
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األول من نوعه في تعزيز قدرات الشباب الباحثين وتنمية ابداعاتهم

»المؤتمر الدولي للكيميائيين الشباب«

والبحثية  العلمية  القدرات  تعزيز  أهمية  على  مؤتمرون  أجمع  العتيبي-  فادية  الجامعة-   أخبار 
للكيميائيين الشباب ،من خالل مشاركتهم في مؤتمرات دولية إلى جانب أقرانهم من الكيميائيين من 

مختلف الجامعات العربية والعالمية.
جاللة  رعاية  تحت  عقد  والذي  الشباب«،  للكيميائيين  الدولي  »المؤتمر  اعمال   اختتام  في  وأكدوا 
الملكة رانيا العبداهللا في الجامعة األردنية خالل الفترة ما بين 8-١0 نيسان الماضي، أن مشاركة الشباب 
في مؤتمرات علمية بحثية من شأنها أن تسهم في تعزيز قدراتهم وتنمية ابداعاتهم العلمية في سبيل 

رفد خبراتهم وتوظيفها بما يسهم في  تطوير أدوات البحث العلمي المتخصص.
وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعد األول من نوعه للكيميائيين الشباب بحسب مقررة اللجنة التنظيمية 
الدكتورة أمل العابودي ، مشاركة زهاء )500(  طالب وطالبة من جامعات عالمية مختلفة، يمثلون )٣5( 

دولة عالمية إضافة إلى مشاركة ) ١٢0( طالبا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة األردنية.

جلسة االفتتاح
والبحث  العالي  التعليم  وزيرة  وقالت 
رويدا  الدكتورة  السابقة  العلمي  
خالل  ألقتها  كلمة  في  المعايطة 
عن  مندوبة  المؤتمر  أعمال  افتتاح 
التنافسية  تقرير  إن  الملكة،  جاللة 
النمو  في  األردن  وتراجع  تأخر  أظهر 
البحثي والتكنولوجي، مؤكدة ضرورة 
الذي  العلمي  بالبحث  الثقة  تعزيز 

يعتبر هدفا استراتيجيا وطنيا.
الحلقة  حول  المعايطة  وتساءلت 
الضائعة التي أدت إلى هذا التراجع، ما 

المؤسسات  جهود  تكاتف  إلى  داعية 
المكون  لدعم  والبحثية  العلمية 
التطوير  في  يسهم  الذي  التكنولوجي 
قطاع  في  خصوصا  االقتصادي 
رئيسيا  شريانا  يمثل  الذي  الصناعات 

في االقتصاد الوطني.
إن  الملكة   جاللة  مندوبة  وقالت 
لدعم  حقيقية  فرصة  يعتبر  المؤتمر 
إلى  مشيرة  الباحثين،  الشباب  جهود 
مهام وأهداف صندوق البحث العلمي 
والمادية  المالية  اإلمكانات  توفير  في 
الجامعات  في  البحثي  النشاط  لدعم 

والمؤسسات العلمية الوطنية.
وثمن رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
اخليف الطراونة الجهود التي تضطلع 
اهلل  العبد  رانيا  الملكة  جاللة  بها 
لدعم مسيرة التعليم وإنتاج المعرفة 
أن  مؤكدا  األردني،  الشباب  ورعاية 
المؤتمر يسعى إلى توظيف اإلمكانات 
البحث  أدوات  تطوير  إلى  الرامية 

العلمي المتخصص.
واستعرض الطراونة في كلمته مسيرة 
شهدتها  التي  والتحوالت  الجامعة 
خصوصا تطوير نوعية وجودة التعليم 
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للجامعة  أن  مؤكدا  العلمي  والبحث 
دوًرا قيادًيا مهًما في تشجيع التفكير 

الخالق.
تركز  الجامعة  أن  الطراونة  وأكد 
لطلبتها  اإلبداعية  الطاقات  على 
الخطط  خالل  من  فيها  والباحثين 
التي  المتجددة  اإلبداعية  والبرامج 
هذا  في  الفتا  أمامهم  األبواب  تفتح 
الطلبة  مبادرات  دعم  إلى  الصدد 
للنهوض بالبحث العلمي الذي يسهم 

في دفع عجلة الصناعات الوطنية.
الجمعية  رئيس  قال  جهته  من 
الدكتور  النائب  األردنية  الكيميائية 
يعتبر  المؤتمر  إن  الحاليقة  محمد 
الوطنية،  الساحة  على  مهما  حدثا 
والصناعات  الكيمياء  دور  إلى  مشيرا 

في االقتصاد الوطني.
من   %50 فإن  للحاليقة  ووفقا 
صناعات  هي  األردنية  الصادرات 
والبوتاس  الفوسفات  منها  كيميائية 
من   %35 و  واألسمدة  واألسمنت 
في  تعمل  األردن  في  العاملة  القوى 

العمود  تعتبر  التي  الصناعات  هذه 
الفقري لالقتصاد الوطني.

مستقبل  أن  الى  الحاليقة  ولفت 
السيما  واعد  الكيميائية  الصناعات 
من  النفط  استخراج  صناعات  تطوير 
تأهيل  ضرورة  مؤكدا  الزيتي،  الصخر 
على  القادر  البشري  العنصر  وتدريب 
العلوم  في  علمية  نوعية  نقلة  إحداث 

الكيميائية.

نظمه  الذي  المؤتمر  انعقاد  ويأتي 
بالتعاون  الجامعة  في  الكيمياء  قسم 
وعالمية،   وطنية  مؤسسات  مع 
احتفاالت  في  عربية  أردنية  مساهمة 
العالم بالسنة الدولية للكيمياء حيث 
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اعتبار العام 2011 عاما دوليا للكيمياء.
أمل  الدكتورة  المؤتمر  مقررة  وقالت 
العابودي إن المؤتمر تناول في جلساته 
مناقشة عدد من األوراق البحثية التي 
تطويره  وآلية  العلمي  بالبحث  تعنى 
ودفع  المجتمع  تنمية  في  يسهم  بما 

دور  وتعزيز  االقتصاد  قطاع  عجلة 
إلى  باإلضافة  الشأن،  هذا  في  الشباب 
الكيميائيين  من  مجموعة  استضافة 
علمية  جوائز  على  الحائزين  الشباب 
حول  للحديث  عالمية  جامعات  من 
البحث  ميدان  في  العلمية  تجربتهم 

الكيميائي.

عقد  تضمن  المؤتمر  أن  وأضافت 
تطبيق  كيفية  حول  عمل  ورشة 
الكيمياء في سوق العمل بالتعاون مع 
وأخرى   ، األمريكية  سانديا  مختبرات 
حيث  من  المختبرات  إدارة  تناولت 
مع  بالتعاون  واألمان  العامة  السالمة 
معرض  أقيم  كما  برنامج)إنجاز(، 
نظمته  الذي  الكيميائية  التجارب 
من  وخاصة  حكومية  مدرسة   )18  (
 )23( وضم  المملكة  أنحاء  مختلف 
بهدف  الكيمياء  في  علمية  تجربة 
تحفيز الطلبة وتشجيعهم على القيام 

بالبحث العلمي.

أ.د.اخليف الطراونة ولقطات من معرض التجارب الكيميائية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة
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الجلسة الختامية
الجلسة  وفي  متصل  صعيد  وعلى 
نائب  بحضور  عقدت  التي  الختامية 
الكليات  لشؤون  الجامعة  رئيس 
لميس  الدكتورة  األستاذة  الطبية 
بضرورة  مشاركون  ،طالب  درويش 
مماثلة  مؤتمرات  عقد  استمرار 
من  الشباب،  الكيميائيين  لمؤتمر 
قدرات  تعزيز  في  تسهم  أن  شأنها 
بحيث  والبحثية،  العلمية  الشباب 
دول  إحدى  في  مرتين  تنظيمها  يتم 
العالم وتشرف عليها لجان استشارية 

وتنظيمية عالمية.
دعم  ضرورة   إلى  المشاركون  ودعا      
الشباب وتهيئة كافة السبل الممكنة 
وابداعاتهم،  قدراتهم  لتنمية 
دون  العلمية  المجاالت  شتى  في 
الكيمياء،  كما  واحد  بمجال  حصرها 
سبيل  مستمرفي  بشكل  وإعدادها 
وتوظيفها  العلمية  خبراتهم  رفد 

لصالح تنمية المجتمع وتطوره. 
   وأوصوا بزيادة سبل التعاون مع قطاع 
بالجانب  وربطها  األردنية  الصناعات 
لرفد  التدريسية  والعملية  األكاديمي 
في  العملية  بالخبرات  العلمي  الحقل 

سبيل إثراء القطاع التعليمي باعتباره 
شريانا مهما في التنمية الوطنية.

   وحث المشاركون في المؤتمر توسيع 
األردنية  الجامعة  بين  ما  التعاون 
خالل  من  والتعليم  التربية  ووزارة 
علم  العلوم-الكيمياء  معرض  أقامة 
وفن  بشكل دوري على أرض الجامعة  
على  المدارس  طلبة  لتشجيع  وذلك 

تعلم العلوم وربطها بحياتهم.  
خالل  المؤتمر  جلسات  والقت          
قبل  من  الفتا  اهتماما  انعقاده   أيام 
كبار  بين  ما  تنوع  الذي  الحضور 
الشباب  وفئة  واألكاديميين  العلماء 
عبر  حيث  الخصوص،  وجه  على 
مثل  إلنعقاد  سعادتهم  عن  البعض 
خبراتهم  من  أثرى  الذي  المؤتمر  هذا 

العلمية والعملية .   
للمؤتمر  الختامي  الحفل  وشهد    
الفائزة  المدارس  من  عدد  تكريم 
وفن«   »علم  الكيمياء  بمسابقة 
كرمت   حيث  لها،  الدروع  وتقديم 
االعدادية  النظيف  إناث  مدرسة 
في  تجربتها  عن  األنوروا   / الثانية 
»تنقية الماء الملوت بأيونات الحديد 
باستخدام قشر البيض«، كما كرمت 
المجموعة   « النسوية  الحرف  مدرسة 

»صناعة  في  تجربتها  عن  الثانية« 
مدرسة  كرمت  حين  في  الصابون«، 
وعن  »الديلزة«،  تجربتها  عن  اليوبيل 
من  الكافيين  »استخالص  تجربة 
الحرف  مدرسة  بها  فازت  الشاي« 
أما  االولى«،  المجموعة   « النسوية 
الكهروكيميائية  »الخلية  تجربة 
مدرسة  بها  ففازت  والحاسوب«  

معدي/ مبادرة مدرستي.
أفضل  عن  الفائزين  تكريم  تم  كما     
المؤتمر،  في  قدمت  بوسترات  ثالثة 
يونس  محمد  من  كل  كرم  حيث 
من  منصور  وسيم  و  الهند،  من  واني 
فلسطين، وسعاد كاتشبي من فرنسا، 
باإلضافة إلى تكريم عدد من الجهات 
الداعمة للمؤتمروعدد من العمادات 
داخل  والدوائرمن  والوحدات  
الجامعة األردنية تقديرا للجهود التي 
أيام  طيلة  المؤتمر  النجاح   بذلوها 

انعقاده.
الجامعة  »كورال  فرقة   وقدمت     
األردنية« عرضا فنيا اشتمل على أروع 
نسجتها  األلحان  وأعذب  الكلمات 
األردنية  األغاني  من  مجموعة  ضمن 

الوطنية والتراثية  .

دكتور الطراونة والدكتورة المعايطة أثناء تجولهما في المعرض
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بمشاركة 85 عالما ومؤرخا من دول عربية وعالمية

»بالد الشام« يناقش الزراعة من العهد 

البيزنطي إلى العثماني

أخبار األردنية- محمد مبيضين- وصف علماء ومؤرخون المؤتمرات المتصلة بتاريخ بالد الشام بأنها سجل علمي موثق، 
ومدرسة إنتاجية في بلدان العالم العربي .

وأكدوا في اختتام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بالد الشام، الذي عقد في رحاب الجامعة خالل الفترة الممتدة 
واالقتصادية  السياسية  األصعدة  كافة  على  األمة  تواجهها  التي  التحديات  من  بالرغم  أنه  الماضي،  نيسان   5-1 من 
واالجتماعية، إال أن لجنة تاريخ بالد الشام مازالت لديها العزيمة والمسؤولية للنهوض بواقع كتابات التاريخ المستندة 

إلى نهج وإطار تاريخي محكم، في سبيل تعزيز مفاهيم الوحدة والهوية الجامعة .
شارك في تنظيم المؤتمر جامعتا دمشق واليرموك، وتناول محور الزراعة في بالد الشام منذ أواخر العهد البيزنطي إلى 
نهاية العهد العثماني 1920 م ، وذلك اعترافا باألهمية القصوى التي لعبتها الزراعة في اقتصاد المنطقة في تلك الحقبة 

التاريخية الممتدة.
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جلسة االفتتاح 

أكد نائب رئيس الجامعة الدكتور رضا 
الخوالدة لدى افتتاحه أعمال المؤتمر 
مندوبا عن رئيس الجامعة، أن االتفاق 
اتجاهاتها  و  التاريخية  الكتابة  على 
زال  ما  الراهن  الوقت  في  عربيا  العامة 

يشكل جدال بين أبناء الوطن الواحد.

وأشاد الخوالدة بجهود المؤتمرين في 
وضع الزراعة وتاريخها و تطورها وتبلور 
أنماطها وأنواع المحاصيل وأساليبها 
رصين  معرفي  قالب  في  ومواسمها، 
على  تأكيدا  المؤتمر  يجعل  ما  وجاد، 
في  إال  يكون  ال  العربي  اإلجماع  أن 
الحضارية  والمسائل  الكبرى  القضايا 
التي تعاقبت عليها حياة الشعوب في 

أزمنتها الحضارية .

وأشار رئيس جامعة اليرموك الدكتور 
عبداهلل الموسى إلى أن المؤتمر عالج 
في دوراته السابقة موضوعات تاريخية 
لبالد  وثقافية  واجتماعية  سياسية 
من  المنطقة  هذه  تأثير  إلبراز  الشام 

العالم على الحضارة اإلنسانية.

أولت  المؤتمرات  أن  الموسى  وأكد 
االهتمام  كل  الشامي  التاريخ  جوانب 
وركزت على مفاصل هامة في تاريخه، 
حيزا  وتاريخها  لفلسطين  وأفردت 
بها  وتذكيرا  لحقائق  جالء  تستحقه، 

منعا لتشويهها وطمسها.

الوثائق  مركز  مدير  وقال 
الشام  بالد  ودراسات  والمخطوطات 
محمد  الدكتور  المؤتمر  رئيس   /
اليوم  نجتمع  »إننا  البخيت  عدنان 
وتمر  مرت  جمعاء  العربية  والبالد 
تهاوت  وسياسية،  اجتماعية  بهزات 
فيما  االنظمة  من  عدد  لها  نتيجة 
تتدارك البقية نفسها إزاء هذا الزلزال 
الكاسح، والعبرة المستخلصة من كل 
هذه األحداث أن األمة العربية واحدة 

في مشاعرها وعواطفها وأمانيها«.
وأضاف أن الهزات االجتماعية أثبتت 
أن العروبة حقيقة، وأن الدين حقيقة، 
وأن التنوع والتعدد حقيقة، والحكمة 
في إدارتها هي المطلب والمحك، وأن 
الثقافات الرافدة لنهر الحركة العربية 
الكبير، هي حقيقة تمثل إضافة نوعية  

لحضارتنا.

كتب  مما  كثيرا  أن  البخيت  وأكد 
من  العقد  وهذا  الماضي  القرن  خالل 
الزمان من تاريخنا ليس بالتاريخ بل في 
معظمه، هراء في هراء، ويمثل تراجعا 
المؤرخين  تناول  مستوى  في  كبيرا 
العرب لتاريخ مجتمعاتهم بموضوعية 

تسعى نحو الحقيقة.

المشاركين  المؤتمر  رئيس  وصارح 
الكتابات  من  ونتفحصه  نقرأه  ما  أن 
باسم التاريخ هو في الغالب متهافت، 
وضعف  المنهجية  غياب  من  ويعاني 
اللغة  وركاكة  العرض،  في  األسلوب 
والجهل  العربية،  اللغة  رأسها  وعلى 
إضافة  األجنبية،  باللغات  المطبق 
بدأت  االستشراق  مدارس  أن  إلى 
رصاصة  عليها  تطلق  أن  قبل  بالضمور 
الرحمة ولم يعد التاريخ العربي جذابا 
على  لنحصل  األجانب  للباحثين 
دراسات على غرار كتاباتهم في القرن 

التاسع عشر وما تاله.
في  التشاور  ضرورة  إلى  البخيت  ونوه 
والمنهجية  الدراسية  الخطط  تطوير 
تسليح  و  التاريخ  فلسفة  وتدريس 
الشعوب  لغات  بمعرفة  الطلبة 
اإلسالمية التي تمثل عمقنا الحضاري.
الجامعة  أسرة  المؤتمر  رئيس  وهنأ 
لتأسيسها  الخمسين  بالعيد  األردنية 
دعا  فيما  الحالي  العام  يصادف  الذي 
شآبيب  يستمطر  أن  وجل  عز  المولى 
للعلماء  الطاهرة  األرواح  على  رحمته 
الذي  األخيار  واألساتذة  الكبار 
حياة  بعد  األعلى  الرفيق  إلى  انتقلوا 
العلوم  في  واإلنجاز  بالعطاء  حافلة 

التاريخية.

مدار  على  المؤتمر  اروقة  وشهدت 
وبحث  مناقشة  متتالية  ايام  خمسة 
مجملها  في  تناولت  عمل  ورقة   )80  (
المتوفرة  للمادة  تحليلية  دراسة 
منها  المطبوعة  المصادر  في 
والمخطوطة، والسجالت والدراسات 
األمطار،  ومصادر  المعاصرة، 
والمحاصيل  الشتوية،  والمحاصيل 
واألوزان  الكيل  ووحدات  الصيفية 
المثمرة،  واألشجار  والمقاييس، 
الثروة  إلى  باإلضافة  والضرائب 
والجوائح،  واألوبئة،  الحيوانية، 
وتربية  الطبيعية،  والكوارث 
في  الزراعية  والتقنيات  الحيوانات، 
إلى  باإلضافة  وتطورها،  الشام  بالد 
الزراعة. في  العاملة  البشرية  القوى 

الشام  بالد  مؤتمر  مشاركون: 
تظاهرة علمية رائدة  

الدكتورة  البحرينية  الباحثة  دعت 
نائلة الوكري الجامعات والمؤسسات 
العربي  الخليج  دول  في  األكاديمية 
من  االستفادة  إلى  العربي  والمغرب 
تجربة لجنة تاريخ بالد الشام، وإنشاء 
اللجنة  هذه  غرار  على  تاريخية  لجان 
العلمي  عطائها  رقعة  اتسعت  التي 

على مستوى العالم العربي.
ورقة  قدمت  إنها  الوكري  وقالت 
تسريب  بدايات  فيها  تناولت  عمل 
الفلسطينية  الزراعية  األراضي 
الفترة  خالل  الصهيوني  للمشروع 
إلى  مشيرًة   1914-1856 من  الممتدة 
دور اإلقطاعيين الوافدين والمحليين 
وعي  ودون  بعفوية  األراضي  بيع  في 

لمخاطر المشروع الصهيوني.

اللبنانية  الجامعة  في  األستاذ  وأكد 
أهمية  نهرا  أبو  جوزيف  الدكتور 
الزراعي  القطاع  يبحث  الذي  المؤتمر 
صناعات  وجود  لعدم  الشام  بالد  في 

في تلك الحقبة التاريخية الطويلة.

وجود  إلى  ألمح  نهرا  أبو  أن  بيد 
عالقة  ولها  بسيطة  غذائية  صناعات 
المؤتمر  أن  موضحًا  الغذائي،  باإلنتاج 
فرصة مهمة لمعرفة التراث واالطالع، 
إضافة  للزراعة،  التاريخي  التطور  على 
أجل  من  الماضي  من  العبر  أخذ  إلى 

وضع الخطط لمستقبل أفضل.

في  الجدد  الباحثين  نهرا  أبو  ودعا 
التاريخ  لمصادر  النظر  إلى  التاريخ 
ونقدية،  وموضوعية  علمية  نواح  من 
أصبح  العلمي  الجانب  أن  إلى  مشيرًا 
التكنولوجي  التطور  على  يعتمد 
يكون  أن  يجب  الموضوعي  والجانب 
عقالنيًا بعيدًا عن االيدولوجيا الضيقة 

واألمانة العلمية للحقيقة التاريخية .

نقرأ  بما  نسلم  ال  أن  يجب  أنه  وأضاف 
الباحثين  داعيًا  النقدي،  الجانب  في 
لمعرفة  المصادر  بين  المقارنة  إلى 
إلبراز  والتباين،  والتنافر  التكامل 
وجهدا  مثابرة  تتطلب  التي  الحقيقة 

شخصيا.
من  مفتاح  محمد  علي  الدكتور  وأكد 
جامعة عدن اليمنية أن المؤتمر يعتبر 
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وأنه  خصوصًا  رائدة  علمية  تظاهرة 
أصبح منتدى عالميا لوجود مشاركين 

من الدول العربية واألجنبية.

توصيات بإعداد جيل متعلم 
يواجه التحديات ويستقي 

المعرفة

البخيت  الدكتور  المؤتمر  رئيس  حذر 
في  اإلسرائيلي  الخطر  تنامي  من 
له  تتعرض  ما  خطر  وإلى  المنطقة، 
المدينة المقدسة » القدس الشريف« 

من ضياع هويتها الدينية والتاريخية .

للمؤتمر  الختامية  الجلسة  في  ونبه 
العرب  الطلبة  معرفة  تدهور  من 
لثقافتهم  فهمهم  وتراجع  بتاريخهم، 
الحضارية،  األمة  هوية  تشكل  التي 
يواجه  متعلم  جيل  إعداد  إلى  داعيا 
التحديات ويستوعب المعرفة ويمازج 

بين أنواع المعارف.

والدراسات  باألبحاث  البخيت  وأشاد 
عدد  قدمها  التي  الرصينة  العلمية 
والمؤرخين  والمفكرين  العلماء  من 
والدول  الشقيقة  العربية  الدول  من 
تراكم  مؤكدا  الصديقة،  األجنبية 
مدرسة  يعتبر  الذي  المؤتمر  إنتاجية 

تاريخية في العالم العربي.

سيعيد  المؤتمر  أن  البخيت  وزاد 
جديد  من  ألصحابها  البحوث 
المداوالت  ضوء  على  لمراجعتها 
متميزين  أساتذة  إلى  إرسالها  ثم  ومن 

لتقييمها. 

عدد  أعرب  متصل  صعيد  وعلى 
المؤتمر  في  المشاركين  من  كبير 
وحكومة  ملكا  لألردن  تقديرهم  عن 
حسن  على  إياهم  شاكرين  وشعبا، 
التي  اإلمكانات  مثمنين  الضيافة، 
إلنجاح  األردنية  الجامعة  وفرتها 

أعمال المؤتمر.

نجح  المؤتمر  أن  المشاركون  وأكد 
وخصوصا  وغاياته  أهدافه  تحقيق  في 
مرتبطا  كونه  الزراعي  القطاع  تناول 
تلك  في  واألبرز  الغذائي،  باألمن 
تام  شبه  غياب  ظل  في  المرحلة 

لقطاعات تنموية أخرى.

الشام  بالد  تاريخ  لجنة  أن  إلى  يشار 
بالد  تاريخ  لتدرس   1973 عام  أنشئت 
مؤتمرات  إقامة  خالل  من  الشام 
علمية دولية واعداد ونشر الدراسات 
الجوانب  مختلف  في  العلمية 
وفلسطين  األردن  بتاريخ  المتعلقة 

العصور  مختلف  في  لبنان  و  وسوريا 
والتاريخية  السياسية  النواحي  من 
والمالية  واالقتصادية  والثقافية 
عن  وصدر  واالجتماعية،  والمعمارية 
العربية  باللغتين  مجلدا   )43( اللجنة 

و االنجليزية .
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نشاطات
وفعاليات 

مندوبا عن جاللة الملك عبد اهللا الثاني

األمير غازي بن محمد يرعى حفل إشهار رابطة 
علماء األردن في »األردنية«

جاللة  عن  مندوبا  االردنية-  أخبار 
سمو  رعى  الثاني  اهلل  عبد  الملك 
كبير  محمد  بن  غازي  األمير 
المستشارين لجاللة الملك للشؤون 
والمبعوث  والثقافية  الدينية 
الشخصي لجاللة الملك في الجامعة 
علماء  رابطة  إشهار  حفل  األردنية 

األردن.

عددا  أفرز  األردن  أن  سموه  وقال 
األجالء  العلماء  من  به  بأس  ال 
إال  المخلصين  العابدين  والصالحين 
أن هذه القافلة من العلماء لم تأخذ 
األمة  إرشاد  في  الطبيعي  دورها 

وتنويرها .

وأضاف سموه أن العلماء األردنيين 
مكانتهم  يأخذوا  ولم  يشتهروا  لم 
في  وال  األردن  في  ال  الطبيعية 
األردن  أن  أهمها  ألسباب  خارجه 
العلماء  يحصل  فلم  فقيرة  دولة 
الذي  واإلداري  المادي  الدعم  على 
شح  بسبب  وذلك  يستحقونه، 

الموارد وعدم وجود هيئة تقوم بدعم 
ونشر ومؤازرة أعمال وأفكار وكتابات 
العلماء  هؤالء  وإرشادات  وخطابات 
انشغال  إلى  إضافة  منهجي،  بشكل 

العلماء باختالفاتهم فيما بينهم.

لعلماء  رابطة  إنشاء  أن  سموه  وأكد 
العلماء  تدعم  أن  لها  يمكن  األردن 
صفوفهم  وتوحد  فكرهم  وتنشر 
وتوفق فيما بينهم، الفتا إلى أنه تشرف 

باالنتماء إلى هذه الرابطة منذ سنة.
ال  أن  هو  الكبير  همي  إن  سموه  وقال 
صراع  لمكان  الرابطة  هذه  تتحول 
والمشارب  واألفكار  المذاهب  بين 
والمآرب  والمصالح  والسياسات 

المختلفة.

وأعرب مندوب جاللة الملك عن أمله 
العلماء  كل  الرابطة  في  يجتمع  بأن 
وحنفي  ومالكي  وحنبلي  شافعي  من 
وماتريدي  وأشعري  وسلفي  وصوفي 
وأن  العقل،  وعلماء  النقل  وعلماء 
والمتسامح،  المتشدد،  فيها،  يجتمع 

والصقور،  والتقليدي،  والمحدث، 
وعلماء  الدولة،  وعلماء  والحمائم، 
والمستقلون،  واألخوان  األحزاب، 
في  سنا  وكبارهم  العلماء،  وصغار 

جميع انحاء المملكة .

دخول  على  العلماء  سموه  وحث 
وألقابهم  مناصبهم  وترك  الرابطة 
الرابطة،  خارج  ودرجاتهم 
الصابر  الهادئ  للنقاش  واالستعداد 
يكون  وأن  صدر،  بسعة  واالستماع 
بروح  واإلقناع  لالنتفاع  قابلية  لديهم 
بروح  وليس  اآلخر  إرشاد  إلى  االفتقار 

االعتقاد بافتقار اآلخر إلى إرشاده.
أن  كلمته  ختام  في  سموه  وأعلن 
إلنشاء  أرض  بمنح  وعد  الملك  جاللة 

مقر دائم للرابطة المباركة.

العالمي  لإلتحاد  العام  األمين  وألقى 
على  الدكتور  المسلمين  للعلماء 
عن  فيها  أعرب  كلمة،  داني  القره 
تقديره لكل من ساهم في إنشاء هذه 
اليوم  أمتنا  أن  إلى  مشيرا  الرابطة، 
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جميع  في  العلماء  إلى  فعال  تحتاج 
مجال  في  سيما  ال  العلمية،  الحقول 

العلوم الشرعية .
بأزمة  يمر  العالم  أن  داني  وأضاف 
النفوس  أمراض  من  ويعاني  أخالقية 
األرواح،  وشرور  القلوب  وعلل 
السياسيين  القادة  باعتراف  وهذا 
واالجتماعيين  واالقتصاديين 

والفالسفة والمفكرين.

والسياسية  المالية  األزمات  أن  وزاد 
واالجتماعية التي تعصف بالعالم وما 
تزال آثارها قائمة، هي أزمات أخالقية 
الحكماء،  العلماء  إال  يعالجها  ال 
اإلسالم  صيدلية  من  يأخذون  الذين 
لتصبح  القلوب  لعالج  الشفاء  أدوية 
لوامة  زكية  والنفوس  صافية،  سليمة 

على الشر راضية مرضية ومطمئنة.
علماء  رابطة  إنشاء  داني  وبارك 
اإلتحاد  اهتمام  مؤكدا  األردن، 
العالمي لعلماء المسلمين بفتح آفاق 
فيه  لما  الرابطة  مع  التعاون  وأبواب 

خير وصالح المسلمين أجمعين.

وألقى رئيس هيئة المؤسسين للرابطة 
أشار  كلمة  العموش  بسام  الدكتور 
فيها إلى أن ديننا العظيم أعطى مكانة 
خاصة لعلماء الشرع الحنيف، وبارك 

جهودهم في المجاالت األخرى.
وأضاف العموش أن العلماء يتحملون 
ولهذا  غيرهم،  يتحملها  ال  مسؤولية 
وصار  الحكام  بذكر  ذكرهم  اقترن 
صالح  على  متوقفا  المجتمع  صالح 

هاتين الفئتين.
التدقيق،  عند  أنه  العموش  وأشار 
النصح  يقدمون  الذين  هم  فالعلماء 
اهلل  بحكم  األعلم  ألنهم  للحكام 
المرتبة  في  العلماء  صار  وبهذا  تعالى 

األولى ما يفسر ميراثهم للنبوة.

من  نخبة  أسستها  التي  والرابطة 
وأصحاب  والمفكرين  العلماء 

لها  ليس  الحنيف  الشرع  في  الفضيلة 
الحقول  في  نشاطات  أو  غايات  أية 
السياسية والطائفية، وتقدم خدماتها 

إلى جميع المواطنين على السواء.
وقال عضو الهيئة التأسيسية للجمعية 
الدكتور أمين القضاة الذي أدار حفل 
توثيق  إلى  تهدف  الرابطة  إن  اإلشهار 
األردن  في  الشريعة  علماء  بين  الصلة 
العلماء،  بين  المفاهيم  وتقريب 
بواجب  والقيام  توحيدها،  إلى  وصوال 
المستمد  اإلسالمي  الفكر  إيضاح 
رسوله  وسنة  تعالى  اهلل  كتاب  من 
عليه أفضل الصالة والتسليم، ونشره 
التطرف  ونبذ  االعتدال  إلى  والدعوة 

والغلو .

إلى  أيضا  تهدف  الرابطة  أن  وأضاف 
الرد الفكري على المسيئين لإلسالم، 
رسالة  وتفعيل  وجهاله،  أعدائه  من 
الداخل  في  مضامينها  وشرح  عمان 
على  المحافظة  إلى  والدعوة  والخارج 
ودعم  اإلسالمية  األمة  مقدسات 
أماني الشريعة االسالمية في وحدتها 

وتضامنها .

وقدم عضو الهيئة التأسيسية للرابطة 
الدكتور سليمان الدقور عرضا موجزا 
االنتساب  وشروط  الرابطة،  ألهداف 
إليها، إضافة إلى النشاطات التي تقوم 
بها خصوصا، نشر المؤلفات والبحوث 
المؤتمرات  وإقامة  الشرعية  العلمية 

العلمية.
مدرج  على  أقيم  الذي  الحفل  حضر 
وزير  الجامعة،  في  طالل  بن  الحسن 
المقدسات  و  والشؤون  األوقاف 
السالم  عبد  الدكتور  اإلسالمية 
والرياضة  الشباب  ووزير  العبادي 
وسماحة  القضاه  نوح  محمد  الدكتور 
هليل،  أحمد  الدكتور  القضاه  قاضي 
الدين  ورجال  العلماء  من  كبير  وعدد 
الجامعة  رئيس  ونواب  اإلسالمي 

وحشد من طلبة الجامعة.
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نشاطات
وفعاليات 

»بدنا نحلها«.. تنتقد العنف والوالءات الضيقة
أخبار األردنية- قدم اتحاد طلبة الجامعة األردنية مسرحية )بدنا 
بلوحات  ومجتمعية  طالبية  قضايا  مضامينها  تناولت   ) نحلها 

ومشاهد فنية معّبرة.
جاء العرض المسرحي من تأليف وإخراج نورس أبو صالح وأداء 30 
المسرحية  ديكور  نفذ  فيما  المختلفة،  الجامعة  كليات  من  طالبا 

مجموعة من طلبة جامعة الزرقاء الخاصة.
نشامى  بين  التالحم  إلى  أشارت  فنية  بلوحة  المسرحية  واستهلت 
التصدي  في  الفلسطينية،  والمقاومة  األردنية  المسلحة  القوات 
للعدوان اإلسرائيلي على األرض األردنية الطاهرة، وتحقيق النصر 
محاولة  نتائجها  من  كانت  والتي  الخالدة،  الكرامة  معركة  في 
الفلسطينية  األردنية  األسرة  بين  الفتنة  زرع  اإلسرائيلي  العدوان 

الواحدة.
العنف  الفت  بشكل  المسرحية  المست  الحقة  مشاهد  وفي 
شغب  ظاهرة  على  الضوء  تسليط  تم  حيث  والطالبي،  المجتمعي 
أسبابها  من  التي  األردنية،  الجامعات  في  والعنف  المالعب 
األمر  وجهوية  ومناطقية  جغرافية  أسس  على  الضيقة  االنتماءات 

الذي يسيء إلى الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب الواحد.
المسرحية  فإن  المسرحي  العرض  حضروا  أردنيين  لفنانين  ووفقا 
المجتمع  في  التآخي  إلى  للدعوة  رائعا  وطنيا  أنموذجا  قدمت 
األردني ونبذ ومحاربة التطرف واإلقليمية والعنصرية وإشاعة قيم 

المحبة والتعاون والصبر والتسامح.
المسرحي،  العمل  بقيمة  القواسمي  الكريم  عبد  الفنان  وأشاد 
وقال انه يسجل للجامعة األردنية السبق في إعداد جيل من الرواد 
)النجوم ( المسرحيين في ستينات وسبعينات القرن الماضي، حين 
في  المهمة  المسارح  أوائل  من  الرفاعي  سمير  مدرج  مسرح  كان 

العاصمة عمان.
المسرح،  صناعة  في  وعريقا  مشرفا  تاريخا  للجامعة  أن  وأضاف 
معربا عن أمله في تطور هذه الصناعة بعد أن أدخلت الجامعة في 

مساقاتها الدراسية
 )الدراما( التي ترفد الحركة المسرحية بمواهب يمكن أن تنافس 

محليا وعربيا ودوليا .

قسم الفنون المسرحية ينظم عرضا دراميا 
لطلبة المدرسة النموذجية

الجامعة  في  المسرحية  الفنون  قسم  نظم  الجامعة-  أخبار 
األردنية  عرضًا دراميًا في التربية  لطلبة المدرسة النموذجية 

بالجامعة.
نقرش  عمر  الدكتور  المسرحية  الفنون  قسم  رئيس  وقال 
المسرح  قسم  طالب  قدمه  و  وأخرجه  ألفه  الذي  العرض  أن 
يهدف إلى تطبيق محتويات مادة الدراما في التربية المدرجة 

على الخطة الدراسية لطلبة القسم بشكل فني.
في  الدرامية  األساليب  فاعلية  قياس  أهمية  إلى  نقرش  وأشار 
المدرسة  طلبة  لدى  الشفوي  التعبير  مهارات  بعض  تنمية 
من خالل استعراض دور الدراما في التعليم والتعلم وتطوير 

قدراتهم في النمو.
مشاهد  بعفوية،  الطلبة  معه  تفاعل  الذي  العرض  وتضمن 
الظل  خيال  تقنيات  توظيف  إلى  باإلضافة  تمثيلية،  درامية 
عالقة  خلق  ما  وهو  تربوية،  أهداف  لخدمة  الدمى  ومسرح 

تفاعلية أبقت الطلبة في حالة من الحماسة واالنتباه المركز.

العرض  أباظة  أشرف  الدكتور  الفنان  واعتبر 
آفات  لمحاربة  هادفة  رسالة  المسرحي 
التحاد  التجربة  هذه  أن  مؤكدا  المجتمعات، 
تطويرها  ويمكن  ومهمة  ناجحة  الجامعة  طلبة 
على  دخيلة  سلوكية  وأنماط  مظاهر  لتغيير 

المجتمع األردني .
وبارك المخرج هاشم كفاوين العمل المسرحي 
الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الفن المسرحي 
المجتمعات  تقدم  إلى  يهدف  الذي  الراقي 

وتعزيز المواهب الطالبية وتنميتها .
الفنانين  من  عدد  المسرحي  العرض  حضر 
األردنيين وجمهور كبير من المواطنين وطلبة 

الجامعة.
  



21

مسرحية  دعت  الجامعة-  أخبار 
التي  علينا«،  وحقه  لينا  »الوطن 
بن  الحسن  مدرج  على  قدمت 
األردنية،  الجامعة  في  طالل، 
والتعصب،  العنصرية،  نبذ  إلى 
والتفرقة، والتي غدت وكأنها حالة 
في  الطلبة  صفوف  بين  مستقرة، 
الجامعات، واصطلح على تسميتها 
الغريبة  الجامعي(  )العنف  ظاهرة 

على قيمنا الدينية واالجتماعية. 
رعاها  التي  المسرحية،  ورصدت 
جرار،  د.صالح  الثقافة  وزير 
حدادين،  بسام  النائب  وبحضور 
ونائب رئيس الجامعة شتيوي العبد 

)الوطن لينا وحقه علينا(
 تطرح قضايا الشباب بأسلوب كوميدي

القيمية  المواقف  تناقض  اهلل، 
فيها  جسد  ريفية،  أسرة  ألفراد 
سبايلة،  حسن  )زعل(،  األب  دور 
اسماعيل،  رانيا  )خضرة(  واألم 
القروية  بالعادات  تشبثها  بين 
المتغيرات  وسطوة  المحافظة، 
وسياسيا،  اقتصاديا،  الحديثة 
الذي  فاالبن  ونفسيا،  وثقافيا، 
يلعب دوره أحمد الصمادي، يحلل 
مع  عاطفية  عالقات  إقامة  لنفسه 
وينكرها  الجامعة،  في  زميالته 
التي  شقيقته  على  ذاته  الوقت  في 
والتي  الجامعة،  نفس  في  تدرس 

لعبت دورها حنين خوري.

قدمها  التي  الدرامية،  المعالجة 
كوميدي  بأسلوب  سبايلة، 
طلبة  بين  التفرقة  ساخر،انتقدت 
الجامعة، خاصة وأن معيار التفاضل 
وإنما  األكاديمي،  اإلبداع  ليس 
لجأت  كما   ، العشائري  التفاخر 
األحداث،  في  الصدمة  تقنية  إلى 
مواقف  في  التغير  الستدعاء 
مواقف  تتغير  حيث  الشخوص، 
اجتماعيا،  السلبيان  واالبن،  األب 
بعد أن يفاجآ بإطالق النار خطأ من 
يعمل  الذي  خاله  على  االبن،  قبل 
والذي  الجامعة،  في  لألمن  موظفا 
في  الكفوف،  حيدر  دوره  لعب 
حين ينوي األخ ذاته قتل نحو أخته 
من  بدال  الحديثة  األزياء  الرتدائها 

الزي الريفي.
شابة  وجوه  المسرحية  في  شارك 
العلى،  ومصطفى  بهي،  سالي  منها 
وجاءت  للراب،  ميشو  وفرقة 
تأليف  من  واألغاني  الموسيقى 
والصوت  دمرجيان،  مراد  وتوزيع 
احمد  إعداد  من  واإلضاءة 
الصوت  على  وأشرف  المحروق، 

عمر إبراهيم.
 

 لقطات من المسرحية

 لقطات من المسرحية
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نشاطات
وفعاليات 

مسرحية  فازت  االردنية-  أخبار     
الفنون  قسم  أبدعها  صامتة، 
األردنية،  الجامعة  في  المسرحية 
عمر  للدكتور  اإلخراج  بجائزتي 
الدين  لنور  والسينوغرافيا  نقرش، 
فاس  مهرجان  في  الشوابكة، 
السابع  الجامعي  للمسرح  الدولي 

لعام 2012.

إن  نقرش  الدكتور  وقال    
المبدع  ألفها  التي  المسرحية، 
ولعب  بيكيت،  صمويل  العالمي 
جريان  عبداهلل  الطالبان  أدوارها 
ومتميزة  متفردة  نايف  وعماد 
على  ومنفتحة  والتجديد،  بالجدة 
من  األخرى،  المسرحية  المدارس 
وحسها  اإلنسانية،  نزعتها  خالل 
الجمالي واالجتماعي، وما حظيت 

فوز »األردنية« بجائزتين 
مسرحيتين في مهرجان 

فاس

عربي  ونقدي  إعالمي  دعم  من  به 
وعالمي.

إضافة  الدعم،  هذا  أن  وأكد   
قد  بذاتها،  المسرحية  لجماليات 
هذا  في  جائزتين،  بأهم  الفوز  حقق 
فيه  تنافست  الذي  المهرجان، 
وهولندا،  فرنسا،  منها  أجنبية  دول 
عربية  ودول  وايطاليا،  والبرتغال، 
والجزائر  والسعودية  المغرب  منها 

وفلسطين.
قسمه  مشاركة  إلى  نقرش  وأشار 
شبكة  في  لألردن  ممثال  بوصفه 
في  العربي،  الجامعي  المسرح 
الجامعي  المسرح  شبكة  اجتماع 
سيدي  جامعة  برئاسة  العربي، 
على  بفاس،  اهلل  عبد  بن  محمد 
حيث  المهرجان،  فعاليات  هامش 
النهائي  التقرير  بصياغة  كلفت 

العربي،  الجامعي  المسرح  شبكة 
الملك  إلى  منه  نسخة  ورفعت 
المملكة  ملك  السادس  محمد 

المغربية.
أحد  جريان  عبداهلل  الطالب  وعبر 
شخوص المسرحية عن فرحه بهذا 
الذي  الكبير  للمجهود  الفتا  الفوز، 
للوصول  العمل  فريق  قبل  من  بذل 
والتي  المشرفة،  النتيجة  هذه  إلى 
للمرحلة  جديد  تحٍد  بمثابة  تعد 

المقبلة لتقديم األفضل .
المسرحية  إن  جريان  وقال 
العربي،  الربيع  أحداث  عكست 
بين  كبيرا  تفاعال  واستثارت 
الحاضر،  المتخصص  الجمهور 
لورنس  الفرنسي  المخرج  أن  حتى 
حول  نقدية  ورقة  أعد  كرتارولي 
أحداث المسرحية نشرت في مجلة 

المهرجان.
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عماد  الطالب  أثنى  جانبه  من 
األردنية  الجامعة  دعم  على  نايف 
التي  األردنية  المسرحية  للحركة 
الفن  تطور  في  مهما  رافدا  تعتبر 
تطور  في  كبير  دور  له  الذي  الراقي 
وتنميتها،  اإلنسانية  المجتمعات 
قائال :« لوال هذا الدعم، لما قطفنا 

ثمرة هذا الفوز«.
الجامعة  في  الفنون  قسم  وينشغل 
القسم  رئيس  بحسب  األردنية، 
الوعي  تنمية  في  بدوره  نقرش؛ 
الذائقة  وتطوير  المجتمعي 
أبنائه،  لدى  والجمالية  الفنية 

واإلبداع  االبتكار  على  وحثهم 
من  متينة،  ثقافية  قاعدة  وإرساء 
متطورة،  دراسية  خطط  خالل 
مدروسة،  استراتيجة  وخطط 
تنفيذها  استمرارية  ويبطئ  يعيق 
التحتية،  والبنى  اإلمكانات  ضعف 
إدراك  نقرش  يؤكد  ذلك  مع 
أهمية  المسرحية  الفنون  قسم 
الفنية  الحركة  رفد  ومسؤولية 
من  وفنيا  أكاديميا  مؤهلة  بكوادر 
الدعم  تقديم  على  العمل  خالل 
الستكمال  وإيفادهم  للخريجين 

دراساتهم العليا.

 ويضيف أن لدى القسم أيضا خطة 
قادمة لتأمين فرص عمل للخريجين 
مع  والتعاون  التواصل  طريق  عن 
الجهات  ومختلف  اإلنتاج  شركات 
نوعية  عمل  ورشات  وعقد  المعنية 
المسرح  اختصاصات  كافة  في 
وأجانب  عرب  خبراء  مع  بالتعاون 
تجارب  على  الطالب  اطالع  بهدف 
واإلخراج  التمثيل  في  جديدة 
والتقنيات وفنون التأليف وإشراك 
الطلبة في الفعاليات الفنية وإقامة 
مهرجان سنوي لمشاريع تخرجهم.

المخرج نقرش يتوسط الطالبان جريان ونايف

لقطات من المسرحية
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  أخبار الجامعة-نظم اتحاد طلبة 
كلية العلوم التربوية في الجامعة 

األردنية، بالتعاون مع المجلس 
األعلى لشؤون األشخاص المعوقين، 

احتفاال بمناسبة اليوم العالمي 
لمتالزمة »داون« الذي يصادف 21 

آذار من كل عام.
وقدرت أمين عام المجلس األعلى 

لشؤون األشخاص المعوقين 
الدكتورة أمل النحاس، في كلمة 

ألقتها مندوبة عن سمو األمير رعد بن 
زيد رئيس المجلس للجامعة األردنية، 

اهتمامها بفئة المصابين بمتالزمة 
» داون » واهتمامها بكافة ذوي 

اإلعاقة، متطلعة لمزيد من التعاون 
مع الجامعة في هذا المجال.

واستعرضت النحاس خطط المجلس 
وأهدافه في تحسين ظروف ذوي 

اإلعاقة، وإدماجهم في المجتمع.
وطالبت األمهات والطلبة في 

الجامعة بالعمل على رفع نسبة 
الوعي في المجتمع المحلي تجاه 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
بحيث تكون ذات الحقوق ألي 

شخص آخر، وترسيخ الشعور لديهم 
بأنهم كغيرهم لهم حقوق وعليهم 

واجبات، وتخليص المجتمع من 
عقدة اإلعاقة، وتخليصه كذلك من 

إطالق األلقاب الجارحة.
وتضمن اإلحتفال مجموعة من 

الفعاليات، قدم معظمها أطفال 
متالزمة داون، إضافة إلى حوارات 

طبية، شرعية، تربوية قدمها 
متخصصون من كليتي الشريعة 

والتربية في الجامعة.

»األردنية« تحتفي 
باليوم العالمي

األردنية  لمتالزمة »داون« الجامعة  في  التركية  اللغة  قسم  نظم  الكايد-  هبة  الجامعة-  أخبار 
للغة  األولى  الشعر  إمره«مسابقة  »يونس  التركي  الثقافي  المركز  مع  بالتعاون 

التركية 2012 .
باللغة  غنائية  فقرات  تخللها  التي  المسابقة  من  األولى  المرحلة  في  وشارك 
باللغة  شعرية  قصائد  فيها  قدموا  الثانية  السنة  من  وطالبة  طالبا   17 التركية 

التركية من وحي أفكارهم الشخصية وواقع حياتهم.
فيما قدم متسابقو المرحلة الثانية من طالب السنة األولى وعددهم 30 طالبا 
الموضوعات  حيث  من  والملونة  المنوعة  الشعرية  القصائد  من  باقة  وطالبة 

واإليقاع.
الثقافي  المركز  مدير  يلديريم  محمد  السيد  المسابقة  تحكيم  لجنة  وضمت 
اليرموك،  جامعة  من  كاياباشي  بكر  الدكتور  من  كل  وبعضوية  رئيسا،  التركي 
والسيد ضياء الدين عاقليغيل منسق تدريس اللغة التركية في المركز، والسيد 
والسيد  /عمان،  التركية  برج  مدرسة  في  التدريس  هيئة  عضو  ديمير  حاكان 

أركان أكبابا أستاذ اللغة التركية في مركز »يونس امري«.
ويذكر أن الجامعة وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع معهد يونس إمري 
للثقافة التركية لدعم برنامج البكالوريوس في اللغة التركية، وتبادل المؤلفات 
وإنشاء  الطالبي،  التبادل  إلى  إضافة  البلدين،  بثقافة  تعنى  التي  والمنشورات 

زاوية تركية في قسم اللغات اآلسيوية بالجامعة.

األردنية 
تنظم المسابقة الشعرية األولى في اللغة التركية

»األردنية« تحتفي بيوم الشعر العالمي

األردنية  الجامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  احتفى  األردنية-  أخبار 
بيت  مدير  قدمها  الشعرية  القراءات  من  باقة  عبر  العالمي«  الشعر  »بيوم 

الشعر واتحاد الكتاب العرب الشاعر حبيب الزيودي.
واإليقاع،  الموضوعات  حيث  من  منوعة  قصائد  الزيودي  الشاعر  وتناول   
تغنى  كما  بالوطنية،  والغزل  الحب  فيها  يمتزج  ورد  ضمة  بمثابة  جاءت 

بالجامعة األردنية في قصيدته الموسومة بعنوان: السرو والقباب. 
      وقدم الدكتور محمد القضاه من  قسم اللغة العربية الشاعرقائال إنه من 
الشعراء القالئل الذي حافظوا على جذوة الشعر وألقه، مشيرا إلى أن يوم 
الشعر العالمي يتزامن مع مناسبة وطنية هي ذكرى معركة الكرامة الخالدة 

وعيد األم وأن القسم دأب على االحتفاء بهذه المناسبة المهمة.
جانب من االحتفال

الصورة الكبيرة جانب من المسابقة



أخبار االردنية - أبنت أسرة كلية العلوم التربوية األستاذ الراحل مدير برنامج البحث 
التربوي عباس الطالفحة .

واستعرض عميد الكلية االستاذ الدكتور محمد وليد البطش مناقب الفقيد مشيدا 
بتضحياته وإنجازاته وما قدمه للبحث التربوي طيلة اثنين وعشرين عاما.

أمام  الكخن  أمين  الدكتور  االستاذ  والتدريس  المناهج  قسم  رئيس  توقف  كما   
عنصر  وكان  والبحثية  التربوية  المنظومة  بها  أثرى  الفقيد  مسيرة  في  هامة  محطات 

بناء في مجتمع الجامعة والمجتمع األوسع.
وأشادت عريفة الحفل الدكتورة رلى الحروب مديرة وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
ذكراه  أبقى  الذي  وعطائه  الفقيد  بمزايا  الكلية  في  التدريس  هيئة  عضو  والثقافية، 
الصبر  وذويه  وآلله  الرحمة  له  متمنية  الموت،  رغم  شامخة  النفوس  في  متوهجة  حية 

والسلوان.
بحق  مؤثرة  شهادات  الغليالت  وأحمد  المكامين  هشام  الدكتوراه  طالبا  قدم  كما 
الفقيد، معترفين بما له من فضل وطول باع في البحث التربوي، مستذكرين خبراتهم 

مع الراحل وسمو خلقه ودماثة طبعه.
الكلية  شاكرين  حياته،  من  جوانب  تناولت  متأملة  تأبين  كلمة  الفقيد  أهل  قدم  كما 

على ما أظهرته من بادرة طيبة بتكريمه بعد وفاته.
حركت  مؤثرة  أجواء  في  أهله  مع  الفقيد  أظهر  قصير  فيديو  بفيلم  التأبين  وانتهى 
مشاعر الحاضرين الذين طلبوا له الرحمة وقرأوا الفاتحة على روحه ودعوا له بحسن 

المثوى والمآل.

العلوم التربوية تؤبن الطالفحة
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  أخبار األردنية- افتتح رئيس الجامعة األردنية تنظم المسابقة الشعرية األولى في اللغة التركية

مبنى  في  الطراونة  اخليف  الدكتور  األستاذ 
الفرعية  المطالعة  قاعة  التأهيل  علوم  كلية 

ومختبر الحاسوب.
وقال الطراونة إن افتتاح مركز الحاسوب وقاعة 
لتوفير  الجامعة   مساعي  ضمن  يأتي  المطالعة 
المشروع  أن  إلى  الفتا  للطلبة،  المالئمة  البيئة 
هو بمثابة ركن من أركان العمل الجامعي الذي 

نسعى دائما لتطبيقه.
أيدي  على  تشد  الجامعة  إدارة  بأن  وأضاف 
الزمالء القائمين على تنفيذ مثل هذه المشاريع 
حيثما  كلياتهم  وتوجهات  توجهاتهم  وتدعم 
إلنجاحها،  السبل  كافة  وتهيئة  المكان  توفر 
مشيرا إلى أن هذه النشاطات تصب في مصلحة 

الطلبة والمسيرة التعليمية.
زياد  الدكتور  التأهيل  علوم  كلية  عميد  أشار  و 
الفرعية  المطالعة  قاعة  افتتاح  أن  الحوامدة 
جاء بالتعاون ما بين كلية علوم التأهيل ووحدة 
المكتبة، وجهزت خالل الفصل األول من العام 
وطالبة  طالبا   )90( الـ  يقارب  لما  لتتسع   2012
المجاورة  والكليات  التأهيل  علوم  كلية  من 
العلمية  المراجع  بآالف  إمدادها  وسيتم   ،
واألدبية التي تمكن الطلبة  من االستفادة من 

أوقات فراغهم من خالل البحث و المطالعة .
على  المبيضين  مهند  الدكتور  شدد  بدوره 
فكرة  لتعميم  الدائم  المكتبة  وحدة  سعي 
مع  بالتعاون  للمطالعة  الفرعية  القاعات 
مخصصة  قاعات  لتوفير  الكليات،  عمداء 
البيانات  لقواعد  الوصول  من  الطلبة  تمكن 

والمعلومات بأسهل الطرق وأبسطها.
في  الحاسوب  مركز  مدير  أكد  ذلك  إلى 
الجامعة األردنية  الدكتور وسام مبيضين على 

ما  كل  لتوفير  المختلفة  الكليات  بين  القائم  المثمر  التعاون  تجدد 
 - الحاسوب  مختبر  افتتاح  أن  إلى  مشيرا   للطلبة،  ومميز  جديد  هو 
الذي يعد ثاني أكبر مختبر في الجامعة  - وتزويده بأحدث األجهزة  
الجامعة،   لرصيد  تضاف  نوعية  إضافة  يعتبر  عالمية،  وبمواصفات 
أيدي  على  العلمية  الدورات  عقد  في  استخدامه  الممكن  من  حيث 
وتمكينهم  للطلبة  المحوسبة  االمتحانات   وإجراء  مهرة،  مدربين 

من البحث والدراسة بيسر وسهولة.

الطراونة يفتتح قاعة المطالعة ومختبر الحاسوب في مبنى » علوم التأهيل«

د.الطراونة خالل افتتاحه مختبر الحاسوب

عريفة الحفل د.الحروب



األردنية  الجامعة  طلبة  أكد  األردنية-  أخبار    
التي  التضحيات  وأنبل  البطوالت  بأروع  اعتزازهم 
الكرامة  ملحمة  في  العربي  الجيش  نشامى  قدمها 

الخالدة.
وأشاروا خالل االحتفال الكبير الذي أقامته عمادة 
النصر  ذاكرة  )الكرامة  بعنوان  الطلبة  شؤون 
العربية  للجيوش  أعادت  المعركة  أن  إلى  األردني( 
اإلسرائيلية  العربية  الحرب  بعد  المعنوية  الروح 

.1967
الطراونة  اخليف  الدكتور  الجامعة  رئيس  وافتتح 
بانوراما  على  اشتمل  معرضا  المناسبة  بهذه 
التي  المعركة  وقائع  يجسد  تاريخي  لمشهد 
أظهرت متانة الجبهة الداخلية في التصدي للعدو 
من  للنيل  حثيثة  محاوالت  بذل  الذي  الصهيوني 

الكيان الوطني.
وضباط  قادة  من  نخبة  يرافقه  الطراونة  وجال 
شرف  لهم  كان  الذين  األردنية  المسلحة  القوات 
نظمه  الذي  المعرض  في  المعركة  في  المشاركة 
وأسماء  صور  واستعرض  التغيير  فرسان  نادي 
عن  دفاعا  الزكية  دمائهم  سالت  الذين  الشهداء 

األرض األردنية الطاهرة.
التشكيالت  أعالم  على  المعرض  واشتمل 
التي  المعركة  في  شاركت  التي  والوحدات 
العربي  الصراع  مراحل  في  مهما  مفصال  تعد 

اإلسرائيلي.
تغنت  شعرية  قصائد  إلقاء  االحتفال  وتضمن 
الملك  جاللة  المسلحة  للقوات  األعلى  بالقائد 
الكرامة  معركة  وشهداء  وأبطال  الثاني  عبداهلل 

الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واألمة.
وأعرب الطراونة عن تقديره للطلبة المشاركين في 
االعتزاز  قيم  جوهرها  في  تترجم  التي  االحتفالية 
تقوم  التي  األردنية  المسلحة  بالقوات  والفخر 
بمهام نبيلة وغالية في الدفاع عن الوطن ومقدراته 

وأبنائه.

الكرامة ذاكرة النصر األردني

من  وطالبة  طالبا  خمسون  شارك  األردنية-   أخبار 
للنصب  زيارة  في  األردنية  الجامعة  كليات  مختلف 

التذكاري لشهداء معركة الكرامة.
النصب  على  الزهور  من  إكليال  الطلبة  ووضع 
جيشنا  شهداء  أرواح  على  الفاتحة  وقرأوا  التذكاري 

العربي الذين استشهدوا في معركة الكرامة.
الثقة  أعادت  التي  المعركة  تلك  الطلبة  واستذكر 
األمثلة  أروع  األردن  نشامى  وخط  العربي  للجندي 
في التضحية والبطولة، واستطاعوا يومها أن يرسموا 
ملحمة خالدة في التاريخ، مسجلين أول نصر تاريخي 
وحطموا  المتغطرس  اإلسرائيلي  الجيش  على 

أسطورة الجيش الذي ال يقهر .
الثقافية  النشاطات  دائرة  من  بتنظيم  الزيارة  جاءت 
في  الطلبة  شؤون  عمادة  في  واإلعالمية  والفنية 

الجامعة.
 

طلبة » األردنية« يزورون النصب 
التذكاري لشهداء الكرامة
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ضمن احتفاالت الجامعة بالذكرى الرابعة واألربعين...



مسرح  جنبات  اهتزت  االردنية-  أخبار 
الطلبة  شؤون  عمادة  في  الصغير  المدرج 
شعرية،  ألمسية  طربا  األردنية  الجامعة  في 
واإلعالمي  الثقافي  النشاط  شعبة  نظمتها 
والفنية  الثقافية  النشاطات  دائرة  في 
عبد  محمد  الشاعر  أحياها  واإلعالمية، 
فرقة  من  الصباغ  يزن  المطرب  والفنان  ربه، 

كورال الجامعة األردنية.
الصيدلة،  كلية  من  ربه  عبد  الطالب  وألقى 
مجموعة من القصائد بألوان ثقافية ووطنية 
إلى  باإلضافة  الواقع،  وحي  من  واجتماعية، 
قصائد صّور فيها الهم العربي، الذي يكتنف 

الدول العربية.
يدرس  الذي  الصباغ  الطالب  وأتحف 
الجمهور،  المعلومات  تكنولوجيا 
العربي  الغناء  سيدة  أغاني  من  بمقطوعات 
أم كلثوم والتي أشعلها بباقة من األحاسيس 

والمشاعر الندية.
الطلبة  بجمهور  امتأل  الذي  المدرج 
الشاعر  بقصائد  أعجبوا  بالشعر  والمهتمين 

باغ  أمسية شعرية  لعبد  ربه  و الصّ

عبد ربه  وأغاني الفنان الصباغ مثنين على إدارة عمادة شؤون الطلبة 
الفرص  إتاحتهم  على  واإلعالمية  والفنية  الثقافية  النشاطات  ودائرة 

إلقامة مثل هذه النشاطات.
 

أخبار األردنية- عقد مكتب صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية في 
اجتماعا  إنجاز،  ومؤسسة  األردنية  الجامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة 
لإلطالع على المشاريع العملية المقدمة من طلبة الجامعة المشاركين 

 company course« .« في برنامج » الشركة
    ونوقشت خالل االجتماع الذي ترأسه مدير مكتب الصندوق في الجامعة 
والوقوف  الطلبة،  ابتكرها  التي  المشاريع  العبدالالت  يوسف  الدكتور 
مهام  وتسهيل  لها  تنفيذهم  خالل  تواجهم  قد  التي  المشاكل  أبرز  على 

أعمالهم.
الصندوق(  بين)مكتب  ما  بالتنسيق  أطلق  الذي  »الشركة«  وبرنامج    
زيادة  إلى  يهدف  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  من  بدعم  وإنجاز 
مهارات الطلبة في الجامعات األردنية، وإكسابهم الخبرات العملية قبل 

انخراطهم بسوق العمل.
الريادة  فن  الطلبة  إكساب  إلى  نسعى  إننا  الالت  العبد  الدكتور  وقال    
واإلبداع، في انتقاء األفكار غير التقليدية، لتأسيس شركاتهم، وتقديم 
لحظة  منذ  مشاريعهم  لتدعيم  الكافية،  والخبرات  اللوجستي  الدعم 
بشكل  الواقع  أرض  على  مثولها  وحتى  الشركة  تأسيس  فكرة  انتقاء 

افتراضي.
مهند  »إنجاز«  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  نائب  أكد  جانبه  من    
الجراح على دور المؤسسة في تحفيز وإعداد الّشباب األردنّي، من خالل 
الشركة«   « برنامج  أن  إلى  الفتا  لهم،  الالزم   والتأهيل  التدريب  تقديم 
يسعى لتنفيذ 50 شركة يقوم عليها طلبة من مختلف الجامعات األردنية، 
والعالمي  العربي  ثم  ومن  المحلي  المستوى  على  بينها  فيما  تتنافس 

النتقاء األفضل منها. 
  

»الشركة« ...برنامج  
إلكساب الطلبة فن 

الريادة والمهارة 
العملية قبل التخرج

بالتعاون ما بين »صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية «و »إنجاز«

جانب من األمسية

جانب من اإلجتماع
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كلية  استضافت  األردنية-  أخبار 
األردنية  الجامعة  في  التأهيل  علوم 
الحفل الخيري الذي أقامته أكاديمية 
المركز التخصصي بمناسبة عيد األم، 
في سياق تأكيد دور الجامعة والكلية 
لفئة  وتحديدا  المجتمع  خدمة  في 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  
غنائية  فقرات  االحتفال  وشمل 
الوجه  على  والرسم  متنوعة 
ومسابقات  كرتونية  وشخصيات 
عن  فيديو  عرض  تم  كما  متنوعة، 
أطفال  مع   الوظيفي  العالج  أهمية 

التوحد والشلل الدماغي.
وعلى هامش الحفل تم عرض نبذة عن 
للتربية  التخصصي  المركز  أكاديمية 
الخاصة ، كما كرمت أمهات األطفال 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
قدمت  االحتفال  نهاية  وفي 
علوم  كلية  لعميد  الشكر  األكاديمية 
التأهيل الدكتور زياد الحوامدة ونائب 

العميد الدكتورة رزان حامد.

كلية التأهيل في 
»األردنية« تستضيف 

احتفال أكاديمية 
المركز التخصصي 

للتربية الخاصة

كلية الصيدلة في »األردنية« تحتفل بيوم اليتيم

أخبار األردنية- استضاف طلبة السنة األولى في كلية الصيدلة في الجامعة 
بين  أعمارهم  تراوحت  لأليتام  العابورة  مركز  من  طفال   30 زهاء  األردنية 
)5-7( سنوات احتفاال بيوم اليتيم العربي الذي صادف السادس من شهر 

نيسان المنصرم.
خالل  ألقاها  كلمة  في  أبورجيع  طالل  الدكتور  الصيدلة  كلية  عميد  وقال   
رعايته للحفل الذي أقيم بالتعاون مع طلبة اتحاد الكلية أن الجامعة األردنية 
تولي األيتام جل الرعاية واالهتمام إثر توجيهات ومبادرات صاحب الجاللة 
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين الرامية  إلى توفير الحنان وجو اإلبداع 
استغالل  هو  االحتفال  من  الهدف  أن  مؤكدا  الناس،  من  الشريحة  لهذه 

طاقات الشباب وتسخيرها بشكل ايجابي في خدمة المجتمع المحلي .
البسمة  ورسم  باأليتام،  واإلحساس  الوجدانية  المشاركة  إطار  وضمن 
كورال  لهم  وقدم  األطفال  على  الهدايا  أبورجيع  وزع  وجوههم  على 
فقرات  الطلبة  شؤون  عمادة  من  نصيرات  نضال  الدكتور  بقيادة  الجامعة 
موسيقية متنوعة، إضافة إلى العروض المسرحية وفقرة الرسم على الوجوه 
والمسابقات التي نظمها طلبة الكلية بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية .

أخباراألردنية- افتتح عميد شؤون الطلبة في الجامعة األردنية الدكتور نايل الشرعة 
المعرض الخاص بالمنحوتات الخشبية  للفنان النحات إبراهيم الديات.

   وأوضح الديات أن المنحوتات المعروضة تمثل نتاجات أعماله لفترة زمنية طويلة، 
من  وغيرها  والجميز  والزان  البلوط  خشب  باستخدام  منحوتًا  عماًل   56 وتضم 
األخشاب، وجميعها اتسمت بطابع الفن اإلسالمي من زخرفة وخطوط عربية، وفن 

تشيكلي تعبيري، باإلضافة للمنحوتات ذات الطابع التراثي األردني«.  
على  النحت  فن  جماليات  نشر  في  يتمثل  المعرض  إقامة  من  الهدف  أن  وأضاف     
الخشب، التي اكتسبها خالل السنوات الطويلة التي قضاها في هذا المجال الحرفي، 
عالية،  وحرفيًة  إتقانا  يتطلب  الخشب  على  اليدوي  والحفر  النحت   فن  أن  إلى  مشيرا 

ناهيك عن الوقت والمجهود المضاعف مقارنة مع باقي الفنون األخرى. 
وعبر الديات عن سعادته الفتتاح المعرض الذي أقيم في قاعة معارض عمادة شؤون 
إلى  المعرض  خالل  من  يتطلع  أنه  إلى  الفتا  فردي،  مجهود  نتاج  وأنه  خاصة  الطلبة، 
أصحاب  من  العريق  الفن  هذا  احتراف  في  للراغبين  تدريبية  فنية  قاعدة  تأسيس 

المواهب المتميزة .
ضمن  إبرازه  سبيل  في  لندرته،  الفن  هذا  بدعم  والمعنية  المهتمة  الجهات  ودعا 

سيمفونية الفن الراقي.
التي  العظيمة  بالجهود  الشرعة  نايل  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  أشاد  جانبه  من   
على  والقائمة  والجمال  واإلتقان  بالحرفية  اتسمت  التي  الفنية  التحف  تلك  أنتجت  

مجهود فردي.
للديات  والعون  الدعم  كل  لتقديم  تام  استعداد  على  الجامعة  بأن  الشرعة  وأكد     

ولغيره من الفنانين األردنيين في سبيل إبراز رسالتهم الفنية للناس كافة.

معرض للمنحوتات الخشبية للفنان الديات في »األردنية«
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الجامعة  حرم  تحول  األردنية-  أخبار 
خالله  نثرت  كبير  مسرح  إلى  األردنية 
و  العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة 

الثقافية، فضاءات ثقافية متنوعة.
األردنية  الجامعة  رئيس  واطلع 
على  الطراونة  اخليف  الدكتور 
الفنان  قدم  حيث  الموسيقى  فضاء 
عبده  الراحل  الفنان  حفيذ  مؤيد 
لعدد  موسيقية  مقطوعات  موسى 
العرب،  الموسيقيين  الفنانين  من 
ونيروز  عرفة  عمر  الطالبان  قدم  فيما 
تناوال  مسرحي(  )اسكتش  العجلوني 
بأسلوب  وعربية  محلية  قضايا  فيه 

كوميدي هادف.
مجموعة  نفذ  الرسم  فضاء  وفي 
والتصميم  الفنون  كلية  طلبة  من 
مدارس  أبرزت  تشكيلية  لوحات 
األردنية  الطبيعة  من  مستوحاة  فنية 
األلوان  من  خامات  باستخدام 

واألقمشة البسيطة.
نوابه  يرافقه  الجامعة  رئيس  وتجول 

الفنون  وكلية  الطلبة  شؤون  وعميدا 
الذي  الكتب  فضاء  في  التصميم 
اشتمل على عناوين ومؤلفات ألعضاء 
إلى  إضافة  األردنيين  الكتاب  رابطة 
والعالقات  اإلعالم  وحدة  إصدارات 
التي  جديدة،  اقالم  مجلة  من  العامة 

تم توزيعها على طلبة الجامعة مجانا.
من  نموذج  إلى  الطراونة  واستمع 
فضاء  في  ألقيت  شعرية  قصيدة 
في  التجول  إلى  باإلضافة  الشعر، 
الذي  الفوتوغرافية  الصور  فضاء 
االردنية  الجمعية  مع  بالتعاون  أقيم 

للتصوير.
التي  المبادرة  بهذه  الطراونة  وأشاد 
والعالقات  االعالم  وحدة  بها  قامت 
إدارة  ومساندة  دعم  مؤكدا  العامة، 
غير  الطالبية  للنشاطات  الجامعة 
بهدف  ومعنويا،  ماديا  األكاديمية، 
وتنمية  اإلبداع  على  تحفيزهم 

مواهبهم في بيئة جامعية فريدة.
واألنشطة  الفعاليات  هذه  أن  وأضاف 

إعالم وثقافة االردنية - تحول الحرم الجامعي إلى مسرح كبير -
رسالة موجهه إلى سائر طلبة الجامعة، 
النشاطات  منظومة  إلى  لإلنضمام 
تعزيز  على  تعمل  التي  الالمنهجية، 
وقيم  والتفاهم  البناء  الحوار  روح 
الجسم  بين  والمحبة  التسامح 

الطالبي.
الوحدة  مديرة  سلطت  بدورها 
على  الضوء  الحروب  رلى  الدكتورة 
الفضاءات  هذه  انطالقة  أهداف 
وقالت :إننا نهدف الى إحضار الثقافة 
أثبتت  السابقة  التجربة  ألن  للطالب 
حضور  عن  الطلبة  معظم  عزوف 
في  والفنية  الثقافية  النشاطات 

المدرجات والمسارح.
وتطوير  تقييم  سيتم  أنه  وأضافت 
جديدة،  فضاءات  بإدخال  التجربة 
التراث  بفضاءات  المتعلقة  خصوصا 

والحرف اليدوية.
الفضاءات  هذه  فإن  للحروب  ووفقا 
بأن  أملها  عن  معربة  أسبوعيا،  ستقام 
والذوق  التفكير  مستويات  من  ترفع 
وتزودهم  الطلبة  بين  الثقافة  وتنشر 

بأدوات جديدة للتعبير.

الجامعة  في  التأهيل  علوم  كلية  مدرج  في  منوعًا  ثقافيًا  يومًا  األردنية  الجامعات  في  البحرين  مملكة  طلبة  نظم  األردنية-  أخبار 
األردنية.

واشتمل برنامج اليوم الثقافي، الذي أقيم بحضور المستشار الثقافي في سفارة مملكة البحرين بعمان السيد بخيت الدوسري، 
الطلبة  من  واسعة  بمشاركة  والفنية،  الثقافية  الفقرات  من  العديد  على  الحوامدة،  زياد  الدكتور  التأهيل  علوم  كلية  وعميد 

البحرينيين واألردنيين.
جسدت  فنية،  ولوحات  وثائقية،  وأفالمًا  مسرحية،  وعروضًا  وطنية،  وأغاني  شعبية،  وألعابًا  ثقافية،  مسابقات  البرنامج،  وتضمن 

عمق العالقات األخوية التي تربط بين الشعبين األردني والبحريني في كافة الجوانب. 
وأشاد الدوسري في نهاية فعاليات اليوم الثقافي، بعمق العالقات التي تربط بين األردن والبحرين في كافة المجاالت، مشيرًا إلى 

أن هذه العالقات تعد مثااًل يحتذى في األخوة بين الشعوب العربية.
عبروا  الذين  المشاركين،  الطلبة  على  التقديرية  والشهادات  الجوائز  بتوزيع  الحوامدة،  والدكتور  الدوسري  السيد  من  كل  وقام 
والسمعة  المستوى  حيث  من  الجامعات  بأفضل  االلتحاق  فرصة  منحهم  الذي  األردن،  الثاني  بلدهم  في  لوجودهم  اعتزازهم  عن 

األكاديمية المميزة.  
يشار إلى أن مكتب شؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة، يقدم خدمات ويشرف على نشاطات الطلبة الوافدين 

من مختلف الجنسيات العالمية الذين بلغ مجموعهم هذا العام )3138( طالبًا وطالبة يمثلون )80( جنسية عربية وأجنبية. 

طلبة بحرينيون يجسدون معاني األخوة في يوم ثقافي

لقطات من الفعاليات
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أكاديميون  أجمع  األردنية-  أخبار 
نشر  ضرورة  على  األردنية  الجامعة  في 
مبادئ  وترسيخ  الحوار  ثقافة  وتعزيز 
الذي  األردني  المجتمع  في  الديمقراطية 

صنفوه كديمقراطية ناشئة.
كلية  نظمتها  ندوة  خالل  وأشاروا   
بعنوان  األردنية  الجامعة  في  اآلداب 
ضمن  الحوار(  وثقافة  )الديمقراطية 
بين  ما  العالقة  إلى  الثقافي  موسمها 
التربية  ودور  والديمقراطية  اإلعالم 
وغير  الرسمية  الدولة  ومؤسسات 
ونشر  الحوار  منظومة  تعزيز  في  الرسمية 

المبادئ الديمقراطية.
عميد  أدارها  التي  الندوة  في  وشارك   
من  كل  عنبر،  اهلل  عبد  الدكتور  الكلية 
العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة  مديرة 
ومدير  الحروب  رلى  الدكتورة  والثقافية 
الدكتور  اإلستراتيجية  الدراسات  مركز 
موسى شتيوي وأستاذ علم االجتماع في 

الجامعة الدكتور حسين الخزاعي .
بعرض  حديثها  الحروب  واستهلت   
العالميين  الساسة  مشاهير  بعض  لعالقة 
كبار  ومقوالت  باإلعالم،  الجدلية 
نوبل  جوائز  على  والحائزين  الفالسفة 
في  لإلعالم  العظمى  األهمية  حول 
وتعزيز  والمساءلة  الشفافية  تحقيق 
الرشيد،  والحكم  الديموقراطية  أركان 
الشهيرة  المواقف  ببعض  مستشهدة 
لكل من رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
األمريكي  والرئيس  تشرشل  ونستون 
حول  وآخرين  جفرسون  ثوماس  األسبق 

اإلعالم. 
 وتطرقت الحروب في حديثها إلى تعريف 
باعتبارها  الواسع  بمعناها  الديمقراطية 
ولصالح  الشعب  بواسطة  الشعب  حكم 
الشعب، وهي نظام حكم بيضاوي بمعنى 
يشاركون  الراشدين  المواطنين  كل  أن 
متداخلة  دوائر  وفق  القرار  صنع  في 
وحسب  عدة  مستويات  وعلى  ومتفاعلة 
في  ويؤثرون  المعالم،  واضحة  آليات 
عمليات ومخرجات السلطتين التنفيذية 
مصالحهم  يحقق  بما  والتشريعية، 
الحقوق  ويحفظ  أوطانهم  ومصلحة 
ويدعم  القانون  سيادة  ويحقق  والحريات 

عمل مؤسسات المجتمع المدني ويحقق 
الحكم الرشيد.

الحكم  أن  إلى  الحروب  وأشارت 
الشمولي  الحكم  نقيض  هو  الديمقراطي 
والفردي والتسلطي واإلقطاعي، ونقيض 
نظام  وأنه  المطلقة،  الملكية  النظم 
حماية  رأسها  على  أركان  إلى  يستند 
رأسها  وعلى  بأنواعها  والحريات  الحقوق 
والدينية  والسياسية  المدنية  الحريات 
وحق التعبير وحرية الصحافة، والخضوع 
لسيادة القانون، والمساءلة، والشفافية، 
مؤسسات  وتعزيز  الرشيدة،  والحاكمية 
المواطنين  ومشاركة  المدني،  المجتمع 

في صنع القرار بشكل فاعل.
صوت  اإلعالم  أن  الحروب  وأكدت   
العامة  المصلحة  وحارس  الجماهير 
ومحارب  والحريات  الحقوق  وحامي 
الرشيد  الحكم  وضمانة  الفساد 
ووقود  والمساءلة  والشفافية 
تعزيز  مسؤولية  عليه  تقع  الديمقراطية، 
ثقافة  ونشر  كافة  الديمقراطية  أركان 
المنابر  وتوفير  المجتمعات  في  الحوار 
الوطنية  القضايا  حول  للمناظرات 
واإلشكالية وصوال إلى توفير المعلومات 
اختالف  على  المتباينة  اآلراء  وعرض 
على  يسهل  بما  وتوجهاتها  مشاربها 
المواطنين إصدار أحكام ناضجة واتخاذ 
الوطنية  الهموم  حول  مستنيرة  قرارات 
ما  وتحديد  اليومية  بحياتهم  يتعلق  وما 
من  يعارضوه  أو  يتبنوه  أن  يستحق  الذي 

قرارات وسياسات وقوانين ونظم. 
المجتمعات  إن  الحروب  وقالت   
من  طويال  عانت  الناشئة  الديمقراطية 
يحشد  كان  الذي  األحادي  اإلعالم 
الحكومات  سياسات  لدعم  المواطنين 
للرأي  الفرص  إتاحة  دون  وبرامجها 
المواطن  حول  ما  وهو  بالظهور،  اآلخر 
إلى كائن سلبي متلق وأبعد الكثيرين عن 
المشاركة الفاعلة في تغيير مجتمعاتهم 
صنع  مواقع  في  والتأثير  وتطويرها، 
التحلي  إلى  اإلعالميين  داعية  القرار، 
في  دائما  يكونوا  وأن  والشجاعة  بالجرأة 
يخشوا  ال  وأن  والجماهير،  الحقيقة  صف 
ال  حر  إعالم  بدون  ألنه  الثمن،  دفع  من 

توجد ديموقراطية.

تراجع  شتيوي  الدكتور  أكد  بدوره 
الوعي  خلق  في  التعليم  مؤسسات  دور 
التوجيهات  من  بالرغم  الديمقراطي 
سبب  وأن  الديمقراطية،  نحو  السياسية 
الهرمية  في  يكمن  والتراجع  الضعف 
والمناهج  التدريس  وأساليب  اإلدارية 
الدراسية البعيدة عن تأسيس جيل مطلع 

ومسلح بالمبادئ الديموقراطية .
الحوار  وأسس  مفهوم  شتيوي  وتناول 
وقال  التعاون  مبدأ  على  يقوم  الذي 
خسارة  يوجد  وال  الحوار  من  رابح  »الكل 
واستيعاب  فهم  إلى  يؤدي  الحوار  الن 

القضايا الصعبة«.
 وذهب شتيوي إلى أن صناديق االقتراع في 
أي انتخابات ليست ضمانة للديمقراطية 
بما  مستشهدا   ، البعض  يعتقد  كما 
حدث  وما  العربي،  الربيع  دول  في  حدث 
سابقا في فلسطين، مؤكدا أن األهم من 
الديمقراطية،  ثقافة  هو  الديمقراطية 
المجتمعات  في  موجودا  ليس  ما  وهو 

العربية بعد.
التربية  أهمية  إلى  الخزاعي  وتطرق 
الحوار  وتعزيز  تعميق  في  األسرية 
الفرد  لدى  الديمقراطية  والمبادئ 
فتحت  التكنولوجيا  أن  إلى  مشيرا   ،
بأشكال  المعلومات  تدفق  أمام  األبواب 
بحيث  الجديد  للنشء  ومغرية  جذابة 
باتت عناصر مؤثرة في تشكيل المفاهيم 
والسلوك فيما وصفه بالتربية الحرة، بعد 
أن انسحبت مؤسسات األسرة والعشيرة 
مؤكدا  التربية،  عملية  من  واألقارب 
داخل  الديمقراطية  التربية  ضرورة 
الرأي  وقبول  الحوار  ثقافة  ونشر  األسرة، 

والرأي اآلخر والتسامح والمشورة .
التربية  أساليب  من  الخزاعي  وحذر 
معنفة  أجياال  تخلق  التي  التسلطية 
الجبن  األفراد  لدى  وتولد  وعنيفة، 
إلى  مشيرا  والعنف،  والتمرد  واالتكالية 
والتعليم  التربية  وزارة  أجرتها  دراسة 
األطفال  من   %40 أن  إلى  تشير   2009 عام 
ومثلهم  للضرب  يتعرضون  المدارس  في 
والتلويح  بالضرب  للتهديد  يتعرضون 
بالحرمان من العالمات، داعيا المعلمين 
العنف  ثقافة  استبدال  إلى  واألهالي 

بثقافة الحوار والتسامح.
 

منتدون: مؤسسات التعليم لم تكرس 
ثقافة الديمقراطية

ندوات
ومحاضرات

في آداب" األردنية" 



أطباء  أجمع  األردنية-  أخبار 
أن  وإعالميون  تربويون  وأخصائيون 
عالج التوحد باألوكسجين المضغوط 

لم يثبت نجاعته علميا بعد.
طلبة  نظمها  التي  الندوة  في  وأضافوا 
برنامج الدكتوراه، في التربية الخاصة، 
الجامعة  في  التربوية  العلوم  بكلية 
التوحد  »عالج  بعنوان  األردنية 
لها  روج  سلعة  أم  حقيقة  باألكسجين 
اإلعالم « أن النتائج التي توصلت لها 
متضاربة  كانت  العلمية  الدراسات 
الوقت  ففي  بينها،  فيما  ومتناقضة 
الذي أشارت فيه بعض الدراسات إلى 
تحسين  في  العالج  هذا  فاعلية  مدى 
وعالج الكثير من األعراض التي تظهر 
أخرى  أشارت  التوحد،  مصابي  على 
أدت  إيجابية  نتائج  وجود  عدم  إلى 
االضطراب  هذا  أعراض  تحسين  إلى 
وإنما أسهم إلى حد ما في عالج بعض 

األمراض األخرى .
في  األعصاب  طب  أخصائي  وأوضح  
الدكتور  األردنية  الجامعة  مستشفى 
العالج  أن  القضاة   الكريم  عبد 
وأهمه  العالج  أساس  هو  السلوكي 
من  جزء  هو  الذي  التوحد  لمرض 
والذي  سلوكية،  اعتالالت  منظومة 
في  خلل  منها  عديدة  ألسباب  ينشأ 

الكروموسومات والجينات في مرحلة 
واحتمالية  المصاب،  عمر  من  مبكرة 
تدخل عنصر الوراثة في نسبة اإلصابة، 
أو حدوث خلل في توازن بعض النواقل 
الجهاز  مقدرة  عدم  أو  العصبية 

الهضمي على الهضم بشكل تام.
التي  األعراض  القضاة  واستعرض 
وأنواع  التوحد  أطفال  على  تظهر 
المساندة  المختلفة  العالجات 
إمكانية  ومدى  العالج  مراحل  في 
مراحل  في  خاصة  منها  االستفادة 

التشخيص المبكرة للمرض.
كار  أوكسي  مركز  مدير  نوه  بدوره 
أيمن  الدكتور  باألكسجين  للعالج 
قد  لألكسجين  اللجوء   أن  المومني 
بالتوحد،  مصاب  كل  لعالج  ينفع  ال 
بذات  مصاب  كل  يستجيب  وال 
مصاب  فيها  يستجيب  التي  الدرجة 
استبدال  ضرورة  على  مشددا  آخر، 
»توحدي«  الشائع  المصطلح 
التوحد«  بطيف  »مصاب  بمصطلح 

في حال التعريف به.  
سند  مركز  مديرة  بينت  جانبها  من 
سندس  التربوية  األخصائية  للتدريب 
الكسواني أن نسبة المصابين بالتوحد 
في األردن  بلغت 15-20  مصابا من بين 
يقارب  ما  أي  شخص  آالف  عشرة  كل 

ثمانية آالف مصاب ربعهم من اإلناث.
انتشار  أسباب  الكسواني  وعزت 
إلنجاب  الزوجين  لجوء  إلى  التوحد  
واستخدام  األنابيب،  طفل 
والصبغات  والمنشطات  الهرمونات 
من  واإلكثار  وأيضا  الحامل،  للمرأة 
تقبل  وعدم  البحرية  األطعمة  تناول 
وجهة  من  مؤكدة   للطفل،  الوالدين 
التكيف  أهمية  على  كتربوية  نظرها 

مع المشكلة.
تعامله  في  اإلعالم  دور  وحول 
شددت  اإلعاقة   ذوي  قضايا  مع 
نادين  الغد  صحيفة  في  اإلعالمية 
جهود  تضافر  ضرورة  على  النمري 
لنشر  أشكالها  بكافة  اإلعالم  وسائل 
بين  اإلعاقة  ذوي  بقضايا  الوعي  ثقافة 
تفاقمها  من  للحد  المجتمع  أفراد 

أوالحيلولة منها.
أستاذة   أدارتها  التي  الندوة  حضر 
األستاذة  الخاصة  والتربية  اإلرشاد 
من  جمع  الحديدي،  منى  الدكتورة 
وعدد  تربويون  وأخصائيون  األطباء 
من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

وأولياء األمور.       
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ندوات
ومحاضرات

السفير  قال  األردنية-  أخبار 
إن  طراف  رالف  عمان  في  األلماني 
تاريخ  لها  يكن  لم  االتحادية  ألمانيا 

استعماري في المنطقة العربية.
محاضرة  خالل  طراف  وأضاف 
بدعوة  األردنية  الجامعة  في  ألقاها 
إن  الدولية،  الدراسات  كلية  من 
الربيع  مرحلة  في  ألمانيا  سياسة 
التحول  إنجاز  على  تركز  العربي 
االقتصادية  والتنمية  الديمقراطي 

وضمان حقوق اإلنسان.
ولفت السفير إلى أن المانيا اتجهت 
في المرحلة ما بعد الحرب العالمية 
عن  بنفسها  النأي  إلى  الثانية، 
الوحدة  على  والتركيز  التحالفات 
األوروبية ودورها في األمم المتحدة 

وحلف األطلسي.
أوروبا  اهتمام  إلى  المحاضر  وأشار 
األردن،  في  اإلصالح  برامج  في 
ضمن  الثنائي  الدعم  وتقديم 
في  لألردن،  األوروبي  االتحاد 
تتصف  التي  اإلصالحية  مسيرته 

بالسلمية والتدرج.
الدكتور  الكلية  عميد  وقدم 
لجمهور  السفير  مصالحة  محمد 
مداخالت  شهدت  التي  المحاضرة 
تجاه  األلمانية  السياسة  حول 
األردنية  والعالقة  األوسط  الشرق 

األلمانية.
 

السفير األلماني يحاضر في »األردنية«

أخبار األردنية- قال العميد المتقاعد 
المجتمعي  العنف  أن  العمرات  أحمد 
يهددان  عامة،  والجريمة  خاصة 
والسلم  واالستقرار  العام  النظام 
يستدعى  الذي  األمر  االجتماعي، 
عقد العزم واإلرادة على وضع وتنفيذ 
التصدي  استراتيجيات  وتفعيل 

للجريمة والعنف المجتمعي.
كلية  نظمتها  ندوة  خالل  وأضاف 
بعنوان  األردنية  الجامعة  في  اآلداب 
أن  العنف(،  ونبذ  االجتماعي  )األمن 
تزايد أحداث العنف، جعل منه ظاهرة 
واألكاديميين  التربويين  أقلقت 
حد  على  والحقوقيين  والسياسيين 

سواء.
العنف  أسباب  العمرات  وعزى 
والفقر،  الجهل،  إلى  المجتمعي 
والجهوي،  الفئوي،  والتطرف 
إلى  والديني،  والطائفي،  والعشائري، 

والقيمي،  األخالقي  االنحالل  جانب 
و  اإلعالمي  التضليل  إلى  إضافة 

السياسي.
واستعرض العميد العمرات مجموعة 
من االستراتيجيات، للتصدي لظاهرة 
العمل  ضرورة  على  مشددا  العنف، 
على إستراتيجية الشرطة المجتمعية، 
كاملة  شراكة  تكوين  على  القائمة 
االستقرار  حماية  عن  المسؤولية  في 
المحلي  المجتمع  أفراد  بين  واألمن 

والشرطة.
من  اإلستراتيجية  هذه  تبني  أن  وأكد 
التقارب  وزيادة  الفجوة  تضييق  شأنه 
المجتمع،  وأفراد  الشرطة  رجال  بين 
و تغيير سلوك المجتمع إلى األفضل، 
ما يؤدي بالضرورة إلى خفض معدالت 

العنف.

في ندوة نظمتها كلية »اآلداب«...

العمرات : الجهل والفقر والتطرف أسباب العنف المجتمعي

السفير األلماني طراف ود.مصالحة



33

فعاليات  أولى  األردنية  الجامعة  في  انطلقت  األردنية-  أخبار 
الشباب  وزارة  أطلقتها  التي  معنا«  »اركب  الوطنية  المبادرة 
من  كل  فيها  شارك  الفضائية  »اقرأ«  قناة  مع  بالتعاون  والرياضة 
والداعية  القضاة  نوح  محمد  الدكتور  والرياضة  الشباب  وزير 

الدكتور عائض القرني.
بالجمع  لقاءه  خالل  القضاة  نوح  محمد  الدكتور  الداعية  وقال 
يقودها  إصالح  ثورة  األردن  في  نشهد  »اننا  الجامعة  في  الغفير 
كل  في  مسؤول  لكل  بد  ال  وكان  الثاني،  هلل  عبدا  الملك  جاللة 
وزارة  أن  إلى  مشيرا  مسؤوليات«،  من  عليه  بما  يقوم  أن  قطاع 
الشبابي،  الفكر  تصحيح  على  العمل  ارتأت  والرياضة  الشباب 
حاملة على عاتقها التأكيد بأهمية السير دون التفريق بين لون او 

عرق أو دين.
من  عدد  في  الشباب  إلى  الوصول  الحملة  مهمة  أن  القضاة  وأكد 
األمة  قيمة  أن  مبينا  االيجابي،  التفكير  على  وحثهم  المفاصل، 
تقاس بما تحمله من فكر، وان الشباب يشق طريقه بصورة أفضل 

قياسا بمقدار الفكر الذي يحمله.
شباب  لدى  واألخالقية  السلوكية  القيم  تعزيز  إلى  القضاة  ودعا 
الوطن وشاباته من مختلف األطياف مثل نبذ العنف، وتعزيز قيم 
الحوار فيما بينهم، وبر الوالدين، وقبول األخر، إضافة إلى محاربة 

نظام المحسوبية الذي افقد فيهم حب وروح التنافس.
القيم  عن  القرني  عائض  الدكتور  الداعية  تحدث  جانبه  من 
وأمانة  العام  المال  كحرمة  والسلوكية  اإلنسانية  والثوابت 
المسؤولية ، داعيا إلى إجالل وتقدير علماء األمة من خالل تقديم 

ما ينفع المواطنين.
واعتبر القرني الحملة بمثابة سفينة نجاة للسير على درب الصالح 

والذي دعا إليه النبي األمي العربي محمد صلى اهلل عليه وسلم.

اإلسالم عزز القيم اإلنسانية

اللغات  كلية  نظمت  األردنية-  أخبار 
األجنبية في الجامعة األردنية، محاضرة 
ألقاها  القديمة«،  المايا  »حضارة  حول 
المايا  دراسات  في  المتخصص  الخبير 

فيليب دي كارلوس.
التي  المحاضرة  في  كارلوس  وقدم 
في  األوروبية  اللغات  قسم  نظمها 
الكلية، بالتعاون مع السفارة الفنزويلية، 
شرحا عن نشأة حضارة المايا في أمريكا 
الجغرافي،  وامتدادها  الالتينية، 

وطقوس شعوبها، ومعتقداتها.
»المايا«  حضارة   إن  كارلوس  وقال 
التي  الحضارات  أعظم  من  واحدة 
سكانها  طّور  وقد  المنطقة،  في  عاشت 
مجتمعا منظما، فكانوا أول من طّور لغة 
مكتوبة في العالم، وأول من عرفوا حرفة 
إلى  وصلوا  كما  الحجر،  ونقش  الزراعة، 
المستوى  فاق  متقدم   معماري  مستوى 

الذي كان سائدا آنذاك.
بمعالمها  تميزت  »المايا«  أن  وأضاف 
حتى  اشتهرت  حيث  األثرية،  الدينية 
و  األهرامات  بإقامة  األسبان  مجيء 

المعابد .
شعب  براعة  عن  كارلوس  وتحدث 
»تقويم  بـ  يعرف  ما  وضع  في  المايا 
التنبؤ  خالله  من  استطاع  الذي  المايا«، 
ومواسم  األعاصير  وهبوب  بالفيضانات 

القحط والجفاف.
وبحسب  المايا  تقويم  أن  وأكد 
كما  العالم   بنهاية  يتنبأ  ال  الدراسات 
عام  أن  إلى  يشير  إنما  البعض،  يعتقد 
التقويم  في  معينة  حقبة  نهاية  هو   2012

وليس نهاية العالم والقيامة .
اللغات  قسم  رئيس  قال  جانبه  من 
إن  الدويري  حسين  الدكتور  األوروبية 
في  ألمر  المحاضرات  هذه  مثل  انعقاد 
تقديم  في  به  تسهم  لما  األهمية،  غاية 
عن  والمعرفة  القيمة  المعلومات 
وتاريخ  عام  بشكل  اإلسبانية  الثقافات 

حضارة المايا بشكل خاص.
حضرتها  التي   المحاضرة   تنظيم  ويأتي 
عمان  في  الفنزويلي  السفير  زوجة 
 « األسبانية  اللغات  معهد  ومديرة 
القسم  أساتذة  من  وعدد  الثيرابانتس« 
محاضرات  سلسلة  ضمن  والطلبة، 
أمريكا  وثقافة  حضارة  حول  عقدت 

الالتينية.

شعوب المايا أول من 
طور لغة مكتوبة في 

العالم 

في مبادرة »اركب معنا«
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ومحاضرات

هيئة  رئيس  قال  األردنية-  أخبار 
إن  بينو  سميح  الفساد  مكافحة 
خطرا  تشكل  أصبحت  الهيئة 
الفاسدين،  مصالح  على  داهما 
ما  رقابهم،  على  مسلطا  وسيفا 
دعى بعضهم إلى مهاجمتها وإثارة 
الشائعات حولها خصوصا مع تزايد 

ثقة الشعب بها.
نظمتها  محاضرة  خالل  وأضاف 
الجامعة  في  التربوية  العلوم  كلية 
مهام  حول  للحديث  األردنية، 
الهيئة  أن  عملها،  وآلية  الهيئة 
فقد  الوقائي،  الدور  في  نجحت 
من  العديد  إحباط  على  عملت 
شبهات  تحمل  التي  الممارسات 

فساد والحيلولة دون نفاذها.
الحياة  تشابك  أن  بينو  وأوضح 
ثقافة  على  واالنفتاح  االجتماعية 
ظهور  صاحبه  األخرى،  البلدان 
أساليب جديدة في حبك الجريمة، 
إلى  أدى  ما  العقاب،  من  لإلفالت 
القضايا،  بهذه  الفصل  في  بطئ 

بخيوطها  اإللمام  يحتاج  حيث 
والسيطرة عليها إلى جهود كبيرة .
عمل  محاور  للحضور  واستعرض 
الهيئة، مشيرا أنها تعمل من خالل 
ثالثة محاور، أوالها الوقاية، معتبرا 
لعملها،  األساس  المحور  إياها 
في  المحور   هذا  يتلخص  حيث 
في  المعنية  الجهات  أداء  متابعة 
القطاعين العام والخاص، للكشف 
احتماالت  أو  الفساد،  مواطن  عن 
اإلجراءات  التخاذ  ممارسته 

الوقائية التي تحول دون حدوثه .
في  فيتمثل  الثاني  المحور  أما 
و  التعاون  خالل  من  التوعية، 
المجتمع  مؤسسات  مع  التشاور 
وسائل  مع  والتواصل  المدني، 
مع  التواصل  إلى  إضافة  اإلعالم، 
من  المجتمع،  شرائح  مختلف 
العمل  وورش  المحاضرات  خالل 
رسالة  ونشر  لتبني  التدريب،  و 
فيما  الفساد،  محاربة  في  الهيئة 
التحقيق  في  الثالث  المحور  يتمثل 

والتحري إلنفاذ القانون.

وعن المشكالت التي تواجه الهيئة، 
قال بينو إن إلحاح الناس ورغبتهم 
واستعجالهم  األسماء  فضح  في 
إلى  إضافة  األحكام،  إصدار  في 
اإلعالم  وسائل  بعض  تحري  عدم 
من  الفساد،  قضايا  نشر  في  الدقة 
عن  سلبية  نمطية  صورة  خلق  شأنه 

الهيئة. 
المحاضرة  ختام  في  بينو  وقدم 
الهيئة،  منجزات  حول  إيجازا 
مشيرا إلى أنها تعاملت خالل العام 
قضية،   )1300( زهاء  مع  الماضي 
العام،  لالدعاء  منها   )800( أحيل 
القضاء  أمام  الباقي  ينظر  فيما 
كل  الدولة  امن  محكمة  و  المدني 

حسب اختصاصه.
حضورا  شهد  الذي  اللقاء  حضر 
عن  مندوبا  الطلبة،  من  حاشدا 
للشؤون  نائبه  الجامعة  رئيس 
شتيوي  الدكتور  والمالية  اإلدارية 
أساتذة  من  وجمع  العبداهلل، 
الجامعة والمهتمين من اإلعالميين 

وأبناء المجتمع المحلي.
  

بينو: الهيئة سيف مسلط على رقاب الفاسدين

في محاضرة نظمتها »العلوم التربوية«

جانب من المحاضرة
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مركز  استضاف  األردنية-   أخبار 
الجامعة  في  المرأة  دراسات 
قسم  مع   بالتعاون  األردنية، 
السفارة  في  الثقافية  الشؤون 
مجال  في  الناشطة  األمريكية 

حقوق اإلنسان ناعومي توتو .
ألقتها  محاضرة  خالل  توتو  وقالت 
الجندر  على  القائم  العنف   « حول 
حقوق  وقضايا  العنصري  والفصل 
زيارتها  من  الهدف  إن  اإلنسان«، 
القضايا  تلك  على  الضوء  إلقاء  هو 
لدى  الوعي  درجة  ورفع  الهامة، 
في  والعاملين  الجامعات  طلبة 
الحكومية  غير  المؤسسات 
من  عدد  إلى  باإلضافة  تجاهها، 
المؤسسات غير الحكومية، خاصة 

فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة .
الخاصة  تجربتها  توتو  وشرحت 
نظام  في  عاشت  أفريقية  كفتاة 
أفريقيا،  جنوب  العنصري  الفصل 
سبل  عن  البحث  إلى  دعاها  ما 
المترتبة  التبعات  بمعالجة  كفيلة 
على هذا النظام الظالم، الذي كان 
يميز بين المواطنين، ويصنفهم إلى 

توتو:والدي ملهمي األول

يتمتعون  )وافدون(  بيض  طبقتين: 
وأفارقة)السكان  االمتيازات،  بكل 

األصليون( محرومين منها .
التي  الحقوق  توتو  واستعرضت   
أنحاء  كافة  في  المرأة  بها  تطالب 
في  المرأة  حرية  منها  العالم، 
المواطنة  وحقوق   ، والسفر  التنقل 
القانونية  الجوانب  كل  في  الكاملة 
مشاركة  إلى  إضافة  والدستورية، 
السياسية  الحياة  في  المرأة 
التعليم،  في  ودورها  واالقتصادية، 
عن  بعيدا  القرارات  اتخاذ  وحرية 

التحيز والعنف .
دراسات  مركز  مديرة  وقالت 
خزنة  غيداء  الدكتورة  المرأة 
تجربتها  استلهمت  توتو  إن  كاتبي 
المريرة  الخبرات  من  سلسلة  عبر 
أفريقيا،  جنوب  في  عاشتها  التي 
وأن  عنصرية،  دولة  كانت  حين 
على  الحاصل  توتو  ديزموند  والدها 
 1984 عام  في  للسالم  نوبل  جائزة 
عملها  في  لها  األول  الملهم  كان 
توتو  اسم  أن  إلى  مشيرة  الحقوقي، 
على  اسم  وهو  الفتيات،  أم  يعني 

أجل  من  توتو  نضال  يعكس  مسمى 
المرأة عبر عقود من الزمن، وهو ما 
شهادة  جدارة  عن  تستحق  جعلها 
الدكتوراه الفخرية التي منحت لها 
عام 1985 من الكلية االرثوذكسية 

العالمية في أوجون في نيجيريا.

كانت  توتو  أن  إلى  الكاتبي  ونوهت 
في  بكالوريوس  على  حصلت  قد 
التنمية  في  ماجستير  ثم  االقتصاد 
جامعة  من  العالمية  االقتصادية 
المتحدة  الواليات  في  كنتاكي 
خبراتها  وتنوعت  األمريكية، 
في  تنموية  كمستشارة  المهنية 
حول  برامج  ومنسقة  أفريقيا  غرب 
التمييز على أسس عرقية وجندرية، 
التعليم  في  الجندري  والعنف 
جنوب  في  تاون  كيب  جامعة  في 

أفريقيا.

 

في محاضرة لها في مركز دراسات المرأة
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ندوات
ومحاضرات

التربوي  الباحث  قال  األردنية-  أخبار 
حسني عايش خالل محاضرة نظمتها 
العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة 
األردنية،  الجامعة  في  والثقافية 
المال  رأس  عن  يتحدث  الجميع  إن 
البشري،  المال  ورأس  النقدي، 
المال  رأس  هو  آخر  رأسمال  متناسين 

االجتماعي.
تحت  عقدت  محاضرة  في  وأشار   
أن  االجتماعي«،  المال  »رأس  عنوان 
الثالث  العالم  بلدان  في  الحكومات 
وتهمل  التحتية،  البنية  على  تركز 
واالجتماعية  النفسانية  العوامل 
القيمية،  خاصة  والخفية،  الصغرى 
كالفنون  العليا  البنية  تسمى  التي 
في  الكبيرة  أهميتها  رغم  وغيرها، 

المجتمع. 
ولفت إلى أن رأس المال جزء ال يتجزأ 
من رأس المال البشري، بل هو المادة 

الفعالة فيه وإال فال خير فيه.
قياس  كان  إذا  أنه  عايش  وأوضح 
كميًا،  المادي  أو  النقدي  المال  رأس 
من  فإنه  ممكنا،  تعليميا  والبشري 
المال  رأس  قياس  بمكان  الصعوبة 

خالل محاضرة نظمتها وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

عايش: الحكومات تنحاز إلى رأس المال 
النقدي وتهمل االجتماعي

االجتماعي برأس المال البشري قياسًا 
كميًا أو عدديًا. 

المال  رأس  في  عنصر  أهم  أن  وبين 
بين  المتبادلة  الثقة  االجتماعي 
قوة  مدى  عن  تنبئ  والثقة  األفراد، 
وعن  وجودته،  االقتصادي  األداء 
شدته  أو  االجتماعي  التماسك  مدى 
على  بدوره  يؤثر  الذي  الدولة،  في 
والسياسي  االجتماعي  االستقرار 

والتقدم االقتصادي فيها. 
وأضاف أن حضور الثقة يجعل الكلفة 
في  يعيشون  الذين  الناس  وأن  أقل، 
في  العالية  بالثقة  تتمتع  مجتمعات 
وقًتا  يمضون  ومعامالتها،  تعاملها 
وفي  والمفاضلة،  التفاوض  في  أقل 
وقاية أنفسهم من الغش واالستغالل.

وأشار إلى أن الثقة تزيد من المعامالت 
أفراد  جميع  بين  السياسي  والتفاعل 
اإليجابية  التوقعات  وتولد  المجتمع، 
يخص  فيما  المعامالت،  عن  الناتجة 
وإذا  بها،  المتبع  والواجبات  الحقوق 
تنخفض  الناس،  بين  الثقة  توافرت 
اإلنسان  تزود  الثقة  أن  الفتا  الكلفة، 
بصحة جسدية ونفسية، إذ إن الكذب 

القشرة  ويؤذي  االكتئاب  إلى  يؤدي 
والقرحة  التوتر  إلى  ويؤدي  المخية 

والتهابات القولون. 
المتبادلة  الثقة  أن  إلى  عايش  وتوّصل 
المال  رأس  أساس  هي  المجتمع  في 
التماسك  وإغراء  االجتماعي، 
فيه،  واالستقرار  واألمن  االجتماعي 
هي  الثقة  تكون  عندما  أنه  مضيفًا 
ال  العالقات  على  والمهيمنة  الغالبة 
يرى الفرد اآلخر غريًبا عنه، أو عدًوا له 

بل مواطًنا مثله ملتزًما بالقواعد. 
عايش  فيرى  القيم،  بخصوص  أما 
الغش  مثل  سلبية  قيم  توجد  أنه 
وقيم  الفساد،  تسبب  واالحتيال 
إيجابية وجاذبة نحو المركز والوحدة. 

والسلبية تدمر والثانية تعمر. 
في  المناخ  بين  العالقة  عن  وتحدث 
الصف والمدرسة والجامعة والسلوك 
واالرتباط  اليومية،  الحياة  في  المدني 
واالستقرار  الجيد  التعلم  بين  القوي 
منهج  أول  فالبحث  الديمقراطي، 
الطالب،  يتعلمه  ديمقراطي 
في  للطالب  السياسية  والمشاركة 
تسهم  التعليمية  المؤسسات  جميع 

في تطوير شخصيته للمستقبل. 
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غرناطة  جامعتي  يمثل  أكاديمي  ووفد  الكفاوين  عمر  الدكتور  الزراعة  كلية  عميد  بحث  أخباراألردنية-   
وبرشلونة في اسبانيا  سبل تعزيز التعاون األكاديمي والبحث العلمي.

بعمق  الصعوب  هاني  الدكتور  والمحاصيل  البستنة  قسم  رئيس  حضره  الذي  اللقاء  في  الكفاوين  وأشاد 
عالقات التعاون بين األردن واسبانيا مشيرا إلى اهتمام الجامعة األردنية باالنفتاح على العالم  الخارجي و 

تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة العلمية.
وتناول الجانبان إمكانية إقامة مشاريع زراعية وتبادل الزيارات العلمية وتنظيم المنتديات العلمية التي 

تخدم أهداف الجانبين.
مختبر  تطوير  النامية«  الدول  تنمية  أجل  من  للتعاون  االسبانية  »الوكالة  عزم  عن  الكفاوين  وكشف 
فسيولوجيا المحاصيل في كلية الزراعة في الجامعة األردنية بأجهزة و تقنيات متطورة تصل قيمتها )70( 

ألف دينار.

أجهزة وتقنيات اسبانية لكلية الزراعة 

البرنامج  مدير  بحث  األردنية-  أخبار 
الجامعة  في  مصنع  لكل  دكتور  الوطني 
العبدالالت،  يوسف  الدكتور  األردنية 
الجامعي  التعاون  مسؤولة  لقائه  خالل 
إليزابيث  بعمان  الفرنسية  السفارة  في 
نوغنت فتح قنوات التعاون بين الجانبين.
مسيرة  على  الضيفة  العبدالالت  وأطلع 
مشيرًا  تنفيذه  وآليات  وأهدافه  البرنامج 
 )80( البرنامج  ينفذ  الحالي  العام  أن  إلى 

مشروعًا مع شركات ومؤسسات أردنية.
تطوير  إلى  يهدف  البرنامج  أن  إلى  وأشار 
والمؤسسات  الصناعة  بين  العالقة 
بين  والمواءمة  جهة،  من  األكاديمية 
سوق  ومتطلبات  التعليم  مخرجات 
إلى  الفتًا  أخرى،  جهة  من  األردني  العمل 
في  للتميز  إبداعية  مراكز  إنشاء  فكرة 
البحث  في  ناشطة  بيئة  لخلق  الجامعة 

العلمي التطبيقي.
بدورها رحبت الضيفة بفتح آفاق التعاون 
التعليمية  والمؤسسات  البرنامج  بين 
الخبرات  تبادل  بغرض  الفرنسية، 
مشيدة  العلمية،  والتجربة  والمعلومات 
بتجربة البرنامج الذي يعتبر احد األدوات 
المهمة النفتاح الجامعات األردنية على 

مؤسسات القطاع الخاص في المملكة.

»دكتور لكل مصنع« ينفذ )80( 
مذكرة تفاهم إلعادة استخدام المياه العادمة مشروعًا مع القطاع الخاص العام الحالي

والمحافظة على البيئة

البيت  وآل  مؤتة  وجامعتا  األردنية  الجامعة  أبرمت  األردنية-  أخبار 
جامعية  مختبرات  واعتماد  قدرات  لبناء  تفاهم  مذكرة  البيئة  ووزارة 
األمريكية  الوكالة  مع  الصناعية  العادمة  المياه  فحوصات  إلجراء 

للتنمية الدولية.
البحث  لشؤون  الرئيس  نائبة  األردنية  الجامعة  عن  االتفاقية  ووقعت 
الدكتور  رئيسها  مؤتة  وعن  الخيمي،  هاله  الدكتورة  والجودة  العلمي 
عبد الرحيم الحنيطي، وعن آل البيت رئيسها بالوكالة الدكتور هاشم 
الدكتور  والبيئة  المياه  موارد  مكتب  مدير  الوكالة  وعن  المساعيد، 

ثوماس رودس.
البرنامج  في  ستشارك  األردنية  الجامعة  إن  الخيمي  الدكتورة  وقالت 
مع  بالتعاون  للجامعة  التابع  والبيئة  والطاقة  المياه  مركز  خالل  من 

الجهات األخرى الموقعة على المذكرة.
وأكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط أن هذا البرنامج هو واحد من 
سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة األمريكية 
العادمة  المياه  معالجة  محطات  مخرجات  أن  للتأكد  الدولية  للتنمية 
تأثير  أي  لها  وليس  األردنية  والمقاييس  المواصفات  تلبي  الصناعية 
سلبي على صحة المواطنين األردنيين، وأن الهدف هو التوسع في وصول 
عادمة  مياه  قياسات  إجراء  تستطيع  معتمدة  مختبرات  إلى  الوزارة 

صناعية وبالتالي دعم أنشطة االلتزام ومكافحة التلوث الصناعي. 
الدكتور  الوكالة   في  والبيئة  المياه  موارد  مكتب  مدير  قال  بدوره 
تقدمه  الذي  المتواصل  الدعم  في  مهمة  خطوة  :«هذه  رودس  ثوماس 
هذا  نتائج  وإن  البيئة،  حماية  مجال  في  األردنية  الحكومة  إلى  الوكالة 
التعاون سوف تضمن حماية موارد المياه في األردن لألجيال القادمة«.
يشار إلى أن مشروع إعادة استخدام المياه وحماية البيئة ومدته خمس 
سنوات ممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة 
AECOM العالمية، ويعمل مع هيئات التنظيم والشركات الصناعية 
وأنظمة  التلوث  مكافحة  مجال  في  تدريبًا  ويقدم  المملكة،  أرجاء  في 

إدارة البيئة.
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تعاون
واتفاقيات

في  الطب  كلية  عميد  بحث  األردنية-  أخبار    
مع  محافظة  عزمي  الدكتور  األردنية  الجامعة 
كوالكو  كارولين  والدكتورة  فتش  سايمن  الدكتور 
تطوير  سبل  البريطانية  جورج  سانت  جامعة  من 

برامج أكاديمية مشتركة.
التعاون  محاور  محافظة-  وفق  الجانبان-  وتناول 
المتنوعة، من تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل 
الطرفين،  بين  مشتركة  بأبحاث  والقيام  الطلبة، 
إمكانية  إلى  إضافة  كافة،  الطب  تخصصات  تشمل 
الخبرات  بتبادل  تتعلق  تفاهم  مذكرة  توقيع 
التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  العلمية، 
في  البريطانيين  الطب  كلية  لطلبة  المتطورة 

الجامعة األردنية.
الحاسوب  لمركز  زيارته  خالل  الوفد  واطلع 
إعجابه  مبديا  المركز،  تجربة  على  الجامعة  في 
بالخدمات التي يقدمها المركز على مستوى تنفيذ 
واألنظمة  المعلومات  حماية  وتطبيقات  البرامج 

العامة.

»األردنية « و » سانت جورج« البريطانية تبحثان التعاون

األردنية  الجامعة  رئيس  بحث  الغول  األردنية-زكريا  أخبار    
الدكتور اخليف الطراونة مع أمين عام وزارة التربية واألديان 
اليونانية البروفيسور فاسيليوس كوالينس سبل تطوير برامج 

أكاديمية مشتركة. 
األردنية  الجامعة  بين  التعاون  أطر  الجانبان  وتناول 
على  مشتركة  برامج  إنشاء  وإمكانية  اليونانية  والجامعات 
مستوى الدراسات العليا، كالبرامج المدمجة ذات االهتمام 

المشترك.
العلمي  التعاون  بتعزيز  المشتركة  رؤيتهما  الجانبان  وأكد 
اليونانية،  والجامعات  الجامعة  بين  الزيارات  تفعيل  وضرورة 
المجاالت  في  البحثي  التعاون  جهود  دعم  جانب  إلى 
بها  يمر  التي  االقتصادية  التحديات  لمواجهة  االقتصادية، 

البلدان.
والمراكز  والمعاهد  الكليات  حول  إيجازا  الطراونة  وقدم 
تفعيل  بصدد  الجامعة  أن  إلى  مشيرا  الجامعة،  تضمها  التي 

استيراتيجية تطويرية لبرامج عملها األكاديمية واإلدارية.
من  قدمته  وما  األردنية،  الجامعة  بمستوى  كوالينس  وأشاد 

الطراونة يبحث مع وفد يوناني سبل تطوير برامج 
أكاديمية مشتركة

زيارات
ووفود

جانب من اللقاء

خالل اللقاء

والدولي،  المحلي  المستويين  على  إنجازات 
وشعبي  قيادة  بين  العالقات  عمق  مؤكدا 

البلدين. 
حضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون الدراسات 
الدكتورة  والجودة  العلمي  والبحث  العليا 
مكتب  ومدير  الحوراني  الخيمي-  هالة 

العالقات الدولية الدكتور رامي علي .
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اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة  رئيس  أكد  األردنية-  أخبار 
تطوير  في  زين  شركة  به  تضطلع  الذي  الرائد  الدور  أهمية  الطراونه 

قطاع االتصاالت في المملكة.
وأشار خالل لقائه رئيس الهيئة التنفيذية لشركة زين أحمد الهنانده 
ورؤيتها  وتطلعاتها  الجامعة  اهتمام  محط  هي  زين  مع  الشراكة  أن 

المستقبلية.
إلى  مشيرًا  الجامعة،  شهدتها  التي  التحوالت  الطراونه  واستعرض 
إلى  ومنوها  لتأسيسها،  الخمسين  بالعيد  الحالي  العام  احتفاليتها 

دالالتها العميقة وارتباطها الوثيق مع المجتمع األردني. 
وقال الطراونة أن الجامعة أعدت لهذه المناسبة الوطنية سلسلة من 
النشاطات األكاديمية أبرزها إصدار مؤلفات تتناول مسيرة الجامعة 
اليوبيل  حديقة  إنشاء  جانب  إلى  عامًا  الخمسين  خالل  وانجازاتها 
لطلبة  بحثي  علمي  مختبر  إقامة  تصميمها  في  سيراعى  التي  الذهبي 

كلية الزراعة واستخدامها كمتنفس حقيقي للمجتمع الجامعي.
بدوره أبدى الهنانده استعداد زين لدعم بعض المشاريع التي تنفذها 
الجامعة في احتفاليتها إيمانا من الشركة بدور الجامعة التنويري في 

خدمة المجتمع األردني .
وأكد الهنانده رغبة زين بالتوسع في التعاون المستقبلي مع الجامعة، 
مشيرا إلى تنفيذ برامج تقنية في االتصاالت تم اإلنفاق عليها مع إدارة 

الجامعة.

أخبار األردنية- هبة الكايد-  بحث 
عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
األستاذ  األردنية  الجامعة  في 
لقائه  لدى  قاقيش  سميح  الدكتور 
شبكة  من  فرنسيا  أكاديميا  وفدا 
تعزيز  سبل  الفرنسية  الجامعات 
الجامعة  بين  ما  المشترك  التعاون 

والمؤسسات التعليمية الفرنسية.
اللقاء  في  الجانبان  وتناول     
الرقابة  وحدة  مدير  حضره  الذي 
وأستاذ  الداخلي  والتدقيق 
صويص  د.غالب  المدنية  الهندسة 
كلية  بين  ما  التعاون  آلية  بحث 
الفرنسية  والجامعات  الهندسة 
الدراسات  برامج  في  وخاصة 

زين تدعم احتفالية »األردنية« بالعيد الخمسين 
لتأسيسها

»األردنية« تتعاون في برامج الدراسات العليا وإدارة 
المشاريـــع

المشاريع  إدارة  وبرنامج  العليا 
الذي يشتمل على أربعة تخصصات 
رئيسة هي إدارة اإلنشاء والهندسة 
والهندسة  والبيئة  والمياه  النووية 

المعلوماتية.
  وأكد د. قاقيش على أهمية تبادل 
من  الجانبين  بين  العلمية  الخبرات 
والدورات  المحاضرات  عقد  خالل 
تطوير  في   يسهم  بما  التدريبية 
العلمي  والبحث  الجامعي  التعليم 

ولما فيه خدمة المجتمع المحلي.
من  كل  الفرنسي  الوفد  ضم         
دويسي  ود.مايكل  ريجيول،  د.آني 
والمندوبة  المير  جوس  ود.ماري 
الفرنسية  السفارة  في  الثقافية 

إليزابيث ينجونت. 
في ذات السياق بحث عميد معهد 
نبيل  الدكتور  الجامعة  في  اآلثار 
الخيري مع مدير العالقات الدولية 
جامعة  في  »آيرست«  لمعهد 
دو  الدكتور  الفرنسية  السوربون 
أكاديمية  برامج  تطوير  سبل  سيل 
إضافة  المعهدين،  بين  مشتركة 
متطورة  علمية  مشاريع  عمل  إلى 
تصب في مصلحة الطلبة وترفدهم 

بالخبرات المطلوبة .

زيارات
ووفود

في زيارة لوفد من شبكة الجامعات الفرنسية
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مشاركاتمشاركات

األردنية  الجامعة  رئيس  نائب  شارك  األردنية-  أخبار 
رضا  الدكتور  العلمية  والمعاهد  الكليات  لشؤون 
شبلي، مندوبا عن رئيس الجامعة، في الدورة الخامسة 
العربية،  الجامعات  التحاد  العام  للمؤتمر  واألربعين 
في  عبداهلل  بن  محمد  سيدي  جامعة  نظمته  الذي 
دولة فاس في المغرب، بعنوان » مستقبل الجامعات 
العربية في ظل المتغيرات في العالم العربي«، وتحت 
رعاية الملك محمد السادس، ومشاركة أكثر من 180 
ممثلي  إلى  إضافة   ، االتحاد  في  عضوا  عربية  جامعة 
عدد من المنظمات والمؤسسات العربية واإلقليمية.
الملقاة  والنهضة  التغيير  أهمية  إن  شبلي   وقال 
دور  تفعيل  ضرورة  تؤكد  العالي  التعليم  عاتق  على 
التي  الجامعات  أن  إلى  منوها   ، العربية  الجامعات 
من  قرن  عبر  والحرية  العقل  أصوات  منها  خرجت 
الزمان، ومنذ تأسيس أول جامعة عربية حديثة جديرة 
بأن تتبوأ صدارة مؤسسات التغيير العربي، ألجل حياة 
أفضل ترتكز على أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية 

وتنمية مستدامة.
الجامعات  اتحاد  دور  المؤتمر،  خالل  شبلي  وتناول 
العربية وما حققه من إنجازات على مستوى الجامعاتن 
على  واضح  دليل  اإلنجازات  هذه  أن  معتبرا  األعضاء 

نجاح العمل العربي المشترك المقرون بصدق النوايا 
والرغبة الحقيقية في خدمة العلم واإلسهام في رسم 
في  المطلوب  األكاديمي  المستقبل  نحو  الطريق 

عالمنا العربي.
في  أكد  قد  السادس  محمد  المغربي  العاهل  وكان 
كلمته التي ألقاها  نيابة عنه مؤرخ المملكة المغربية 
يعبر  الدورة  موضوع  اختيار  أن  المريني  عبدالحق 
تنهض  أن  يجب  الذي  الدور  بضرورة  الوعي  تزايد  عن 
التنمية  تحقيق  سبيل  في  العربية  الجامعات  به 
لرفع  العربي  الشباب  وتأهيل  تكوين  في  والمساهمة 
مختلف التحديات التي تواجه البلدان العربية لما فيه 

صالح شعوب األمة العربية.
الجامعات  التحاد  العام  األمين  أشار  أخرى  جهة  من 
العربية الدكتور سلطان أبوعرابي العدوان إلى التقدم 
بالعالم  تحقيقه  تم  الذي  والتكنولوجي  العلمي 
العلمي  البحث  على  اإلنفاق  نسبة  أن  موضحًا  العربي، 
والتقني في العالم العربي تتراوح ما بين 5ر0 في المائة 
و2ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، الفتًا أن هذا 
بينما  الحكومي،  القطاع  على  فقط  يقتصر  التمويل 

يغيب تماما دور القطاع الخاص في هذا المجال.

شبلي: الجامعات تتصدر مؤسسات التغيير 

ضمن مشاركة »األردنية« في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية
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مشاركات

الجامعة  شاركت  األردنية-  أخبار 
)كازا  مؤتمر  فعاليات  في  األردنية 
العاصمة  في  أميريكاس(  الس  دي 
تحت  عقد  الذي  هافانا،  الكوبية 
تعاون  حلقات  »نساء  عنوان 
أمريكا  وتاريخ  ثقافة  في  ومشاركة 

الالتينية ومنطقة الكاريبي«.
في  التدريس  هيئة  عضو  وقدمت 
في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم 
الشعالن  سناء   الدكتورة  الجامعة 
الدكتور  بمشاركة  عمل  ورقة 
آل  جامعة  من  كاظم  عدنان 
الّنصي  بعنوان:»اإلنتاج  البيت 
بين  مقارنة  للمرأة:دراسة  والفّني 
الالتينية  أمريكا  في  المبدعة 

واآلخر  الذات  العربية:  والمرأة 
فدوى  سيرة  بين  والّصراع«:مقارنة 
صعبة«  رحلة  جبلية  »رحلة  طوقان 
 » باوال   « الليندي  إيزابيل  وسيرة 

أنموذجًا.
بحثيهما  في  الباحثان  وتناول 
في  الّنسوّية  اإلبداعّية  التجربة 
خصوصيات  مع  وتعاطيها  العالم 
فضاًل  مبدعاتها،  وذوات  مرحلتها 
الخاصة  المعطيات  تمثيل  عن 
متضّمنة  الّتجربة،  لتلك  المكّونة 

جميع أشكال التقليد والّتجديد.
الّسيرة  »إن  الشعالن:  وقالت 
حقول  من  حقل  الّنسوّية  األدبّية 
أن  مشيرة  أخصبها«،  بل  الّتعبير 

الّدراسة تقارن بين تجربتي  العربّية 
سيرتها»رحلة  في  طوقان،  فدوى 
واألمريكو- صعبة«،  رحلة  جبلّية 
في  الليندي،  إيزابيل  التينية 
طرح  حيث  من  سيرتها»باوال«، 
مؤكدة  والّصراع،  واآلخر  الّذات 
ناحية  من  تتماثل  التجربة  أن 
واآلخر  للذات  استحضارها 
مكوناتها،  كّل  في  والّصراع 
وتختلف من ناحية الّتعبير عن هذه 

المفردات وأدواته.
عشر  التاسع  هو  المؤتمر  أّن  ُيذكر 
منذ انطالقه عام 1994 حول المرأة 
الالتينية  أمريكا  في  والثقافة 

ومنطقة البحر الكاريبي.

الشعالن وكاظم : السيرة األدبية النسوية أخصب 
حقول التعبير 

في مؤتمر اإلبداع النسوي في هافانا...



مشروعا  حصل   - األردنية  أخبار 
منكو  حمدي  مركز  »إنجازات 
 »)2011-1999( العلمية  للبحوث 
في  التميز«  كلية  و»الصيدلة 
الجامعة األردنية على المرتبة األولى 
للتميز  طالل  بن  الحسن  جائزة  في 

العلمي للعام 2012.
   وكرم سمو األمير الحسن بن طالل 
للعلوم  األعلى  المجلس  رئيس 
بالجائزة،  الفائزين  والتكنولوجيا 
خالل حفل أقيم  في المركز الثقافي 
ميالد  عيد  مع  تزامنا  الملكي 
بن  رعد  األمير  سمو  بحضور  سموه، 
األميرة  وسمو  األمناء،  كبير  زيد 
وزراء  ورؤساء  الحسن  بنت  سمية 
وعلمية  وطنية  وشخصيات  سابقون 

وأكاديمية وإعالمية وسياسية.
فيها  شارك  التي  الجائزة  وتهدف 
عشر  مثلت  مشروعًا  عشر  سبعة 
مؤسسات تعنى بالتعليم العالي، إلى 
على  التعليمية  المؤسسات  تحفيز 
مستوياتها  في  العلمي  التمّيز  تجذير 
ومشاركتها  المختلفة،  ونشاطاتها 
الفاعلة في العملية التنموية القائمة 

على اقتصاد اإلبداع.
في  الحسن  األمير  سمو  وقال       
»إن  التسليم:  حفل  قبيل  كلمته 

ضرورية  وهي  إنساني،  حق  المعرفة 
الشاملة  التنمية  الستدامة  تنموية 
والتفاعل  العطاء  واستدامة 

اإلنساني«.
 16 خالل  استطعنا   : سموه  وأضاف 
من  الخيرة  خيرة  تقديم  مضت  عاما 
بمجاالت  واألردنيات  األردنيين 
مختلفة،  ومتميزة  متفوقة  علمية 
مشددا على أن يولي اإلعالم العربي 
االهتمام  المتميز  العربي  اإلنسان 
الشان  على  التركيز  وعدم  والرعاية، 
جوانب  تاخذ  وبرامج  السياسي، 
حساب  على  وترفيهية  ملهية  أبعاد 
واألكاديمي  العلمي  اإلبداع  تشجيع 
التي  والتميز  والتقدم  والبحثي 
تساعد على تطوير حياتنا وازدهارها.
الشباب  بيد  األخذ  إلى  ودعا 
البيئة  وتوفير  ورعايتهم  ودعمهم 
والتميز،  اإلبداع  من  تمكنهم  التي 
موضحا أن واقع الطلب على التعليم 
األردني مرتبط إلى حد بعيد بالطلب 
مخرجاته  ربط  وعدم  االجتماعي، 
البطالة  الى  أدى  ما  السوق،  بحاجة 

االكاديمية.
البرامج  تحويل  ضرورة  سموه  وبين 
الربحية إلى برامج بحثية ومشروعات 
وعلى  أصحابها  على  بالفائدة  تعود 

الوطن، مشيرا إلى أن البحث العلمي 
مكانه  يراوح  بعيد  حد  إلى  يزال  ال 
والمتطلبات  االحتياجات  حيث  من 

المجتمعية والتنموية الوطنية.
اصالحات  شهد  األردن  أن  وأكد 
جهود  نحو  توجيهها  تم  شاملة 
على  االنفاق  أن  إلى  مشيرا  التنمية، 
البحث العلمي ال يتجاوز 3 الى 4 من 

الناتج المحلي االجمالي.
وقال إن األردن يشهد تقدما ملحوظا 
الكمية،  الناحية  من  التعليم  في 
متزايد  باهتمام  الموهوبون  ويحظى 

مع تباين في البيئات المدرسية.
أن  إلى  الحسن  األمير  سمو  وأشار    
لوكالة  الداعمين  اكبر  من  األردن 
أن  ذاته  الوقت  في  مؤكدا  الغوث، 
الالجىء الفلسطيني أسهم في بناء 

اإلقتصاد األردني.
تحكيم  لجنة  رئيس  قال  جانبه  من 
أبو  محمد  الدكتور  الجائزة 
اليوم  تكتسب  الجائزة  إن  حمور 
وعي  في  ورسوخًا  مستقرة  تقاليد 
للمؤسسات  تمنح  اذ  المتنافسين، 
حققت  التي  الوطنية  العلمية 

إنجازات مبتكرة.
انشئت  التي  الجائزة  أن  وأضاف 
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والعلمية  التعليمية  النشاطات 
المؤسسات  في  والتكنولوجية 
وتمنح  والتدريب،  بالتعليم  المعنية 
أسهمت  التي  الوطنية  للمؤسسات 
األكاديمية  اإلنجازات  خالل  من 
والعلمية أو التكنولوجية، في تطوير 
أساس  على  والتدريب  التعليم 
مواصفات  خالل  ومن  اإلسهام 
الحياة  مناحي  في  مميزة  أكاديمية 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

وتطوير برامج ناجحة وفاعلة.
خبراء  التحكيم  لجنة  وشملت 
المجاالت  مختلف  في  متخصصين 
وتكنولوجيا  كالهندسة  العلمية 
والطب  واالقتصاد  المعلومات 
المشروعات  لتقييم  والصيدلة 
المحددة  المعايير  وفق  المتنافسة 

من تعليمات الجائزة.
األعلى  للمجلس  العام  األمين  وبين 
الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم 
ُتمنح  الجائزة   أن  الشريدة   خالد 
الدولة  مؤسسات  من  فئات  لثالث 
دورة  ضمن  بالتناوب  التعليمية 
مؤسسات  وهي:  أعوام  ثالثة  مدتها 
التعليم  ومؤسسات  العام،  التعليم 
المهني  التعليم  ومؤسسات  العالي، 

والتقني.
منذ  ُمنحت  الجائزة  أن  وأضاف 
إنشائها وحتى العام الماضي لواحدة 
وطنية،  تعليمية  مؤسسة  وستين 
لمؤسسات  منها  وعشرون  ثالث 
منها  عشرة  وتسع  العام،  التعليم 
وتسع  العالي،  التعليم  لمؤسسات 
المهني  التعليم  لمؤسسات  عشرة 

والتقني.
ظفر  الثانية   المرتبة  أن  يذكر 
األلمانية–  الجامعة  مناصفة  بها 

ومدرجات   مختبرات  تجهيز  الى  
والعلمية  التقنية  الوسائل  بأحدث 
أحدث  وتوفير  المركز،  مبنى  في 
الرنين  جهاز  منها  العلمية  األجهزة 
انحرافات  وجهاز  المغناطيسي، 
األشعة السينية، وعقد المحاضرات 
وإنجاز  عمل،  وورش  والمؤتمرات 
المركز  من  مدعومة  علمية  مشاريع 
ومن جهات خارجية، وغيرها الكثير 

من اإلنجازات .  
كلية  عميد  قال  جهته  من   
الصيدلة الدكتور طالل أبو ارجيع إن  
فوز كلية الصيدلة  بالجائزة جاء نتاج 
عملها الدؤوب في االرتقاء بمستوى 
باقي  عن  وتميزها  العلمي  الكلية 
المهمة  المراكز  من  فهي  الكليات، 
الجامعي،  التعليم  في  والرائدة 
فحسب،  األردن  مستوى  على  ليس 
العربية  المنطقة  مستوى  على  وإنما 

والعالمية.
إلى  تطمح  الكلية  أن  وأضاف   
وقد  عالمي،  تصنيف  على  الحصول 
الهدف،  هذا  تحقيق  على  العمل  بدأ 
التحتية  بالبنية  االهتمام  خالل  من 
الكلية،  مبنى   هيكلة  وإعادة 
الصيدالني  القطاع  مع  بالشراكة 
استحداث  تم  حيث  والعام،  الخاص 
بأحدث  مزودة  تدريسية  قاعة   14
بعد  التعليمية،  التكنولوجيا  وسائل 
أن كانت مقتصرة على ثالث قاعات 
بالبحث  يتعلق  وفيما  إنشائها،  منذ 
األبحاث  عدد  تجاوز  فقد  العلمي، 
المنشورة حتى نهاية عام 2011 )171( 
براءات   )8( إلى  باإلضافة  بحثا، 
 ، كثيرة  أخرى  وإنجازات  اختراع، 
الخريجين  كفاءة  رفع  في  ساهم   ما 

واالرتقاء بالعملية التعليمية.

»برنامج  مشروعها  عن  األردنية 
البصري«  التأهيل  في  الدبلوم 
والمياه  الطاقة  هندسة  وبرامج 
األميرة  وجامعة  وإدارتها«،  والبيئة 
مشروعها  عن  للتكنولوجيا  سمية 
ونظم  أمن  في  ماجستير  »برنامج 
الرقمية«،  والجرائم  المعلومات 
وفاز بالمرتبة الثالثة مناصفة جامعتا 
اليرموك عن مشروعها »تجربة كلية 
التكنولوجية  للهندسة  الحجاوي 
مخرجات  بين  الفجوة  جسر  في 
العمل«،  سوق  واحتياجات  التعليم 
عن  األردنية  والتكنولوجيا  والعلوم 
برنامج  أول  »استحداث  مشروعها 

للصيدلة السريرية في األردن«.
قالت  متصل  سياق  وفي   
للبحوث  منكو  حمدي  مركز  مديرة 
إن  البواب  عبير  الدكتورة  العلمية 
المشاركة  إلى  دائما   يتطلع  المركز 
الجامعة  إمكانات  تطوير  في 
بحوث  إجراء  خالل  من  األردنية، 
علمية  مجاالت  في  أصيلة  علمية 
بما  البحوث  تلك   ودعم  عدة، 
المتعلقة  الجامعة  وتعليمات  يتفق 
تهيئة  جانب  العلمي،إلى  بالبحث 
الحديثة  المختبرات  بعض  وتجهيز 
بأحدث  والمزودة  والمتخصصة 
العلمية  البحوث  إلجراء  األجهزة 
المركز،  مبنى  داخل  والتطبيقية 
علمية  صالت  تشكيل  إلى  باإلضافة 
التعاون  تشجيع  خالل  من  فاعلة 
في  المختصين  من  مجموعة  بين 
على  والعمل  المختلفة  العلم  فروع 
ودوليًا  محليًا  المشاكل  معالجة 

وغيرها الكثير من التطلعات .
أهم  عن  حديثها  في  وأشارت 
  » 2011 للعام  المركز  »إنجازات 
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»األردنية« تظفر بلقب بطولة الجامعات لكرة الطاولة

»التربية الرياضية« بطال لدوري الكرة والصيدلة » وصيفا«

الجامعة  ظفرت  األردنية-  أخبار 
الجامعات  بطولة  بلقب  األردنية 
لكرة الطاولة، التي نظمها االتحاد 
العلوم  جامعة  قاعة  في  الرياضي 

والتكنولوجيا.
حققت  بعدما  األردنية  واعتلت 
بألقاب  بالفوز  الكاملة  العالمة 
للطالب  والفردي  الفرقي 

والطالبات.
عميد  نائب  سلم  الختام  وفي   
شؤون الطلبة د.برهان الدين البس 
الميداليات  والالعبات  الالعبين 
التذكارية والكؤوس على الفائزين، 
بحضور مدراء النشاط الرياضي في 

الجامعات  المشاركة.

كلية  أحرزت  األردنية-  أخبار 
الجامعة  في  الرياضية«  »التربية 
الجامعة  كليات  دوري  بطولة 
 ،2012 للعام  القدم  كرة  بخماسي 
والتي شاركت فيها )18( كلية من 
أربع  إلى  قسمت  الجامعة  كليات 

مجموعات.
قد  النهائية  المباراة  وكانت   
النشاط  صالة  ملعب  على  جرت 

الرياضية«  »التربية  بين  الرياضي 
التربية  بفوز  وانتهت  و«الصيدلة« 
مباراة  في   )4-8( بواقع  الرياضية 

اتسمت باإلثارة واألداء الرائع.
 وتوج عميد شؤون الطلبة الدكتور 
رئيس  عن  مندوبًا  الشرعه  نايل 
الجامعة الفريق الفائز، وسلم كأس 
التربية  كلية  فريق  لكابتن  البطولة 
هاني،  محمد  الطالب  الرياضة 

ووزع الميداليات على الالعبين من 
الفريقين.

التربية  كلية  عميد  المباراة  حضر   
المغربي  عربي  الدكتور  الرياضية 
الدكتور  الصيدلة  كلية  وعميد 
العميد  ونواب  أبورجيع  طالل 
الكليتين  في  األقسام  ورؤساء 

وحشد من الطلبة. 

لقطات من الدوريلقطات من الدوري



د. عمر الحضرمي

والتعليم  بالمطلق،  للتعليم  أن  التربوية  بالعملية  المشتغلين  كل 
ومؤثرة  وخطيرة  عميقة  أبعادًا  الخصوص،  وجه  على  الجامعي 
تداعيات  ذات  العملية  هذه  كون  وذلك  المجتمعات،  بناء  في 
أي  دائمة،  عملية  وأخيرًا،  أواًل  ألنها،  واقتصادية،  وفكرية  وثقافية  نفسية 
أنها غير محدودة في الزمان أو المكان أو الجيل. وأكثر من ذلك فقد أبدت 
بالتربية  خاصًا  اهتمامًا  »الدولة«  عن  المسؤولة  والهيئات  المؤسسات  كل 
وجماعات،  أفرادًا  المجتمع،  مكّونات  من  أساسي  مكّون  ألنها  والتعليم 
أي  فإن  ولذلك  مصائرها،  وتحدد  الشعوب  مستقبل  ترسم  فإنها  وبالتالي 
للدولة،  البنائية  القدرة  تراجع  بالضرورة،  يعني،  الجامعي  التعليم  في  تدهور 
بل وإن أي خلل أو تقصير فيه يقود في كل األحيان إلى السقوط واالنهيار في 
المجتمعات. وهنا يجب أن نحدد أن العملية التربوية ال تقتصر على الطالب 

أو المعلم أو المناهج أو األبنية أو البنى التحتية، وإنما هي تشمل ذلك كّله.
لقد شهدنا بعد الحرب العالمية الثانية أن الدول قد وضعت خططًا وبرامج 
وحاجات  الفرد  حاجات  تلبية  إلى  النتيجة،  في  تهدف،  وإستراتيجيات 
المجتمع، وعليه فقد ذهبت هذه الدول إلى البدء بمراجعة شاملة للتركيبة 
الداخلية للجامعات التي كانت تركز في تخصصاتها ومناهجها على تدريس 
فقط،  األساسية  بالحاجات  الطالب  تزويد  األول  هّمها  تقليدية  مواضيع 
األساسية  بالمهارات  محيطين  بخريجين  األسواق  امتالء  إلى  ذلك  أدى  وقد 
والمبدعة  والخالقة  المميزة  الخريج  شخصية  ببناء  االهتمام  دون  المجردة 
وصاحبة المبادرات، ألن التعليم الجامعي كان مقتصرًا على االكتفاء بتزويد 
عقله  في  ما  ُيْفرغ  ثم  يحفظها  أن  إال  عليه  وما  مكتوبة،  بمعلومات  الطالب 
الدرجات  على  حصل  كلما  الحفظ  على  قدرة  يملك  كان  وكلما  الورق.  على 
أو  التحليلية  قدراته  استخدام  أو  شخصيته،  بإبراز  ُيَكّلف  أن  دون  العالية، 

محاكمة المعلومة التي تعطى له.
أما في الوطن العربي، فالبرغم من التغّير الجذري والثوري الذي لحق بالتعليم 
للتعليم  البدائي  العصر  في  نعيش  الزلنا  فإننا  المتقدمة،  الدول  في  الجامعي 
الجامعي، ولذلك فقد أكد الكثيرون أن أهم مظاهر التخلف في الوطن العربي 
الجامعية،  التعليمية  المؤسسة  تخلف  إلى  األساس  في  عائدة  هي  وأسبابه، 
األمر الذي أّدى إلى غياب »الجامعة«، حسب المفهوم الحديث لها، في طول 
الوطن العربي وعرضه، وما نراه اآلن ال يتعدى كونه »مدارس« للتعليم العالي 
التقليدية  الكالسيكية  المؤلفات  ودراسة  والوعظ  والتبشير  التلقين  تعتمد 
التي تفترض أن الطالب ال يتعدى كونه وعاء ُيمأل بالمعلومة العامة، دون أن 
يحللها أو يحاكمها أو حتى يفكر في تفّحص مدى صدقيتها أو علميتها. ولعل 
ال  العربي،  المجتمع  في  هزيلة  قيادات  ضخ  في  واألهم  األول  السبب  هو  هذا 
تملك أية قدرة على إحداث أي تغيير في البنى األساسية لهذا المجتمع. وكل 
إعادة  عملية  أنه  العربي  الوطن  في  الجامعي  التعليم  به  يوصف  أن  يمكن  ما 
أنها  أساس  على  العليا  والمعاهد  الجامعات  إلى  النظر  دون  للتخلف،  إنتاج 

العمود الفقري في عملية التقدم االجتماعي واالقتصادي للدول.
بأن  اإليمان  إلى  طويل  زمن  منذ  اتجه  قد  المتحضر  العالم  أن  ذلك  وخطورة 
بقاء الدول هو قائم على المنافسة التقنية والمعلوماتية، وهذه مرتكزة، في 
أصلها، على ترسيخ مفهوم اإلنتاج الذاتي الذي ال يمكن تحقيقه إال إذا أعدنا 

النظر، وبشكل جّدي، في عملية التعليم الجامعي.
هذه دعوة يمكن أن توجه إلى كل المؤسسات المسؤولة عن التعليم الجامعي 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  القيادات  كل  وإلى  العربي،  الوطن  في 
هذا  بناء  إلى  نسارع  أن  فعلينا  كثيرًا،  سبقنا  الوقت  أن  ولما  فيه.  والثقافية 
المشروع والبدء بالتنفيذ فورًا، وغير ذلك سنجد أننا سنعاني من المزيد من 

التدهور واالنهدام واالنهيار والتخلف على كل المستويات.

التعليم الجامعي.. المعضلة والحل..!

45

مقاالت



46

د. كميل فرام 

مسيرته  عبر  األردنية  الجامعة  مستشفى  حققها  التي  االنجازات  عن 
تسرد  وهي  طبية  موسوعة  لكتابة  تصلح  مادة  التأسيس  منذ  الممتدة 
شامخة  طبية  مؤسسة  لوالدة  الوطن  بتاريخ  مضيئة  نقاطا  الفخر  بحروف 
أبنائه  بجهود  المستشفى  هذا  استطاع  حتى  متواضعة  وإمكانات  صعبة  ببدايات 
مؤهاًل  يصبح  لكي  الحواجز  اجتياز  عليه  فكان  الطموح،  بمستوى  خدماته  يقدم  أن 
على  حصوله  وما  والعالم،  المنطقة  مستوى  على  المتقدمة  العلمية  المراكز  لعضوية 
وشهادة  بمكانته  اعتراف  صك  إال  واإلقليمية  والدولية  الوطنية  االعتماد  شهادات 

مصدقة لنجاحه.
مفهوم المستشفى بتعريفه اللغوي والشائع يتمثل بمؤسسة عالجية تقدم الخدمات 
الصحية والشفائية للمحتاجين بواسطة كوادرها الطبية المتخصصة مقابل أجر مادي 
لمستشفى  بالنسبة  تماما  مختلف  الحال  واقع  ولكن  الطبية  األعراف  حسب  يتقرر 
أهدافه  أركان  تكامل  خالل  من  المتميزة  بخدماته  يعتمد  والذي  األردنية  الجامعة 
تقررها  ثابتة  بأسعار  اليتيمة  الحصرية  بصورته  العالجي  الروتين  حدود  تتعدى  والتي 
البناء  فثالوث  إطالقًا،  الربحية  وغير  األردنية  بالجامعة  النافذة  والقوانين  األنظمة 
الواسعة  بصورتها  األهداف  لتكامل  المثالية  الصورة  يعطي  للمستشفى  الهرمي 
وتتداخل  فتتكامل  االطمئنان  أفق  ضمن  متوازية  بخطوط  تسير  والتي  والمتداخلة 

األهداف العالجية والتعليمية والبحثية بقدر يجعلها لحنًا لعزف سيمفونية اإلبداع.
انجازات المستشفى على المستوى العالجي تتعدى حدود التوقع خصوصا بمحدودية 
مكتملة  ألسرته  اإلشغال  نسبة  أن  اذكر  أن  ويكفي  ذاته  على  العتماده  اإلمكانات 
وضمن المستوى الثابت على مدار العام، شهادة اعتراف من المرضى الذين نالوا شرف 
الوصول إليه من اجل الشفاء واالستفادة من جهود العاملين فيه وإمكاناته العالجية 
والتشخيصية باعتباره المستشفى المركزي األول والذي يستقبل الحاالت العالجية 
ونفاد  األمل  شموع  انطفاء  بعد  مظلم  بنفق  وتسير  القدر  فيها  يضيق  عندما  الصعبة 
العلمية  بدرجاته  مؤهل  بالمستشفى  الطبي  فالطاقم  الشفاء،  بسوق  الصرف  رصيد 
وخبراته العملية ليجعل التكامل والتعاون بالقدر الذي يبعث على االطمئنان للمرضى 
بين  يوقع  الذي  الثقة  بعقد  تتمثل  األولى  العالجية  فالخطوة  الدرجة  بنفس  واألطباء 

المريض والطبيب للشفاء.
احتضن  حيث  العالجية  لرسالته  مكملة  خطوة  تعتبر  التعليمي  الشق  في  المستشفى 
ويحتضن بين أقسامه المختلفة المئات من طلبة كلية الطب وطب األسنان والصيدلة 
أو  البكالوريوس  مستوى  على  سواء  األردنية  الجامعة  في  التأهيل  وعلوم  والتمريض 
بالتعامل  ينحصر  الفنية  المهارات  لكسب  العملي  التطبيق  فركن  العالي  االختصاص 
مع المرضى، سياسة ضمنت االعتراف بسنوات التدريب السريرية بين أقسامه بجميع 
الجامعة  أساتذة  أدائها  على  يقوم  التعليمية  فرسالته  والعالمية،  العلمية  المراكز 
لتوظيفها  الصحية  العلوم  في  الجديد  يواكبون  والذين  المعنية  بالكليات  األردنية 
العالجية  الخدمة  قانون  أن  حيث  وأساسية  إلزامية  خطوة  الوطن،  أبناء  لخدمة 
متخصص  طبي  طاقم  ويساعدهم  بالجامعة،  التدريسية  الهيئة  بأعضاء  أدائها  يحصر 
الطب  كلية  فعميد  األقران،  بين  الكبار  لعضوية  باالنتساب  تليق  متميزة  وبمهارات 
هو واحد من الذين واكبوا البناء بالكلية منذ زمن بعيد ويعمل بجهد متميز لالرتقاء 
برسالة  لقناعته  العطاء  راية  حمل  قد  العام  والمدير  الطموح،  بقدر  الطلبة  بمستوى 
والمستشفى  الكلية  يكفي  ونقول:  بالنتيجة  لنصل  الكلية  مع  بتوأمة  تترجم  أن  يجب 
فخرًا انتشار األبناء بجميع قارات األرض بتميز، فالطموح الذي ينتظره حجيج المرضى 
أن  خصوصا  والتجديد،  التحديث  ثوب  بارتداء  والمستشفى  الكلية  يلزم  لشفائهم 
وتوظيفها  الساعة  مدار  على  الجديد  والدة  عن  تعلن  الطبية  االكتشافات  مختبرات 

بالتوقيت المناسب حكمة.
واالنفراد  التميز  نقطة  يمثل  البحثي  الجانب  في  العلمية  اإلنجازات  عن  الحديث 
األبحاث  بنشر  الجامعي  القانون  بحكم  مطالب  الطبي  فالفريق  القمة،  باحتالل 
العلمية في المجالت المحكمة بمجال البحث العلمي، عنوان يعكس اإليمان بتحسين 
مستوى األداء الفردي بأحدث األساليب العلمية بهدف التميز والذي ينعكس إيجابيًا 
السنوية  وميزانيته  المستشفى  دخل  من  جزء  فتخصيص  والمؤسسة،  الفرد  على 
تهدف  أبنائه،  على  ينفقها  أو  يستضيفها  التي  الطبية  والمؤتمرات  العلمي  للبحث 
لتحسين مستوى األداء واالطالع على المستجدات وتبادل الخبرات عند المشاركة 
بالمظاهرات العالمية الكبيرة، سياسة تبشر بتواصل االنجازات للمستشفى ولن تقف 

بحدود الزمن واإلمكانات كجزء من مسؤوليته وفقرة من دستوره.

إنجازات مستشفى الجامعة األردنية

مقاالت
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كبير  محمد  بن  غازي  األمير  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة 
المستشارين لجاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث 
يؤكد  األردن  علماء  رابطة  اشهار  لرعاية  لجاللته  الشخصي 
والصالحين  األجالء  العلماء  يحتلها  التي  المكانة  للشك  يدع  ال  شكل  في 
ومخافة  والتقوى  باإليمان  يعمر  الذي  جاللته  قلب  في  المخلصين  العابدين 
في  الطبيعية  مكانتهم  األردن  علماء  يأخذ  ان  بضرورة  حق  عن  ويؤمن  اهلل 

إرشاد األمة وتنويرها..
يأخذوا  ولم  يشتهروا  لم  األردنيين  العلماء  أن  إلى  غازي  األمير  لفت  ولئن 
مكانتهم الطبيعية ال في األردن وال في خارجه ألسباب أهمها أن األردن دولة 
فقيرة فلم يحصل العلماء على الدعم المادي واإلداري الذي يستحقونه فإن 
لها  يمكن  مرحلتين  بين  فاصاًل  حدثًا  ستشكل  األردن  لعلماء  رابطة  إنشاء 
فيما  والتوفيق  صفوفهم  وتوحيد  أفكارهم  ونشر  العلماء  دعم  في  تسهم  أن 
بينهم ناهيك عما يشكله انضمام سموه إلى عضوية الرابطة من دفع معنوي 
إن  وبخاصة  وحثيثة  مباشرة  ملكية  برعاية  تحظى  إنها  وبخاصة  لها  وقيمي 

جاللة الملك وعد بمنح ارض إلنشاء مقر دائم للرابطة.
من هنا جاء إعراب مندوب جاللة الملك عن أمله في أن يجتمع في الرابطة 
واألشعري  والسلفي  والصوفي  والحنفي  والمالكي  الشافي  العلماء  من  الكل 
والماتريدي وعلماء النقل وعلماء العقل، ليضع األمور في نصابها الصحيح 
الن الهدف من إنشاء هذه الرابطة هو تكريس مبدأ الحوار وفضيلته للتقريب 
بين وجهات النظر والقراءات سواء تلك التي تبناها المتشدد أم المتسامح 
كما المحدث والتقليدي والصقور والحمائم إضافة إلى علماء الدولة وعلماء 
جميع  في  سنًا  وكبارهم  العلماء  وصغار  والمستقلين  واألخوان  األحزاب 

أنحاء المملكة المباركة ومن شتى األصول والمنابت..
فهي إذا فكرة جامعة ورابطة تجمع وال تفرق وتبني وال تهدم وتقدم الدليل 
األبرز واألنقى واألجدى على أهمية وجدوى الحوار وتعظيم دور الرابطة في 

إرشاد األمة وتنويرها.
أهمية  يكتسب  الحضور  أمام  كلمته  في  الملك  جاللة  مندوب  إليه  لفت  ما 
أضافية وخصوصًا في التحذير من عدم الميل كل الميل إلى مدارسنا المتنوعة 
ومنابتنا العلمية المتأصلة المختلفة لدرجة أن ننسى أن األردن دولة مستقلة 
وال  سعوديين  لسنا  نحن  لآلخرين،   ومحبتنا  احترامنا  كل  ومع  والية  وليست 
مصريين وال سوريين وال عراقيين.. بل نحن دولة ذات سيادة وطابع خاص وال 
والية علينا إال والية اهلل سبحانه وتعالى وكتابه الكريم وسنة نبيه صلوات اهلل 
وسالمه عليه ما يعني أن علمنا يجب أن ال يكون سعوديا وال مصريا وال سوريًا 

وال عراقي التوجه في الوقت ذاته الذي نحترم ونقدر ونحب الجميع..
إشهار رابطة علماء األردن خطوة في االتجاه الصحيح وتكريس نهج المحبة 
والتسامح الذي كرسه األردن في المشهد اإلسالمي ويشكل خطوة نوعية إلى 
األمام في رفد األمة بالمتخصصين في مجال العلوم الشرعية وبما يسهم في 
معالجة األزمات األخالقية والشرور التي تعصف بالعالم والتي يقدم اإلسالم 
وتقريب  واالجتماعية  والسياسية  المالية  األصعدة  على  شافية  حلواًل  لها 
المفاهيم بين العلماء وصواًل إلى توحيدها كما في نشر اإلسالم والدعوة إلى 
االعتدال ونبذ التطرف والغلو وال ننسى في ذلك ما نهضت به رسالة عمان في 
الداخل  في  مضامينها  ونشر  تفعيلها  في  الرابطة  على  يعول  وما  االتجاه  هذا 

والخارج وحماية المقدرات اإلسالمية.

رابطة علماء األردن.. نقطة مضيئة في 
المشهد الوطني واإلسالمي

مقاالت
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مرت  هجرات 
األستاذ  بحياة 
طلبا  اهلل  العبد  الدكتورشتيوي 
والثانية  محلية  األولى  للعلم 
في  لتكون  أجنبية  واألخيرة  عربية 
في  وثرية  غنية  تجربة  محصلتها 

التعليم خصوصا التعليم العالي .

محطات مهمة في حياة العبد اهلل 
عمان  ريف  في  وترعرع  نشأ  الذي 
وادي  بلدة  مغاريب  في  وبالذات 
التي   ) اآلن  الجديدة  بدر   ( السير 
والبلدات  القرى  شأن  شأنها  كان 
تدني  في  األردنية  المدن  وحتى 
النواحي  في  المعيشة  مستويات 
والتنمية  واالقتصادية  التعليمية 

االجتماعية .
وألن وادي السير في ستينات القرن 
المدارس  من  تخلو  كانت  الماضي 
رئيس   نائب  هاجر  الكاملة  الثانوية 
والمالية  اإلدارية  للشؤون  الجامعة 
إلى  اهلل  العبد  شتيوي  الدكتور 
ليلتحق  الزرقاء   ) العسكر   ( مدينة 
الكبرى  العربية  الثورة  بمدرسة 
التي كانت تابعة للقوات المسلحة 
األردنية ومكث في القسم الداخلي 
سنتين  ليحصل على الثانوية العامة 
سنة 1969 وعمره ال يتجاوز 17 عاما.

 أعد العبد اهلل نفسه إعدادًا جيدا 
شبه  نظام  من  المدرسة  وفرته  لما 
االنضباط  في  صارم  عسكري 
والثقة  والتصميم  والعزم  والدقة 
بالنفس لتكون هجرته الثانية صوب 
إحدى  بغداد  العراقية  العاصمة 
والثقافة  العلم  وعواصم  حواضر 
في  ليلتحق  آنذاك  عربيا  والفكر 
جامعة بغداد ويتخرج فيها بدرجة 
األحياء  تخصص  في  البكالوريوس 
ال  وعمره   1973 العام  في  والتربية 

يتجاوز 21 عاما .

االنتشار  من  وبالرغم  بغداد  وفي 
صفوف  بين  الحزبي  للعمل  الواسع 
حزب  سيما  ال  الجامعات   طلبة 
إال  االشتراكي،  العربي  البعث 
أي  في  ينخرط  لم  اهلل   العبد  أن  
مسارح  نحو  اتجه  بل  سياسي  حزب 
اللذين  والرشيد  نواس  أبي  شارعي 
كانا يتميزان بحركة ثقافية وفكرية 

وفنية نشطة وغنية وثرية .

انفتاح  »لبغداد  اهلل:  العبد  ويقول 
العربية  تجلياتها  بكل  الثقافة  على 
والعالمية، وكانت المدينة ال تنام، 
الموسيقى  في  بنشاطات  تعج  وهي 
والتراث  والغناء  والنحت  والرسم 
الشعبي وإقامة األمسيات الشعرية 

والمسرحية العربية والعالمية« .
بوفرة  تميزت  المدينة  أن  ويضيف 
الشعبية  والمأكوالت  المياه 
كان  أنه  إلى  مشيرا  واالستقرار، 
كان  ألنه   ) )ببحبوحة  فيها  يعيش 
دينارا  مبلغ)15(  على  يحصل 
معيشة  له  وفر  ما  شهري  كراتب 
والمأكل  السكن  في  وراقية  الئقة 

والملبس .

هذه  على  يتردد  اهلل  العبد  وظل 
الطلبة  بصحبة  بانتظام،  المسارح 
بحسب  ألنها  والعرب،  األردنيين 
شخصية  بناء  في  تسهم  رأيه 

اإلنسان .
الفنون  أكاديمية  في  وتعرف 
كلية  عميد  على  ببغداد  الجميلة 
األستاذ  الجامعة  في  الفنون 
كان  الذي  صادق  محمود  الدكتور 
بغداد،  في  الجامعية  دراسته  يتابع 
ما  بينهما،  حميمة  صداقة  ونشأت 

زالت قائمة حتى اليوم .

في  الدراسة  اهلل  العبد  ويصف 
بالمعلومات  زاخرة  بأنها  بغداد 
في  خصوصا  العلمية  والتجربة 
أسباب  عازيا  والبحث،  التفكير 
أساتذة  إلى  فيها  الدراسة  نجاح 
القدرة  لديهم  كان  الذين  الجامعة 
والخبرة في كشف مواطن الضعف، 

وتعزيز مواطن القوة لدى الطالب.
عاد  بغداد  جامعة  في  تخرجه  بعد 
حصوله  بعد  بلدته  إلى  اهلل  العبد 
على درجة البكالوريوس في العلوم 
دون  بالعمل  ليلتحق  الحياتية 
انتظار بمهنة معلم في وزارة التربية 
مدرسة  في  وبالذات  والتعليم 
ويمكث  الثانوية(  السير  )وادي 
أن  ذاكرته  وفي  سنوات  ثالث  فيها 
زيد  دينارا   )38( تقاضاه  راتب  أول 
نادر  تخصص  عالوة   )14( مبلغ  إليه 
تدريس  مجال  في  تخصصه  كون 
مجموع  ليصل  الطبيعية،  العلوم 
مبلغ  وهو  شهريا  دينارا   )52( راتبه 
سيارة  شراء  له  أتاح  آنذاك   كبير 

حديثة وباألقساط المريحة .

كبيرا،  كان  وحلمه  طموحه  وألن 
في  األردنية  الجامعة  ولتوسع 
 – التحق  العليا  الدراسية  برامجها 
وسئل  العلوم  كلية  في  اهلل-  العبد 
على  والمشرف  أستاذه  قبل  من 
أطروحته المرحوم الدكتور عدنان 
لهذا  اختياره  سبب  حول  عالوي 
قائال:)ألنه  بثقة  فيجيب  التخصص 
الذي  األحياء  في  األقرب  الفرع 
عن  اإلنسان  خالله  من  يتعلم 

جسمه وصحته وكيف يديرها(.

العام  في  الطموح  الشاب  أنهى 
وناقش  الماجستير،  مرحلة   1979
كان  كبار،  أساتذة  آنذاك  رسالته 
اليرموك  جامعة  رئيس  بينهم  من 
عدنان  الدكتور  األستاذ  آنذاك 
فور  عليه  عرض  الذي  بدران، 
على  إيفاده  المناقشة  من  االنتهاء 
جامعة  إلى  اليرموك  جامعة  نفقة 
على  للحصول  عريقة  عالمية 

الدكتوراه .

عالوي  المرحوم  علم  أن  وما 
للعبد  بدران  قدمه  الذي  بالعرض 
األخير  إقناع  إلى  سارع  حتى  اهلل 
في  العلوم  كلية  في  بالتعيين 
محاضر  بوظيفة  األردنية  الجامعة 
لمدة عام ومن ثم إيفاده إلى جامعة 

عالمية .
الذي  العرض  على  اهلل  العبد  وافق 
العام  إيفاده  ليتم  عالوي  قدمه 
)وسكنسن  جامعة  إلى   1980
درجة  على  للحصول   ) ماديسون 
الثالثة  الهجرة  لتكون  الدكتواره 
حياته،  في  األهم  المحطة  وهي 
الشرق  بين  الفروق  عايش  فقد 
والبحث  التعليم  في  والغرب 
وعاد  الشخصية  وبناء  والمعيشة 
الجامعة  في  ليعمل  مهمته،  منجزا 
مساعدا  أستاذا  مجددا  األردنية 

في العام 1984.
اهلل  العبد  بدأ  الحين  ذلك  ومنذ 
في  والبحثي  التدريسي  مشواره 
على  الحصول  في  وتدرج  الجامعة 
والمناصب  األكاديمية  الرتب 
على  فحصل  واإلدارية  األكاديمية 
وتقلد   ،1995 العام  أستاذ  رتبة 
مناصب منها، رئيس قسم ومساعد 
العلوم  لكلية  عميد  ونائب  عميد 
المركزية  العطاءات  للجنة  ورئيسا 
الجامعة  لرئيس  نائبا  ليصبح 
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بين  األكاديمية  للشؤون  األردنية 
مرة  ليعود  و2005،   2002 األعوام 
التدريسي  عطائه  لمواصلة  أخرى 
عندما   ،2011 عام  حتى  والبحثي  
للشؤون  الجامعة  لرئيس  نائبا  عين 

اإلدارية والمالية .

قضى  الجامعة  في  عمله  وخالل 
 1993 عام  واحدة  سنة  اهلل  العبد 
وسكنسن  لجامعة  زائرا  أستاذا 
برنامج  إطار  ضمن  فيها  درس  التي 

ومنحه  فولبرايت األمريكية .

العمل  أن  اهلل  العبد  الدكتور  يرى 
أكثر  والمالية  اإلدارية  الشؤون  في 
صعوبة منه في الشؤون األكاديمية 
الكبير  بالتباين  العمل  يمتاز  حيث 
حيث  الفوضى  حد  يصل  الذي 
وشرائح  فئات  مع  التعامل  يكون 
الوظيفية  المسميات  من  كبيرة 
المستويات  في  حتى  تتباين  التي 

التعليمية والثقافية .

يرى  العمل  إدارة  مجال  وفي 
وظيفة  أن  اهلل  العبد  الدكتور 
إستراتيجية  تحكمها  اإلداري 
حالة  من  النظام  خلق  هي  أساسية 
 order from chaos الفوضى 
من  المتباين  الكم  تأطير  أي 
المعلومات والطلبات لينسجم مع 

األنظمة والتعليمات .

تماما  يسيرا  ليس  األمر  وهذا 
أو  اإلجتماعية  الضغوط  بسبب 
الدكتور  لكن  ثقافة»الواسطة«، 
شتيوي يقول: إننا نعمل على ترسيخ 
العدالة واإلحتكام للتشريعات في 
معالجة أي خلل أو أي حالة يتعرض 
لها الموظف أو العامل في الجامعة.

يقول  األردنية  الجامعة  رؤية  وحول 
خطا  هناك  إن  اهلل  العبد  الدكتور 
متصال »continum« بين التركيز 
على التعليم والتعلم والتركيز على 
البحث العلمي »الجامعة البحثية« 

والوصول إلى الجامعة العالمية .

للعب  مؤهلة  األردنية  والجامعة 
فكوادرها  جميعها،  األدوار  هذه 
دربوا  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
وكانوا  العالم  جامعات  أفضل  في 
تشتمل  خصبة  بيئة  لتوفر  مبدعين 

- المدرسة العسكرية أعدته جيدا في االنضباط والدقة 
والعزم والتصميم والثقة بالنفس

- اتجه للنشاطات الثقافية والفنية لتنمية شخصيته

- تنافس بين األردنية واليرموك الستقطاب العبد اهلل 
إليفاده بعد حصوله على الماجستير

- األردنية لديها نهضة بحثية ونأمل في زيادة أعداد 
طلبة الدراسات العليا

- متفائل بالقضاء على ظاهرة العنف في الجامعة

- نجاح اإلنسان في تحقيق حلمه يكمن في صدقه مع 
ذاته أوال
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متقدمة،  ومعدات  أجهزة  على 
ومصادر  مالية،  وإمكانات 
ووسائل  ومجالت،  وكتب  معرفية، 
حديثة،  واتصاالت  تكنولوجية، 
وانترنت، إلى جانب توفر نظراء في 
واستقاللية،   ،)peers( التخصص 
وحرية مطلقة، ال سيما عند إجراء 

البحوث والدراسات العلمية. 

ويضيف العبد اهلل نحن بالرغم من 
التحديات  وشح الموارد  فان لدينا 
نهضة بحثية، موجودة فعال، لكننا 
الدراسات  طلبة  أعداد  زيادة  نأمل 
تنمو  عاتقهم  على  ألن  العليا 
وصوال  العلمي  البحث  بناء  قاعدة 
للعالمية، داعيا القطاع الخاص إلى 
أخذ زمام المبادرة في دعم جهود 
العلمي  البحث  نتاج  ألن  الباحثين 
مؤسساتهم  جهود  على  ينعكس 
بسائر  التنمية  وعلى  وشركاتهم، 

أشكالها وأنماطها المتعددة .
نظر  وجهة  اهلل  العبد  ويطرح 
في  القبول  سياسات  مجال  في 

تعميم  إلى  داعيا  الجامعات، 
مع  التنافسي   القبول  قاعدة 
تكافؤ  تحقيق  االعتبار  بعين  األخذ 
العامة،  الثانوية  لخريجي  الفرص 
وتوفير  البعيدة،  المحافظات  في 
منهم  الثانوية  أوائل  قبول  فرص 
للعدالة،  ترسيخا  الجامعات  في 
المحافظات  هذه  مدارس  أن   ذلك 
في  الكاملة  بالرعاية  تحظى  ال 
التعليم العام، ألسباب أهمها عدم 
والبشرية  المالية  اإلمكانات  توافر 
ووسائل  مصادر  وقلة  المؤهلة، 

التعليم الحديثة في المدارس .

على  بالقضاء  متفائل  اهلل   والعبد 
عب الجامعة  في  العنف  ظاهرة 
ر                                   تطبيق أنظمة 
وعدالة،  بحزم  الطلبة  تأديب 
ستتالشى  الظاهرة  أن  مؤكدا 
أطراف  جميع  بتكاتف  تدريجيا 
العملية التعليمية ،وداعيا إلى عدم 
الرضوخ للضغوط االجتماعية التي 
تمارس على قيادات الجامعات من 

خارجها .
البحث  في  طيبة  سيرة  اهلل  وللعبد 
»وظائف  علم  في  والتأليف 
المؤلفات  عشرات  وله  األعضاء« 
وأشرف  المتخصصة  واألبحاث 
على  التعليمية  مسيرته  خالل 
في  الباحثين  من  كبيرة  مجموعة 

مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

نجاح  أن  الرئيس  نائب  ويؤكد 
اإلنسان في تحقيق حلمه يكمن في 

صدقه مع ذاته أوال .
جمانة  األبناء  من  وله  متزوج،  وهو 
في  الجامعية  دراستها  تتابع  التي 
كلية  في  الرابعة  السنة  مستوى 
وزيد  األردنية،  الجامعة  في  الطب 
الذي يدرس تخصص دكتور صيدلة 
كلية  في  األولى  السنة  مستوى  في 

الصيدلة .
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مركز  عقد  األردنية-  أخبار 
تنمية القوى البشرية في الجامعة 
بعنوان  عمل  ورشة  األردنية 
»التأهيل بعد استئصال الحنجرة 
الحسين  مركز  مع  بالتعاون   «
في  الطب  وكلية  للسرطان 

الجامعة.
الدكتور  المركز  مدير  وقال 
تهدف  الورشة  إن  بدران  درويش 
مهارات  المشاركين  إكساب  إلى 
استئصال  بعد  المريض  تأهيل 
إصابتها  بسبب  حنجرته 
الطرق  احدث  وفق  بالسرطان 
تواصل  يسهل  بشكل  العالمية 

المريض مع محيطه.
المشاركين  أن  بدران  وأوضح 
التأهيل  مهارات  عمليا  مارسوا 
باستخدام األجهزة الخاصة التي 
وفرتها إحدى الشركات المحلية 

المشاركة في الورشة.
للسنة  تعقد  الورشة  أن  إلى  يشار 
مركز  في  التوالي  على  الرابعة 
يعنى  الذي  البشرية  القوى  تنمية 
بالتعليم  تتعلق  باألمورالتي 
األداء  وتطوير  المستمر  الطبي 
للعاملين  واإلداري  األكاديمي 
الصحية  والقطاعات  بالجامعة 

المختلفة .
على  المركز  يشرف  كما 
تعقدها  التي  االمتحانات 
البريطانية  الملكية  الكليات 
وتحظى  األردن  في  واإليرلندية 
بمشاركة  االمتحانات  هذه 
مختلف  من  األطباء  من  واسعة 

الدول.
مشاركا  نحو)20(  الورشة  حضر 
وأسبانيا  وهولندا  السويد  من 
واإلمارات  والسودان  وأمريكا 
والسعودية  المتحدة  العربية 

إضافة إلى األردن .

مهارات  تأهيل 
المرضى بعد 

استئصال الحنجرة

العلمي  البحث  لشؤون  األردنية  الجامعة  رئيس  نائب  قالت  األردنية-  أخبار 
درجة  إن  الحوراني   – الخيمي  هالة  الدكتورة  والجودة  العليا  والدراسات 
مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي واالجتماعي تعد إحدى أهم المعايير 

المستخدمة لقياس مدى تقدم المجتمعات وتطورها.
     وأكدت الخيمي خالل رعايتها لورشة العمل، التي نظمها مركز دراسات 
التنمية  في  ودورها  الصغيرة  »المشاريع  بعنوان  الجامعة  في  المرأة 
االقتصادية« أن ضعف دور المرأة في الحياة االقتصادية األردنية، يعد احد 
جهة  من  فهي  الوطني،  االقتصاد  يواجهها  التي  األساسية  المشكالت  أهم 
تحرم الطاقات اإلنتاجية الكبيرة من المساهمة في بناء وتطوير االقتصاد، 

وتزيد من نسبة اإلعالة في المجتمع األردني من جهة أخرى.
الدكتورة  الجامعة  في  المرأة  دراسات  مركز  مديرة  أوضحت  جانبها  من      
غيداء »خزنة كاتبي« أن انخفاض مساهمة المرأة في سوق العمل، يعود إلى 
العملية  في  طاقاتها  تأهيل  لعدم  نتيجة  صفوفها،  في  البطالة  معدل  ارتفاع 
اإلنتاجية وتعزيز قدرتها على تأسيس المشاريع التنموية الصغيرة التي تردم 

الفجوة بين مهاراتها الدفينة، وسوق العمل الخارجي.
    وأكدت »خزنة كاتبي« أن انعقاد الورشة جاء انسجاما مع أهداف المركز 
وتمويلها،  الصغيرة  اإلنتاجية  المشاريع  إنشاء  على  المرأة  قدرة  تعزيز  في 
متطلعة  المشاريع،  تلك  إلدارة  الضرورية  األدوات  على  تدريبها  إلى  إضافة 
التوجه  على  بإمكاناتها  قادرة  بنفسها،  واثقة  أردنية  امرأة  إعداد  إلى  بذلك 

نحو الشأن العام واتخاذ دور فاعل فيه بكل قوة.
عبد  الدكتور  الجامعة  في  المرأة  دراسات  مركز  في  المحاضر  واعتبر      
تمثل  الصغيرة  المشاريع  أن  الورشة  من  األولى  الجلسة  في  العزام  المجيد 
الرئيسي  المصدر  بصفتها  النامية  الدول  اقتصاديات  في  الفقري  العمود 
من  النوع  هذا  أن  إلى  إضافة  القومي،  والناتج  المضافة  والقيمة  للتوظيف 
بشكل  العمل  فرص  وزيادة  البطالة،  معدالت  تخفيض  شأنه  من  المشاريع 
اعتماده  من  أكثر  العمالة  على  العتماده  وذلك  الكبرى  المشاريع  من  أكبر 

على التكنولوجيا.
   وقال رئيس قسم التسويق في الجامعة الدكتور أمجد أبو السمن في الجلسة 
األخيرة من اليوم األول إن التسويق يقوم على أساس إيصال المنافع المرتبطة 
بالمشاريع إلى األسواق المستهدفة، منوها أن النجاح في تحقيق هذه المهنة 
يتطلب دراسة احتياجات السوق المستهدف، وتقديم المنتجات باألسعار 

المناسبة، من خالل وسائل الترويج المالئمة لطبيعة المنتج.
   بدوره دعا أستاذ التسويق في الجامعة الدكتور محمد الشريدة إلى االستعانة 
بخبراء مختصين في عملية اإلعداد للمشروع قبل كتابة مقترحه، وتقديمه 
للجهة الداعمة، حيث تعتبر هذه العملية من أدق اإلجراءات وأكثرها أهمية 

في نجاح المشروع والقدرة على متابعته أثناء التحضير والتنفيذ.

نظمها مركز دراسات المرأة احتفاءا بالعيد الخمسين للجامعة

ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة 
ودورها في التنمية

في ورشة عمل نظمها مركز
 تنمية القوى البشرية
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العتيبي-  فادية  األردنية-  أخبار   
الدولية  الدراسات  كلية  عقدت 
مع  بالتعاون  األردنية  الجامعة  في 
 creative association مؤسسة 
تاون  جورج  وجامعة    international
وتعليميًا  تدريبيًا  برنامجًا  األمريكية، 
حول العملية االنتخابية وممارساتها، 
وفقا  االنتخابية،  واالجراءات 

للمعايير والمقاييس الدولية.
افتتحه  الذي  البرنامج  انعقاد  وجاء   
الدولية  الدراسات  كلية  عميد 
نشر  بهدف  مصالحة،  د.محمد 
خاصة  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  وتعميق 
من  االنتخابية،  بالعملية  يتعلق  فيما 
والمؤسسات  القوانين  وضع  حيث 
واآلليات  االنتخابات،  على  المشرفة 
والغش  التزوير  مقاومة  في  العملية 

خالل العملية االنتخابية. 
البروفسور  البرنامج،  على  أشرف   
تاون  جورج  جامعة  من  فيشر  جيف 
عيادات  والدكتورزيد  وبرنستن، 
الدولية،  الدراسات  كلية  عميد  نائب 
ورئيس قسم حقوق اإلنسان والتنمية 
طالبا  عشرون   بمشاركة  اإلنسانية، 
الجنسيات  مختلف  من  وطالبة 
كلية  لطلبة   إضافة  والجامعات، 

الدراسات الدولية في األردنية.
الدولية  الدراسات  كلية  عميد  وقال   
في الجامعة الدكتور محمد المصالحة 
إن البرنامج  الذي استمر خمسة أيام، 
السياسية  التوعية  إطار  في  عقد 
وحقوق  اإلنسانية  التنمية  وبرامج 
التي  البرامج  من  وغيرها  اإلنسان 
الوعي  زيادة  بهدف  الكلية،  بها  تعنى 
شبابي  جيل  وخلق  للطلبة،  السياسي 
الصعبة  المراحل  استيعاب  على  قادر 
التي تمر بها البالد العربية، من خالل 
التي  والتدريبية  العلمية  المحصلة 
اكتسبوها حول ثقافة االنتخابات التي 

هي أساس الديمقراطية والعدالة.
عيادات  زيد  الدكتور  قال  حين  في 
وبرنامج  الدولية  الدراسات  كلية  إن 
حقوق اإلنسان، حريصون على تقديم 
التدريب،  مجال  في  نوعية  إسهامات 
يقتصر  ال  النوعي  اإلسهام  أن  الفتا 
مجردة  أكاديمية  موضوعات   على 
فحسب، إنما يقدم برامج عملية ذات 
صلة وثيقة بحياة األفراد اليومية، كما 
التي  االنتخابية  والشؤون  السياسة 
نعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

البرنامج  انعقاد  أن  عيادات  وبين 
تشهده  الذي  الوقت  هذا  مثل  في 
قانون  اقرار  مع  يتزامن  والذي  البالد 

الهيئة  قرار  وصدور  االنتخابات 
األهمية  غاية  في  أمر  عليها،  المشرفة 
وآلية  االنتخابية  العملية  ثقافة  لنشر 
الجامعيين،  الطلبة  بين  ممارساتها 
مؤكدا أهمية تكرار مثل هذا البرنامج 

في المراحل المقبلة.
من  مجموعة  هناك  أن  وأضاف 
تدارسها  يتم  المستقبلية  الخطط 
حول  جديدة   تدريبية  برامج  إلعداد 
الجامعات،  في  الطالبية  االنتخابات 
مركز  بإنشاء  توجهات  إلى  إضافة 
على  باإلشراف  يعنى  متخصص 
القائمين  قبل  من  االنتخابية  العملية 

عليها.
من جانبه عبر البروفيسور جيف فيشر 
البرنامج  في  للمشاركة  سعادته  عن 
التدريبي، مؤكدا أهمية مشاركة طلبة 
االنتخابية،  العملية  في  الجامعات 

وضرورة عدم تغييبهم عنها.
تطرق  هامة  محاور  إلى  فيشر  وأشار 
بالسياسة  تتعلق  البرنامج  خالل  لها 
العملية  على  واإلشراف  االنتخابية 
االنتخابية، والصراعات الناشئة عنها.
كلية  عميد  وزع  البرنامج  ختام  وفي 
محمد  الدكتور  الدولية  الدراسات 
على  التقديرية  الشهادات  المصالحة 

الطلبة المشاركين.

برنامج تدريبي تعليمي حول 
العملية االنتخابية 

د.زيد عياداتد.جيف فيشرالمشاركون في صورة تذكارية
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الجامعة  تمكنت   - األردنية  أخبار 
األردنية بالتعاون مع جامعة بلجيكية، 
من إنجاز مشروع بحث علمي مشترك، 
»الجيومبلمرات«  باستخدام  يتعلق 

في تطوير مواد البناء.
فريق  نفذه  الذي  البحث،  نتائج  ودلت 
كلية  من  وباحثين  أساتذة  من  عمل 
مع  بالشراكة  الجامعة،  في  العلوم 
تطوير  من  الحرة،  بروكسل  جامعة 
وصخور  معادن  باستخدام  منتجات 
هائلة  بكميات  متوفرة،  صناعية 
جنوب األردن وشماله بتكاليف قليلة 

الثمن وصديقة للبيئة.
وأثنى رئيس الجامعة الدكتور اخليف 
عمل  ورشة  افتتاحه  خالل  الطراونة 
على  البحث،  نتائج  ومناقشة  لبحث 
أنجز  الذي  والبحثي  العلمي  التعاون 
اهتمام  يؤشر  ما  الجامعتين،  بين 
البحث  أدوات  بتطوير  الجامعة 
الجامعات  على  واالنفتاح  العلمي، 

العالمية.
العمل  هذا  بقيمة  الطراونة  وأشاد 
التنمية،  أهداف  يخدم  الذي  البحثي، 
على  الجامعة  مواصلة  مؤكدًا 
للمشروع،  المناسب  الدعم  تقديم 
األخرى  البحثية  العلمية  والمشاريع 

السيما التي يقوم بها طلبة الجامعة.
في  البلجيكي  السفير  أكد  بدوره 
أن  بيكالندت«،  »توماس  عمان 
في  يندرج  العلمي  البحث  مشروع 
بين  والبحثية  العلمية  العالقات  إطار 
والبلجيكية،  األردنية  الحكومتين 

بتكاليف قليلة وصديقة للبيئة

إنجاز بحث علمي 
إلنتاج مواد 

بناء باستخدام 
»الجيومبلمرات«

أهمية  يدرك  جيل  خلق  بهدف 
تطوير  في  التكنولوجيا  استخدامات 

علم«المبلمرات«.
وأضاف أن نتائج البحث الذي استغرق 
إعداده خمس سنوات، سوف تنعكس 
على  خصوصا  الوطني،  اإلقتصاد  على 
من  يعتبر  الذي  اإلنشاءات  قطاع 

أعمدة االقتصاد األردني.
البحثي  المشروع  منسق  وبين 
المواد  إنتاج  أن  خوري  هاني  الدكتور 
مقدمة  هي  المبلمرة،  الجيولوجية 
المعدنية  األرض  مصادر  الستخدام 

والمتوفر بشكل كبير في األردن.
وأشار خوري إلى توفير مواد التربيولي 
والدياتوميت  والبورسالينيت 
بناء  مواد  إلنتاج  والباليجورسكيت، 
وخزف تحل مكان اإلسمنت الصناعي 
للطاقة  والمستهلك  للبيئة  الملوث 

بشكل الفت.
استخدام  فإن  لخوري-  ووفقا- 
أيضا  تتميز  التي  الجديدة  المبلمرات 
الزيوليني  البركاني  التف  باستخدام 
بواسطتها  يمكن  مائعة،  كمادة 
الكيماوية  الملوثات  من  التخلص 

وترميم وصيانة المواقع األثرية.
استمرت  التي  الورشة  أعمال  أن  يشار 
ممن   ،)100( فيها  شارك  واحدًا،  يومًا 
األردنية  الجامعات  مختلف  يمثلون 
ودائرة  الطبيعية  المصادر  وسلطة 
وشركات  ومصانع  العامة  اآلثار 
واألبنية  واإلنشاءات  اإلسمنت 

األردنية.

البحوث  معهد  نظم  األردنية-  خبار 
والتدريب واإلرشاد والتعليم الزراعي  
للجامعة  التابع  األردن  غور  في 
األسمدة  حول  عمل  ورشتي  األردنية، 
تسميد  حول  وأخرى  واستخداماتها، 
جمعية  مع  بالتعاون  النخيل،  وري 
القوافل  ومصنع  التمور  مصدري 
الدكتور  وبمشاركة  السماد،  إلنتاج 

سيد خطاري من كلية الزراعة.
وقدم أستاذ األسمدة وخصوبة التربة 
خطاري،  الدكتور  الزراعة  كلية  في 
وكيفية  األسمدة  حول  عمل  ورقة 
حساب الكميات التي يمكن إضافتها 
اإلنتاجية  تحسين  أجل  من  للنبات، 
األسمدة  أنواع  موضحا  ونوعا،  كما 
السماد  اختيار  وكيفية  المختلفة، 

الذي يتميز بصفات جيدة .
العناصر  أهمية  خطاري  وتناول 
النبات،  يمتصها  التي  المعدنية 
بما  التربة  خصائص  تحسين  وكيفية 
يحقق االستفادة الكاملة من الغذاء، 

وزيادة نسبة األرباح.
 « ورشة  خالل  المشاركون  وتعرف 
تقنيات  على  النخيل«  وري  تسميد 
إضافتها  يمكن  التي  السماد  إنتاج 
الجوية،  الظروف  مراعاة  مع  للنخيل، 
ومتطلبات كل شجرة بحسب الصنف 
أهم  على  التعرف  إلى  إضافة   والعمر، 
يوصى  التي  المياه  وكميات  األسمدة 
منافس  نخيل  إنتاج  إلى  للوصول  بها، 

على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ورشتا عمل 
حول األسمدة 

واستخداماتها في 
»األردنية«

لقطات من الورشة
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تهنئة
للزميل حسين العمري

تهنئ أسرة الجامعة األردنية الموظف حسين العمري من 
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية بمناسبة المولود 

الجديد »عمر« 
 ألف مبروك

تهنئة
 للموظف عاهد العساف

تهنئ أسرة الجامعة األردنية الموظف عاهد العساف من 
وحدة القبول والتسجيل بمناسبة تعيينه قائما بأعمال 

رئيس شعبة المتابعة 
 ألف مبروك

تهنئة
 للموظفة لينا السالم

تهنئ أسرة الجامعة األردنية الموظفة 
لينا السالم من وحدة اإلعالم والعالقات 

العامة والثقافية بمناسبة عقد قرانها 
على السيد قصي األعظمي

 ألف مبروك.
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من  البنا  نماء  الدكتورة   -
قسم أصول الدين في كلية 
أستاذ  رتبة  إلى  الشريعة 

مشارك.
الصفدي  ريما  الدكتورة   -
األمومة  تمريض  قسم  من 
كلية  في  والطفولة 
أستاذ  رتبة  إلى  التمريض 

مشارك .
الشريدة  محمد  -الدكتور 
اإلنجليزية  اللغة  شعبة  من 
رتبة  إلى  اللغات  مركز  في 

أستاذ مشارك.
عامر   محمد  -الدكتور 
الخطيب من قسم الباطنية 
رتبة  إلى  الطب  كلية  في 

أستاذ مشارك.
من  المطر  علي  -الدكتور 
الكيماوية  الهندسة  قسم 
الهندسة  كلية  في 
رتبة  إلى  والتكنولوجيا 

أستاذ مشارك.
-الدكتور حسن البراري من 
كلية  في  الدراسات  قسم 
رتبة  إلى  الدولية  الدراسات 

أستاذ مشارك.
الدجاني  بسمة  -الدكتورة 
قبل  ما  مواد  قسم  من 
الدولي  المعهد  في  التخرج 
العربية  اللغة  لتعليم 
رتبة  إلى  بغيرها  للناطقين 

أستاذ مساعد.

ترقية

-الدكتور إبراهيم الروابدة 
الهندسة  قسم  من 
كلية  في  الصناعية 
الهندسة والتكنولوجيا إلى 

رتبة أستاذ.
القضاة  محمد  الدكتور   -
العربية  اللغة  قسم  من 
اآلداب  كلية  في  وآدابها 

إلى رتبة أستاذ . 
- الدكتور حسام البلبيسي 
في  الجغرافيا  قسم  من 
كلية اآلداب إلى رتبة أستاذ 

مشارك. 
الزعبي  مروان  -الدكتور 
في  النفس  علم  قسم  من 
كلية اآلداب إلى رتبة أستاذ 

مشارك. 
الحياري  يوسف  -الدكتور 
من قسم العلوم الصيدالنية 
رتبة  إلى  الصيدلة  كلية  في 

أستاذ. 
نزار  هوازن  -الدكتورة 
طب  كلية  من  سنبل 
أستاذ  رتبة  إلى  األسنان 

مشارك.

 أسرة الجامعة األردنية تبارك للزمالء كافة، 
وتتمنى لهم دوام التقدم والرفعه . 

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية كل من:
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واألسى  الحزن  من  بمزيد  األردنية  الجامعة  أسرة  تنعى 
المرحومين:

* األستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالعزيز عمرو 
* نجل الدكتور ماجد المعاقبة 

* عمة الزميل إياد السعيد 
* والدة الدكتور مصطفى المشيني 

* شقيق الدكتور أحمد الخوالدة 
* عمة الدكتورة رغدة شريم 

* نجل الموظفة ختام أبو زيد 
* والد الموظف عبداهلل عوايشة 
* والد الموظف شرحبيل ربابعة 

* شقيقة الدكتور عمر الهمشري
*جدة الزميل الواكد العدوان

المرحومين  وذوي  أهالي  من  »األردنية«  أسرة  وتتقدم 
بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل 
ويسكنهم  ورضوانه  رحمته  بواسع  الراحلين  يتغمد  أن 

فسيح جنانه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

في ذمة اهلل
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وقفة مع 
» المؤتمر 

الدولي 
للكيميائيين 

الشباب« 
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