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إبراهيم  األردني�ة-  أخب�ار 
ذياب- هبة الكايد

ف�ي احتفال مهي�ب أقيم في 
بمناسبة  العامر  بس�مان  قصر 
جاللة  أنعم  االس�تقالل،  عيد 
المل�ك عب�داهللا الثان�ي بن 
الحسين على الجامعة األردنية 
بوسام الحسين للعطاء المميز 
م�ن الدرجة األول�ى،  تكريما 
مسيرة  في  المتميزة  لجهودها 

تتويجا لمسيرة خمسين عاما 

أسرة »األردنية« تفتخر بوسام
 الحسين للعطاء المميز

التعلي�م منذ تأسيس�ها عام 
١٩٦٢، تس�لمه رئيس الجامعة 

الدكتور اخليف الطراونة.
األردنية  الجامعة  أسرة  وتلقت 
الهيئتي�ن  بأعض�اء  ممثل�ة 
والطلبة  واإلدارية  التدريسية 
هي  فها  غام�رة،  بفرحة  الخبر 
تنال  يحبون،  الت�ي  جامعتهم 
تكري�م س�يد الب�الد وثقته 
الذي  المنجز  ألهمية  وتقديره 

عامًا  خمسين  مدى  على  تحقق 
مليئة بالعطاء والتميز.

في  تحمل  قصي�رة  كلمات  في 
مضامينه�ا معاني كبيرة، عبر 
األكاديمية  القيادات  من  عدد 
من  وجمع  واإلدارية  العلمي�ة 
الطلب�ة عن  أجم�ل ما يختلج 
طيبة  مشاعر  من  صدورهم  في 
بهذه  فرحه�م  ع�ن  تعبي�را 

المناسبة العظيمة.
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أع�رب رئيس الجامع�ة الدكتور 
بهذا  اعتزازه  عن  الطراونة  اخليف 
التكريم قائاًل »إنه وسام على صدر 
كل أردن�ي وأردني�ة«، داعيا إلى 
تطوير األداء وتجويده، وااللتفاف 
ورؤية  الهاش�مية  القي�ادة  حول 

الجامعة ورسالتها.
وأضاف الطراون�ة أن األردنية هي 
والعلماء،  والعلم  النهض�ة  رافعة 

الطراونة: الوسام على صدر كل األردنيين

وفيها تخرج الكثير من قادة الوطن 
وعلمائه، وهي محط اهتمام القائد 

وثقته .
بالعالمة  الوسام  الطراونة  ووصف 
والتحدي الذي ال يجب أن تستكين 
بعده الجامعة أو تتراجع ، مش�يرًا 
دافعا  س�تكون  الجائزة  أن  إل�ى 
معنويا وحافزًا من ش�أنه أن يسرع 

في وتيرة االعتمادية العالمية .
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والمالية  اإلدارية  للش�ؤون  الجامعة  رئيس  نائب  وقال 
الدكتور شتيوي العبداهلل إن الوسام أثلج صدر كل فرد 
عمل في الجامعة طيلة الخمسين سنة الماضية، مضيفا  
أنه سيشكل حافزا لمزيد من العمل المخلص الدؤوب 
الهادف إل�ى االرتقاء ب�� » األردني�ة « إلى مصاف 
الذي  األردن  باس�م  فخورة  لتغدو  العالمية  الجامعات 

تحمله.

شتيوي: حافز لالرتقاء 

من جانبها قالت نائبة رئيس الجامعة لش�ؤون الدراسات 
هالة  الدكتور  الج�ودة  وضمان  العلم�ي  والبحث  العليا 
الخيمي الحوراني إن حصول الجامعة على وس�ام الشرف 
الجامعات  بين  وانفرادها  تميزها  على  تأكيدا  جاء  والعزة 
األخ�رى، ونجاحها في ترك بصمات واضحة في مس�يرة 

التعليم الجامعي . 
وأضافت » إننا  كإدارة نس�عى للمحافظة على هذا التميز 
من خالل العمل بجد ومثابرة  تحت مظلة رئيس الجامعة 
لالرتقاء بمستواها التعليمي واألكاديمي من خالل تنفيذ 
عدد من الخطط واالس�تيراتيجيات التي تؤهلها لمصاف 

العالمية خالل سنوات قليلة«. 

الخيمي الحوراني: تميز وانفراد

رجب: مسؤولية مضاعفة
وعبرت نائبة الرئيس لشؤون الكليات الصحية والمستشفى 
الدكتورة لميس رجب عن مش�اعر الفخ�ر التي تملكت 
أسرة الجامعة بعد تكريمها بهذا الوسام من صاحب أعلى 
مقام في الدولة ، قائلة » إن هذا الشرف الملكي ال يحّملنا 
مس�ؤولية في الحفاظ على المس�توى الذي وصلت إليه 
الجامعة فحسب، بل يتطلب منا مضاعفة وتطوير جهودنا 
لخدمة الوطن، ورفده بالكفاءات المدربة والمؤهلة للرقي 
به إلى المستوى الذي نرغب  في ظل تطلعات سيد البالد 
وأمله في أن تظل الجامعة في مص�اف أفضل الجامعات 

العلمية والبحثية والتطبيقية«. 
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عبداهلل  الدكتور  اآلداب  كلية  عميد 
العنبر أفصح عن س�عادته بالوس�ام 
عبداهلل  المل�ك  مواقف  إن  قائ�ال: 
الثاني س�تبقى منارات تهدي صروح 

العلم في غدها المشرق .
الجامعة  أس�رة  أن  العنب�ر  وأضاف 
الوسام  هذا  من  ستس�تمد  األردنية 
اإلرادة،  وق�وة  المتوقدة  العزيم�ة 
وتستشرف المضامين الحضارية التي 
من  انطالقا  الوطن،  هذا  مسيرة  تعزز 
المجتمع  س�يناضل  هاشمية  مدونة 

العنبر: مصدر للعزيمة المتوقدة وقوة اإلرادة

الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  ووصف 
التي  الفرح  مش�اعر  الش�رعة  نايل 
عيد  احتفال  مش�اهدته  لدى  انتابته 
االتصاالت  إلى  مش�يرًا  االستقالل، 
األهل  م�ن  علي�ه  انهال�ت  الت�ي 
واألصدق�اء وم�ن طلب�ة الجامعة 

مهنئين بالوسام.

الشرعة: وسام يستحق عن جدارة

لمفاهيم  تعزي�زا  لتطبيقها  األردني 
السيادة واالستقالل.

وع�ن توقيت من�ح الجامع�ة لهذا 
بعيدها  تحتفل  وهي  المهم  الوس�ام 
الخمس�ين قال العنب�ر »يظهر هذا 
اهلل  عبد  الملك  جاللة  تقدير  الوسام 
في  وأهميته  اإلنج�از  لقيم�ة  الثاني 
بناء مستقبل واعد في عالم متغير«، 
الفتا إلى أن الوس�ام الخطوة األولى 
ف�ي عملية التنمية الش�املة وتعزيز 
دور مؤسسات الدولة لتواصل مسيرة 

الخير والعطاء.

وأضاف الشرعة أن الجامعة استحقت 
قدمته  لما  جدارة،  عن  الوس�ام  هذا 
خالل مس�يرتها التعليمية في خدمة 
المجتمع األردن�ي والعربي والدولي، 
الفتا إلى أنها منبت القيادات المحلية 
ريادي  ب�دور  وتضطل�ع  والعربي�ة 
جانب  إلى  التربوي�ة  القي�م  زرع  في 

كلياتها  خ�الل  من  والمعرفة  العلم 
ووحداتها  ومراكزه�ا  ومعاهده�ا 

ودوائرها.
 وأكد الشرعة على ضرورة  المواظبة 
على الج�د والعمل من قبل  أس�رة 
الجامعة  للبقاء ف�ي المراكز األولى 

على مستوى الوطن والعالم.

بهذا  الجامعة  »تفتخر  العنبر  وأضاف 
التكري�م وهي تؤس�س لنقلة نوعية 
والتحوالت  العرب�ي  التقدم  تواكب 
العالمي�ة مس�تثمرة توجهات قائد 
ثورة  م�ن  االس�تفادة  ف�ي  الوطن 

تكنولوجيا المعلومات«.
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نقرش: قالدة عز وفخار 
إلى ذلك وصف رئيس قس�م الفنون 
األردنية  الجامع�ة  في  المس�رحية 
الدكتور عمر نقرش وسام االستقالل 
ب�»قالدة« عز وفخار تزين أعناق كل 

فرد من أفراد أسرة الجامعة.
ش�كلت  الملكية  اللفتة  أن  وأضاف   
حافزا قويا يزيد من إصرارنا وعزيمتنا 
للس�ير في خطوات ثابتة إلى األمام، 
لمواصلة مس�يرة االرتق�اء والتميز 
التي بدأتها الجامعة من خالل رؤيتها 
أولى  دائما  لتبقى  واس�تيراتيجيتها 

الجامعات ومنبرها العلمي.

الحوامدة: شرف 

وتتويج لمسيرة 

الجامعة
التأهيل  عل�وم  كلية  عمي�د  واعتبر 
الدكتور زياد الحوامدة هذا الوس�ام 
لجهودها  وتتويج�ا  للجامعة  ش�رفا 
وانجازاتها على مدار خمس�ين عاما، 
مش�يرا إلى أن الجامعة لها دور كبير 
كبيرة  أعداد  تخريج  في  مثيالتها  بين 
من رج�االت الوطن وق�ادة التفكير 
ممن لم يألوا جهدا في خدمته ورعاية 
مصالح�ه ف�ي مختل�ف المجاالت 

والقطاعات.
ف�ي غضون ذل�ك ش�دد الحوامدة 
على أن وسام الحس�ين محفزا رئيسا 
لالس�تمرارعلى نهج الرفعة والتقدم 
العلم�ي والعملي، و مب�ادرة ملكية 
في  عزيمتها  عل�ى  الجامعة  لتحافظ 
ضمن  وتدخل  العالمي�ة  إلى  الوصول 
مستوى  على  جامعة   500 أفضل  قائمة 

العالم.

النسور: مواظبة 

على العمل 

بإخالص

وكان للطلبة نصي�ب في التعبير عن 
مدى فخره�م واعتزازهم بحصول أم 

الجامعات على وسام العز والشرف.
 وب�ارك رئيس اتحاد طلب�ة الجامعة 
علي النس�ور حص�ول الجامعة على 
صدر  اعتلى  الذي  االس�تقالل  وسام 

كل فرد ينتمي إليها. 
وقال النسور »إن حصول الجامعة على 
هذا الوسام يحتم علينا جميعا العمل 
مرموقة  مكانة   لبلوغ  وتفان  بإخالص 
بي�ن الجامعات األردني�ة والعربية، 
لتظل أم الجامعات  ومنارة علم  لكل 
طالب أردني اتخذ من العلم والثقافة 

دربا له«. 

أبو غنيمة: إيمان 
بدور الجامعة 

الريادي
الطال�ب مالك أبو غنيم�ة من كلية 
الهندس�ة والتكنولوجيا أبدى فخره 
لتاريخ  تكريمًا  إياه  معتبرا  بالوس�ام 
الجامع�ة العريق، يرف�ع الطلبة من 
خالله رؤوس�هم أم�ام زمالئهم في 
الجامع�ات األخرى، وه�و تعبير عن 
مدى إيم�ان القيادة ب�دور الجامعة 
األردنية التي أمضت خمسين عاما في 
خدمة الوطن وأبنائه من خالل  تخريج 
آالف الطلبة ممن س�اهموا في رفعة 

الوطن وتقدمه في مختلف الميادين.
وأش�ار إلى ضرورة محافظة الجامعة 
على هذا اإلنجاز وتعزي�زه بما يرتقي 
لها  الممنوحة  الثق�ة  مس�توى  إلى 
يعزز  وبما  وش�عبا،  قيادة  األردن  من 

مكانتها عربيا وعالميا.

د. زياد الحوامدة
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األمير  سمو  افتتح  األردنية-  أخبار 
الحس�ن بن طالل في معهد البحوث 
التابع  الزراعي  واإلرش�اد  والتدريب 
الغذاء  »معرض  األردني�ة  للجامعة 
إرادة  ومش�اريع  الثان�ي  الصح�ي 
الزراعي�ة« بحضور رئي�س الجامعة 

الدكتور اخليف الطراونة.
ويهدف المعرض الذي نظمته مراكز 
التابعة  »إرادة«  اإلنتاجي�ة  تعزي�ز 
الدولي  والتع�اون  التخطيط  لوزارة 
والجامعة األردنية، بالتعاون مع مركز 
عمان للس�الم والتنمي�ة إلى اطالع 
المنتجات  أج�ود  على  المزارعي�ن 
باستخدام  إنتاجها  يتم  التي  الزراعية 

الحد األدنى من المبيدات الحشرية.
وجال سموه في أرجاء المعرض الذي 
اشتمل على عينات من المنتج الزراعي 
والعس�ل،  والتمور،  الخضار،  ومنها 
من  وأصناف  واألزه�ار،  والبقوليات، 
التي  المجففة  الزراعي�ة  المنتجات 
وأسهل  أفضل  باستخدام  إنتاجها  تم 
الوسائل والطرق الزراعية والتي تعرف 

بالزراعة العضوية .
وش�ارك في المعرض ) 35 ( ش�ركة 
ومزرعة  الفنية،  للمساعدات  ووكالة 
من  األدنى  الح�د  تس�تخدم  خاصة 

المبيدات الزراعية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف 
بهذه  أقيم  الذي  الحفل  في  الطراونة 
اتساع  من  يعاني  األردن  إن  المناسبة 
الفجوة بي�ن اإلنتاج الغذائي المحلي 
كنتيجة  المتزاي�د،  واالس�تهالك 
طبيعية للنمو السكاني الذي يصل إلى 
ما نسبته 2٫6 % سنويا فوق مساحة من 
األرض ال تزيد نسبة أراضيها الصالحة 

للزراعة عن 10 % من إجمالي مساحتها 
البالغة نحو 89٫3 ألف كم مربع.

وأض�اف الطراون�ة أن األردن يعاني  
أيضا من نقص حاد في كميات المياه، 
في  عالميا  الرابعة  المرتب�ة  يحتل  إذ 
ش�ح المصادر المائية، باإلضافة إلى 
وظروف  المناخية  األح�وال  تقلبات 
هذه  ظل  ف�ي  أنه  مؤكدا  الجف�اف، 
الظروف ال بد من التركيز على نوعية 

وصحة الغذاء.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن األبحاث 
اإلنسان  صحة  أن  على  تؤكد  العلمية 
محكوم�ة بما ي�أكل ويتأث�ر به من 
عادات وس�لوكيات غذائية خاطئة، 
منها على سبيل المثال أمراض القلب 
ضغط  وارتفاع  والس�منة  والسكري 
أمراض  من  والعديد  والسرطان  الدم 
والكلى  والعظ�ام  الهضمي  الجهاز 

والكبد وغيرها.
دراس�ة  ضرورة  إلى  الطراونة  ون�وه 
ومتابعة األغذية المصنعة أو المنتجة 
س�ليمة،  غير  زراعية  ظ�روف  تحت 
والتي أزال�ت عملياتها التصنيعية أو 
المفيدة  المواد  من  الكثير  اإلنتاجية 
الت�ي توجد فيه�ا بش�كل طبيعي 
كاأللي�اف الغذائي�ة والفيتامينات 
ومض�ادات  المعدني�ة  واألم�الح 

األكسدة.
بدوره أش�اد نائب رئي�س الجمعية 
عودة  الدكت�ور  الملكية  العلمي�ة 
الجيوس�ي بالدور ال�ذي تضطلع به 
البحوث  إجراء  في  األردنية  الجامعة 
القطاع  تخدم  التي  الزراعية  العلمية 
ً رئيسًا في  الزراعي، باعتباره ش�ريانا 

االقتصاد الوطني .

الذي  الدور  الجيوس�ي  واس�تعرض 
برامج  دع�م  في  الجمعية  ب�ه  تقوم 
إرادة، لتمكينها من تطوير المشاريع 
والمتوس�طة  الصغي�رة  الزراعي�ة 

والمنزلية .
وعرض مدير مراك�ز تعزيز اإلنتاجية 
» إرادة « محم�د العضايلة مس�يرة 
برنامج المشروع الذي يقوم عبر حزمة 
والفنية  االستش�ارية  الخدمات  من 
والتوجه  األفراد  لتشجيع  المتكاملة، 
نحو اإلنتاج من خالل تأسيس وتطوير 

مشاريع صغيرة ومتوسطة ومنزلية .
الفئ�ات  أن  العضايل�ة  وأض�اف 
إرادة:  برام�ج  م�ن  المس�تهدفة 
والجمعي�ات  األردن�ي  المواط�ن 
التعاونية والخيرية والبرامج التنموية 

والبلديات.
وأكد أن برامج إرادة  تهدف إلى تعزيز 
روح الريادة ل�دى المواطن األردني، 
االس�تثمار  نحو  للتوجه  وتحفي�زه 
وبناء  الدخ�ل  لتحقي�ق  كوس�يلة 
واإلسهام  منتجة،  محلية  مجتمعات 

في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
كبار  م�ن  ع�دد  االحتفال  حض�ر 
الجامعة  رئيس  ونائب  المس�ؤولين 
الدكت�ور رضا الخوال�دة وعدد من 
عمداء الكليات وجمع من المزارعين 

ووجهاء المنطقة.
لمراكز  الوطني  البرنامج  أن  إلى  يشار 
تعزي�ز اإلنتاجية ال�ذي تموله وزارة 
وتنفذه  الدولي،  والتعاون  التخطيط 
الجمعي�ة العلمية الملكية، يس�عى 
إل�ى تنمي�ة المجتم�ع المحلي من 
خ�الل مس�اعدة المواطني�ن على 
تأس�يس وتطوير المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
 

الحسن بن طالل يفتتح معرضا للغذاء في 
المعهد الزراعي
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مؤتمرات ومنتديات

  أخبار األردنية- محمد مبيضين- 
وجود  علمية  بحوث  نتائج  كش�فت 
مدائن  ف�ي  موجودة  نبطي�ة  نقوش 
غربي  شمالي  س�ابقًا  الحجر(  صالح) 
عروبة  يؤك�د  ما  العربية،  الجزي�رة 

مدينة البتراء األثرية.
ويرج�ع عدد كبي�ر م�ن الباحثين 
الصخري�ة  الواجه�ات  الغربيي�ن 
مدينة  داخ�ل  كالخزنة  المنحوت�ة 
البت�راء إلى فت�رة ما بع�د احتالل 
آخر  حكم  أواخر  في  للبتراء  الرومان 
ملوك األنباط رابيل الثاني عام 106م، 
الحضارية  المنجزات  هذه  ويسندون 

إلى غير أهلها.
التحضيرية  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
للمؤتمر الدكت�ور نبيل خيري إنه في 
ضوء اعتماد ما ورد في نقوش نبطية 
في ثان�ي  أكبر مدين�ة لألنباط وهي 
مدائن صالح، فإن عشرين نقشًا ترجع 
الحارث  النبط�ي  الملك  عه�د  إلى 
الرابع وثماني�ة منها أّرخت إلى  فترة 
الملك مالك الثاني ونقش�ين أرخت 

إلى آخر ملوك األنباط.

النقوش  ه�ذه  أن  الخي�ري  وأضاف 
ومجد  أوج  فترة  تغطي  المكتش�فة 
زوالها  بعد  وليس  النبطية،  المملكة 
ما يثبت دون أدنى ش�ك عروبة هذه 
المدينة النبطي�ة الخالدة، الفتا  إلى 
أن هذه النقوش تش�تمل على أسماء 
إليهم،  ترجع  الت�ي  المقابر  أصحاب 
تولوا  الذين  المهندس�ين  وأس�ماء 
نحت الواجهات في مدائن صالح دون 
وجود الس�م أي مهن�دس أجنبي أو 
أعجمي، ما يدل عل�ى أن هذا المنتج 
بكل  خالصًا  نبطي�ًا  بل  رومانيًا  ليس 

معالمه .

ون�وه رئيس المؤتمر إلى أن أس�ماء 
اآللهة  هي  النقوش  في  الواردة  اآللهة 
التي كانت تعب�د في الجزيرة العربية 
بأسماء  مقترنة  وهي  اإلس�الم،  قبل 
أي  اس�م  على  يعثر  ولم  نبطية،  آلهة 
آلهة رومانية أو غير عربية، مؤكدا أن 

هذه البراهين تثبت عروبة البتراء.
وكان المؤتمر قد حظي برعاية ملكية 
الملك  جاللة  انتدب  حيث  س�امية، 

عبد اهلل الثاني معالي وزير الس�ياحة 
أعمال  الفتتاح  الفاي�ز  نايف  واآلثار 

المؤتمر.
دعم  على  ح�از  الذي  المؤتمر  وجاء 
نوكيا  وكالء   )i2(ش�ركة من  كريم 
في األردن ومؤسس�ة زارة، كمبادرة 
األردنية  الجامعة  في  اآلثار  معهد  من 
الملكي�ة  للتوجيه�ات  اس�تجابة 
السامية الهادفة إلى ضرورة االهتمام 
بالتراث  والثقافي  والبحث�ي  العلمي 
الحضاري النبطي، الذي يش�كل إرثا 
حضاريًا خال�دًا في معالمه على كافة 

الصعد المحلية و العربية والعالمية. 

جلسة االفتتاح
أعمال  افتتاح  في  كلمة  الفايز  وألقى 
مجلس  رئي�س  بحض�ور  المؤتم�ر 
التنموي  البترا  إقليم  سلطة  مفوضي 
الغنم  أبو  محمد  المهندس  السياحي 
ومتص�رف ل�واء البت�راء إبراهيم 
عس�اف والنائب س�امي الحسنات، 
نقل فيها تحي�ات جاللة الملك عبد 
المؤتمر  في  للمش�اركين  الثاني  اهلل 
وتمنياته للمؤتمر بالنجاح في  تحقيق 

نقوش نبطية في (مدائن صالح) تؤكد عروبة 
مدينة البتراء االثرية

خالل مؤتمر الحضارة النبطية 
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في  أكبر  مستوى  إلى  للوصول  أهدافه 
فهم الحضارة النبطية .

وق�ال إن حض�ارة الع�رب األنباط  
ش�كلت عبر الزمان حالة من التجلي 
المعرف�ي المبدع، وما ت�زال بأمس 
الحاج�ة إل�ى المزيد من الدراس�ة 
والبحث العلم�ي العميق، مؤكدا أن 
البتراء والحفاظ عليها تشكل أولوية 

أساسية لعمل الوزارة .
 وأضاف  أنن�ا نتطلع في هذا المؤتمر 
إلى تقدي�م اإلجاب�ة والحلول حول 
الكثي�ر م�ن قضايا حماي�ة اإلرث 
األثري، والحفاظ عليه وتعريف العالم 
وقت  في  النبطية  الحضارة  بإنجازات 
تتعرض مدينة البتراء لمصادر تهديد 
طبيعية وبش�رية، ما يدعو إلى تضافر  
للمساهمة  المشتركة  الجهود  كافة 
في حماية هذا الموقع التراثي الفريد .
 وأكد الفايز أن مدينة العرب األنباط 
التي  توارت خل�ف التاريخ لردح من 
الزم�ن في القرون القليل�ة الماضية 
عاد إليها ألقه�ا وحضورها في عهد 
الدولة األردنية المعاصرة التي أولتها 
والحضور  والرعاي�ة  االهتم�ام  كل 

وأصبحت درة مدن الشرق المعاصر .
 وجدد الفايز حرص وزارة الس�ياحة 
البتراء  تجاه  بواجباتها  للقيام  واآلثار 
التنموي  البتراء  إقليم  سلطة  دعم  و 
السياحي وكافة المؤسسات المحلية، 
في س�بيل تطوير المنتج الس�ياحي 
الوطن�ي والتعريف به ف�ي الخارج، 
وكذل�ك  دعم جهود المؤسس�ات 
برامج  تطوير  ف�ي  والبحثية  العلمية 

علمية للتنقيب والبحث األثري.
الجامعة  رئي�س  أك�د  جانب�ه  من 
الدكتور اخليف الطراونة أن الجامعة 
لب�ت المب�ادرة الملكية الس�امية 
ودعوة  العالمي  المؤتمر  هذا  بتنظيم 
المختصين  العلم�اء  من  كبير  عدد 
بالحض�ارة النبطي�ة، معرب�ا ع�ن 
ودفع  دعم  في  الملك  لجاللة  تقديره 
الرصين  العلم�ي  البحث  وتش�جيع 
الجاد حول التراث الحضاري النبطي، 
والتعرف على ه�ذه الهوية الحقيقية 
الجوانب  ومعالجة  الحض�ارة،  لهذه 
اإلنج�ازات  لمختل�ف  المعرفي�ة 
الثقافي�ة واالقتصادية واالجتماعية 

والفكرية ألجدادنا األنباط .
وق�ال الطراون�ة إن المؤتمر يحمل 
كل  مرة  س�يعقد  ألنه  عالمية  رسالة 
العالم،  دول  إحدى  في  سنوات  ثالث 
مش�يرًا في هذا الصدد إلى أن عمادة 

س�توثق  الجامعة  في  العلمي  البحث 
أبحاث المؤتم�ر بإصدار عدد خاص 
لألبح�اث المقدم�ة بعد إرس�الها 
للتحكيم العلمي باس�م دراسات في 

الحضارة النبطية .
ودع�ا رئي�س الجامعة إل�ى إجراء 
والمس�وحات  الحفريات  من  المزيد 
األثرية في البتراء للتعرف على السّلم 
الحضارة  جوانب  لجمي�ع  الحضاري 
النبطية الت�ي تركت لنا بصماتها في 
والثقافة  والفن  واللغة  النحت  مجال 
والصناعات بلغ�ت درجة كبيرة من 

اإلعجاز الحضاري.
ون�وه الطراون�ة ف�ي كلمت�ه إلى 
على  ع�ام   200 بم�رور  نحتفل  أنن�ا 
زي�ارة الرحال�ة السويس�ري )جون 
العالم   أنظار  لفت  الذي  بيركهارت(، 
إلى هذه المدين�ة الخالدة )البتراء(، 
مؤك�دًا أن المؤتم�ر هو ج�زء من 
بمرور  األردنية  الجامع�ة  احتفالت 

خمسين عامًا على تأسيسها.
وألق�ي الدكت�ور جون هيل�ي نيابة 
عن المش�اركين ف�ي المؤتمر كلمة 
أش�ار فيها إلى الدور ال�ذي تقوم به 
البحث  تعزيز  ف�ي  األردنية  الجامعة 
المؤتمر  أهمي�ة  إلى   َ الفت�ا العلمي، 
الذي يتيح الفرص لتبادل المعلومات 
ح�ول الحضارة النبطي�ة التي تعتبر 
تاريخ  ولها  القديم�ة  الحضارات  من 
اإلنسانية  العالقة  في  خصوصًا  عريق 

والمعرفة والتقنية.
رئيس  اآلث�ار  معهد  عميد  وس�ّلط 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر األس�تاذ 
الدكت�ور نبيل الخي�ري الضوء على 
أهمي�ة المؤتم�ر الذي يه�دف إلى 
الميادين  ف�ي  العالم�ي  االنفت�اح 
األكاديمي�ة والبحثية وذلك بنش�ر 
البحث  وتشجيع  األثرية  المكتشفات 
الحضاري  بالتراث  المتعل�ق  العلمي 
النبطي وإبراز الهوية األردنية عالميًا.

وأضاف أن المؤتمر تناول أيضا محاور 
تتعل�ق باإلب�داع التقني  ال س�يما  
تتميز  التي  الوردية  المدينة  واجهات 

بفن معماري ال مثيل له في العالم .
الجامعة  تقدير  ع�ن  الخيري  وأعرب 
ل�كل من س�اهم في دع�م وانجاح 
انعقاد المؤتمر الذي س�توفر نتائجه 
للباحثين  عون�ًا  والبحثية  العلمي�ة 

والدارسين للحضارة النبطية.
ولف�ت الخيري إل�ى أن البتراء التي 
تقع جن�وب العاصمة عمان على بعد  
منها  وجعلوا  األنباط  بناها  كم،   225

عاصمة لهم، وكانت في أوج ازدهارها 
خالل الفترة الممتدة من 167 ق.م  في 
عهد الحارث األول وحتى 106 في عهد 

رابيل الثاني.
والتعاون  باالنفت�اح  األنباط  وتميز 
س�يما  ال  المجاورة  المجتمعات  مع 
تبادل المعرفة وتركوا بصمات علمية 
وتقنية ما تزال آثارها باقية حتى اليوم.
س�امي  الدكت�ور  النائ�ب  وروى 
التي  جدته  عن  مؤثرة  قصة  الحسنات 
ذلك  معتبرة  كهفها  مغادرة  رفضت 
أن  مؤكدًا  جذوره�ا  من  لها  اقتالعًا 
المجتمع المحلي في البتراء متمسك 

بهذه  الجذور.
حضر افتت�اح المؤتمر رئيس مجلس 
التنموي  البترا  إقليم  سلطة  مفوضي 
الغنم  أبو  محمد  المهندس  السياحي 
ومتص�رف ل�واء البت�راء إبراهيم 
الجامعة  رئي�س  ونائ�ب  عس�اف، 
الدكتور رضا الخوالدة والنائب سامي 
الحسنات وعدد من كبار المسؤولين 
إقليم  وس�لطة  الس�ياحة  وزارة  في 
البت�راء وجم�ع م�ن األكاديميين 
والوف�ود المش�اركة ف�ي المؤتمر 

ووجهاء المنطقة. 

والمعتقدات  الديان�ة  دراس�ة 
محاور  أبرز  النبطية  واألساطير 

المؤتمر
وبحث المؤتمر عل�ى مدار ثالثة أيام 
)48( ورق�ة بحثي�ة قدمه�ا علماء 
عالمية  دولة  م�ن)17(  ومتخصصين 
تناولت  واألردن،  العربية  الدول  ومن 
األولي�ة  الدراس�ات  مضامينه�ا 
للحضارة النبطية، ودراس�ة الديانة، 
النبطية،  واألس�اطير  والمعتقدات، 
وحي�اة المجتمع النبط�ي، في نواح 

اجتماعية واقتصادية وسياسية.
»ديفي�د  الدكت�ور  ق�دم  حي�ث 
بيرجيهام  جامع�ة  من  جونس�ون« 
فيها  تن�اول  عمل  ورقة  األمريكي�ة 
المتاها  وادي  ف�ي  النبطية  المدافن 
المحفورة بالصخر والتي تلقى الكثير 
من الع�ادات والتقاليد المتبعة لدى 

األنباط والحياة بعد الموت.
فيم�ا ق�دم الدكتور  » أندرس�ون 
س�ميث« من جامعة جورج واشنطن 
الحياة   « بعن�وان  ورقة  األمريكي�ة 
وباألخص  االنباط«  لدى  اإلقتصادية 
عالقته�م بالمراك�ز التجاري�ة في 
والعقبة  والحميمة  البت�راء  من  كل 
وعبورهم وادي عربة إلى مدن القوافل 
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مؤتمرات ومنتديات

النبطية في النقب وارتباطهم ببعض 
س�يناء  صحراء  في  التجارية  الطرق 

وميناء غزه على البحر المتوسط.
فوروس   جاي�وس  الدكتور  وتط�رق 
أس�تاذ ومدير األكاديمية الهنجارية 
للفنون في بودا بس�ت في حديثه إلى 
وعالقاتها  األردن،  ف�ي  مكاور  قلعة 
باألنباط معتمدًا على نتائج الحفريات 
هذا  في   2009 عام  أجراها  التي  األثرية 
الموقع، وما تم اكتشافه من مخلفات 
معمارية، وعن الحروب التي نش�بت 
الرابع)9  الحارث  النبطي  الملك  بين 
ق.م – 40 ميالدي�ة( وبي�ن هي�رود 
النبطية  األميرة  تزوج  الذي  أنتيباس 
فصايل  ابنه الح�ارث الرابع، وتدمير 
الحارث الرابع لجيش هيرود انتيباس، 
حيث تم هدم قصر الملك هيرود في 
هذه القلعة م�ن قبل الجيش النبطي 

وأسوار القلعة.
المحاضر  فيبر  توماس  األس�تاذ  أما 
الجامعة  في  اآلثار  معهد  في  المتفرغ 
األردني�ة ومدير مؤسس�ة الداد في 
تماثيل  موضوع:  تناول  فقد  المملكة 
في  اكتشفت  التي  ش�مين  بعل  اإلله 
موقع س�ّيغ بمنطقة حوران، وعالقة 
هذه النحوتات المكتش�فة بمدرسة 

النحت النبطية.
بيرتن  الدكت�ور  تط�رق  حي�ن  في 
الجنس�ية  الكن�دي  ماكدونال�د 
موضوع  إل�ى  س�كوتيا،  جامعة  من 
و  األنباط،  ل�دى  االجتماعية  الحياة 
المسوحات الميدانية التي أجراها  في 
البتراء  ومنطقة  عامة  األردن  جنوب 
خاصة، حيث استطاع دراسة المواقع 
جنوب  في  المتعددة  النبطية  والقرى 
ونشاطهم  معيشتهم  وطرق  األردن، 
االقتصادي وخصوصًا اعتمادهم على 
التجارة والزراعة ورعي اإلبل واألغنام 
الصوفية،  النس�يجية  والصناع�ات 
المختلفة  األن�واع  عل�ى  والتعرف 

لمالبسهم.
أبو  أديب  األردن�ي  الباح�ث  وقدم 
ش�ميس محاضرة بعنوان »بني عمر 
تواجدا  له�م  أسس�وا  الذي  بيت« 
سياس�يا في المنطقة خ�الل القرن 
الثالث قبل الميالد، مشيرا إلى عالقة 
من  والعديد  األنباط  مع  القبيلة  هذه 
تلك  في  األردن  ش�مالي  في  القبائل 

الحقبة.
من جانبه تن�اول الدكتور كارل ماالر 
نتائج  األلماني�ة  ماين�ز  جامعة  من 
نبيل  الدكتور  برئاسة  أجريت  حفرية 

داخل  الكتوت�ة  موقع  ف�ي  الخيري 
مدينة البتراء، وهي حفرية مشتركين 
وجامعة  األردني�ة  الجامع�ة  بي�ن 
أهم  على  الض�وء  ألقى  حيث  ماينز، 
عثر  التي  المعماري�ة  المكتش�فات 
عليها خالل ش�هر كان�ون ثاني عام 
التاريخي  التسلس�ل  إلى  الفتا   ،2012

للموقع.
من  شديفات  يونس  الدكتور  وتحدث 
جامعة مؤتة عن ع�ادات األنباط في 
موضوع الدفن، مس�لطا  الضوء على 
هذا  في  الدينية  األنب�اط  معتقدات 

الخصوص.
من  الشياب  عاطف  الدكتور  وتحدث 
حول  اليرموك  جامعة  في  اآلثار  كلية 
» عبادة اإلله النبطي ذو الش�رى من 
خالل الحفريات التي أجراها الباحث 
عام  الكرك  ش�مال  الربه  قص�ر  في 
 1996 عام  حتى  استمرت  والتي   1993

بالتعاون مع دائرة اآلثار األردنية.
وأشار الدكتور نايف حداد من معهد 
الملكة رانية في الجامعة الهاش�مية  
اإلبداعية  العناص�ر   « موض�وع  إلى 
خالل  العم�ارة  مجال  ف�ي  لألنباط 
والروماني«،  الهللنس�تي  العصرين 
الوظيفة  حسب  بتقسيمها  قام  حيث 
المناطة به�ا وتحدث عن خصائصها 

المعمارية.
ونوه الدكتور ديفيد جراف من جامعة 
الواليات  فلوري�دا/  بوالي�ة  ميامي 
المتح�دة إلى موض�وع » خصائص 

نبطية جديدة خالل العصر الهلنستي 
بدايات  بتعقيب  ق�ام  حيث  المبكر 
التواجد النبطي ف�ي جنوبي األردن، 
الثالث  القرن  خالل  بداياتهم  وكانت 
قبل الميالد قريب�ة من حياة الترحل 
والتنقل إال أنهم ومنذ منتصف القرن 
األول قبل المي�الد أصبحوا مجتمعًا 

متمدنًا في مختلف مناحي الحياة.
العوران  سوس�ن  الدكتورة  وقدمت 
من كلية العلوم في الجامعة األردنية 
على  الضوء  ألق�ت  جديدة  دراس�ة 
من  األنباط،  لدى  الزراعي  النش�اط 
خالل دراس�ة 192 عينه م�ن البذور 
والنباتات والتي صنفتها إلى 44 عائلة 

نباتية حسب التسلسل التاريخي.
وتحدث الدكت�ور إبراهيم صدقة في 
موضوع بعنوان«األنباط وإصداراتهم 
النقدية من معدن�ي البرونز والفضة 
باإلصدارات  له�م  الس�ماح  وعدم 
متناوال  الذهب،  مع�دن  من  النقدية 

األسباب وراء هذا األمر.
جلن  الدكت�ورة  تطرقت  ذل�ك  إلى 
المتحدة  الوالي�ات  م�ن  كورب�ت 
عالقات  إلى  حديثه�ا  في  األمريكية 
األنباط مع مختلف القبائل المعاصرة 

لهم في جنوبي األردن.
ف�ي حين تن�اول الباح�ث حوديت 
ماكنزي األس�تاذة في جامعة سدني 
في استراليا موضوع« تحطيم الصورة 
الحقب  خالل  البتراء«  في  والتماثيل 
ودوافعها،  وأس�بابها،  المختلف�ة، 
فترات  إل�ى  األعمال  هذه  وإس�ناد 
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والعصر  النبطي  العصر  منها  مختلفة 
البيزنطي واإلسالمي.

وقدم  الدكتور ديفيد جاكبسون من 
فصول  بعن�وان«  بحثا  لندن  جامعة 
مبك�رة للنش�اطات الميداني�ة«، 
في  البريطانية  األثرية  واالكتشافات 
البتراء، حس�ب التسلسل التاريخي، 
بناء  في  لعبته  ال�ذي  الدور  إلى  الفتا 
اإلط�ار المعرفي لما وص�ل إلينا في 

الوقت الحاضر.
البلعاوي  ف�ادي  الدكتور  وتح�دث 
رئيس قس�م الترمي�م والصيانة في 
معه�د الملك�ة رانيا ف�ي الجامعة 
الهاش�مية ح�ول  موض�وع الخزنة 
الطبيعية  والمؤث�رات  البت�راء  في 
س�لبًا،  لها  تتعرض  التي  والبش�رية 
المرتبطة  والحلول  معالجتها،  وطرق 

بهذا األمر.
وتناول الدكتور بجورن بيتر أندرسون 
من جامعة مانيس�وتا ف�ي الواليات 
األنباط  تواجد  األمريكي�ة  المتحدة 
التجاري ف�ي إيطاليا ومعبدهم الذي 
مدينة  جنوبي  بيتول�ى  ميناء  في  يقع 
روم�ا، والذي يرجع حس�ب النقش 
النبطي الملحق به�ذا المعبد إلى 8 
النبطي  الملك  حك�م  بداية  أي  ق.م 
 « بإس�م  عرف  حيث  الرابع  الحارث 

اينياس«.
هيلي«  »جون  الدكتور  واس�تعرض 
في  بريطانيا  في  مانشستر  جامعة  من 
ورقت�ه بعنوان » آرامي�ة األنباط في 

التسلسل  والعربية«  اآلرامية  الوثائق 
والنقوش  اللغة  أص�ول  عن  التاريخي 
النبطية وتطوره�ا حتى  بداية ظهور 

الخط الكوفي المبكر. 
وس�ّلطت الدكتورة لميا الخوري من 
جامعة اليرموك الضوء على » العقائد 
األخرى  بالحياة  المتعلق�ة  النبطية 
على  يظهر  ما  خالل  من  الموت«  بعد 

مدافنهم من أشكال رمزية.
فيما أش�ار عمي�د كلي�ة اآلثار في 
بدر  نبيل  الدكت�ور  اليرموك  جامعة 
إلى  النقوش النبطية المقترنة بنقوش 
يونانية والتي عثر عليها شمالي شرقي 

األردن.
من جهته تحدث »لوس�ي أندرسون« 
من جامعة أكس�فورد ف�ي بريطانيا 
حول »اعادة اس�تخدام المقابر لدى 
الحياة  على  الض�وء  والقاء  األنباط 
بالحياة  المتعلقة  العقائدية  الفكرية 

االخرى بعد الموت.
 فيما تناولت الدكتورة هاتون الفاسي 
األستاذة في جامعة الملك سعود في 
مدينة الري�اض » دور المرأة النبطية 
من خالل أرش�يف باباثا والذي يرجع 
الميالدي  األول  الق�رن  نهاي�ة  إلى 
والذي  للميالد  الثان�ي  القرن  وبداية 
البحر  غرب�ي  جنوبي  ف�ي  عليه  عثر 

الميت.
ولفت الباحث كرس�توفر  تاتل نائب 
لالبحاث  االمريك�ي  المركز  مدي�ر 
الش�رقية في عم�ان إل�ى التماثيل 

من  تلقيه  وم�ا  النبطية،  الفخاري�ة 
أضواء على حياة المجتمع النبطي.

زدرافكو  الدكت�ور  تح�دث  كم�ا 
ديمت�روف من بلغاريا ع�ن التيجان 
معبد  في  اكتشافها  تم  التي  النبطية 
الكبير في البتراء والمزخرفة بأشكال 

الفيلة ومدلوالتها.
س�لطان  زينة  الدكتورة  وعرض�ت 
المحاضرة غير المتفرغة في الجامعة 
األردنية بحثًا حول المعابد المركزية 
النبطية، والتي اش�تملت على معبد 
الكبير  والمعبد  والذريح  التنور  خربة 
في البتراء ومعبد األس�ود المجنحة 

في البتراء أيضًا، وأصولها الحضارية.

فعالي�ات رس�مية تثم�ن عقد 
المؤتمر في البتراء

إلى ذلك ثّمنت ع�دد من الفعاليات 
مبادرة  البت�راء  لواء  في  الرس�مية 
الجامعة األردني�ة بعقد المؤتمر في 

مدينة البتراء.
إلى  الحسنات  س�امي  النائب  وأشار   
أن  المؤتم�ر يعد فرصة  ثمينة لجذب 
أكبر عدد من الس�واح لزيارة معالم 

البتراءاألثرية.
األنب�اط  أن  الحس�نات  ولف�ت 
اس�تطاعوا أن  يربطوا  بين الش�رق 
والغرب، وأنش�أوا أبرز عاصمة لهم، 
ثقافي  اش�عاع  مركز  أصبحت  والتي 
مهما  ومرك�زًا  ودين�ي،   وحضاري 
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بس�واحل  مملكتهم  لربط  للتجارة 
األحمر،  والبح�ر  المتوس�ط  البحر 
األمر الذي يدعو إلى  تكثيف األبحاث 

العلمية حول مملكة األنباط.
م�ن جهته أك�د مف�ّوض المحمية 
البتراء عماد  األثرية في سلطة اقليم 
المؤتمر،  نج�اح  المؤتمر  حجازي�ن 
خصوصًا أنه تزام�ن مع مرور 200 عام 
على  زيارة الرحالة السويسري » جون 
ما  ميالدية،   1812 ع�ام  بيركهارت« 
يس�ّلط الضوء مجددًا عل�ى أهمية 

حضارة األنباط كحضارة عالمية.
البحوث  أن  إل�ى  حجازي�ن  وأش�ار 
المؤتمر  ف�ي  العلمية  والدراس�ات 
هذه  في  مهم�ة  لجوانب  تعرض�ت 
الحض�ارة العريقة، مؤك�دًا ضرورة 
إيجاد آليات وسبل لوضع استراتيجية 
الموروث  هذا  على  للحفاظ  ش�املة 
الحض�اري، بحي�ث تش�مل برامج 
وبعيدة  وطويل�ة  قصي�رة  وخطط 
األم�د، توف�ر الم�وارد البش�رية 
العلمية  البحوث  جانب  إلى  والمالية 

المتخصصة.
 من جانبه أثنى رئيس جمعية أصحاب 
التحف في لواء البتراء أحمد هالالت 
على ه�ذه التجربة الت�ي تؤكد مدى 
ارتباط الجامع�ة األردنية بالمجتمع 

األردني.

وأع�رب  الهالالت عن أمل�ه في أان 
في  المش�اركون  العلم�اء  يتوصل 
المؤتم�ر إلى نتائج علمي�ة ترفع من 
مستويات البحث العلمي المتخصص 

حول حضارة األنباط.

نتائج المؤتمر
  في س�ياق متصل أس�فرت النتائج 
على  التعرف  إل�ى  للمؤتمر  األولي�ة 
األنظمة المائية الحديثة لدى األنباط  
من خ�الل  الحفريات الت�ي أجرتها 
الجامعة األردنية بالتعاون مع جامعة 
والتي  األلمانية،  جوتنب�رغ  يوهانس 
الملكية  للتوجيه�ات  ترجمة  تمت 

السامية في موقع الكتوتة .
نبوغ  عل�ى  الضوء  المؤتم�ر  وألقى 
الحياة  مناحي  مختل�ف  في  األنباط 
والتكنولوجية،  والثقافي�ة  الفكرية 
جديدا  معرفيا  إطارا  س�تضيف  التي 
نحن  في أم�س الحاجة إليه، للتعرف 
على هوية وإبداعات أجدادنا األنباط، 
ف�ي محاول�ة لوضع بع�ض الحلول 
لدراسة موقع البتراء وإدارته كمتنزه 
بعض  وترجمة   ، حض�اري  طبيع�ي 
العادات والتقاليد النبطية لتوظيفها 

في الجذب السياحي.

ألماني�ا تس�تضيف المؤتم�ر 
الثاني للحضارة النبطية

في  المش�اركون  رح�ب  ذلك،  إلى 
للمؤتمر  ألمانيا  اس�تضافة  المؤتمر 
الثاني الذي س�يعقد في حزيران عام 

.2015
أعمال  ختام  في  المشاركون  وأوصى 
المؤتم�ر بض�رورة تقدي�م الدعم 
والمس�اندة لعقد المؤتمر كل ثالث 
سنوات في إحدى العواصم العالمية، 
ليصبح س�فيرا متجوال يحمل رسالة 

األردن الحضارية.
وأوص�ى عمادة البح�ث العلمي في 
المقدمة  األبحاث  بإرس�ال  الجامعة 
ورق�ة   )48( وعدده�ا  للمؤتم�ر 
عالميين  مقيمين  إل�ى  بحثية  علمية 
النبطي�ة  بالحض�ارة  متخصصي�ن 

لتقييمها واعتمادها.
من  عشر  الخامس  المؤتمرون  وحدد 
ش�هر تش�رين الثاني المقبل موعدا 
بعد  ليصار  التقيي�م  عملية  النتهاء 
ذلك نشر األبحاث المعتمدة في عدد 
الحضارة  في  »دراسات  يحمل  خاص 

النبطية«.
وأش�اد عدد م�ن المش�اركين في 
وأجنبية  عربي�ة  دول  م�ن  المؤتمر 
الجامعة  وفرتها  الت�ي  باإلمكانيات 
إلنج�اح أعمال المؤتم�ر، مؤكدين 
أعمال  في  بالمش�اركة  س�عادتهم 
على  واالطالع  األردن  وزيارة  المؤتمر 

معالمه الحضارية ومواقعه األثرية.

خالل المؤتمر
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– محمد مبيضين-   أخبار األردنية 
وقفة  إلى  ومتخصص�ون  خبراء  دعا 
جادة لمعالجة قضايا شح المياه التي 
تعاني منها منطقة الش�رق األوسط 
ودول العالم في ظل الطلب المتزايد 

عليها.
وأضافوا في اختت�ام  أعمال المؤتمر 
الدولي السنوي للموارد المائية ،الذي 
عقد في  رحاب الجامعة األردنية، أن 
المشكالت  أخطر  من  المياه  مشكلة 
الت�ي تواج�ه دول منطقة الش�رق 
األوس�ط وحوض المتوس�ط، حتى 
أصبحت ظاهرة تتطل�ب تضافرا في 
الجهود  بين البلدان العربية من أجل 
تواجهها  الت�ي  للتحديات  التصدي 
خش�ية حصول كارثة بيئية خطيرة، 
وسياس�ات  حلول  إيجاد  إلى  داعين 
تنعكس إيجابا على شعوب المنطقة، 

بمشاركة )150( خبيرا ومتخصصا من دول عربية وأجنبية

»الموارد المائية« يناقش األمن المائي ومهدداته 
وتحديات الطلب العالمي المتزايد على المياه

أزمة  تفاق�م  من  الحد  في  وتس�هم 
المياه.

وتناول مؤتمر »مصادر المياه واألمن 
األوسط  الش�رق  منطقة  في  المائي 
وحوض المتوسط« الذي نظمه مركز 
المياه والطاق�ة والبيئة في الجامعة 
المنظمة  م�ع  بالش�راكة  األردنية 
األورو عربية ألبح�اث البيئة والمياه 
والصح�راء، بمش�اركة )150( خبير 
ومتخصص من مختلف الدول العربية 
واألجنبية، مح�اور مهمة في مصادر 
المي�اه واألم�ن المائي في الش�رق 

األوسط وحوض البحر المتوسط .
جلسة االفتتاح

المهندس  وال�ري  المياه  وزير  وقال 
محم�د النجارل�دى افتتاحه أعمال 
المؤتم�ر مندوبا عن رئي�س الوزراء 
تحديات  يواج�ه  العربي  الوط�ن  إن 

المتزايدة  االحتياجات  لتلبي�ة  جمة 
من المي�اه للمواطنين، في ظل ندرة 
الم�وارد الناجمة عن اس�تعماالت 
الحدود  عبر  العابرة  المائية  المصادر 
والتي يفاقم من حدته�ا تاثير التغير 

المناخي .
وأضاف الوزير أن الوضع الحالي للمياة 
يتطل�ب وقفة ج�ادة لتقييم الواقع 
والخطط  االس�تراتيجيات  ووض�ع 
المدى  عل�ى  التنفيذية  والبرام�ج 
لتحقيق  والبعيد،  والمتوسط  القصير 
المس�تدامة  التنمي�ة  متطلب�ات 
بوس�ائل  المتغيرات  مع  والتعام�ل 
مبتكرة ترتقي إلى مستوى التحديات 

التي نواجهها .
تبني  إلى  الوزراء  رئيس  مندوب  ودعا 
لمصادر  والمنصف  العادل  التقسيم 
المي�اه العاب�رة للح�دود بين دول 
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تطبيق  خ�الل  من  والمصب  المنبع 
المعاهدات واألعراف الدولية .

وأشار النجار إلى أننا في األردن نواجه 
الس�كان  معادلة  في  مزمنا  اختالال 
من  الفرد  حصة  أن  إلى  الفتا  والمياه، 
موارد المياه م�ن أدنى الحصص في 

العالم .
التي  المش�اريع  الوزير  واس�تعرض 
المصادر  لتطوي�ر  ال�وزارة  تنفذها 
المائية المتاحة والتقليدية منها وغير 
السدود،  إنشاء  خصوصا  التقليدية، 
وتنفيذ برامج الحصاد المائي، وتأهيل 
كفاءة  رفع  برامج  وتنفيذ  الشبكات، 
من  االقتصادي  العائد  وزيادة  المياه، 

مياه الري .
الجامعة  رئي�س  أش�ار  جهت�ه  من 
األردنية الدكتور اخليف الطراونة إلى 
الصعد  جميع  على  المائية  التحديات 
المحلي�ة واإلقليمي�ة والعالمي�ة، 
مؤكدا أن المؤتمر يعتبر فرصة مهمة 
لتبادل المعلومات والمعرفة العلمية 
منها  تعاني  التي  المياه  ش�ح  لقضايا 

منطقة الشرق األوسط .
وأكد الطراونة أن قضايا ش�ح المياه 
موضوعات  هي  وإداراتها  ومصادرها 
لدول  المشتركة  االهتمامات  تتصدر 
الشرق األوس�ط، معربا عن أمله في 
التوصل إلى حلول وسياسات بين دول 
المنطقة تنعكس إيجابا على شعوبها.
ودعا الطراونة الخبراء والمتخصصين 
الحلول المناسبة  لمعالجة  إيجاد  إلى 
منها  تعاني  التي  المياة  نقص  مشكلة 
الش�رق  بلدان  منها  العالمية  الدول 
األوس�ط، وش�مال أفريقيا، وبعض 
مناطق في الصي�ن والهند والواليات 
هذا  في  الفتا  األمريكي�ة،  المتحدة 

الصدد إلى الوضع المائي في األردن .
وحث الطراونة إلى إقامة المش�اريع 
األمطار،  مي�اه  لتجميع  الحافظ�ة 
وتحلي�ة ومعالج�ة مي�اة البح�ار 
لتكنولوجيا  األمث�ل  واإلس�تخدام 
خالل  م�ن  المي�اة  مص�ادر  إدارة 
استخدام كفاءة عالية المستوى لري 
المزروعات، والترشيد األمثل للمياة. 
م�ن جانب�ه أوض�ح األمي�ن العام 
للمنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة 
لطفي  الدكتور  والصح�راء  والمياة 

المومني أن ال�دول العربية تعاني من 
الكمي  الجانب  من  سواء  المياة  ندرة 

أو النوعي .
من   %1 يمتلك  العربي  الوطن  إن  وقال 
المياه على المستوى العالمي بالرغم 
من أن عدد سكانه يبلغ 5% من سكان 
من   %10 ب�  مس�احته  وتقدر  العالم، 
الدول  أن  إلى  مشيرا   ، العالم  مساحة 
العربية األش�د فقرا في المياه ومنها 
وقطر  والكويت  والبحرين  السعودية 
واألردن  المتحدة  العربية  واإلمارات 
وليبي�ا واليمن تحتاج إل�ى مزيد من 
تحديد المش�اكل المائية في الوطن 

العربي .
الطلب  زي�ادة  إلى  المومني  وأش�ار 
العالمي على المياة من 4500 مليار م3 
في الوقت الحاضر إلى نحو 6900 مليار 

م3 بحلول العام 2030 .
إل�ى ذلك ق�ال مدير مرك�ز المياة 
والطاقة والبيئة في الجامعة الدكتور 
في  الفرد  حصة  إن  الس�اليمة  أحمد 
األردن من المي�اة حاليا تبلغ 150 م3 
سنويا، في حين كانت الحصة في عام 

1946 حوالي 3600م3 .
التي  الجهود  الس�اليمة  واستعرض 
الباحثين  توجيه  ف�ي  المركز  يبذلها 
نحو مشاريع البحوث العلمية المائية 
في مجاالت إدارة المياة، واالستغالل 
األمث�ل لها بالتعاون م�ع منظمات 

عالمية .
مدار  المؤتمرعلى  جلسات  وناقشت 
متخصصة  عمل  ورق�ة   70 أيام  ثالثة 
تناولت ف�ي مجملها األم�ن المائي 
األمن  ومهددات  واقليمي�ا،  عالميا 
التعامل  وكيفي�ة  عالمي�ا،  المائي 
المائي  األم�ن  وتحدي�ات  معه�ا، 
المياة  وأزمة  االوس�ط  الش�رق  في 
وتحديات  العرب�ي،  المائي  واألم�ن 
العربي،  الخليج  ل�دول  المائي  األمن 
المغرب  ل�دول  المائية  والمص�ادر 
العربي، إضافة إلى بحث محاور تتعلق 
وإدارة  الحديثة،  المائي�ة  بالتقنيات 
ومشاكل  واستثمارها،  األمطار  مياه 
الجف�اف، وندرة المي�اة في منطقة 

القرن األفريقي .
السمو  صاحبة  المؤتمر  واس�تضاف 
محمد  بنت  مشاعل  األميرة  الملكي 

بن عبد الرحمن آل س�عود األستاذة 
مدينة  في  الفض�اء  بحوث  مركز  في 
التقنية،  للعلوم  العزي�ز  عبد  الملك 
حي�ث ألق�ت محاض�رة بعن�وان 
المرئيات الفضائية ونظم المعلومات 
في  واع�دة  تقني�ات   : الجغرافي�ة 
الدراس�ات المائية : حالة دراسية في 

المملكة العربية السعودية .

الجلسة الختامية
وف�ي الجلس�ة الختامي�ة أوص�ى 
مش�اركون على ضرورة رفع درجات 
بمختل�ف  الجماهي�ري  الوع�ي 
استخدامات  في  المتاحة  الوس�ائل 
المياه والمحافظ�ة عليها، واحترام 
اإلتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة 
والتعامل  المشتركة  الدولية  باألنهار 
س�بيل  في  واحد  بصوت  عربيًا  معها 

الحد من مشكلة تفاقم أزمة المياه.
التوسع  أهمية  على  المؤتمرون  وأكد 
في مش�اريع تحلية المياه بإستخدام 
الطاقات النظيفة وتش�جيع القطاع 
المجال  هذا  في  لإلس�تثمار  الخاص 
بإشراف الدولة، ورفع كفاءة محطات 
ومعايير  يتفق  بم�ا  المائية  المعالجة 

الجودة العالمية.
االس�تغالل  إلى  المش�اركون  ودعا 
أفضل  وفق  المتاح�ة  للمياه  األمثل 
الغذائي  األمن  يحق�ق  بما  التقنيات 
العربي، واالس�تفادة م�ن التقنيات 
الجغرافية الرقمية المتطورة، الفتين 
عربي�ة  األورو  المنظم�ة  دور  إل�ى 
في  والصحراء  والمياه  البيئة  ألبحاث 

تبني وتنفيذ تلك التوصيات.
وأوصوا بإنشاء محطات رصد لنوعية 
المياه على النه�ر وربطها إلكترونيًا 
وإنش�اء  الملوثة،  المناطق  لتحديد 
الخزانات والسدود وفق أسس علمية.
وف�ي الختام توجه المش�اركون في 
المؤتمر بالش�كر والتقدير للمنظمة 
تنظيمهما  على  األردني�ة  والجامعة 

المؤتمر وحسن االستقبال.
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محم�د   – األردني�ة  أخب�ار 
الجامعة  رئيس  أعل�ن  المبيضين-  
األردنية الدكتور اخليف الطراونة عن 
عزم الجامعة إنشاء برنامج متخصص 

للدراسات شرق األوسطية  .
منتدى  أعمال  افتتاحه  خالل  وأضاف 
بحضور  الثالث  التركي  العربي  الحوار 
وزير الثقاف�ة الدكتور صالح جرار أن 
الدراسات  كلية  في  سيوطن  البرنامج 
الدولي�ة في الجامعة، وس�يفرد فيه 

حيز  للدراسات التركية.
والمنت�دى ال�ذي نظمت�ه كلي�ة 
الدراس�ات الدولي�ة بالتع�اون مع 
ش�ؤون  تناول  التركية،  غازي  جامعة 
وتركيا  العرب  بين  الثنائية  العالقات 
لالرتقاء بمس�تواها، وبما يتالءم مع 

متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وقال الطراون�ة إن تركيا تلعب دورا 

رائدا في المنطقة العربية وإقليم الشرق األوسط، وتمد جسور الحوار والتعاون 
السياس�ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي مع كافة جيرانها ضمن سياسة 

واضحة المعالم.
وأضاف رئيس الجامعة أن تركيا برزت مؤخرا كعمالق اقتصادي، ودولة سياسية 
محورية، ومصدر للثقافة والفن، وهو ما س�مح لها بإحياء العالقات التاريخية 
الوثيقة التي ربطت العرب بتركيا قرونا عدة ، مشيرا إلى تقاسم العرب واألتراك 
في الميراث الديني والثقافي المشترك، والمصالح التي تجمعهما  في استقرار 

المنطقة وإحالل السالم العادل فيها.
وألقى رئي�س جامعة غازي الدكت�ور رضا إيهان كلمة اس�تعرض فيها تطور 
مجاالت التعليم العالي في بالده، خصوصا إنشاء الجامعات التي وصل عددها 

العام الحالي إلى 170 جامعة. 
وأش�ار إيهان إلى اهتمام جامعة غ�ازي بتعزيز التعاون العلم�ي والبحثي مع 
الجامعة األردنية، مؤكدا دور الجامعات في بناء العالقات اإلنسانية بين الدول 

وتطويرها لتحقيق الرفاه االجتماعي.
ودعا إيهان إلى مزيد من تبادل زي�ارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتبادل 

الخبرات والمعرفة العلمية.
وألقى مدير معهد الدراسات العليا في جامعة غازي الدكتور فوزي رفعت كلمة 
أكد فيها ضرورة ترجمة الكتب العلمية والتاريخية التركية إلى اللغة العربية، 

في منتدى الحوار العربي التركي الثالث

الطراونة : إنشاء برنامج متخصص للدراسات
 شرق األوسطية
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مؤتمرات ومنتديات

معربا عن أمله في إصدار مجلة علمية 
محكمة بالتع�اون ما بين الجامعتين 

»األردنية« وغازي التركية.
وقال عميد كلية الدراس�ات الدولية 
الدكتور محمد المصالحة إن الملتقى 
يركز على المرحل�ة الراهنة التي تمر 
بها المنطقة العربية، خصوصا مرحلة 
دول  فيها  تنتقل  والتي  العربي  الربيع 
المنطقة في عملية تحول ديمقراطي 
أكثر  فيه  تحت�رم  عصر  إل�ى  ينقلها 
المواطن،  وكرامة  اإلنس�ان،  حقوق 
وتقرير  حاضره  صنع  في  ومش�اركته 

مستقبله.
وأعرب المصالحة عن أمله في أن يتم 
االستفادة من نموذج الحالة التركية 
والتي  المنطقة،  ل�دول  قدمت  التي 
تعتبر مثاال يحتذى ب�ه في المزاوجة 
بين روح العص�ر وقيم األمة، بطريقة 

خالقة تفتح األبواب واآلفاق إلنجاز التقدم الصناعي والثقافي والحضاري.
وأض�اف المصالحة أن تركيا تمكنت من تش�ييد نظام سياس�ي يوفر الحرية 

واإلنجاز االقتصادي، ولعب دور إقليمي فاعل في المنطقة.
وناقش المنتدى على مدار يومين أوراق عمل تناولت االستراتيجية التركية في 
ربيع الثورات العربية وتركيا، وتطورات اإلقليم واألزمة الس�ورية و)محركات 
الدور األردني والتركي تجاه س�وريا (، والعالقات االقتصادية العربية التركية 

والبعد الطائفي في عصر الثورات العربية.
وفي سياق متصل أصدر المشاركون في المنتدى بيانا مشتركا أشادوا فيه بعمق 

العالقات العلمية التي تربط بين الجامعتين.
وأشار البيان إلى أن تركيا دولة مركزية في اإلقليم تسعى إلى تحقيق مصالحها 

الوطنية من خالل انخراطها في شؤون المنطقة.
وأكد البيان احترام الدول العربية لتركيا، مش�يرا إلى أن مسار أحداث الربيع 
العربي، أفرز نتائج سلبية على العالقة مع تركيا في أحد جوانبه، وعزز الحضور 

التركي في إدارة شؤون المنطقة في جوانب أخرى.
ولف�ت البيان إلى أهمية التحوالت التي تش�هدها تركي�ا وعالقتها بالبلدان 

العربية ومواقفها المبدئية تجاه العديد من القضايا العربية.

رئيس جامعة غازي د. رضا إيهان

من جلسات المنتدىمن جلسات المنتدى



خبراء  أك�د  األردني�ة-   أخب�ار 
قانوني�ون وأكاديميون خالل أعمال 
لتعليم  األوس�ط  »الش�رق  منتدى 
العيادات القانونية ونش�ر العدالة«، 
نش�ر  في  القانونية  العيادات  أهمية 
العدالة في ظل بروز قضايا إنس�انية 

عالمية.
جونز  جامعة  نظمته  الذي  والمنتدى 
العالمي  واالتحاد  األمريكية  هوبكنز 
كلية  بمش�اركة  العدالة،  لتعلي�م 
يهدف  األردنية  الجامعة  في  الحقوق 
إلى نقل تج�ارب الدول المتقدمة في 
تعليم العيادات القانونية، التي تعتبر 
من أساليب وبرامج القانون التفاعلي، 
ليمارس الطلبة من خاللها دورهم في 
نش�ر العدالة للمواطنين األقل حظا 
مث�ل المهاجرين والعم�ال وضحايا 

الجريمة المنظمة والفقر والحروب.
أس�تاذ  الس�ابق  العدل  وزير  وأكد   
القانون في الجامعة األردنية الدكتور 
إبراهيم الجازي أهمية المنتدى الذي 
األوسط  الش�رق  في  مرة  ألول  يعقد 
، مش�يرا إلى أن األردن قطع ش�وطا 
كبيرا في نش�ر العي�ادات القانونية 
في كلي�ات الحقوق ف�ي الجامعات 

األردنية.

وأش�ار الجازي إلى اهتم�ام كليات 
الحق�وق ف�ي الجامع�ات األردنية 
بتطوير  األردني�ة  الجامع�ة  ومنها 
نوعية وجودة التعلي�م العالي، الفتا 
جزء  هي  القانونية  العي�ادات  أن  إلى 
مه�م من خط�ط وبرام�ج كليات 
القانون الت�ي تقدمها للطلبة بهدف 
مداركهم  وتوسيع  المبادرات  إطالق 

العلمية والعملية.
وألق�ى الدكتور محم�د مطر مدير 
الدراسات  كلية  في  الحماية  مشروع 
جونز  جامعة  ف�ي  المتقدمة  الدولية 
هوبكنز كلمة أش�ار فيها إلى ضرورة 
تب�ادل الخبرات العلمي�ة والعملية 
بين جامعات العالم في ميدان تعليم 

العدالة،  ونش�ر  القانونية  العيادات 
لما تش�كله من أهمية في رفد وتعزيز 

الدراسات القانونية.
وأش�اد مط�ر بم�ا حققت�ه كلية 
من  األردنية  الجامع�ة  ف�ي  الحقوق 
تطور ملم�وس على صعيد الخدمات 
تقدمها  الت�ي  والتعليمية  العلمي�ة 
العيادة القانوني�ة، مؤكدا أن اختيار 
األردن مكان�ا لعق�د المنتدى جاء 
لما يتمتع به م�ن مكانة بارزة ونقطة 

التقاء في دول اإلقليم.
االفتتاحية  الجلس�ة  ف�ي  وتحدثت 
الدكتورة لينا شبيب من كلية الحقوق 
تجربة  ح�ول  األردنية  الجامع�ة  في 
الكلية في تعليم طلبتها أساليب نشر 
العدالة من خالل العيادات القانونية.

القانونية  العيادة  إن  ش�بيب  وقالت 
عام  إنش�ائها  منذ  ركزت  الكلية  في 
2009 على مواضيع مهمة تتعلق بدعم 
حقوق  ومجاالت  العراقيين  الالجئين 
اإلنس�ان واالتجار بالبشر، باعتبار أن 
ل�ألردن دورا مميزا في مكافحة هذه 
الجريم�ة المنظمة على المس�توى 

العالمي.
أثبتت  التجربة  أن  ش�بيب  وأضافت 

تعزيز  في  القانونية  العي�ادات  نجاح 
مفاهي�م نش�ر العدالة ل�دى طلبة 
مس�اعدة  من  وتمكينهم  الكلي�ة، 
األش�خاص الذي�ن ال يس�تطيعون 

الوصول إليها .
وتضمن برنامج المنتدى الذي استمر 
ليومي�ن بحث ومناقش�ة )8( أوراق 
مجملها  في  تناولت  متخصصة  عمل 
وس�ائل تطوير العي�ادات القانونية 
إلى  إضافة  المش�اركة،  ال�دول  في 
عق�د مجموع�ات مصغ�رة لبحث 
وتبادل الخب�رات والمعرفة العلمية 
يمكن  التي  اإلنس�انية  القضايا  حول 
للعي�ادات إيجاد الحل�ول القانونية 

المناسبة لها .
وشارك في أعمال المنتدى الذي عقد 
في مركز الملك الحسين للمؤتمرات 
ف�ي البحر الميت عدد م�ن الخبراء 
م�ن  واألكاديميي�ن  والقانونيي�ن 
جامعات ومؤسس�ات خارجية تمثل 
لبنان، والمغرب، وتونس،  واإلمارات 
وإيران،  ومص�ر،  المتحدة  العربي�ة 
من  وعدد  وبنغالدش،  وفلس�طين، 
المتحدة  والواليات  األوروبية  الدول 
األمريكي�ة، إضاف�ة إل�ى المملكة 

األردنية الهاشمية .

خبراء قانونيون يؤكدون أهمية االستفادة من تجارب 
الدول في تعليم العيادات القانونية
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جانب من المنتدى



يتأخر  لن  وعهدا  وعدا  قطع  إنه  يقول 
عنه بأن يح�ول أردني�ة العقبة ،إلى 
مص�در لإلبداعات، ورف�د الجامعة 
األم باألم�وال ولي�س العكس، ألنه 
يريدها أن تحي�ا وتتقدم وتتميز بكل 

طاقاتها وقدراتها وتخصصاتها .
وق�ال رئي�س الجامع�ة األردني�ة 
حوار  في  الطراونة  اخلي�ف  الدكتور 
األردنية،  الجامعة  إن  »الدستور«  مع 
على  عام�ا  خمس�ين  م�رور  وبعد 
تأسيسها، عليها أن تصل إلى تصنيف 
عالمي لتكون من أولى 500 جامعة في 
العالم، تتمي�ز بحثا وعلما وخريجين 
وأس�اتذة وبنية تحتية، ما يحتاج إلى 
الفريق  بروح  والعمل  الجهود  تكاتف 
وزرع الح�ب في نف�وس الجميع من 
مالمح  ورس�م  الصعاب  تذليل  أجل 
جديدة لحي�اة »الجامع�ة األردنية 

األم«.
الطراونة يقول أنه سيش�رف مباشرة 
على تنفي�ذ كل القرارات التي تصدر 
للجامع�ة، وأنه لن يقب�ل أي تهاون 
فيه�ا، ألن الجميع سيرس�م معالم 
بعيدا  فيها  ويش�ارك  القرارات  تلك 
وبالتعاون  الرئاسة«  »ديكتاتورية  عن 
مع الجميع، ليكتب�وا تاريخ األردنية 

بجهدهم وأدائهم.

 وق�ال الطراون�ة أيض�ا إن الطلبة 
سيعيدون صياغة تعليمات اتحادهم، 
و س�يكون مصرا عل�ى تطبيق كافة 
بنوده�ا وفقا لما يرون�ه قريبا منهم 
دون أي تدخالت م�ن أي جهة، حتى 
إن لم يك�ن هو ش�خصيا راضيا عن 
أن  بد  ال  الطلبة  ألن  التعليمات،  تلك 
يصوغوا تحركاتهم بأنفس�هم، وهم 

أصحاب القرار فيما يتعلق بأمورهم.
الحد  إج�راءات  أن  أكد  الطراون�ة 
بل  عاديا  بع�دا  تحمل  لن  العنف  من 
ومتفهمة  وعالجية  وقائية  س�تكون 
إجراءات  اتخاذ  وسيتم  واحد،  آن  في 
وقائية من خالل إجراء ترتيب انتشار 
كاميرات في كل بقع�ة في الجامعة 
تصرفاته،  مسؤولية  فرد  كل  ليتحمل 

الطراونة: أردنية العقبة ستكون منارة إبداع 
ومنبعًا للموارد

الطلبة سيعدلون تعليمات االتحاد دون تدخل من اإلدارة 

سننشر الكاميرات في الجامعة للحد من العنف

نعمل كي نكون من أفضل )500( جامعة عالميًا

ندعو إلى إعادة النظر في أسس القبول الجامعي

علينا أن ال نعلق أخطاء اإلدارات على مشجب القرار األمني

  في حواره مع » الدستور«

أجرت اللقاء: أمان السائح :
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الت�ي ال تعتبر ش�خصية داخل حرم 
جامع�ي ال ب�د أن يحترم�ه ويقدره 

ويحافظ عليه أبناؤه بحب وانتماء. 
كما أكد أن عمادات ش�ؤون الطلبة 
تحملت  عموما  األردنية  والجامعات 
أكثر  األمنية  التدخالت  عن  الحديث 
مما يجب، وال يجوز لإلدارات تحميل 
اإلدارات،  أخطاء  عبء  األمني  الوزر 
وأن على الجامعة أن تسترش�د بكل 
اآلراء حتى األمني�ة منها، وبالنتيجة 
البد أن يكون القرار للجامعة وحرمها 

وإدارتها فقط بشكل مستقل.
مع  الحوار  نص  تنش�ر  »الدس�تور« 
عرج  الذي  الطراونة  اخليف  الدكتور 
وش�فافية  وصراحة  وضوح  بكل  فيه 
على كل القضايا التي تحتاج لسؤال أو 
استفسار أو توضيح دون أي مجامالت 
أو مواربة، بل وضع األمور في موضعها 
بجرأة وصراحة ليكون القارئ الحكم 

والمتابع وصاحب قرار التقييم.

 جامعة عالمية
العالمي�ة  الجامع�ة  الدس�تور: 
مصطلح بدأت برس�م مالمحه في 
أول تصريحات معلنة لك، الجامعة 
األردنية، وبعد خمس�ين عاما من 
عشرات  وتخريج  واإلنجاز  العطاء 
األفواج، أين ه�ي اآلن في مصاف 
الجامع�ات في العال�م؟ وهل من 
السهل أن نصنع منها حالة عالمية 

مختلفة؟

الطراون�ة: ل�دى الجامع�ة خطط 
ودقيق�ة،  مدروس�ة  اس�تراتيجية 
س�تعمل لجنة خاصة على إعدادها، 
معدة  س�ابقة  خطة  هناك  كان  وقد 
لجامعة بحثية تحم�ل ركائز رصينة، 
وهذه الخطة قب�ل أن تحول جامعتنا 
لتصب�ح بحثي�ة يج�ب أن نك�ون 
معروفين، ويجب أن يكون لنا تصنيف 

واضح غير الموجود حاليا.
أن  إلى  القادمة  الس�نوات  في  أسعى 
العالم،  في  جامعة   500 أول  بين  نكون 
جميع  تكات�ف  إل�ى  يحتاج  وه�ذا 
العاملي�ن، وتوضيح إعالمي مدروس 
يتس�م بإلقاء الضوء على اإلنجازات 

المميزة.

كما تحتاج الجامع�ة إلجراء أبحاث 
علمي�ة تنق�ل العل�م إل�ى عمل، 
إضافة  مش�روعات،  إل�ى  واألفكار 
إلى ض�رورة توفر بن�ى تحتية تتواءم 
م�ع المتطلبات، وال ب�د من تجويد 
سهال  ليس  األمر  إن  حيث  بالمناهج، 
لكن�ه ليس صعب�ا عل�ى اإلطالق، 
ستثبت  القادمة  القليلة  والس�نوات 
واإلرادة  بدأت،  التي  فالجامعة  ذلك، 
الماضية  العقب�ات  كل  تحدت  التي 
من  المسيرة  اس�تكمال  على  قادرة 
عبر  لس�نوات  مدروسة  خطة  خالل 
بالفعل  بدأنا  وقد  اكتوارية،  دراس�ة 
في كافة الخط�ط الخاصة في وصول 
الجامعة إلى العالمية - والبحثية جزء 
منها - فالجامعة البحثية ال تأتي بقرار 
للحياة،  قابل  إطار  في  ستوضع  لكنها 
تبدأ  محددة  بسنة  مرتبطا  يكون  ولن 
ب�� 2012 ولن تنتهي إال باس�تكمال 

الخطة.

الدس�تور: ما الق�ادم وكيف هي 
مالمح الغد لجامعة عالمية تهدى 

لألردن في الفترة القادمة؟

عليه  س�تكون  فيما  نفكر  الطراونة: 
القادم،  العق�د  خ�الل  الجامع�ة 
مدركين أنه بعد كل تلك الس�نوات 
ولم  بعد،  مصنفة  غي�ر  الجامعة  فإن 
تحقق معايير الجودة محليا، رغم كل 
التي  واإلبداعات  الثري  التاريخ  ذلك 

قدمها أكاديميوها. 
ظ�روف وعوامل ش�تى أحاطت في 
سنعمل  فصاعدا  أالن  ومن  الجامعة، 
جاهدين على تذليل العقبات لتحقيق 
معايير الج�ودة لجامعة عالمية ترفع 
اس�م األردن عاليا، كما يفترض بها 
جادة  مراجعة  م�ن  بد  وال  تكون،  أن 
للرس�الة واألهداف لتأخ�ذ مكانها 
بس�رعة تتالءم ووضعنا على خريطة 
التناف�س الدولي، وتوف�ر لخريجينا 
علينا  ل�ذا  واإلبداع،  العم�ل  فرص 
وإع�داد  المس�تقبل  استش�راف 
طلبتنا لزمان غير زماننا، لوضع خطة 
استراتيجية للجامعة تحدد األولويات 
شاملة  مراجعة  تتضمن  معايير  وتضع 
تعريف  يضمن  بما  الدراسية  للخطط 

المحكات  وصياغ�ة  بدق�ة،  األداء 
الدال�ة على إبقائها ف�ي حالة تصنع 

العلم والمعرفة والتعلم المستمر.
المعارف  امت�الك  م�ن  ب�د  ال  لذا 
والمه�ارات وتغلي�ب لغ�ة الحوار 
والمنطق لخلق جزء من اإلحس�اس 
للوط�ن  واالنتم�اء  بالمس�ؤولية 
لترتيب  القواني�ن  حري�ة  واحترام 
المنظومة المجتمعية األوس�ع ليتم 
للوطن  األمث�ل  المس�تقبل  صناعة 

واألمة.
ال  عالميا  مصنفة  جامعة  إلى  التحول 
يمكن أن يتحق�ق بمعزل عن الحرص 
عل�ى تجوي�د العملية التدريس�ية 
بدءا  ومقوماته�ا،  مكوناتها  ب�كل 
من دعوة رؤس�اء األقس�ام لمتابعة 
وااللتزام  التدري�س  هيئ�ة  أعضاء 
روح  وتحفيز  المحاض�رات  بمواعيد 
والنقاش  والح�وار  العلمي  البح�ث 
الصفي�ة  القاع�ة  داخ�ل  البن�اء 
وتوظي�ف تقنيات التعلي�م وعدالة 
التقييم  أس�اليب  واعتماد  التقييم 
المعرفية  الجوانب  لتنمي�ة  الحديثة 
ال  للطلبة،  والس�لوكية  واالنفعالية 
سيما أنهم ما زالوا يشتكون من سوء 
بعض  قبل  م�ن  والتمييز  المعامل�ة 
وهو  التدريس،  هيئة  أعضاء  األساتذة 
ما ال يتالءم وطموحاتنا المش�تركة 
معايير  وتحقيق  العالمية  إلى  للوصول 

الجودة.

اإلداريين  جمي�ع  دعوة  م�ن  بد  وال 
واألكاديميي�ن إل�ى ترتي�ب أوراق 
الجامعة ال س�يما ضبط النفقات من 
أوراق وأدوات وما إلى ذلك، واإلشراف 
لكافة  الدورية  الصيان�ة  أعمال  على 
المراف�ق التابع�ة للجامعة للحفاظ 
على البنى التحتية في أبهى صورة، بما 
يمكننا من خدم�ة الطالب واإلداري 
ما  واالقتصاد  التدريس،  هيئة  وعضو 
أمكن في نفقات الضيافة للمؤتمرات 
وعدم  العلمية  واألي�ام  والن�دوات 
التوس�ع في اإلنفاق في ه�ذا الباب 
إال في ح�دود ضيقة يقدرها أصحاب 
القرار ألن الميزاني�ة تعاني من ضيق 
النفقات  ارتف�اع  ج�راء  ملح�وظ 

وانخفاض اإليرادات.
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العنف الجامعي
قصة  الجامعي..  العنف  الدستور: 
جامعاتنا  في  والغد  واليوم  األمس 
مصدرا  أصبح�ت  التي  األردني�ة 
متلقيا  وليست  المجتمعي  للعنف 
صاحبة  األم«،  »األردني�ة  ل�ه.. 
من  األكثر  والع�دد  األكبر  العمر 
بالعنف  س�تذهب  كيف  الطلبة، 

الطالبي إلى الالعودة؟.

الطراون�ة: قضية العن�ف الجامعي 
دخيل�ة على الح�رم الجامعي، وهي 
مؤسس�ة  من  ترحل  مجتمعية  قضية 
ألخرى، وكان م�ن األجدى أن تعالج 
والمدارس  األس�ر  مس�توى  عل�ى 
في  لكن،  والكنائ�س،  والمس�اجد 
الفترة األخيرة رحل العنف إلى عنف 
الش�عب  عادات  عن  غريب  جامعي 
األردني، وبالتالي، اعتقد أنه من خالل 
ظاهرة  لتطور  ومش�اهدتي  كله  هذا 
العن�ف، وصلت إلى قناع�ة أن على 
الجامع�ة األم أن تضع اس�تراتيجية 
تتضمن  العن�ف،  لمكافحة  واضحة 
لدينا  يكون  بحي�ث  متعددة  مراحل 
تلوين  خالل  من  وذلك  وقائي،  جانب 
نخرج  وأن  االجتماعية  النش�اطات 
م�ن القاعات إلى س�احات الجامعة 
على  الطلبة  إرغام  من  بدال  وممراتها 

القاعات المغلقة.

وت�م الب�دء ف�ي إع�داد الخطط 
الدراس�ية وتجويدها وإعطاء خطط 
واضحة المعال�م للخريج الذي نريد، 
المناهج  بعض  تطوير  إلى  وس�يصار 
وربطها بمؤشرات األداء، وتم الطلب 
وحث  الدراس�ية  الخطط  بمتابع�ة 
ومتابعة  اإلش�راف  على  األس�اتذة 
العملي�ة التدريس�ية وس�ماع رأي 
الطلبة بما يج�ري في القاعة الصفية 
من أجل إعطاء مزيد من العدالة بين 

الطلبة.

تحت  األمور  كل  بوض�ع  بدأن�ا  لقد 
وضع  خ�الل  من  وذلك  الس�يطرة، 
الجامعة،  زواي�ا  كل  ف�ي  كاميرات 
وزيادة عددها بشكل كبير في جميع 

وربطها  السيارات  ومواقف  المرافق، 
للمراقب�ة والمتابعة، وس�يصار إلى 
تأهيل ورفع كفاي�ة العاملين باألمن 
فرق  غ�رار  على  ليكونوا  الجامع�ي 
مكافحة الش�غب، إضافة إلى إعطاء 
الضابطة  صف�ة  الجامع�ي  األم�ن 
العدلية، وسيوجه ذلك رسالة للطالب 
بأنه إن فكر بارتكاب أي إجراء خاطئ 
األهم  والرسالة  مراقبا،  سيكون  فإنه 
أننا نؤمن بأن طلبتن�ا لن يرتكبوا أي 

مخالفات.

وستلجأ الجامعة بكل حيادية إلجراء 
التحقيق مع أي طالب تسبب أو شارك 
بأي أحداث للعنف أيا كان ش�كلها، 
وس�تطبق القرارات بعدالة وصرامة، 
ولن تعود الجامع�ة عن أي قرار يتخذ 
بح�ق أي طالب يرتك�ب مخالفات، 
عنه،  عودة  وال  قطعي  الجامعة  فقرار 
ولن يفس�ح المجال ألي جهة كانت 
أن تتدخل في قرار الجامعة األردنية، 
الذي ال يعتبر نهائيا إال بعد إقراره من 

مجلس العمداء.

الدس�تور: هل سيكون هناك قرار 
ق�ادم بإغالق بع�ض الكليات أو 
تحجيم وتحديد أعداد الملتحقين 
في الجامعة من أجل ضبط التوسع 

العددي؟

الطراون�ة: لن يك�ون هنالك إغالق 
إلى  س�نلجأ  لكننا  الكليات،  من  ألي 
تقنين القبول ف�ي كافة التخصصات 
المقبلة  الس�نوات  خالل  الجامعية 
على أساس الطاقات االستيعابية، وما 
ومختبرات،  وقاعات  أبنية  من  يتوافر 
وهذا يدخل في نط�اق األمر الوقائي 
تقبل  إلى  واللج�وء  العنف  من  للحد 
وتكريس  التمييز  عن  واالبتعاد  األخر 

لغة الحوار بين الطالب واألستاذ.

حالة  يخلق  م�كان  بأي  العدالة  عدم 
العدالة  نتوخ�ى  ونح�ن  احتق�ان، 
مفاصل  كل  في  الطلبة  بين  المطلقة 
يستدعي  وهذا  األكاديمية،  العملية 
األس�اتذة،  على  ذاتية  رقاب�ة  فرض 

الطلبة  من  الش�كاوى  تلقي  وسيتم 
القاعات  داخ�ل  انتهاكات  أي  بحق 
بتوجيه  بدأن�ا  وق�د  التدريس�ية، 
رسائل خطية وش�فوية ليكون هناك 
تواصل وعدالة وش�فافية، وأن يصار 
إل�ى التقاليد التقني�ة للتواصل مع 
اآلخري�ن، وفي حال حاد أي أس�تاذ 
الناظمة  والتعليم�ات  األنظمة  عن 
والطالب،  التدريسية  الهيئة  ألعضاء 
وارتكب مخالفة، ستطبق التعليمات 

واألنظمة حسب األصول.

استثناءات القبول
القبول«  »اس�تثناءات  الدستور: 
تظهر بشكل أوضح داخل الجامعة 
األكثر  الجامعة  ألنه�ا  األردنية، 
أن  ننكر  أن  يمكنن�ا  وال  ع�ددا، 
ه�ؤالء الطلب�ة هم م�ن مثيري 
الجامعة،  داخل  الحقيقي  الشغب 
من  وهل  األم�ور؟  هذه  ترى  كيف 
بعض  إلغ�اء  يكون  أن  الممك�ن 

االستثناءات حال؟

بكل  النظر  إع�ادة  مع  أنا  الطراونة: 
أسس القبول، سواء من خالل القبول 
بد  وال  المختلفة،  القوائم  أو  الموحد 
من تغييره�ا والولوج إلى نمط جديد 
من خالل قبوالت مباشرة، وأن تؤخذ 
نس�بة من عالمة الثانوية العامة، مع 
مجال  ف�ي  الطالب  قب�ول  إمكانية 
معدله  يراعى  وأن  الع�ام  التخصص 
داخل الجامعة ومن ثم تقوده عالمته 

إلى التخصص األكثر تخصصية.
هي  القوائ�م  أن  ليس�ت  القضي�ة 
ليست  العنف  فقضايا  اإلش�كالية، 
كنا  القضية،  به�ذه  فق�ط  مرتبطة 
في  فقط  تحصل  المشاكل  أن  نعتقد 
الكليات اإلنس�انية واألدبية، وتبين 
أن هناك جزءا كبيرا منها يحصل في 
تكون  قد  بنس�ب  العلمية  الكليات 
العنف  أن  يعن�ي  ما  ج�دا،  متقاربة 
أصبح ظاهرة مقلقة للغاية على كافة 
فقط  مرتبطة  وليس�ت  األصع�دة، 

ب�«االستثناءات«.
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اتحاد الطلبة
الدس�تور: ماذا عن اتحاد الطلبة 
أس�س  حول  القادمة  والخط�ط 
األجواء  ترى  كيف  معه..  التعامل 
االتحاد؟  وتعليم�ات  االنتخابية 
وه�ل م�ن جدي�د ق�ادم للعام 

الجامعي المقبل؟

أعضاء  مع  لي  لقاء  أول  في  الطراونة: 
النظر  إعادة  منه�م  طلبت  االتحاد، 
في تعليمات اتحاد الطلبة، ألن هناك 
مطالبات من قبل بعض الطلبة تتسم 
بعدم الرضى عن االنتخابات، لذا فمن 
األفضل إع�ادة النظ�ر بالعديد من 
األمور الخاصة بالطلبة وفقا لما يرونه 

هم أكثر جدوى وأهمية وعدالة.
يسترشدوا  أن  الطلبة  من  طلبت  وقد 
بآراء الجامعات األخرى، وس�نطلب 
م�ن الجميع تقديم تص�ورات، وإذا 
تبين وجود أفكار أخرى س�نطبق ما 
يريده الطلبة حرفي�ا، ولن أرفض أي 
تص�ور طالبي يريدونه حت�ى لو كان 
وسنقبل  الش�خصي،  لرأيي  معارضا 
بق�رار اإلرادة الطالبي�ة على إرادة 
هيئة  الطالب  طل�ب  وإذا  الجامعة، 
رقابة سنعمل بها، وستكون انتخابات 
شفافة ونزيهة تحاكي الواقع الطالبي 

دون أي تدخالت.

تغييرات إدارية
الدس�تور: المتع�ارف علي�ه أن 
إلى  الجامعة  يدفع  القادم  الرئيس 
حول  إدارية  قرارات  إصدار  ترقب 
قرارات  من  هل  تغييرات..  إحداث 
قادم�ة للدكت�ور الطراونة بهذا 

الشأن؟

الطراونة: بصراح�ة، ال أؤمن بإجراء 
التغيير،  لمجرد  التغيي�ر  أو  التعديل 
خطة  إع�داد  بص�دد  اآلن  لكنن�ا 
وإعداد  الدمج،  أجل  من  استراتيجية 
خطط للموارد البشرية، ووضع قراءة 
جديدة للمعاهد والمراكز والكليات، 
متأنية  ق�راءات  وفق  ذلك  وس�يتم 
ودقيق�ة تتس�م بالعدالة وترش�يد 
االس�تهالك، ودعم الجامعة للتميز 

واألداء الرائ�د، وم�ا ينتج عن ذلك 
وعندما  إدارية،  تغييرات  إلى  سيؤدي 
والدراس�ة  بالخطة  العم�ل  ينتهي 
ستتخذ قرارات، لكن، لن يكون هناك 
- وتحت أي ظرف - اس�تغناء عن أي 

إداري.

التدخل األمني
الطلبة،  ش�ؤون  عمادة  الدستور: 
مركزا  كونها  من  »الفوبيا«  وتلك 
لذلك  وما  الجامعات،  داخل  أمنيا 
عدم  إلى  تؤدي  سلبية  تأثيرات  من 
ثقة الطالب بما تقدمه من أنشطة 
وفعالي�ات.. كيف ت�رى أداءها؟ 

وماذا حول القادم؟

الطراونة: أنا م�ع أن تخرج عمادات 
ش�ؤون الطلبة عن المألوف، وعليه، 
اتحاد  م�ع  جاهدا  س�أحاول  فإنني 
روح  بث  الجمعيات  وبع�ض  الطلبة 
حياة جديدة وترجمة األفكار البحثية 
المبدع  الطالب  تبن�ى  ليتم  للعمل، 
ضمن  تكون  ابتكاراته،  واس�تخدام 
أجل  من  لس�نوات،  خاصة  حاضن�ة 
تشجيعه على العمل واإلبداع وتحقيق 
وس�يتم  المتميز.  للطال�ب  الحلم 
تقدي�م أرضي�ة خصب�ة ألي طالب 
وتفعيل  واإلبداع  االبت�كار  أجل  من 
س�تقدمها  التي  الجادة  المواه�ب 

العمادة.
لم  األكاديمي  عمل�ي  خ�الل  م�ن 
العمل  في  مباشرا  أمنيا  تدخال  ألحظ 
األكاديمي، وإن كانت هناك تجاوزات 
مرده  فذلك  الجامع�ات  بع�ض  في 
ضع�ف اإلدارة، ف�اإلدارة الناجحة 
ضمنها  ومن  الجهات  بكل  تس�تعين 
الجانب األمني، وه�ذا ليس انتقاصا 
ال  مجتمعي  واق�ع  لكنه  اإلدارة،  من 
الجامعة  النهاية،  وفي  إنكاره،  يمكن 
بحرمها وإدارته�ا هي صاحبة القرار. 
وق�د حم�ل الجانب األمن�ي أكثر 
الحديث  كث�رة  خالل  من  يجب  مما 
ع�ن التدخالت األمني�ة،  وهذا أهم 
وكأن  الجامعي،  األمن  زعزعة  أسباب 
وهذا  عمليات«،  »مسرح  الجامعات 
غير صحيح عل�ى اإلطالق، وعلينا أال 
نضع أخطاء الجامعات على مشاجب 

في  تعيش  فالجامعات  األمني،  القرار 
مجتمع متكامل.

جامعة العقبة
العقب�ة«،  »جامع�ة  الدس�تور: 
أوش�ك  بأنه  يوصف  الذي  الكيان 
فصوله  آخر  ورس�م  االنتهاء  على 
واقع  ت�رى  كيف  تب�دأ..  لم  التي 

الجامعة األردنية/ فرع العقبة؟

العقبة،  فرع  إحياء  سيعاد  الطراونة: 
نفسي  على  وعهدا  وعدا  قطعت  وقد 
أنه لن يثنيني ش�يء بإذن اهلل عن أن 
األم  الجامعة  وترف�د  تنمو«العقبة« 
مميزا  صرح�ا  وس�تكون  باألموال، 
ورائدا ، وسيكون الفرع مكتفيا ذاتيا 
من خالل ب�ث روح االس�تثمار فيه 
عب�ر مفوضية العقب�ة االقتصادية، 
وس�يتم تطوير عدد من المش�اريع 
داخل الحرم الجامعي، وس�يصار إلى 
األعوام  في  تخصصات  اس�تحداث 
العلوم  محط�ة  وتحديث  القادم�ة 

البحرية.

نقال عن الدستور
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رئيس  نائب  ق�ال  األردنية-  أخبار 

الكليات  لش�ؤون  األردنية  الجامعة 

والمعاهد العلمية رئيس فرع الجامعة 

في العقب�ة الدكتور رض�ا الخوالدة 

مدينة  في  الجامعة  مشروع  تنفيذ  إن 

العقب�ة، يجس�د حلم�ا راود أبناء 

المحافظة منذ زمن بعيد.

وأضاف أن المش�روع تحق�ق اليوم 

بفضل جه�ود كبي�رة تفوقت على 

علمي  صرح  إليج�اد  التحديات  كل 

يأخذ بمش�روع العقب�ة الخاصة إلى 

دور  من  وليس�تفيد  متقدمة،  أبعاد 

الجامعات كرافعة حقيقية لالستثمار 

وش�ريك ف�ي تطوي�ر المجتمعات 

وتنميتها.

مؤتمر  في  الخوالدة  الدكتور  وعرض 

مس�اعد  بحضور  عق�ده  صحف�ي 

رئي�س الف�رع عميد كلي�ة العلوم 

هالل  أبو  أحم�د  الدكتور  البحري�ة 

مس�يرة فرع الجامعة ال�ذي انطلق 

فوج  أول  اس�تقبل  حيث  ع�ام2009 

عدد  ليصل  وبنات�ه  الوطن  أبناء  من 

وطالبة  طالبا  إل�ى1036  اليوم  طلبته 

إدارة  هي  كليات  خمس  على  موزعين 

الخوالدة: »أردنية« العقبة رافعة حقيقية لالستثمار 
وشـريك في تنمية المجتمع

خالل  مؤتمر صحفي عقده....
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المعلومات،  وتكنولوجيا  األعم�ال، 

والفنادق  واللغات،  البحرية،  والعلوم 

والسياحة.

األردنية  الجامعة  رأت  لق�د  وأضاف 

في العقبة فرصة ثمينة لالستثمار في 

اإلنسان األردني، وموقعا متميزا على 

البحر األحمر يش�هد نقلة اقتصادية 

يس�تدعي  مما  كبيرة،  واجتماعي�ة 

وج�ود اس�تثمار نوع�ي وكمي في 

التعليم والتدري�ب واألبحاث، مبينا 

أن آالف ف�رص العمل الت�ي يوفرها 

إلى  بحاجة  الخاصة  العقبة  مش�روع 

أناس مؤهلين قادرين على المنافسة، 

وكان ال ب�د من إيجاد صرح أكاديمي 

ومن�ارة حضاري�ة تق�دم خدماتها 

العلمية والبحثية ألهل المدينة وأبناء 

الدول العربية المجاورة، وتعمل على 

تطوير الكفاءات البشرية األردنية.

وأك�د الدكتورالخوالدة على أن فرع 

األردنية في العقبة يجس�د أنموذجًا 

الخبرات  أفض�ل  ب�ه  تنخرط  حي�ا 

التعليمي�ة واإلدارية، من أجل تأمين 

العقبة بمؤسسة تعليمية عريقة، ترفد 

الوط�ن بالموارد البش�رية المؤهلة 

المس�تويات،  أعلى  على  والمدرب�ة 

ف�ي  المؤسس�ات  جمي�ع  داعي�ا 

العقبة  في  والخاص  العام  القطاعين 

إلى دعم الجامعة واإلسهام في تذليل 

إضافة  تمثل  كونها  أمامها،  العقبات 

واالستثمار،  والتطوير  للتنمية  نوعية 

وتعمل على توفي�ر خدمات تعليمية 

متميزة تساهم في رفد السوق المحلي 

واإلقليمي بتخصصات نوعية تتطلبها 

المرحلة المقبلة واحتياجات س�وق 

العمل.

وتوقع الدكتور الخوالدة أن يصل عدد 

طلبة الجامعة العام الدراسي المقبل 

إل�ى )1600( طال�ب وطالب�ة، نظرا 

لموقعها وللتخصصات التي تطرحها 

العمل  سوق  احتياجات  مع  انسجاما 

وخصوصية مش�روع العقبة الخاصة 

بحيث يكون من الس�هل على خريج  

أردنية العقبة  العثور على فرصة عمل 

االستثمارية،  المش�اريع  في  مميزة 

والتي ستفتتح خالل السنوات القليلة 

المقبلة.

هالل  أبو  الدكتور  اس�تعرض  بدوره 

تقام  أنها  مبين�ا  الجامعة،  مكونات 

دونما،   437 مس�احتها  أرض  عل�ى 

وتنف�ذ على ث�الث مراح�ل إال أنه 

العالية  بالكل�ف  تتعلق  وألس�باب 

بإدارة  دفع  اإلمكانيات،  توفر  وعدم 

األولويات  ترتيب  إعادة  إلى  الجامعة 

الثانية والثالثة،  في تنفيذ المرحلتين 

والتي ستش�مل مبنى كلي�ة العلوم 

النموذجي�ة  والمدرس�ة  البحري�ة 

ومس�جد و«صالة متعددة األغراض 

وضع  وتم  ش�خص،   2000 ل�  تتسع   «

الغرض  له�ذا  الالزمة  المخططات 

مليون   )4( إلى  تصل  تقديريه  بتكلفة 

دينار.

و أش�ار إلى توقي�ع الجامعة للعديد 

من مذكرات التفاهم مع مؤسس�ات 

وطني�ة وجامعات عربي�ة وأجنبية، 

وعقدت دورات تدريب مجانية ألبناء 

المجتمع المحلي في العقبة، باإلضافة 

إلى المساهمة في التدريس في برنامج 

في  المعلومات  تكنولوجيا  ماجستير 

أوهايو  جامعة  م�ع  باالتفاق  التعليم 

األمريكية وجامع�ة آل البيت وكلية 

نظم وتكنولوجيا المعلومات بالفرع، 

الدبلوم  برنامج  الجامع�ة  تنفذ  كما 

تكنولوجيا  اس�تخدامات  في  العالي 

باالتفاق  التعلي�م  ف�ي  المعلومات 

وجامعة  األم  األردني�ة  الجامعة  بين 

أوهايو األمريكية والمجموعة العربية 

للتعليم والتدريب، كما حصلت على 

اعتماد كلية العل�وم البحرية وكلية 

الس�ياحة والفندق�ة، وتع�د حاليا 

العلوم  في  الماجستير  لبرنامج  خطة 

البحرية،  العل�وم  كلية   / البحري�ة 

فضال عن قي�ام الجامعة بإيفاد عدد 

على  للحصول  المبعوثي�ن  من  كبير 

درجة الدكتوراه .
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»جدارية« االستقالل في عمادة 
شؤون الطلبة

أج�واء  وس�ط  أخباراألردني�ة- 
كرنفالي�ة امتزجت فيه�ا مفردات 
األلحان  بأبهى  زينت  للوطن،  عش�ق 
وأش�جاها، وعلى وقع  طب�ول فرقة 
تجوب  وهي  العام  األمن  موس�يقات 
الجامعة  في  الجامعي  الحرم  ساحات 
األردنية، أزاح رئيس الجامعة الدكتور 
اخليف الطراونة الستارة عن جدارية 
االس�تقالل إيذانا بب�دء احتفاالت 
السادس  االس�تقالل  بعيد  الجامعة 

والستين.
والجداري�ة الت�ي نفذته�ا دائ�رة 
والفني�ة  الثقافي�ة  النش�اطات 
الطلبة   شؤون  عمادة  في  واإلعالمية 
ضمن احتفاليتها بذكرى االستقالل، 
س�لطت الضوء على التط�ور الذي 
التنموية  القطاعات  مختلف  شهدته 
األردنية منذ عهد االستقالل، إضافة 
إلى إبراز األماكن والمواقع الحضارية 

في المملكة.
وتخل�ل االحتفالي�ة أيض�ا افتتاح 
التش�كيلية  الفن�ون  في  مع�ارض 
الفوتوغرافية  والصور  العربي  والخط 
إلى جان�ب مش�اركة مديرية األمن 
معلومات  تناول  معرض  بإقامة  العام 
وانج�ازات جهاز األم�ن العام طيلة 
العق�ود الماضية، فضال ع�ن إلقاء 
فنية  وفقرات  معبرة  ش�عرية  قصائد 

لفرقة كورال الجامعة.
الغالية   المناس�بة  به�ذه  وأطلقت 
للعام   األولى  »االس�تقالل  مسابقة 
2012«  ف�ي حقول الش�عر والمقالة 
والقص�ة القصيرة بمش�اركة طلبة 

الجامعات األردنية الرس�مية والخاصة، فضال عن إطالق  بطوالت رياضية لفرق  
كليات الجامعة والمنطقة العسكرية الوسطى.

»السيادة واالستقالل« في آداب »األردنية«
واش�تملت احتفاالت الجامع�ة أيضا على سلس�لة من الفعالي�ات األدبية 
والثقافية والفنية كان من بينها إقامة معرض في كلية اآلداب بعنوان«السيادة 
واالستقالل«، اشتمل على مئة صورة توثيقية جسدت مراحل الوطن المختلفة 

إضافة إلى مواقع مهمة للثورة العربية الكبرى.

»األردنية« تحتفل بالعيد السادس والستين 
الستقالل الوطن

ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية
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 االستقالل عبر أثير »األردنية«
وكان إلذاعة الجامعة األردنية نصيب 
ش�اركت  حيث  الفعاليات  تلك  من 
األردنيين فرحتهم عب�ر أثير برنامج 
)األس�توديو المفت�وح(، من خالل 
تخصي�ص يومي 25 و 26  من ش�هر 
أيار للحديث ح�ول معاني ومضامين 
الضوء  تسليط  عن  فضاًل  االستقالل 
عل�ى االنجازات الت�ي تحققت منذ 
عهد جاللة الملك المؤسس عبداهلل 
بن الحسين طيب اهلل ثراه وصوال إلى 

عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني.
وبثت اإلذاعة عل�ى موجتها العاملة 
94٫9 بطاقات معايدة لتبادل التهاني 
بهذه المناسبة الغالية من قبل رئيس 
الطراونة  اخليف  الدكت�ور  الجامعة 
ونواب�ه وعدد من عم�داء الكليات 
التدريس�ية  الهيئتي�ن  وأعض�اء 
عن  فضال  الجامعة،  وطلبة  واإلدارية 
األناش�يد الوطنية واألغاني التراثية 

األردنية .
لنخبة  اس�تضافتها   ذلك  إلى  أضف 
واألكاديمية  السياسية  القيادات  من 
واالقتصادي�ة والثقافي�ة والفني�ة 
للحديث حول مسيرة البناء واالنجاز 
منذ بزوغ فجر االستقالل في الخامس 

والعشرين من أيار 1946.

االستقالل في » ذاكرة الصحافة العربية واألردنية «
إلى ذلك وفي إطار احتفاالتها بعيد االستقالل تمكنت مكتبة الجامعة األردنية 
من رصد مقاالت وأخبار ووثائقيات نش�رت في الصحاف�ة العربية والعالمية، 

تناولت فكرة االستقالل التي تمتد لنحو قرن من الزمان .
وهدف المع�رض الذي افتتحه رئيس الجامعة الدكت�ور اخليف الطراونة إلى 
ترجمة حركة الوعي العربي التي قادها الهاش�ميون األخيار بحكم مكانتهم 

الدينية والتاريخية ودورهم في بناء األردن الحديث والقوي والمزدهر.
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  أخبار األردنية- تحول اليوم العلمي 
لكلية اللغ�ات األجنبية في الجامعة 
وثقافي  أدبي  مهرج�ان  إلى  األردنية 
عك�س المس�توى الرفي�ع للهيئة 
بصورة  الكلي�ة  وطلبة  التدريس�ية 

القت استحسان الجمهور.  
ب�دأت فعالي�ات الي�وم العلم�ي 
بحماس�ة باهرة لفتت أنظار الحضور 
بعرض  افتتحت  انتباههم،  وش�دت 
مس�رحي إلحدى مؤلف�ات الكاتب 
قدمه  شكس�بير«  العالمي»ويليام 
وحس  انس�يابي  بأداء  الكلية  طلبة 
أنفاس�ه  الجمهور  حب�س   ، مرهف 
إعجابا بمس�توى األداء الرائع الذي 

قدم فيه.
أعقب ذلك أجواء تنافس�ية خيمت 
على المكان خالل قراءات ش�عرية، 
قدمها طلبة قس�م اللغة اإلنجليزية 
أظه�روا من خالله�ا إبداعاتهم في 
مهارات الحفظ واإللقاء،  أما قس�م 
اللغة الفرنس�ية، فلم يقف ساكنا بل 
بذل قصارى جه�ده ليتميزعن غيره 
حاكت  ثقافية  بحوارات  األقسام  من 
حرية  من  الفرنس�ية  الث�ورة  مبادئ 
قدمها  وأخ�رى  ومس�اواة،  وعدالة 
تناولت  اآلسيوية  اللغات  قسم  طلبة 
اآلس�يوية  الدول  وع�ادات  ثقافات 

القديمة.

كان  حوار  الحوارات،  تلك  على  طغى   
أش�به بالمناظرة،  قدمه طلبة  قسم 
اللغ�ات األوروبي�ة بي�ن » جاليليو 
وسلفادور دالي وبيتهوفن«، حاول كل 
مشارك من خالل تقمصه للشخصية، 
خالل  من  أهميته،  وبيان  نفسه  إثبات 
التي  المقنعة  واألدل�ة  الحجج  إبداء 
، وما قدمه  تؤكد بصماته الواضح�ة 
من إنجازات سطرت في كتب التاريخ 
وظلت حاضرة في األذهان مع تعاقب 

األزمان.
إلى ذلك قدم طلبة قس�م اللغويات 
فق�رة تمثيلي�ة بعن�وان« مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي اإللكترونية«، 
بين�وا خاللها أثرتل�ك المواقع على 
أعمارهم  باخت�الف  مس�تخدميها 
وأجناس�هم، الفتين في الوقت ذاته 
إلى الدور المه�م الذي لعبته في ظل 
الظروف التي تعيشها البالد العربية، 
إس�قاط  في  كبيرا  دورا  لعبت  حيث 

أنظمة دول عربية وقلب موازينها. 
الي�وم العلم�ي الذي حض�ره نائبا 
درويش  لمي�س  الدكتورة  الرئي�س 
رجب والدكتور شتيوي العبد اهلل  لم 
يتوقف عند ه�ذا الحد، فقد كرمت 
كلي�ة اللغ�ات األجنبي�ة الدكتور 
عبدالرحمن ش�اهين من قسم اللغة 
االنجليزي�ة إلنجازات�ه العظيمة في 

التعليمية،  الكلي�ة  مس�يرة  تطوير 
الخامس�ة  س�ن  بلوغه  وبمناس�بة 

والسبعين. 
عميدة  أش�ادت  المناس�بة  وبهذه 
الكلية الدكتورة روال قواس في حفل 
الرحمن  عب�د  بالدكتور  االفتت�اح 
مش�واره  خالل  قدمه  وما  ش�اهين 
الدؤوب  بالعمل  كلل  الذي  التعليمي 
طيل�ة س�نوات عمل�ه، مثنية على 
إس�هاماته العديدة في تطور وارتقاء 
الكلي�ة ودع�م مس�يرتها العلمية 

والثقافية.
اللغة  قسم  رئيس  اس�تعرض  بدوره 
جهاد  الدكتور  وآدابه�ا  اإلنجليزية 
شاهين  الدكتور  إس�هامات  حمدان 
مؤسس�ي   و  األوائل  ال�رواد  أح�د 
الكلية، ومحطات مسيرته في العطاء 
واإلب�داع  التي بدأت من�ذ بدايات 
سبعينيات القرن الماضي في الجامعة 

ولغاية اآلن.
وخ�الل الحفل كرم�ت نائب رئيس 
الجامع�ة الدكت�ورة لميس درويش 
رجب الدكتور ش�اهين الذي تحدث 
بدوره عن تجربته ومسيرته في الكلية 
والمخلص  الدؤوب  العمل  أن  مؤكدا 
ينت�ج مخرج�ات تعلي�م متكاملة 

تنعكس على المجتمع اإلنساني .

تكريم »شاهين« في مهرجان ثقافي وأدبي
في اليوم العلمي ل� »اللغات األجنبية«
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.....و قصائد شعرية وأغان ثراثية في يوم اللغة والثقافة الروسية

وفي سياق متصل، قدم عدد من طلبة 
الجامعة  في  اآلس�يوية  اللغات  قسم 
الثقافة  م�ن  فنية  لوحات  األردني�ة 
بقصائد  تمثل�ت  الروس�ي  والتراث 
من  ومقاطع  تراثية،  وأغان  ش�عرية، 

الموسيقى الروسية.
أقيم  ال�ذي  الحفل  ف�ي  ذلك  جاء    
بعنوان يوم اللغة والثقافة الروس�ية، 
برعاي�ة رئي�س الجامع�ة الدكتور 
اخلي�ف الطراونة وحضور الس�فير 
الروسي في عمان الكسندر  كالوغين.
اللغات  كلي�ة  عمي�دة  وتحدث�ت 
عن  قواس  روال  الدكت�ورة  األجنبية 
أهمي�ة اللغ�ة الروس�ية ومكانتها 
العالمية، مش�يرة إلى سعي الجامعة 
المس�تمر لالنفتاح عل�ى الثقافات 
اللغات  بتعليم  واهتمامه�ا  األخرى 

األجنبية.

من جانبه أعرب الس�فير الروس�ي في عمان الكس�ندر كالوغين عن سعادته 
مع  والثقافية  واألكاديمي�ة  العلمية  العالق�ات  بتوطيد  الجامع�ة  الهتمام 
مؤسسات التعليم العالي في روسيا ، مؤكدا دعم السفارة للجامعة في مختلف 

البرامج األكاديمية والثقافية.
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ذي�اب-  أخباراألردنية-إبراهي�م 
طلبة  كش�ف  العتيب�ي-  فادي�ة 
الجامعة األردنية عن إبداعاتهم في 
والرقص  والمحادثة  الخطابة  فنون 
التراث�ي الصيني خالل المس�ابقة 
األجنبية  اللغات  كلية  نظمتها  التي 
في  الصينية  الس�فارة  مع  بالتعاون 

عمان.
الثالثة  ال�دورة  افتت�اح  وخ�الل 
الصي�ن  س�ور  كأس  لمس�ابقة" 
نظمتها  التي  البت�راء"،  العظيم- 
شعبة اللغة الصينية في قسم اللغات 
المشاركين  من  كل  قدم  اآلسيوية، 
األردنية  الجامعة  طلبة  من  العش�ر 
ومعهد كونفوشيوس لتدريس اللغة 
ثالث  لمدة  خطابية  كلمة  الصينية، 
دقائق عبروا فيها عن سبب إقبالهم 
على تعلم اللغة الصينية، تاله إجابة 
عل�ى أس�ئلة لجن�ة التحكيم، ثم 
مهارات فني�ة تنوعت ما بين الغناء 
وأشغال  والعزف  والتمثيل  والرقص 
من  وغيرها  الصيني  التراث  من  فنية 

المهارات. 
لجن�ة  المس�ابقة  عل�ى  أش�رف 
الجامعة  م�ن  خبراء  تضم  تحكيم 
ومعهد  فيالدلفيا  وجامعة  األردنية 
التابع  اللغات  ومعهد  كونفوشيوس 

للقوات المسلحة األردنية.
وقالت عميدة كلية اللغات األجنبية 
الدكتورة روال قواس إن المس�ابقة 
تعد م�ن الفعالي�ات المهمة التي 
جسور  مد  سبيل  في  الكلية  تعقدها 
الثقافات  وتب�ادل  العلمي  التعاون 
س�عادتها  عن  معربة  البلدين،  بين 
له  وصل  الذي  المتطور  للمس�توى 
طلبة القسم في المحادثة والخطابة 

في اللغة الصينية.
مائة  هن�اك  أن  ق�واس  وأوضحت 
اللغة  يدرس�ون  وطالب�ة  طال�ب 
الصينية، وثالثة أعضاء هيئة تدريس 
م�ن األس�اتذة الصينيي�ن الذين 
يعملون من أجل إيصال علومهم إلى 
الطلبة، معربة عن أملها في أن يصل 
الطلبة في دراسة اللغة الصينية إلى 
لتدريس  تؤهلهم  متقدم�ة  مراحل 
األردنية  الجامعة  في  الصينية  اللغة 

في السنوات القادمة.
من جهتها قالت رئيسة قسم اللغات 
األردنية  الجامع�ة  في  اآلس�يوية 

إبداعات  لغوية وأدائية في مسابقة الخطابة الصينية

الدكتورة ديما عماري إن المس�ابقة 
بهدف   س�نة   كل  تنظيمه�ا  يت�م 
إكس�اب الطلبة مهارات في التدرب 
الثقافة  م�ن  حضارية  خطابات  على 
في  الفائزين  أن  إل�ى  الفتة  الصينية، 
س�يحصالن  والثاني  األول  المرك�ز 
حساب  على  طالبي  تبادل  منحة  على 
إلى  باإلضافة  الصيني�ة،  الحكوم�ة 
على  حصري  لقاء  في  اس�تضافتهم 

شاشة التلفزيون الصيني المحلي.
في  باألعمال  القائم  أش�اد  ذلك  إلى 
الس�فارة الصينية في األردن تش�ن 
اللغة  تعليم  بمس�توى  تشونغ  شينغ 
الصين  بحضارة  والتعري�ف  الصينية 
وعالقاتها بالعال�م العربي، الفتا إلى 
متانة العالقة والشراكة بين البلدين .

وف�ي نهاية المس�ابقة التي حضرها 
المستش�ار الثقاف�ي في الس�فارة 
الدروع  وزعت  ي�ي،  باو  وان  الصينية 
المسابقة،  في  الفائزين  على  والهدايا 
الطالبة  األول  بالمرك�ز  فازت  حيث 
لينا عدنان التي عبرت عن س�عادتها 

جهدها  نتاج  ج�اء  الفورالذي  بهذا 
المتواصل ومثابرتها دون كلل أو ملل 

في تعلم مفردات اللغة الصينية.
وأضافت أنها ش�عرت بسهولة اللغة 
الصينية عندم�ا بدأت تميز الحديث 
والحروف، الفتة إلى أنها خالل س�نة 
من  الكثير  تعلم  اس�تطاعت  واحدة 

مفردات اللغة.
في حين أكدت الفائزة بالمركز الثاني 
لم  أنها  على  س�عادة  سهام  الطالبة 
تواج�ه أدنى صعوبة ف�ي تعلم اللغة 
الصينية بالرغم من تحذيرات العديد 
من األصدقاء لها، لقناعتها الداخلية 
بجمال تلك اللغة وسهولتها ما دفعها 

لدراستها والسعي إلى إتقانها.
إلى ذلك تم تكريم الطلبة المشاركين 
ممن ل�م يحالفهم الحظ وهم كرمل 
ناصر حمدان، وآالء هيكل، وإس�راء 
محم�د، ومحمود ش�وكت، وبراءة 
ياغي،  ومروة  حسيني،  وسمر  خواجا، 

ورهام موسى.

إلى ذلك  أظهر طلبة الجامعة قدرتهم 
عل�ى التح�دي وإثبات ال�ذات في 
مسابقة الخطابة اليابانية التي نظمها 
قسم اللغات اآلس�يوية بالتعاون مع 
اليابانية  والوكالة  اليابانية  الس�فارة 

للتعاون الدولي)جايكا(.
دورتها  ف�ي  المس�ابقة  وتتك�ون 

.. وقدرات في التحدي وإثبات الذات في الخطابة اليابانية

األول:  قسمين  من  عشرة  الخامسة 
التقديم، حيث يعبر المش�ارك عن 
نفسه وسبب مشاركته في المسابقة 
بكلمات موجزة باللغة اليابانية، أما 
القس�م الثاني: الخطابة، فيتحدث 
م�ن خالل�ه ع�ن األردن وتاريخه 

بأسلوبه الخاص . 
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.. وقدرات في التحدي وإثبات الذات في الخطابة اليابانية

اآلسيوية  اللغات  قسم  رئيسة  وقالت 
المسابقة  »إن  عماري  ديما  الدكتورة 
تعطي الفرصة لتغيير الصورة النمطية 
الموجودة ل�دى البعض في الخارج، 
والحض�ارة  بالثقاف�ة  وتعريفه�م 
واضحة  بصورة  ووضعه�م  األردنية، 
والثقافية  التاريخي�ة  األماكن  ألهم 

والدينية الموجودة في األردن«.
أهمية  للمسابقة  أن  عماري  وأضافت 
كبيرة في تحسين اللغة اليابانية لدى 
دارسيها من الطلبة، وتوفر لهم فرص 
الحصول على منح دراس�ية في إطار 

التبادل الثقافي مع الجانب الياباني.
حضره  ال�ذي  الحفل  نهاي�ة  وف�ي 
الس�فير الياباني في عمان جونيتشي 
جايكا  وكال�ة  ومدي�ر  كوس�وجي 
على  الشهادات  وزعت  تاناكا  السيد 
الفائزين، حيث حصلت الطالبة نماء 
فؤاد الدحلة عل�ى المركز األول في 
الطالبة  حصلت  فيما  التقديم،  قسم 
لينا عبيدات عل�ى المركز األول في 

قسم الخطابة.
أخب�ار األردني�ة - قدم�ت مديرة 
»دانتي  اإليطالية  الثقافية  الجمعية 
لطلبة  روزاري�ا  ماري�ا  أليغي�ري« 
قس�م اللغة اإليطالية ف�ي الجامعة 
الدورات  عن  مفصال  شرحا   األردنية 
للطلبة  الجمعي�ة   تعقده�ا  الت�ي 

المتخصصين باللغة اإليطالية.
وقالت روزاريا إن الجمعية  تهدف إلى 
نشر وتعليم اللغة والثقافة اإليطالية 
ال�دورات  خ�الل   من  العالم  ف�ي 
واألنشطة والمسابقات التي تنظمها 
األكاديمية  المؤسسات  مع  بالتعاون 

الرسمية والخاصة.
 وأش�ارت نائب�ة مدي�رة الجمعية 
انتشار  إلى  غاوي  س�وزان  الس�يدة 
العالم،  في  الواس�ع  اإليطالية  اللغة 
واعتماده�ا كلغة رس�مية في عدد 
والفاتيكان  مارين�و  س�ان  دول  من 
وكرواتيا  سلوفينيا  وأنحاء  وسويسرا 

كافة.
من  مجموع�ة  الجمعي�ة  وتعق�د 
للغة  والمكثفة  العادي�ة  ال�دورات 
اإليطالي�ة، ودورات في الس�ياحة، 
واإلدارة العام�ة والتج�ارة والطب 
وأخرى لألطف�ال، فضال عن دورات 
»البليدا«التي  ش�هادة  ف�ي  خاصة 
أساسيا  شرطا  عليها  الحصول  يعتبر 
الجامعات  ف�ي  التس�جيل  لعملية 
لغرض  إجباريا  ومطلب�ا  اإليطالية، 

إص�دار تصريح إقام�ة طويل األمد 
هناك.

ولفت�ت غاوي إلى أن هناك أنش�طة 
أخ�رى للجمعية تتمث�ل في دورات 
إلى  اإليطالية  اللغ�ة  م�ن  الترجمة 
اللغتين العربي�ة واإلنجليزية، وعقد 
ندوات ح�ول الثقاف�ة اإليطالية، و 
تقديم منح دراس�ية لدراس�ة اللغة 
اإليطالي�ة ف�ي إيطالي�ا، وأخ�رى 
للمعلمي�ن  وتطويري�ة  تنش�يطية 

المهتمين.
مس�ابقة  تنظم  الجمعية  أن  وزادت 
دورية بعنوان »جائزة الترجمة لعيسى 
الناعوري «، تق�دم خاللها للفائزين 
بأفضل ترجمة لإليطالية جوائز نقدية 
تس�ميتها  س�بب  موضحة  وعينية، 
بهذا االسم نس�بة ألول كاتب أردني 
ترجمت كتبه من اللغ�ة العربية إلى 

اإليطالية والعكس.
دانتي   « اس�م  إطالق  أن  إلى  يش�ار 
الربحية  غير  الجمعية  على   » أليغيري 
الشؤون  وزارة  قبل  من  بها  والمعترف 
التعليم  ووزارة  اإليطالي�ة  الخارجية 
اإليطالي  العلم�ي  والبحث  العال�ي 
نس�بة  جاء  األردنية،  الثقافة  ووزارة 
إلى أول من اس�تعمل اللغة اإليطالية 
كلغة أدبية بدال م�ن اللغة الالتينية 

العامة ، وفقا لغاوي.

طلبة قسم »اإليطالية« يلتقون مديرة »دانتي أليغيري«

د. عبد الرحمن شاهين
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ثالثية المقاومة والحب والفقر في مهرجان 
»الفنون المسرحية« الخامس

أخبار األردني�ة- فادية العتيبي- 
شهدت خشبة مسرح أسامة المشيني 
المس�رحي  المهرج�ان  فعالي�ات 
الخامس لمش�اريع تخرج طلبة قسم 
الفن�ون المس�رحية ف�ي الجامعة 

األردنية.

التي  الخمسة  المس�رحية  العروض 
قدمها طلبة القسم، جاءت على قدر 
والمتنوع  المنسجم  التناسق  من  عال 
والمش�كالت  للقضايا  طرحهم  في 
الت�ي تالم�س حياتن�ا اليومي�ة ، 
وتضمنت رسائل نبيلة وجهها الطلبة 
فيها  امتزجت  مشاهد  عبر  للجمهور 

الكوميديا بالتراجيديا.

»آخر ساعة«
كنت  م�اذا  مكان�ي  كن�ت  »ل�و 
ستفعل؟« سؤال أوحي به بطل العرض 
جمهوره  إلى  ساعة«  آخر  المسرحي» 
الذي غصت به جنبات المس�رح، في 

المشهد األخير منه.
جاء  األس�ير  طرحه  الذي  الس�ؤال 

بعد تعرضه لش�تى أن�واع التعذيب 
من  وحرمان  وع�زل  وضرب  قمع  من 
على  إلجباره  محاولة  في  سجانه،  قبل 
اإلعتراف عن بقي�ة زمالئه من أفراد 
متواصلة،  محاوالت  وبعد  المقاومة، 
يلجأ السجان إلى الزوجة ويتخذ منها 
وس�يلة ابتزاز للزوج األس�ير يضطر 
على أثرها إلى االعتراف والمثول أمام 

رغبة جالده«.

العرض المسرحي الهادف جاء يحكي 
قصة أسير فلس�طيني اضطر وتحت 
ظروف قاه�رة إلى االعتراف عن بقية 
زمالئه، ليعيش وفي مش�اهد الحقة 
أس�ير عقدة ذنب خلفها له سجانه، 
تجعله في حالة ص�راع دائم مع ذاته 

ومن حوله. 

»آخر ساعة« من تأليف مازن سعادة، 
وتمثي�ل عب�داهلل جري�ان، ونيروز 
العجلوني، وأروى سالمة، فيما أخرجه 
أروى الخمور وأش�رف عليه الدكتور 

عمر نقرش.

»لقاء«
ضم�ن أس�لوب س�اخر ال يخلو من 
المس�رحي  العرض  تطرق  الفكاهة، 
»لقاء«  إلى سرد قصة سيدتين كانت 
الصدفة س�ببا في صداق�ة توطدت 
بينهما مع مرور الزمن، تشاء الظروف 
أن تجع�ل من تلك الصدفة وس�يلة 
تكتش�ف كل واح�دة منهما خيانة 
زوجه�ا لها عب�ر زواج�ه باألخرى، 
الذي  الزوج  ض�د  اإلثنتين  لتتكاتف 
من  رحلة  الحق�ة  مش�اهد  في  يبدأ 

المعاناة يعيشها معهما.   
عليه  أشرف  الذي  المسرحي  العرض 
جويس الراعي ، جاء ليناقش مشكلة 
خيانة ال�زوج لزوجت�ه، والتي باتت 
منتشرة في مجتمعاتنا، وقضية تعدد 
مثل  إلى  يلجأ  من  ومبررات  الزوجات 
كوميدي  قالب  ضم�ن  الخطوة  هذه 

هادف. 
تأليف  من  »لق���اء«  مس�رحية 
اآلن كن�اب ،وتمثيل ب�ان المجالي، 
جاءت  فيم�ا  عبدالرحي�م،  وهي�ا 
ديراني  زي�د  تأليف  من  الموس�يقى 
والس�ينوغرافيا  عالمية،  ومختارات 
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»اإلله الكبير براون«
أما العرض المس�رحي« اإلله الكبير 
مش�اهد  ضمن  تطرق  فقد  ب�راون« 
تعبيري�ة إلى قصة الرج�ل » براون« 
مع  الحب  من  حال�ة  في  يعيش  الذي 
ذاته، تتطور لتصل إلى درجة األلوهية، 
فضال عن صف�ة الطمع التي تغلغلت 
فيه، و دفعته ف�ي نهاية المطاف إلى 
زوجة  عل�ى  الحصول  ف�ي  التفكير 

صديقه.
عليه   أشرف  الذي  المسرحي  العرض 
صفة  ناقش  نق�رش،  عمر  الدكت�ور 
األيام  مع  تتطور  قد  التي  الذات  حب 
لجنون العظمة، فضال عن مناقش�ته 
والشجع  الطمع  مثل  أخالقية  لقضايا 
وأثرها الس�لبي على الفرد ومن حوله 

مع مروراأليام.
أونيل،  يوجين  تأليف  من  والمسرحية 
وتمثيل، جمال رشيد وميري مدانات 
ومحمد  عفيفي  ومجد  نايف،  وعماد 
خريسات أما السينوغرافيا واإلخراج 

فكانت من نصيب عماد نايف.

»وزن الريشة«
بسالسة وبس�اطة في الطرح، تناول 
العرض المس�رحي »وزن الريش�ة« 
قصة الش�اب المالكم م�ن الطبقة 
الفقيرة الذي ع�اش وترعرع في حي 

ش�عبي ، يس�رد لجمهوره قصته مع 
ويأخذهم  أظفاره،  نعومة  منذ  الحياة 
من مكان آلخ�ر عبر أزمنة متداخلة ، 
البعض  بعضها  فوق  تتراكم  وأحداث 

لتشكل تجربة حياة هذا الشاب.
وجهل  فقر،  م�ن  يخوضها  صراعات 
به  ت�ؤدي  العيش،  ف�ي  وصعوبات   ،
إل�ى التهميش، الذي م�ن الممكن 
تجس�يده كحلبة مالكمة، فالفقراء 
فيه ينالون اللكمات تلو اللكمات من 
مستغليهم، لكنهم يجبرون أنفسهم 

على التحمل لالستمرار بالعيش.
إن مونودرام�ا«وزن الريش�ة«  التي 
المس�ت القهر اإلنساني في مجتمع 
وشريعة  والقسوة  االستبداد  يحكمه 
عمر  الدكتور  بإشراف  جاءت  الغاب، 
نق�رش ، وتأليف الكاتب التونس�ي 
غازي الزغباني، وتمثيل وإخراج هاني 

قصول.
ووفقا لرئيس قسم الفنون المسرحية 
الدكت�ور عمر نقرش ف�إن فعاليات 
للدورة  أقيم�ت  الت�ي  المهرج�ان 
حظيت  التوال�ي  عل�ى  الخامس�ة 

بمشاركة واسعة من طلبة القسم.
اس�تمر  الذي  المهرجان  أن  وأضاف 
خمس�ة أيام ، تضمن ع�رض تجربة 
الخريجين من قسم الفنون المسرحية 
على الوسط الفني فضال عن تطبيق ما 
تم دراسته على أرض الوقع ، الفتا إلى 
أن المش�اريع التي قدمت تم عرضها 

على  كذب  »كيف 
زوجها«

في سياق شبيه لما سبق تناول العرض 
المسرحي » كيف كذب على زوجها« 
لزوجها،  برجوازية  سيدة  خيانة  قصة 
تش�اء األقدار وبطريقة م�ا أن تقع 
رس�ائل حبها وغرامها لعشيقها بين 
يدي زوجه�ا، لتعيش ف�ي حالة من 
الذعرالش�ديد خش�ية منه، إال أنها 
زوجها،  فعل  بردة  النهاية  في  تتفاجأ 
الذي فرح كثيرا إلحساس تملكه بأن 
يتهافت  جذابة  إمرأة  مازالت  زوجته 

عليها المعجبون.
العرض الذي أش�رف علي�ه د.فادي 
س�كيكر، وج�اءت نهايت�ه عكس 
مش�اهده  دغدغ�ت  التوقع�ات، 
الجمهورالذي  مش�اعر  الفكاهي�ة 
الضحك  من  هستيرية  حالة  في  دخل 
المتواصل والتصفيق الذي لم يتوقف 

طيلة العرض.
» كي�ف ك�ذب عل�ى زوجها«،من 
تأليف جورج برناردشو، وتمثيل نتالي 
سلس�ع، ومجد عفيفي،وعمر عرفة، 
وس�ينوغرافيا  تادرس،  وس�ليمان 
وإش�راف  حجاوي،  أمي�ن  وإخراج 

الدكتورفادي سكيكر.

من مسرحية كيف 
كذب على زوجها

من مسرحية كيف كذب على زوجهامن مسرحية وزن الريشة
من مسرحية اإلله الكبير براون
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عل�ى لجنة تحكي�م خارجية مكونة 
باع  لهم  أردنيين  فنانين  مجموعة  من 
والمسرحية  الفنية  التجربة  في  طويل 

لتقييم االعمال الفنية.
ونوه نقرش إلى أهمية دور المس�رح 
تخريج  ف�ي  يس�هم  الذي  الجامعي 
دربها  مواصلة  عل�ى  قادرة  كفاءات 
اإلبداع�ي إل�ى جوار المس�رحيين 
المحترفين كتاب�ة وتمثيال وإخراجا 
من خالل دعم الجامعة األردنية لهذا 

النشاط الطالبي معنويا و ماديا .
يش�ار إلى أن قسم الفنون المسرحية 
مش�اركات  له  األردنية  الجامعة  في 
آخرها  كان  عديدة   وخارجية  داخلية 
المش�اركة في مهرجان فاس الدولي 
للمسرح الجامعي في المغرب، حيث 
حصلت األعمال المسرحية المقدمة 
لإلخراج  واح�دة  جائزتي�ن  عل�ى 

واألخرى للسنغرافيا.
الطلبة  عب�ر  متص�ل،  س�ياق  وفي 
حيال  انطباعاتهم  عن  المش�اركين 
العروض الت�ي قدمت بحرفية عالية ، 
حيث أك�دت الطالبة ميري مدانات 
أحد شخوص مسرحية » اآلله الكبير 
مش�روع  تقديم  تجربة  أن  ب�راون« 
أسهم  مسرحي  قالب  ضمن  تخرجها 
الخبرات  م�ن  الكثير  اكس�ابها  في 
ورف�ع  واإلخراجي�ة،  التمثيلي�ة 
تقمص  ف�ي  حرفيتها  مس�توى  من 
الشخصية، مبدية رغبتها في مواصلة 
مش�وارها العملي  في احتراف مهنة 

التمثيل إلى جانب اكمال دراس�تها 
العليا في ذات المجال.

في حي�ن قال الطال�ب هاني قصول 
المس�رحي«  العرض  وممثل  مخرج 
ال�ذي  الع�رض  إن  الريش�ة«  وزن 
اس�توحي عن قصة الكاتب التونسي 
برؤية  تقديمه  ت�م  الزغباني،  غ�ازي 
جديدة مغايرة لما قدمت في السابق، 
شخوص  كل  تقمص  استطعت  حيث 
ضمن  مضمونها  وإيصال  المسرحية، 
بجماليات  مستعينا  المالكمة،  حلبة 
السينوغرافيا التي أسهمت في تعميق 

اإليهام لدى الجمهور.
وأش�ار قصول إلى حج�م المجهود 
الذي بذل ف�ي إنجاز العم�ل، الذي 
ح�از على اعجاب الجمه�ور بالرغم 
مدى  يعكس  ما  النص،  تعقيدات  من 
للفن  المرهف  وحس�ه  العالي  تذوقه 

المسرحي.
من جانب�ه أثنى الطال�ب عمر عرفة 

أحد شخوص مسرحية » كيف كذب 
على زوجها« على الدعم الذي تقدمه 
الفنون  وقس�م  األردنية  الجامع�ة 
للحركة  ممثالبأساتذته،  المسرحية 
المس�رحية التي تعتب�ر رافدا مهما 
في تطور الفن الراقي الذي يسهم في 

تطور المجتمعات وتنميتها.
الجمهوربعفوية  تفاع�ل  أن  وأضاف 
تعزيز  في  أس�هم  العرض  مع  مطلقة 
موهبتنا وقدرتنا على تقمص األدوار، 
العرض  مش�اركة  إمكانية  إلى  الفتا 
في  جرش  مهرج�ان  فعاليات  ضمن  

دورته المقبلة.

د.نقرش

من مسرحية أخر ساعة

من مسرحية لقاء
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...وتميز وإبداع في مشاريع تخرج طلبة الفنون 
والتصميم 

أخبار األردني�ة- إبراهيم ذياب - 
إلى ذلك عرض طلبة الس�نة الرابعة 
في  قس�مي الفنون البصرية والفنون 
األردنية  الجامع�ة  في  الموس�يقية 
تنوعت  الت�ي  تخرجه�م  مش�اريع 
موضوعاتها في مختلف فنون الطباعة 
والجرافيك وفنون الرس�م والتصوير 
الموس�يقية  والفنون  التصمي�م  و 

الشرقية منها والغربية.
لطلبة  التخ�رج  مش�اريع  وتميزت   
الجديدة  باألف�كار  البصرية  الفنون 
الذي  العالي  والمس�توى  واإلبداعية 
االهتمام  خ�الل  م�ن  واضحا  ب�دا 

ومتابعة  بإشراف  التفاصيل  بمختلف 
أبهر  فيما  التدريس،  هيئة  أعضاء  من 
طلب�ة الفنون الموس�يقية الحضور 

بالمقطوعات الموسيقية المتقنة. 
الدكتور  الجامعة  رئي�س  نائب  وعبر 
رضا الخوالده خالل افتتاحه المعرض 
مندوبا عن رئيس الجامعة عن سعادته 
بمنجزات الطلبة ، واصفا  مس�تواها 
بالرفيع والمتميز، مشيدا بما تعكسه 
م�ن تمك�ن الطلبة كل ف�ي مجال  

تخصصه.
الفنون  كلي�ة  عميد  ق�ال  حين   في 
صادق  محمود  الدكت�ور  والتصميم 

إن تميز الطلبة جاء بناء على الموهبة  
التي يمتلكونها، والتي نمت وتطورت 
بعد عمل دؤوب وجهد متواصل طيلة 

سنوات الدراسة.
للكلية  المس�تقبلية  المشاريع  وعن 
أوض�ح ص�ادق أن الجامع�ة ممثلة 
برئاستها وضعت مشروع االنتهاء من 
على  الكلية  مبنى  من  المتبقي  الجزء 
الكلية  أن  كما  أولوياتها،  س�لم  أول 
بدأت ف�ي تدريس تخصص التصميم 
من  الفتا  إقباال  يشهد  الذي  الداخلي 

الطلبة .
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كلية الفنون 
والتصميم : 
تميز وإبداع 
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أخبار األردني�ة-  فادية العتيبي- 
التعامل  وطرق  النفس�ية  »الضغوط 
معه�ا« هو عن�وان الي�وم العلمي 
السادس الذي نظمه طلبة قسم علم 
النف�س في الجامع�ة األردنية لهذا 

العام.
  وجاء اليوم العلمي الذي عقد تحت 
في  ليركز  ش�وهمومك؟«،  ش�عار» 
جوهره على الضغوط النفس�ية التي 
ومعرفة  الطلبة،  حي�اة  واقع  تالمس 
إيجاد  على  جاهدا  والعمل  مصادرها، 
حلول لها من خالل سلسلة اللقاءات 

التي يتضمنها .
وقال رئيس قسم علم النفس الدكتور 
فارس حلمي إن اليوم العلمي هو جزء 
القسم  يعقدها  نشاطات  سلسلة  من 
به�دف إع�داد الطلب�ة وتأهيلهم 
والواجبات  بالمس�ؤوليات  للقي�ام 
الملق�اه على عاتقه�م داخل نطاق 

الجامعة وخارجها .

خالل مشاركته في اليوم العلمي لطلبة علم النفس....

اليوم  لهذا  إإلع�داد  تم  أنه  وأضاف 
أنفس�هم  القس�م  طلبة  قب�ل  من 
بهدف  الفردي�ة،  وبمجهوداته�م 
والعملية  النظرية  مهاراته�م  تطوير 
علم  م�ن  تلق�وه  م�ا  تطبيق  ف�ي 
يكس�بهم  ما  العملية،  بالممارس�ة 
الخب�رات الكافية و تس�هم في رفد 
مؤسس�ات المجتمع المدني بكوادر 

مؤهلة عمليا وعلميا.
وناقشت جلسات اليوم العلمي عدًدا 
بالضغوط  الصلة  ذات  المح�اور  من 
والتي  الطلبة  يواجهها  التي  النفسية 
كافة  ف�ي  حياتهم  واق�ع  تالم�س 
السياس�ي  المناخ  منها  المناح�ي، 
وتش�كيل الحكوم�ات وعالقته�ا 
والمش�كالت  العرب�ي،  بالربي�ع 
االقتصادي�ة واالجتماعية وما ينجم 
عنها من مش�اكل كالطالق وعالقته 
وعنص�ر  الزوجي�ة  باالخت�الالت 
الجريمة، والضغوط الش�خصية التي 
يواجهه�ا األيت�ام واإلس�اءة التي 

الفنان صوالحة:  جرعة يومية من الضحك تفيد 
الصحة وتقاوم األمراض

يتعرض لها االطفال، وتوقعات وآمال 
الطلبة وعالقته�ا باختيار التخصص 
من  الوقاي�ة  وكيفي�ة   ، الجامع�ي 
الضغوط النفس�ية وإيجاد حلول لها 

وغيرها من المحاور .
نبيل  األردن�ي  الفنان  تح�دث  كما 
صوالحة في الجلس�ة الت�ي تناولت 
أهمية  ع�ن  الداخلي�ة  الضغ�وط 
التنفي�س  ف�ي  »يوجا«الضح�ك 
والتخل�ص م�ن التوت�ر، لمواجهة 
التحدي�ات التي يتع�رض لها الفرد 
أن  إلى  مش�يرا  اليومية،  حيات�ه  في 
تفيد  الضح�ك  م�ن  يومية  جرع�ة 
الصحة وتس�اعد على تحمل المرض 

ومقاومته.
ش�ارك في اليوم العلمي  الذي عقد 
والدكتور  النفس  علم  أساتذة  برعاية 
محمد الدباس وحض�ور عميد كلية 
العنبر  اهلل  عب�د  الدكت�ور  اآلداب 
من  واألكاديميين  األساتذة  من  نخبة 

مختلف التخصصات والجامعات. 
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في اليوم العلمي آلداب »األردنية« 

أخبار األردنية- قال رئيس الجامعة 
األردنية الدكتور اخليف الطراونة إن 
تنفيذ الخطط جارعلى قدم و س�اق، 
وصوال إل�ى جامعة مصنف�ة عالميا 
 )Times Quest( حس�ب مقي�اس
تأتي  تطويرية  كخط�وة  عام،   خالل 
الذهبي  اليوبيل  ذكرى  في  استحقاقا 

للجامعة.

العلمي  اليوم  افتتاح�ه  لدى  وأضاف 
بناء  محور  تناول  الذي  اآلداب  لكلية 
الشخصية الوطنية، أن الجامعة تسعى 
إلى بناء شخصية وطنية أصلها ثابت، 
وفرعها في الس�ماء، تصوغ رسالتها 
من المب�ادئ التي تحفظ ش�خصية 
األمة وكيانها أمام التحوالت العربية 

والعالمية .

وأش�ار الطراونة إلى أن اليوم العلمي 
للكلية يكتس�ب أهمي�ة قصوى من 
خ�الل تركيزه على بناء الش�خصية 
الوطنية، وف�ق رؤية تقام على مبادئ 
التنمية  إلح�داث  والتنوير  اإلصالح 

السياسية المطلوبة .

باعتزاز  الجامع�ة  رئيس  واس�تذكر 
الرسالة النبيلة التي حملها أعالم هذه 
الكلية على مدى خمس�ين عاما من 
عمر الجامعة ، مؤكدا أن قادة الفكر 
والسياسيين  والمؤرخين  األدباء  من 
الذين أنجبتهم هذه الكلية بس�طوا 

حضورهم على المشهد الثقافي .

وتحدث ف�ي حفل االفتت�اح عميد 
الكلية الدكت�ور عبد اهلل عنبر حول 
دور الكلية ورس�التها وإس�هاماتها 

للطلبة  الوطنية  الش�خصية  بناء  في 
القيام  م�ن  طال�ب  كل  ليتمك�ن 
التي  التحديات  ومواكبة  بمسؤولياته 

تعصف بالفكر العربي والعالمي.
وقالت مق�ررة لجنة الي�وم العلمي 
الدكت�ور ماج�دة عم�ر إن بن�اء 
الشخصية الوطنية من أهم التحديات 
مس�توى  على  اليوم  تواجهن�ا  التي 
فتح  ضرورة  عل�ى  مؤكدة  الجامعة، 
الطلبة  بين  فيما  البناء  الحوار  قنوات 
بما  التدريس�ية  الهيئة  أعضاء  وبين 

يعزز القيم السلوكية اإليجابية .

 – الصمادي  امتنان  الدكتورة  ودعت 
– إلى نبذ ثقافة الخوف  عريفة الحفل 
آفاق  نحو  واالنط�الق  العقل  وتحرير 
اإلبداع واالنتماء الوطني و الحقيقي.

الطراونة : بناء شخصية وطنية وفق رؤى 
اصالحية للوصول إلى تنمية سياسية
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عقدت  الت�ي  االولى  الجلس�ة  وفي 
والتنمي�ة  »المواطن�ة  بعن�وان 
فيصل  الدكتور  تناول  السياس�ية«، 
األردنية،  الخارجية  السياسة  الرفوع 
السياس�ي  الس�لوك  تاثير  أن  مبينا 
الخارج�ي ألي دول�ة، ينعكس على 
الثروة  خارطة  على  الدولة  تلك  موقع 

والقوة والحجم سكانيا واقليميا .

فقدان  من  بالرغم  أنه  الرفوع  وأضاف 
األردن لمقوم�ات الق�وة التقليدية 
المعروف�ة، ف�ان األردن يلعب دورا 

مهما في العالقات الدولية .

وأش�ار الدكتور عبد المجيد الشناق 
في ورقة قدمها بعنوان »دور الجامعة 
ما  أن  إل�ى  السياس�ية«  التنمية  في 
س�كان  من  ونصف  ملي�ون  يقارب 
المملك�ة يذهب�ون إل�ى المدارس 

والمعاهد والجامعات .

في  السياس�ية  التنمية  أن  وأض�اف 
الجامع�ات تتطلب توفي�ر األرضية 
القانونية وخلق الفكر الوطني وتوفير 

الدعم المادي . 

وحدد الدكتور يوس�ف أبو حميدان 
في الورقة التي قدمها أشكال وسلوك 
االنتماء، مشيرا إلى التجربة اليابانية 
ف�ي النظ�ام التعليمي الت�ي تركز 
على زيادة االنتماء، وتقوية الش�عور 
بالجماعة،  والمسؤولية لدى التالميذ 

تجاه المجتمع .

عن  المجالي  بكر  الدكتور  وتس�اءل 
أن  إلى  مش�يرا  المواطنة،  مفه�وم 
بالتضحيات  حاف�ل  األردني  التاريخ 

والشهامة لألردنيين.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت محور 
وتحديات  والهوي�ة  اللغة  »تجليات 
العولمة«، تطرق الدكتور ناصر الدين 
والهوية  اللغ�ة  تجليات  الى  األس�د 

وتحديات العولمة .

وتناول األس�د جملة من المس�ائل 
واللغة  عموم�ا  باللغ�ة  المتصل�ة 
سيما  ال  الخصوص،  وجه  على  العربية 

المتعلقة بهوية األمة.

وق�ال الدكت�ور نهاد الموس�ى إن 

المعاصر  المش�هد  ف�ي  للعربي�ة 
منظومت�ان من القي�م والقوى، أما 
المحفوظ  التنزيل  لسان  فإنها  القيم 
بالعهد اإللهي، ولسان التراث العربي 
الجامع  التواصل  ولسان  واالسالمي، 
لألمة. وأما الق�وى فإنها تضعف في 
رحيل  أعقبت  الت�ي  اللغوية  الثنائية 
المس�تعمر، وأعقب�ت فين�ا حيرة 

عطلت فعالية اللغة العربية .

وس�لط الدكت�ور محم�د الدقس 
الضوء على العولمة والهوية الثقافية، 
مشيرا إلى أن العولمة ظاهرة تاريخية 
االجتماعي  التطور  عن  نتجت  قديمة 

واالقتصادي .

الثقافة  على  العولم�ة  تأثير  أن  وأكد 
العربي�ة ضعيف في ظ�ل تميز هذه 
الثقافة، وقيامها على أركان راس�خة 
هي العقيدة اإلسالمية واللغة العربية 

والتراث .

أدارها  الت�ي  الثالثة  الجلس�ة  أم�ا 
الدكت�ور عب�د اهلل عنب�ر، تناولت 
مضامينها تحديات بناء الش�خصية 

الوطنية .

نوح  محمد  الدكت�ور  الداعية  وقدم 
القضاة نماذج إيجابية الرتباط الفرد 
الروحاني  االرتب�اط  أهمه�ا  بوطنه 
بالوط�ن وليس الراب�ط الذي يتركز 

على مصلحة نفعية .

وأكد القضاة أن م�ن أهم محددات 
بناء الش�خصية الوطنية، الصدق مع 
اهلل ومحبة الخير لآلخرين، وأن ننظر 
للناس على أنهم سواس�ية، الفتا إلى 

ضرورة ان يراقب كل واحد منا ذاته .

األس�بق  اإلعالم  وزير  واس�تعرض 
الدكت�ور نبيل الش�ريف التغييرات 
التي طرأت على المش�هد اإلعالمي 
الماضية،  الخمس  الس�نوات  خالل 
ظل  في  المعلومات  تدف�ق  خصوصا 
ظهور)اإلنترن�ت(، ومواقع التواصل 
االجتماعي التي أصبحت أهم الوسائل 

اإلعالمية في الوقت الحاضر.

الورقية  الصحف  أن  الشريف  وأضاف 
االنترنت،  أدوات  م�ن  ستس�تفيد 
مؤكدا في هذا الص�دد أن مقومات 
بناء الش�خصية الوطنية هي الحرية، 

الحصول  وحق  اإلبتزاز،  عن  واالبتعاد 
وسائل  في  والتعددية  المعلومة،  على 

االعالم .

وتطرق�ت مدي�رة وح�دة اإلعالم 
والعالق�ات الثقافي�ة والعام�ة في 
إلى  الحروب  رولى  الدكتورة  الجامعة 
دور مؤسس�ات التنشئة االجتماعية 
الوطنية،  الش�خصية  تش�كيل  في 
والمدرسة  األس�رة  أن  إلى  مش�يرة 
والمسجد والكنيسة ووسائل اإلعالم 
وغيرها  والرياضية  الثقافية  والنوادي 
م�ن مؤسس�ات المجتم�ع، تلعب 
دورا مهما في بن�اء منظومة القيم، 
و  واالتجاهات  األف�كار  وتش�كيل 
التي  والخارجية  الداخلي�ة  الدوافع 

تصوغ الشخصية وتحرك السلوك.

مالم�ح  أن  الح�روب  وأضاف�ت 
الش�خصية الوطنية التي نريد، يجب 
واالعت�دال  بالت�وازن  تتص�ف  أن 
صفات  ترتك�ز  فيم�ا  والوس�طية، 
يعتبر  الذي  الصدق  على  الش�خصية 
والنزاهة،  واألمانة،  النج�اح،  مفتاح 
والحفاظ على المال العام، والمرافق 
والتس�امح،  والتكاف�ل،  العام�ة، 
واحترام اآلخر، والتعاون، و الخيرية، 
والع�دل،  والتعاط�ف،  واإليث�ار، 
واألصالة،   واإلبداع،  والتفكيرالناقد، 
والتنوع،  القانون،  واحترام  والتجدد، 
بقواع�د  وااللت�زام  والتعددي�ة، 
والمرونة  والمس�ائلة،  الش�فافية، 

واالنفتاح الفكري.

حديثها  ف�ي  الح�روب  وح�ددت 
مكونات االنتماء التي تشمل الشعور 
واالحت�رام،  والقب�ول  باالحت�واء 
مؤكدة أن االنتماء ال يتكون بالوعظ 
والقدوة  بالفع�ل  ب�ل  واالرش�اد، 
واشعار  اإليجابي  والتعزيز  الحس�نة 
ومقبولون  بهم  مرحب  أنهم  األفراد 
ومحترمون في بيئتهم، وأنهم يحظون 

بالدعم والمساندة حين يحتاجونها.

طلبتها  من  مجموعة  الكلية  وكرمت 
خالل  القضاة  الدكتور  س�لم  حيث 
للطلبة  التقديرية  الجوائز  الجلس�ة 
قيم  فيهم  تمثلت  الذين  المتميزين، 
المبادرة و المسؤولية و االبداع، وهم 
القضاة  وبهاء  منصور  الس�الم  عبد 

وعبير خليفات .
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العتيبي-  فادية  أخباراألردني�ة- 
أشركت كلية الش�ريعة في الجامعة 
األردني�ة طلبتها في عملية اإلصالح 
والتطوير، خ�الل اليوم العلمي الذي 
نظمته بعنوان» طالب الشريعة ودوره 

في اإلصالح..الواقع والتحديات«.
الدكتور  الش�ريعة  كلية  عميد  وقال 
افتتاح  حف�ل  ف�ي  القضاة   أمي�ن 
فعاليات اليوم العلمي  بحضور رئيس 
الدكتوراخليف  األردني�ة  الجامعة 
أرتأت  الش�ريعة  كلية  إن  الطراونة، 
الحياة  واقع  العلمي  يومها  يعايش  أن 
التدريس  هيئة  لعضو  ليس  الجامعية 

فقط، وإنما ليشمل الطالب أيضا.
الطالب  إش�راك  مبادرة  أن  وأضاف   
ألهم  واس�تعراضه  العلمي  اليوم  في 
والسعي  يواجهها  التي  المش�كالت 
األستاذ،  جانب  إلى  لها  حلول  إليجاد 
جديدة  رؤي�ة  تقدي�م  في  تس�هم 
الحرم  داخ�ل  الجوهري   لإلص�الح 
من  زمرة  وجود  إل�ى  الفتا  الجامعي، 
الطلبة يحملون أفكارا س�لبية، ومن 
الضروري التص�دي لهم وتوجيههم 
اإلصالح  حقيقة  يدرك�ون  طلبة  من 

على  ويحافظون  للوط�ن،  واالنتماء 
وحدت�ه وفق قيم اإلس�الم الرفيعة 

ورسالته العظيمة.
يش�ار إل�ى أن كلي�ة الش�ريعة في 
الفهم  منطلق  ومن  األردنية  الجامعة 
الحضاري لطبيع�ة اإلصالح أطلقت 
عددا م�ن المب�ادرات والفرق التي 
تن�ادي باإلص�الح الحقيق�ي منها 
وفريق  للدني�ا«  فريق»كالش�مس 
»همم تسعى« »وفريق ضع بصمتك« 
من  وغيرها  ملك�ة«  أن�ت   « وفريق 

المبادرات الرائدة.
واش�تمل برنامج اليوم العلمي الذي 
حض�ره نائبا الرئي�س الدكتور رضا 
الخوالدة والدكتور  شتيوي العبد اهلل 
وعدد من العمداء وأعضاء الهيئتين 
التدريسية واإلدارية وجمع من الطلبة 
جلس�ات  ثالث  على  الجامع�ة،  في 
تناول�ت دور الطالب ف�ي اإلصالح، 
ترأس�ها  التي  األولى  الجلس�ة  ففي 
مناقشة  تم  الخطيب  محمد  الدكتور 
فيه،  الطالب  ودور  النفسي  اإلصالح 
عبد  الدكتور  الجلس�ة  في  ش�ارك 
هيام  الكيالني،والدكتورة  الرحم�ن 

السعودي، والطالبة مجد التميمي.

 وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها 
»دور  منص�ور،  محم�د  الدكت�ور 
الطال�ب في اصالح كليت�ه ومن ثم 
الدكتور  فيه�ا  تح�دث  جامعته«، 
سليمان  والدكتور  الصاحب،  محمد 
أبو  حس�نات  والطالبتان  الدق�ور، 

عصبة وأماني القيسي.

أم�ا الجلس�ة الثالثة التي ترأس�ها 
فيها  وشارك  الكردي  راجح  الدكتور 
الدكتور أمجد قورشة، والطالب عبد 
اهلل ابداح، والطالبة أصال الشيخلي، 
فتطرق�ت لمناقش�ة »دور طال�ب 

الشريعة في إصالح مجتمعه وأمته«.
وخالل فعاليات الي�وم العلمي، وزع 
اخليف  الدكت�ور  الجامع�ة  رئيس 
على  المالي�ة  الجوائ�ز  الطراون�ة 
حفظ  مسابقات  في  الفائزين  الطلبة 
وحفظ  بمس�توياته،  الكريم  القرآن 
العلمية  والمتون  الش�ريف  الحديث 

والمنظومات والمطالعة.
 وبلغ عدد الطلبة الفائزين )50( طالبا 
وطالبة من أص�ل )150( ممن تقدموا 
الكليات،  مختلف  من  للمس�ابقات 

طلبة »الشريعة« يشاركون في العملية 
اإلصالحية في يومهم العلمي
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المقدمة  الجوائز  قيم�ة  بلغت  فيما 
)9( آالف دينار.

مسابقة  عن  األول  المركز  في  وفازت 
حفظ الق�رآن الكريم كامال الطالبة 
فادي�ة عبد القادر يوس�ف من كلية 
عن  األول  بالمركز  فاز  فيما  الشريعة، 
لمن  الكريم  القرآن  حفظ  مس�ابقة 
س�بق له الحفظ الطالب عبيدة عبد 

الحليم أسعد من ذات الكلية.
أما  في مس�ابقة حف�ظ )25( جزءا 
الطالبة  األول  المرك�ز  ف�ي  ففازت 
تكنولوجيا  كلي�ة  م�ن  صادق  ليلى 
 )20( حفظ  ومس�ابقة  المعلومات، 
جزءا فازت في المركز األول الطالبة 
وسن س�اري ، أما مسابقة حفظ )15( 
الطالب  األول  المركز  في  ففاز  جزءا 
محم�د عواد م�ن كلية الش�ريعة، 
في  فازت  أجزاء   )10( حفظ  ومسابقة 
المركز األول الطالبة سنابل الدحلة، 
في حين ف�از في المرك�ز األول في 
الطالب  أجزاء   )5( حفظ  مس�ابقة 
الش�ريعة،  كلية  م�ن  جبر  محم�د 
إبراهيم  س�ورتي)  حفظ  ومس�ابقة 
والفرقان( ففازت ف�ي المركز األول 

الطالبة ميسون حجازي.
إلى ذل�ك فازت بالمرك�ز األول في 
شريفا  حديثا   )150( حفظ   مس�ابقة 
الطالبة نماء ف�ؤاد الدحلة من كلية 
الشريعة، فيما فازت في المركز األول 
عن مسابقة حفظ )100( حديث شريف 
شقيقتها الطالبة بشرى فؤاد الدحلة 
من ذات الكلية، وفي مس�ابقة حفظ 
الش�عر فاز في المركز األول الطالب 
هم�ام المنس�ي من كلي�ة الطب ، 
ومس�ابقة الشعوب اإلس�المية فاز 
الحاج أمين جابي من كلية الش�ريعة 
ف�ي المرك�ز األول، وأخي�را فازت 
المطالعة  مسابقة  في  األول  بالمركز 
الطالب�ة صفاء الش�وبكي من كلية 

الشريعة.
عن  الفائزون  الطلبة  عبر  جهتهم  من 
مدى س�عادتهم بالفوز الذي حققوه 
بعد جهود مضنية بذلوها في الحفظ 

للوصول إلى المراكز األولى.
يق�ول الطالب عبيدة عب�د الحليم 
أس�عد الفائز في المرك�ز األول عن 
حفظ الق�رآن كامال )لمن س�بق له 
الكريم  الق�رآن  حفظ  »إن  الحفظ( 
يعتبر نهج حياة بالنسبة لي،  فلم تكن 
هذه المرة الت�ي أحفظ فيها القرآن، 
فق�د حفظته من�ذ كان عمري )14( 

عاما« .
ويضيف: إن حفظ آيات اهلل الكريمة 
تدخل الس�رور والطمأنينة في قلبي 
دائما، ول�ذا فأنا حريص كل الحرص 
عل�ى المواظب�ة في ق�راءة القرآن 

الكريم يوميا بمعدل ثالثة أجزاء.
في حين تق�ول الطالبة نماء الدحلة 
مسابقة  عن  األول  المركز  في  الفائزة 
إن  ش�ريفا«  حديث�ا   )150( حف�ظ 
يكن  لم  النبوي�ة  األحاديث  حف�ظ 
باألمر الس�هل، خاص�ة وأنها المرة 
األولى الت�ي أحفظ بها هذا الكم من 
من  تش�جيع  بفضل  لكن  األحاديث، 
ناهيك  وأصدقائي،  أهل�ي  من  حولي 
خالل  من  دائما  لنفسي  تشجيعي  عن 
وترديد  يومي�ا  المرآة  أم�ام  وقوفي 
ما  كل  على  للتغلب  تحفيزية  كلمات 
يصعب علي عمله، اس�تطعت بحمد 
خالل  الشريفة  األحاديث  حفظ  اهلل 

فترة ال تتجاوز الستة أيام.
أما الطالبة ليلى محمد صادق الفائزة 
في مس�ابقة حف�ظ )25( جزءا من 
القرآن تقول: إنني اعتدت على حفظ 
من  هدفي  لك�ن   ، اهلل  كت�اب  آيات 
تأكيد  هو  المس�ابقة  في  المشاركة 
من  وأن  خاصة  التسميع،  على  قدرتي 
السور  بعض  اختيار  المسابقة  شروط 
والحمد  تحديدها،  دون  وتس�ميعها 
هلل استطعت أن أتحدى تلك الشروط 
وتالوة الس�ور أمام اللجنة المشرفة 

على المسابقة دون خوف أو تردد.
تفوق  فقد  المنسي  همام  الطالب  أما 
على نفس�ه ومن حوله ، فطموحه لم 
يتوقف عند حفظ الش�عر، بل تعداه 

والتوقعات،  األرق�ام  كل  ليحط�م 
القرآن  حفظ  مس�ابقة  في  ويشارك 
األحاديث  حفظ  ومس�ابقة  الكريم 
الشريفة، فباإلضافة لفوزه في المركز 
الش�عر،  حفظ  مس�ابقة  في  األول 
فاز أيضا في المرك�ز األول مكررفي 
الش�ريف  الحديث  حفظ  مس�ابقة 
مس�ابقة  في  الثاني  المرك�ز  وفي   ،
حفظ القرآن الكريم ) لمن س�بق له 
الحفظ(، عن ذلك يقول: إن طموحي 
صعوبة  م�ن  فبالرغم  ح�د،  له  ليس 
المرحلة  في  أنني  خصوصا  دراس�تي 
النهائية من تخصصي لدراسة الطب، 
إال أنني اس�تطعت وبحم�د اهلل أن 
أنظم وقتي مابين دراس�تي وحفظي 
للقرآن واألحاديث والشعر، فباإلرادة 
والعزيمة يس�تطيع المرء تجاوز كل 
تحيده  أن  الممكن  من  التي  العقبات 

عن تحقيق هدفه«.
أثبت  أن  أح�اول  إنن�ي  ويضي�ف: 
م�ن خالل م�ا حققت�ه أن الجامعة 
ليست للدراس�ة فقط، وإنما لتنمية 
المهارات اإلبداعية للطلبة، من خالل 
المش�اركة في األنشطة الالمنهجية 
الجامعة،  كلي�ات  تنظمه�ا  الت�ي 
ولهذا فأنا أنص�ح كل طالب وطالبة 
بالمش�اركة في تلك النشاطات التي 
وتجعلهم   ، جهة  من  مهاراتهم  تنمي 
يعيشون حياة جامعية حافلة من جهة 

أخرى.

 

تكريم الطالب عبيدة أسعد

تكريم الطالب همام المنسي 
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أخباراألردنية – أكد رئيس الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكت�ور  األردنية 
أنن�ا نواجه مش�كالت تحت�اج إلى 
لتش�خيصها  التربوية  العقول  تظافر 

وعالجها.
وأض�اف لدى افتتاح الي�وم العلمي 
لكلي�ة العل�وم التربوي�ة أن م�ن 
ه�ذه المش�كالت، تصاع�د حدة 
العن�ف المجتمعي، وضع�ف ثقافة 
احت�رام  وتراج�ع  الديمقراطي�ة، 
الدولة،  ص�ورة  واهتزاز  القواني�ن، 
وتراجع القيم االجتماعية واألخالقية 

والسياسية النبيلة.
وأشار الطراونة إلى أهمية الدور الذي 
تلعبه مؤسس�ات التربي�ة والتعليم 
األجيال  إعداد  ف�ي  العالي  والتعليم 
الش�ابة وتزويدها بالمهارات الالزمة 
وحل  الق�رارات  واتخاذ  للمب�ادرة، 
المشكالت إبداعيا في زمن باتت فيه 
ش�ديد  والتنافس  محدودة  الموارد 

الوطأة.
أهمية  إل�ى  الجامعة  رئي�س  ولفت 
للتربية  الحض�اري  »ال�دور  اختيار 
» عنوان�ا لليوم العلم�ي الذي جاء 
ملبيًا  لحاج�ة مجتمعية ملحة محليا 
مفتاح  ه�ي  التربية  ألن  وإنس�انيا، 

الحضارة وعمودها .
محمد  الدكتور  الكلية  عميد  وحدد 
ولي�د البط�ش ظواهر غي�ر صحية 
انتش�رت بين صفوف الطلبة، ومنها 
وتدني  والمجتمعي،  الجامعي  العنف 
قيم الوالء واالنتماء، وضعف مفهوم 
المواطنة، وطغيان الوالءات الفرعية 
الوطنية  الهوية  وتشكيل  صياغة  على 
الديمقراطية  ثقافة  وغياب  الجامعة، 

والحوار واحترام اآلخر.
وقال البطش إننا نواجه أزمة في الفكر 
التربوي لغياب الفكر التربوي النقدي 
وحض�ور الفكر الترب�وي التقليدي 
الذي يقوم على تمجيد الذات ورفض 
ونقض  الفك�ر،  ويحارب  التغيي�ر، 

العقل وتهميش العقالنية.
التربوية  العلوم  كليات  البطش  ودعا 
إل�ى إح�داث وإنتاج فك�ر تربوي، 
على  القادرين  المفكرين  من  وأجيال 
للمجتمع  الكبير  التح�دي  مواجهة 

والحضارة اإلنسانية.
المؤتمرات  لجنة  مقرر  واس�تعرض 
عبد  الدكتور  الكلي�ة  في  والندوات 
ودورها  التربية  مفاهيم  يونس  الرازق 
في بناء الحضارة التي تقوم على العلم 
القادرين  األجيال  واعداد  والمعرفة، 
المجتمعات  رقي  في  المساهمة  على 

اإلنسانية وتطورها.
فيلم  عرض  تم  االفتتاح  حفل  وخالل 
وثائقي حول مسيرة الكلية من إعداد 
الحروب،  رل�ى  الدكتورة  وإش�راف 
تضمن معلومات حول نش�أة الكلية 
وخططه�ا  وبرامجه�ا  وأهدافه�ا 
ورؤيته�ا  والتدريبي�ة  التدريس�ية 

المستقبلية.
وكرمت الكلية ثالثة من أعضاء هيئة 
الس�بعين  س�ن  لبلوغهم  التدريس 
عودة  محمد  الدكتور  األس�تاذ  هم 
الريماوي واألس�تاذ الدكتور حسين 
المومن�ي، واألس�تاذ الدكتور أمين 

الكخن.
وس�لم الطراون�ة المكرمي�ن درع 
الكلية، مش�يدا بعطائهم وسيرتهم 
عملهم  فترة  خالل  والبحثية  العلمية 

الطويلة في الكلية.

مبادرة  الكخن  ثمن  عفوية  وبكلمات 
التي  النخبة  ه�ذه  بتكري�م  الكلية 
الكلية  ورفع�ة  تقدم  في  أس�همت 
مش�يرا إلى أنه أمضى )35( عاما في 

الخدمة في الجامعة األردنية.
اليوم  هامش  عل�ى  الطراونة  وافتتح 
العلمي مختبر الطفولة المبكرة الذي 
أنش�يء بدعم من الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية.
المختبر  على  المش�رفة  وأش�ارت 
الدكت�ورة تغريد أبو طال�ب إلى أن 
المختب�ر عب�ارة عن قاع�ة لرياض 
أطف�ال، جه�ز بأح�دث التقنيات 
والوس�ائل واألدوات التعليمية التي 
الطفل  تربية  تخصص  طالبات  تمكن 
والمهارات  المعلومات  اكتساب  من 
الالزمة لتعلي�م األطفال قبل دخول 

المدرسة.
ثالث  عقد  العلم�ي  الي�وم  وتضمن 
جلسات األولى تناولت دور التربية في 
لدى  واالنتماء  الوالء  مفاهيم  تطوير 
الدكتور  من  كل  فيها  شارك  الطلبة، 
فيصل  والدكتور  عوي�دات  اهلل  عبد 
الرف�وع والدكتور محم�د مصالحة 

وأدارها الدكتور عمر الهمشري.
واستضافت الكلية في الجلسة الثانية 
حمدي  نزيه  الدكت�ور  أداره�ا  التي 
الدكت�ور نبيل الش�ريف الذي ألقى 
محاضرة بعنوان » اإلعالم والتربية«.

أدارها  التي  الثالثة  الجلس�ة  وخالل 
تناول  يون�س  الرازق  عب�د  الدكتور 
الدكتور سامي خصاونة تأثير العولمة 
في التربي�ة في الوط�ن العربي فيما 
ورقة  محافظة  س�امح  الدكتور  قدم 
عمل بعنوان » المعلوماتية وأثرها في 

التربية العربية«.

الطراونة: التربية مفتاح الحضارة وعمودها
في اليوم العلمي ل�  » العلوم التربوية«
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معهد  عميد  أعلن  األردنية-  أخبار 
اآلثار في الجامع�ة األردنية الدكتور 
نبي�ل الخيري اكتش�اف أكبر نظام 
مائ�ي أثري يغ�ذي مدين�ة البتراء 

األثرية.
اليوم  فعاليات  خ�الل  الخيري  وقال 
االكتشاف  هذا  إن   « للمعهد  العلمي 
ما  الكتوتة،  حفري�ة  إجراء  عقب  تم 
ي�دل على نبوغ األنباط في هندس�ة 

الري واستغالل المصادر المائية «.
التي  الحفرية  أن  إلى  الخيري  وأش�ار 
يوهانس  جامعة  مع  بالتعاون  أجريت 
جوتنبرغ األلماني�ة دلت على وجود 
أكبر حظيرة مقدس�ة لعبادة اآللهة 
) ذرى الش�رى (، فضال عن اكتشاف 
فخارية  وقطع  وأسرجة  ونقود  نقوش 
تعود للحقبة الممتدة من 50 ق.م إلى 

600 م في العهدين النبطي والبيزنطي.
ولفت عميد المعهد إلى أهمية اليوم 
العلم�ي ال�ذي خصص ه�ذا العام 
لعرض إنجازات طلبة المعهد العلمية 
والبحثية والحفري�ة، مؤكدا في هذا 
الصدد دعم المعهد لجهود الباحثين 
التي تستهدف رفع مستويات البحث 

العلمي المتخصص.
الغنم   أبو  تس�نيم  الطالبة  وعرضت 
مجموع�ة م�ن الص�ور الوثائقي�ة 
المعهد  طلبة  نفذها  التي  للحفريات 
خالل العشر سنوات الماضية، مشيرة 
إلى نتائ�ج الحفريات التي أجريت في 
مناطق ياجوز ووادي اليتم في العقبة 
السخنة  وتل  جرش  في  صوان  أبو  وتل 

في محافظة الزرقاء.
اليوم  فعالي�ات  برنام�ج  وتضم�ن 

علمية  وبح�وث  دراس�ات  العلمي 
قدمه�ا مجموعة م�ن الطلبة حول 
المعابد النبطية في البتراء والمعابد 
الروماني�ة ف�ي ج�رش، ودور طلبة 
للمجتمع  األثرية  التوعية  في  المعهد 
والمالب�س  واألزي�اء  المحل�ي، 
تنمية  في  الش�باب  ودور  الرومانية، 
عرض  جانب  إلى  الس�ياحي  القطاع 
أعمال طلبة قس�م المصادر التراثية 

في الحفاظ على التراث األردني .
نائب  العلمي   الي�وم  فعاليات  حضر 
اإلدارية  للش�ؤون  الجامع�ة  رئيس 
العبداهلل  ش�تيوي  الدكتور  والمالية 
مندوبا عن رئيس الجامعة، وعدد من 
أعضاء الهيئة التدريس�ية وجمع من 

الطلبة.

خيري :اكتشاف أكبر نظام مائي أثري في 
البتراء

خالل اليوم العلمي لمعهد اآلثار

41



أخبار األردنية - هبة الكايد - قال 
نائب مدير مركز اللغات في الجامعة 
إن  الفايز  مفل�ح  الدكتور  األردني�ة 
لعقد  جارية  المرك�ز  اس�تعدادات 
االمتحان الوطني لطلبة الدراس�ات 
العلي�ا بالتعاون م�ع وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي.
العلمي  الي�وم  افتتاح  خ�الل  وقال 
الثالث عش�ر للمرك�ز، والذي أقيم 
برعاي�ة مدي�رة المرك�ز الدكتورة 
فاطمة العليم�ات مندوبة عن رئيس 
توقيع  بص�دد  المركز  إن  الجامع�ة 
امتحانات  لعقد  االتفاقيات  من  عدد 
»التوي�ك« الت�ي تقي�م الكفايات 
اللغوية الضرورية للموارد البشرية في 

عالم الوظائف والهجرة.
و قدمت رئيسة شعبة اللغة العربية في 
المركز ومق�ررة لجنة تحكيم جائزة 
نهى  الدكت�ورة  المركزاإلبداعي�ة 
العتوم بيان الجائزة في حقول الشعر 
باللغتين  والخاطرة  والمقالة  والقصة 
أن  إلى  مش�يرة  واإلنجليزية،  العربية 

عدد األعمال المش�اركة وصلت إلى 
الجائزة  حقول  بين  موزعة  عمل   )100(

المختلفة.
لؤي  الطالب  فوز  عن  العتوم  وأعلنت 
أحمد من قسم اللغة العربية بالمركز 
األول عن حقل الشعر باللغة العربية، 
فيم�ا حقق�ت الطالبة رون�د عبد 
الواحد المركز األول عن ذات الحقل 

باللغة اإلنجليزية.
رجب  أبو  ن�دى  الطالبة  أن  وأضافت 
م�ن كلي�ة الهندس�ة حصلت على 
باللغة  القصة  حقل  في  األول  المركز 
العربي�ة ، فيما فازت الطالبة س�ارة 
عبده من كلية اآلداب بالمركز األول 
اإلنجليزية  باللغة  نفس�ه  الحقل  عن 
، كما ف�ازت الطالبة س�وزان أحمد 
بالمركز  األجنبية  اللغ�ات  كلية  من 
األول ع�ن حق�ل الخاط�رة باللغة 
من  النوباني  الرا  والطالب�ة  العربية، 
كلية الهندسة عن نفس الحقل باللغة 
حمزة  الطالب  وأخي�را  االنجليزية، 
آرس�بي من كلية اللغ�ات األجنبية 

حصد المركز األول عن حقل المقالة 
باللغة االنجليزية.

فنيا  معرض  العلم�ي  اليوم  وتضمن 
بعنوان  حكايات أردنية، اشتمل على 
عدس�ة   التقطتها  فوتوغرافية  صور 
المصوري�ن المبدعين صابر العبادي 
وب�الل الناط�ور، أبرزا عبر عدس�ة 
لألردن  الجمالية  الص�ورة  الكاميرا 

ضمن أسلوب يحاكي الطبيعة .
كما اش�تمل عل�ى ن�دوة إعالمية 
المقالة  كتاب�ة   ف�ن  في  متخصصة 
عطاهلل  األس�تاذ  بإدارة  الصحفي�ة 
في  العربية  اللغة  ش�عبة  من  الحجايا 
مركز اللغات ف�ي الجامعة، وتحدث 
فيه�ا  كل من الكاتبي�ن الصحفيين 
من  نشوان  وحس�ين  الزبيدي  سامي 
جري�دة الرأي، حول أهمي�ة المقالة 
التي  الموضوعات  وأب�رز  وعناصرها 
تتناولها ، الفت�ان إلى أن الفرق بينها 
على  تنطوي  المقال�ة  أن  الخبر  وبين 
الخبرعلى  يعتمد  فيما   ، صاحبها  رأي 

تغطية حدث ما بكل موضوعية.

استعدادات لعقد امتحان وطني لطلبة 
الدراسات العليا

في اليوم العلمي لمركز اللغات
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أخبار األردني�ة –إبراهيم ذياب -  
ضمن نشاطات كلية الزراعة السنوية، 
وفي إطار س�عيها إلى تعزيز عالقتها 
التواصلي�ة بخريجيها، ك�ّرم عميد 
األردنية  الجامعة  ف�ي  الزراعة  كلية 
الدكتور عمر الكفاوين خريجي الفوج 

العاشر من الكلية لعام 1986
وفي كلم�ة له ألقاها خ�الل افتتاح 
للكلية  العلم�ي  الي�وم  فعالي�ات 
تط�رق الكفاوين إلى واق�ع الزراعة 
والمصاعب  والتحدي�ات  األلي�م، 
الت�ي يواجهها، مؤك�دا على أهمية 
تحفيز  ف�ي  الملكي�ة  المب�ادرات 
كمبادرة  الزراع�ة  قطاع  وتنش�يط 

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين 

ومبادرة  للزراعة«  عامًا   2009 العام   «
المغفور له الملك الحسين بن طالل 

» نحو أردن أخضر«.
واستعرض الكفاوين انجازات الكلية 
ف�ي تخريج أف�واج م�ن الكفاءات 
العلمية  الدرجات  حملة  من  المؤهلة 
أن  إلى  الفتا  المستويات,  مختلف  في 
عدد الخريجين ق�د تجاوز )8( آالف 

خريج.
المهندس�ين  نقي�ب  ق�ال  بدوره 
أبو  محمود  المهن�دس  الزراعيي�ن 
غنيمة إن القط�اع الزراعي لم يأخذ 
حق�ه، بالرغم م�ن دوره المهم في 
تحقيق األمن الغذائي, داعيًا الجهات 
المسؤولة إلى  تضافر الجهود وتقديم 

المزيد من الدعم لخدمة هذا القطاع 
الحيوي.

وعب�ر أبو غنيمة عن اعت�زازه بكلية 
مميزة  نم�اذج  قدمت  التي  الزراعة 
على مستوى المنطقة،  مشيرا إلى أن 
)16( من الم�دراء اإلقليمين لكبرى 
من  هم  العالم  في  الزراعية  الشركات 

خريجي الكلية .
افتتح  العلم�ي  اليوم  هام�ش  وعل 
الكفاوين معرضا للمنتجات الزراعية 
اش�تمل على أجنحة متنوعة لإلنتاج 
واألس�مدة،  والحيواني،  النبات�ي، 
والعصائر  والتم�ور،  والمبي�دات، 

المتنوعة، واآلالت الزراعية.

»الزراعة« تكرم الفوج العاشر 
من خريجيها في يومها العلمي

أخبار األردنية - س�ناء الصمادي- » أنت ملكة بحجاب العز الذي أكرمك 
اهلل به« و»حجابي حريتي« و»أنت ملكة«، ش�عارات رفعتها مش�اركات في 
الحملة التي نفذتها كلية الش�ريعة في الجامعة األردنية تش�جيعا لطالبات 

الجامعة  على ارتداء الحجاب اإلسالمي.
وجاءت الحملة التي ش�ارك فيها أعضاء هيئة تدريسية وطالبات من الكلية، 
بمس�يرة صامتة انطلقت من أمام مجمع القاعات اإلنسانية وصوال إلى مجمع 

الكليات الطبية.
وقالت الدكتورة هيام الس�عودي من قسم المصارف اإلس�المية في الكلية 
إن الحملة تهدف إلى توعية الطالبات بأهمية الحجاب اإلس�المي الش�رعي، 
والدعوة إلى ارتدائه وإبرازه بصورته الصحيحة، فضال عن  التعريف بأهم شمائله 

وقيمه الدينية.
وتضمنت الحملة التي اس�تمرت ثالثة أيام، محاضرات توعوية تثقيفية قدمها 
نخبة من أس�اتذة الكلية، إضافة إلى أناشيد دينية وعروض ألزياء إسالمية تبرز 

أناقة اللباس اإلسالمي للمرأة .

» أنت ملكة « حملة تشجيعية الرتداء الحجاب
نفذتها »شريعة« األردنية
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اليوم  ش�هد  األردني�ة-  أخب�ار 
التأهيل  مكتب  نظمه  الذي  الوظيفي 
عبداهلل  الملك  صندوق  في  الوظيفي 
الثان�ي للتنمي�ة في عمادة ش�ؤون 
الطلبة بالتع�اون مع وحدة االتصال 
م�ع الصناعة ف�ي كلية الهندس�ة 
طلبة  من  واسعا  اقباال  والتكنولوجيا 
كليات الجامع�ة األردنية ومعاهدها 

العلمية.
معرض  على  الوظيفي  اليوم  وتضمن   
داخل  من  والش�ركات  للمؤسسات 
األردن وخارج�ه، مم�ن لديها رغبة 
للعمل  الجامعة  طلبة  مع  التعاقد  في 
الجامعة  م�ن  تخرجهم  بع�د  لديها 

مباشرة.
وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
افتتاحه  خ�الل  الطراونة  اخلي�ف 
فعالي�ات الي�وم إن الجامعة تعمل 
الملكية  التوجيه�ات  ترجم�ة  على 
الس�امية الس�اعية إلى إيجاد فرص 
طلبة  خصوصا  األردني  للشباب  عمل 

الجامعات االردنية.
ببرامج  الجامعة  اهتمام  إلى  وأش�ار 
على  تعمل  الت�ي  والتأهيل  التدريب 

تنمية المهارات وتعزيزها لدى الطلبة 
في  األنش�طة  هذه  أهمية  الى  ،الفتا 
فتح األبواب الموص�دة أمام الطلبة 
لمواجهة المس�تقبل بعزم وتصميم 

وطموح.
ودعا الطراونة ش�ركات ومؤسسات 
القطاع الخاص إلى اطالق المبادرات 
الجامعة  م�ع  العالق�ة  تع�زز  التي 
برامج  إقام�ة  خالل  م�ن  وطلبتها، 
من  الطلبة  تمك�ن  وتأهيلية  تدريبية 
وتجارب  بخبرات  العمل  سوق  دخول 
التخصصات  مختل�ف  ف�ي  عملية 

العلمية.
من جهته قال مدي�ر صندوق الملك 
الدكتور  للتنمي�ة  الثان�ي  اهلل  عبد 
يوسف العبد الالت إن اليوم الوظيفي 
األعوام  خالل  متتالية  نجاحات  حقق 
الماضي�ة، لما يوف�ره الصندوق من 
الطلبة  إمكان�ات  ح�ول  معلومات 
الراغبي�ن في العمل في الش�ركات 
والمؤسس�ات الخاصة المشاركة في 

اليوم الوظيفي.
ش�ركة  فإن  العبدالالت  وبحس�ب 
العاصمة  مقرها  التي  الهندس�ة  دار 

الشركات  إحدى  هي  بيروت  اللبنانية 
ولديها  الوظيفي  اليوم  في  المشاركة 
رغبة في استقدام نحو ) 500 ( مهندس 

أردني للعمل لديها.
وأضاف العبدالالت أن اليوم الوظيفي 
يهدف إلى ارساء وتعزيز التواصل بين 
والجامعة  الخاص  القطاع  مؤسسات 
االردني�ة، الفت�ا إل�ى أن الصندوق 
ينفذ برامج تدريبي�ة لطلبة الجامعة 
جميع  ف�ي  العمل  بس�وق  لربطهم 
عشرات  فيها  يش�ارك  التخصصات 

اآلالف من طلبة الجامعة .
على  أقيم  أن�ه  الصندوق  مدير  وبين 
هام�ش اليوم الوظيفي ورش�ة عمل 
الجامعة  لطلبة  واس�عة  بمش�اركة 
كيفية  حول  معلومات  على  اشتملت 
المقابلة  وفن  الذاتية  الس�يرة  كتابة 

ومهارات القيادة .
ش�اركت  الوظيفي  اليوم  أن  يذك�ر 
فيه ش�ركات ومؤسسات متخصصة 
في تكنولوجي�ا المعلومات والعلوم 
المالية والمصرفية واإلدارة واألعمال 
للتعليم  تابعة  ومدارس  والمقاوالت 

الخاص.

اقبال طالبي واسع على اليوم الوظيفي
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أخبار األردنية- افتتح عميد شوؤن 
الدكتور  األردنية  الجامعة  في  الطلبة 
نايل الشرعة معرض صور مدينة البترا 
األثري�ة، الذي نظمته س�لطة إقليم 
مع  بالتعاون  السياحي  التنموي  البترا 
عمادة ش�ؤون الطلبة  ف�ي الجامعة 

األردنية .

واش�تمل المعرض الذي أقيم ضمن 
المئوية  بالذكرى  السلطة  احتفاالت 
المدينة  اكتش�اف  إلع�ادة  الثانية 
األثرية، عل�ى) 80 ( ص�ورة تاريخية 
التقطته�ا عدس�ات الرحالة الذين 
زاروا المدينة الوردي�ة منذ أكثر من 

مئة عام .

عرض  المعرض  افتتاح  حفل  وتضمن 
البترا،  مدينة  تاريخ  حول  وثائقي  فلم 
والحض�ارات التي تعاقب�ت عليها، 

مختلف  في  تش�هده  الذي  والتطور 
المجاالت، إلى جانب تطور الخدمات 

الفندقية في المنطقة .

تنظيم  إن  الش�رعة  الدكت�ور  وقال 
المعرض يأتي في إطار التعاون ما بين 
الجامعة األردنية وسلطة اقليم البترا 
المنتج  تعظيم  في  السياحي  التنموي 
الس�ياحي األردن�ي، والترويج لهذا 

المنتج والتعريف به .

وأش�ار إلى حرص الجامعة على تعزيز 
تعاونها مع س�لطة اقلي�م البترا في 
األنشطة  خاصة  المجاالت،  مختلف 
ستقيمها  التي  المختلفة  والفعاليات 
الثانية  بالمئوية  الحتفاالتها  السلطة 

إلعادة اكتشاف البترا .
م�ن جانبه قدم صب�ري الفضول من 
مديرية السياحة والتسويق في سلطة 

عرضا  السياحي  التنموي  البترا  اقليم 
مبينا  ومحتويات�ه،  المع�رض  ع�ن 
أن المعرض س�ينتقل إل�ى عدد من 
الجامعات األردنية المختلفة لتعريف 
السياحية  وأهميتها  بالبتراء،  الطلبة 

والتاريخية والترويج لها .

وقال إن الس�لطة أطلقت مس�ابقة 
بالتزامن مع المعرض لتصوير المدينة 
فوتوغرافيا على مس�توى الجامعات 
والم�دارس األردنية، حيث تضمنت 
المس�ابقة المفتوح�ة للراغبين في 

المشاركة على جوائز قيمة.

حض�ر افتت�اح المعرض ع�دد من 
والتدريس�ية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء 

في الجامعة .

افتتاح معرض صور »المدينة األثرية«
احتفاال ب� »المئوية الثانية« على اكتشافها

45



كلية  أقام�ت  األردني�ة-  أخب�ار 
التمري�ض ف�ي الجامع�ة األردنية 
ألغذية  رونيسكا  شركة  مع  بالتعاون 
األطفال، أس�بوعا تطوعيا في مركز 
وحضانة  الش�مالي  الهاشمي  صحي 

وروضة الجامعة. 

ويهدف األس�بوع  الذي  نظمه شعبة 
في  واليافعين  األطفال  صحة  تمريض 
الكلي�ة، إلى توعية أف�راد المجتمع 
للتطعيم،  الوطني  البرنام�ج  بأهمية 
و دور اللقاح�ات ف�ي الوقاي�ة من 

األمراض.
جرعات  على  األسبوع  برنامج  وحفل 
توعوية تثقيفية متنوعة اس�تهدفت 
األمهات والطالبات ، حيث عقد عدد 
من المحاض�رات تعددت مواضيعها 
ما بين األمراض المعدية والس�ارية، 
وأثرها الس�لبي على صح�ة الطفل، 
وفقر  األطفال،  ض�د  القائم  والعنف 

فضال  الحديد،  نقص  عن  الناتج  الدم 
وطرق  باألس�نان  العناية  كيفية  عن 
المحافظ�ة عليه�ا لتبق�ى بيضاء 

سليمة.
كما اشتمل األسبوع  على لقاء حواري 

ش�ركة  من  التغذية  أخصائية  أدارته 
فوائد  ناقش  عالوي،  غنى  رونيس�كا 
واآللية  للطفل،  الطبيعي�ة  الرضاعة 
المتبعة في فطامه، وأس�س التغذية 
الصحيحة في السنة األولى من عمره. 

 

جرعات توعوية تثقيفية في أسبوع التطعيم الوطني 
لـ»تمريض« األردنية

أخبار األردنية –  رس�مت المبادرة 
الت�ي أطلقها اتحاد طلب�ة الجامعة 
األردني�ة،    البس�مة عل�ى ش�فاه 
في  والطلبة  والعاملي�ن  الموظفين 

الجامعة .
المبادرة  تلك  يس�تحقون«  ألنهم   «
التي وإن كان�ت محفزة في ظاهرها، 
إال أنها حملت ف�ي باطنها كثيرا من 
معاني الحب والشكر والوالء وغيرها 
إلى  تس�عى  التي  النبيلة  القي�م  من 
للروابط  تعزيزا  نفوسهم،  في  غرسها 
اإلنس�انية وتقوي�ة أواصره�ا فيما 

بينهم.   
المب�ادرة التي نف�ذت بالتعاون مع 
وح�دة األعالم والعالق�ات العامة 
المجتمع،  خدمة  ومكتب  والثقافية 
بين  الرواب�ط   تقوي�ة  إل�ى  تهدف 
العاملين والمشاركين في المبادرة، و 
وتعزيز قيم االنتماء والتعاون والوالء 

بي�ن موظف�ي الجامع�ة وطالبها، 
وإدخال السرور إلى قلوبهم، والخروج 
من حالة الروتين في تعامل الطلبة مع 

الموظفين.
ورح�ب رئي�س الجامع�ة الدكتور 
الحفل  خ�الل  الطراون�ة  اخلي�ف 
بالعالقة التشاركية بين جميع أطراف 
في  واإلدارية   التعليمي�ة  العملي�ة 
اتخاذ القرارات، والمبنية على أساس 
الجهود  وتكاتف  المس�ؤولية  تحمل 
األكاديمي�ة واإلدارية، باإلضافة إلى 
لتحقيق  المحلي  والمجتم�ع  الطلبة 

ذلك«. 
وأعرب  الطراونة خالل تكريمه عددا 
من موظف�ي الجامعة، ع�ن تقديره 
في  المس�تمر  وعطائهم  لجهودهم 

خدمة الوطن .
يش�ار إلى أن هذه المب�ادرة األولى 
األردنية  الجامعة  ألس�رة  نوعها  من 

»ألنهم يستحقون«  تعزز قيم الوالء واالنتماء 
بين موظفي الجامعة وطالبها

وهيئته�ا  وموظفيه�ا  بعامليه�ا 
من  ع�ددًا  تضمن�ت  التدريس�ية، 
عنك«،  »هات  فق�رة  منها  الفقرات 
»إيدي بأيدك«، ق�ام خاللها الطلبة 
في  الوظائف  م�ن  عدد  مهام  بتأدية 
فضال  الجامعة،  ف�ي  مختلفة  مواقع 
عن تنظيمهم لنشاطات تفاعل معها 

العاملين والطلبة بشكل عفوي.
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الثقافة   وزير  افتتح  األردنية-  أخبار 
معرض  جرار  صالح  الدكتور  األردنية 
الكتاب الذي نظمه فريق فجر العربية 
احتفالية  ضمن  األردنية   الجامعة  في 

»حكاية لغة«  .

من  العديد  على  المعرض  واش�تمل 
الكتب األدبية التي صنفت ضمن زوايا 
زاوية  منها  متنوع�ة  عناوين   حملت 
 ، وإسالميات   ، وتاريخ  وسياسة  فكر،  
باإلضافة إلى زاوية دراسات في األدب 

واللغة وأدب األطفال . 

وقالت رئيس�ة الهيئة اإلدارية لفريق 
فج�ر العربي�ة عبير خليف�ات » إن 
الهدف من تأسيس الفريق الذي يضم 
في عضويته ما يزيد عن )100( من طلبة 
على  الحفاظ  إلى  العربية،  اللغة  قسم 
هوي�ة وثقافة اللغة األم، و تش�جيع 

طلبة الجامعة على القراءة« .
وأضافت أن له العديد من المش�اريع 
والثقافة  والفكر  ب�األدب  تعنى  التي 

من مسرح وش�عر، باإلضافة إلى عقد 
عدد من الدورات التي تهتم بش�ؤون 

اللغة وتحدياتها .

تبذلها  التي  الجهود  خليفات  وثمنت 
الجامعة في دع�م أهداف وتطلعات 
القراءة  ثقاف�ة  تعزي�ز  في  الفري�ق 
ذاته  الوقت  ف�ي  داعية  الطلبة،  بين 
المهتمين إلى إنشاء مكتبة متخصصة 
تمّكن  األدبية،  الكتب  من  باقة  تضم 
طلبة اللغة العربية اإلس�تفادة  منها 
المعلومة،  عن  والبحث  المطالعة  في 
ومس�تراحا«   زادا  له�م  »ولتكون 

بحسب تعبيرها.

وعلى هامش االفتتاح تغنى الشاعران 
»نبيل�ة الخطي�ب« ، و»تركي عبد 
الغن�ي« بالوطن وربوعه في أمس�ية 
شعرية أقيمت على مدرج الفراهيدي 
في كلية اآلداب،  بحضور وزير الثقافة 
الدكتور جرار، ونائب الرئيس لشؤون 
الكلي�ات الصحي�ة والمستش�فى  

رجب،  دروي�ش  لميس  الدكت�ورة 
وعميد كلية اآلداب عبد اهلل عنبر.

وأتحف »الخطي�ب« و»عبد الغني«  
الجمه�ور، بمجموعة م�ن القصائد 
التي  األردني�ة،  والتراثية  الوطني�ة 
س�طرت بأعذب الكلمات وأروعها، 
ما أش�علت الحماس�ة والتفاعل في 
الجامعة  طلب�ة  من  الجمهور  نفوس 

والمهتمين.

يش�ار إلى أن فريق فج�ر العربية بدأ 
   » لغة »حكاية  احتفالي�ة  فعالي�ات 
الت�ي نظمه�ا بالتعاون م�ع وحدة 
والثقافية  العامة  والعالقات  اإلعالم 
ف�ي الجامعة، في الرابع والعش�رين 
على  واشتملت   ، الحالي  الش�هر  من 
نش�اطات ثقافية متنوعة منها ندوة 
في حب العربية، ولقاءات حوارية بين 
الناطقين باللغ�ة العربية والناطقين 
معرض  إقام�ة  عن  فض�ال   ، بغيرها 

الكتاب واألمسيات الشعرية .

جرار يفتتح معرض كتاب »فجر العربية«
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أخبار األردنية- لوحات استعراضية 
والجمال  بالخف�ة  امت�ازت  متنوعة 
قدمته�ا فرقة )نانت�ا( الكورية على 
مدرج األمير الحس�ن ب�ن طالل في 
الجامع�ة األردني�ة ، جس�دت من 
خالله�ا  ألوانا م�ن األداء التعبيري 
من  المس�تمد  الراقص  والحرك�ي 

مهنتهم كطهاة.
الذي  الراقص  االس�تعراضي  الحفل 
العلي،  ري�م  األميرة  س�مو  حضرته 
صالح  الدكتور  الثقاف�ة  وزير  ورعاه 
س�فارة  من  بتنظيم  ج�اء  ج�رار، 

جمهوري�ة كوريا بمناس�بة مرور 50 
بين  الدبلوماسية  العالقات  على  عاما 

األردن وكوريا .

واش�تمل العرض على لوحات مثلت 
زفاف،   لمأدب�ة  تجهي�ز  خط�وات 
بأدوات  العزف  من  أشكال  بمصاحبة 
الطه�ي المتنوع�ة األحج�ام مثل 
الس�كين والمغرفة، والت�ي بدورها 
س�اهمت في توزيع إيقاعات متباينة 

تفاعل معها الحضور.

المشهدية  تلك  من  تخلو  لم  الفكاهة 
الصامت�ة الت�ي حمل�ت قص�ص 
العاملي�ن  الراقصي�ن  وحكاي�ات 
في المطب�خ، وقدمتها ف�ي قوالب 
كوميدية أضف�ت أجواء ممتعة على 

االستعرض بأكمله.

تابع العرض الس�فير الكوري بعمان 
ش�اين ين س�ك وعدد من رؤس�اء 
البعث�ات الدبلوماس�ية وجمه�ور 

المدعوين.

عرض أدائي متميز لفرقة »نانتا« الكورية

  
أخبار األردنية - ظفر رئيس قس�م 
األردنية  الجامع�ة  ف�ي  الرياضيات 
بجائزة  الرقب  محم���د  الدكتور 
خليف�ة التربوية في مج�ال التعليم 
العال�ي، الت�ي يرعاها رئي�س دولة 
اإلم�ارات العربية المتحدة الش�يخ 
خليف�ة بن زاي�د آل نهي�ان، وأعلن 
الدورة  جوائز  توزيع  حفل  خالل  عنها 
نيسان  ظبي  أبو  في  للجائزة  الخامسة 

الماضي .
وجاء ف�وز الرقب بالجائ�زة تقديرًا 
البحث  ف�ي  المتمي�زة  إلنجازات�ه 
النماذج  بناء  ف�ي  خصوصا  العلمي، 
الرتبي�ة،  لإلحص�اءات  الرياضي�ة 
الحي�وي،  اإلحص�اء  وتطبيق�ات 

ودراسات المحاكاة المتقدمة. 
وته�دف الجائ�زة الت�ي أطلق�ت 

ع�ام )2007(  إل�ى تطوي�ر البرامج 
المبتكرة  التربوي�ة  والمش�روعات 
المجاالت  ف�ي  المتميزين  ومكافأة 

التربوية.
عديدة  تربوية  مجاالت  على  وتشتمل 
منه�ا التعلي�م العال�ي، والبحوث 
التربوية،  والمش�روعات  التربوي�ة، 
والتعليم  للطفل  الترب�وي  والتأهيل 

والبيئة المستدامة. 
في  رائدة  مساهمات  للرقب  أن  يذكر 
المتكاملة  المعلومات  أنظمة  توفير 
فيديو  وتقنية  األردنية  الجامعات  في 
مع  والتع�اون  التفاعلي،  التعلي�م 
مؤسس�ات دولية في إطار المشاريع 
واألبح�اث الميدانية ونظ�ام إدارة 

األراضي في األردن.

الرقب يظفر بجائزة خليفة التربوية
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أخبار األردنية - تقديرا للجهود التي 
يبذلها عمال الوطن في  بناء المجتمع 
كرمت   ، بالجميل  واعترافا   ، وتطوره 
الجامع�ة األردني�ة ) 28 ( عامال من 
مختلف كلي�ات الجامعة ووحداتها 
وزعت  حيث  وأقس�امها،  اإلداري�ة 
والشهادات  النقدية  الجوائز  عليهم 

التقديرية.
أقيم  الذي  الحف�ل  خالل  ذلك  جاء   
على هامش أعمال منتدى »العمال في 
يومهم العالمي«، الذي نظمته وحدة 
والثقافية  العامة  والعالقات  اإلعالم 

بمناسبة عيد العمال العالمي .
الدكتور  الجامعة  رئي�س  نائب  وحيا 
أعمال  افتتح  الذي  اهلل  العبد  شتيوي 
المنتدى مندوب�ا عن رئيس الجامعة 

األيدي العاملة المعطاءة في عيدها، 
مؤكدا أن عمال الوطن ال زالوا بحاجة 

إلى الدعم واالستقرار النفسي .
ودع�ا العب�د اهلل إل�ى الموائم�ة 
بين حاجات س�وق العم�ل األردني 
والفني  المهني  التعليم  وسياس�ات 
والجامع�ي، في ضوء توف�ر الفرص 
المس�تحدثة التي أوجدها االقتصاد 
الوطن�ي خ�الل األع�وام الخمس 
الماضية والت�ي بلغت ما يقارب )60( 
حين  في  س�نويا،  عمل  فرص�ة  ألف 
خرج�ت الجامع�ات والمعاهد  من 
الكفاءات ما يقارب )50 ( ألف سنويا .
واس�تعرض العب�د اهلل حزم�ة من 
إدارة  اتخذته�ا  الت�ي  الق�رارات 
الجامع�ة والتي تصب ف�ي مصلحة 

المس�ميات  تغيير  ومنها  العاملين، 
العمل  س�اعات  وتحديد  الوظيفية، 
أجورالعم�ال،  وزي�ادة  المق�ررة، 
س�اعة  المرضع  الموظفة  وإعط�اء 
عالوة  وزيادة  يوميا،  لإلرضاع  واحدة 
اإلداريي�ن وحوافز الموازي وإخضاع 
الخدمة  نهاية  لمكافأة  الرابعة  الفئة 

وصندوق االدخار .
لمؤسسة  العام  المدير  مساعد  وقدم 
التدري�ب المهني المهن�دس هاني 
واقع  فيها  تناول  عمل  ورقة  خليفات 
القوى العاملة في األردن ومنظومات 

التعليم والتدريب المهني والتقني .
المؤسسة  أهداف  إلى  خليفات  وأشار 
التي أنش�ئت عام 1976 ورس�التها 
مؤهلة  عاملة  قوى  إعداد  إلى  الرامية 

العبد اهلل: الجامعة اتخذت حزمة من القرارات 
لصالح العاملين

في منتدى »العمال في يومهم العالمي«
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التخصصات  في  ومنافس�ة  ومدربة 
المهني�ة، الفت�ا إلى أن المؤسس�ة 
تدريبيا  معه�دا   )42( على  تش�رف 
منتش�را في كافة أنح�اء المملكة ، 
لإلناث،  مخصصا  معه�دا   )11( منها 

و)31 ( معهدا مخصصا للذكور .
العام  المدير  قدمها  دراسة  وأشارت 
والمعلوماتية  االقتصادية  للدراسات 
)الفيني�ق (أحم�د ع�وض، إلى أن 
الحراك العمالي ش�هد في عام 2011، 
مقارنة   ، عمالي�ا  احتجاج�ا   )  890(
بالعام 2010  الذي شهد )140 ( احتجاجا 

عماليا .
وتيرة  زيادة  أسباب  أن  عوض  وأضاف 
وحدة االحتجاجات، وتوسيع نطاقها 
بزيادة أعداد المشاركين فيها تكمن 
في المطالبة برفع األجور، ومستويات 
االجتماعي�ة  الحماي�ة  خدم�ات 

الخدمة،  ونهاية  الصح�ي،  والتأمين 
االدخارية،  بالصناديق  واالش�تراك 
إل�ى جانب ب�روز بع�ض المطالب 
الجديدة منها إقالة بعض المدراء في 
المؤسسات والش�ركات الكبرى في 

المملكة .
في  األجور  مع�دل  إن  ع�وض  وقال 
األردن  في  والخاص  العام  القطاعين 
بلغ العام الحالي )379 ( دينار مشيرا 
إلى أن خط الفقر قفز إلى )348 ( دينار 

لألسر المكونة من ستة أشخاص.
ولفت ع�وض إل�ى أن اإلحصائيات 
الضمان  مؤسس�ة  ع�ن  الص�ادرة 
االجتماعي تش�ير إلى أن )56%( من 
دون  ما  أجورها  تبل�غ  العاملة  القوى 
)300 ( دين�ار وأن )77%( م�ن هذه 
 )400( دون  م�ا  أجورها  تبل�غ  القوى 
دين�ار، األمر الذي يؤش�ر إلى تفاقم 

وزيادة مشكلة الفقر في المملكة .
وحث النقابات العمالية إلى االلتفاف 
وإجراء  العمالية  الحرك�ة  لمطالب 
دراس�ات تفصيلية لج�ذور القضايا 
والعمال،  العم�ل  منها  يعان�ي  التي 
على  للعمل  االعتب�ار  بعين  وأخذها 
حلها بالتعاون م�ع الجهات المعنية 

قبل تفاقمها.
مديرة   بحس�ب  المنتدى   ويه�دف 
وحدة اإلع�الم والعالق�ات العامة 
الحروب  رل�ى  الدكتورة  والثقافي�ة 
إنجازات  عل�ى  الضوء  تس�ليط  إلى 
الحركة العمالية األردنية، ودورها في 
تشهدها  التي  والتقدم  البناء  مسيرة 
القطاع�ات التنموية فضال عن الدور 
الجامعة  لعمال  والمضيء  المش�رق 

األردنية .
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رئيس  التق�ى  األردني�ة-  أخب�ار 
اخليف  الدكتور  األردني�ة  الجامعة 
الطراونة  بأسرة البرنامج الصباحي » 
ضمة ورد«، وذلك خالل  زيارته لمقر 

اإلذاعة  في الجامعة.
الذي  اللق�اء  في  الطراونة  وتن�اول 
الموس�يقار  اإلذاعة  مدي�ر  حضره 
جملة  واص�ف  محمد  واإلعالم�ي 
المتعلقة  س�يما  ال  الموضوعات  من 
وخططه�ا  الجامع�ة،  بمس�يرة 
المستقبلية  ورؤيتها  االستيراتيجية، 
للوصول إلى جامعة عالمية، باإلضافة 
التي  والترتيب�ات  التجهي�زات  إلى  
اس�تعدادا  وس�اق  قدم  على  تجرى 

لالحتفال بيوبيلها الذهبي.
  في الوقت ذاته صرح رئيس الجامعة 
عن نيت�ه إلجراء بع�ض التعديالت 
على األنظم�ة والتعليمات المعمول 
بها في الجامع�ة، لمواكبة التغيرات 
و التح�والت التي تواج�ه المجتمع 
ككل، الفتا إلى جمل�ة التدابير التي 
ستتخذها الجامعة للخروج من األزمة 

المالية التى تواجهها.  

أسرة برنامج  »ضمة ورد«  في لقاء مع الرئيس

  - أخبار األردني�ة – إبراهيم ذياب
الدكتور  األردنية  الجامعة  رئيس  قرر 
الدكتور  تعيي�ن  الطراونة  اخلي�ف 
للرئيس  مس�اعدًا  الدبع�ي  مأمون 
للصناديق والشؤون المالية، وتكليفه 
المالية  الشؤون  وحدتي  مدير  بأعمال 

والصناديق المالية .
جاء القرار انسجاما مع توجه الجامعة 
واستثماراتها،  موجوداتها  إدارة  نحو 
كلية  بص�ورة  الق�رارات  واتخ�اذ 
يحقق  وبما  األج�زاء،  باقي  مع  تتفق 
ويحافظ  للجامعة،  المالي  االستقرار 
على حقوق العاملين فيها، ال س�يما 
نهاية  تعوي�ض  بمكافأة  المتعلق�ة 
الخدمة، وحقوق العاملين في صندوق 
االدخار، و تعظيم عوائد االس�تثمار 
المنقول�ة  الجامع�ة  لموج�ودات 
اعتماد  إلى  وص�وال  المنقولة،  وغير 
الذاتية  المالية  الموارد  على  الجامعة 
الفعلية ، ما يضم�ن ديمومة قدرتها 
عل�ى تحقيق أهدافه�ا المتمثلة في 
تقديم خدمة تعليمية متميزة، ودعم 

وإيصال  العلم�ي،   البحث  وتطوي�ر 
رسالتها المتمثلة في خدمة المجتمع 

وتطويره.
قس�م  في  أس�تاذ  والدكتورالدبعي 
المحاس�بة في كلية األعمال، وشغل 
اإلدارية  المناص�ب  م�ن  العدي�د 
المتقدم�ة في الجامع�ة وخارجها ، 
حي�ث كان مديرا لوحدة الش�ؤون 
المالي�ة من�ذ ع�ام 2008، وعم�ل 
المحاسبة  ديوان  لرئيس  مستش�ارا 
باإل  واالس�تثمار،  المالية  للش�ؤون 
ضافة إلى عضويته في عدد من اللجان 
منها لجن�ة محور التموي�ل لتطوير 
والبحث  العالي  التعليم  استراتيجية 
العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  العلمي 
والبح�ث العلم�ي، ولجنة دراس�ة 
فضال  للجامعات،  المالي�ة  األوضاع 
عن عضويته ف�ي  لجنة إدارة صندوق 
صندوق  إدارة  ولجن�ة  االس�تثمار، 
صن�دوق  إدارة  ولجن�ة  االدخ�ار، 
التبرع�ات، ولجن�ة االس�تثمار في 

الجامعة األردنية.

الدبعي مساعدا لرئيس »األردنية« للصناديق والشؤون المالية
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أخبار األردنية - سلمت نائبة رئيس 
الدراسات  لشؤون  األردنية   الجامعة 
العلي�ا والبح�ث العلم�ي وضمان 
الجودة  الدكتورة هالة الخيمي جائزة 
علي منكو للباحث المتميز لعام 2011.
مركز  إدارة  مجل�س  رئي�س  وأعلن 
العلمية  للبح�وث  منك�و  حم�دي 
الدكت�ور فؤاد كتانه خ�الل افتتاح 
فعالي�ات الي�وم العلم�ي الثان�ي 
المتميزين  الباحثين  أسماء  للمركز، 
الفائزين بالجائزة عن الكليات الطبية 
والعلمية، حيث فاز الدكتور معتصم 
الحوامدة والدكتور أمين خريس�ات 
عن فئة أفض�ل بحث علمي للكليات 
الطبي�ة ، فيما ف�از الدكتور محمد 
الرقب والدكت�ور محمد مبارك عن 

فئة الكليات العلمية  .
ونوه كتانة إل�ى أن جائزة علي منكو 

لمجاالت  س�تخصص  القادم  للعام 
الكليات  م�ن  والتمريض  الزراع�ة 

الصحية والعلمية .
م�ن جانبه�ا قالت مدي�رة المركز 
الدكتورة عبي�ر البواب في كلمة لها 
للباحثين  س�نويًا  تمنح  الجائزة  »إن 
المتميزي�ن ف�ي الكلي�ات الطبية  

والكليات العلمية «.
وأضافت البواب أن هذا العام يحتفل 
المركز بحصوله على جائزة الحسن بن 
طالل األولى للتميز العلمي ضمن فئة 
التعليم العالي عن مشروع »انجازات 

المركز«.
وعرضت البواب مراحل إنشاء المركز 
الذي تب�رع بإنش�ائه المرحوم علي 
حمدي منكو لدعم مشاريع األبحاث 
العلمية للباحثين وطلبة الدراس�ات 

العليا في الجامعة األردنية.

عن  بالجائزة  الفائزين  الباحثين  وعبر 
األردنية  للجامعة  الجزيل  ش�كرهم 
للبحث  الموصول  لدعمهم  وللمركز 

العلمي والباحثين.
وعلى هامش اللقاء افتتحت الدكتورة 
الذي  الطبي  المع�رض  الخيمي  هالة 
أقيم بدعم من التجمع العلمي العربي 
والشركة  ش�قير  أمين  ومستودعات 
فيه  شارك   ، األدوية  لصناعة  األردنية 
وطبية  تجارية  ومؤسس�ات  شركات 

أردنية.
يش�ار إل�ى أن مركز حم�دي منكو 
للبحوث العلمية  أنش�ئ عام 1999م 
في الجامع�ة األردني�ة بمبادرة من 
المرحوم عل�ي منكو لدعم  البحوث 
العلمية األصيلة والبحوث المشتركة 
األساس�ية  العل�وم  مج�االت  في 

والتطبيقية والتكنولوجيا. 

إعالن أسماء الفائزين بجائزة منكو للباحث المتميز
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أخباراألردني�ة-  فادية العتيبي- 
أظهر تقري�ر » االقتصاد األخضر في 
االقتصاديات  أن  متغير«  عربي  عالم 
ال  الراهن�ة  بهيكلياته�ا  العربي�ة 
تس�تطيع خلق )60( ملي�ون وظيفة 

جديدة ومطلوبة بحلول عام 2020.
العربي  المنتدى  أعده  الذي  والتقرير 
للبيئ�ة والتنمية ) أف�د( وأطلق في 
الجامعة األردني�ة بدعوة من جمعية 
البيئة األردني�ة، بحضور نائب رئيس 
العلمي  البح�ث  لش�ؤون  الجامعة 
والدراسات العليا والجودة الدكتورة 
عن  مندوبا  الحوران�ي  الخيمي  هالة  
رئي�س الجامعة، يدع�و إلى نموذج 

تنموي متجذر في اقتصاد أخضر.
األخضر  االقتصاد  مفه�وم  ويرتكز 
على إعادة تشكيل وتصويب األنشطة 
مس�اندة  عوامل  لتكون  االقتصادية 
للبيئة والتنمي�ة االجتماعية، بحيث 

من الس�كان، ما يش�ير إلى انعدام 
األمن االقتصادي لشريحة عريضة من 
اجتمع  لو  فيما  العربي،  الوطن  سكان 

هذين العاملين .
واستعرضت الحوراني التحديات التي 
األزمات  منها  والتنمية  البيئة  تواجه 
المائية الحادة والمرش�حة للتفاقم، 
واألمن الغذائي في ظل إهمال القطاع 
الزراعي وتخلفه، إضافة إلى سياسات 
النقل التي ترك�ز على النقل الفردي 
بدال من العام، وس�وء نوعية الهواء 
في كثير من الم�دن وتأثير النفايات 
المتحللة عل�ى تلوث الهواء والتربة، 

والمياه الجوفية والسطحية.
وقال أمين عام المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية نجيب صع�ب إن أبرز نتائج 
االقتصاد  وص�ف  وتوصياته  التقرير 
إلحراز  الصحيح  المسار  بأنه  األخضر 

تحول مستدام في البلدان العربية.

»االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير«... 
المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة

أعده ) أفد( وأطلق في »األردنية«

يشّكل االقتصاد األخضر طريقا  نحو 
تحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور  الرئي�س  نائ�ب  وقال�ت 
حفل  خالل  الحوراني  الخيم�ي  هالة 
إط�الق التقرير إن المؤش�رات التي 
يحملها التقري�ر خطيرة في أبعادها 
المجتمعات  صحة  على  وانعكاساتها 
ومس�تقبلها،  وحاضره�ا  العربي�ة 
هو  األخضر  االقتص�اد  أن  مش�يرة 
مستقبل  على  الحريصين  كل  مطلب 

األوطان ومصير اإلنسانية.

وأضافت الحوراني أن التقرير يشير إلى 
جملة من األرقام التي يجب على صناع 
القرار ومخططي السياسات دراستها 
الفقر  أن  إلى  الفتة  الجد،  محمل  على 
إنسان  مليون   )65( ب�  يعصف  مازال 
إلى  وصلت  البطالة  ومعدالت  عربي، 
 %14،8 وتهدد  الش�باب  بين   %27،3
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وأكد صعب أن التح�ول إلى اقتصاد 
عمل  فرص  خلق  في  سيساعد  أخضر 
الئق�ة ودائمة عندما يك�ون للناس 
األكثر تأثيرا ص�وت أقوى في تمديد 
أفضل  إدارة  إلى  يؤدي  ما  السياسات، 

للموارد الطبيعية.
وش�دد صع�ب عل�ى أن االقتصاد 
األخضر يتطلب التحول من االقتصاد 
أساسا  والمبني  الس�ائد  االفتراضي 
على مبيعات المنتجات اإلستخراجية 
والفوس�فات  النفط  مث�ل  األولية 
والمضارب�ة في األس�واق العقارية، 
على  يركز  متنوع  حقيقي  اقتصاد  إلى 
يستطيع  الذي  المس�تدام،  اإلنتاج 
الطبيعي  الم�ال  رأس  حماية  وحده 

وخلق وظائف طويلة األمد.
وأش�اد رئيس جمعية البيئة األردنية 
المصالحة  محمد  الدكتور  األس�تاذ 
بمضمون التقرير ومحاوره الرئيس�ة 
والتنمية  البيئة  موضوع  تناولت  التي 
ف�ي العالم العربي، ما يش�كل مادة 
علمي�ة قيم�ة يحتاجه�ا راس�مو 
والدارسون  والمخططون  السياسات 
مواقعهم  مختلف  ف�ي  واإلعالميون 
جديد  مس�ار  في  االنطالق  أجل  من 
لالقتصاد العربي، من شأنها أن تجعله 
الموارد  على  ومحافظا  للبيئة  صديقا 

ال مستنزفا لها.
وأض�اف أن من أهم أه�داف انعقاد 
هذا اللقاء ه�و تعريف طلبة الجامعة 
بالتحديات التي تنتظرهم والرس�الة 
العظيمة التي يجدر بهم حملها وهم 
يش�قون طريقهم في الحياة العملية 
رافعين  وتنميته�ا  بلدانه�م  لبناء 
وتصرف  محليا...  فكر   « شعار  بذلك 

عالميا«.

مقتطفات من التقرير
وبين التقرير وهو الرابع في سلس�لة 
يصدرها  الت�ي  الس�نوية  التقاري�ر 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول 
وضع البيئ�ة العربية، أن خفض دعم 
العربية  المنطقة  في  الطاقة  أس�عار 
بنسبة 25 % س�وف يحرر أكثر من 100 

بليون دوالر خالل مدة ثالث سنوات، 
وهذا مبل�غ يمكن تحويل�ه لتمويل 
االنتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء.
 ولف�ت التقرير إل�ى أن تخضير 50 % 
العربية،  البلدان  في  النقل  قطاع  من 
نتيجة ارتف�اع فعالية الطاقة وازدياد 
اس�تعمال النقل العام والس�يارات 
يقدر  ماليا  وفرا  يولد  سوف   ، الهجينة 
وبإنفاق  سنويًا،  دوالر  بليون   23 بنحو 
100 بليون دوالر ف�ي تخضير 20 % من 
األبنية القائمة خالل الس�نين العشر 
ع خل�ق أربعة ماليين  المقبل�ة، ُيتوقَّ

فرصة عمل.
 وأكد أن على البل�دان العربية تعزيز 
ومنع  المياه  واستخدام  الري  كفاءة 
نس�بة  زيادة  على  العمل  مع  تلوثها، 
يعاد  التي  المعالج�ة  الص�رف  مياه 
 ،%100 إلى  حاليًا   %  20 من  استخدامها 
وال�ذي من ش�أنه  تخفي�ض كلفة 
التدهور البيئي ف�ي المنطقة العربية 
س�نويًا،  دوالر  بليون   95 نحو  البالغة 
مشيرا إلى نتائج مشابهة في مجاالت 
في  االس�تثمار  كمردود  متع�ددة، 
والصناعة  النفايات  قطاعات  تخضير 

والسياحة والزراعة. 
وعقدت على هام�ش إطالق التقرير 
محمد  الدكتور  أدارها  حوارية  جلسة 
المصالحة ، وش�ارك فيه�ا كل من 
رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور 
عدنان ب�دران وعضو مجلس األمناء 
خالد  المهندس  األسبق  البيئة  ووزير 
نجيب  المنتدى  عام  وأمين  اإليراني، 

صعب.
حي�ث تح�دث المش�اركون حول 
االقتصاد األخض�ر الذي يمثل توازنا 
يؤمن  مس�تدامة  لبيئة  وتنمويا  بيئيا 
لحياة  والتط�ور  النمو  احتياج�ات 
اس�تنزاف  دون  للمجتمعات  أفضل 

الموارد الطبيعية.
تقرير  إن  مصالح�ة  الدكت�ور  وقال 
عربي  عالم  ف�ي  األخضر  »االقتصاد 
متغير« يمثل انطالقة موفقة للتنمية 
من أجل حماية القي�م األصيلة، وإن 
س�المة  على  للمحافظة  الدع�وات 

البيئية ليست بهدف حماية  األنظمة 
غاب�ات األرض ومحيطاتها ومياهها 
ومناخها من أجل الطبيعة فحس�ب، 
بل إلى تحس�ين الظروف االقتصادية 
،الفتا  البشرية  لألجيال  واالجتماعية 
جرى  مصطلح  األخضر  االقتصاد  أن 
ويربط  األخيرة،  السنوات  في  تداوله 
بي�ن أبعاد ثالثة هي اس�تغالل أمثل 
وإنجاز  للفرد،  فضلى  وحياة  للموارد، 

التنمية المستدامة.
االقتصاد  أن  ب�دران  الدكتور  وأكد 
األخضر هو اقتص�اد األلفية الثالثة، 
الذي يمكن أن يساعد في نقل العالم 
التنمية  في  جدي�د  اتجاه  إلى  العربي 
ويؤمن االس�تدامة واالس�تقرار في 

البيئة كما في االقتصاد.
واس�تعرض بدران التحدي�ات التي 
األخضر  االقتص�اد  تحقيق  تواج�ه 
ومنها ع�دم وجود سياس�ات ثابتة 
لتنمي�ة مس�تدامة، واللج�وء إلى 
لتأمين  األج�ل  قصيرة  اقتصاديات 
مكاس�ب س�ريعة عل�ى حس�اب 
الطبيعي�ة،  الم�وارد  اس�تنزاف 
وجه�ل متخذي القرار للسياس�ات 
األمن  وخطر  العربي�ة،  االقتصادية 
إلهمال  تهديدا  يشكل  الذي  الغذائي 
القط�اع الزراعي وغياب سياس�ات 

الطاقة المتجددة والموارد المائية.
م�ن جانبه لف�ت المهن�دس خالد 
اإليران�ي إلى أن االقتص�اد األخضر 
بدأ تطبيق�ه في األردن ف�ي مرحلة 
التس�عينات م�ن خالل الس�ياحة 
البيئية، التي خلقت اآلالف من فرص 
العم�ل إضافة إل�ى المحافظة على 

جمال البيئة وطبيعتها.
وعرض خ�الل الحفل فيل�م وثائقي 
أع�ده المنت�دى بعن�وان »التغيير 
االقتصاد  دور  تن�اول    ، األخض�ر« 
األخضر في وضع حد للفقر والبطالة، 
والغذاء  الم�اء  في  األمن  وتحقي�ق 
عداًل  أكثر  توزيع  وتحقي�ق  والطاقة، 
تعتمد  مشاريع  إلى  باإلضافة  للدخل، 
االقتص�اد األخضر ت�م تنفيذها في 

العالم العربي.
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المركز  أطل�ق   - األردنية  أخب�ار 
الجامعة  ف�ي  اإلس�المي  الثقاف�ي 
في  الرابعة  الخي�ر«  »حملة  األردنية 

منطقة الرصيفة شرق العاصمة.

غذائية  مواد  على  الحملة  واشتملت 
ومالبس، ع�الوة على توزي�ع مبالغ 
مجموعها  في  بلغ�ت  متفاوتة  مالية 
7000 آالف دينار، وذلك مس�اهمة في 
توفي�ر العيش الكريم لزه�اء )400( 

أسرة فقيرة ومحتاجة .

وقال مدير المركز الثقافي اإلسالمي 
الدكتور أحمد ش�كري إن الحمالت 
كل  المركز  يقدمه�ا  التي  المتنوعة 
عام ، تستمد رس�التها من توجهات 
جالل�ة المل�ك عب�داهلل الثاني بن 
الحس�ين والدعم الكبي�ر والخاص 
ونوابه  األردنية  الجامع�ة  رئيس  من 
الفاعلة  للمش�اركة  إضافة  الكرام، 
للقطاع الخاص بهدف توفير مستقبل 
المجتمع  أف�راد  جميع  إل�ى  أفضل 

المحتاجين .
 

 وأضاف  أن المركز يرحب بالشراكات 
الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص 
المسؤولية  مفهوم  أهمية  تدرك  التي 
االجتماعي�ة ودوره�ا في تحس�ين 
أبناء  من  المعوزين  فئ�ة  حياة  نوعية 
المجتم�ع، منوها إلى أن مس�ؤولية 
تقع  ال  المجتمع  في  المحتاجة  األسر 
على  وينبغي  معين�ة  جهة  عاتق  على 
جمي�ع الجهات تحمل المس�ؤولية 
الواجب  ه�ذا  تج�اه  االجتماعي�ة 

اإلنساني.
 

القرآن  حفظ  مسابقة  في  الفائزين  اإلسالمي  الثقافي  المركز  كرم  ذلك  إلى 
الكريم والمسابقة الثقافية التي أطلقها بدعم من البنوك اإلسالمية وشركات 

العمرة..
وسلم مدير المركز الدكتور أحمد شكري الجوائز على الفائزين بمسابقة حفظ 
القران الكريم والموزعة على ثالثة مستويات : األول لحفظ ) 15(  جزءا فاز بها 

كل من أنس الخطيب، وإبراهيم شحادة ، وهمام منسي.
أما المس�توى الثاني يتمثل بحفظ )10( أجزاء ، وفازت بالمركز األول س�مية 
شحادة ، وموسى حمدان ، وبالمركز الثالث ابتسام عبد المنعم ، كما تم تكريم 

الفائزين بمستوى حفظ )5 ( أجزاء من القران الكريم.
وقال مدير المركز الثقافي اإلس�المي الدكتور أحمد ش�كري خالل كلمة له 
في حفل توزيع الجوائز إن المس�ابقة تأتي ضمن أنش�طة المركز الدورية التي 
تقام سنويا، الفتا إلى جملة النش�اطات التي يقدمها المركز لطالب الجامعة 
والمجتمع المحلي والتي تشهد تقدما وتميزا منها التوسع في مواضيع الدورات 
المقدمة ألبناء المجتمع المحلي في : التالوة والتجويد، والتفسير، والحديث 
النبوي، والفقه وأصوله، والعقيدة والفكر اإلس�المي، والنحو،،واس�تقطاب 
المحاضري�ن والمقدمين، باإلضافة إلى  حمالت الخير المس�تمرة على مدار 
العام بالتنس�يق والتعاون مع الجمعيات والمراكز إليص�ال التبرعات ألكبر 

قطاع ممكن في المجتمع .  
وبين شكري دور المركز في رعاية أمور الطلبة الوافدين من جنسيات متعددة، 
مش�يرا إلى أن أنه تم تنظيم رحلة علمية داخلية له�م، ويجري اآلن التحضير 

لرحلة عمرة وأنشطة أخرى لشهر رمضان المبارك.
وف�ي نهاية الحفل الذي حضره عميد كلية الش�ريعة الدكت�ور أمين القضاة 
وعميد كلية الدراس�ات العليا الدكتور محم�د المجالي كرم المركز مدرس 
التالوة والتجويد محمد عب�ده  تقديرا للجهود التي يبذلها وكذلك تم تكريم 

الشركات الراعية .  
  م�ن الجدير بالذكر أن المركز الثقافي اإلس�المي حرص منذ تأسيس�ه على 
اس�تضافة دعاة ومفكرين إس�الميين إللقاء محاضرات توعوية هادفة داخل 
الجامعة وإطالق مس�ابقة لحفظ القران الكريم ، وتزويد مؤسسات المجتمع 
المحلي بمحاضرين للمشاركة في بعض األنشطة التي تقيمها تلك المؤسسات 
خارج الجامع�ة إضافة إلى المحاضرات التوعوية الت�ي يقدمها القائمون على 

إدارة المركز .

      ويكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن والمسابقة الثقافية 

»الثقافي 
اإلسالمي« يواصل 

تقديم حمالته 
الخيرية لألسر 

المعوزة

تجسيدا لمبدأ التكافل االجتماعي في اإلسالم
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أخبار األردنية - س�ناء الصمادي -  أطلق معهد العمل االجتماعي في الجامع�ة األردنية اللقاء العلمي األول حول 
»تخصص العمل االجتماعي « لطلبة المعهد في كلية اآلداب .

وقال عميد المعهد الدكتور محمد المعاني إن اللقاء يهدف إلى ط�رح القضايا التي تواجه الطالب في تخصص العمل 
االجتماعي ومناقشتها، واالستفادة من خبرات الطلبة خريجي المعهد .

وأك�د خالل اللقاء على أهمية  تطوي�ر التدريب الميداني في العمل االجتماعي لطلب�ة المعهد  من خالل الخوض في 
مجاالت مهمة تتعلق بالعمل االجتماعي منها المدرس�ي والصحي والمجال التنموي واألس�رة والطفولة والمس�نين 

والشباب، ما يسهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه و تساعده في خوض غمار سوق العمل .
واس�تعرض الدكتور فيصل الغرابية المحاضر في المعهد في ورقة قدمها بعنوان »اإلع�داد األكاديمي لطلبة العمل 
االجتماعي «، األركان األساس�ية في إعداد الطالب وتأهيله للعمل االجتماعي المتمثلة في االس�تعداد والرغبة في 

مساعدة اآلخرين، وتوسيع القاعدة المعرفية لديه، وصقل مهارته المهنية ، فضال عن أخالقيات المهنة .
وبين الغرايبة أن الذين يشاركون في عمل الخيرهم  األكثر طيبة ، وتوفيقًا في حياتهم من أولئك الذين يعيشون ألنفسهم، 

واألكثر قربًا من صور الواقع المعاش، والتي يصعب مالمستها في مقررات الدراسة أو في قاعات التدريس. 
من جهتها تطرقت ربحية حماد من جمعية األسر التنموية إلى تجربتها في العمل االجتماعي، ودورها في دعم المشاريع 
لخدمة الشرائح المختلفة ، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على تدريب الطالب المتطوعين على العمل االجتماعي وتبني 

مبادراتهم ،ما يسهم في مأسسة العمل االجتماعي واكتشاف الذات .
وأش�ارت حماد إلى دور الجمعية في المساهمة بحل مش�كلتي الفقر والبطالة، من خالل البرامج والمشاريع التنموية،  

وتوفير فرص عمل مالئمة للنساء المعيالت ألسرهن.
إلى ذل�ك قدم نائب المدير اإلقليمي للجمعي�ة األلمانية لتعليم الكبار خريج المعه�د االجتماعي في الجامعة جواد 
القسوس الدور الذي تضطلع به المنظمات اإلقليمية والدولية في توفير فرص العمل للمتطوعين في العمل االجتماعي، 
وتدريب المثقفين على مبادئ وأس�س تعليم الكبار، وبناء قدرات المعنيين بتقديم الخدمات من خالل أساليب وطرق 

علمية مبتكرة . 
وعرض الدكتور خليل هالالت من معهد العمل االجتماعي تجارب العمل االجتماعي في األردن وقطر ومصر . 

وف�ي نهاية اللقاء عرضت إحدى خريجات المعهد العقبات التي يواجهها الطلبة خريجو تخصص العمل االجتماعي في 
العمل التطوعي داعية أساتذة الجامعة إلى عقد مثل هذه اللقاءات باستمرار .

يشار إلى أن معهد العمل االجتماعي تأس�س عام  2009 ، و يمنح درجة الماجستير في العمل االجتماعي، نظرًا لما لهذا 
الحقل من أهمية في تلبية احتياجات المجتمع وتمشيًا مع التطورات العلمية الحديثة للدراسات االجتماعية.

»العمل االجتماعي« يناقش العقبات التي تواجه خريجيه 
في لقاء علمي....
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أخبار األردنية - قال أستاذ الشريعة 
في الجامع�ة األردنية الدكتور أمجد 
س�عادة إن ال�زواج العرفي ش�كل 
من أش�كال العالق�ات االجتماعية 
في  ملحوظ  بش�كل  انتش�رت  التي 
مجتمعاتن�ا العربية، حتى بات أقرب 

إلى »الظاهرة«.
وأضاف في المحاض�رة التي نظمتها 
في  واإلعالمي  الثقافي  النشاط  شعبة 
والفنية  الثقافية  النش�اطات  دائرة 
الطلبة  شؤون  عمادة  في  واإلعالمية 
بعنوان »ال�زواج العرفي وأنواعه بين 
الشريعة والقانون « أن الزواج العرفي 
يفتقد إلى الكثير م�ن الصفات التي 
ومصداقية  تكافؤ  من  شرعيته،  تجيز 
الشرع  كفلها  لحقوق  ضياعا  ويمثل   ،
والقانون في عقد الزواج الذي وصفه 
اهلل بأن�ه  » ميثاق غليظ «، فضال عن 
إتمامه  دون موافق�ة الولي أو علمه، 
ظنا وجهال م�ن المرأة م�ن أن هذا 
الزواج شرعي وصحيح، ولديها الحرية 

المطلقة في إقامته.
وعزى س�عادة أس�باب انتشار هذه 
الظاهرة إلى شيوع التبرج واالختالط 

الوثي�ق بي�ن الجنس�ين والعاطفة 
الجنسية والمثيرات في عصر التقنية، 
العوام  وتصدر  الفت�اوى  واضطراب 
لإلفتاء واختالف المكانة االجتماعية 
والمسلس�الت  الغرب،  ومح�اكاة 
األحكام  م�ن  والتهرب  األجنبي�ة، 
القانونية والنظرة االجتماعية لتعدد 
تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك  الزوجات، 
المس�ؤوليات  من  والتهرب  الزواج، 

وضعف الخبرة والوعي الديني .
وولفت إلى أن هناك نوعين من الزواج 
العرفي :الزواج العرفي الشرعي الذي 
واألركان  الش�روط  كل  اس�تكمل 
لك�ن ينقصه التوثيق ف�ي المحكمة 
وهو قليل الش�يوع، و الزواج العرفي 
المتعه  زواج  صوره  ومن  الشرعي  غير 
والوثيقة  والوش�م  الكاسيت  وزواج 
والمدن�ي  والمؤق�ت  والس�ياحي 
والمس�اكنه  والفرن�د  والطواب�ع 

واالنترنت والهبة وزواج الدم .
وبين س�عادة  اآلثار السلبية المترتبة 
الش�اب  على  الزواج  ه�ذا  عقد  من 
عموما،  والمجتمع  وأسرهما  والفتاة 
بالخطيئة  الش�عور  في  المتمثل�ة  و 

سعادة: الزواج العرفي عالقة محرمة ويجب اجتثاثها
في ندوة نظمتها عمادة شؤون الطلبة...

نفس�ية  وتحطيم  العالقة،  هذه  بعد 
الفت�اة، وضياع حقوقه�ا، وتعريض 
حياته�ا للخط�ر، وضي�اع نس�ب 
وعقوق  األس�ر،  وتحطيم  األطفال، 
الوالدين وأخيرا الدخول في س�خط 
اهلل تعالى، داعي�ا إلى التصدي لهذه 
الظاهرة واجتثاثها من جذورها لعدم 
اهلل  ش�رعه  الذي  لل�زواج  ارتقائها 
تعالى، والعم�ل على تكاتف الجهود 
الصحيحة  الثقافة  ونشر  الوعي  ورفع 
وشتى  الوسائل  بكل  الشرعي  بالزواج 

الميادين .
وأش�ار إلى أن الزواج العرفي بصوره 
العالقات  عموم  في  يدخل  المختلفة 
عليها  يعاق�ب  و  ش�رعا،  المحرمة 
القانون بعقوبات مادية وجزائية، كما 
أن القان�ون ال يعترف ب�أي عقد غير 

مستوف للشروط واألركان.
في  أقيمت  الت�ي  المحاضرة  حض�ر 
م�درج عمادة ش�ؤون الطلبة، عدد 
كبي�ر من أعض�اء هيئ�ة التدريس 
الجامعة  كليات  مختلف  من  والطلبة 

والمهتمين.

جانب من المحاضرة

57



أجمع أكاديميون وتربويون وقانونيون 
في  المرأة  دور  تعزيز  على  وبرلمانيون 
بحقوقها،  والمطالبة  النهض�ة،  بناء 
ومكتسباتها، للمش�اركة في عملية 

صنع القرار في ظل الربيع العربي.
وأضاف�وا ف�ي الندوة الت�ي عقدها 
الجامعة  في  المرأة  دراس�ات  مركز 
سيدات  ملتقى  مع  بالتعاون  األردنية 
»المرأة  بعن�وان  الثقافي  الجبيه�ة 
أن  العربي«،  الربيع  ظل  في  والنهضة 
لم  أقرت  التي  الوطنية  التش�ريعات 
تعط�ي المرأة فرصة المش�اركة في 
صنع  وعملية  اإلصالحية  المس�يرة 
القرار، بالرغم من امتالكها للقدرات 
العملية والعملية التي تؤهلها لذلك، 
مش�يرين إلى ضرورة تبن�ي عدد من 
للمرأة  تحقق  التي  االس�تيراتيجيات 
في  مس�يرتها  لمواصلة  مطالبه�ا، 
عملي�ة االص�الح، الفتي�ن إلى أن 
المطالبة بحقوق المرأة  ليس ترفا بل 
ضرورة حتمية لتطور المجتمعات في 

ظل الربيع العربي.
قال�ت العين الس�ابق ليلى ش�رف 
»إن الربي�ع العربي لم يس�تقر بعد، 
إصالحا  الزال   الح�راك  محتوى  وإن 
سياسيا بحتا، ولم ينتقل إلى اإلصالح 
عناصره  الس�تكمال  االجتماع�ي 

واللحاق بالحداثة العالمية«.
وأضافت أن بعض ما يصدر عن الربيع 
مستقبل  على  القلق  الى  يدعو  العربي 
ومكتسباتها  وحقوقها  المرأة  أوضاع 
التي حققتها عب�ر العقود الماضية، 
دور  على  ذات�ه  الوقت  ف�ي  مؤكدة 
المرأة األساسي والمحوري في عملية 
صنع النهضة التي من الصعب أن تقام 

من دونها.
المجتمعات  أن  إلى  ش�رف  وأشارت 
التي تهمش المرأة لن تتمكن من صنع 

النهضة، وس�تدخل في حلقة مفرغة 
من التضحية بقدرات ومواهب نصف 
المطالبة  أن  إلى  مش�يرة  المجتمع، 
ضرورة  بل  ترفا  لي�س  المرأة  بحقوق 
حتمية النتقال المجتمع من حال إلى 

أحسن حال .
م�ن جهتها أك�دت مدي�رة مركز 
األردنية  الجامعة  في  المرأة  دراسات 
على  كاتبي(  )خزنة  غيداء  الدكتورة 
أقرت  التي  الوطنية  التش�ريعات  أن 
لغاية اآلن ال يمكن ان تحقق مكاسب 
للمرأة، ويقتضي إقامة برامج متعددة 

لترسيخ تلك المكاسب.
 وأشارت الى أن الندوة جاءت متسقة 
م�ع أولويات المرحلة الت�ي تمر بها 
المنطقة في الوقت  الحالي، الفتة إلى 
أن الربيع العربي سيفتح المجال أمام 
المرأة لمزيد من التفاعل والمشاركة 

لما فيه خدمة الوطن.
الملتقى  رئيس�ة  قالت  جانبه�ا  من 
المرأة  إن  الل�وزي  مريم  الدكت�ورة 
كبير،  باهتم�ام  حظي�ت  األردنية 
وما زال أمامه�ا الكثير لتأخذ دورها 
في  وتسهم  القرار،  صنع  في  وتشارك 
تحريك عجلة الرقي واالزدهار، داعية 
المرأة إل�ى تثبيت قدميه�ا، وأداء 
مرحلة  بع�د  كاملة  بص�ورة  دورها 
الرجل  جان�ب  إلى  العرب�ي،  الربيع 
لخدمة وطنها وشعبها، رافضة بذلك 

سياسة اإلقصاء والتهميش
وتس�اءل األكاديم�ي ف�ي جامعة 
اليرموك الدكتور محمد الحوراني إن 
كان بإمكان  الثورات العربية أن تقود 
إلى انفراج ف�ي قضية المرأة، وإعادة 

رسم الجندرية في العالم العربي.
جعلت  العربية  الث�ورات  إن  وق�ال 
النظ�م السياس�ية أكث�ر مرون�ة 
واستجابة، وخلقت الفرصة السياسية 

النظ�ام  باعتب�ار  لتحررالرج�ل، 
السياسي معقل النظام األبوي.

أزمة  أنم�اط  الحوراني  واس�تعرض 
الخطاب النس�وي المتمثلة بتشرذم 
التنظيم�ات النس�وية، واغت�راب 
عن  والمش�وش  المرتبك  خطابه�ا 

جذور المجتمع.
إلى  علبة  أب�و  عبلة  النائ�ب  ودعت 
ضرورة تبني خطابا وطنيا ديمقراطيا 
يس�تند إلى الدس�تور دون االلتزام 
العقل  وتنمي�ة  معينة،  بأيدلوجي�ة 
النقدي كبدي�ل للفوضى والتطرف، 
الى  مشيرة  للجميع،  التعددية  واقرار 
أن األردن يمر بمرحل�ة انتقالية نحو 
تتضمن  المؤسس�ية  الديمقراطي�ة 
مفاهي�م وآليات عم�ل ديمقراطية 
للقيام  المرآة  أمام  المجال  تفس�ح  

بدورها بشكل بارز .
وقالت العين نوال الفاعوري إن المرأة 
تسعى إلى المش�اركة في بناء نهضة 
أمتها ومجتمعه�ا وإزالة الغبن الذي 
من  وحرمها  السنين،  عبر  عليها  وقع 
فرصة المش�اركة في صن�ع القرار، 
بالرغم م�ن دورها الب�ارز في الربيع 
العرب�ي، وامتالكها الق�درات التي 
تؤهلها للقيام بذل�ك، داعية المرأة 
المس�يرة  مواصلة  إل�ى  األردني�ة 

والمشاركة في عملية االصالح .
حدادين  بسام  النائب  دعا  جهته  من 
إلى ع�دم تغيب المرأة عن مس�يرة 
الكف�اح الجماعي م�ن أجل تحقيق 
أشكاله،مش�يرا  بمختلف  اإلصالح 
إلى أن المنظمات النس�وية األردنية 
تأخ�ذ في عملها المنح�ى الحقوقي 
وتبتعد عن العمل السياس�ي، ما أدى 
إلى وجود درجة عالية من االستنكاف 

لدى النساء في هذا المجال.

مشاركون: المطالبة بحقوق المرأة ضرورة 
حتمية لتطور المجتمعات

في ندوة نظمها مركز دراسات المرأة....
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أخبار األردني�ة- فادية العتيبي- 
أشادت سفيرة االتحاد األوروبي لدى 
المملك�ة األردنية الهاش�مية يؤانا 
المتينة  الش�راكة  بعمق  فرونيتسكا 
االتحاد  بي�ن  ما  القائمة  والممي�زة 
األوروب�ي واألردن، بفضل العالقات 
الوثيق�ة الت�ي ترب�ط الجانبين في 
المجال  وخصوصا  المج�االت  كافة 

السياسي .
الجامعة  في  له�ا  لقاء  خالل  وقالت 
األردني�ة إن األردن دول�ة أصبح له 
مكانة مرموقة على الس�احة الدولية 
الخارجية،  بالسياس�ة  يتعل�ق  فيما 
وحاز على احت�رام العديد من الدول 
لخطوات  تبنيه  خ�الل  من  األوروبية 
ثابت�ة وبناءة أس�همت في إرس�اء 
قواعد عملي�ة اإلصالح الحقيقي في 
المجالي�ن السياس�ي واالقتصادي، 
وإش�اعة األمن واالستقرار، واحترام 

حقوق اإلنسان.
وأكدت فرونيتس�كا ع�زم االتحاد 

مجاالت  في  األردن  دع�م  األوروبي 
ثقافة  وتعميق  السياس�ي،  اإلصالح 
حقوق اإلنس�ان خاص�ة فيما يتعلق 
والمؤسس�ات  االنتخابية،  بالعملية 
النواب  وقانون�ي  عليها،  المش�رفة 
إلى  إضافة  السياس�ية،  واألح�زاب 
سياس�ات التعام�ل م�ع المجتمع 
الوقت  في  الفتة  ومؤسساته،  المدني 
في  الدعم  تقديم  إمكاني�ة  إلى  ذاته 
مجال اإلص�الح االقتصادي الذي ما 

زال قيد البحث والدراسة.
وقالت إن الهدف من عقد هذا اللقاء 
الجامعة،  طلبة  آلراء  االس�تماع  هو 
والتع�رف على مختل�ف المجاالت 
التي يس�عون للتعاون من خاللها مع 
فيما  خاصة  األوروب�ي،  االتحاد  دول 
تقدمها  التي  الدراسية  بالمنح  يتعلق 
الجامع�ات األوروبي�ة للطلبة ، بما 
التعليمية،  العملية  تطوير  في  يسهم 
الفاعل  بدوره�م  للقيام  ويؤهله�م 
الفتة  وتط�وره،  المجتمع  تنمية  في 

سفيرة االتحاد األوروبي : منح دراسية وتسهيالت 
في الفيزا لألكاديميين والطلبة

خالل لقائها طلبة »األردنية«....

إلى مضاعفة حجم المنح الدراس�ية 
في برنام�ج إرازموس مندوس ثمانية 

أضعاف لتصل إلى 18 مليون يورو.
اتفاقية  إلى  فرونيتس�كا  وأش�ارت   
تم إبرامها ما بي�ن اإلتحاد األوروبي 
واألردن لتس�هيل حرك�ة التنق�ل 
يتعلق  فيما  الجامعة  وأساتذة  للطلبة 

بالتبادل العلمي والثقافي.
وج�رى خالل اللق�اء ال�ذي أداره 
في  الدولية  العالق�ات  مكتب  مدير 
الجامعة األردنية الدكتور رامي علي، 
بحضور عدد من ممثلي دول أوروبية، 
وجمع  التدريسية  الهيئة  من  وأعضاء 
م�ن الطلبة، حوار موس�ع تم خالله 
اإلجابة على عدد من التساؤالت التي 
فرص  حول  تمحورت  الطلبة،  طرحها 
الحصول على المنح الدراس�ية فيما 
يتعلق بالدراس�ات العليا، في الدول 
األوروبية، و الشروط الواجب توافرها 
التي  والعقبات  المن�ح  هذه  لطالب 

تحول دون الحصول عليها.
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وفي سياق متصل بحث رئيس الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكت�ور  األردنية 
مع س�فيرة االتح�اد األوروبي يؤانا 
فرونيتسكا س�بل التعاون المشترك 
بين الجامع�ة األردنية ودول االتحاد 
األوروب�ي ف�ي مختل�ف المجاالت 
العلمية ال س�يما المتعلقة بالخطط 
العليا  الدراسات  وبرامج  الدراس�ية 

والمنح الجامعية والتبادل الطالبي.
وقال الدكت�ور الطراونة إن الجامعة 
خططها  ضم�ن  تس�عى  األردني�ة 
الطالبي  التب�ادل  عملية  تطوير  إلى 
م�ع الجامع�ات األوروبي�ة بهدف 
الخبرات  تراك�م  م�ن  االس�تفادة 

العلمي�ة والبحثية والثقافية في تلك 
الجامعات.

وأش�ار  رئيس الجامع�ة إلى خطط 
ودورات  برام�ج  إلنش�اء  الجامعة 
صيفية في فرعها في محافظة العقبة، 
وأعضاء  طلب�ة  اس�تقطاب  بهدف 
هيئة تدريس�ية من جامعات عالمية، 
بهذه  االلتح�اق  م�ن  وتمكينه�م 

تعاون في برامج 
الدراسات العليا 

والمنح الجامعية 
والتبادل الطالبي

معرض أردن�ي اوروبي مصغرلتطوير 
التعليم العالي 

إلى ذلك أقي�م في الجامعة المعرض 
األردن�ي األوروبي المصغ�ر لتطوير 
التعليم العالي، بهدف تعزيز الشراكة 
والتب�ادل  األكاديم�ي  والتع�اون 

الثقافي مع االتحاد األوروبي.
خاصة  أجنحة  على  المعرض  واشتمل 
لتزويد  المش�اركة،  بالمؤسس�ات 
طلبة الجامعة بمعلومات حول المنح 
العالي  التعليم  وأنظمة  الدراس�ية، 
التعليمية  البرامج  وتبادل  األوروبية، 
بي�ن أوروب�ا واألردن، والزم�االت 
للتعاون  المتاحة  والف�رص  البحثية، 
ف�ي مج�ال التعليم العال�ي وتعلم 

اللغات األوروبية في األردن وأوروبا.  
ش�ارك ف�ي تنظيم�ه مؤسس�ات 
فرنسا  منها  أوروبية  دول  من  تعليمية 

معرض أردني اوروبي مصغرلتطوير التعليم العالي

خالل لقائها »الطراونة«....

الدورات واالس�تفادة منها في إطار 
التبادل العلم�ي والثقافي من جهة، 
واالطالع على أبرز المعالم السياحية 
التي تتمتع بها مدينة العقبة من جهة 

أخرى.
حضر اللق�اء مدير مكتب العالقات 
الدولي�ة الدكتور رام�ي علي وعدد 
في  األوروبية  اإلتحاد  دول  ممثلي  من 

عمان.

والسويد  وإيطاليا  وألمانيا  وبريطانيا 
وأسبانيا، إضافة إلى المجلس الثقافي 
البريطان�ي ومعهد غوت�ة األلماني، 
وهيئة التب�ادل األكاديمي األلمانية 

س�يرفانتس  ومعه�د   ،DAAD(  (
األوروبي،  االتحاد  بعثة  و  األس�باني 
وجمعية دانتي أليغييري الس�ويدية، 
ل�وزارة  التابع  تيمب�وس  ومكت�ب 

التعليم العالي.
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تعاون واتفاقيات و زيارات ووفود

أخباراألردنية- بحث رئيس الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكت�ور  األردنية 
خالل لقائه سفير جمهورية سنغافورة 
فابني،  كيس�ا  عمان  في  المقيم  غير 
التعاون األكاديم�ي بين الجانبين، و 
في  للدراسة  سنغافوريين  طلبة  قبول 

كلية الشريعة في الجامعة.
وتبادل الجانبان الحديث حول شروط  
وآليات القبول في الكلية، فيما رحب 
الطراونة بقب�ول الطلبة انطالقا من 
األردن  بين  القائمة  الوثيقة  العالقات 
وس�نغافورة من جهة،  وتأكيدا على 
االنفتاح  على  القائمة  الجامعة  رسالة 

على العالم الخارجي من جهة أخرى.
وعرض الطراونة خ�الل اللقاء الذي 
اإلس�المي  المجلس  مدي�ر  حضره 
الديني في سنغافورة الدكتور البكري 
أحمد، وعميد كلية الشريعة الدكتور 
أمين القضاة التطورات التي شهدتها 
الجامعة، ال س�يما التوسع في تعليم 
العربية  اللغة  ومنها  العالمية  اللغات 

للناطقين بغيرها.
رغبة  السنغافوري  السفير  أكد  بدوره 

بالدة فتح آف�اق التعاون مع الجامعة 
من خالل إرس�ال الطلبة للدراسة في 
من  به  تتمتع  لم�ا  األردنية،  الجامعة 
تراكم في الخبرات العلمية والبحثية 
وس�معتها الطيبة بي�ن دول العالم 

العربي واإلسالمي . 
يشار إلى أن كلية الشريعة في الجامعة 
األردنية تضم قسمين أكاديميين هما 

»األردنية« ترحب باستقبال طلبة سنغافوريين 
لدراسة العلوم االسالمية

وتمنح  وأصوله،  والفقه  الدين،  أصول 
برامج  وتقدم  البكالوري�وس،  درجة 
الماجس�تير والدكتوراه في عدد من 
تخصصات العلوم اإلسالمية، وتواجه 
الش�عوب  طلبة  من  متزايدا  إقب�اال 

اإلسالمية للدراسة فيها.

أبرمت كلية العلوم البحرية في أردنية 
مذكرة  العقبة  تطوير  وشركة  العقبة 
تفاه�م لالس�تفادة م�ن الخبرات 
العملي�ة والعلمية، وتطوي�ر البيئة 

البحرية في مدينة العقبة.
فرع  عن  وقعها  التي  االتفاقية  ونصت 
الجامعة في العقبة مس�اعد رئيسها 
عميد كلي�ة العلوم البحرية الدكتور 
أحم�د أبوهالل وعن ش�ركة تطوير 
العقبة رئيس�ها التنفيذي المهندس 
غسان أس�عد غانم، على نشر الوعي 
البحرية  البيئ�ة  ودراس�ة  البيئ�ي 
الش�رقي  الس�احل  على  ومواردها 
استزراع  برامج  ووضع  العقبة،  لخليج 
وتطوير  وإنش�اء  المائية،  للكائنات 

لألحياء  ومتح�ف  معرض  وتصميم 
البحرية  العل�وم  محطة  في  البحرية 
لخدم�ة المجتم�ع المحل�ي وزوار 

المدينة .
كما نصت على إنش�اء حديقة نباتية 
ووض�ع برام�ج عملية الس�تخراج 
واس�تعمال المواد الطبيعية لخدمة 
وإعداد  العقبة،  ف�ي  الطبي  الجانب 
وميكروبية  جزئية  بيولوجية  دراسات 

في المنطقة.
وأكد رئيس س�لطة منطق�ة العقبة 
ناصر  المهندس  الخاصة  االقتصادية 
دعم  التوقيع  حف�ل  خالل  مدادحه 
األردنية  للجامعة  المطلق  الس�لطة 
علمية  حاضنة  باعتباره�ا  العقبة  في 

ومش�روع حي�وي علمي من ش�أنه 
وفق  للسكان  التعليمي  الواقع  تطوير 
ما تتطلب�ه التنمية المتس�ارعة في 

المنطقة الخاصة.
من جهته أشار أبو هالل إلى اإلنجازات 
منذ  العقبة  أردني�ة  حققته�ا  التي 
سيما  ال  الحالي،  وقتنا  وحتى  إنشائها 
العلوم  محط�ة  بإنش�اء  المتعلقة  
المالئمة  البيئ�ة  لتكون   ، البحري�ة 

للباحثين والمهتمين بعلوم البحار.

مذكرة تفاهم لنشر الوعي البيئي  وتطوير الموارد البحرية 

وقعتها »أردنية العقبة« وشركة »تطوير العقبة«
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رئيس  بح�ث  األردني�ة-  أخب�ار 
اخليف  الدكتور  األردني�ة  الجامعة 
الطراون�ة ل�دى لقائ�ه مستش�ار 
العالقات الدولي�ة في جامعة أوهايو 
األمريكية الدكتور توماس شوشتاك، 
واألكاديمي  العلمي  التعاون  س�بل 

والبحثي بين الجامعتين.
وتناول الجانبان أطر التعاون الممكنة 
تدريس�ية،  هيئة  أعضاء  تب�ادل  من 
والقيام بأبحاث مش�تركة، والتوسع 
في طرح برامج دراس�ية في »أردنية 

العقبة«.
و»أوهايو  »األردنية«  جامعتا  وتربط 
األمريكية«، عالق�ات وثيقة ومتينة 
خصوص�ا في مج�ال تنفي�ذ برامج 
تدريس�ية متنوع�ة منه�ا دبل�وم 
واالتصاالت،  التربي�ة  تكنولوجي�ا 
بالتع�اون م�ع أكاديمي�ة الفيصل 

الدولية.
وش�دد الطراونة على ضرورة تطوير 
البرام�ج التدريبي�ة الت�ي تقدمها 
األطراف الثالثة في قطاع تكنولوجيا 
للباحثي�ن  خدم�ة  المعلوم�ات، 

والمؤسسات التنموية الوطنية.
جامعته  رغبة  شوش�تاك  أكد  بدوره 
في توس�يع آفاق التعاون مع الجامعة 
األردنية، إلنج�اح البرامج التعليمية 
الت�ي ت�م تنفيذها خ�الل األعوام 
الماضية، بما يسهم في تنمية وتطوير 

التعليم الجامعي. 

»األردنية« و«أوهايو« األمريكية تبحثان التعاون

الجامعة  رئي�س  نائبا  اللق�اء  حضر 
والدكتورة  الخوال�دة  رضا  الدكتور 
هال�ة الخيم�ي الحوران�ي ومدي�ر 
أكاديمي�ة الفيصل الدكتور باس�م 

الصرايرة.

أخبار األردنية -هبة الكايد - بحث 
رئي�س الجامعة األردني�ة  الدكتور 
الموارد  مدير  م�ع  الطراونة  اخليف 
البش�رية وضبط الجودة في مشروع 
تطوير الس�ياحة في األردن الدكتور 
ج�ورج رودي، س�بل تطويرالتعاون 

التعليمي والسياحي بين الجانبين.
وجرى خالل اللقاء التش�اور وتبادل 
وجه�ات النظر حول إع�داد برامج 
بناء  في  تس�هم  مش�تركة  تدريبية 
في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  قدرات 

والس�ياحي  الفندقي  التعليم  مجال 
من خالل تدري�ب متخصص، إضافة 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  إمكانية  الى 
األمريكية  واش�نطن  جورج  جامعة 
العلمية  الخب�رات  تبادل  إلى  تهدف 
ألعض�اء الهيئة التدريس�ية ، وفتح 
األردنية  الجامعة  طلبة   أمام  المجال 

إلكمال دراستهم العليا هناك.
أبرمتها  التفاقية  تبع�ا  الزيارة  وتأتي 
»أردني�ة العقب�ة » قب�ل أش�هر و 
تطوير  مش�روع  خالل  من   USAID

»األردنية« تتعاون في برامج تدريبية لتطوير التعليم الفندقي 

والسياحي

تطوير  بهدف  األردن،  في  الس�ياحة 
في  الس�ياحي  و  الفندقي  التعلي�م 
خاللها  م�ن  وأعلن  الجامع�ة،  فرع 
عن تنظيم مؤتم�ر للتعليم الفندقي 

والسياحي مطلع أيلول القادم.
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أخب�ار األردنية- فادي�ة العتيبي- 
بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
اخليف الطراونة وس�فيرة فرنسا في 
التعاون  أطر  بروزيه«،  »كورين  عمان 
العلمية  المج�االت  في  المش�ترك 

والبحثية.
برامج  تطوير  س�بل  الجانبان  وتناول 
المتعلقة  سيما  ال  مشتركة  أكاديمية 
واالس�تفادة  الطالب�ي،  بالتب�ادل 
م�ن الخب�رات العلمي�ة، ودع�م 
وتقديم  والبحثية،  العلمية  المشاريع 
التسهيالت الالزمة ، وإمكانية إنشاء 
األهداف  تخدم  عليا  دراسات  برامج 

التنموية.
وقال الطراونة إن لدى المعهد الدولي 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
في الجامعة س�تة طالب فرنس�يين 
يدرسون اللغة العربية، وطالب واحد 

يدرس الش�ريعة ، معربا عن أمله في 
في  الفرنس�يين  الطلبة  أعداد  زيادة 

المراحل القادمة.
إنشاء  تجربة  حول  الطراونة  وتحدث 
زوايا علمية ثقافي�ة لعدد من الدول 
الجامعة  ف�ي  واآلس�يوية  األوروبية 
، مث�ل الزاوية األمريكي�ة والكورية 
ثقافة  تب�رز  واألس�بانية،  واليابانية 
وتاريخ تلك الشعوب، وتسهم في نقل 
معالم حضارتها للطلبة، من خالل ما 
تعرضه من ص�ور وإصدارات وكتب، 
االقتداء  الفرنس�ي  الجانب  داعي�ا 
الواقع  أرض  على  وترجمتها  بالفكرة 

أسوة بباقي الدول.
وأش�ار الطراونة إلى خطط الجامعة 
إلنش�اء برام�ج ودورات صيفية في 
بهدف  العقب�ة،  مدينة  ف�ي  فرعها 
هيئة  وأعض�اء  طلب�ة  اس�تقطاب 

تدريس�ية م�ن جامعات فرنس�ية ، 
تلك  في  االلتح�اق  من  وتمكينه�م 
الدورات، واالس�تفادة منها في إطار 
التبادل العلم�ي والثقافي من جهة، 
واالطالع على أبرز المعالم السياحية 
التي تتمتع بها مدينة العقبة من جهة 

أخرى.
من جهتها أبدت الس�فيرة الفرنسية 
بروزي�ه رغبة بالدها تعزي�ز التعاون 
القائم م�ع الجامع�ة وتقديم كافة 
التس�هيالت بما يس�هم في تطوير 
تدريس اللغة الفرنس�ية في الجامعة 

ويخدم العملية التعليمية.
حضر اللقاء مدي�ر مكتب العالقات 
رامي  الدكتور  الجامع�ة  في  الدولية 
علي، والمندوبة الثقافية في السفارة 

الفرنسية »إليزابيث ينجونت«.

الطراونة:  استحداث برامج ودورات  صيفية في » أردنية العقبة«
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أخبار األردنية- قال أستاذ علم االجتماع في الجامعة 
األردني�ة الدكت�ور مجد الدي�ن خمش إن الدراس�ة 
الميدانية التي نفذتها أمانة عمان الكبرى حول »الواقع 
الثقافي في مجتمع مدينة عّم�ان«، وأعلن عن  نتائجها 
مؤخرًا، تقدم إضافة نوعية للمكتبة األردنية حول ما هو 
موجود في مجتمع المدينة، م�ن الممكن توظيفها في 

الدراسات االجتماعية المتخصصة.
ودعا خالل مش�اركته في حلقة النق�اش التي عقدتها 
مديرية الثقافة في أمانة عّمان الكبرى في مركز الحسين 
الثقافي، إلى تنفيذ دراسات شبيهة، في عدد من المدن 
التي يجري اختيارها كم�دن للثقافة األردنية، مع بداية 
ونهاية كل سنة، وفحص تأثير تلك االختيارات على واقع 

الثقافة في مجتمع كل مدينة.
وقدم عدد من طلبة برنامج الدكتوراه في علم االجتماع 
في الجامع�ة األردني�ة، أوراق عمل تحليلي�ة تناولت 
الطالبة ناديا  مضمون وحيثيات الدراسة، حيث أشارت 
حياصات إلى استناد الدراسة على قاعدة بيانات ضخمة، 
داعية  للقارئ،  مفيدة  ورس�ومات  بيانات  على  احتوت 
إلى إدخال مفهوم »التحّضر« في مثل هذه الدراس�ات 

مستقباًل.
في حين قال الطالب غس�ان عذاربة إن الدراسة تقدم 
قراءات جيدة حول الواقع الثقافي في المدينة، وتطرح 
تس�اؤاًل عّما إذا كان اإلنسان كائنًا ثقافيًا أم اجتماعيًا، 
فيما دعا الطالب عودة الزيدانيين إلى أخذ رأي س�كان 
المدينة في مختلف برامج التطوير التي تش�هدها قبل 

تنفيذها. 
من جهته ركز الطالب أنور الطعان�ي على غياب البعد 
مالحظات  على  الض�وء  ملقيًا  الدراس�ة،  في  النظري 

منهجية فيها، مفّضاًل لو أجريت مقارنة بين نتائجها ونتائج 
دراسات شبيهة نفّذت في مدن عربية أخرى.

إلى ذل�ك عّبر المدي�ر التنفيذي للثقافة ف�ي أمانة عّمان 
س�امر خير أحمد عن امتنانه لهذا االهتمام العلمي المفيد 
الذي أبداه قس�م علم االجتم�اع في الجامع�ة األردنية 
القادمة  الس�نوية  الدراسة  تنفيذ  عارضًا  الدراس�ة،  بهذه 
بالشراكة مع القس�م، موضحًا أن دراسة العامين األخيرين 
جرى تنفيذها في إطار قياس نتائج االس�تراتيجية الثقافية 
التي تتبعها األمانة في عمله�ا الثقافي، والقائمة على دفع 
المنظومة القيمية في المجتمع باتجاه قيم السلوك المدني، 

مثل احترام القانون وحماية الممتلكات العامة.
الثقافي  للواق�ع  مقارنة  تضمنت  الدراس�ة  أن  إلى  ُيش�ار 
بمعناه الس�لوكي في عّمان بين عامي 2010 و2011، وأظهرت 
أن مص�در التنب�ؤات األكثر إعتم�ادًا ف�ي المجتمع هو 
»النصوص الدينية« بنس�بة 44٫6%، ف�ي حين أن الطريقة 
المفضلة للحص�ول على فرص الحياة هي »الدور« في العام 
2011 بنس�بة 50٫7% مقارنة مع »الكفاءة والمنافس�ة« في 
العام 2010 بنس�بة 63% من المجتم�ع، وفيما يتعلق بمدى 
احترام النظام والقانون أشارت الدراسة إلى أن نسبة الذين 
يحترمون القانون كانت في الع�ام 2010 71٫1%، لترتفع إلى 
75٫7% في العام 2011، ومن حيث القاعدة الرئيس�ية التي 
على  والتقاليد«  »العادات  استحوذت  فقد  السلوك،  تنظم 
نسبة 30% منخفضة عن العام 2010 الذي بلغت فيه %47٫9،  
كما تبين أن الجو األس�ري المفضل ألفراد العينة في العام 
2011 هو »األسرة النووية« بنسبة 56٫7% مقارنة مع %47٫9 
في العام 2010، وظهر أن 62٫6% يؤيدون عمل المرأة في العام 
2011، مقارنة مع 53٫9% في العام 2010، في حين أن 50٫3% ال 
يؤيدون المساواة بين الرجل والمرأة، مقارنة مع 52٫1% من 

المجتمع في العام 2010.

خمش : »الواقع 
الثقافي في مجتمع 
مدينة عّمان« إضافة 

نوعية للمكتبة األردنية

خالل مشاركته في حلقة نقاشية عقدتها أمانة عمان
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أخب�ار األردني�ة -  خطف العرض 
»األش�ياء  لمس�رحية  الدرام�ي 
المسرح  طلبة  قدمها  التي  تتساقط« 
الجامع�ي ف�ي الجامع�ة األردنية، 
األضواء في مهرجان فاس للمس�رح 
سيدي  جامعة  نظمته  الذي  الجامعي 

محمد بن عبداهلل في المغرب.
والمثنى  الزعبي  بكر  الطالبان  وأبدع 
القواسمة في تقمص شخوص العرض 
ش�عبة  رئيس  وأخرجه  أع�ده  الذي 
ش�ؤون  عمادة  في  الفني  النش�اط 
المومني،  حم�زة  المخرج  الطلب�ة 

»األشياء تتساقط« عرض مسرحي  
يخطف األضواء في مهرجان فاس

قبل  من  الفتا  استحسانا  القى  والذي 
الحضور.     

 وجاء النص المستوحى من مسرحية 
)جن�اح ونص�ف س�يف ( للكاتب 
س�عدي صالح، ليقدم وجهًا وشكاًل 
مميزة  صورة  رسم  في  اتسم  مسرحيًا 
مزجت  معان  من  يحمله  لما  وفريدة، 
بي�ن الحب واألمل، وب�ث أبجديات 

القيم اإلنسانية السامية. 
بدورها أش�ادت مقررة لجنة تحكيم 
بالخير  لطيفة  الدكت�ورة  المهرجان 
تتساقط«  »األشياء  مسرحية  بجوهر 

الت�ي قدمه�ا طلب�ة »األردني�ة« 
عرض  الذي  الراقي  الفني  والمستوى 

على خشبة المسرح.
المومني  س�لم  الحفل  خت�ام  وفي   
جامعة  لرئيس  األردنية  الجامعة  درع 

سيدي محمد بن عبد اهلل.
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أخبار األردنية - حصل 54 باحثا من 
الباحث  جائزة  على  األردنية  الجامعة 
تنظمها  الت�ي   2011 للع�ام  المتميز 

الجامعة مطلع كل عام ميالدي.
الزراعة  كلي�ة  في  الباحثون  وظف�ر 
الجائزة  قيم�ة  من  األس�د  بنصيب 
باحث،  لكل  دينار   1500 ب�  تقدر  التي 
حيث فاز عنه�ا 22 باحثا من مختلف 
األقس�ام، وف�از12 باحثا م�ن كلية 
الصيدلة ، و7 باحثين من كلية العلوم، 
الثاني  عب�داهلل  الملك  كلية  من  و4 
باحثين  و3  المعلومات،  لتكنولوجيا 
وباحثين  االس�نان،  ط�ب  كلية  من 
اثنين من كلية األعم�ال، وباحثا من 
وآخر   ، والتكنولوجيا  الهندسة  كلية 
من كلية العلوم التربوية وغيرهم من 
مركز دراسات المرأة ومركز اللغات.

الباحثين  الختي�ار  لجنة  وش�كلت 
الرئيس  نائ�ب  برئاس�ة  المتميزين 
والدراسات  العلمي  البحث  لش�ؤون 

العليا والجودة الدكتورة هالة الخيمي 
وعضوية كل م�ن عميد كلية العلوم 
الدكت�ور فؤاد كتان�ة وعميد كلية 
وليد  محمد  الدكتور  التربوية  العلوم 
المعتمدة  للش�روط  وفقا  البطش، 
بموجب  الجامعة  عمداء  مجلس  من 
قان�ون الجامعات األردني�ة رقم 20 

لسنة 2009 وتعديالته.
وتشير تعليمات الجائزة إلى أن أعمال 
لمجموعة  تخضع  المشارك  الباحث 
باإلنج�ازات  تتعل�ق  األوزان  م�ن 
األكاديمي�ة أو العلمي�ة أو ب�راءة 
المنجزة  وغيرها  الكتب  أو  االختراع 
خالل الع�ام الميالدي الس�ابق من 
أبحاث  ثالثة  له  يكون  كأن  ترش�حه، 
على األقل منشورة في مجلة تعتمدها 
الجامعة، أو ف�ي وقائع مؤتمر محكم 
يكون  ألن  باإلضافة   ،ISI في  ومعتمد 
أو  مترجم  أو  مؤل�ف  واحدا  كتابا  له 
محقق ومقيم من قبل عمادة البحث 

العلمي في الجامعة.

إعالن نتائج جائزة الباحث المتميز و»الزراعة« 
تظفر بنصيب األسد

»األردنية« تستأثر ببطولتي ألعاب القوى للجامعات
الجامعة  استأثرت  األردنية-  أخبار 
األردني�ة ببطولت�ي ألع�اب القوى 
للطلب�ة والطالبات ف�ي الجامعات 
األردنية التي أقيمت مس�ابقاتها في 
الوثب والرم�ي والجري على مالعب 

مدينة الحسين للشباب.
وبحسب مقرر لجنة البطولة في اتحاد 
الجامعات األردني�ة نايف أبو دلبوح 
ج�اءت الجامعة األردني�ة بالمركز 
للطالب  الع�ام  الترتيب  ف�ي  األول 
وبرصيد 142 نقطة، واحتلت الجامعة 
الهاش�مية المركز الثاني برصيد 113 
نقطة، أما المرك�ز الثالث فكان من 
 103 وبرصيد  اليرموك  جامعة   نصيب 

نقطة.
األردنية  الجامعة  احتل�ت  ذلك  إلى 
في الترتي�ب العام للطالبات المركز 

األول  برصي�د 158 نقطة، واليرموك 
110نقاط،  برصيد   الثان�ي  المركز  في 
المركز  ف�ي  الهاش�مية   والجامعة 

الثالث برصيد 64 نقطة.

وفي خت�ام المس�ابقات توج عميد 
البلقاء  جامع�ة  في  الطلبة  ش�ؤون 
الرياضي  االتح�اد  رئيس  عن  مندوبا 
العضايلة  الدكتورعدنان  للجامعات 

الجامعات الفائزة .

الجائزة  لنيل  الباح�ث  فرصة  وتزيد 
وفق�ا لع�دد ب�راءات اإلخت�راع 
المس�جلة في رصيده أو في حصوله 
عل�ى منحة خارجي�ة أو عمله ضمن 
فريق بحثي علمي، أو ش�غله لمنصب 
رئيس تحرير أوعض�و هيئة تحرير في 
لدى  ومعتمدة  محكمة  علمية  مجلة 
الجامعة في ذلك الع�ام، إضافة إلى 
ض�رورة أن تتطرق أبحاث�ه لمعالجة 
مش�كالت له�ا عالق�ة بالمجتمع 
موعد  في  تسليمها  يتم  وأن  األردني، 
أقصاه األسبوع األول من شهر كانون 
ثاني من كل عام، وترس�ل الى رئيس 
اللجنة في موعد أقصاه منتصف شهر 

شباط من العام الذي يليه.
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أخب�ار األردنية- كش�ف أس�تاذ 
األم�راض الداخلية وأم�راض الدم 
في  الجذعية  الخالي�ا  مرك�ز  رئيس 
عبداهلل  الدكتور  األردني�ة  الجامعة 
فريق  تمك�ن  عن  العب�ادي  عويدي 
المرك�ز من تصنيع جلد بش�ري في 
المختب�ر قابل للنقل واالس�تخدام 

لإلنسان.
وق�ال العبادي خالل مش�اركته في 
المؤتمر الذي عقد بالش�راكة ما بين 
األمراض  اختصاصيي  أطباء  جمعية 
والكلية  األطباء،  نقابة  في  الداخلية 
إن  أدنبرة،  ف�ي  البريطانية  الملكية 
من  الجلد  اس�تخرج  المرك�ز  فريق 
مص�ادر عدي�دة بما فيه�ا الخاليا 
الجذعي�ة للجلد وخالي�ا أخرى في 

الجسم.
أطباء  جمعية  رئي�س  قال  جهته  من 
اختصاصيي األمراض الداخلية رئيس 
المؤتمر الدكتور نايف العبدالالت إن 
اإلنجاز الذي يعتبر األول  من نوعه في 
مستوى  على  الجذعية  الخاليا  مجال 
وأيد  بجه�ود  جاء  العرب�ي،  الوطن 
أردنية بحت�ة، ودعم كل من صندوق 
التعليم  وزارة  ف�ي  العلمي  البح�ث 
وعمادة  األردنية  والجامع�ة  العالي، 

البحث العلمي .

مركزالخاليا 
الجذعية ينجح 

في تصنيع جلد 
بشري

أخباراألردني�ة - حصدت الجامعة 
»المهرجان  في  جوائز  ثالث  األردنية 
التكنولوجي الوطني الخامس 2012«، 
الذي عق�د في الجامعة الهاش�مية 
اإلبداعية،  الشباب  طاقات  الستثمار 
للتحديات  تكنولوجية  حلول  وتوفير 
التي تواجه قط�اع الطاقة واألعمال 

والحكومة والمجتمع.
وحصل مش�روع » توليد الطاقة من 
خالل حركة المش�اة ف�ي المناطق 
يوس�ف  ماهر  للطالبين  المزدحمة« 
وفري�د نص�ار من قس�م هندس�ة 
الجامع�ة  ف�ي  الميكاترونيك�س 
وإش�راف الدكت�ور مض�ر الزغول 
على  الميكانيك،  هندس�ة  قسم  من 

الجائزة األولى ضمن المحور البيئي .
كم�ا حص�ل مش�روع »الماس�ح 
للطالب  األبع�اد«  ثالث�ي  الضوئي 
هندس�ة  قس�م  من  التيتي  معتصم 
األول  المركز  عل�ى  الميكاترونكس 

ضمن محور الصناعة .
ال�ذي  المش�روع  فك�رة  وتأت�ي   
هندسة  قس�م  رئيس  عليه  أش�رف 

لطفي  الدكت�ور  الميكاترونيك�س 
الش�ريف إلى تحويل أبعاد أي جسم 
استعماله  يمكن  محوس�ب  لنموذج 
في عملية التصني�ع وضبط الجودة، 
بتكلفة بسيطة وسرعة عالية، تضاهي 
مواصف�ات أفضل ماس�حات ثالثية 
األسواق  في  حاليا  الموجودة  األبعاد 

العالمية .
 وعل�ى صعيد متص�ل قدمت هيئة 
األم�م المتح�دة للم�رأة جوائ�ز 
مستوى  على  مش�اريع  ثالثة  ألفضل 
المهرج�ان، وكان للجامعة األردنية 
قدمه  مش�روع  عن  بإحداها  نصيب 
نصار  وديانا  ذي�ب  خالد  الطالبي�ن 
من قس�م هندسة الحاس�وب حول 
المحاكاة  بواس�طة  التش�خيص   «
الحاسوبية لس�رطان البروتوستات« 
من  جعفر  إياد  الدكتور  إشراف  تحت 

قسم هندسة الحاسوب.
يذكر أن عدد المشاريع التي تقدمت 
للمرحلة األول�ى في المهرجان الذي 
يعقد س�نويا في إح�دى الجامعات 

األردنية زهاء )190( مشروعا.

»األردنية« تحصد ثالث جوائز في 
المهرجان التكنولوجي الخامس 

2012
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أخبار األردنية - س�ناء الصمادي 
- أعل�ن عميد كلية عل�وم التأهيل 
زياد  الدكتور  األردني�ة  الجامعة  في 
حوامدة حصول الكلية على االعتماد 
جميع  في  الخ�اص  األردني  الوطني 

تخصصاتها.
العلمي  الي�وم  خ�الل  ذل�ك  جاء 
السادس للكلية، والذي أقيم بحضور 
نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات 
درويش،  لميس  الدكت�ورة  الصحية 
ومشاركة واس�عة من أعضاء الهيئة 

التدريسية والطلبة .
وبي�ن الحوام�دة أن الكلي�ة ه�ي 
الجامعات  كلي�ات  بين  م�ن  األولى 
االعتماد  هذا  عل�ى  تحصل  األردنية 
الفتا   ، المختلف�ة  تخصصاته�ا  في 
إلى حصول قس�م الع�الج الوظيفي 
على االعتماد الخ�اص والعالمي من 

المؤسسة العالمية للعالج الوظيفي .
بالتواصل  ب�دأت  الكلية  أن  وأضاف 
العالمية  االعتم�اد  مؤسس�ات  مع 
العالمي  االعتم�اد  عل�ى  للحصول 
كاألطراف  التخصص�ات  باق�ي  في 
االصطناعية، وقس�مي علوم السمع 
والنط�ق، و العالج الطبيعي، لضمان 
جودة التعليم وتحسين مستوياته بما 

يضاهي الجامعات المتقدمة.

الكلية  »إن  الحوامدة  الدكتور  وقال 
عمل�ت وبدعم م�ن إدارة الجامعة 
خالل  من  المناسبة  البيئة  توفير  على 
لتتالءم  العلمية  مختبراته�ا  تجهيز 
مؤشرًا  يعتبر  الذي  االعتماد  ومعايير 
بيئة  وخلق  التعليم،  جودة  ضمان  في 
تنافس�ية تواكب التطورات الحديثة 
وخدمة  والبحث  التعليم  ميادين  في 

المجتمع«. 
وضعت  الكلية  أن  إلى  حوامدة  وأشار 
خطة اس�تراتيجية لإليفاد للسنوات 
كافة  تش�مل  المقبل�ة،  الخم�س 
التخصص�ات، لضمان رف�د الكلية 
ب�كادر مؤه�ل في البح�ث العلمي 

والتدريس . 
ونوه إل�ى أن الكلية س�تحصل على 
منح�ه بقيم�ة )200( ألف ي�ورو من 
جامعات إيطالي�ة لتطوير مختبرات 
واألط�راف  الطبيع�ي  الع�الج 
المس�اعدة،  واألجهزة  االصطناعية 
ألعضاء  تدريبية  دورات  إل�ى  إضافة 
تحتاجها  مجاالت  في  التدريس  هيئة 

الكلية .
بدوره�ا س�لطت مق�ررة الندوات 
المحاضرة  الكلي�ة  في  والمؤتمرات 
في قس�م العالج الطبيعي الدكتورة 
العلمي  اليوم  أهداف  على  تيسير  مها 

»علوم التأهيل« تحصل على 
االعتماد الخاص في تخصصاتها

والمس�تجدات العلمي�ة التي تتيح 
لطلب�ة الكلي�ة والباحثي�ن تبادل 
تخصصات  ف�ي  والمعرفة  الخبرات 

الكلية .
وتضمن اليوم العلمي عقد جلس�ات 
الصلة،  ذات  عدي�دة  محاور  تناولت 
واإلط�الع عل�ى أبح�اث علمي�ة 
واألطراف  القوقع�ة،  زراعة  أبرزه�ا 
االصطناعية، واألجهزة المس�اندة، 
واألطراف الس�فلية، وتأهيل أطفال 
الشلل الدماغي، فضال عن إقامة ورش 
عمل تناولت ف�ي عناوينها مكونات 
األطراف الصناعي�ة، والقدم، وتأثير 
الفس�يولوجية لألجهزة الكهربائية، 
والنطق،  السمع  اضطرابات  والعالج 

وعالج الديسك. 
 وعلى هام�ش اليوم العلمي افتتحت 
الدكت�ورة درويش معرضًا اش�تمل 
على أجهزة ومعدات مس�تخدمة في 
طب التأهيل، إضافة إلى منش�ورات 
الطبيعي  العالج  في  متخصصة  طبية 

والعالج الوظيفي والسمع والنطق. 

ش�ارك في أعم�ال الي�وم العلمي 
عدد كبير م�ن المختصين من وزارة 
الصحة والخدم�ات الطبية الملكية 
والقط�اع  األردني�ة  والجامع�ات 

الخاص.
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أخبار األردنية  -محمد مبيضين - 
جامعة  في  أمريكي  بحث  فريق  تمكن 
الطبيبة  يرأسه  لويس  سانت  واشنطن 
الطراونة  روان  الدكت�ورة  والباحثة 
اكتش�اف  من  األردنية،  الجامعة  من 
الدماغي  الس�ائل  في  جديد  بروتين 
مرض  تش�خيص  من  العلماء  يمّكن 
الزهايمر ف�ي مراحله المبكرة، وقبل 

ظهور أي أعراض للمرض.
البروتين   نس�بة  أن  العلم�اء  ووجد 
ترتفع  الدماغي  السائل  في   1-VILIP
بش�كل ملح�وظ عند كبار الس�ن 
بحوال�ي 2-3 س�نوات قب�ل ظهور 
أع�راض فق�دان الذاك�رة قصيرة 
الم�دى، واالضطرابات في الوظائف 
لمرض  المصاحبة  العلي�ا  الدماغية 
الزهايمر، ويعتبر هذا البروتين مؤشرًا 
قويًا لبداية األعراض، بينما تقل نسبة 
ممن  السن  كبار  في  الزهايمر  حدوث 
لديهم  البروتي�ن  هذا  نس�بة  تكون 

منخفضة.
وقالت الطراونة إن هذا االكتش�اف 
س�وف يمكن العلماء في المستقبل 
واللقاحات  العالج�ات  ب�دء  م�ن 
الموجه�ة ضد المرض ف�ي مراحله 
هذه  فعالية  زيادة  شأنه  من  المبكرة، 
األدوي�ة وقدرته�ا على من�ع تطور 

المرض.
فعالية  لضعف  الس�بب  أن  وأضافت 
لعالج  حالي�ًا  المتوف�رة  األدوي�ة 
البروتينات  بإزالة  والمعنية  الزهايمر 

المتراكمة مث�ل »أميليود« و»تاو«، 
إنه�ا تعط�ى للمريض بع�د ظهور 
تش�خيص  أن  إلى  الفتة  األع�راض، 
المرض ف�ي وقت مبكر يس�هم في 
تحين الفرصة المناسبة لوقف المرض 

قبل موت عدد كبير من الخاليا.
في  الدراسة  هذه  نتائج  نش�رت  وقد 
في  األميركية   Neurology مجل�ة  
عددها الصادر في مارس 2012، والقت 
العلمي  الوسط  من  واسعًا  استحسانًا 
ترجمتها  وتمت  األمريكي،  والبحثي 
األس�بانية  مثل  لغ�ات  ع�دة  إلى  

والفرنسية والبرتغالية واإليطالية.
إلى  عادت  الت�ي   - الطراونة  وقالت   
أرض الوط�ن قبل ش�هور والتحقت 
في  وأعص�اب  دم�اغ  كأخصائي�ة 
مستش�فى الجامع�ة االردنية -  إن 
كأداة  توفيره  يتم  سوف  الفحص  هذا 
بعد  الزهايمر  لم�رض  تش�خيصية 
اس�تكمال اإلج�راءات الالزمة في 
الوالي�ات المتحدة، مش�يرة إلى أن 
عيادة  أول  تأس�يس  على  جار  العمل 
الدماغ  ووظائف  الذاك�رة،  ألمراض 
ف�ي األردن في مستش�فى الجامعة 
األردنية، وس�يتم التعاون مع خبراء 
في جامعات أمريكية لتأسيس قاعدة 
لمرض  المستوى  عالية  علمية  بيانات 
الزهايم�ر ف�ي األردن لمتابعة تطور 

أعراض المرض ونسبة حدوثه.
األردن  ف�ي  الزهايمر  نس�بة  وحول 
وج�ود  ع�دم  الطراون�ة  أك�دت 

إحصائيات دقيق�ة ، وزادت » اعتقد 
أن النس�ب ق�د تك�ون متقاربة في 
الدول المتقدمة المشابهة لألردن في 
التكوين العمري، حيث ال تقل النسب 
-15 وحوالي   85 س�ن  فوق   %35 عن 
20% فوق سن 65، مع العلم أن معظم 
تش�خيصها،  يتم  ال  الزهايمر  حاالت 
وتعزى إلى أمراض الشيخوخة وتقدم 
العمر لعدم وج�ود إلمام كاٍف بهذا 
المرض، وصعوبة التمييز بين أعراض 
الزهايم�ر وأعراض الش�يخوخة  في 

بعض األحيان«.
يش�ار إل�ى أن الطراون�ة ه�ي أول 
في  الزهايمر  م�رض  في  اختصاصية 
األردن، حصلت على المركز األول في 
الجامعة  من  الطب  في  البكالوريوس 
حاصلة  وه�ي   ،  2003 ع�ام  االردنية 
الدماغ  ف�ي  األمريكي  الب�ورد  على 
في  األمريكية  والزمال�ة  واألعصاب 
من  والش�يخوخة  الذاكرة  أم�راض 
والبورد  األمريكية،  واشنطن  جامعة 
األردن�ي ف�ي الدم�اغ واألعصاب، 
وحازت على ع�دة جوائز من جامعة 
 Americanو األمريكية  واش�نطن  
دراس�تها  فترة  خ�الل   Registry
المتحدة  الوالي�ات  ف�ي  وعمله�ا 
 100 أه�م  قائمة  ضم�ن  واختي�رت 
ش�خصية في الطب للعام 2012 والتي 
 Marquis Who’s Who تنش�رها 

االميركية.

روان الطراونة .. ترأس فريقًا 

بحثيًا أمريكيًا يكتشف 

بروتين لتشخيص الزهايمر

أول اختصاصية في مرض الزهايمر في األردن
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الخيمي: ضعف اإلنجاز النسوي مرده 
األعباء االجتماعية

كتبت- فادية العتيبي 

لألقدار تصاريف، تلعب دورا في رسم خارطة حياتنا، التي ش�كلت في بعض المفترقات رغما عنا، لنُفطر مع 
مرور الزمن على حبها وتقبلها أيا كان وقعها.

ومن ذاكرة األيام تختزل اآلالم، آالم عش�نا لوعتها بفراق أحبتنا، هم كانوا مرسى األمان وواحة االطمئنان، 
رحلوا ورحل الفرح معهم، تاركين وراءهم قلوبا عشقت األرض، وتعلقت بمستقبل مجهول يملؤهم بانتظاره 

اإليمان باهلل والتوكل عليه.
والدكت�ورة هالة الخيمي الحوراني نائبة رئيس الجامعة األردنية لش�ؤون الدراس�ات العليا والبحث العلمي 
وضمان الجودة قصة نجاح وثبت من عتبات اليتم والقسوة، حققت حلمها في الدراسة متجاوزة كل العقبات 
التي واجهتها فأكملت تعليمها وصواًل إلى الدرجات العليا، ومحافظة في الوقت ذاته على األمانة التي تركها 

لها والدها، فكانت على قدر الِحمل والمسؤولية. 
تلك كانت البداية، وإليكم تفاصيل الحكاية تس�ردها لنا الدكتورة هال�ة الخيمي الحوراني، في حديث تبوح 
فيه بذكرياتها، وقصة كفاحها، وجل انجازاتها، تنثرها على صفحات »أخبار األردنية«، بتالت ورد ، لتلتقطها 

أقالمنا بكل حب وتقدير واحترام.

أول محاضرة... وأول عميدة...وأول نائبة رئيس في حديث مع »أخبار األردنية«

70



ظروف قاهرة ورغبة جامحة
ف�ي ج�و يعب�ق بالطيب�ة، تحدثنا 
الدكت�ورة هال�ة الخيم�ي عن تلك 
التي  تلك  صعبة  أي�ام  وتقول  األيام، 
وفاة  بعد  األربعة  وأخوتي  أنا  عشناها 
والدّي، فقد كن�ت وقتها في مرحلة 
وافتهما  عندما  الجامعية  الدراس�ة 
المنية، فتوليت مس�ؤولية االهتمام 
بهم وتلبية احتياجاتهم، واس�تعنت 
على ه�ذا الحمل ب�اهلل الذي أمدني 
بالقوة والس�يما أن أسرتنا تنحدر من 
أصول س�ورية فلم يك�ن ثمة أقارب 
نعتمد عليهم ليش�اركوني مسؤولية 
والداي  غرسه  بما  وتسلحت  األسرة، 
ف�ّي وفي إخوت�ي من تعالي�م دينية 

تعيننا، وثقة برحمة رب العالمين.
حجم  من  الرغم  وعل�ى  وتقول  تتابع 
الضغوط التي عشتها في تربية إخوتي 
إال أنني ل�م أفكر للحظ�ة بالتوقف 
بها،  أوالتضحية  دراس�تي  إتمام  عن 
بل ثابرت وجاه�دت جهاد الصابرين 
على أداء واجب�ي تجاههم من جهة، 

ومتابعة دراستي من جهة أخرى.

خيار صعب
الخيمي  الدكت�ورة  تابعت  بالفع�ل 
دراستها لعلم »األحياء« في الجامعة 
بتفوق،  تخرج�ت  أن  وما  األردني�ة، 
لدراس�ة  منحة  على  حصل�ت  حتى 
الماجستير من الجامعة األمريكية في 

بيروت.
عن تل�ك الفترة تق�ول لقد ترددت 
كان  فقد  المنح�ة  قب�ول  في  كثيرا 
ش�عوري تجاه أختي الصغي�رة  التي 
كنت بمثابة أمها، يحتم علي رفضها، 
تش�جيع  لكن  بها،  لالعتناء  والبقاء 
أسرتي لي واصرارهم على عدم إضاعة 
بأنني  التام�ة  وقناعتهم  الفرص�ة، 
أهل لهذه المنح�ة، دفعني للموافقة 

ألحزم أمتعتي استعدادا للسفر.

أول درجات سلم المجد
وفي  للحياة  تبتس�م  أن  التحدي  قمة 
التي  فالغص�ات  غصة،  أل�ف  قلبك 
كان�ت تتصارع في )قل�ب الخيمي(
حزن�ا على ف�راق أس�رتها وأحبتها 
الجد  مضاعفة  إل�ى  دفعتها  وديارها 
بالجامع�ة  فالتحق�ت  والمثاب�رة، 
علم  ف�ي  وتخصص�ت  األمريكي�ة 
»األحياء الدقيق�ة«، وتجّلى تفوقها 
هن�اك ب�أن عملت مس�اعد بحث 

وتدريس ومش�رفًا عل�ى الطلبة إلى 
جانب دراس�تها، وعادت من بيروت 
وُعينت أول محاضرة متفرغة في كلية 
ثم  ومن  األردنية،  الجامعة  في  العلوم 

مساعدا لعميد شؤون الطلبة.
 وتضي�ف ب�دأت العم�ل محاضرة 
حلمي  لكن  العلوم،  كلية  في  متفرغة 
لم يتوقف عند ه�ذا الحد، بل كنت 
أس�عى لمواصة تعليم�ي والحصول 
الظروف  لكن  الدكتوراه،  درجة  على 
في تلك الفترة ل�م تكن في صالحي؛ 
فق�د ُحرمت ف�ي ذل�ك الوقت من 
في  للدراس�ِة  منحة  عل�ى  الحصول 
للرجاِل  كانت  األولوي�ة  ألن  الخارج 
األمر  زاد  كفاءتهم،  عن  النظر  بغض 
المواد  مني  ُس�حبت  عندما  تعقيدا 
التي  كنت أدّرس�ها، نظ�رًا لوجود 
بتدريس�ها  أحق  هم  دكتوراه  حملة 
نظر  وجهة  من  الماجستير  حملة  من 
على  تدريسي  ليقتصر  المس�ؤولين، 

الجانب العملي فقط.
إال  اإلحباطات  تل�ك  كل  م�ع  لكن 
أنني ل�م أيأس أو أتوان�ى للحظة عن 
تحقي�ق هدفي، فطموح�ي أكبر من 
الماجستير،  بشهادة  االكتفاء  مجرد 
ففكرت في ح�ل يمكنني من متابعة 
الطريق  وكان  الدكت�وراه،  دراس�ة 
الوحي�د أمام�ي أن أدرس من خالل 
بين  خالله  من  أتنقل  مشترك  برنامج 
األردن وبريطاني�ا حي�ث أدنبره في 
مش�اق  بذلك  متحملة  اس�كتلندا، 

الدراسة وكلفتها المادية الباهظة.

اعتراف بالجميل
العلم  وع�اء  إال  يضيق  وع�اء  »كل 
لم  الخيمي  الدكتورة  هي  وها  يتسع« 
تتوان لحظة في أن تنهل من فيض هذا 
الوعاء لتحصل على درجة الدكتوراه 
زمالئه�ا  قب�ل  وتتخ�رج  بتمي�ز، 
المتفرغين من دفعتها على الرغم من 
أن جهودها كانت موزعة بين الدراسة 
والتدريس، دون أن تنكر جميل رفيق 
دربها، وش�ريك حياته�ا الذي كان 

دائما عونا لها وملهما لعزيمتها.
ال أس�تطيع أن أنكر أن زوجي كان له 
الفضل الكبير ف�ي نجاحي وحصولي 
من  فبالرغم  الدكتوراه،  شهادة  على 
مسؤولياتي كزوجة وأم ألوالد صغار، 
إال أنه لم يتأخر لحظة في مد يد العون 
األسرية،  واجباتي  في  ومساعدتي  لي 
ناهيك عن تشجيعه المستمر ودعمه 

كل  في  ومعنويا  نفسيا  لي  المتواصل 
مرة ش�عر فيها أنه م�ن الممكن أن 
أتقاعس أو أحبط ، خاصة وأن ظروف 
دراس�تي للدكتوراه لم تكن مواتية، 
في ظ�ل مزاوجتي ما بي�ن التدريس 
واحد  آن  في  والدراس�ة  الجامعة  في 
التي  الدراس�ة  صعوبة  م�ن  بالرغم 
مضاعف،  وتفرغ  لجهد  تحتاج  كانت 
مني  طلب  عندما  األم�ر  صُعب  وقد 
واضطررت  كامل،  ب�دوام  التدريس 
دراستي  وأنجز  عملي  أتابع  أن  حينها 
وأبحاثي خارج أوقات الدوام الرسمي 
بالنهار،  اللي�ل  واصلة  العطل،  وفي 
والح�ال مثله ف�ي بريطانيا، فكنت 
أول م�ن يفت�ح المختب�ر وآخر من 
الصعاب  كل  بذل�ك  متحدية  يغلقه 
على حس�اب صحتي وحساب أسرتي 
وأطفالي، تحقيقا لهدفي في الحصول 

على الدكتوراه.

مناصب عديدة وخبرات فريدة
وهذه  اإلرادة  تولد  المعاناة  رحم  من 
قص�ة إنس�انة جاه�دت وكافحت 
التي  الصعاب  كل  مذلل�ة  وتحملت 
دراس�تها  س�نين  طيلة  واجهته�ا 
الجهد  ع�رق  بحبات  خضب�ت  التي 
والمثاب�رة، لتحقق أمان�ي ما عادت 
أس�يرة قلبها وقلب من حولها ممن 
انتظروا هذه اللحظة التي أينعت فيها 
وتفهمهم  ودعمه�م  عطائهم  بذار 
تقلدها  الغيث  أول  ف�كان  لوضعها، 
الطلبة  ش�ؤون  عميد  نائب  لمنصب 
أستاذًا  حينها  وكانت   1994 العام  في 
منصب  تسلمت  ثم  ومن   ، مس�اعدًا 
قائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بعد 
العام  في  األصيل  العميد  مدة  انتهاء 
1996، لتتدرج بعدها لمنصب مساعد 
عميد كلية العل�وم في العام 1997-
عميد  نائب  منص�ب  ثم  ومن   ،1998
لتعين   ،2005 الع�ام  في  العلوم  كلية 
في تلك السنة في منصب عميد كلية 
الثانية  وللمرة  بذلك  وتكون  العلوم، 
لكلية  عميد  منصب  تتقلد  امرأة  أول 

العلوم في الجامعة األردنية.
هذه  في  تدرج�ي  إن  الخيم�ي  تقول 
أهلتني  خبرات  أكس�بني  المناصب 
لتحمل أعباء العمل، وجعلتني قادرة 
على التمي�ز ف�ي كل منصب كنت 
أش�غله، فالمرأة العاملة حتى تكون 
قادرة على االس�تمرار ف�ي موقعها 
غيرها  عن  »متميزة«  تكون  أن  عليها 
لتكون محط ثقة وإعجاب من حولها.
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وتضيف »إن الم�رأة األردنية أثبتت 
قدرتها فعال على القيادة في أي موقع 
كان ولدينا أمثلة عديدة من وزيرات، 
وس�فيرت، ونائب�ات، وقاضي�ات، 
بالتمثيل  مقارنة  جيدة  نسبة  يشكلن 
القيادية  للم�رأة  العالمي  النس�بي 
على  يدل  وهذا  الدراس�ات،  بحسب 
مؤكدة  رؤس�ائها،  ثقة  المرأة  حيازة 
أن الم�رأة قادرة عل�ى إنجاز العمل 
وجود  إلى  الفتة  متاعبه  واس�تيعاب 
عالقة تش�اركية تجمع بي�ن المرأة 
والرجل ف�ي العم�ل دون أن يطغى 

أحدهما على اآلخر.

لوحة فسيفسائية من اإلنجازات
إنجاز يتلو إنجازًا حققته هالة الخيمي 
في كل خط�وة صعدت فيها س�لم 
العال، صانعة بذلك لوحة فسيفسائية 
زينته�ا بالعم�ل ال�دؤوب، وها هي 
تحدثن�ا ع�ن أه�م إنجازاتها خالل 
عمله�ا كعميدة في كلي�ة العلوم، 
لتقول  وجهها  مالمح  يغلف  واألسف 
أكثر ما يزعجني ويؤلم قلبي هو إلغاء 
مبادرة لقاءات التواصل الودية  والتي 
تعرف ب�»يوم الخريج«، التي باشرت 
بتنفيذها سنويا بين كوادر الكلية من 
عمداء ورؤساء أقسام و أعضاء هيئة 
تدريسية قدامى وموظفين وخريجين، 
يلتقون ويتبادلون األحاديث في إطار 
مع  االجتماعي  التواصل  روابط  تعزيز 
الكلية، وضم�ن أجواء يغلفها الحب 
وال�ود واالحترام، وق�د حازت هذه 
الفكرة على إعج�اب الجميع، وكان 
هن�اك تعاون مثمر م�ن قبل الكادر 
تنفيذها،  على  معه  أعمل  كنت  الذي 
مغادرتي  بعد  ألغيت  ما  لسبب  لكنها 

المنصب.
وتضي�ف كنت أيضا أعم�ل جاهدة 
وصيانة  الكلي�ة  مبانى  تهيئ�ة  على 
بكاف�ة  وتزويده�ا  محتوياته�ا، 
التجهي�زات التي تجع�ل منها بيئة 
علمية مناس�بة إلع�داد أجيال هم 
فض�ال  ورواده،  المس�تقبل  بن�اة 
من  مالي  لدع�م  اس�تقطابي  ع�ن 
للنهوض  وخارجها  الجامع�ة  داخل 
بالمس�توى العلم�ي والبحث�ي في 

الكلية.
 

انفراد للمرة الثالثة
كانت في سباق مع الزمن وهي تخوض 
غمار معترك مسيرة العطاء متجاوزة 
عقارب ساعات آتية وأيام عمر قادمة، 

في تحقيق بصم�ات خلدت في تاريخ 
الدكتورة  لتكاف�أ  المهني،  عمله�ا 
الخيم�ي وتعين في الع�ام 2010 نائبة 
الدراسات  لش�ؤون  الجامعة  لرئيس 
العلي�ا والبح�ث العلم�ي وضمان 
على  الثالثة  للم�رة  ولتكون  الجودة، 
التوال�ي بين القيادات النس�وية في 
الجامع�ة، صاحب�ة لق�ب االنفراد 
والتمي�ز، وتكون أول امرأة تش�غل 

منصب نائب للرئيس.
تقول الخيمي »تقلدي لهذا المنصب 
جعلني أدرك عظم المس�ؤولية التي 
أثبت  أن  وعلي  كاهل�ي،  على  وقعت 
المنصب  بهذا  جديرة  أنني  لرؤسائي 
الذي لم أصل له إال لثقتهم  بكفاءتي 
وقدرت�ي عل�ى قيادته، وله�ذا فأنا 
أعمل جاهدة عل�ى تعزيز تلك الثقة 
وتقديم أفضل ما لدى، في سبيل دفع 
وتطوي�ر العملي�ة التعليمية تنفيذا 

الس�تيراتيجيات وخط�ط الجامعة 
للوص�ول إل�ى مص�اف الجامعات 
العالمية، من خالل االهتمام بالبحث 
العلم�ي و برامج الدراس�ات العليا 
ضمان  معايير  واعتم�اد  المتطورة، 

الجودة.

البحث  مجال  في  عظيمة  جهود 
العلمي

فيما يتعلق في مجال البحث العلمي، 
ش�وطا  قطعنا  لقد  الخيم�ي  تقول 
كبيرا ف�ي تطويره من خ�الل زيادة 
أبحاث  مش�اريع  دعم  مخصص�ات 
والمس�اهمة  مختلفة،  قطاعات  في 
ف�ي تهيئة البيئ�ة المناس�بة لعقد 
االتفاقي�ات مع الجه�ات الداعمة، 
وتمويل إنش�اء عدد من المختبرات 
في بع�ض الكليات العلمية، وحضور 
وإقام�ة مؤتمرات علمي�ة، وتقديم 
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الدع�م التكنولوج�ي للباحثين من 
المجالت  وإص�دار  وأجهزة،  برامج 
العلمي�ة المحكم�ة، والتواصل مع 
مشاريع  الستقطاب  الخاص  القطاع 
المخصصات  وزي�ادة  اس�تثمارية، 
الجامعة  ميزاني�ة  ضم�ن  المالي�ة 
الس�نوية، فض�ال عن حوس�بة كل 
اإلجراءات التي تتخذ بغية تحس�ين 

متابعة العمل.
وقد اس�تطعنا دعم م�ا يقارب 456 
كتابا ما بي�ن كتاب ومؤلف ومترجم 
أن  بعد  ماجس�تير،  ورسائل  ومحقق 
تلك  تقييم  إجراءات  في  الس�ير  تم 
الكتب وتحكيمه�ا من قبل مقيمين 
إجراءات  في  المتبعة  األصول  حسب 

التحكيم.
في  تطلعاتن�ا  حج�م  إن  وتضي�ف 
ه�ذا المجال يفوق م�ا أنجزناه حتى 
هذه اللحظ�ة ، فطموحاتن�ا في أن 
تصب�ح الجامع�ة األردني�ة جامعة 
يدفعنا   ،2017 ع�ام  بحل�ول  عالمية 
إلى  تكثيف الجه�ود وتضافر العمل 
مالي  دعم  عل�ى  الحصول  خالل  من 
من مص�ادر خارجية خاصة وأن قيمة 
الدع�م المرصودة ال تف�ي بتحقيق 
إلى  أضف  المس�تقبلية،  طموحاتنا 
ذلك أننا نس�عى إلى تحس�ين البيئة 
التدريس�ية   الهيئة  ألعضاء  البحثية 
مثل  تحفيزه  س�بل  دراسة  خالل  من 
تخفي�ف العبء الدراس�ي أو زيادة 
الحوافز المالية، وإيجاد فرق مساندة 
لعملية البح�ث العلمي من النواحي 
اللوجس�تية واالستش�ارية العملية 
على  والعمل  والمالي�ة،  واإلداري�ة 
جميع  لمتابعة  محوسب  نظام  إيجاد 
وتقوية  باألبحاث،  المتعلقة  األعمال 
س�بل التعاون مع المراك�ز البحثية 
والجامعات  الجامع�ة  في  وتفعيلها 
األردني�ة واإلقليمي�ة والعالمي�ة، 
للقيام  المؤهل�ة  الكوادر  وتدري�ب 
بتلك المهام، والتركيز على المشاريع 
ذات األولوية الوطنية ) مياه، وطاقة، 
وبيئة، وتعلي�م( للحصول على دعم 
من الجهات المختلفة  وغيرها الكثير 

من الخطط.

قبل  م�ن  وخاص  ع�ام  اعتماد 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة 

العالي
األردنية  الجامع�ة  س�عي  وح�ول 
ف�ي غم�رة التناف�س الحاصل بين 
والعربي�ة  األردني�ة  الجامع�ات 

شهادات  على  الحصول  في  والعالمية 
العالمي،  واالعتم�اد  الجودة  ضمان 
تقول الخيمي نحن في سباق مع الزمن 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  ظل  في 
الذي تش�هده الحركة التعليمية في 
العالم العربي والمحلي، ونسعى بكل 
لتتبوأ  بالجامع�ة  االرتقاء  إل�ى  جد 
مكانة مرموقة ضمن قائمة الجامعات 
المتميزة ليس على المستوى المحلي 
العربي  المستوى  على  وإنما  فحسب، 
قفزات  حققنا  وق�د  أيضا،  والعالمي 
ملحوظ�ة على ج�دول التصنيفات 
العالمي�ة  للجامع�ات األكثر تميزا 
 ، »الويبوماتريكس«  تصنيف  بحسب 

وما زلنا نطمح للمزيد.

و في اس�تعراضها لجملة اإلنجازات 
اعتماد  ت�م  تق�ول  تحققت  الت�ي 
من  عاما  اعتمادا  األردني�ة  الجامعة 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  قبل 
العال�ي، باإلضاف�ة إل�ى اعتماد ما 
يزي�د ع�ن 95% من نس�بة البرامج 
الجامعة  في  الموج�ودة  األكاديمية 

اعتمادا خاصا.
على  الحص�ول  اس�تطعنا  وتتاب�ع 
ش�هادات ضمان الج�ودة لعدد من 
والعمل  الطب  كلي�ة  منها  الكليات 
جاري للحصول على شهادات جديدة 
لمعظم كلي�ات الجامعة المختلفة، 
حصول  إلى  ذاته  الوقت  في  مش�يرة 
على  األردنية  الجامع�ة  مستش�فى 
من  عالمية  دولية  ش�هادات  خمس 
ISO(،وتضيف   ( ال�  شهادة  ضمنها 
أن الجه�ود تب�ذل للحص�ول على 
ش�هادة ال��) A BET( األمريكية 
وتكنولوجي�ا  الهندس�ة  لكلي�ة 
ومعايير  شروط  وتحقيق  المعلومات، 
طب  لكلية   )A DEE ال�)  ش�هادة 
األسنان ، باإلضافة إلى السعي لتطبيق 
معظم  على   )9001  ISO  ( ال�  شهادة 
والوحدات  األكاديمي�ة  الكلي�ات 
سوية  من  للرفع  الجامعة  في  اإلدارية 
الجامعة  مستش�فى  أن  كما  أدائها، 
األردني�ة اس�تطاع الحص�ول على 
من  عالمية  دولية  ش�هادات  خمس 
الفتة   ،)ISO  ( ال�  ش�هادة  ضمنها 
الدكتور  الجامعة  رئي�س  حرص  إلى 
اخليف الطراون�ة واهتمامه الالفت 
لالرتقاء  س�عيا  المضمار،  ه�ذا  في 
بالجامعة والرفع من شأنها ومكانتها 
بي�ن مص�اف الجامع�ات العالمية 

المتقدمة.

براءة اختراع تسجل للخيمي
الذي  اإلنجاز  إلى  اإلش�ارة  من  والبد 
تفوقت فيه الدكت�ورة هالة الخيمي، 
اختراع  لبراءة  استحقاقها  خالل  من 
في اكتشافها الذي حمل اسم األردن 
حيث  باستر،  معهد  في  والمس�جل 
وجدت نوعا من البكتيريا يس�تخدم 
في المكافح�ة الحيوية وتم تجربتها 
الممرضة،  الفطري�ات  بع�ض  على 
المكافحة  اس�تخدام  من  يقلل  مما 
الكيميائي�ة ف�ي البيئ�ة وتقلي�ل 

أخطارها، 
العلمي  البح�ث  إن  الخيمي  تق�ول   
قد يؤدي إلى إكتش�افات ولكن هذه 
اإلكتش�افات ل�م تمن�ح األهمية، 
وتضيف أن قلة حصول النس�اء على 
براءة اخت�راع يعود لقل�ة تفرغهن 
وانش�غالهن في ش�ؤون أس�رية أو 
اجتماعية، وفي مجال العمل ، إضافة 
إلى العام�ل الم�ادي، فكلفة براءة 
االختراع ف�ي الخارج عالية جدا على 
والمؤسس�ات  الجامعات  مس�توى 

العلمية، فكيف هو الحال باألفراد؟

خارج النص

عن  قليال  تحدثينا  أن  لك  هل   •
حياتك األسرية؟

مما الشك فيه أنني أعيش حياة أسرية 
واألمان،  واالس�تقرار  الحب  يملؤها 
بع�د أن م�ن اهلل علي ب�زوج  يقدر 
قيمة الم�رأة ويحترمها، وقد كان له 
خالل  من  له  وصل�ت  فيما  كبير  دور 
والمعنوي،  النفس�ي  للدعم  تقديمه 
وتش�جيعي، وتفهمه لظروفي، زينت 
المتفتح،  وأملها  عمري  بزهور  حياتي 
أبنائي وأحفادي هم مصدر س�عادتي 

وراحتي.

• أي المناصب األقرب إلى قلبك 
ووجدت فيها ذاتك؟  

كان  حينه  في  تقلدته  منصب  كل  في 
األحب إلى قلبي، كان لي فيه ذكريات 
حلوة ومرة، إنجازات توالت مع توالي 
تل�ك المناصب، وأعتق�د أنه كلما 
المسؤولية  حجم  زاد  درجة،  نهضت 
الملقاة على عاتقي، وما يس�رها اهلل 
حولي،  م�ن  خدمة  أج�ل  من  إال  لي 
وأتمنى من اهلل أن يقدرني على تقديم 

األفضل دائما.
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في  تش�غلينها  عديدة  • مواقع 
لمنصب  باإلضافة  الحالي  الوقت 
أن  لك  هل  الجامعة،  رئيس  نائب 

تحدثينا عنها؟

باإلضاف�ة لم�ا ذك�ر، فأن�ا أعمل 
مستش�ارة في وزارتي التعليم العالي 
وش�ؤون المرأة، وعض�و في مجلس 
والتكنولوجيا  العل�وم  جامعة  أمناء 
في  وعض�و  لألردني�ة،  باإلضاف�ة 
المرأة  لجان  لتجمع  األعلى  المجلس 
في األردن، وعضو ف�ي مجلس أمانة 
عمان، وغيرها من اللجان المجتمعية 
في الجامعة األردنية وخارجها، فضال 
المنظمات  من  عدد  في  عضويتي  عن 
من  عدد  في  ومشاركتي  والجمعيات، 
واإلش�راف  والندوات،  المؤتمرات 

على رسائل الماجستير والدكتوراه.

توازني  أن  اس�تطعت  كي�ف   •
ما بي�ن ظروف عمل�ك الصعبة 

وحياتك العائلية؟

قد يك�ون التنظيم هو س�ر النجاح، 
وبه يس�تطيع المرء تحقيق ما يصبو 
إليه مهما زادت المس�ؤوليات وكبر 
حجمها، لكنني ال اس�تطيع أن أنكر 

من  األم�ور  ببعض  ضحي�ت  أنن�ي 
عالق�ات اجتماعية وأحيانا أس�رية 

ألحقق هذا التوازن.

العنف  ظاهرة  تقيمي�ن  • كيف 
جامعاتن�ا  ف�ي  الموج�ودة 

األردنية؟

العنف ال يقتصر على الجامعات فقط، 
المجتمعات  كل  ف�ي  موجود  هو  بل 
أنه  أعتقد  وال  والعالمي�ة،  العربي�ة 
جامعاتنا  في  »ظاهرة«  يشكل  أصبح 
فالجامعة  ولهذا  وجوده،  من  بالرغم 
على  واضحة  سياس�ات  ضمن  تعمل 
اجتثاثه م�ن جذوره من خالل تطبيق 
التواصل  وتعزي�ز  األنظم�ة،  بعض 
المباشر مع الطلبة بما يفيدهم ويفيد 
بعض  إجراء  ع�ن  فضال  مجتمعهم، 
التعديالت على الخطط الدراسية بما 
والعملية  العلمية  خبراتهم  من  يرفد 

التي تؤهلهم لسوق العمل.

الجامع�ة  ل�ك  تعن�ي  • م�اذا 
األردنية؟

أن�ا ابن�ة الجامعة األردني�ة وأفخر 

وعملت  درس�ت  ففيه�ا  بذل�ك، 
وكرمت وس�أظل دوما االبنة الوفية 
لها ما حيي�ت، وأتمنى أن أراها قريبا 

في مصاف الجامعات العالمية.

حصلت  جائزة  أجم�ل  هي  ما   •
عليها؟ 

كثيرة هي الجوائز التي حصلت عليها 
وتعني لي الكثير، لكن تتوجها الجائزة 
التي م�ّن اهلل بها عل�ي وهي حفظي 
لكتاب�ه عز وجل، فكلم�ات اهلل نور 
يشع في قلبي وتهدي سريرتي، يتبعها 
محبة  وهي  نفس�ي  على  غالية  جائزة 
أبنائ�ي وبناتي، وتقديرهم لمس�يرة 

كفاحي.

: لك  تعني  • ماذا 
األمومة: العطاء

العلم: ال ينتهي
الفشل : تجربة محفزة من الممكن أن 

تفضي إلى نجاح
الحياة: طريق إلى الجنة

األمان: االستقرار
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د. جمال الخطيب 

شاهدناها  التي  لالشمئزاز  المثيرة  السلوكيات  تلك  بإدانة  هذه  مقالتنا 
وتلفزيون  خندقجي  حنان  الصحفية  أعّدتها  التي  اإلعالمية  التقارير  في 
أل BBC العربي حول إساءة معاملة بعض أطفالنا ذوي اإلعاقة، ونطالب 
بإيقاع العقاب المناسب بحق كل من ارتكبها. فاالعتداء على األطفال ذوي اإلعاقة 
ومساس  باإلنجازات،  الحافلة  الطويلة  األردنية  الخاصة  التربية  مسيرة  على  اعتداء 

بهيبتها، وإساءة لسمعتها.
حوالي  سبب  تكون  قد  المعاملة  إساءة  أن  إلى  أشارت  دولية  تقارير  عدة  أن  إلى  وننّوه 
25% من اإلعاقات لدى األطفال. أال يكفي هؤالء األطفال ما يالقونه من معوقات وما 
يواجهونه من صعوبات نتيجة ضعف لم يختاروه بإرادتهم لنزيد من شدة إعاقتهم بداًل 
من أن نخففها! أال يدعونا ديننا الحنيف إلى التعامل برحمة مع ضعفائنا والعطف على 

صغارنا؟
األردن،  في  الخاصة  التربية  مراكز  بعض  في  شاهدناها  التي  المذمومة  الممارسات  إن 
كما قال جاللة الملك، مرفوضة بالمطلق وال يمكن قبولها أو تبريرها. فال الصعوبات 
العمل  ظروف  وال  تبررها،  اإلعاقة  ذوي  األطفال  بعض  تعليم  عليها  ينطوي  التي 
من  خّفف  وقد  آخر.  عامل  أي  وال  الظالمة،  اإلدارات  وال  الرواتب،  تدّني  وال  القاسية، 
رسالة  جاللته  وّجه  حيث  فورية  جاءت  الملك  جاللة  استجابة  أن  باإلحباط  إحساسنا 
سامية للحكومة األردنية يوم االثنين الموافق 14 أيار عّبر فيها عن استيائه الشديد من 
تعّرض هذه الفئة العزيزة إلساءات وانتهاكات. وأّكد جاللته أن كرامة اإلنسان خط 

أحمر وفوق كل اعتبار.
ووجه جاللته الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ولتقييم عمل المراكز الخاصة والعامة، 
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتحويل كل من يثبت تورطه بارتكاب 

تجاوزات وانتهاكات إلى القضاء.
نبيلة  إنسانية  رسالة  ذات  مهنة  هي  بل  له،  عمل  ال  لمن  عماًل  ليست  الخاصة  التربية 
الخاصة  التربية  فكوادر  رقيًا.  المدونات  أكثر  من  وأخالقي  مهني  سلوك  مدونة  ولها 
في  وتسهم  الممكن،  األقصى  الحد  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قدرات  بتطوير  تلتزم 
وعلى  عنهم  الدفاع  على  وتحرص  أسرهم،  وعلى  عليهم  بالفائدة  تعود  التي  األنشطة 
ممارسات  في  تشارك  وال  لهم،  الخدمات  تقديم  عملية  تنظم  التي  القوانين  تحسين 
غير أخالقية أو غير قانونية. هذه هي التربية الخاصة التي تعّلمها ويؤمن بها ويمارسها 

السواد األعظم من معلمينا.
في  الخاصة  التربية  نظام  وتجويد  التفكير  إلعادة  فرصة  حدث  ما  في  نرى  إننا  نعم 
فيه  وليبقى  المقدمة  في  دومًا  ويكون  ليتحسن  وإنما  عهدناه  كما  ليبقى  ال  األردن 
العربية،  الخاصة  التربية  رائد  لقب  بجدارة  استحق  فاألردن  فقط.  المتميزة  الكوادر 
وبذل جهودًا حثيثة في العقود الثالثة الماضية لإلرتقاء بالخدمات والبرامج الخاصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، ُومنح جائزة روزفلت عام 2005 لتميزه في الدفاع عن حقوق 
التي  العربية  الدول  أولى  من  وكان  األوسط،  الشرق  مستوى  على  األشخاص  هؤالء 
لرعاية  قانونًا  وأصدرت  الخاصة،  التربية  في  عليا  دراسات  برامج  إنشاء  إلى  بادرت 

المعوقين، وصادقت على االتفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ولكن لنتذكر أن من أساء لألطفال هي تلك الفئة المسيئة وليس نظام التربية الخاصة 
األردني الذي نعتز به والذي كان وال يزال له فضل كبير على التربية الخاصة في الدول 
لنظام  اإلساءة  بأن  ونذكر  قولنا.  هو  مما  أكثر  قولهم  وذلك  كافة.  الشقيقة  العربية 
يخدمهم.  الذين  لألطفال  اإلساءة  من  سوءًا  أقل  ليست  األردني  الخاصة  التربية 
الخاصة  التربية  في  وليست  الخاصة  التربية  موجة  ركبوا  الذين  أولئك  في  فالمشكلة 
نفسها. وال يجوز الحكم على النظام كله ردًا على تصرف بعض الخارجين عن مبادئه 

إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة خطوات للوراء

مقاالت

د. منى الحديدي
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مقاالت

ألن في ذلك ظلمًا وإجحافًا بحقوق األكثرية الغالبة. وال ينبغي أن يدفع ما شاهدناه من 
صور مفجعة البعض إلى التعميم الخاطئ عن نظام التربية الخاصة في األردن. وكما قال 

المتنبي: »فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا ...... فأفع�اله الالئي سررن أُل�وف«.
فتوفير بيئة إنسانية آمنة، وإيجابية، ومتقبلة، وصحية هو حجر األساس في تعليم هؤالء 
لتعديل  أساليب  هي  اإلنسانية  غير  تصرفاتهم  أن  يّدعوا  أن  أساءوا  لمن  وليس  األطفال. 
التربية  أن  الجميع  ونذّكر  براء.  منهم  الخاصة  والتربية  السوك  تعديل  فعلم  السلوك 
الخاصة لم تكن يومًا عماًل سهاًل وال يتقنها إال من كان متخصصًا وذا خبرة. وندعو كل 
عن  له  يبحث  أن  فعال  بشكل  تعليمهم  عن  يعجز  أو  األطفال  هؤالء  يفهم  أو  يقبل  ال  من 
مكان آخر يسقط فيه إخفاقاته وإحباطاته. وفي الوقت ذاته، ندعو خفافيش الظالم أن ال 

يترزقوا على مآسي األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم في أية دولة من دول العالم.
عرضة  كله  العالم  في  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  والمتخصصون«  »المسؤولون  يعرف  أال 
آليات  ويطورا  منها،  للوقاية  فيخططوا  حدوثها  يتوقعوا  لم  لماذا  المعاملة؟  إلساءة 
ارتكابه  يثبت  من  بحق  رادعة  قانونية  إجراءات  ويتخذوا  عنها،  والتبليغ  لرصدها  عملية 
الذين  هم  رعايتهم  مسؤولية  إليهم  توكل  من  أن  يصّدق  يقولوا:من  أن  مقبواًل  ليس  لها؟ 
أال  النفسية؟  صحتهم  وتدهور  مشكالتهم  تفاقم  في  ويتسببون  حقوقهم  ينتهكون 
يعرفون أن أحد مسوغات االتفاقية الدولية لتعزيز وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة تمثل 
أو  للعنف  التعرض  في  أكبر  خطرًا  يواجهون  ما  غالبا  األشخاص  هؤالء  بأن  االعتراف  في 
االستغالل.  أو  المعاملة  وسوء  الالئقة  غير  المعاملة  أو  اإلهمال  أو  االعتداء  أو  اإلصابة 
العالم  في  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  إلى  أشارت  التي  التقارير  عشرات  على  يّطلعوا  ألم 
هدفًا  فيهم  يرى  البعض  يجعل  ضعفهم  ألن  واإلساءة  العنف  من  شتى  ألنواع  يتعرضون 
سهاًل. ألم يّطلعوا على التقارير الصادرة عن األمم المتحدة التي قّدمت أرقامًا مفزعة عن 
تعرض هؤالء األطفال إلساءة المعاملة في كل دول العالم. أال يعرفون أن إساءة معاملة 
هؤالء األطفال قد تحدث في كل من البيت، والشارع، والمركز أو دار الرعاية. أال يدركون 
مسؤولياتها،  وتعدد  رواتبها،  وتدني  تأهيلها،  وضعف  الكوادر  أعداد  في  النقص  أن 
واكتظاظ دور الرعاية، وقلة اإلشراف، وغياب إجراءات المساءلة، وعدم فهم خصائص 
غير  الممارسات  هذه  مثل  وراء  تكمن  قد  أخرى  عديدة  وعوامل  اإلعاقة،  ذوي  األطفال 

األخالقية وغير الحضارية؟
الذين  فمن  الخاصة.  التربية  عن  األسئلة  من  العديد  نطرح  أن  علينا  يفرض  حدث  ما 
يعّلمون أطفالنا ذوي اإلعاقة؟ وماذا يعّلمونهم؟ وهل هذا التعليم ذو معنى وفائدة حقًا؟ 
وال نريد أن يقتصر االهتمام على إساءة المعاملة أو على المراكز التابعة لوزارة التنمية 
االجتماعية فقط. وبالرغم من قناعتنا بأن ما تداولته التقارير اإلعالمية ال يمّثل التربية 
الخاصة األردنية، علينا التحلي بالجرأة وإعادة التفكير بأمور كثيرة. فلنمنع من ال يريد أو 
ال يستطيع أن يعّلم هؤالء األطفال شيئًا من دخول ميدان التربية الخاصة. ولنبذل مزيدًا 
بأن  ولنعترف  مجتمعنا.  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  نحو  االتجاهات  لتطوير  الجهود  من 
تغيير اسم القانون من »قانون رعاية المعوقين« إلى »قانون حقوق األشخاص المعوقين« 

لم يحّل كل مشكالتنا.
وغموض  المسؤولة  الجهات  فتعدد  األردن.  في  الخاصة  التربية  هيكلة  تنظيم  لنعد 
في  الكرة  ترمي  جهة  كل  أصبحت  حيث  إصالحه  يجب  خلل  عنه  نجم  وتداخله  أدوارها 
ملعب األخرى. ويجب أن نعالج المشكالت الناجمة عن تعدد المرجعيات وأساليبها في 
الترخيص واإلشراف وعدم فهم مضامين قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 
2007 بسبب عدم تفسير مواده ووضع أسس وأليات عمل واضحة تضمن حسن التطبيق 

وتعريض المخالفين له للمساءلة.
ولنبدأ بإجراءات فورية لتنظيم مزاولة مهنة التربية الخاصة في األردن وإصدار تراخيص 
مهنية وتجديد هذه التراخيص دوريَا وفق آليات مساءلة متطورة ليتم التخلص من الوهن 
لممارسة  ضمانة  ليست  بذاتها  الجامعية  فالشهادة  الخاصة.  التربية  جسم  أصاب  الذي 
جيدة في الميدان، وقد تكون اتجاهات المعلم وتوقعاته من األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر 
أهمية من الشهادة التي يحملها. علينا إعادة النظر في برامج التربية الخاصة في جامعاتنا 
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ليصبح الخريجون أكثر قدرة على التصدي للتحديات الميدانية. وعلينا أن نعيد النظر 
مادة  تدّرس  جامعاتنا  من  جامعة  أية  أن  نظن  فال  الجامعات.  في  الدراسية  خططنا  في 
عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو عن أخالقيات مهنة التربية الخاصة. ولعلنا أيضَا 
معها،  التعامل  وسبل  الخاصة  التربية  في  العمل  ضغوط  عن  مادة  تدريس  إلى  نحتاج 
وأخرى عن االتجاهات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة. ونرجو أن يذّكرنا ما حدث بأهمية 
تشاركية  عالقات  وبإقامة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أسر  نحو  الموجهة  الجهود  تكثيف 
لها  نوضح  وأن  الممكنة  الوسائل  بكافة  أبنائها  بحقوق  نعّرفها  أن  أدنى  وكحد  معها 

دورها وندعمها في حماية هذه الحقوق.
الميدان،  في  للمعلمين  المستمرة  المهنية  التنمية  ببرامج  أكبر  اهتمامًا  ولنعط 
وبمعنوياتهم وبتحسين ظروف عملهم. ولنعترف أن العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
عمل إنساني نبيل ينطوي على قدر كبير من المكافآت المعنوية، إال أنه أيضَا عمل قد 
يقود إلى االستنفاد النفسي والجسدي. فقد أشار تقرير حديث نسبيًا إلى أن متوسط 
العمر الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة في أمريكا وكندا يبلغ خمس سنوات. علينا أن 

نعي هذه الحقائق فنتخذ اإلجراءات الوقائية والعالجية المناسبة.
ولنعد النظر في آلية ترخيص مراكز التربية الخاصة، ومتابعتها، واإلشراف عليها. فال 
ينبغي أن يسمح لمن ليس لديه مؤهل علمي متقدم في التربية وخبرة واسعة في العمل 
ممّولها.  هو  كان  لو  حتى  الخاصة  للتربية  مؤسسة  يدير  أن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع 
وال ينبغي أن يسمح بالتحايل على القانون بتعيين مديرين على الورق فقط. وال بد من 
رقابة حقيقية على برامج التربية الخاصة وفق أسس متطورة بداَل من االكتفاء بتقارير 
مكتوبة تعّدها المراكز والمؤسسات. كما أن الحاجة ماسة إلعادة النظر في التعيينات 
اإلجتماعية  التنمية  وزارة  دور  في  النظر  إعادة  إلى  أيضًا  وندعو  المراكز.  هذه  في 
وعالقتها بالتربية الخاصة. فإبقاء مسؤولية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بعيدًا 
ذوي  األطفال  من  العظمى  فالغالبية  صائبًا.  قرارًا  ليس  الوطنية  التربوية  السلطة  عن 
تعليمهم  معظم  أو  كل  تلقي  ويستطيعون  بسيطة  إعاقات  لديهم  العقلية  اإلعاقات 

الذي هو حق لهم يكفله القانون األردني في مدارس نظامية.
وليصبح حجم الدعم المالي الحكومي للمراكز متوقفًا على نوعية الخدمات المقدمة 
لجان  قبل  من  يحرزونه  الذي  للتقدم  موضوعي  تقييم  وعلى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
علمية متخصصة ال بناء على تقارير قد تكون مفبركة تعّدها هذه المراكز. ونذّكر بأن 
التدريس،  وأساليب  والمناهج،  البرامج،  منها  أهمية  أكثر  هو  ما  لكن  مهمة  المباني 
فئات  من  فئة  كل  في  متخصصين  معلمين  إلى  بحاجة  ونحن  والمعدات.  والوسائل 
اإلعاقة، وإلى معلمين مستشارين ومتنقلين ذوي حبرة يعملون في الميدان وليس في 
لم  الدمج  طريق  لكن  سهل  قول  وذلك  الحل،  هو  الدمج  أن  قائل  يقول  وقد  مكاتبهم. 
يكن يومَا مكلاًل بالورود. فلنعرف أن الدمج يفرض تحديات جمة وليكن دمجنا دمجًا 

مخططًا له ومنفذَا وفق معايير الجودة والممارسات المناسبة.
رأيناهم  الذين  األعزاء  األطفال  ألولئك  وعذرًا  أغضبوك.  فقد  الملك  جاللة  يا  عذرَا 
ألسرهم  وعذرًا  يحميهم.  جانبهم  إلى  أحد  يكن  ولم  مستغيثين  مذعورين  يصرخون 
الذين  العزيز،  بلدنا  في  أكثرهم  وما  المحترمين،  الخاصة  التربية  ولمعلمي  الكريمة 

نجزم أن تلك المشاهد خذلتهم كما خذلتنا.
وأخيرًا، ولغايات تطوير الوعي بخطورة المشكلة وأهمية الوقاية منها وعالجها وليس 
 BBC ال  تلفزيون  وفريق  خندقجي  حنان  الصحفية  ندعو  المشينة،  للسلوكيات  تبريرًا 
العربي إلى التحقيق بنفس األسلوب في إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة في أي من 
األمم  عام  سكرتير  تقرير  على  لالطالع  وندعوهم  المتقدمة.  الدول  أو  النامية  الدول 
عشرات  من  وغيره  المعوقين«  األطفال  ضد  »العنف  المعنون   2005 عام  المتحدة 

التقارير المنشورة على شبكة االنترنت. وسنكون بانتظار تقاريرهم وتحليالتهم.
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عصام قضماني  

نحتاج إلى صحوة تعليمية

مقاالت

في ظل صخب تحديد األولويات ، بين السياسة واالقتصاد ، لو أن إستفتاء 
تقل  األردنيين  من   %70 ألن   ، أوال  التعليم  إصالح  لحل   ، تم  موضوعيا 
عاما   20 للسكان  العمري  المتوسط  يبلغ  فيما  عاما،   30 عن  أعمارهم 

والحصول على تعليم جيد يتصدر أولوياتهم .
أليس   ، الخيار  هذا  إلى  ستنضم  األسر  من  العظمى  الغالبية  إن  بل   ، فحسب  هذا  ليس 
فحسب  ألنه  ليس   ، قلق  مصدر  أنه  كما  تماما  لألردنيين  الشاغل  الشغل  هو  التعليم 
من   %4 تتجاوز  ال  هزيلة  مخصصات  مقابل  في  األردنية  األسرة  دخل  ثلث  من  يقتطع 

الموازنة، بل أيضا ، هو هدف استراتيجي في بلد مصدر ثروته الرئيسية هي اإلنسان .
كنا سجلنا بداية قوية في تطوير التعليم قبل عشر سنوات عندما تم إدخال الحاسوب 
واللغة اإلنجليزية كمتطلب أساسي ، وال زلنا في الصدارة ، حتى في ظل تبدل األولويات 
أو إختالطها، وبينما نشاهد مبادرات الملك عبداهلل الثاني والملكة رانيا العبداهلل في 
تطوير التعليم وقد أصبحت نماذج تمشي على األرض ، نتفائل بتحقق مباديء تكافؤ 
مادتي  إدخال  على  الملك  أصر  عندما  سنوات  عشر  نحو  قبل   .. نتذكر  لكننا   ، الفرص 
بالمدارس  األولى  الصفوف  من  اعتبارا  أساسي  كمتطلب  اإلنجليزية  واللغة  الحاسوب 
الحكومية ، فضلت بعض األصوات تزويد المدارس بالمدافىء بدال من الكمبيوترات 
هذه  مثل  إرجاء  من  ضرر  ال  وأن   ،« األولويات  ترتيب   « كانت  ذلك  في  وحجتهم   ،
الخطوة وتركيز اإلنفاق على قضايا أخرى .. بينما نقف اليوم بعد عشر سنوات لنالحظ 
الفرق ونالحظ أننا بحاجة الى المزيد ونالحظ أيضا كم هي الفرص الضائعة التي كان 

باإلمكان تحقيقها لوأننا بدأنا قبل ذلك بعشرين عاما .
عن  بحثا   ، المدارس  وطالب  األطفال  شغف  ألهب  الكمبيوتر  شاشات  وهج  كان  إن 
المعرفة حتى عبر حزم األلعاب ، إجتذب أسرهم كذلك ، فنجد أن أما إلحدى الطالبات 
الذي   « الالبتوب   « لخطف  إبنتها  تنافس  الشرقية،  عمان  في  حكومية  مدرسة  في 
أضافت إليه مبادرة التعليم األردنية برامج متطورة ، كذلك كان األمر بالنسبة لمعلمة 
تدريب  أكاديمية  برنامج  جعلها  التي  الكرك،  في  نائية  مدرسة  في  األساسية  الصفوف 
 ، التعليم  في  جديدة  وأساليب  أدوات  إبتكار  على  الكامنة  قدراتها  تكتشف  المعلم 
التميز  بجائزة  األطفال  كما  فرحة  بيتها  إلى  رجعت  التي  للمعلمة  بالنسبة  ذاته  واألمر 
التي أشعلت طموحها لقطف المزيد ، وليس باإلمكان أن نصف ، الفتى المحروم من 
نعمة األب واألم ، فقد لمح الضوء في نهاية نفق اليأس والحرمان بعد أن قادته إعالنات 

إرشادية علقت على األرصفة إلى صندوق األمان ومنه إلى بر األمان كما قال . 
إن كانت كل هذه المبادرات التي أطلقتها ورعتها وتابعتها الملكة رانيا قد الحظت 
وبين  جهة  من  الطموح  وبين   ) ومدرسة  وطالب  معلم   ( التعليم  واقع  بين  الفجوة 
في  والمعرفة  عموما  األردن  في  التعليم  وبين  أخرى  جهة  من  العمل  وسوق  ومخرجاته 
في  التكنولوجيا  واستخدام  التطوير  في  تردد  وبال  قدما  بالمضي  القرار  فإن  العالم، 
اليها  يرتكز  التي  الرافعة  هو  فالتعليم  أكبر،  بقناعة  ويواجه  يترسخ  أن  يجب  التعليم 

اإلنسان األردني للمنافسة .
 التعليم وحده هو الذي يحدث الفرق .. فمثل هذه الطاقات البشرية الشابة في بلد صغير 
األولويات  في  المقدمة  يحتل  بالتعليم  االهتمام  تجعل  األردن،  مثل  الموارد  ومحدود 

الوطنية وكلما كانت الموارد شحيحة ، كلما كان التعليم يأتي بأفضل النتائج .
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نحتاج إلى صحوة تعليمية

يعقوب ناصر الدين

هجرة الكفاءات األكاديمّية األردنّية

مقاالت

طلبًا  أو  معينة،  ألهداف  تحقيقًا  آخر  إلى  بلد  من  الخروج  لغويًا  الهجرة 
لألمن واألمان والعدل، أو لتحسين الوضع المعيشي للفرد. وأول من ابتدع 
خسارتهم  لوصف  البريطانيون،  هم  األدمغة  أو  الكفاءات  هجرة  مفهوم 
المختلفة  الكفاءات  وأصحاب  واألكاديميين  العلماء  من  األخيرة  السنوات  خالل 

بسبب الهجرة من بريطانيا إلى الخارج، خاصة الواليات المتحدة األميركية.
الدول،  بين  العلمي  التبادل  أنواع  من  شاذا  نوعا  اعتبرتها  فقد  اليونسكو،  منظمة  أما   
هجرة  عدد  حصيلة  ارتفعت  فقد  األردن،  مستوى  وعلى  واحد.  باتجاه  بالتدفق  يتسم 
و2010   2009 األعوام  في  العربي  الخليج  دول  باتجاه  الخارج  إلى  األكاديمية  الكفاءات 
و2011 أضعاف ما كانت عليه في األعوام العشرة السابقة، وشكلت هواجس مقلقة عند 

الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة. 
ألصحاب  المادي  المردود  ضعف  ومنها  بعامة،  الهجرة  هذه  أسباب  تعددت  وقد 
الكفاءات العلمية، وانخفاض المستوى المعاشي لهم، وعدم توفير الظروف المادية 
العربية،  المجتمعات  في  للعيش  لهم  المناسب  المستوى  تؤمن  التي  واالجتماعية 
إضافة إلى وجود بعض القوانين والتشريعات والتعهدات والكفاالت المالية التي تربك 
على  الحريات  وتضييق  اإلداري  والفساد  البيروقراطية  عن  فضاًل  الخبرات،  أصحاب 
وصواًل  لدولهم  الحدودية  البوابات  دخولهم  من  تبدأ  والتي  المبدعة،  العلمية  العقول 
بالشعور  يسمى  ما  لديهم  يولد  ما  الرسمية،  الدوائر  في  استعالمات  موظف  أصغر  إلى 

بالغبن.
أصحاب  بعض  شعور  في  أثره  االجتماعي  أو  السياسي  االستقرار  لعدم  يكون  وقد   
أكثر  ظروف  وراء  سعيًا  قسرًا  الهجرة  إلى  تضطرهم  أو  أوطانهم،  في  بالغربة  الخبرات 

حرية وأكثر استقرارًا.
بخاصة،  واألردن  بعامة،  العربي  الوطن  مستوى  على  ظاهرة  أصبحت  المشكلة  هذه  إن 
الواقع  تعقيدات  يتلمس  شمولي  وأفق  موضوعية،  جادة  وقفة  إلى  تحتاج  ومعالجتها 
العربي، ويستهدف اإلحاطة بكل تناقضاتها، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة 
تأثيرات  ظل  في  مرشح  وهو  التأثير،  متواصل  خطرًا  تعكس  كونها  الظاهرة،  بهذه 

العولمة نحو التزايد.
أو  سياسية  أكانت  سواء  الظاهرة،  لهذه  المختلفة  الدوافع  تحديد  أهمية  وعلى   
وما  كانت  االقتصادية  العوامل  أن  إال  غيرها،  أو  فكرية  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية 
أن  والسيما  األردنية،  والكفاءات  العقول  على  المباشر  التأثير  في  األولوية  تحتل  تزال 
األشخاص األكثر تأثرًا بهذا العامل هم األشخاص األفضل إعدادًا واألكثر كفاءة، ما 
العلمية  الكفاءات  مع  والحضاري  اإلنساني  التعامل  لصيغ  علمية  سبل  إيجاد  يتطلب 
وبحرص وطني، فضاًل عن محاولة وضع استراتيجية عمل على مستوى كافة المؤسسات 
تقليل  تقدير،  أقل  على  تستهدف  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  التعليمية 
التي  المشاكل  معالجة  ثم  ومن  أسبابها،  على  والتغّلب  األكاديمية  الكفاءات  هجرة 
مسح  إجراء  مقدمتها  في  عديدة،  عملية  إجراءات  عبر  العلمية،  مسيرتها  تعترض 
شامل ألعداد الكفاءات األكاديمية المهاجرة بهدف التعرف على حجمها ومواقعها 

وميادين اختصاصاتها وارتباطاتها وظروف عملها.
مراكز  وإنشاء  األكاديمية،  الكفاءات  هجرة  لمواجهة  الوطنية  البرامج  وضع  وأيضا،   
للبحوث التنموية والعلمية، والتعاون مع الهيئات الدولية واإلقليمية المعينة إلصدار 

الوثائق واألنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء أصحاب الكفاءات.
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أ.د. عبداهلل العنبر  

هيكلة الجامعة األردنية: نقلة نوعية نحو تشكيل 
جامعة عالمية

مقاالت

الجامعة األردنية أفق التطلع لمواجهة التحديات الراهنة من خالل 
من  كثيرًا  تمتحن  بطريقة  وكلياتها  وأقسامها  برامجها  هيكلة 
المرجعيات التي أصبحت تمثل أعرافًا قارة في هذه الجامعة. وتهيأ 
برامج  لوضع  والحضارية  االجتماعية  المضامين  استشراف  خالل  من  ذلك  لها 

تكفل االرتقاء بالفكر الجامعي ارتقاًء جوهريًا إلى المستوى الذي نتطلع إليه. 
وتقرر الجامعة أْن تجمع بين التفرد والشمول في نظام العالقات الذي ينتظم 
األقسام رغبة في التوصل إلى التعاون والتكامل. وانطالقًا من هذا األساس يمتد 
الطموح نحو تطوير أدوات إضافية يفرضها التفاعل بين األقسام المتباينة. ومن 
هنا يشكل التفاعل بين المناهج اإلنسانية على اختالف مشاربها معارف متآلفة 
فيما يصل بين مركباتها من تراسل. وهكذا يتسنى للكليات أْن تنظم برامجها 
ضمن تنسيق متكامل يوثق عالقة األقسام ويوظفها على النحو الذي نصبو إليه. 
أكاديمي  وضع  عن  بحثًا  الهيكلة  مشروع  جاذبية  التطوير  مطالب  وتكشف 
أسيرة  الجامعي  التطوير  فكرة  تعد  فلم  متجددة  معرفة  تأسيس  على  ينطوي 
تقسيمات تمثل أعرافًا راسخًة بل عمدت الجامعة إلى صياغة جديدة تستلهم 

وعي الحداثة بكل تجلياتها. 
بالمناخ  وعي  عن  ذلك  في  تصدر  فإّنها  الخطوة؛  هذه  تخطو  إْذ  والجامعة 
عن  تصدر  كما  النشأة  بداية  في  األقسام  تراتيب  إليه  احتكمت  الذي  المعرفي 
معرفة بدواعي التغيير المنهجي الذي يناسب المناهج الفلسفية واالجتماعية 

المعاصرة ويوفر طرق االستفادة منها. 
والمالحظ أنَّ هذه الهيكلة لم تنكر يومًا فرادة األقسام والمرجعيات الفكرية 
التي تمثل الصورة التكوينية الخاصة لكل منها. وهكذا فإّن الهيكلة التي تبحث 
عنها الجامعة تمثل استقراء يقرب المتآلفات ويجمع بين المتنافرات متخطيًا 
إلى  نشير  وهنا  عامة.  أكاديمية  أنساق  من  ينتظمها  عّما  بحثًا  السطحية  البنى 
مالمح  اكتناه  متعة  الذهن  في  يقدح  المنهجيات  بين  واالختالف  التشابه  أّن 
التشابه من خالل الجدل المنهجي المختلف المفضي إلى نظام مؤتلف. وهكذا 
فإّن الهيكلة لم تصدر من فراغ وإنما هي استشراف للواقع الجامعي من مناطق 
والواقع،  الفكر  معاينة  طرق  وتجدد  المعرفة  من  موقفنا  تغير  جديدة  فكرية 
وتفرض الهيكلة الجديدة أْن يعيد المرء التفكير في ضوء معايير جديدة تسهم 
في تغيير الواقع على نحو يتحرر من الفكرة الجاهزة، إّنها محاولة إلعادة النظر 
المنهجيات  مستصفى  وفق  المواد  ومسميات  والبرامج  الدراسية  الخطط  في 

الحديثة.
تعتمد  فكرية  أبنية  إلى  ترجع  الدراسية  الخطط  هيكلة  إعادة  أّن  ويالحظ 
المنهج الشمولي في الحكم على شخصية الطالب وتنظر إليه من بعد تكاملي 
يحقق استثمار ما تحصل لديه من معلومات استثمارًا وظيفيًا، فلم تعد المعرفة 
التوجيه  مفاده  أساسي  هدف  مع  تتالقى  بل  التعلم  من  المراد  الغرض  تؤلف 
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المستمر المناسب لميول الطالب وحاجاته. وهكذا فإّن هذه التحوالت تقع في ذروة 
النسق المعرفي الذي يتواصل مع الثقافات الجديدة ويتلون بألوانها ويطل على معرفة 

اآلخر ويحقق في الوقت نفسه بناء الذات معرفيًا وعلميًا. 
بطريقة  الدراسية  المناهج  تجديد  مفاده  مشروعًا  األردنية  الجامعة  وتستشرف 
المناهج  الجامعة  هذه  وتعاين  العالمية.  التحوالت  وتناسب  المعرفي  التقدم  تواكب 
التجارب  يستثمر  الذي  المخلص  السعي  في  ظاهرًا  اجتهادًا  تمثل  بطريقة  التدريسية 
العالمية وينطلق من وعي حاد بإشكالية التطور الحضاري في ابعاده اللغوية والثقافية 
في  نظر  إعادة  يجسد  كونه  من  مشروعيته  المشروع  هذا  ويكتسب  واالجتماعية. 
االجتماعية  مالحظه  في  الواقع  يخدم  ثقافي  نموذج  عن  بحثًا  الفكرية  المعطيات 
ويؤلف خطوة نحو حداثة المشروع الحضاري. وقد جاء هذا المشروع ليناسب الظرف 
التاريخي والتحوالت العالمية وفق منهج يستثمر توجيهات قائد الوطن جاللة الملك 

عبداهلل الثاني باإلفادة من ثورة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وحوسبة التعليم.
أصناف  تقديم  في  تغري  بطريقة  المناهج  جدل  إلى  تفضي  الهيكلة  أّن  المقرر  ومن 
هذا  ولعّل  التجلي.  عن  بحثًا  المتخفي  باكتناه  تشي  متعة  أّنها  على  اإلنسانية  المعرفة 
ألنظمة  ائتالفي  نسيج  إقامة  تتحرى  فكرية  ريادات  والدة  على  يؤنس  المعرفي  التنوع 
المعرفة بصورة تخرج من الوضع التقليدي نحو تكامل تلونه تموجات متغايرة . ويؤلف 
من  التشابه  مالمح  كشف  على  قادرًا  فكريًا  ملحظًا  الهيكلة  تستبطنه  الذي  التباين 
على  المالمح  فيه  تتقارب  جديد  نسق  لبناء  األقسام  تسعى  وهكذا  االختالف.  خالل 

الرغم من تباين المعارف. 

إن هذا التغّير يعني القبض على الدوافع الذهنية التي تستطيع معاينة الفكر االجتماعي 
وعي  على  الهيكلة  نجاح  ويتوقف  واإلنسان.  والوجود  الثقافة  يمتحن  وعي  خالل  من 
التشابه  من  مشترك  قدر  وفق  األقسام  انتظام  في  تسهم  التي  الجذرية  المكونات 
يشف  محكم  نحو  على  تنضبط  الهيكلة  اهذه  أّن  ذلك  وبيان  التجانس.  إلى  المفضي 
عن اّطراد نقاط االلتقاء في انتسابها إلى أصول مشتركة يحكمها غياب الفوارق أمام 
والتكامل.  الشمول  سياق  في  والكليات  واألقسام  المعاهد  تستوعب  جديدة  هيكلية 

وتطرح فكرة الهيكلة أسئلة ملحة مفادها: 

س1: كيف يوظف التنوع والتغاير نحو التواصل والتكامل بين األقسام؟ 
س2: كيف يستفاد من التنوع والتغاير داخل الكلية الواحدة؟ 

س3: ما أثر الهيكلة في سيرورة خطط األقسام وبرامجها؟ 
س4: ما دور الهيكلة في تطوير مناهج التدريس؟ 
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إبراهيم   – األردنية  أخبار 
الهندسة  كلية  عميد  قال  ذياب-  
األردنية  الجامعة  في  والتكنولوجيا 
الجامعة  إن  قاقيش  سميح  الدكتور 
تطبيق  على  التركيز  أن  أيقنت 
يعبر  الشاملة  الجودة  إدارة  مفاهيم 
والتنظيمي  اإلداري  العقل  يقظة  عن 
التطوير  يحقق  بما  واالستراتيجي 

المطلوب.
وأضاف قاقيش خالل افتتاحه مندوبا 
أعمال  األردنية،  الجامعة  رئيس  عن 
قسم  نظمها  التي  العمل  ورشة 
الجامعة  في  الصناعية  الهندسة 
األردنية  الجمعية  مع  بالتعاون 
الجودة«،»إن  بعنوان»يوم  للجودة 
تطبيق مبادئ الجودة في الجامعة بدأ 
وأهدافها  رسالتها  في  النظر  بإعادة 
مع  وتعاملها  واستراتيجياتها، 
مكونات العملية التعليمية والبحثية، 
وخدمة المجتمع، ومعايير وإجراءات 
حاجات  على  والتعرف  التقويم، 
الخدمة  ومتلقي  المستفيدين، 

لتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم«.
»الجودة«  أهمية  إلى  قاقيش  أشار 
الدول  اقتصاديات  معالم  رسم  في 
أساسيا  عنصرا  واعتباره  المعاصرة، 
اجتماعية  بيئة  أي  في  واستراتيجيا 
حاجة  إلى  الفتا  متطورة،  واقتصادية 
منظومة  إلى  األردن،  ومنها  الدول 
في  واألنشطة  البرامج  من  متكاملة 
والتميز  واإلنتاجية  الجودة  مجال 
محليا  الريادة  لتحقيق  المؤسسي 

وإقليميا وعربيا.

مجلس  رئيس  استعرض  جهته  من 
للجودة  األردنية  الجمعية  إدارة 
تطور  مراحل  حماد  أسامة  المهندس 
ضبط  عمليات  من  الجودة،  مفاهيم 
الجودة ، ونظام إدارة الجودة )اآليزو 
9000 (، وأنظمة إدارة الجودة العالمية 
اآليزو  كمواصفات  المتخصصة 
ألنظمة إدارة البيئة، ومعايير وضمان 
ومعايير  العالي،  التعليم  في  الجودة 

اعتماد المستشفيات وغيرها.
وأشار حماد إلى حاجة الدول ألنظمة 
على  التركيز  في  توازن  حديثة  جودة 
مؤكدا  ونتائجها،  المؤسسة  عمليات 
تحقيق  من  انتقل  التركيز  أن  على 
مستويات متماثلة من الجودة في كل 
مستويات  تحقيق  في  التميز  إلى  مرة، 

متفوقة من الجودة .
ودعا حماد الطلبة إلى تعزيز االلتزام 
على  والتركيز  والتميز،  بالجودة 
ووسائل  الحديثة،  التكنولوجيا 
االتصال والتواصل في توفير منتجات 

وخدمات ذات فائدة وقيمة للعميل.
من جهته تطرق رئيس قسم الهندسة 
الرفاعي  عباس  الدكتور  الصناعية 
بعلوم  القسم  اهتمام  عن  حديثه  في 
ما  أن  إلى  الفتًا  وتطبيقاتها،  الجودة 
قدمه أعضاء القسم من عمل دؤوب ، 
كان له األثر األكبر في تطوير مفاهيم 

الجودة.
بعلوم  القسم  اهتمام  أن  وأضاف 
القطاع  تجاوز  وتطبيقاتها  الجودة 
القطاع  دائرة  في  ليدخل  الصناعي 
الدراسات  مجال  في  الخدماتي 

فضال  التدريبية،  والبرامج  واألبحاث 
عن  العمل المتواصل مع المؤسسات 
العديد  تنفيذ  خالل  من  واألفراد 
والبرامج  المشاريع  تطبيقات  من 
في  العلمية  واألبحاث  التدريبية 

مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
من  عددا  الورشة  جلسات  وناقشت   
وآثارها  بالجودة  الصلة  ذات  المحاور 
المجاالت  مختلف  في  عنها  ينتج  وما 
العملية، حيث تناول مدير عام شركة 
العربية  اإلمارات  في  التميز  خبراء 
المتحدة الدكتور عبدالرحيم الجالد 
في ورقته التي قدمها أثر برامج التميز 
المؤسسات،  عمل  على  والجودة 
نظم  قسم  رئيس  تطرق  حين  في 
الجامعة  في  اإلدارية  المعلومات 
موضوع  إلى  الشناق  رفعت  الدكتور 
التعليم  في  والتميز  الجودة  تحدي 

العالي.
وقدم رئيس قسم الهندسة الصناعية 
إيجازا  الرفاعي  عباس  الدكتور 
العالمية  التوجهات  أحدث  حول  
أما  الجودة،   نظام  في   الحديثة 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائبة 
بشرى  الدكتورة  للجودة  األردنية 
الخدمات  »جودة  عن  تحدثت  العايد 
منظور  من  األردن  في  الصحية 

تطبيقي« .
جلسة  عقدت  الورشة  ختام  وفي 
الجودة  موضوعات  مجمل  لمناقشة 
كلية  في  التدريس  هيئة  عضو  أدارها 
الدكتور  والتكنولوجيا  الهندسة 

إبراهيم الروابدة.

تطبيق مفاهيم إدارة الجودة لتحقيق الريادة 
في ورشة عمل متخصصة نظمها » الهندسة الصناعية« 

ورش عمل
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هيئة  رئيس  أعلن  األردنية-  أخبار 
مركز  عام  ومدير  الذرية  الطاقة 
طوقان  خالد  الدكتور  السنكروترون 
الحماية  دروع  بناء  استكمال 

اإلشعاعية لمركز السنكروترون .
الورشة  أعمال  افتتاحه  خالل  وأضاف 
لمستخدمي  الثامنة  األردنية  العلمية 
الجامعة  في  السنكروترون  مركز 
األردنية  الجامعة  رئيس  بحضور 
تم  أنه  الطراونه،  اخليف  الدكتور 
من  ضوئية  حزمة  أول  على  الحصول 
)الميكروترون(  اإللكتروني  المصدر 
العام 2009، إضافة إلى فحص وتحديث 
مسارع )Booster( للبدء في تشغيله 

نهاية العام الحالي.
حظي  الذي  المركز  أن  طوقان  وأكد 
نواة  أصبح  اليونسكو  منظمة  بدعم 
في  يتميز  عالمي  لمركز  حقيقية 
البحث العلمي للباحثين في األردن و 

الشرق األوسط.
على  المركز  حصول  طوقان  وكشف 
تدريبية  ودورات  ومنح  خاص  دعم 
متخصصة من هيئات دولية وجمعيات 

طوقان: استكمال بناء دروع الحماية 
لمركز السنكروترون

أعضاء  مختلفة  ودول  عالمية  علمية 
في مراكز السنكروترون العالمية.

لهيئة  التابع  المركز  أن  طوقان  وبين 
أحد  يعتبر  األردنية  الذرية  الطاقة 
القدرات  لبناء  األساسية  الركائز 
لدعم  األردنية  البشرية  والكفاءات 
لإلغراض  األردني  النووي  البرنامج 

العلمية.
هيئة  إنجازات  طوقان  واستعرض 
عقد  سيما  ال  األردنية،  الذرية  الطاقة 
مع  والتنسيق  والمؤتمرات  الندوات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ 
منها  وإقليمية،  وطنية  مشاريع 
في  واستغالله  اليورانيوم  استخراج 
لتوليد  النووية  الطاقة  محطة  إنشاء 

الكهرباء وتحلية المياه.
النووية  العلوم  مفوض  أشار  بدوره 
الوطنية  اللجان  رئيس  وتطبيقاتها 
السنكروترون  لمركز  األردنية 
إلى  الوريكات  الحليم  عبد  الدكتور 
أن أولويات االستراتيجيات والخطط 
لمركز  الوطنية  للجان  التنفيذية 
كوادر  وبناء  تدريب  السنكروترون 

األبحاث  مجال  في  أردنية  بشرية 
باستخدام  إجراؤها  المقترح  العلمية 
الدعم  إلى  الفتا  السنكروترون،  ضوء 
وطلبة  للباحثين  المركز  يقدمه  الذي 
األردنية  الجامعات  في  الدراسات 
العلمية  خبراتهم  تنمية  بهدف 

والعملية.
بحث  الورشة  برنامج  وتضمن 
متخصصة  عمل  أوراق   10 ومناقشة 
متعلقة  ودراسات  أبحاث  تناولت 
السنكروترون  ضوء  باستخدامات 
والكيمياء  الفيزياء  مجاالت  في 
والهندسة  والبيئة  واآلثار  واألحياء 
من  وغيرها  والطب  والزراعة 

التطبيقات المختلفة.
التي  الورشة  أعمال  في  وشارك 
أعضاء  واحدًا  يومًا  استمرت 
ضوء  لمستخدمي  األردنية  الشبكة 
السنكروترون وعدد من أعضاء هيئة 
في  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 

الجامعات األردنية. 

ورش عملورش عمل
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ورش عمل

– العتيبي  فادية  األردنية-  أخبار   
عقدت  كلية الدراس�ات الدولية في 
الجامعة األردنية بالتعاون مع جامعة 

»creative« األمريكية  و مؤسسة 
»Creative Associate«ورشة عمل 
حول الهيئة المس�تقلة لالنتخابات، 
عمل  ومراقبة  تخطي�ط  في  ودورها 
اس�تراتيجيات العملي�ة االنتخابية 

بنزاهة وشفافية.
وبحسب نائب عميد كلية الدراسات 
اإلنسان  حقوق  قسم  ورئيس  الدولية 
زيد  الدكتور  اإلنس�انية  والتنمي�ة 
التي  الورش�ة  انعقاد   يأتي  عيادات، 
بهدف  ليومين،  جلس�اتها  استمرت 
تقدي�م فه�م عميق آللي�ات عمل 
المستوى  على  المس�تقلة  الهيئات 
العالم�ي، في س�بيل الوص�ول إلى 
المعالم  واضحة  عمل  إس�تراتيجية 
وتأهيلها  الهيئة  تأس�يس  لخطوات 
االنتخابية  العملي�ة  ف�ي  لالنخراط 

والسياسية.
أش�رف  التي  الورش�ة  أن  وأض�اف 
عليه�ا  خبي�ر التنمي�ة العالم�ي 

بناء قدرات الهيئة المستقلة لالنتخابات
تستهدف  فيش�ر،  جيف  البروفسور 
وأحزاب  المس�تقلة،  الهيئة  أعضاء 
أردني�ة ومؤسس�ات مجتمع مدني، 
وبرلماني�ون وقانوني�ون وأس�اتذة 
أكاديمي�ون وإعالمي�ون وطلبة من 

مختلف الجامعات األردنية.
وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
اخلي�ف الطراونة في حف�ل افتتاح 
واسعا  شوطا  قطع  األردن  إن  الورشة 
السياس�ية  اإلصالحات  مج�ال  في 
بدءا من تعديالت الدس�تور ووصوال 
إلى رزمة قوانين اإلصالح السياس�ي 
المشرفة  المس�تقلة  الهيئة  كقانون 
المحكمة  وقان�ون  االنتخابات  على 
األح�زاب  وقانون�ي  الدس�تورية، 

والنواب .
وأضاف أن حنكة القيادة الهاش�مية 
هبات  اس�تباق  في  تب�رز  وحكمتها 
األفضل  بتقديم  ومبادرته�ا  الرياح، 
لش�عبها في إط�ار زمن�ي تدرجي، 
وثقافته  المجتمع  خصوصيات  يراعي 
ونسيجه الفريد، في وقت ترتجف فيه 
أمام  العربي  الربي�ع  دول  حكومات 

صيحات شعوبها.
ولف�ت الطراون�ة إل�ى دور الهيئة 
االنتخابات  على  لإلشراف  المستقلة 
ورقيب  الديمقراطية  عل�ى  كحارس 
لش�فافية  مؤكدة  وضمانة  عليه�ا، 
تلبي�ة  ونزاهته�ا،  االنتخاب�ات 
الواعي  األردني  المجتمع  لطموحات 
نحو برلمان حر مس�تقل يمثل صوت 
األردنيين ولس�ان حاله�م، ويلعب 
دور العق�ل والضمير في المس�يرة 

الديمقراطية للدولة الحديثة.
وأضاف أن الورش�ة ه�ي واحدة من 
تطلقها  الت�ي  المهمة  المب�ادرات 
الجامع�ة  ف�ي إطار نق�ل الخبرات 
العلمي�ة إل�ى المجتم�ع المحلي، 
مس�تنيرة،  بأفكار  ورف�ده  لتنميته 
عمل  طريق  عل�ى  ش�معة  ولتضيء 
على  لإلش�راف  المس�تقلة  الهيئة 

االنتخابات.
المستقلة  الهيئة  رئيس  قال  حين  في 
لإلش�راف على االنتخابات عبد اإلله 
الخطيب إن ص�دور اإلرادة الملكية 
السامية بتش�كيل الهيئة المستقلة 

 في ورشة عمل عقدتها  »الدراسات الدولية« و »creative« األمريكية
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أخبار األردنية - نظم قسم اللغويات 
حول  برنامجا  األردنية  الجامعة  في 
»تمكين طلبة اإلنجليزية التطبيقية« 
بالمهارات  الجدد  الطلبة  لتعريف 
لغتهم  لتطوير  القسم  يقدمها  التي 

االنجليزية. 
في  اللغويات  قسم  رئيس  وقال   
إن  ياغي  حسين  الدكتور  الجامعة 
قسم  أول  يعتبر  الذي  اللغويات  قسم 
يطرح  اإلسم،  هذا  يحمل  العالم  في 
يكسب  نوعه  من  فريدا  برنامجا 
الطلبة مهارات استخدام اللغة، وآلية 
وقدراته  لغته  لتطوير   ، معها  التعامل 
المهنية التي تؤهله لإللتحاق في سوق 

العمل.
اإلنجليزية  اللغة  أستاذة  وأشارت 
تأثير  إلى  عوض  زهرة  الدكتورة 
طريقة تفكير الطلبة على تعلم اللغة 

االنجليزية، مؤكدة على أن اعتقادهم 
دون  تحول  االنجليزية  اللغة  بصعوبة 

قدرتهم وإرادتهم على تعلمها.
وعبر أستاذ اللغة اإلنجليزية الدكتور 
تركي بني خالد عن استيائه من  تركيز 
الباحثين على الجانب النظري، داعيا 
إياهم إلى اإلتجاه نحو البحث العلمي 
رسائلهم  في  والتطبيقي  اللغوي 
التي  الفرصة  واستغالل  البحثية، 
المرحلة  في  القسم  لهم  يقدمها 
مساق  في  دراستهم  من  النهائية 
المؤسسات  في  الميداني  التدريب 

الحكومية والخاصة.
من  ريشة  أبو  محمد  السيد  وبين 
أهمية  غزالة  أبو  طالل  مؤسسة 
فرص  توفير  في  الميداني  التدريب 
القدرة  واكسابهم  للطلبة،  عمل 

اللغوية الالزمة في حياتهم العملية .

تاال  الطالبة  استعرضت  ذلك  إلى 
المقدرة  لتقييم   ً برنامجا  شخانبة 
اللغوية لدى الطالب من خالل اختبار 
االنجليزية  اللغة  من  تمكنه  مدى 
 ، لديه  الضعف  مواطن  عن  والكشف 

وتعزيزها وتقويتها. 
وقدم مجموعة من الطلبة الخريجين 
نبذة عن حياتهم العملية بعد التخرج 
ومدى استفادتهم من مساق التدريب 
في  المجال  لهم  فتح  الذي  الميداني 

إثبات أنفسهم في سوق العمل.
مشاهد  البرنامج  فعاليات  وتضمنت 
من  وعدد  ساخرة،  لغوية  مسرحية 
من  مجموعة  قدمها  الفنية  الفقرات 
عميدة  بحضور  اللغويات  قسم  طلبة 
رلى  الدكتورة  األجنبية  اللغات  كلية 
التدريسية  الهيئتين  وأعضاء  قواس 
من  وجمع  القسم  في  واإلدارية 

الطلبة.

مهارات تطوير اللغة في برنامج تمكين 
»اإلنجليزية التطبيقية«

ورش عمل

جاء كاس�تحقاق دس�توري والتزام 
التعديالت  وإن  الدستور،  وروح  بنص 
أش�هر  قبل  أقرت  التي  الدس�تورية 
مس�تقلة  هيئة  تتولى  أن  تضمن�ت 
النيابية  االنتخابات  على  اإلش�راف 
وإدارتها، لتنض�م األردن  بذلك إلى 
أكثر من نصف دول العالم ممن تتولى 
فيها هيئات مستقلة إدارة االنتخابات 

التشريعية.
وأض�اف أنه ب�دأ العم�ل بجد على 
تأسيس وإنشاء مؤسسة وطنية تتصف 
باالستقاللية والحياد والكفاءة تتولى 
حرة  النتخاب�ات  الناجح�ة  اإلدارة 
من  األردني  المواطن  تمكن  مستقلة، 
التعبي�ر عن كامل إرادت�ه في صوته 
االنتخابي، إلنتاج برلمان يمثله تمثيال 
حقيقيا ويعبر عن طموحاته، الفتا إلى 
أن إنشاء الهيئة نقلة نوعية في الحياة 
السياسية الوطنية ونقطة مشرقة في 

المسيرة الوطنية.
الهيئة  أعضاء  ع�زم  الخطيب  وأكد 

الهيئات  ونظم  نماذج  من  االستفادة 
المماثل�ة ف�ي طبيعته�ا للهيئ�ة 
االنتخابات  على  لإلشراف  المستقلة 
س�بيل  في  العالم،  دول  مختلف  من 
الس�لبية  االنطباعات  من  التخلص 
في  الخاطئة  الممارسات  ولدتها  التي 
مع  والتواصل   ، االنتخابية  العمليات 
مختلف األوساط الشعبية والسياسية 
واإلعالمي�ة والثقافية ألداء مهامها 
على أكمل وجه م�ن جهة، واالرتقاء 

بالحياة السياسية  من جهة أخرى.
العالمي  التنمي�ة  خبير  ق�ال  بدوره 
»جيف فيش�ر« إن تأس�يس الهيئة 
األردن،  في  لالنتخابات  المس�تقلة 
جعل البالد مؤهلة للعب دور إقليمي 
ف�ي مراقبة االنتخاب�ات في منطقة 

الشرق األوسط.
وأضاف أن الهيئة المستقلة لإلشراف 
على العملية االنتخابية تحتاج لميثاق 
سياسية،  إرادة  تدعمه  انتخابي  عمل 
القان�ون  واحت�رام  واس�تقاللية 

والشفافية والدقة وعدم االنحياز.
وتناولت الورشة في جلساتها النظرية 
الصلة  ذات  عديدة  محاور  والتدريبية 
بالعملية االنتخابية والهيئة المشرفة 
الهيئة  بنشأة  تتعلق  االنتخابات  على 
وعرض  األخرى،  البالد  في  المستقلة 
نم�اذج مختلفة من ه�ذه الهيئات 
ومناقش�ة آلية عملها والقوانين التي 
تحكمها، وغيرها م�ن المحاور ذات 

العالقة.
ويأتي انعقاد الورشة التي افتتحت في 
فندق حياة عمان بحضور نائب رئيس 
الخوالدة،  رض�ا  الدكتور  الجامع�ة 
ومشاركة نخبة من  المجتمع األردني، 
األردنية  الجامعة  رؤية  مع  انس�جاما 
وتعزيز  بحثية  جامع�ة  إلى  بتحويلها 
التعاون مع مؤسسات البحث العالمي 
القائم  للتعاون  واستمرارا  المرموقة، 
 Creative ومؤسس�ة   الجامعة  بين 

.Associate

85



تهنئة للدكتور مأمون الدبعي

تهنئة للسيدة آمنة الشيشاني

تهنئة أ.د. محمد عارف الشريدة

تهنئة للموظف مهند سالمة الخاليلة

تهنئة للموظف حسن أصرف

تهنئة للزميل مأمون الجدوع

تهنئة للزميل مروان الهباهبة

تهنئة للدكتور طارق الحموري

تهنئة للزميل محمد الطرزي

تهنئة للزميل أحمد الخشاني  

تهاني

الدكتور  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنيء 
الشؤون  وحدة  مدير  الدبعي  مأمون 
المالية بمناسبة ترقيته إلى رتبة أستاذ، 
الجامعة  لرئيس  مساعدا  وتعيينه 
وتكليفه  المالية،  والشؤون  للصناديق 
المالية  الشؤون  وحدتي  مدير  بأعمال 

والصناديق المالية...مبروك

السيدة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
تعيينها  بمناسبة  الشيشاني  آمنة 
مساعدا لعميد شؤون الطلبة... مبروك 

األستاذ  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الشريدة   عارف  محمد  الدكتور 
دائرة  مدير  بأعمال  تكليفه  بمناسبة 

الموارد البشرية...مبروك

الموظف  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الملك  كلية  من  الخاليلة  سالمة  مهند 
المعلومات  لتكنولوجيا  عبداهلل 
اهلل«  »عبد  الجديد  المولود  بمناسبة 

... مبروك

الموظف  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
كلية  مستودع  أمين  أصرف  حسن 
الجديد  المولود  بمناسبة  الشريعة 

»عبد اهلل« ... مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الرئيس  مكتب  من  الجدوع  مأمون 
 .... »مروان«  الجديد  المولود  بمناسبة 

مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الشؤون  وحدة  من  الهباهبة  مروان 

المالية بمناسبة الزفاف... مبروك

الدكتور  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
من  المشارك  األستاذ  الحموري  طارق 
مديرا  تعيينه  بمناسبة  الحقوق  كلية 

لمكتب الشؤون القانونية ...مبروك  

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
اإلعالم  وحدة  من  الطرزي  محمد 
بمناسبة  والثقافية  العامة  والعالقات 
الثالثة...  الوظيفية  الفئة  إلى  نقله 

مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الرقابة  دائرة  مدير  الخشاني  أحمد 
 ) أ   ( الفئة  إلى  نقله  بمناسبة  اإلدارية  

ضمن الدرجة األولى  .... مبروك

86



ترقية

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية كل من:

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

أستاذ مشارك

العبد  باسم  الدكتور   -
والتصنيع  التغذية  قسم  من  اهلل 
الغذائي في كلية الزراعة إلى رتبة 

أستاذ

إبراهيم  الدكتور   -
التخدير  قسم  من  قديسات 
الطب  كلية  في  الحثيثة  والعناية 

إلى رتبة أستاذ مشارك 

أسرة الجامعة األردنية تبارك للزمالء كافة، 
وتتمنى لهم دوام التقدم والرفعة .
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تنعى أسرة الجامعة األردنية بمزيد من الحزن واألسى المرحومين:

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

رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنانه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

في ذمة اهلل

السيالوي عالية  المدرسة  زوج  المعايطة  سليم  القادر  عبد  الدكتور   •
الرقب  محمد  الدكتور  األستاذ  والد   •

سعادات  سوسن  الزميلة  شقيقة   •
العطيات  أسماء  الزميلة  شقيق   •

الدويري  محمود  والدكتور  الدويري  حسين  الدكتور  والدة   •
البطش  وليد  محمد  الدكتور  والدة   •

الوريكات  وماجد  الواكد  الزميلين  وجدة  الوريكات  صالح  الزميل  والدة   •
السبتي  عفاف  الزميلة  شقيق   •

الشرمان  مفلح  عادل  الزميل  والد   •
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