


أخباراألردنية- محمد مبيضين 
 وصف ق�ادة سياس�يون وخبراء 
مؤتمر  وأكاديمي�ون  قانوني�ون 
»الدستور األردني في ستين عاما«، 
اآلراء  لتبادل  الحقيقي�ة  بالفرصة 
والمش�ورة حول مراح�ل التطور 
من  األردني  للدس�تور  التاريخ�ي 
للوقوف  الحتمية  وبالضرورة  جهة، 
التعديالت  أب�رز  على  جادة  وقفة 
العام  أجري�ت  التي  الدس�تورية 

الماضي من جهة أخرى.
المؤتمر  أعمال  اختتام  في  وأكدوا 
الجامعة  رح�اب  ف�ي  عقد  الذي 
األردنية في الفت�رة ما بين 18-17 
عقد  أهمية  على  الماضي،  حزيران 
مؤتمرات مماثلة تسهم في تحقيق 
العدال�ة و الديمقراطية والحقوق 
والحريات  والوطني�ة  اإلنس�انية 
قواعد  إرساء  شأنها  من  األساسية، 
لألجيال  كريمة  حياة  لضمان  ثابتة 

القادمة.
وجاء المؤتم�ر الذي حظي برعاية 
طالل،  بن  الحس�ن  األمير  س�مو 
الدراس�ات  كلية  م�ن  كمبادرة 
الدولية في الجامع�ة بالتعاون مع 
المعهد الدولي للدراسات الدينية، 

األمير الحسن يدعو إلى إيجاد منظومة 
دستورية وطنية للمحافظة على روح 

النهضة والوطن

خالل مؤتمر »الدستور األردني في ستين عاما«

اس�تجابة لتوجيهات س�موه إلى 
دس�تورية  منظومة  إيجاد  ضرورة 
وطني�ة تس�توعب ما يس�تجد، 
وتجعل اإلنس�ان يشعر أنه مضطر 
للمحافظ�ة عل�ى روح النهض�ة 

والوطن.

جلسة االفتتاح
وق�ال س�مو األمير الحس�ن بن 
طالل  في افتت�اح أعمال المؤتمر 
واألخير  عشر  الحادي  التعديل  إن 
الذي ج�رى على الدس�تور العام 
من  األشمل  و  األكبر  كان  الماضي 
حي�ث نطاقه وعدد الم�واد التي 

شملها التعديل .
التي  الم�واد  أن  س�موه  وأضاف 
شملها التعديل زادت عن 42 مادة 
النهج  على  ليؤكد  وجاء  دستورية، 
عليه  اعت�ادت  الذي  اإلصالح�ي 
الدول�ة األردنية ف�ي كل األزمنة 
والمبررات  الظ�روف  اختالف  مع 

الموجبة لتعديل الدستور.
ولفت س�موه إل�ى أن التعديالت 
نية  حقيقة  على  أكدت  الدستورية 
اإلصالح النابعة من أهمية التفاعل 

الداخلية  المعطيات  مع  اإليجابي 
والخارجية، واالستجابة لها لغايات 
للدولة  العامة  المصلح�ة  تعظيم 
التراخي  أو  المساومة  تقبل  ال  التي 

في حمايتها والدفاع عنها.
وقال س�موه أن�ه ال يخف�ى على 
الذي  السياس�ي  اإلصالح  أن  أحد 
كان  األردنية  الدول�ة  انتهجت�ه 
لتنامي  واعي�ة  وطنية  اس�تجابة 
مطالب الشعب األردني بمزيد من 
والحريات  والحقوق  الديمقراطية 
تثبيت  ف�ي  ورغب�ة  األساس�ية، 
لألجيال  الكريمة  الحياة  ضمانات 

القادمة.
وعرض س�موه ف�ي كلمت�ه أبرز 
أعادت  التي  الدستورية  التعديالت 
بين  العالقة  ف�ي  المفقود  التوازن 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
مظاهر  عل�ى  القضاء  خ�الل  من 
على  التنفيذية  الس�لطة  هيمن�ة 
سموه  مشيرا  التشريعية،  السلطة 
الدستور  من   94 المادة  تعديل  إلى 

المتعلقة بالقوانين المؤقتة.
وأضاف سموه أنه تم فرض ضمانات 
السلطة  حق  على  جديدة  دستورية 
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تمثلت  البرلمان  حل  في  التنفيذية 
ف�ي ض�رورة اس�تقالة الحكومة 
خالل  البرلمان  بحل  تنس�ب  التي 
أس�بوع من تاريخ الحل، وأن تجري 
أربعة  خالل  النيابي�ة  االنتخابات 
أش�هر على األكثر من تاريخ الحل، 
المنحل  الن�واب  مجلس  عاد  وإال 

بحكم الدستور.
التعديالت  أن  إل�ى  س�موه  ونوه 
االعتب�ار  أع�ادت  الدس�تورية 
للسلطة التشريعية في عالقتها مع 
السلطة التنفيذية من خالل إنشاء 
التي  لالنتخابات  المستقلة  الهيئة 

هي جل اإلصالح السياسي.
وفي ش�أن القضاة أشار سموه إلى 
عززت  الدس�تورية  التعديالت  أن 
اس�تقاللية القض�اء م�ن خالل 
أن  على  يؤكد  الذي  الصريح  النص 
السلطة القضائية مستقلة، وإنشاء 
يتولى  بقانون  القضائ�ي  المجلس 
بالقضاء،  المتعلقة  الشؤون  جميع 
وهو األمر الذي من شأنه أن يحد من 
أي دور للس�لطة التنفيذية ممثلة 
بوزير الع�دل على حي�اة القضاة 

وشؤونهم العملية.
التعدي�الت  أن  س�موه  وأك�د 

الدس�تورية طال�ت أيض�ا تعزيز 
خصوصا  األردنيين  حريات  حقوق 
لألردنيين،  الخاص�ة  الحياة  حرية 
وعدم التع�رض للتعذيب، والحق 
في البحث العلمي، واإلبداع الفني 
على  والتأكيد  والرياضي،  والثقافي 

حرية الصحف ووسائل اإلعالم.
م�ن جهته ق�ال رئي�س الجامعة 
الدكت�ور اخلي�ف الطراون�ة إن 
نش�أته  بدء  ومنذ  ع�رف  األردن 
من  أش�كاال  الحديثة  السياس�ية 
من  بمراح�ل  م�رت  الدس�اتير، 
تأس�يس  من  ب�دءا  التط�ورات 
اإلمارة ثم صدور القانون األساسي 
ع�ام 1928 الذي لم يح�ظ برضا 
األردنيين، ألن�ه لم يكن عقدا بين 
الحاكم والمحكوم ، وال حتى منحة 
من الحاكم إل�ى المحكوم ، وإنما 
تكريس  إلى  يك�ون  ما  أقرب  كان 
الحك�م االس�تعماري البريطاني 
المباشر ، حيث أنه لم يعط الشعب 
يعط  ولم   ، حقوق  أو  صالحيات  أي 
السلطة التشريعية أي دور جوهري 
مستمدة  نصوصه  معظم  ،وكانت 

من االتفاقية األردنية البريطانية .
وأضاف الطراونة أنه وبعد عقود من 

النضال الشعبي والوطني المطالب 
مساحة  األردني  الش�عب  بإعطاء 
أكب�ر ف�ي الحكم وصن�ع القرار 
السياسي ، جاء دستور 1946 ليعطي 
األردنيين بعض الحقوق، وليتضمن 
بعض المبادئ الدستورية الحديثة، 
في  النيابي  الحكم  نواة  وليش�كل 
األردن، لكنة بقي أقرب إلى المنحة 
، حيث تنازل األمير عبد اهلل األول 
عن بعض صالحياته للش�عب بعد 

أن أصبح ملكا.
مجيء  مع  أنه  الجامعة  رئيس  وزاد 
الملك طالل رحمه اهلل إلى الحكم 
، واس�تجابة لتطلعات وطموحات 
األردنيين ، وبع�د انعقاد عدد من 
واتخاذ   ، الش�عبية  المؤتم�رات 
بتعديل  ق�رارا  األم�ة  مجل�س 
الملك  دس�تور  صدر  الدس�تور، 
طالل، أو دستور) 52 ( الذي اقتبس 
في الكثير من نصوصه عن الدستور 
المصرية،  بترجمت�ه  البلجيك�ي 
وكان آنذاك نموذجا ومثال أعلى في 
المنطقة العربية لس�مو الدساتير 
والحريات،  للحق�وق،  ورعايته�ا 
وتأكيدا على مبدأ فصل السلطات 
منعا لالستبداد السياسي والفساد 
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يد  في  واإلداري،وتكدس�ه  المالي 
جهة واحدة .

فإن  الطراونة  وبحس�ب  أن�ه  بيد 
بع�ض الحكومات الت�ي تعاقبت 
على الدول�ة األردنية ، ورغبة منها 
أدخلت  بالس�لطة  االنف�راد  في 
تعديالت على دس�تور 52 نظر لها 
القانوني�ون باعتبارها تطاوال على 
من  جاء  التي  األساس�ية  المبادئ 
أجلها الدس�تور، وقال الطراونة » 
طيلة عقدين م�ن الزمان، والقوى 
السياس�ية والحزبية، ومعها عدد 
تطالب   ، القانون  رجال  من  مرموق 
جاء  أن  إلى  التشوهات،  تلك  بإزالة 
عام 2011 آو عام الربيع العربي الذي 
أمد جاللة المل�ك عبد اهلل الثاني 
زمن،  من�ذ  إليه  يتطلع  كان  بم�ا 
ومنحه المب�ررات الكافية إلعادة 
النظر في مواد الدس�تور، فشكل 
اللجنة الملكية لتعديل الدس�تور 
أحمد  األس�تاذ  دول�ة  برئاس�ة 
توصياتها  قدم�ت  والتي  اللوزي، 
بدورها  أدخلت  التي  الحكومة  إلى 
تقدمت  ث�م  التعديالت،  بع�ض 
بمش�روع تعدي�ل الدس�تور إلى 

البرلمان السادس عشر .
وبعد  أنه  إلى  الجامعة  رئيس  وأشار 
الدستور  تعديالت  البرلمان  أقر  أن 
خ�الل زمن قياس�ي ل�م يتجاوز 
التعديالت  تلك  حظيت  الش�هر، 
بمصادقة جالل�ة الملك عبد اهلل 
الثان�ي ، بعدما طال�ت ثلث مواد 
البعض  أسماه  أن  وكان   ، الدستور 
أو  الثاني  اهلل  عبد  الملك  دس�تور 
معتبرا  الرابعة،  المملكة  دس�تور 
كثيرا  أزال�ت   2011 تعدي�الت  أن 
التي  الس�ابقة  التش�وهات  م�ن 
أدخلتها  التي  التعديالت  أحدثتها 
الحكومات على دستور 52 ، ما يعزز 

الحقوق والحريات .
إل�ى ذل�ك ق�ال رئي�س اللجنة 
الدكتور  للمؤتم�ر  التحضيري�ة 
يمثل  الدستور  إن  مصالحة  محمد 
ف�ي أي نظ�ام سياس�ي القواعد 
التي تحدد ش�كل النظ�ام وبناء 
وعالقة  وظائفها  وتبيان  مؤسساته 
الدولة بالمواط�ن وبالعكس، وإن 
واحترامه  الدس�تور  وجود  ضمان 
وااللتزام بأحكامه بما يوفر سيادة 

والمساواة  العدالة  وقيم  القانون، 
االس�تقرار  يكفل  الفرص  وتكافؤ 
السياس�ي واالجتماع�ي ويحفظ 

للدولة بقاءها .
الذي  المؤتمر  أن  مصالحة  وأضاف 
يمث�ل احتفالي�ة علمي�ة وطنية 
بدس�تور 1952 وما اش�تمل عليه 
قبل س�تين عاما من معايير رفيعة 
وتنظيم  الحك�م  إدارة  مجال  في 
شؤون الدولة حكما وشعبا ووطنا، 
له�و خي�ر تكري�س وأروع تعبير 
وقيادته  األردني  الشعب  الحترام 
السياس�ية للناموس الدس�توري 
األردني وس�موه على ما سواه، مع 
الحاجة  بأهمية  الواع�ي  اإلدراك 
إل�ى المراجع�ة والتطوير بهدف 
ومتطلبات  الدولة  لنمو  االستجابة 
الدمقرط�ة  وعملي�ة  الحداث�ة 
السياسية، وتعزيز مبدأ الفصل بين 

السلطات.
وأشار إلى أن التعديالت الدستورية 
وبتوجي�ه من جالل�ة الملك عبد 
في  كبيرة  طفرة  جاءت  الثاني  اهلل 
لتجعل  األردني  الدستوري  التطور 
من النظام السياسي األردني نظاما 
إلى  يس�عى  ديناميكيا،  برلماني�ا 
تشكيل الحكومات البرلمانية كما 
هو موجود في الدولة المتقدمة في 
هذا المضمار بعد أن تم إقرار قانون 
ومجموعة  الدس�تورية  المحكمة 
التي  السياسي  اإلصالح  قوانين  من 
تمهد الطريق إل�ى مرحلة جديدة 

في نظامنا السياسي.  
وناقش المؤتم�ر على مدار يومين 
أوراق عم�ل تناولت محاور عديدة 
أبرزها البعد التاريخي واإلس�المي 
وحقوق  األردن�ي،  الدس�تور  في 
المواط�ن في الدس�تور األردني، 
ومب�دأ الفص�ل بين الس�لطات 
التي  التعدي�الت  وأبرز  الث�الث، 
عام  األردني  الدستور  على  أجريت 

.2011
كما بح�ث المؤتم�ر أوراق عمل 
الوطني�ة  التش�ريعات  تناول�ت 
وم�دى توافقها م�ع المعاهدات 
واالتفاقيات الدولية ورقابة مجلس 
األمة على المعاهدات واالتفاقيات 

الدولية.
وفي الجلسة األولى من اليوم األول 

والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء 
الروابدة  ال�رؤوف  عبد  األس�بق 
التاريخي  »البع�د  محور  وتناولت 
واإلس�المي في الدستور األردني« 
، قدم أس�تاذ الفق�ه وأصوله في 
كلية الشريعة في الجامعة األردنية 
ورقة  القض�اة   محم�د  الدكتور 
عم�ل بعنوان »البعد اإلس�المي 
في الدس�تور األردني«، استعرض 
األردني  الدس�تور  مفهوم  خاللها 
أن  ومنها  ل�ه،  العامة  والخصائص 
الش�عب األردني ج�زء من األمة 
اإلسالمية  الش�ريعة  وأن  العربية، 
الحقوق  تنظم  الت�ي  الدولة،  دين 

والحريات العامة.
الدس�تور  أن  القض�اة  وأض�اف 
األردني كفل حرية االعتقاد، وركز 
التشريع  في  اإلنس�ان  حقوق  على 
الحياة  الحقوق  هذه  ومن  األردني، 
والعقي�دة  والمس�كن  واألم�ن 
وممارسة الش�عائر التعبدية وحق 
حرية ال�رأي والتعبي�ر والحق في 

التعليم والتملك.
ترأسها  التي  الثانية  الجلس�ة  وفي 
وزي�ر الخارجية األس�بق الدكتور 
محور  وتناول�ت  جابر  أب�و  كامل 
السلطات  بين  والفصل  الدس�تور 
قدم وزير العدل األس�بق الدكتور 
حمزة حداد ورق�ة عمل بعنوان » 
الدس�تور  حول  قضائية  تطبيقات 

األردني في ستين عاما ».
من  العديد  إل�ى  ح�داد  وأش�ار 
بالقضاء  المتعلق�ة  التطبيق�ات 
وأحكام�ه ومنه�ا أن اللجوء إلى 
الدس�تور،  كفلها  رخصة  القضاء 
أن  يجب  القضائية  األح�كام  وأن 
أعمال  وأن  الملك،  باس�م  تصدر 
الس�يادة غير قابل�ة للطعن أمام 
محكمة العدل العليا والرقابة على 

دستورية القوانين.
وتس�اءل ح�داد ع�ن المقصود 
بأن  الدس�تور  في  المتعلق  بالنص 
إلى  مشيرا   ، اإلس�الم  الدولة  دين 
فهم  بحسب  القوانين  من  كثير  أن 
البعض للشريعة اإلسالمية تخالف 
هذه الشريعة مثل الحكم بالفوائد 
من  كثير  ف�إن  وكذلك  القانونية، 
مستمدة  ليست  العقوبات  أحكام 
من الشريعة اإلسالمية بهذا الفهم 
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وعلى س�بيل المثال ال يوجد جلد 
العقوبات  قانون  في  أيدي  قطع  وال 

خالفا للشريعة اإلسالمية.
من جهته قال الدكتور نظام بركات 
من جامعة اليرموك  في ورقة عمل 
بعنوان » مبدأ فصل السلطات في 
فصل  نظرية  إن  األردني«  الدستور 
الس�لطات تنطلق من فكرة تعدد 
لضمان  و   ، الدول�ة  وظائف  وتنوع 
اس�تمرار الدول�ة وبقائها، عليها 
أن ت�ؤدي مجموعة م�ن األعمال 
منها التش�ريع، وذل�ك من خالل 
س�ن القوانين العامة المجردة، ثم 
تنفيذها لتحقيق التنظيم والحماية 
واألم�ن، ثم معاقبة م�ن يخالفها 
وتحقي�ق العدال�ة والفص�ل في 
المنازعات ، الفتا إلى ضرورة وجود 
ثالث مؤسس�ات لممارس�ة تلك 
التشريعية  الس�لطة  هي  الوظائف 
والس�لطة  التنفيذية  والس�لطة 

القضائية .

وش�هدت جلس�ات اليوم الثاني 

قدمها  عديدة  مداخالت  للمؤتمر 
السياس�يين  م�ن  وع�دد  قادة 
واألكاديميين حول مراحل التطور 
التاريخي للدستور األردني منذ عام 

.1952
وق�دم س�مو االمير الحس�ن بن 
طالل خ�الل متابعته الجلس�ات 
ببنود الدستور  تتعلق  محاور مهمة 
خصوصا التعدي�الت التي أجريت 
العام الماض�ي، والتي تم توظيفها 
لمصلحة اإلنس�ان األردني، داعيا 
سموه إلى إيجاد منظومة دستورية 
يس�تجد  ما  تس�توعب  وطني�ة 
وتجعل اإلنس�ان يشعر أنه مضطر 
للمحافظ�ة عل�ى روح النهض�ة 

والوطن.
التحديات  من  جملة  سموه  وتناول 
والقضايا الت�ي يواجهها األردن ال 
س�يما المتعلقة بمسيرة اإلصالح 
القضائية  بالس�لطات  والمتعلقة 
مؤكدا  والتش�ريعية،  والتنفيذية 
الجهود  تكات�ف  ضرورة  س�موه 
لألردن  المزدهر  المستقبل  لصنع 

العزيز.
وأشار س�موه إلى أن منتدى الفكر 
ميثاق  وضع  في  سابقا  شرع  العربي 
عربية  ومحكمة  عرب�ي،  اجتماعي 
لحقوق اإلنسان، معربا عن أمله في 
هذه  في  أنموذجا  األردن  يكون  أن 

التوجهات.
األردن  ثروات  أهم  أن  سموه  وأكد 
اإلنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى 
ضرورة التركي�ز على حق األجيال 
األولية  المواد  وتوظي�ف  القادمة 

تعزيزا لمسيرة اإلصالح الوطني.
وفي الجلس�ة التي عقدت برئاسة 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
قدم  مصالحة  محم�د  الدكت�ور 
األس�تاذ في جامعة مؤتة الدكتور 
أمين العضايلة ورقة بعنوان الملك 
ف�ي الدس�تور األردن�ي : حقوق 
وواجبات، تناول فيها محاور مهمة 
سلطات  حول  مجملها  في  تركزت 
المل�ك الدس�تورية التقديري�ة 
التنفيذية،  الوظيف�ة  مج�ال  في 
المشتركة  الدس�تورية  وسلطاته 

5



مع مجل�س الوزراء، كم�ا تناول 
سلطات الملك التقديرية في مجال 
وس�لطاته  التش�ريعية  الوظيفة 
الدس�تورية المشتركة مع مجلس 
س�لطات  تناوله   عن  فضال  األمة، 
في  التقديرية  الدس�تورية  الملك 
وسلطاته  القضائية  الوظيفة  مجال 
السلطة  مع  المشتركة  الدستورية 

القضائية.
وقال العضايلة إن الدستور األردني 
نص على ش�كل الحكومة الملكي 
من  الملك  وأن  األردن،  في  النيابي 
يتولى الملك في األردن، والشروط 
الواجب توافرها فيه، وعالج مسألة 
غياب الملك عن البالد لمدة أكثر 
من أربعة أش�هر، ومس�ألة مرض 
الملك، وف�رق بين المرض العادي 

والمرض العقلي.
وأضاف أن الدس�تور نص على دور 
في  الملك  اختي�ار  في  البرلم�ان 
المتوقعة،  غي�ر  الظ�روف  بعض 
وجعل اختص�اص مجلس الوزراء 
قاصرًا على تعيين الوصي أو النائب 

بالرغم  أنه  الفت�ا  النيابة،  هيئة  أو 
البرلمان  تدخ�ل  محدودي�ة  من 
له  خلف  واختيار  المل�ك  عزل  في 
ف�ي حالة المرض العقل�ي، إال أنه 
ال يمكن التقليل من ش�أن القيمة 
الدس�تور  ألن  للنص،  القانوني�ة 
تبن�ى الديموقراطية النيابية، كما 
ترك الدس�تور للبرلمان دورًا بارزًا 
ومح�ددًا لملء الف�راغ الحاصل 
في مؤسس�ة العرش في حالة وفاة 
عليه  وجع�ل  وارث  دون  المل�ك 
قيدًا بأن يك�ون الملك من العائلة 
الهاش�مية ومن س�اللته ، وذلك 
تنفيذ  اس�تمرارية  تأمين  أجل  من 
الشرعية  عليها  قامت  التي  الفكرة 

الدستورية.
المش�رع  أن  إلى  العضايلة  ولفت 
في  تجاهل  األردن�ي   الدس�توري 
جميع الدساتير األردنية المتعاقبة 
دس�تورية  على  الرقابة  موض�وع 
القوانين عن طريق هيئة سياسية أو 
قضائية، م�وكال مهمة المحافظة 

على الدستور إلى الملك.

من جهته قدم األستاذ في الجامعة 
األردنية الدكتور أمين مشابقة ورقة 
والس�لطات  الملك  بعنوان  عمل 
الثالث في الدس�تور األردني، أكد 
الملك  بين  العالق�ة  أن  على  فيها 
تحكمه�ا  الث�الث  والس�لطات 
القواعد الدستورية لدستور الدولة 
النافذ لع�ام 1952 وتعديالته، وأن 
طبيعة النظام البرلماني التي تقوم 
عل�ى ثنائية الس�لطة التنفيذية ) 
التعاضد  وحالة   ) والوزارة   ، الملك 
التنفيذية  السلطتين  بين  والتعاون 
السلطة  واس�تقاللية  والتشريعية 
القضائي�ة ، األم�ر ال�ذي يعطي 
والممارس�ة  التدخل  حق  الملك 

الفعلية للحكم.
وأضاف أن التعديالت الدس�تورية 
التي شكلت عام 2011 شكلت نقطة 
تحول جذرية وأساس�ية في عملية 
تقلي�ص دور الس�لطة التنفيذية 
وأن  القضاي�ا،  م�ن  العديد  ف�ي 
تختص  دس�تورية  محكمة  إنشاء 
بالرقاب�ة على دس�تورية القوانين 

جانب من إحدى الجلسات
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أحكاما  وتصدر  النافذة،  واألنظمة 
تفس�ير  حق  ولها  الملك،  باس�م 
نقطة  يشكل  الذي  األمر  الدستور، 
مرجعية  إيج�اد  في  جذرية  تحول 
قضائية عليا ومس�تقلة، فضال عن 
لإلشراف  مس�تقلة  هيئة  إنش�اء 
مؤش�رات  كلها  االنتخابات،  على 
تطويرية  إصالحية  حالة  على  تدلل 
للنظ�ام وعالق�ة الس�لطات به 

والقائمين عليها.
محور  تناولت  التي  الجلس�ة  وفي 
الدولية  واالتفاقي�ات  الدس�تور 
وترأس�ها رئي�س مجل�س أمناء 
اإلنس�ان  لحقوق  الوطني  المركز 
طاهر حكمت ق�دم رئيس جامعة 
الخطيب  نعمان  الدكتور  اإلسراء 
دراسة بعنوان »رقابة مجلس األمة 
واالتفاقيات  المعاه�دات  عل�ى 
الدولية«، أك�د فيها على أن رقابة 

المعاهدات  عل�ى  األّمة  مجل�س 
من  هاّم  ركن  الدولية  واالتفاقيات 
البرلماني،  النياب�ي  النظام  أركان 
وأّن أي إخ�الل أو إهمال أو تقصير 
اعتداء  هو  مقصود  غير  أو  مقصود 
على الدس�تور وركيزة أساسّية من 

ركائز نظام الحكم.
وأضاف أن اإلصالح المنش�ود في 
المتعددة  بجوانبه  الحاضر  الوقت 
ال يمكن أن يتّم ويتحقق إاّل بتجسيد 
اإلرادة الشعبية الحقيقية، وتفعيل 
النّص الدستوري الصريح باعتبار أّن 
األّمة مصدر الس�لطات، الفتا إلى 
لوجود  متكامل  نظام  الدستور  أن 
السلطات وممارستها لصالحّياتها 
من  تمّكنها  واس�تقاللّية  بفاعلية 
يضمن  بما  الحقيق�ي  دورها  أداء 

مشروعية الدولة وسيادة القانون.
كما ق�دم عضو المرك�ز الوطني 

علي  الدكت�ور  اإلنس�ان  لحقوق 
التش�ريعات  بعنوان  بحثا  الدباس 
مع  توافقه�ا  وم�دى  الوطني�ة 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية.
أما الجلسة الختامية والتي ترأسها 
رئيس ال�وزراء األس�بق الدكتور 
عدن�ان ب�دران وتناول�ت محور 
حق�وق المواط�ن في الدس�تور 
األردن�ي قدمت الدكت�ورة عبير 
دبابنة من الجامعة األردنية دراسة 
والحقوق  األردني  الدستور  بعنوان 

السياسية.
عبد  األس�تاذ  المحامي  وتن�اول 
عمل  ورقة  ف�ي  فريحات  الغف�ار 
والحق�وق  األردن�ي  »الدس�تور 
الشخصية« فيما سلطت المحامية 
ريم أبو حسان الضوء على الدستور 
االقتصادية  والحق�وق  األردن�ي 

واالجتماعية.
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في  المش�اركون  ثم�ن  ذلك  إلى 
وفرتها  التي  اإلمكان�ات  المؤتمر 
أعمال  انجاح  في  األردنية  الجامعة 
المؤتمر الذي اعتبر فرصة حقيقية 
حول  والمش�ورة  اآلراء  لتب�ادل 
للدستور  التاريخي  التطور  مراحل 
الدس�تورية  والتعديالت  األردني 

التي أجريت العام الماضي.

مشاركون يثمنون انعقاد مؤتمر »الدستور األردني في ستين عاما«

السياسيين  القادة  من  عدد  وأشار 
والخبراء القانونيين واألكاديميين 
تم  التي  األبح�اث  أهمي�ة  إل�ى 
مناقش�تها ومدى القيمة العلمية 
والتاريخية التي تضمنتها، للوصول 
أساس�ها  ديمقراطية  حي�اة  إلى 

العدالة لألجيال القادمة.
رئيس  المؤتم�ر  جلس�ات  حضر 

الوزراء األس�بق الدكت�ور عدنان 
السابقين  الوزراء  من  وعدد  بدران 
ونواب رئي�س الجامعة وجمع من 
كبير  وعدد  التدريس  هيئة  أعضاء 

من طلبة الجامعة .
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 بمشاركة )٥٠٠( طبيب ومختص من دول عربية وأجنبية

أخبار األردنية- فادية العتيبي- 
أوص�ى مش�اركون ف�ي المؤتمر 
الذي  األس�نان  لط�ب  الخامس 
عقد في رح�اب الجامعة األردنية  
بض�رورة مواكب�ة التطورالعلمي 
الس�ريع في مجال ط�ب وجراحة 
العلمية  الخبرات  وتبادل  األسنان، 
تخصصاته  في  العملي�ة  والمعرفة 
كافة من خ�الل إقامة المؤتمرات 
وورش  العلمية  واللقاءات  الدولية 
العمل،  لما لها من دور حقيقي في 

إبرازها.
وش�ددوا ف�ي اختت�ام أعم�ال 
طب  كلية  نظمت�ه  المؤتمرالذي 
األس�نان في الجامعة تحت عنوان 
»طب األس�نان فن جميل أم علم 
ذو دليل«، على أهمية االس�تفادة 
مجال  في  الحديث�ة  التقنيات  من 
وتقويمها  األسنان  وتركيب  زراعة 
والمعالجة اللبية، واالس�تعاضات 

األطفال،  أس�نان  وطب  الس�نية 
والتعرف على أبرز الطرق العالجية 
التي اس�تخدمت فيها، الفتين إلى 
أن طب األس�نان عل�م جمع بين 
حدين؛  القواع�د العلمية المثبتة 
الجمالي  والمظهر  قاطع�ة،  بأدلة 
ش�رائح  كافة  عليه  يتهافت  الذي 

وفئات المجتمع.
وتكمن أهمية المؤتمر الذي حظي 
بنت  بسمة  األميرة  س�مو  برعاية  
طبيب   )500( المشاركة  في  طالل، 
وخبي�ر ومخت�ص م�ن الواليات 
وبريطانيا  األميركي�ة  المتح�دة 
واليابان  واستراليا  وكندا  وألمانيا 
والس�عودية  والع�راق  ومص�ر 
وفلس�طين واألردن ، إضاف�ة إلى 
الش�ركات  من  ع�دد  مش�اركة 
في  المتخصصة  التجارية  العالمية 

مجال طب األسنان .

جلسة االفتتاح
بنت  بسمة  األميرة  س�مو  وقالت  
ط�الل خ�الل افتتاحه�ا أعمال 
المؤتم�ر إن الممارس�ة الناجحة 
لمهنة طب األسنان هي التي تجمع 
المبنيين  واالحتراف  المهنية  بين 
على المعرف�ة المتخصصة بأصول 
هذا الطب م�ن ناحية، والمهارات 
الفنية  الطبيع�ة  ذات  الدقيق�ة 
والمتعلقة بالمظهر العام لإلنسان 
من ناحية أخ�رى، األمر الذي يدل 
عليه موض�وع المؤتمر وهو »طب 
أم  جميل  ف�ن  هو  هل  األس�نان: 
أهمية  أن  ذل�ك  دليل«،  ل�ه  علم 
األلم  ش�دة  من  تأتي  ال  األس�نان 
وحده، وما يمكن أن تؤدي إليه من 
الجسم،  في  أخرى  ألعضاء  أمراض 
وإنم�ا تتع�دى ذلك إل�ى مظهر 
هذا اإلنس�ان، ما يؤثر على صورته 

وشخصيته لدى اآلخرين.
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المؤتمر  ه�ذا  أهمية  أن  وأضافت 
يالمس  ال�ذي  العلم�ي  الطب�ي 
حاجة أساس�ية لكل إنسان تتمثل 
األردنيين  م�ن  المتميز  بالحضور 
الذي�ن  واألصدق�اء  واألش�قاء 
سيعملون معا من أجل إنتاج إضافة 
جدي�دة لهذه المهنة اإلنس�انية 
والوصول إلى نتائج مفيدة للمرضى 

وتحقق لألطباء مزيدا من التميز.
الحاجة  أهمية  إلى  سموها  وأشارت 
ل�دور أكبر لمهنة طب األس�نان 
لألسرة  الصحية  التوعية  مجال  في 
من  بالوقاية  واالهتمام  والمجتمع، 
من  بدءا  واألس�نان  الفم  أمراض 
األسرة والمدرسة وما يتطلبه ذلك 
من تطوي�ر للمناهج المدرس�ية، 
حتى تصبح الوقاية ثقافة مجتمعية 
سائدة تفيد اإلنسان، وتجنبه األلم 
والمعاناة، كما تفيد المجتمع أيضا 
بما يسهم بشكل كبير في تخفيض 
الدولة  على  الصحية  الرعاية  كلفة 
وعل�ى الفرد ذاته، ال�ذي عليه أن 
كلفة  األحيان  من  كثير  في  يتحمل 
عالج أس�نانه خاص�ة وأن معظم 

التأمينات الصحية ال تغطيها.

ودعت سموها كليات طب األسنان 
في الجامع�ات األردنية وصناديق 
التأمين الصحي في القطاع الخاص 
والخدم�ات الطبي�ة الملكية في 
الصحة  ووزارتي  المسلحة،  القوات 
والتربي�ة والتعلي�م إل�ى إطالق 
مبادرات منسقة تجمع بين طاقات 
لتتم  الجهات،  تلك  كل  وإمكانات 
الواقع،  أرض  على  عمليا  ترجمتها 
ومنها التركيز على التوعية للوقاية 
في  خاصة  األس�نان  أم�راض  من 
أكثر  تحتاج  التي  الفقيرة  المناطق 

من غيرها إلى هذه الخدمة.
الجامعة  أس�رة  س�موها  وهنأت 
واإلدارية  األكاديمي�ة  األردني�ة 
والطلبة بمناس�بة اليوبيل الذهبي 
لتأسيس الجامعة األردنية، مشيرة 
بناء  مسيرة  رفدت  الجامعة  أن  إلى 
طويلة  س�نين  عبر  األردن  وإعمار 
تس�لم  ممن  الكفاءات  بأصحاب 
بعضهم وم�ا يزالون أعلى المواقع 

القيادية.
وعب�رت س�موها عن س�عادتها 
المؤتمر  أعم�ال  في  بالمش�اركة 
إحدى  تعقده  الذي  المهم  العلمي 
المنطقة  في  األسنان  طب  كليات 

العربي�ة؛ كلية طب األس�نان في 
الجامعة  ه�ذه  االردنية،  الجامعة 
العريق�ة الت�ي عرف عنه�ا منذ 
في  الري�ادة   1962 عام  إنش�ائها 

مختلف مجاالت العلم والمعرفة.
م�ن جهته ق�ال رئي�س الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
» نجتمع اليوم في المؤتمر الخامس 
لطب األس�نان الذي تعقده كلية 
طب األس�نان الرائ�دة في مجال 
تخريج أطباء األس�نان المتفوقين 
بهيئتها  والمتمي�زة  والمبدعين، 
التدريس�ية الباحث�ة والممتلكة 
في  والمهارة  المعرف�ة  لمفاتي�ح 
المعرفة  حق�ول  أهم  م�ن  واحد 

اإلنسانية في عالم اليوم«.
وأض�اف »تفخ�ر الجامع�ة وهي 
الذهبي  يوبيلها  نحو  الخطى  تحث 
بإنج�ازات كل الكلي�ات وعل�ى 
رأسها طب األس�نان التي خرجت 
منذ تأسيسها وحتى العام الماضي 
23 فوجا بواقع 2200 طالب وطالبة، 
رفدوا علم طب األس�نان ومهنته 
بعطائهم  والخ�ارج،  المملكة  في 
بقدرتهم  وتميزوا  ينضب،  ال  الذي 
التحديات  م�ع  التكي�ف  عل�ى 
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والتطورات السريعة في مهنة طب 
األس�نان والتعلم الذات�ي، وبناء 
القدرات وهو ما أس�هم في خدمة 

مجتمعاتهم«.
وأش�ار الطراونة إل�ى أن الجامعة 
األسنان  طب  كلية  عبر  استحدثت 
لتنمية  المهني  للدبل�وم  برنامجا 
معلومات ومهارات أطباء األسنان 
العاملي�ن في المهن�ة، مبينا أنها 
تس�عى حاليا إلى افتتاح برامج في 
خالل  ستشمل  العليا  الدراس�ات 
الس�نوات القليلة المقبلة معظم 
بهدف  األس�نان  طب  تخصصات 
األطباء  ومه�ارات  المهنة  تطوير 
العاملي�ن فيها وهو م�ا يتيح لهم 
األردن  خ�ارج  المنافس�ة  فرص 
خاص�ة م�ع تزايد أع�داد أطباء 
األس�نان في المملكة جراء عودة 
الخريجين الدارس�ين في جامعات 
من خ�ارج األردن وهو م�ا يهدد 
برفع نسب البطالة في هذه المهنة 

الحيوية.
إلى ذلك قال�ت عميدة كلية طب 

األردنية  الجامع�ة  في  األس�نان 
الدكتورة كف�اح جمعاني إن كلية 
ط�ب األس�نان ومنذ تأسيس�ها 
خريجيها  مستوى  رفع  في  ساهمت 
لقطاعات  السنية  الرعاية  وتقديم 

واسعة في األردن.
وأضاف�ت« إن المؤتم�ر ما هو إال 
محطة نقف عندها لنقّوم مسيرتنا 
األكاديمية والعلمية متجهين نحو 
مستقبل مش�رق«، مشيرة إلى أن 
المؤتمر جاء متزامنا مع احتفاالت 

الجامعة في عيدها الخمسين.
المه�ام  الجمعان�ي  وتناول�ت 
الرئيس�ية التي تقوم به�ا الكلية 
إلى  الفتة  المجتم�ع،  خدم�ة  في 
الخدم�ات  قدم�ت  الكلي�ة  أن 
العالجي�ة المجاني�ة ألكث�ر من 
أربعة آالف مريض س�نويا من ذوي 
ما  إلى  إضافة  المح�دود،  الدخل 
يقوم به أعضاء الهيئة التدريس�ية 
م�ن زي�ارات ميداني�ة لمختلف 
التثقيف  بهدف  المملكة،  مناطق 
والتوعية الس�نية، حيث بلغ عدد 

العام  بداي�ة  منذ  الزي�ارات  هذه 
الحالي 21 زي�ارة، فضال عن دورهم 
في تعزي�ز ثقافة البح�ث العلمي 
مش�يرة  وعالميا،  وإقليميا  محليا 
إل�ى أن عدد األبحاث المنش�ورة 

لهذا العام  بلغ 112 بحثا.
من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتمر الدكتور أحمد حمدان إن 
المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات 
والمعرف�ة العلمية في تخصصات 

طب األسنان، 
أبرز  المؤتم�ر  »يناقش  وأض�اف 
التط�ورات ف�ي طب األس�نان، 
ويس�تعرض أح�دث التقني�ات 
وتركي�ب  زراع�ة  مج�ال  ف�ي 
ومعالجتها  وتقويمه�ا  األس�نان 
واالستعاضات السنية وطب أسنان 

األطفال«.
المؤتم�ر  جلس�ات  وتناول�ت 
على م�دار أربعة أي�ام )19( ورقة 
في  تضمنت  متخصص�ة  علمي�ة 
وزراعة  اللبية  المعالج�ة  مجملها 
الفم  وتجميل  وتقويمها،  األسنان 
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التي  التطورات  وأبرز  واألس�نان، 
إلى  إضافة  المجال،  هذا  في  طرأت 
إلقاء عدد من المحاضرات، وعقد 
ورش عم�ل متخصصة في أمراض 
خبراء  فيها  شارك  واألسنان  اللثة 
ناقش�وا  وأجنبية،  عربية  دول  من 
إليه  توصل  م�ا  أحدث  خاللها  من 
علم طب األسنان تقنيا ومهنيا  في 

عمليات تقويم  وتجميل األسنان.
جلسات  إحدى  خصصت  ذلك  إلى 
مفتوح  لق�اء  إقام�ة  المؤتم�ر 
لخريج�ي الكلي�ة القدام�ى، تم 
والمعلومات  اآلراء  تب�ادل  خالله 
والعملية  العلمية  مسيرتهم  حول 
ورؤيتهم المستقبلية لتطوير مهنة 
تحوالت  تشهد  التي  األسنان  طب 
متس�ارعة عل�ى جمي�ع الصعد 

المحلية والعربية والدولية.
أحمد  األردن�ي  النائب  وتن�اول 
كلية  خريجي  أحد  وهو  الش�قران 
األردنية  الجامعة  في  األسنان  طب 

خالل مشاركته في اللقاء الحديث 
ع�ن تجربته الخاص�ة خالل عمله 
وأبرز  األس�نان،   ط�ب  لمهن�ة 
المحطات التي استوقفته في بداية 
التي  والتحديات  العملي،  مشواره 
واجهته، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
والعملية  العلمية  االستفادة  مدى 
التي توص�ل إليها طيلة عمله بهذا 

المجال.
وعلى هامش المؤتمر افتتحت سمو 
األميرة بس�مة معرضا طبيا لعدد 
من الشركات العالمية اشتمل على 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 

في مجال معدات طب االسنان.

الجلسة الختامية
وف�ي الجلس�ة الختامي�ة أجمع 
المشاركون على أهمية انعقاد مثل 
وورش  العلمية،  المؤتم�رات  هذه 
شأنها  من  التي  المتخصصة  العمل 
بمستوى  لالرتقاء  القدرات  تنمية 

أحدث  عل�ى  والتع�رف  األداء، 
التقني�ات التي توص�ل إليها علم 

طب األسنان التجميلي.
بمس�توى  المؤتم�رون  وأش�اد 
إليها  التط�رق  تم  الت�ي  المحاور 
عم�ل  وورش  جلس�ات  خ�الل 
المؤتمر، لما تضمنته من معلومات 
علمية وعملية قيمة في مجال طب 
األسنان ومدى االستفادة منها من 
من  العلمية  الخبرات  تبادل  خالل 

مختلف الدول المشاركة.
وأوصى المش�اركون بضرورة رفع 
ش�رائح  كافة  لدى  الصحي  الوعي 
الوس�ائل  بمختل�ف  المجتم�ع 
اإلعالمي�ة المتاحة ح�ول أهمية 
األسنان  س�المة  على  المحافظة 
و ط�رق الوقاية من أم�راض الفم 
واللث�ة،  للوص�ول إل�ى ثقاف�ة 
بشكل  تسهم  س�ائدة   اجتماعية 
كبي�ر في تخفيض كلف�ة الرعاية 
الفرد  وعلى  الدول�ة  على  الصحية 

ذاته .
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تواجه الجامعة األردنية التي تحتفل 
باليوبي�ل الذهبي إلنش�ائها عدة 
وتآكل  مالية  من  رئيسية،  تحديات 
أعداد  وازدياد  التحتية،  البنية  في 
الطلبة، فض�ال عن »المواءمة بين 
سوق  وحاجات  التعليم  مخرجات 
الدكتور  رئيسها  بحسب  العمل«، 

اخليف الطراونة.
الصعوب�ات  ورغ�م  الطراون�ة، 
المالية، أكد ف�ي لقاء مع »الغد« 
أن�ه »ل�ن يلج�أ إلى رفع رس�وم 
لتخفيض  الدراس�ية  الس�اعات 
العج�ز ف�ي الموازن�ة، وإنما إلى 

تحسين اإليرادات في الجامعة«.
ويعارض الطراونة الدعوات إلنشاء 
الجامعيين،  للمدرس�ين  نقاب�ة 
معتب�را أنها »كالم ح�ق يراد به 
استحداث  من  جدوى  فال  باطل«، 
أجس�ام جديدة، وكثي�رة تضيع 

الهدف من األفكار الجميلة.
إلى  إيجابية  نظرة  الطراونة  وينظر 
تمارس  التي  الش�بابية  الحراكات 
الح�راك ضمن أطر مس�ؤولة، بل 
اإليجابية  للمشاركة  دعوة  ويتبنى 
والمدرس�ين  الطلب�ة  قب�ل  من 
ف�  الحراك،  لقي�ادة  واإلداريين 
»الجامع�ة األردنية قادت التغيير 
األعوام  خالل  البالد  في  والتطوير 
وعليه�ا  الماضي�ة  الخمس�ين 
المساهمة في التغيير والتطوير في 

المملكة الرابعة«.
جائزة  على  مؤخرا  الحائز  الطراونة 
التعليم«  في  المتميز  »اإلس�هام 
والمقدم�ة من المؤتم�ر العالمي 
للتعليم، س�بق له أن تولى رئاس�ة 
التعليم  مؤسس�ات  اعتماد  هيئة 
البلقاء  جامع�ة  ورئاس�ة  العالي 
التطبيقي�ة، لديه خط�ة طموحة 
للنهوض بواق�ع الجامعة األردنية 
نحو العالمية، ويعترف بوجود خلل 
رؤية  ولديه  ومعوقات،  ومش�اكل 

واضحة، ومبادرات للحلول، ويتابع 
بشكل حثيث التنفيذ، وفيما يلي  

نص الحوار:
بالتزام�ن مع احتفاله�ا بيوبيلها 
الجامعة  تواج�ه  ه�ل  الذهب�ي، 
األردني�ة تحدي�ات تعي�ق تأدية 

رسالتها؟
 الجامع�ة األردنية، قصة تحد منذ 
وكانت  اليوم،  هذا  إلى  التأس�يس 
بداياته�ا قاس�ية، حي�ث بدأت 
مبنى،   114 لدين�ا  واآلن  بمبنيي�ن 
 56 على  تزيد  ال  ضئيل�ة  وبموازنة 
 103 اآلن  وموازنته�ا  دين�ار،  ألف 

ماليين.
خرج�ت الجامع�ة 167 طالبا في 
الدفعة األولى، اآلن مجموع الطلبة 
الذين تخرجوا 168 ألف طالب، هذا 
بإمكانات  جامع�ة  التح�دي،  هو 
متواضعة ومب�ان محدودة ووضع 
الطلبة  من  العدد  هذا  تخرج  حرج 
وبالتالي  المعرفة،  فروع  جميع  في 
البدايات  وألن  نج�اح،  قصة  هذه 
صعبة، نج�د إش�كالية في بعض 
وتوزيعه�ا،  وصيانته�ا  المبان�ي 

مناطق  ف�ي  اكتظ�اظ  فهن�اك 
الكلي�ات اإلنس�انية، فيما تتوفر 
الكليات  جهة  الفارغة  المساحات 
من  انتقاصا  لي�س  وهذا  العلمية، 

الجهود التي بذلت.
ففي بعض المرافق مثل المستشفى 
على  ننافس  الطبي�ة  والكلي�ات 
وخريجون�ا  العال�م  مس�توى 
يحص�دون الجوائز الدولية في كل 

االمتحانات.
عندم�ا نقيم المرحل�ة، نجد أننا 
نس�توعب اآلن 38 أل�ف طالب، 
تطوير  أمام  حقيقية  مشكلة  وهذه 
بعض البرامج للوصول إلى التعليم 
النوعي بدال م�ن الكمي، وهذا من 
الجامعة  تواجهها  التي  التحديات 
والتعليم العال�ي في األردن خالل 
ومشكلة  المقبلة،  عاما  الخمسين 
التخصصات ومواءمتها مع س�وق 
العم�ل؛ هناك كث�رة وتكرار في 
العالي،  التعليم  ف�ي  التخصصات 
اس�تثناء،  ليس�ت  »األردنية«  و 
وه�ذا يخل�ق إش�كالية حقيقية 
العمل  س�وق  بين  المواءم�ة  في 
فرص  ويضع�ف  والتخصص�ات، 

في لقاء مع »الغد«.....
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ما  عم�ل،  فرصة  عل�ى  الحصول 
أثناء  للطال�ب  إحباطات  يخل�ق 
عن  فضال  أس�اتذته،  مع  التواصل 
لم  التي  الجامعي  العنف  مش�كلة 
تكن موجودة في بدايات تأس�يس 
المؤسس�ات  ف�ي  وال  الجامع�ة 
أصبحت  واآلن  عام�ة،  األردني�ة 

ظاهرة مقلقة للجسم األكاديمي.
نش�ير  اإلعالمي،  الجان�ب  وفي   
الس�يما  اإلعالمي  االنفتاح  إل�ى 
أطلق  ما  أو  اإللكتروني�ة  المواقع 
عليه »اإلباحي�ة اإلعالمية«، التي 
وتقلل  السلبيات  تضخم  أصبحت 
واإلنج�ازات،  اإليجابي�ات  م�ن 
وأعط�ت انطباعات في الش�ارع 
بأن  الوافدين  الطلبة  لدى  أو  العام 
أصبح  األردن  ف�ي  العالي  التعليم 
في وضع خطير أو مترد، و ردا على 
ما س�بق: صحي�ح أن لدينا بعض 
التحديات،  وبعض  اإلش�كاليات 
أن  تظهر  العام�ة  الص�ورة  ولكن 
خريجي الجامعة األردنية ينافسون 
واإلقليم  األردن  مس�توى  عل�ى 
معظم  في  العالم  مس�توى  وعلى 

التخصصات وليس جميعها. 
تواجه  الت�ي  التحديات  ه�ذه  إن 
الجامعة في عيدها الخمسين تعود 
فيها  بدأت  التي  والعراقة  األلق  إلى 
وإلى التصنيف�ات العالمية، وال بد 
عالمي،  تصنيفي  رقم  في  ندخل  أن 
بحي�ث تصبح الجامع�ة األردنية 
منافس�ة وأن يكون لها س�معتها 
الدولية ويش�ار له�ا بالبنان على 

مستوى العالم. 
التحدي  هو  يواجهنا،  تحد  أكبر  إن 
الدعم  ت�آكل  ظ�ل  في  المال�ي 
الحكوم�ي وانعدام�ه في معظم 
األسعار  ارتفاع  ظل  وفي  األوقات، 
والنفقات المتزايدة على الجامعة، 
األصعب،  ه�و  المالي  والتح�دي 
صعوبة،  أكث�ر  وحلوله  وبدائل�ه 
فهذه  الدراسية  الرس�وم  رفع  أما 
طام�ة كب�رى، ألنه يضي�ق  على 
األس�رة األردنية في ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة.

 هل يمك�ن أن تلجأوا إلى خيار رفع 
الرسوم؟

هذا غير ممكن، وأنا رئيس للجامعة 

الدراسية،  الرس�وم  برفع  أقوم  لن 
وإنما في حال استحداث تخصصات 
جديدة نقوم بوضع رسوم جديدة، 
إضاف�ة إلى تقليل ع�دد الطالب 
لخفض النفقات من ضمن الحلول، 
أو زي�ادة ع�دد الط�الب لزيادة 
اإليرادات، وكالهما مر؛ فتخفيض 
الموارد  ف�ي  يضر  الط�الب  عدد 
المالية وزي�ادة عددهم يؤدي إلى 

اإلضرار في النوعية.

 إلى أي صيغة تميل ؟
أنا ال أميل إلى أي من هذه الصيغ،   
وإنما أميل إلى أن تكون هناك رؤية 
من  تبدأ  العالي  للتعلي�م  تطويرية 
الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة  لدن 
مرورا برئاس�ة الحكومة، وحلقات 
نظرة  من  بد  وال  العال�ي،  التعليم 
واضحة،  دقيقية  متفحصة  شمولية 
محبة ل�ألردن ولتطوي�ر التعليم 
حقيقية  باس�تقاللية  تبدأ  العالي، 
ماليا وإداري�ا للجامعات األردنية،  
بحاكمية رش�يدة بدءا من مجلس 
األمناء ومجل�س العمداء ورئيس 
ورؤس�اء  والعم�داء  الجامع�ة 
األقس�ام، وتخفيض األعداد التي 
الموحد  القبول  قوائم  خارج  تقبل 
واستغالل  انعدامها،  إلى  للوصول 
األم�وال التي يت�م تحصيلها من 
ك��  والش�ركات  المواطني�ن 

»رسوم« .
أدعو  إلى إعادة نس�بة ال� 1 % ، و 
لتوضع  مليون،   500 نح�و  تبلغ   هي 
في صندوق خ�اص ك�«أمانات« 
الفقير،  الطالب  عل�ى  منه  يصرف 
ف�ي  التحتي�ة  البني�ة  وتطوي�ر 
الجامعات، وعندها نستطيع القول 
تحاسب  أن  تس�تطيع  الجامعة  أن 
المعتمدة  الس�اعة  رس�وم  على 
إلى  يص�ار  وأن  الكلفة،  بحس�ب 
تزويد الطلبة الفق�راء بأموال من 
الجامعات  وتعفى  مباشرة،  الدولة 
ب�كل  القوائ�م  قب�والت  م�ن 
جودة  يضمن  وهذا  االستثناءات، 
في التعليم واس�تقاللية في القرار 
بين  والعدال�ة  واإلداري  المال�ي 
الطلبة والجامعات وسوية عالية من 
العادل  غير  للتوزيع  وال  القبوالت، 
مرحلة  إلى  نص�ل  ثم  الطلبة،  بين 

الم�وازي فيصب�ح الطلبة بنفس 
يحد  وهذا  الدرجة،  ونفس  السوية 
إلغاء  مع  وأنا  الجامعي،  العنف  من 
والتربية  العسكرية  الثقافة  مادتي 
عنه�ا  واالس�تعاضة  الوطني�ة، 
بالعلوم العس�كرية ف�ي الميدان 
خالل الفص�ل الصيفي، وهذا كان 
ثقافة  إلعادة  الس�ابق،  في  ناجحا 
كلفة  تسديد  ويمكن  االنضباطية، 
هذا البرنامج م�ن خالل الضرائب 
من  تحصيلها  يتم  التي  والرس�وم 
للقوات  دفعها  ويت�م  المواطنين 
وإعطاء  الغاية،  لهذه  المس�لحة 
الحري�ة المطلق�ة للجامعات في 
المواد اإلجباري�ة، وكف يد وزارة 
الجامعات  ع�ن  العالي  التعلي�م 
واس�تبدالها  إلغائها  إل�ى  وصوال 
وإعطاء  قوي،  عال  تعليم  بمجلس 
صالحيات قوية وكاملة للجامعات 
تشكل  وأن  مجالس�ها،  خالل  من 
األكاديميين،  غير  من  مجالس�ها 
ولكن من أصحاب الخبرة والدراية، 
سياس�ة  رس�م  وظيفته�م  ألن 

وتحصيل أموال للجامعات.
وأض�اف إذا »ما وصلن�ا إلى هذه 
المرحلة م�ن تعزيز مكانة التعليم 
العالي األردني باستقاللية حقيقية 
مالية وإدارية مع المس�اءلة ودون 
انفالت، وأن تك�ون رؤيتنا واضحة 
للتطوي�ر، وأن تكون للدولة صورة 
واضح�ة ف�ي مس�ارات التعليم 
من  ونس�تفيد  والعال�ي،  الع�ام 
وكوريا  اليابان  مث�ل  الدول  بعض 
الجنوبية وسنغافورة الذين اتخذوا 
في  يريدون  »ماذا  مسار  ألنفسهم 
المس�تقبل؟«، هل نح�ن مجتمع 
نري�د أن نتج�ه إل�ى تكنولوجيا 
نحو  تعليمنا  ونوج�ه  المعلومات، 
التحويلية  الصناع�ة  مع  أو  ذلك، 
أو الس�ياحة أو الزراعة، ماذا نريد 
لنوجه  اقتصادنا  ش�كل  يكون  أن 
هذا  في  والعال�ي  الع�ام  التعليم 
االتجاه أو ذاك، فال يجوز أن تكون 
الموازنة المخصصة للتعليم العالي 
أق�ل مما يخصص لش�ق أو تعبيد 
نحلل  وعندم�ا  طريق،  أو  ش�ارع 
يخصص  ما  أن  نجد  الموازنة  أرقام 
فتات،  عن  عب�ارة  العالي  للتعليم 
هناك  أن  انطباع�ا  يعطي  ال  وهذا 
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العالي،  التعليم  لتطوي�ر  اهتماما 
هذه  من  جزء  األردني�ة  والجامعة 
الجامعة  وس�تعمل  المنظوم�ة، 
للحصول  بديلة  مصادر  عن  للبحث 

على األموال غير رفع الرسوم«.
تحديا  هناك  »إن  الطراون�ة  وزاد 
ماليا حقيقي�ا وتناقصا في الدعم 
االنعدام،  درج�ة  إلى  الحكوم�ي 
المقبولين  الطلب�ة  أعداد  وتزايد 
مع تآكل ف�ي البنية التحتية، وهذا 
وضع يهدد بكارث�ة إذا لم نتنبه له 
ونأخ�ذ الحيطة والح�ذر، إضافة 
إلى أن ت�آكل وتدني رواتب أعضاء 
ش�ؤم،  نذير  التدريس�ية،  الهيئة 
األردنية  الجامعة  في  سنعاني  كما 
وف�ي الجامع�ات الرس�مية عام 
2016 م�ن نقص حاد ف�ي أعضاء 
التخصصات  في  التدريسية  الهيئة 
نس�تطيع  ولن  والنادرة،  الحرجة 
ف�ي ظ�ل  المنافس�ة م�ع دول 
اإلقليم، المحافظ�ة على ما لدينا 
أو اس�تقطاب كفاءات نحتاج لها 
وهذه من ضم�ن القضايا المعضلة 
الجامعة  إدارة  ف�ي  تؤرقن�ي  التي 

األردنية«.

هناك معادلة صعب�ة؛ فإلى جانب 
التح�دي المال�ي هن�اك أوضاع 
البنية  ف�ي  وتآكل  مقلق�ة  مالية 
مبان  تطوير  إلى  والحاجة  التحتية، 
رفع  إمكانية  وع�دم  ومختبرات، 
آخر  مهم  تحد  جانب  إلى  الرسوم، 
البرامج  واس�تحداث  تطوير  وهو 
حاجة  تلب�ي  التي  والتخصص�ات 
الس�وق، هل لديكم خطة لتطوير 

البرامج والتخصصات؟ 
 نعم، لدينا خطة شمولية للسنوات 
الخمس المقبلة، من ضمنها إعادة 
قراءة الخطط الدراسية ومن بينها 
وإيقاف  التخصص�ات  بعض  دمج 
واس�تحداث  أخرى  ف�ي  القبول 
وس�يكون  جديدة،  تخصص�ات 
لدينا منهجي�ة واضحة وهي نواتج 
بالضبط  نعلم  أن  فعلين�ا  التعلم، 
ما س�نخرجه، ونعل�م مواصفات 
الطالب وأدوات قياس الناتج، وقد 
بدأنا بالفعل، وخالل أيام س�ننجز 
اإلطار العريض العام لنواتج التعلم 
ولمواصفات الطالب ولمؤش�رات 

وسننظم  األداء،  قياس  محددات 
الهيئة  أعضاء  مع  تدريبية  ورش�ا 
التدريسية واإلدارية واتحاد الطلبة 
، وسنوسع الحلقة مع الجهات التي 
ستس�تقبل الخريجين من مختلف 
القطاع�ات االقتصادية والصحية 
والخدمية، ث�م نعكس هذا كامال 
عل�ى الخطط الدراس�ية، لتكون 
هيئة  عضو  كل  لدى  واضحة  الرؤية 
تدري�س، وذلك يحتاج إلى س�ت 
وإعادة  نتائج�ه  لظهور  س�نوات 
دفعة،  أول  تخريج  بعد  ذلك  تقييم 
خالل  الجامع�ة  لدى  وس�يكون 
بهيئة  أشبه  مس�تقلة  دائرة  أشهر 
ضمان الجودة مس�ؤولة عن ضبط 
جودة مخرج�ات التعلم والتعليم 
فيه�ا، وهن�اك إمكاني�ة للدمج 
بالش�راكة بين عدد من الكليات، 
مني  طلب  فقد  االس�تحداث،  أما 
استحداث تخصص شريعة للذكور 
اس�تحداث  ،وطلبت  فاعت�ذرت 
والخطاب�ة،  اإلمام�ة  تخص�ص 
درس�وا  خطباء  إلى  نحتاج  فنحن 
النفس  علم  مثل  مختلفة  مساقات 
والسياسة،  واالقتصاد  واالجتماع 
إضافة إلى علوم الشريعة واإلفتاء، 
حاجتها  عن  تعلن  األوقاف  فوزارة 
إلى نحو 3 آالف فرصة عمل، وعلينا 
تخريج الش�خص المناسب لفرص 

العمل المتوفرة.
كم�ا أن وزارة الس�ياحة، وقطاع 
الس�ياحة يعلنان عن توفر 20 ألف 
فرصة عمل خالل السنوات الخمس 
المقبلة،وله�ذا  نحتاج إلى تخريج 
من يش�غل فرص العمل هذه،  من 
وسياحة  فندقة  كلية  إنشاء  خالل 
وتخصص  س�ياحيين  أدالء  تخرج 

طعام وشراب وإدارة فندقية.

التي  للتخصصات  يتوفر  هل  ولكن   
حاجة  لمواءمة  استحداثها  سيتم 
الس�وق أعضاء تدري�س مؤهلون 
وقادرون، ال س�يما وأن الجامعات 
المجاالت  في  خب�رات  إلى  تحتاج 
المس�تحدثة  والتخصص�ات 

والجديدة؟
 بالطب�ع، وم�ن يتاب�ع إعالناتنا 
يالحظ  الماضي�ة  الفت�رة  ف�ي 
اإلعالنات  م�ن  نوعين  لدين�ا  أن 

ونوع�ا ثالثا يتعل�ق باإلجراءات، 
في�ه  نطل�ب  للتوظي�ف:  األول 
والملحة  الحرج�ة  التخصص�ات 
حيث  اكتوارية؛  دراس�ة  على  بناء 
الوحيدة  الجامع�ة  نك�ون  نكاد 
التي لديها دراس�ات اكتوارية ولم 
جيدا  نعلم  ونحن  عش�وائية،  تعد 
بناء عل�ى هذه الدراس�ة حاجتنا 
للخمس  والتعيين  االبتع�اث  من 
س�نوات المقبلة، وثانيا: إعالنات 
الزائر  األس�تاذ  وثالثا:  لإليف�اد، 
درجتي  عل�ى  يقتصر  كان  ال�ذي 
األس�تاذية واألس�تاذ المشارك، 
ولكني أرى أن حملة درجة األستاذ 
المس�اعد ممن أحتاج لالستثمار 
أصحاب  م�ن  خصوص�ا  فيه�م، 
وإرس�الهم  الجديدة  التخصصات 
أجل  من  العالمية  الجامع�ات  إلى 
فضال  ومطلوبة،  دقيقة  تخصصات 
عن أن لدينا اتفاقيات مع جامعات 
وللتطوير  للدورات  وعريقة  عالمية 

والكفاءات.
هناك زخم من العمل الذي ينتظرنا 
وس�نركز على الجانب التطبيقي، 
في  المتخصصين  إل�ى  وس�نلجأ 
الس�وق بغض النظر ع�ن الدرجة 
العلمية، وسنطرح مساقات معنية 
في  سيما  ال  الس�ليمة،  بالمواطنة 
ظل أجواء العنف، ومس�اقات في 
»إدارة  ومساق  المهنة،  أخالقيات 
واقتصاد« لكل التخصصات، حتى 
لو كانت بمفاهيم بسيطة وفي كل 
يكون  أن  بد  وال  الجامعة  مساقات 

لكل إداري معرفة.
 كيف تتعامل الجامعة مع أس�تاذ 
قادرون  جميعهم  وهل  الش�رف، 
في  وجودهم  أن  أم  العط�اء،  على 
وهل  التكريم،  ب�اب  من  الجامعة 

يتولون مواقع إدارية في الجامعة؟
أس�تاذ الشرف ليس�ت فكرة من 
وهي  األردنية،  الجامع�ة  ابت�داع 
عالمية،  جامع�ات  ف�ي  موجودة 
شرف  أستاذ   16 األردنية  في  ولدينا 
يقومون  األج�الء  أس�اتذتنا  من 
واإلش�راف  التدريس  بعملي�ات 
منهم  بسيط  وجزء  األبحاث،  على 
والفكرة  إداري�ة،  مواق�ع  يتولى 
النوعية  ه�ذه  على  المحافظة  هي 
الجامعة  لرمزي�ة  األس�اتذة  من 
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ولتفوقهم ف�ي المجاالت البحثية 
حاف�زا  وليكون�وا  واإلداري�ة، 
وجزء  السن،  صغار  من  للمدرسين 
منه�م يعمل ويعط�ي أفضل من 
بعض الش�باب، ومثال على ذلك، 
األس�تاذ الدكت�ور محمد عدنان 
مركز  إدارة  يتول�ى  الذي  البخيت 
كامل  والدكتور  المخطوط�ات، 
تطوير  على  س�نعمل  و  العجلوني، 

آليات التعامل مع هذا الموضوع.

أعضاء  رواتب  زي�ادات  أثرت  هل   
هيئة التدريس على موازنة الجامعة 

بشكل سلبي؟
بل  ملحة،  حاج�ة  لكنها  أث�رت،   
وهي  المطلوب  المستوى  من  وأقل 
لم تحقق الرض�ا بين األكاديميين 
وليست كافية، وتحتاج إلى تطوير، 
فالرواتب متدنية ف�ي  ظل أجواء 
فأس�تاذ  العالية،  التنافس�ية  من 
أدنى  راتبا  يتقاضى  مثال  المحاسبة 
إحدى  في  يعم�ل  الذي  طالبه  من 
الش�ركات وه�ذا غي�ر معقول، 
وبالتالي من المناسب إعادة النظر 
في هذه الزي�ادة ويجب أن تتدخل 
الحكومة في ه�ذا المجال، وليس 
وس�بق  الرواتب،  زيادة  خالل  من 
تقديم  خالل  من  ذلك  أوضحت  أن 
والمادية  المعنوي�ة  االمتي�ازات 
في  التدريس�ية  الهيئة  ألعض�اء 
عددهم  البالغ  األردنية  الجامعات 

أقل من 7 آالف.
 ما الذي يمنع م�ن منحهم  إعفاء 
جمركي�ا لس�ياراتهم أو منحهم 
س�كنا وظيفي�ا أس�وة بالقضاة 
ظل  في  والمهندسين،  والمعلمين 
انعدام االمتي�ازات، ففي ظل قلة 
الرواتب ووجود فرص عمل برواتب 
الرسمية  الجامعات  خارج  مرتفعة 
وخ�ارج الب�الد أصبحت نس�بة 
الرسمية  الجامعات  من  التس�رب 

محرجة.

هناك مطالب�ات من بعض أعضاء 
نقابة  بإنش�اء  التدري�س  هيئ�ة 
خاصة لهم، م�ا موقفكم من هذه 

المطالبة؟
أجسام  الستحداث  التوجه  ضد  أنا 
جديدة وكثي�رة تضيع الهدف من 
األفكار الجميلة، أساتذة الجامعات 
وغير  مهنيي�ن  إل�ى  مقس�مون 
الكليات  في  فالمدرسون  مهنيين، 
والهندس�ية  والطبية  الصحي�ة 
الصحافة  وأقس�ام  والمحام�ون 
بين  الجمع  يجوز  وال  نقاباتهم  لهم 
في  الزمالء  ويبقى  قانونيا،  نقابتين 
واالجتماعية،  اإلنس�انية  العلوم 
إطار  تحت  باالنض�واء  رغبوا  فإذا 
إلى  االنضمام  عليهم  اقترح  نقابي 
نقابة المعلمين، وكما أن في نقابة 
إنشاء  اقترح  ش�عبا  المهندسين 
تكون  المعلمين  نقابة  في  ش�عب 
مخصص�ة لألس�اتذة الجامعيين 

حسب التخصصات. 
خاص�ة  بنقاب�ة  المطالب�ة  و 
حق  »كالم  الجامعيين  للمدرسين 
يراد به باطل«، ومن ش�أنه عرقلة 
نحن  األكاديمي،  الشأن  في  العمل 
التدخالت  كامل  بتخفيف  نطالب 
وبحرية  األكاديم�ي  الجس�م  في 
أكاديمي�ة مس�ؤولة، للنه�وض 
مالية  باس�تقاللية  بالجامع�ات 
وإداري�ة ضم�ن إطار المس�اءلة 
القانونية، أما تش�تيت المطالب، 
فلن يؤدي إل�ى الغايات الصحيحة 
الت�ي تخ�دم التعلي�م العال�ي 

والمدرسين الجامعيين. 

المطالبات  أن  يالح�ظ  المراقب   
من قب�ل وزارة التعلي�م العالي ال 
س�يما ش�روط ومعايير االعتماد 
تجاه  تش�دد  فيها  والخاص  العام 
الجامع�ات الخاصة، فيما ال تحقق 
الجامعات  م�ن  العديد  تملك  وال 
هذه  تحقيق  إمكاني�ة  الرس�مية 
هذه  برأيكم  فلم�اذا  الش�روط، 

االزدواجية ؟

 لقد حققنا معايير االعتماد الخاص 
أنظر  ولكني  كبير،  حد  إلى  والعام 
خصوصا  عام  بشكل  االعتماد  إلى 
أن م�ا يجري في مجل�س التعليم 
العالي أو هيئة االعتماد ما يزال في 
مراحله البدائي�ة، ورغم أننا بدأنا 
قبل الدول العربي�ة إال أن العديد 
المجال،  ه�ذا  في  س�بقتنا  منها 
واألصل أن هيئ�ة االعتماد ودائرة 
االعتماد وترخيص الجامعات، لها 
واألصل  للترخيص،  واحد  جس�م 
العمل على ضمان الجودة، فالعالم 
لم يعد يتعامل مع األرقام العرجاء 
التي ما زلنا نتحدث فيها مثل عدد 
وعدد  األبنية  ومس�احة  الطالب 

أعضاء هيئة التدريس. 
رئاسة  تولي  أثناء  طالبت  أن  وسبق 
هيئ�ة االعتم�اد، وأطال�ب اآلن 
وإداريا  ماليا  مستقلة  هيئة  بإنشاء 
ع�ن التعليم العال�ي والجامعات 
نتاجات  لقياس  الج�ودة،  لضمان 
التعلم كما ف�ي العالم، ال التركيز 
قياس  دون  الصم�اء  األرقام  على 

نتائج التعليم.

 لقد قامت الوزارة بدور مهم بداية 
التسعينيات في الترخيص ال سيما 
لم  ولو  الخاصة  الجامعات  بش�أن 
تقم بذلك ل�كان واقع الجامعات 

الخاصة سيئا،
 انتهينا اآلن من موضوع التراخيص 
الجودة،  ضمان  على  العمل  وعلينا 
إن وظيفة مجل�س التعليم العالي 
رس�م السياس�ات ويفت�رض أن 
الستحداث  عامة  سياس�ة  يرسم 
وأن  والتخصص�ات،  الجامع�ات 
تكون دائرة مس�تقلة فيه مسؤولة 
اإلجراءات  وع�ن  التراخيص  عن 
التنفيذي�ة، وأن تكون هيئة ضمان 
الجودة للتعلي�م العالي بدل هيئة 
االعتم�اد، ويمك�ن أن ينضم لها 
ضم�ان الج�ودة في الم�دارس، 
كبير  وعدد  العال�م  دول  ومعظم 
من الدول العربية تعمل على ضمان 
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أن  يمكن  تج�ارب  وهذه  الجودة، 
نستفيد منها.

لتعديل  توجه�ات  هن�اك  ه�ل   
المتعلقة  الجامعية  التش�ريعات 
أو  الطلب�ة  اتح�اد  بانتخاب�ات 
باألنظمة التأديبية، وكيف تنظرون 
إلى الحراك في الشارع، وما هو دور 
طلبة الجامع�ات في حراك ناضج 

وراشد؟
منذ أن تس�لمت رئاس�ة الجامعة 
مجلس  م�ع  اجتمعت  األردني�ة 
اتح�اد الطلب�ة، وطلب�ت منهم 
انتخاب  لتعليمات  مسودة  تقديم 
مجلس اتحاد الطلب�ة، وأن يكون 
في  يج�ري  لما  مماثل�ة  بص�ورة 
البرلمان، ألنن�ي ال أريد أن يتخرج 
الطالب وكأن�ه يعاني من انفصام  

في الشخصية.
 الدولة تفكر باتجاه والطلبة باتجاه 
حقه  الطالب  يمارس  أن  نريد  آخر، 
بصورة  الطلبة  مجلس  انتخاب  في 
تش�بيهية لما في الدولة األردنية، 
وأن ال يوج�ه النظام االنتخابي من 
جهة معين�ة ولخدمة جهة معينة، 
بل الجسم الطالبي كامال، وال ضير 
الجامعات  طلبة  من  االستفادة  من 

األردنية االخرى.
أما بالنس�بة للحراك فأنا أش�جع 
الحراك  في  المشاركة  على  الطلبة 
لكن  التغيي�ر،  وقي�ادة  وقيادته 
التغيير  مع  المسؤولة  األطر  ضمن 
لذلك  قادة  نك�ون  وأن  اإليجابي، 
وأخص أعضاء الهيئة التدريس�ية 

واإلدارية.
 لق�د ق�ادت الجامع�ة األردنية 
الخمس�ين  في  األردن  في  التغيير 
إحداث  في  ونجحت  الماضية  سنة 
نقل�ة نوعية في مفاص�ل الدولة، 
والوزراء  الحكومات  رؤساء  ومنها 
وكب�ار المس�ؤولين ف�ي الدولة 
والقط�اع الخاص وق�ادة للرأي، 
كما خرج�ت األدب�اء والفنانين 
والعلماء،  والمفكرين  والمثقفين 

ونجح�ت في المس�اهمة في نقل 
وهي  أخرى،  إلى  مرحلة  من  األردن 
قادرة على قي�ادة الحراك في ظل 
المملك�ة الرابعة من خالل العمل 
والحوار  الفك�ر  وأعمال  والعل�م 

وتعميق مفاهيم المشاركة.

مقلقة  الجامع�ي  العنف  ظاه�رة 
أعلى  م�ن  باهتم�ام  وحظي�ت 
المس�تويات للحد منها وتم وضع 
اس�تراتيجية له�ذه الغاي�ة، هل 
الخطط  األردنية  الجامعة  أنجزت 

لتنفيذ هذه االستراتيجية ؟
التعلي�م  وزارة  عمم�ت  لق�د   
العال�ي  هذه االس�تراتيجية على 
الجامعة  ف�ي  ونحن  الجامع�ات، 
الوزارة  مع  بالتوازي  بدأنا  األردنية 
من خالل إع�داد خططنا الخاصة 
لهذه الغاي�ة، وتتكون من محورين 
خالل  من  وبدأن�ا  وعالجي  وقائي 
األمن الجامعي  الذي تم تقس�يمه 
إلى ف�رق، إذ لم يكن ق�ادرا على 
وشكلنا  المشاجرات،  مع  التعامل 
يضمن  بش�كل  للتدخ�ل  فرق�ة 
التحرك  قادرعلى  أكبر  عدد  وجود 
مش�اجرة  حدوث  حال  ف�ي  فورا 
لمنع توس�عها، وفريق آخر للحوار 
تطويق  على  يعم�ل  والمفاوضات 
إمكانية حدوث مش�اجرة لمنعها 
منذ بدء االحت�كاك، وهذا يعطي 
الجامعة  إدارة  بأن  للطلبة  انطباعا 
واألمن الجامعي على علم بالقضية 
من  يحد  ما  وأطرافه�ا،  الخالفية 
إضافة  المشاجرة،  حدوث  إمكانية 
تدرس  كامي�رات  تركي�ب  إل�ى 
الناحية النفسية بناء على إفرازات 
القاعة  دخول  وقب�ل  الهرمونات، 
الصفية يراجع الطالب الذي يكون 
العيادة  انفعاالته  في  مشكلة  لديه 
الطالبية لحل المشكلة التي يعاني 

منها.

صالحيات  على  تغيي�ر  هناك  هل   
األمن الجامعي؟

الصالحيات،  ه�ذه  على  تغيير  ال   
الجامعي  األم�ن  ضابط  فمهم�ة 
الدعم  له  ووفرن�ا  اإليقاع،  ضبط 
من  ع�دد  بحل  وقمن�ا  المال�ي، 
اإلش�كاالت التي كان يعاني منها 
ف�ي الس�ابق، فقد كان�ت هناك 
الجامعة  مستش�فى  مع  إشكالية 
الذي لم يك�ن يتعامل مع إصابات 
األمن الجامع�ي على أنها إصابات 
عمل، وإش�كالية في اللباس، كما 
متخصصة،  لدورات  إخضاعهم  تم 
مشكلة  هناك  كان  ذلك  عن  فضال 
في أسوار الجامعة الخارجية وقمنا  
بحله�ا من خ�الل إغ�الق بعض 
ورفع  المداخل  وتحسين  البوابات 

الجدران. 

فإذا  العالجي  الجانب  بش�أن  أما 
حدثت مش�اجرة فهناك منحيان، 
تحقيق  بإج�راءات  نق�وم  حيث 
ش�فافة وعادلة ونزيهة وس�ريعة 
فيها،  تراجع  ال  صارم�ة  وعقوبات 
وعلى الطالب تطبيق ما نسبته %70 
المتبقي  واس�تبدال  العقوبة،  من 
التي  الكلي�ة  في  مدني�ة  بخدمة 
ارتكب فيه�ا الحادثة، ونحن نضع 
العمداء،  مجلس  في  األسس  هذه 
هناك،  وغيرها  الغش  عقوبات  وفي 
فضال ع�ن العقوبة هناك عالجات 
قيمي�ة أخالقية س�لوكية، ويحق 
للطال�ب التقاض�ي، و نحن نؤكد 
ف�ي الجامعة أنه ل�ن يكون هناك 
الرحمة  مجالس  يسمى  ما  أو  ليونة 
التي ألغيت فيم�ا يتعلق بموضوع 
العالمات ، وطلبنا من أعضاء هيئة 
التدري�س تخصي�ص أول خمس 
للحديث  المحاض�رة  م�ن  دقائق 
عن ظاهرة العن�ف وأهمية الحوار 
القيم  وع�ن  الوطنية  والوح�دة 

والمبادئ.

نقال عن »الغد«
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رئيس  انف�رد  األردنية-  أخب�ار 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
جائزة  عل�ى  بحصوله  الطراون�ة  
التعليم«  في  المتميز  »اإلس�هام 
لهذا العام، والمقدمة من المؤتمر 
العالم�ي للتعليم ال�ذي عقد في 

مدينة مومباي الهندية.

وقال الطراونة إن المؤتمر يعتبر من 
المهمة  والمؤتمرات  المنتدي�ات 
تفعيل  عل�ى  لتركي�زه  عالمي�ا، 
التع�اون بي�ن القطاعي�ن العام 
والخاص، واالنفتاح على مؤسسات 
المجتم�ع المدني وقطاع التعليم 

العالي.

الذي  المؤتمر  أن  الطراونة  وأضاف 
اإلدارة  في  ونخب  قيادات  حضرته 
حول  دولة   )88  ( م�ن  والتربي�ة 
وزراء  س�ت  إلى  باإلضافة  العالم، 
مدار  على  ناقش  مختلفة،  دول  من 
يومين وسائل تطوير التعليم العالي 
 ، واإلبداع  االلكترون�ي  والتعليم 
إلى جانب توفي�ر فرص الحوار بين 
الخبرات  لتبادل  العالميين  القادة 

التعليم  تطوي�ر  تس�تهدف  التي 
وتنمية المجتمعات في دول آس�يا 

وغيرها من القارات.

وتنقسم جوائز المؤتمر إلى نوعين؛ 
األول لألفراد كالجائزة التي حصل 
عليه�ا الدكت�ور الطراونة ويزيد 
للمتميزين  جائزة   )30( عن  عددها 
ف�ي مج�االت تعليمي�ة وتربوية 
اإلس�هام  جائزة  ومنها  وتنموية، 
رجل  وجائزة  التعليم،  في  المتميز 
أفضل  وجائزة  الري�ادي،  األعمال 
عميد كلية، وجائزة القائد المثالي.

 أما النوع الثاني  فيمنح للمؤسسات 
التعليمي�ة كجائ�زة أفضل كلية 
القيادة  وجائ�زة  ريادية،  أعم�ال 
مؤسس�ة  أفضل  وجائزة  التربوية، 
التي  كتلك  اإلدارة،  ف�ي  تعليمية 
تلقتها كلي�ة األعمال في الجامعة 

األردنية العام الماضي.

وتلق�ى المحكمون ف�ي المؤتمر 
ترشيحات عبر رسائل الكترونية من 
دول عالمية قدرت بنحو) 32( ألف 

رس�الة الكترونية، تؤيد ترشيحات 
وتم  الجائ�زة،  هذه  لنيل  أس�ماء 
عرضه�ا على عدد م�ن الباحثين 
صحة  من  بدورهم  تأك�دوا  الذين 

البيانات المتعلقة بالمرشحين.

مجلس  على  األس�ماء  عرض  وتم 
قيادات  يض�م  ال�ذي  المؤتم�ر 
تعليمي�ة من دول ع�دة، النتقاء 
، وانفرد  العدد المطلوب للتكريم 
جائزة  عل�ى  بحصوله  الطراون�ة 
لهذا  التعليم  في  المتميز  اإلسهام 
القيادات  مختل�ف  بين  من  العام 
في  األكاديمي�ة  والش�خصيات 

العالم العربي.

خبرات  للطراون�ة  أن  إلى  يش�ار 
قيادية أكاديمي�ة، إذ تقلد قبل أن 
يصبح رئيس�ا للجامع�ة األردنية 
البلقاء  جامع�ة  رئي�س  منصب 
اعتماد  هيئة  ورئي�س  التطبيقية، 
مؤسس�ات التعليم العال�ي ، إلى 
جامعة  لرئيس  نائب�ا  عمله  جانب 

مؤتة.

الطراونة ينفرد 

بحصوله على 

جائزة »اإلسهام 

المتميز في 

التعليم«

18

مؤتمرات ومنتديات



مبيضين-  محمد  األردنية-  أخبار 
من  تدريس  هيئ�ة  عض�و   )56( فاز 
الجامع�ة األردنية بجائ�زة الباحث 

المتميز لعام 2011.
وتعد الجائزة إحدى األدوات المهمة 
يعتبر  الذي  العلمي  البحث  لتشجيع 
ويقع  األساسية  الجامعة  وظائف  من 
في س�لم أولوياتها، لما له من أهمية 
بالغة في دف�ع عجلة البناء والتنمية 

والتطور في المجتمع األردني.

الدكتور  الجامع�ة  رئي�س  وأثن�ى 
الذي  الحفل  خالل  الطراونة  اخليف 
أقي�م لتكري�م الفائزي�ن بالجائزة 
الباحثون  بذله�ا  التي  الجهود  على 
المكرمون،مؤكدا أن الجائزة تشكل 
حافزا مهما لجميع أعضاء األس�رة 

الجامعية .
وق�ال الطراون�ة إن الجامعة لديها 
اإلنفاق  لمضاعفة  مس�تقبلية  رؤية 
على البحث العلمي، مش�يرا في هذا 
الصدد إل�ى أن 40% م�ن التصنيف 
على  يعتمد  للجامع�ات  العالم�ي 
البحوث  يشمل  الذي  العلمي  اإلنتاج 
وب�راءات االخت�راع والجوائز التي 

تحصل عليها الجامعات.

وأكد الطراون�ة أن تكريم الباحثين 
المتميزين والمبدعين رسالة لكل من 
يحاول التش�كيك في مسيرة قطاع 
التعليم العال�ي والبحث العلمي في 
األردن الذي يش�هد تطورا ملموسا 
الصعد  كاف�ة  على  متمي�زا  وأداء 

المحلية واإلقليمية والدولية.

ظفرت  قد  الزراع�ة  كلية  وكانت 
عدد  حي�ث  من  األس�د  بنصيب 
أعض�اء هيئة التدري�س الفائزين 
 )22( عددهم  والبال�غ  بالجائ�زة 
باح�ث، في حي�ن ح�ازت كلية 
الصيدل�ة عل�ى المرتب�ة الثانية 
على  العلوم  وكلية  باحث،  ب�)12( 

المرتبة الثالثة ب� )7( باحثين.
اهلل  عبد  المل�ك  كلية  م�ن  وفاز 
الثان�ي لتكنولوجي�ا المعلومات 
أربعة باحثين،  في حين فاز من كلية 

طب األسنان ثالثة باحثين .

كما فاز باحث�ان من كلية األعمال 
وباحث�ان م�ن كلي�ة التمريض، 
وباح�ث م�ن كلي�ة الهندس�ة 
كلية  م�ن  وآخر  والتكنولوجي�ا، 
مركز  من  وباحث  التربوية،  العلوم 
دراس�ات  مركز  من  وآخر  اللغات 

المرأة.

رئيس  نائب  برئاسة  لجنة  وشكلت 
العلمي  البحث  لش�ؤون  الجامعة 
والج�ودة  العلي�ا  والدراس�ات 
الحوراني  الخيمي  هال�ة  الدكتورة 
وعضوية كل من عميد كلية العلوم 
الدكتور ف�ؤاد كتانة وعميد كلية 
محمد  الدكتور  التربوي�ة  العلوم 
ولي�د البطش الختي�ار الباحثين 

المتميزين.
نظرت  اللجنة  إن  الحوراني  وقالت 
قدمت  الت�ي  الترش�يحات  ف�ي 
من كلي�ات الجامع�ة ومعاهدها 
ومراكزها العلمية الختيار الباحث 

مجلس  أقرها  أسس  ضمن  المتميز 
العمداء .

وأضاف�ت الحوران�ي أن أعم�ال 
الباحث المشارك تخضع لمجموعة 
باإلنجازات  تتعل�ق  األوزان  م�ن 
األكاديمي�ة أو العلمي�ة أو براءة 
االخت�راع أو الكتب وغيرها خالل 
العام الميالدي السابق من ترشحه، 
كأن يك�ون له ثالث�ة أبحاث على 
األقل منش�ورة في مجلة تعتمدها 
الجامع�ة، أو ف�ي وقائ�ع مؤتمر 
باإلضافة   ،ISI في  ومعتمد  محكم 
إلى أن يكون له كتاب واحد  مؤلف 
أو مترجم أو محقق ومقيم من قبل 
عمادة البحث العلمي في الجامعة.
وبحس�ب - الحوراني- فإن فرصة 
وفقا  تزيد  الجائ�زة  لنيل  الباحث 
لعدد براءات االختراع المس�جلة 
في رصي�ده أو بحصوله على منحة 
خارجية، أو عمله ضمن فريق بحثي 
علم�ي، أو ش�غله لمنصب رئيس 
تحرير أوعضو هيئة تحرير في مجلة 
لدى  ومعتم�دة  محكمة  علمي�ة 
الجامعة في ذلك العام، إضافة إلى 
ضرورة أن تتط�رق أبحاثه لمعالجة 
مش�كالت لها عالق�ة بالمجتمع 

األردني.
وفي نهاي�ة االحتفال الذي حضره 
وعمداء  الجامع�ة  رئي�س  نواب 
الكليات سلم الطراونة الشهادات 
التقديري�ة للفائزين ف�ي الجائزة 

وهنأهم بهذه المناسبة.

فوز )56( عضو هيئة تدريس بجائزة الباحث المتميز« 
و»الزراعة« تظفر بنصيب األسد
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إضاءات

كلية األعمال
1-أ.د مأمون الدبعي    

قسم المحاسبة
2-د. معتز الدبعي      

قسم نظم المعلومات
كلية العلوم

1-أ.د فؤاد أسعد كتانة           
  قسم الرياضيات

2-أ.د شاهر محمد المومني       
قسم الرياضيات

3-أ.د همام بشارة غصيب
قسم الفيزياء وعلوم المواد
4-أ.د سليم فوزي حداد          

قسم الكيمياء
5-أ.د محمد سليمان مبارك      

قسم الكيمياء
6-أ.دعبير فايز البواب    

    قسم الكيمياء
7-د. مراد عباس الضامن               

قسم الكيمياء

كلية الزراعة
1-أ.د  بسام صنوبر    

قسم البستنة والمحاصيل
2-أ.د رضا عبد اهلل شبلي  
قسم البستنة والمحاصيل

3-د. عزمي محمد أبو ريان           
قسم البستنة والمحاصيل

4-د. مهند وليد العكش                 
قسم البستنة والمحاصيل 

5-د.عايد مريف العبد الالت         
قسم البستنة والمحاصيل
6-د. عيسى عواد قموه        
قسم البستنة والمحاصيل

7-د. حمود سالم الدبعي               
قسم البستنة والمحاصيل

8-د. نهاد غسان سميرات             
قسم البستنة والمحاصيل

9-أ.د حسام هاني التيتي        
قسم اإلنتاج الحيواني

10-أ.دحامد رباح التكروري     
قسم التغذية والتصنيع الغذائي
11-أ.دخالد محمد السماعيل      
قسم التغذية والتصنيع الغذائي

12-أ.د باسم محمد العبد اهلل       

قسم التغذية والتصنيع الغذائي 
13-د. حمزة مرعي القادري             
قسم التغذية والتصنيع الغذائي

14-د.حيدر عبد اهلل الدومي              
قسم التغذية والتصنيع الغذائي

15-د. ر ماهر محمود الدباس              
قسم التغذية والتصنيع الغذائي

16-أ.دأنور منير البطيخي      
 قسم األراضي والمياه والبيئة 
17-أ.دسيد خليل الخطاري       

قسم األراضي والمياه والبيئة
18-أ.دمحمد رشيد شطناوي     

قسم األراضي والمياه والبيئة
19-د.جواد طالب البكري    

 قسم األراضي والمياه والبيئة
20-د.أيمن عبد اهلل سليمان    
قسم األراضي والمياه والبيئة

21-د. » محمد هاشم« استيتية       
قسم األراضي والمياه والبيئة

22-أ.د توفيق محمد العنتري      
قسم وقاية النبات

كلية التمريض
1-د. أيمن محمد »حمدان 

منصور«     قسم تمريض صحة 
المجتمع

2-د. محمود عقلة الحسامي              
قسم تمريض صحة المجتمع

كلية العلوم التربوية
1-د.  أحمد حمد الخوالدة           

قسم المناهج والتدريس 

كلية الهندسة والتكنولوجيا
1-د. زائر سالم أبو حمور   

قسم هندسة الميكاترونيكس

كلية الصيدلة
1-أ.د طالل أبو ارجيع 

قسم العلوم الصيدالنية
2-أ.د  فاطمة العفيفي     
قسم العلوم الصيدالنية

3-أ.د معتصم عمر الحوامدة      
قسم العلوم الصيدالنية

4-أ.د يوسف محمد الحياري      

قسم العلوم الصيدالنية
5-د. محمد محمود هديب                 

قسم العلوم الصيدالنية
6-د.  محمد هاشم الزويري                

قسم العلوم الصيدالنية
7-أ.د ياسر خليل البستنجي        

قسم الصيدلة الحيوية والسريرية
8-أ.د عبلة محمود البصول     

قسم الصيدلة الحيوية والسريرية
9-د.صالح الدين محمد أبو الرز         

قسم الصيدلة الحيوية والسريرية
10-د.  نائلة روفائيلوفنا بوال توفا    
قسم الصيدلة الحيوية والسريرية

 11-د.  ميادة محمد الوظائفي      
قسم الصيدلة الحيوية والسريرية

12-د. عالء يوسف عيسى         قسم 
الصيدلة الحيوية والسريرية

كلية طب األسنان
1-أ.د زيد هاني البقاعين       

    قسم جراحة الفم والفكين 
وأمراض اللثة  

2-د.  أمين سامح خريسات                
قسم المعالجة التحفظية

3-د.  فراس دخيل السليحات               
قسم المعالجة التحفظية

كلية الملك عبد اهلل الثاني 
لتكنولوجيا المعلومات

1-د. محمد سليمان القطاونة             
قسم علم الحاسوب

2-د.  باسل علي محافظة                 
قسم علم الحاسوب

3-د.  إيمان موسى المومني             
قسم علم الحاسوب

4-د. موسى توفيق األخرس          
قسم أنظمة المعلومات 

الحاسوبية

مركز اللغات
1-د.  فاطمة محمد العليمات                  

شعبة اللغة العربية

مركز دراسات المرأة
1-أ.د  أمل الخاروف    
قسم دراسات المرأة

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية الفائزون 
بجائزة ) الباحث المتميز(
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ذياب-  األردنية–إبراهيم  أخبار 
تس�عى الجامع�ة األردني�ة وفق 
للوصول  االس�تراتيجية  خططها 
إل�ى العالمية، مس�تندة في ذلك 
عاما  خمسين  خالل  أنجزته  ما  إلى 
إمكانات  من  توافر  وما  عمرها،  من 
تعتب�ر ممي�زة إذا م�ا قورن�ت 

بنظيراتها في العالم.
وس�بيل الجامع�ة للوص�ول إلى 
العالمية تبوؤها مراكز متقدمة في 
قوائم التصنيف�ات العالمية، ومن 
 »QS« مؤسس�ة  تصنيف  ضمنها 
البريطانية، التي تعتمد ستة معايير 
أكاديميين  رأي  أّولها  التقييم،  في 
حول  العالم  جامعات  مختلف  من 
نوعي�ة التعليم والبح�ث العلمي 
المعيار  هذا  ويشكل  الجامعة،  في 

نسبة )%40(.
إلى  المدرس�ين  نس�بة  وثانيهما 
الطلبة )20%(، ويتمثل ثالث معيار 
بالبحث  االستش�هاد  نس�بة  في 
العلمي في الجامعة ويشكل )%20(، 
في حين يتمث�ل المعيار الرابع في 
تقييم أرب�اب العمل لخريجي تلك 
نسبة  أما   ،)%10( بنس�بة  الجامعة 
الطلبة األجانب، ونسبة المدرسين 
لكل   )%5( يش�كالن   األجان�ب 

منهما.

وفي الع�ام الماض�ي كان ترتيب 
تصنيف  بحسب  األردنية  الجامعة 
 ،)  601( مجموع�ة  ضم�ن   )QS(
بالرغ�م من أن الجامع�ة لم تزود 
خاصة  معلومات  بأية  المؤسس�ة 
بالتصني�ف، حيث ت�م االعتماد 

جهات  من  مستقاة  معلومات  على 
أخرى.

نائبة  اس�تقبلت  اإلطار،  هذا  وفي 
البحث  لش�ؤون  الجامعة  رئي�س 
العلمي والدراسات العليا والجودة 
الحوراني  الخيمي  هال�ة  الدكتورة 
لالطالع    ،)QS( مؤسسة  من  وفدا 
على ما تقدم�ه من خدمات تتعلق 
العالمية،  التصنيف�ات  بطبيع�ة 
موقع  مكتب  مدير  من  كل  بحضور 
الجامع�ة االلكترون�ي ومدي�رة 
العلمي،  البح�ث  توثي�ق  مكتب 
ومدير مكتب العالقات الدولية في 

الجامعة.
حول  عرضا  الزائ�ر  الوف�د  وقدم 
ونش�اطاتها  المؤسس�ة  أهداف 
لتصني�ف  المتبع�ة  والمعايي�ر 
من  وغيرها  العالمي�ة،  الجامعات 
توفرها  الت�ي  األخرى  الخدم�ات 
للجامع�ات ومؤسس�ات التعليم 

العالي.
عمر  ماج�دة  الدكتورة  وقال�ت 
البحث  توثي�ق  مكت�ب  مدي�رة 
مع  وبالتعاون  المكتب  إن  العلمي 
مدي�ر مكتب االعتم�اد وضمان 
قاما  هديب  أمجد  الدكتور  الجودة 
والمعلومات  اإلحصائيات  بإعداد 
الجامعة  عن  والدقيق�ة  المطلوبة 
وتّم  الجامعة،  رئي�س  من  بتوجيه 
في  المعلوم�ات  وح�دة  تزوي�د 
الذي  األمر   ، بها   )QS  ( مؤسس�ة 
يس�هم في إعطاء ص�ورة دقيقة 
ويدفع   الجامع�ة،  ع�ن  وواضحة 
بالجامع�ة إلى الت�درج في مراكز 
متقدمة ضم�ن التصنيف العالمي 

في  المعنّيين  دور  إل�ى  الفتة   ،QS
القبول  ووحدة  الحاس�وب  مركز 
العالقات  ومكت�ب  والتس�جيل 
الدولية ووحدة اإلعالم والعالقات 
العام�ة والثقافية الذي�ن لم يألوا 
المعلومات  توفي�ر  ف�ي  جه�ًدا 
واألرقام والحقائ�ق المطلوبة عن 

الجامعة. 
الجامعة  موقع  مكتب  مدير  وأبدى 
الدبعي  معتز  الدكتور  االلكتروني 
تفاؤله الشديد في حصول الجامعة 
على ترتيب متقدم خالل التصنيف 
القادم، الفتا إل�ى أن عملية تزويد 
الصحيحة  بالمعلومات  المؤسسة 
مراحلها  وف�ي  جارية  والكامل�ة 
األخي�رة تمهي�دا للوص�ول إلى 

التقييم المبدئي للجامعة.
وأش�ار الدبع�ي إلى أن مؤسس�ة 
الخدمات  من  العديد  تقدم   )QS(
 )Benchmarking( منها خدم�ة
مفاضلة  يمكن  خالله�ا  من  والتي 
الجامع�ة ضم�ن التصني�ف مع 
غيرها م�ن الجامعات، األمر الذي 
نقاط  معرفة  م�ن  الجامعة  يمكن 
الضعف  ونقاط  لتعزيزه�ا،  القوة 
االستراتيجيات  ورسم  لمعالجتها، 

والخطط والبرامج المستقبلية.
خدمة  تقدم  المؤسسة  أن  وأضاف 
من  يمكن   ،  )QS Stars( برنام�ج 
في  الجامعات  تصني�ف  خالله�ا 
العالم ضمن س�لم يتضمن س�تة 
وتطم�ح  )نج�وم(،  مس�تويات 
الجامع�ة إل�ى أن تصن�ف ضمن 
هذا  في  المتقدم�ة  المس�تويات 

التصنيف.

»األردنية«.... خطوات نحو العالمّية
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إضاءات

مبيضين  -محمد  أخباراألردنية 
أعلن نائب رئيس الجامعة األردنية 
موافقة  العبداهلل  شتيوي  الدكتور 
إدارة الجامع�ة عل�ى احتس�اب 
المؤه�الت العلمي�ة ل�� )79( 

موظفا وموظفة .
الخطوة  ه�ذه  إن  العبداهلل  وقال 
ج�اءت ترجمة لتوجه�ات إدارة 
تطوير  إل�ى  الرامي�ة  الجامع�ة 
ما  المؤهلة،  البش�رية  الكفاءات 
ينعكس إيجابيا على بيئة العمل في 

مؤسسات الجامعة المختلفة .
الموظفين  شؤون  لجنة  أن  وأضاف 
نظ�رت في طلب�ات )119( موظفا 
طلبا   )38( رف�ض  تم  وموظف�ة، 
لع�دم تواف�ر الش�روط التي تم 
الموظفين  لجنة  قبل  من  اعتمادها 
على  والمبنية  الجامع�ة  ورئي�س 
احتساب  لغايات  الموظفين  نظام 
المؤهالت العلمية، فيما تم تأجيل 

البت في طلبين اثنين.
وأكد العب�داهلل أن إدارة الجامعة 
ماضية في دراس�ة جميع الحاالت 
الت�ي يت�م تقديمها الحتس�اب 
المؤه�ل العلمي ، الفت�ا في هذا 
الصدد إل�ى أن لجن�ة الموظفين 
ستنتهي خالل األسبوع المقبل من 
دراسة جميع الطلبات التي وصلت 

احتساب المؤهل العلمي لـ )79( من 
العاملين في »األردنية«

إطالق اسم »اللوزي« على أحد مدرجات  »األردنية« تكريما له

إليها.
وأش�ار نائب رئي�س الجامعة إلى 
أن آلية احتس�اب المؤهل العلمي 
لموظفي الجامعة تخضع لش�روط 
وأسس تنسجم مع نظام الموظفين 
الناف�ذ، كأن تكون الش�هادة في 
مج�ال العمل، وأن تك�ون ضمن 
وليس  المنتظمة  الدراس�ة  نظام 
عن  التقدير  يقل  ال  وأن  االنتساب، 

جيد .
ف�إن   – للعب�داهلل   – ووفق�ا 
احتساب الش�هادة يكون لغايات 
تغيير  دون  فق�ط  الراتب  زي�ادة 

ف�ي المس�مى الوظيف�ي والفئة 
احتس�اب  أن  إلى  الوظيفية،الفتا 
الزيادة م�ن تاريخ عرض الموضوع 
وليس  الموظفين  شؤون  لجنة  على 
بأثر رجعي، ومشيرا في الوقت ذاته  
الحد  هي  الماجستير  درجة  أن   إلى 
األعلى الحتساب المؤهل العلمي .

اعتزازه  ع�ن  العب�داهلل  وأعرب 
بال�دور الذي يضطلع ب�ه أعضاء 
التي  والجه�ود  اإلدارية  الهيئ�ة 
يبذلونه�ا لدف�ع عجل�ة التقدم 
الحالي  العام  تحتفل  التي  للجامعة 

باليوبيل الذهبي لتأسيسها . 

أخباراألردنية - إبراهيم ذياب- 
قرر مجلس أمناء الجامعة األردنية 
الرئيسي  المدرج  تس�مية  مؤخرًا 
في كلي�ة الملك عب�داهلل الثاني 
باس�م  المعلومات  لتكنولوجي�ا 

»مدرج أحمد اللوزي«.
نسبة  المدرج  قرارتس�مية  وجاء 
لرئيس الوزراء األس�بق األس�تاذ 
لمش�واره  تكريما  اللوزي،  أحمد 
الطويل، وعط�اءه الذي ال ينضب 
في خدم�ة األردن والجامعة، ولما 
أظهره من مهارات قيادية، وانتماء 
للوطن، ووالء للقيادة الهاش�مية 
المظفرة، ولألثر الطيب الذي تركه 

في كل المناصب التي شغلها.
وتقلد اللوزي منصب رئيس مجلس 
لمرتين،  األردنية  الجامع�ة  أمناء 

كما ت�م اختياره ع�دة مرات في 
أمناء  مجلس  وت�رأس  المجلس، 
الملكية  واللجنة  البيت  آل  جامعة 

الخاصة لجامعة مؤتة.
مهمة  مناصب  عدة  اللوزي  وشغل 
ورئيس�ا  للوزراء،  رئيس�ا  أبرزها 
للديوان  ورئيسا  األعيان،  لمجلس 
للجنة  ورئيس�ًا  العامر،  الملك�ي 

الملكية لتعديل الدستور.
وح�از الل�وزي عل�ى العديد من 
األوس�مة الرفيع�ة منها وس�ام 
الدرجة  م�ن  األردني  الكوك�ب 
من  االس�تقالل  ووس�ام  األولى، 
النهضة  ووس�ام  األولى،  الدرجة 
المرصع عالي الش�أن، وغيرها من 

األوسمة من دول عربية وأجنبية
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أخبار األردنية- فادية العتيبي- 
الجامعة  مطبع�ة  آالت  تتوقف  ال 
األردني�ة ع�ن ال�دوران، بفضل 
س�واعد العاملين عليها والجهود 
تقديم  في  يبذلونها  الت�ي  الجبارة 
خدمات مطبعية متميزة لجامعات 
وأف�راد  وهيئ�ات  ومؤسس�ات 

المجتمع المحلي.
العالية،  والجودة  المتميز،  فاألداء 
كلها  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
عوامل أس�همت في تجسيد نقلة 
الذي  األمر  إنتاجاته�ا،  في  نوعية 
عزز م�ن مكانتها بي�ن مثيالتها، 
هرم  رأس  عل�ى  بج�دارة  لتتربع  
المطابع في س�معتها و حرفيتها، 
متج�اوزة كل العقب�ات التي قد 
لتقدم  عليه�ا،  القائمين  تواج�ه 
إنجازا يش�ار إليه بالبنان ويستحق 

كل الشكر واالمتنان.
األردنية  الجامعة  مطبع�ة  وتقوم 
بجهود   ،  1982 عام  أنش�ئت  التي 
عظيمة في إنجاز خدماتها من خالل 

تلبية حاج�ات الجامعة من طباعة 
ما  تحتاج إلي�ه كلياتها ومراكزها 
اإلداري�ة  ووحداته�ا  العلمي�ة 
مستش�فى  مطبوعات  فيه�ا  بما 
الجامعة، والمدرس�ة النموذجية، 
ومحطة العل�وم البحرية، ونماذج 
وش�هادات  الضوئ�ي  الق�ارىء 
الخريجين ودليل الطالب والكتاب 
الس�نوي والمجلة الثقافية ومجلة 
األردنية«،  »نشرة  و  جديدة  أقالم 
فضال عن طباعة  األبحاث والكتب 

والمراجع العلمية واإلدارية. 
كم�ا تق�دم المطبع�ة خدمات 
مطبعية متنوعة لعدد من الوزارات 
والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
واألهلية  الرس�مية  والجامع�ات 
ومنظمات  الع�ام  األمن  ومديرية 
وهيئ�ات دولي�ة داخ�ل األردن 
تحقيق  في  يس�هم  مما  وخارجه، 
بأقل  عالية  بجودة  اقتصادي  إنتاج 

التكاليف الممكنة.
ويق�ول مدي�ر مطبع�ة الجامعة 

األردني�ة مش�هور ج�رادات إن 
فك�رة تأس�يس المطبعة جاءت 
في  العلمي  البح�ث  خدمة  بهدف 
الجامعة وطباعة كافة المطبوعات 
المتعلق�ة بها، بما يحق�ق إنتاجا 
اقتصاديا عال�ي الجودة، بكميات 
مناس�بة، وفي وقت قصير، وبأقل 

التكاليف الممكنة.
ويضيف أن دائ�رة المطبعة تعمل 
جاه�دة على مواكب�ة التطورات 
مجاالت  في  الحديثة  التكنولوجية 
الطباع�ة المختلف�ة والتخطيط 
الستيعابها ضمن نشاطاتها، فضال 
عن تطوير وتحديث وضبط الجودة 
الفني  المس�توى  ورفع  والتدريب 
فيها،  والعاملين  لألفراد  واإلداري 
والعمل على برمجة العمل وتنفيذه 
وتحقيق مزيد من الثقة واالطمئنان 

في جودة اإلنتاج
»حتى  قائ�ال  ج�رادات  ويتاب�ع 
أفضل  تقديم  من  المطبعة  تتمكن 
الخدم�ات والمطبوعات بالجودة 

مطبعة »األردنية«... صرح يتربع على رأس 
هرم المطابع في سمعتها وحرفيتها
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إضاءات

المناس�ب  والوق�ت  المناس�بة 
وبالسعر المنافس للسوق المحلي، 
عليها تطوير تجهيزاتها ، وتحديث 
ماكن�ات  وتدش�ين  ماكناته�ا، 
جديدة تخ�دم تطلعاتها، وقد تم 
ش�راء أكثر من ماكنة منها ماكنة 
والبوس�ترات  األغلف�ة  طباع�ة 
وماكنة  والمطوي�ات،  الملون�ة 
لطوي مالزم الكتب، وماكنة برش 
تبريد  ووح�دة  للكتب،  وتغري�ة 
كبير،  ومقص  الثالث�ي،  والمقطع 
وماكنة طباعة ل�ون واحد) قياس 
حديثة  أوفس�ت  وماكن�ة    ،)52
لمواكبة  ل�ون«  »أربعة  ومتطورة 
أحدث التطورات التكنولوجية في 
ماكنة  عن  فض�ال  الطباعة،  عالم 
 speed « طباعة أوفس�ت من نوع
من  تعتبر  والت�ي   »524  master
أحدث تقني�ات ماكنات الطباعة 
ولديها  التكنولوجية  الناحي�ة  من 
التحكم  لوح�ة  بواس�طة  القدرة 
نوع  تحديد  م�ن  فيها  اإللكتروني 
الطباعة  وس�رعة  ال�ورق  وقياس 
في  المس�تخدمة  األلوان  وع�دد 

الطباعة.
وح�ول ميزات الماكن�ة الحديثة  
الجامعة  رئي�س  دش�نها  الت�ي 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
مؤخ�را، يق�ول ج�رادات تمتاز 
الماكن�ة بس�رعتها الفائقة  التي 
تصل إلى )13000( في الساعة بجودة 

عالية مما يساهم في سرعة اإلنجاز 
والدقة وجودة المنتج.

الجديدة  الماكن�ة  أن  ويضي�ف 
تس�تطيع اختصار الوقت بطباعة 
خالل  معينة  لمطبوعة  نسخة  ألف 
س�اعة واحدة خالفا لماكنة اللون 
الواح�د التي تحتاج م�ا بين 6-5 

ساعات إلنتاج الكمية المذكورة.
صرح  المطبعة  أن  جرادات  ويؤكد 
رائد وقائم بح�د ذاته ،يحقق وفرا 
مالي�ا جيدًا، وحتى يت�م الحفاظ 
عليه وزيادته في السنوات القادمة 
المبذول  الجهد  مضاعفة  من  البد 
عددهم  البالغ  العاملي�ن  قبل  من 
الجدوى  ومراع�اة   ،)30( حالي�ا 

االقتصادية للتوسعات واإلضافات 
للتطوير  الزمة  المطبعة  تراها  التي 
النقص  واس�تكمال  والتحدي�ث 
شيئا فش�يئا في األجهزة واآلالت 
 ، الفنية  والكف�اءات  والماكنات 
بحس�ب الخطة المنهجية التي تم 
البدء ف�ي تحقيقها في العام 2006  

واستكملت هذا العام/2012.
ويق�ول: نح�ن دائما نس�عى ألن 
نكون ف�ي الطليعة ، ونحافظ على 
المستوى العملي والسمعة الطيبة 
الت�ي تميزن�ا بها ، وله�ذا فنحن 
نتطلع دائما إل�ى كل ما هو جديد 
خطة  خدمة  ش�أنه  م�ن  وحديث 
س�ير العمل في المطبعة وتقديم 
أفض�ل الخدم�ات المطبعي�ة ، 
من خ�الل اس�تكمال النقص في 
التي  الفنية  والكفاءات  الماكنات 
تفضي إلى نتيجة إيجابية في س�ير 
العمل مث�ل ماكنة خياطة الكتب 
وأن  خاصة  الس�لوفان،  وماكن�ة 
المطبعة تق�وم بتلك األعمال في 
تجميع  وماكنة  المحلي،  الس�وق 
يدويا،  تعمل  الت�ي  الكتب  مالزم 
وأخرى  المغلفات،  تصنيع  وماكنة 
والورق  الش�يكات  بطباعة  خاصة 
بالكمبيوت�ر  الخ�اص  المتص�ل 
والتسجيل  المالية  الشؤون  لخدمة 
عدد  وإضافة   الحاس�وب،  ومركز 
من اآلالت الجديدة الحديثة لدعم 
الموجود منها من موديالت قديمة 

جدا وكثيرة األعطال .
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أخبار األردنية - سناء الصمادي- 
يح�دو األم�ل  مصاب�ي األمراض 
الوراثي�ة والمزمن�ة ف�ي الحصول 
على العالج ال�الزم من خالل تقنية 
الحديثة  الطبية  الجذعية«  »الخاليا 
بناء  إعادة  فلس�فة  على  تقوم  التي 
خاليا م�ن أعضاء الجس�م التالفة 

لتقوم بعملها الطبيعي من جديد .
ومن هنا أدرك�ت الجامعة األردنية 
مركز  إلنش�اء  الكبي�رة  الحاج�ة 
متخص�ص يمك�ن أن يط�ور هذه 
التقني�ة ويوس�ع ف�ي هندس�تها 
والبحثية  الس�ريرية  واستخداماتها 
البش�رية  بالكوادر  رفده  خالل  من 
والعلمي�ة واألكاديمية، عالوة على 
إمكانياتها  بحس�ب  مالي�ا  دعمه 
ليصب�ح األول م�ن نوعه ف�ي هذه 

التقنية الطبية الحديثة.
وخالل س�نوات قليلة اس�تطاعت 
الجامع�ة أن تحتض�ن أول مرك�ز 
متخصص ف�ي  »الخاليا الجذعية« 
عبد  الدكتور  يترأس�ه  المنطقة  في 
علم  في  المتخص�ص  العبادي  اهلل 

أورام الدم .
مركز  إن  العب�ادي  الدكتور  ويقول 
احتضنته  الذي  الجذعية«  »الخاليا 
الجامع�ة يعتبر األول م�ن نوعه في 
أن  في  ونأم�ل  العربية،  المنطق�ة 
يصبح مركزا وطني�ا عالميًا متميًزا 
في مجال العالج بالخاليا ومشتقاتها 
وبيولوجي�ا الخالي�ا الجذعية، وأن 
العلماء،  لبح�وث  جاذب�ًا  يك�ون 
ومحركا ف�ي تدريب االختصاصيين 
اختصاص  مج�االت  في  والفنيي�ن 

المركز .
ويضي�ف أن مش�روعات المرك�ز 
مخبريا،  بشريا  جلدا  تصنيع  تتضمن 
وتصنيع  مخبري�ا،  عظما  وتصني�ع 
لالس�تخدامات  وخالي�ا  أنس�جة 
أو  دموية  أوعية  تش�مل  البش�رية، 
وخاليا  دموية،  أوعية  لتصنيع  خاليا 
العين،  وقرني�ة  القل�ب،  عضالت 

وأنسجة أخرى ألمراض معينة .
ويزي�د العب�ادي »إن زراعة الخاليا 
زراعة  م�كان  س�تحل  الجذعي�ة 
األعض�اء الس�تخدامها في عالج 
خالل  من  المختلفة،  الجسم  أعضاء 
أخ�ذ عينات من الخالي�ا الجذعية 
والعمل عل�ى تحفيزها بطرق علمية 
الجزء  لتكوين  المركز  مختبرات  في 

المطلوب« .

ويشير الدكتور العبادي إلى اإلنجاز 
المركز  فريق  حقق�ه  الذي  الكبير 
المختبر  في  بشري  جلد  تصنيع  في 
لإلنسان،  واالستخدام  للنقل  قابل 
مصادر  م�ن  باس�تخراجه  وذلك 
عديدة بما فيه�ا الخاليا الجذعية 

للجلد، وخاليا أخرى في الجسم.
ويقول إن هذا اإلنجاز هو األول من 
العربي  الوطن  مس�توى  على  نوعه 
الذي يتم بجهود وأيد أردنية بحتة، 
وبدعم من صندوق البحث العلمي 
ودعم  العالي،  التعلي�م  وزارة  في 
البحث  وعمادة  األردنية  الجامعة 

العلمي فيها.
ويستعرض العبادي فلسفة التقنية 
الخاليا  اس�تخدام  ف�ي  الحديثة 
من  العديد  ع�الج  ف�ي  الجذعية 
األمراض منها ضمور نخاع العظم، 
وسرطانات الدم الحادة والمزمنة، 
اللمفاوية،  العق�د  وس�رطانات 

وبعض س�رطانات نخ�اع العظم 
والتالس�يميا  المزمنة،  البالزمية 
الكب�رى، والعديد م�ن األمراض 

الوراثية الكبرى .
بالخاليا  الع�الج  مركز  أن  ويؤكد 
الجذعية ف�ي الجامعة يتواصل مع 
العالمية  البحث  مراكز  من  العديد 
بهدف  الجذعية  الخاليا  مجال  في 
تب�ادل الخب�رات ، ليصبح مركزًا 
بحثيًا له اس�م وسمعة على خارطة 
الطبية  واالكتشافات  االبتكارات 
التي من الممكن أن تخدم البشرية 

جمعاء، وليس األردنيين فقط .   
يشار إلى أن مركز الخاليا الجذعية 
يحت�وي عل�ى وح�دات وظيفية 
وغرف  عالية  عالمي�ة  بمواصفات 
مجه�زة وفقا للمعايي�ر الدولية، 
ومختبرات لغايات البحوث، وغرفة 

مشتقات للتطبيق على المرضى.  .

مركز »الخاليا الجذعية« ... انفتاح طبي فعال لعالج 
األمراض المستعصية
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»األردنية« تتوج مسيرة خمسين عامًا 
بتخريج الفوج السابع واألربعين 

عاشت الجامعة األردنية طوال تسعة أيام موسم الفرح المتكرر عندما ودعت نخبة من أبنائها وأبناء الوطن من 
خريجي  كليات الجامعة ومعاهدها، وسط أهازيج وتعاليل األهالي ، وحضور مكثف لنخبة واسعة من المسؤولين 
و أعضاء الهيئة التدريس�ية، صاحبه تضافر للجهود من قبل الجهات التي أش�رفت على موسم الفرح إلخراج 
سلسلة حفالت وأعراس جامعية  طرزت بأبهى الصور، توجت في ختامها بحضور رئيس الجامعة األستاذ اخليف 

الطراونة.
في هذا اليوم المنتظر ارتدت أجمل الحلل، في كرنفال جماهيري لتخريج الفوج الس�ابع واألربعين من طلبتها، 
في الوقت الذي تضيء فيه خمسين ش�معة من عمرها في طريق النهضة والعمران والتطور لألردن وللعديد من 

دول العالم.
ما يقارب تس�عة آالف من الطلبة ارتدوا أرواب التخ�رج وزفوا إلى مجتمعاتهم، معاول بن�اء وتنمية لوطنهم 
وأمتهم، متس�لحين بأفضل العلوم والمعارف على أيدي نخبة من األس�اتذة، نذروا أنفس�هم في سبيل العلم 

والمعرفة، ليشقوا  أولى عتبات مستقبل مشرق وحالم  باتت أولى مالمحه تتضح أمامهم.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة خالل حفل تخريج طلبة الدراسات العليا 
كلمة هنأ فيها الطلبة الخريجين، أمل الغد وبصيص الحياة وروح المس�تقبل، معربا عن أمله في أن يكونوا أهال 
لتحمل المس�ؤوليات لنهضة الوطن وتقدم أبنائه، وأن يكونوا بحق فرس�ان التغيير، الفتا إلى أن معركة الوطن 
واألم�ة اليوم هي معركة الوعي والضمير وإرادة التغيير، داعيا الطلب�ة إلى إطالق العنان ألحالمهم، مؤكدا أن 

العبقرية ليست إلهاما بقدر ما هي نتاج جد واجتهاد ومثابرة ورؤية مستنيرة تسبق الزمن.
وأعرب الطراونة عن اعتزازه بحصول الجامعة على وس�ام الحس�ين من الدرجة األول�ى للتميز العلمي تقديرا 
وتكريما لعطائها خالل الخمسين عاما الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى اإلنتاج الغزير ألعضاء هيئة التدريس 

من األبحاث الرائدة وحصد ما يربو على مائة وثمانين جائزة محليا وعربيا وإقليميا ودوليا.

أخبار األردنية- محمد مبيضين- إبراهيم ذياب- فادية العتيبي

في »موسم الفرح المتكرر« ....
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وفيما يلي نص كلمة الرئيس ....

بسم اهلل الرحمن الرحيم

من  األحبة  الخريجي�ن  أهال�ي 
ضيوف الجامع�ة الكرام كرامة 

هذا الوطن،
أرض��ه  ع���زة  األع�زاء   

وشعب�ه وقيادت�ه
وعمداء  الرئيس  نوّاب  الزمالء 
الهيئ�ة  وأعض�اء  الكليّ�ات 
مشاعل  الحاملين  التدريس�يّة 

العلم والعطاء واإلبداع،
أبناءنا وبناتنا الطلبة المتميّزين 
الموهوبي�ن  والمتمي�زات، 
فينا  المجددين  والموهوب�ات، 

آمال الغد ووعود المستقبل،

السالم عليكم ورحمة اهلل

هذه  لتخريج  الي�وم  هن�ا  نجتمع 
الكوكب�ة الفري�دة م�ن طلب�ة 
الدراس�ات العليا وأوائل الكليات 
والمتميزي�ن في النش�اطات غير 
من  العلم  نهلوا  ممن  األكاديمية، 
ما  التي  األم  الجامع�ة  في  ينبوعه 
توقف عطاؤه�ا لحظة واحدة منذ 
خمس�ين عاما من الزم�ن، والتي 
الخمسين  س�نواتها  رغم  زالت  ما 
عبقا  وتتوهج  حيوية  تفيض  ش�ابة 
فضاء  إلى  تصبو  وبهاء،  ألقا  وتشع 
الزنود  وتمد  حدود،  بال  معرفة  من 
فال تقط�ف إال عناقي�د الخلود، 
وتطارد الحلم فال تشرب إال أكسير 
المجد وتشرئب بقبابها، فال تنعقد 
وأكاليل  السرو  أطواق  إال  بهامتها 

الورود.
تحتفل جامعتك�م اليوم بعيدين: 
عيدها الذهبي ويوبيلها الخمسين، 
وعي�د تخريجك�م أنت�م، حملة 
الرس�الة ودع�اة نهض�ة الغ�د 

القري�ب، وترمقكم بعين الحبيب 
يفرش  أن  فارس�ه  من  ينتظر  الذي 
األرض غطاء أخض�ر وينثر القمح 
والس�نابل ليأكل منه�ا كل حي، 
ويفي�د منها كل بي�در، وتحفكم 
تكونوا  ك�ي  وصلواتها  بدعواتها 
على قدر العزم، وتحيوا ما قد ذبل، 
أمة  لخير  والوفاء  العهد  وتجددوا 
بالمعروف  تأم�ر  للناس،  أخرجت 
وتنهى ع�ن المنك�ر والبغي، أمة 
الوسط،  والطريق  القويم  الصراط 
والتعايش،  والتسامح  العطاء  أمة 
ال  التي  والمس�اواة  العدال�ة  أمة 
فضل فيها لعرب�ي على أعجمي إال 
بالتقوى والعمل الصالح، أمة العلم 
والعلماء التي نهضت بهم ونهضوا 
بها، فإذا به�ا اليوم تابع ال متبوع، 
بعدما غابت روح األصالة والتجديد 
والتمجيد،  التقليد  محلهما  وحل 
بينما  أماكننا،  ف�ي  نراوح  ووقفنا 
يقفز من حولنا اآلخرون، ويحلقون، 
ونحن، أمة محمد النبي الذي أرسل 
رحمة للعالمين نجاهد لنجد هويتنا 
فتضيع منا، ونكافح لنلملم شتاتنا 

فينفرط عقدنا.
أبناءنا الخريجين....

إلى  األردنية  جامعتك�م  تس�عى 
تس�تحق  الذي  موقعها  احت�الل 
جودة  األكثر  العالم  جامعات  بين 
وتمي�زا في التعلي�م العالي، وقد 
رائدة  اس�تراتيجية  خطة  وضعت 
الخمسمائة  الجامعات  بين  لتكون 
لتقفز  العالم،  مستوى  على  األوائل 
وعطائكم  همتكم  بفض�ل  بعدها 
والعمل  العلم  بقيم  وتمس�ككم 
التي سلحناكم بها إلى مكانة أعلى 
متطلعة إل�ى أن تكون رغم حداثة 
س�نها في مصاف الحكماء الذين 
ترب�و أعمارهم ف�وق ثالثة قرون، 
فكم  أنتم،  شأنكم  ذلك  في  شأنها 

من تلميذ فاق معلمه، وكم من فتى 
بز أباه.

في هذه اللحظ�ات التي تجتمعون 
بيوتكم  ج�دران  لتزين�وا  فيه�ا 
الدافئ�ة، أو مكاتبك�م اآلمن�ة، 
من  عملت�م  الت�ي  بش�هادتكم 
في  اللجان  تنعقد  جد،  بكل  أجلها 
جامعتكم األم ب�ال كلل وال ملل، 
واإلداريون  األكاديميون  ويتدارس 
ومؤشرات  ونواتجه  التعلم  أهداف 
تحديد  ليعيدوا  المفتاحية  األداء 
العمل  سوق  يواكب  بما  األولويات 
مجتمع  في  واحتياجات�ه  المتغير 
الفرص  محدود  التنافس�ية  عالي 
واإلمكان�ات، وتت�دارس لج�ان 
االس�تثمار ط�رق جل�ب الدعم 
المش�اريع،  وتولي�د  والتموي�ل 
بم�ا يحق�ق االكتف�اء الذات�ي 
تغطية  ف�ي  ويس�اعد  للجامعة، 
الرسوم  رفع  دون  دراستكم،  كلف 
عليكم، ولع�ل الكثيرين منكم ال 
يعلم�ون أن الرس�وم الجامعية ال 
معظم  في  الطال�ب  كلفة  تغطي 
أيضا  الكثيرين  ولعل  التخصصات، 
ال يعلمون أن الجامعة تتحمل كلف 
وطننا  أبناء  من  الكثيرين  دراس�ة 
جهة،  أي  من  عون  أي  دون  الحبيب 
خاصة بعدما انخفض مقدار الدعم 
الحكومي الذي كان يرفد خزينتها 
ليقترب من الصف�ر، في وقت يمر 
في�ه األردن بأزم�ة مالية ال تخفى 

على أحد.

أبناءنا األحبة...
لنفتح  الي�وم  نودعك�م  ونح�ن 
الغد،  في  العمل  بواب�ات  أمامكم 
مؤذنين ببدء عطائكم، وفي الوقت 
ال�ذي تمد فيه أمتك�م ووطنكم 
األذرع الحتضانكم بشوق، نتوقف 
نود  التي  المعاني  م�ن  جملة  أمام 
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ل�و تبقى ف�ي عقولك�م كما في 
وجدانكم، وتكون نبراس�ا يضيء 
وما  الليالي،  حال�ك  في  طريقكم 
أكثرها في هذه اللحظات العصيبة 

من تاريخ الوطن واألمة.
وأمتك�م  وطنك�م  معرك�ة  إن 
اليوم هي معرك�ة الوعي والضمير 
وإرادة التغيي�ر، ول�و اجتمع�وا 
لك�م النطلقن�ا بق�وة لنج�اور 
كنا  بعدما  س�بقتنا  الت�ي  األمم 
لها م�ن الس�ابقين. إن ما زودكم 
علوم  م�ن  األجالء  األس�اتذة  به 
إال  ليس  وآداب،  وفن�ون  ومعارف 
الخطوة األولى على الطريق، ونحن 
نأم�ل أن تلك الخطوة س�تتبعها 
بعدما  األم�ام،  إل�ى  خط�وات 
المعرفة  نواف�ذ  أمامكم  تفتحت 
نرجوه  ما  وكل  أبوابها،  وش�رعت 
كل  في  ديدنكم  المنطق  يكون  أن 
ما تفعلون، وأن ال تس�محوا لبقايا 
الماضي ورواس�به بالسيطرة على 
ومش�اعركم،  وقيمكم  أفكاركم 
ألحالمكم  العن�ان  تطلق�وا  وأن 
لرموز  تس�محوا  ال  وأن  لتقودكم، 
ضمائركم  بإفساد  والفساد  الفرقة 
وتلويث توقعاتك�م بما يلقونه من 
ألغام تنس�ف قدرتكم على قيادة 

التغيير في مجتمعاتكم.
إن أمتكم العربية من محيطها إلى 
خليجها تشهد اليوم صحوة الربيع 
بعد س�بات ش�توي طويل، وأنتم 
وقود تل�ك الصحوة وعنوانها، فال 
غدكم  بسرقة  كان  ألي  تس�محوا 
لإلبقاء على ماض ما عاد يليق بكم.
مفتاح  الق�راءة  أن  أيضا  واعلموا 
المعرف�ة، والمعرفة بداية الفهم، 
والفه�م وقود التغيي�ر، والتغيير 
بداية  ب�ل  المطاف،  نهاي�ة  ليس 
الدرب، فهو أيضا بحاجة إلى تحليل 
وتقويم وتركي�ب وإعادة تركيب، 

وكل المخرجات التي غيرت العالم 
تول�دت عن عملي�ات معقدة من 
اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، فال يضيقن 
صدركم عند أول عقبة، وال تتوقعوا 
النج�اح م�ن المحاول�ة األولى، 
وتذكروا أن كل األمور المدهش�ة 
ب�دأت بحلم تابع�ه أصحابه، وأن 
بل  إلهيا،  إلهاما  ليس�ت  العبقرية 
هي نتاج جد واجتهاد وعقل شغله 
فك  وح�اول  به  وانش�غل  الكون 
رموزه وطالسمه، فكافأته الطبيعة 
بكشف بعض أسرارها في حضرته، 
قبل  الجديدة  التجارب  تجلدوا  فال 
أن تعوها، وأتيحوا للقادمين الجدد 
فرصا ليروكم كي�ف يعيدون بناء 
معادالت  رسم  ويعيدون  المجتمع 
منظومة  يهزون  وكيف  فيه،  القوة 
بش�كل  صياغتها  ليعيدوا  القيم 
الكون  يلونون  وكيف  وأنبل،  أرقى 
بألوان الطيف ليخلصوه من سطوة 

أنصار اللونين األبيض واألسود.

أبنائي وبناتي...
الرابع  الثقافية  التنمي�ة  تقرير  في 
لمؤسس�ة الفكر العرب�ي تبين أن 
مع�دل ق�راءة الف�رد العربي ال 
يتجاوز س�ت دقائق سنويا، مقابل 
فهل  األوروبي،  للفرد  ساعة  مائتي 
القائمة  ذيل  في  نحن  لماذا  عرفتم 
ومؤخرة األم�م؟ هل عرفتم لماذا 
وال  َنتبع  لماذا  ننتج؟  وال  نستهلك 
ُنتب�ع؟ لماذا نس�تورد وال نصدر؟ 
دائنين؟  ال  مدين�ون  نح�ن  لماذا 
ُنا  لم�اذا ُتفرض علينا سياس�ات�
لماذا  ِنا؟  سياس�ات� نف�رض  وال 
واقتصاديا  سياس�يا  قرارنا  يرتهن 
واألكثر  األقوى  باآلخر  واجتماعيا 
علم�ا وتفوق�ا؟ أنتم هن�ا اليوم 
هنا  أنتم  المعادالت،  هذه  لتغيروا 
الخير  بأن  العالم  لتش�عروا  اليوم 

في هذه األمة ب�اق إلى يوم الدين، 
وتفهموا  لتق�رءوا  اليوم  هنا  أنتم 
وتغيروا، وتس�اعدوا اآلخرين على 
التغير، أنتم هنا اليوم ال لتجتروا ما 
علمناكم إياه، ب�ل لتعملوا العقل 
إلبداع الجديد، أنتم هنا اليوم ألننا 
أعددناكم لتكون�وا وقود معركة 
النهض�ة والتغيير، ف�ال تهنوا وال 

تحزنوا فأنتم األعلون.

أبناءنا األعزاء..
األردنية  جامعتك�م  حصلت  لقد 
على وس�ام الحس�ين من الدرجة 
األولى للتميز العلمي قبل أس�ابيع 
تكريما لعطائه�ا الذي ال ينضب، 
وأنت�ج أعض�اء هيئ�ة التدريس 
فيه�ا مئات األبح�اث الرائدة في 
يربو  ما  وحص�دوا  الماضي،  العام 
على المائة وثماني�ن جائزة محليا 
وهم  ودولي�ا،  وإقليميا  وعربي�ا 
عام،  كل  المزيد  حصد  في  ماضون 
ليراكموا اإلنجاز فوق اإلنجاز، وقد 
اجتمع�وا هنا اليوم ليس�لموكم 
مواكب  إل�ى  ولتنضموا  الراي�ة، 
الباحثي�ن المتميزي�ن، ولترفدوا 
جس�م المعرفة اإلنسانية ببحوث 
ودراسات واختراعات تجعل حياتنا 
النظرية  بين  الفجوة  وتجسر  أفضل 
الممارسات  وتحس�ن  والتطبيق، 
ف�ي كل الميادي�ن، وتنقل وطننا 
المصدرة  األمم  مصاف  إلى  وأمتنا 

للمعرفة ال المستهلكة لها.

أبنائي وبناتي الطلبة...
إن المجتمعات ال تنهض بالمعرفة 
وحده�ا، وال بالموهب�ة واإلبداع 
القيم  نمت  ما  تنمو  بل  فحس�ب، 
وتهذب السلوك، وقد تابعنا مؤخرا 
ع�ددا م�ن الحوادث المؤس�فة 
داخل الجامعة وخارجها ما يش�ي 
بتدن�ي القي�م ورواب�ط المحبة 
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أبناء  بي�ن  واالحترام  والتكاف�ل 
المجتم�ع الواحد، وم�ا حوادث 
العن�ف الجامعي أو قت�ل األبناء 
آلبائه�م وأش�قائهم وأقاربه�م 
األدنين واالعت�داء على الضعفاء 
أن  على  أدلة  إال  اإلعاقات  ذوي  من 
األجيال الجديدة تشكو تراجعا في 
المنظوم�ة القيمية، وال ندري هل 
وسياقات  أنفسنا  نلوم  أم  نلومكم 
العولمة التي فتحت أمامكم أبواب 
التقليد فأخذت�م ما يضر بدال مما 

ينفع.
من  تخلو  الت�ي  المجتمع�ات  إن 
الفضيلة هي مجتمعات تعسة حتى 
ورقميا،  تكنولوجيا  تقدم�ت  وإن 
وغاصت  الفضاء  غ�زت  إن  وحتى 
األرض،  وباطن  البح�ار  أعماق  في 
وإن من ال خير في�ه ألهله، ال خير 
األخالق  األمم  وإنم�ا  للناس،  فيه 
ما بقي�ت، فال تش�غلنكم الدنيا 

عن الدي�ن، وال يغنيكم الدين عن 
الدني�ا، ف�إن اإلنس�ان قد حمل 
األمانة وأبته�ا الجبال والمالئكة، 
ولكنه، ورغم عظمته الكامنة التي 
ما  كثيرا  العالمي�ن،  رب  بها  زوده 
والتفكر  والجنون،  العقل  بين  يتوه 
والتعج�ل، والعدال�ة والظل�م، 
وال  وتدب�روا،  وتأملوا  فتفك�روا 
يجرمنكم ش�نآن ق�وم على أن ال 
تعدلوا، اعدل�وا هو أقرب للتقوى، 
في  المؤمنين  مث�ل  أن  وتذك�روا 
الجسد  كمثل  وتراحمهم  توادهم 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجس�د بالسهر والحمى، 
فأي�ن ه�ذه النص�وص العظيمة 
والدعوات النبيل�ة مما نراه اليوم 
وحوش  من�ه  تخجل  س�لوك  من 

البراري؟!
الغد  أم�ل  األحب�ة،  أبناءن�ا 
وروح  الحي�اة  وبصي�ص 

المستقبل....

معق�ود  البش�رية  مس�تقبل  إن 
أوطانكم  نهضة  وإن  بنواصيك�م، 
تبخلوا  ف�ال  أيديك�م،  صنيع�ة 
العق�ل  ترهن�وا  وال  بالعط�اء، 
فرس�ان  بحق  وكونوا  للماض�ي، 
التغيير، وتذكروا أن اهلل ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن 
المنى  يركب  غاي�ة  إلى  يطمح  من 
وينسى الحذر، وأن النفوس العظام 
تتعب في مرادها األجسام، فكونوا 
وس�يروا  بكم،  لنعظم  عظام�ا، 
إلى  معكم  لنسير  األمل،  يحدوكم 

آفاق رحبة ال تعرف المستحيل.
وفقن�ا اهلل وإياك�م  لخدمة هذا 
الوطن ف�ي ظل صاح�ب الجاللة 
الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك 
من  وأمتنا  وطننا  وحمى  المعظم، 

كل مكروه. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل
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طلب�ة  تخري�ج  حف�ل  وخ�الل 
عميد  ب�ارك  العليا  الدراس�ات 
نايل  الدكت�ور  الطلب�ة  ش�ؤون 
بهذه  وذويهم  للخريجين  الشرعة 
الجهود  إلى  مش�يرا  المناس�بة، 
الت�ي بذلته�ا الجامع�ة إلعداد 
الخريجين وتأهيلهم ليساهموا في 
ورفعة  والبناء،  التقدم  عجلة  دفع 

االحتفال بتخريج طلبة الدراسات العليا وتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين

الوطن العزيز في الميادين التنموية 
المختلفة

الدكتور  الجامع�ة  رئيس  وس�لم 
الخريجي�ن  الطراون�ة  اخلي�ف 
ش�هاداتهم في برامج الماجستير 
مختل�ف  ف�ي  والدكت�وراه 
التخصص�ات األكاديمية، بعد أن 
العليا  الدراس�ات  كلية  عميد  قرأ 

قرار  المجال�ي   محمد  الدكت�ور 
مجلس عم�داء الجامعة بمنحهم 
الشهادات والدرجات العلمية التي 

يستحقونها . 
خالل  الطراونة  ك�رم  ذل�ك  إلى 
الحف�ل أوائل الكلي�ات والطلبة 
غير  النش�اطات  في  المتميزي�ن 
األكاديمي�ة وب�ارك له�م بهذه 

المناسبة.
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.....وتخريج طلبة »اآلداب« و »الشريعة«و »اآلثار« و »العمل االجتماعي«

أخبار األردني�ة- جرت احتفاالت 
الجامعة  ملع�ب  ف�ي  التخري�ج 
بدخ�ول  وب�دأت  الرئيس�ي، 
الخريجي�ن وعم�داء الكلي�ات 
حضور  وسط  الجامعة،  وأس�اتذة 
الفت لعدد من كبار المس�ؤولين 
من  وحشد  والعسكريين  المدنيين 

أهالي وذوي الخريجين.
استمرت احتفاالت التخريج تسعة 
أي�ام، وبدأت ف�ي  17 من حزيران 
كليتي  طلب�ة  بتخريج  الماض�ي 
ومعه�دي  والش�ريعة،  اآلداب، 

اآلثار، والعمل االجتماعي.
اآلداب  كلي�ة  عمي�د  وس�لم 
السابع  الفوج  لطلبة  الش�هادات 
عدده�م  والبال�غ  واألربعي�ن 
)466( طالب�ًا وطالبة، تبعه عميد 
سلم  بدوره  الذي  الش�ريعة  كلية 
الواحد  الكلية  لفوج  الش�هادات 
واألربعي�ن والبالغ عددهم )260 ( 

طالبًا وطالية.
كما س�لم عمي�د معه�د اآلثار 
طلبة  من  الرابع  للفوج  الشهادات 
المعه�د وعدده�م ) 32 ( طالبًا 
وطالبة، ومن ثم سلم عميد معهد 

الش�هادات  االجتماعي  العم�ل 
وعددهم  الثالث  الف�وج  لخريجي 

)45 ( طالبًا وطالبة.
وعلى هامش الحفل وفي تصريحات 
لعدد من العمداء، قال عميد كلية 
العنبر  عب�داهلل  الدكتور  اآلداب 
إن الخريجي�ن هم كوكبة من أبناء 
الوطن المؤهلي�ن ، نهديها لجاللة 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين.

 وأشار العنبر إلى أن الجامعة سعت 
إلعداد جيل معت�ز بوطنه مقدمًا 
الش�أن الوطني على أي شأن آخر، 
واصفا إياهم بفرسان التغيير وأمل 

الغد المشرق.
الشريعة  كلية  عميد  هنأ  جانبه  من 
الدكت�ور أمي�ن القض�اة الوطن 
بخريج�ي الكلية الذي�ن يحملون 
رس�الة اإلس�الم العظيمة، وقال 
» إن خريجين�ا أصبح�وا مؤهلين 
للقيام بدورهم في خدمة المجتمع 
والوطن واألمة ، واإلسهام في بناء 
منظوم�ة القيم الت�ي تعمل على 
اس�تقرار المجتمع والحفاظ على 

قيمه ومبادئه.
اآلثار  معهد  عميد  وصف  ذلك  إلى 

التخريج  خي�ري  نبي�ل  الدكتور 
بالعرس الوطني، معبرا عن اعتزازه 
بتخريج الطلب�ة الذين أمضوا أربع 
س�نوات في دراس�ة مواد نظرية 
وعملية، متمني�ًا لهم التوفيق في 
حياتهم على المستويين الشخصي 

واألكاديمي. 
إلى  الخريجي�ن  خي�ري  ووج�ه 
خدمة  في  بمس�ؤولياتهم  القيام 
قط�اع الس�ياحة والتروي�ج له، 
وبذل جه�ود مضنية ف�ي العمل 
الميداني الكتشاف المزيد من آثار 
األردن  في  المتعاقبة  الحض�ارات 

التي تعتبر نفطًا ال ينضب.
العمل  معهد  عميد  عبر  جانبه  من 
االجتماعي الدكتور محمد المعاني 
عن فرحته الجتياز الخريجين لهذه 
المرحلة م�ن حياتهم وانطالقهم 
صوب مرحل�ة جديدة متمنيًا لهم 

النجاح والتوفيق.
وأوص�ى المعان�ي الخريجين بأن 
يتعاملوا م�ع المجتمع برفق، وأن 
وأن  الجمي�ل،  للمجتمع  ي�ردوا 

يتحلوا بالقيم واألخالق الحسنة.
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....و تخريج طلبة » العلوم التربوية« و »التربية الرياضية«

أخبار األردني�ة- وفي حفل تخريج 
طلبة كليتي »العل�وم التربوية« و 
عميد  أكد  الرياضي�ة«،  »التربية 
كلية العل�وم التربوية في الجامعة 
وليد  محم�د  الدكتور  األردني�ة 
البطش أن الكلية ماضية في تطوير 

برامجها الدراسية والتدريبية.
وأضاف البطش ف�ي تصريحات له 
عقب احتفال الكلية بتخريج الفوج 
ال� )39( م�ن طلبتها لهذا العام، 
عاتقها  على  أخذت  التي  الكلية  أن 
دعم ومس�اندة قطاع التعليم في 

مزيد  تحقيق  إلى  تتطلع  المملكة، 
من اإلنجازات، خصوصا وأن عملية 
التعليم تواجهه تحوالت متسارعة 
المحلية  األصع�دة  جمي�ع  على 

واإلقليمية والدولية.

البطش  س�لم  الحف�ل  وخ�الل 
البال�غ  للخريجي�ن  الش�هادات 
عدده�م ) 450( خريجا وخريجة ، 

وهنأهم بهذه المناسبة.
وعلى صعيد آخ�ر احتفل بتخريج 
الف�وج ال�) 30(  م�ن طلبة كلية 

 )118( وعددهم  الرياضي�ة  التربية 
خريجا وخريجة.

ونوه عميد الكلي�ة الدكتور عربي 
حمودة إل�ى أن الكلية لديها رؤية 
وخط�ط وبرامج لدع�م مجاالت 
البح�ث العلم�ي الرياضي بهدف 
دعم مس�يرة الش�باب والرياضة 

األردنية.
للخريجي�ن  حم�ودة  وب�ارك 
وسلمهم  المناسبة  بهذه  وذويهم  
في  التوفيق  لهم  وتمنى  شهاداتهم 

حياتهم العملية مستقبال.
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متصل  سياق  وفي  األردنية-  أخبار 
وخالل حفل تخري�ج الفوج )37( 
من طلب�ة كلي�ة التمريض، أعلن 
أحمد  مؤيد  الدكتور  الكلية  عميد 
إلغاء النظام الس�نوي للدراس�ة 
في كلي�ة التمريض، مش�يرا إلى 
أنه تم العودة إلى الدراس�ة بنظام 

الساعات المعتمدة.
الس�نوي  النظام  تطبيق  إن  وقال 
أظهر آثار سلبية على الطلبة وعلى 
عند  خصوصا  التعليمي  تحصيلهم 

االنتقال إلى السنوات األعلى.
طلبة  بتخري�ج  االحتف�ال  وكان 
الخريجين  بأداء  استهل  قد  الكلية 
قس�م المهنة، وذلك اس�تكماال 
ونيلهم  تخريجه�م  إلج�راءات 
درج�ة البكالوريوس ف�ي العلوم 
التمريضي�ة، فيم�ا س�لم أحمد 
البال�غ  للخريجي�ن  الش�هادات 

عددهم )170( خريج وخريجة.
من جهة ثانية كش�ف عميد كلية 
الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا 

....وتخريج طلبة » التمريض«و » الملك عبد اهلل الثاني«  و »الفنون والتصميم«

عبيد  نديم  الدكت�ور  المعلومات 
استحداث  بعناية  تدرس  الكلية  أن 
قس�م  في  للدكت�وراه  برنام�ج 

الحاسوب .
تخريج  حفل  خ�الل  عبيد  وأضاف 
الفوج ال� )12( من طلبة الكلية أن 
احتياجات  لتلبية  جاء  التوجه  هذا 
بكوادر  والعربي  األردني  السوقين 
مؤهل�ة ذات مس�تويات عليا في 
المعلومات،  تكنولوجي�ا  قط�اع 
مس�تمرا  تط�ورا  يش�هد  الذي 
فضال عن تش�جيع البحث العلمي 

المتخصص.
ووفقا لعبيد فإن الكلية بالرغم من 
استطاعت  أنها  إال  إنشائها  حداثة 
الدراس�ية  برامجه�ا  تط�ور  أن 
باس�تحداث برنامج الماجس�تير 
وأنظمة  الحاس�وب  قس�مي  في 

المعلومات الحاسوبية.
وهنأ عبيد الخريجين البالغ عددهم 
)398( خريجا وخريجة وس�لمهم 

شهاداتهم.

إلى ذلك عرض عميد كلية الفنون 
محم�ود  الدكت�ور  والتصمي�م 
العام  لهذا  الكلية  انجازات  صادق 
تفصيلية  دراسات  إعداد  خصوصا 
في  جديد  ماجستير  برنامج  لطرح 

الفنون البصرية.
وق�ال أنه تم االنته�اء من إعداد 
خطط إلنت�اج برنامجي التصميم 
الداخلي وتصميم متعدد الوسائط 

في الكلية.
وأضاف خ�الل حفل تخريج الفوج 
الس�ابع لطلبة الكلي�ة أن الكلية 
الجديد  المبنى  باستكمال  شرعت 
ومن  دينار  ملي�ون  بكلفة  للكلية 
المتوق�ع االنتهاء من المش�روع 

العام المقبل.
وسلم صادق الشهادات للخريجين 
خريج�ا   )45( عدده�م  البال�غ 
في  التوفيق  له�م  وتمنى  وخريجة 

دعم الحركة الفنية األردنية.
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...و تخريج طلبة » الطب« و »طب األسنان« و »الصيدلة«و »علوم التأهيل«

تواصل�ت  األردني�ة-  أخب�ار 
طلبة  بتخريج  الجامعة  احتفاالت 
كليات »الطب« و»طب األسنان« 

و »الصيدلة« و »علوم التأهيل«.
وعلى هامش حف�ل تخريج الفوج 
)35( من طلبة الكلية لهذا العام،  
كشف عميد كلية الطب الدكتور 
الكلية  رؤية  ع�ن  محافظة  عزمي 
الدراس�ية،  خططه�ا  لتعدي�ل 
لتتماش�ى مع التطورات الحديثة 
الت�ي تندرج ضمن إط�ار التعليم 

بأسلوب حل المشكلة.
وأضاف محافظة أن الكلية بالرغم 
من التحديات الت�ي واجهتها، إال 
برامج  في  التوسع  استطاعت  أنها 
االختص�اص العالي ف�ي الطب، 
والت�ي بلغت الع�ام الحالي )16( 
الكلية  أن  إلى  يش�ير  ما  برنامجا، 
فيها  للدراسة  متزايد  إقباال  تواجه 

من داخل األردن وخارجه .
إلى ذلك أدى خريجو الكلية البالغ 
عددهم العام الحالي )166( طبيبا 
وطبيبة قس�م المهنة، استكماال 
س�لم  فيما  تخرجهم  إلجراءات 
ش�هاداتهم  الخريجين  محافظة 

وبارك لهم بهذه المناسبة .

الفوج  بتخريج  االحتف�ال  وخالل 
ال�� ) 24 ( من طلب�ة كلية طب 
األس�نان أعلنت عمي�دة الكلية 
عن  الجمعاني  كف�اح  الدكت�ورة 
إنش�اء برنامج للدبل�وم المهني 
مع  بالشراكة  األس�نان  زراعة  في 

الجمعية األلمانية لزراعة األسنان.
وأشارت الجمعاني إلى  أن البرنامج 
يتضم�ن )180( س�اعة تدريبي�ة 
معتمدة، ويهدف إلى تدريب أطباء 

األسنان على زراعة األسنان .
و خالل الحفل س�لمت الجمعاني 
البال�غ  للخريجي�ن  الش�هادات 
عدده�م )131( طبيبا وطبيبة بعد 

أن أدوا قسم المهنة .
وعلى صعيد متصل كش�ف عميد 
كلية الصيدل�ة الدكتور طالل أبو 
ارجيع ع�زم الكلية تغيير المناهج 
الدراسي  العام  من  بدءا  الدراسية 
المقبل، الفتا إل�ى أن هذه الخطة 
جاءت لتتناس�ب مع ما تش�هده 
العلوم الصيدالني�ة من تطوير في 

مدخالتها التعليمية .
ولفت أبو ارجي�ع خالل االحتفال 
طلبة  م�ن   )28( الف�وج  بتخريج 
برنامج  اس�تحداث  إل�ى  الكلية 

دراسي للتجسير لحملة بكالوريوس 
الصيدل�ة للحصول على ش�هادة 

دكتور صيدلة.
الش�هادات  ارجيع  أب�و  وس�لم 
 )300( عددهم  البال�غ  للخريجين 
قسم  أدائهم  بعد  وخريجة  خريجا 

المهنة .
علوم  كلية  حصلت  آخر  جانب  من 
الدكتور  لعميده�ا  وفقا  التأهيل 
االعتماد  عل�ى  الحوام�دة  زياد 
تخصصاتها  جمي�ع  ف�ي  الخاص 
إضاف�ة إلى حصول قس�م العالج 
الخاص  االعتم�اد  على  الوظيفي 
العالمية  المؤسس�ة  من  والعالمي 

للعالج الوظيفي.
وأش�ار الحوامدة في حفل تخريج 
الفوج العاش�ر من طلب�ة الكلية 
إلى اهتم�ام الكلية باالنفتاح على 
االستفادة  بهدف  الخارجي  العالم 
من الخبرات العلمية في الجامعات 

العالمية المتقدمة.
الش�هادات  الحوام�دة  وس�لم 
للخريجي�ن وتمنى له�م التوفيق 
وجامعتهم  كليتهم  مع  والتواصل 

األردنية.
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... وتخريج طلبة »األعمال«و » الهندسة«و » الحقوق«  و » اللغات األجنبية«

أجواء  وس�ط   األردنية-  أخب�ار 
أس�مى  فيها  امتزجت  كرنفالية، 
وعلى  واالعت�زاز،  الفخ�ر  معاني 
هام�ش حفل تخري�ج طلبة كلية 
الكلية  عمي�د  عب�ر  األعم�ال، 
اعتزازه  عن  اللوزي  موسى  الدكتور 
بتخريج كوكب�ة جديدة من طلبة 

الكلية من مختلف أقسامها.
حفل  خالل  الطلب�ة  اللوزي  ودعا 
تخريج الف�وج ) 15( إل�ى ضرورة 
ما  جل  وتقديم  والمثاب�رة،  الجد 
عندهم من عل�م نهلوه، وخبرات 
اكتس�بوها، ما يس�هم في نهضة 

المجتمع ورفعته وتطوره.
الحفل  خ�الل  الل�وزي  وس�لم 
 ، للطلبة  التقديري�ة  الش�هادات 
وبارك لك�م  ثمرة م�ا جنوه بعد 

سنوات دراستهم في الكلية. 
إلى ذلك وخالل حفل تخريج طلبة 
والتكنولوجيا،  الهندس�ة  كلي�ة 
الدكتور  الكلي�ة  عميد  كش�ف 
س�ميح قاقيش عن توج�ه الكلية 
لقب�ول )800( طال�ب وطالبة في 

درجة البكالوريوس العام المقبل .
وأضاف قاقي�ش أن الكلية بصدد 

دكتوراه  برنام�ج  فت�ح  إع�ادة 
لسنوات  جمد  أن  بعد  الميكانيك 
ماضية، إضافة  إلى البدء باستقبال 
إدارة  ماجس�تير  برنامج  في  طلبة 
اس�تحداثه  تم  الذي  المش�اريع 

مؤخرا .
لخريجي  الشهادات  قاقيش  وسلم 
 )  1360( عدده�م  البال�غ  الفوج 
لهم  وبارك  ومهندس�ة،  مهندسا 

بهذه المناسبة .
ومن جهة ثانية أعل�ن عميد كلية 
الحقوق الدكتور غ�ازي أبو عرابي 
عن اس�تحداث برنام�ج دكتوراه 
العام  من  بدءا  الخاص  القانون  في 
الجامعي المقبل، يهدف إلى إعداد 
تخصصات  ف�ي  قانونية  كفاءات 

مؤهلة  .
تخريج  حفل  خالل  عرابي  أبو  وقال 
فوج جدي�د من طلب�ة الكلية إن 
كلية الحقوق استطاعت هذا العام 
من حصد جوائز على المس�تويين 
المحل�ي والدول�ي أبرزها حصول 
الكلي�ة عل�ى المرك�ز األول في 
على  التجاري  التحكيم  مس�ابقة 
مس�توى الجامعات العربية والتي 

أقيمت في عمان العام الحالي .
الش�هادات  عرابي  أب�و  وس�لم 
لخريج�ي الكلية البال�غ عددهم 
وتمنى  وخريج�ة  خريج�ا   )246  (
لهم التوفيق ف�ي حياتهم العملية 

مستقبال .
م�ن جهتها أكدت عمي�دة كلية 
اللغ�ات األجنبي�ة الدكتورة رلى 
دكتوراه  برنام�ج  إنش�اء  قواس 
في اللغويات، وبرنامج ماجس�تير 
وبرنامج  والتواصل،  والثقافة  اللغة 
اليابانية  اللغتي�ن  في  بكالوريوس 
العام  م�ن  اعتبارا  واالنجليزي�ة 

المقبل .
تخريج  حف�ل  في  ق�واس  وقالت 
الكلية  طلبة  م�ن  جديدة  كوكبة 
طلبتها  ق�درات  تدعم  الكلية  إن 
وبناء  األخر  م�ع  التواصل  بهدف 
الجامعة  بي�ن  التع�اون  جس�ور 

والعالم الخارجي.
وخ�الل الحف�ل س�لمت قواس 
البال�غ  للخريجي�ن  الش�هادات 
وطالبة  طال�ب   )  300( عدده�م 

وباركت لهم بهذه المناسبة.
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...و تخريج طلبة » العلوم« و » الزراعة«

أخبار األردني�ة- وفي حفل تخريج  
عميد  ق�ال  العلوم،  كلي�ة  طلبة 
إن  كتانة  ف�ؤاد  الدكتور  الكلي�ة 
باب  فتح  إع�ادة  بص�دد  الكلية 
في  الدكتوراه  برام�ج  في  القبول 

كافة أقسام الكلية .

وأضاف كتانة أن ه�ذا القرار جاء 
انس�جاما مع توجه�ات الجامعة 
العليا  الدراس�ات  في  بالتوس�ع 
وإعداد كوادر مؤهلة ودعم مسيرة 

البحث العلمي .

وأكد  كتانة أن الكلية عملت على 
تحديث وتطوير خططها الدراسية، 

إلى جانب تزويد مختبراتها بأجهزة 
بحثية متقدمة.

كتانة  س�لم  الحفل  خت�ام  في  و 
الش�هادات لخريجي الفوج البالغ 
عدده�م )257( وبارك لهم بهذه 

المناسبة.
إلى ذل�ك خرجت كلي�ة الزراعة 
الف�وج األول م�ن طلبة تخصص 
وفي  المواق�ع،  وتنس�يق  إنت�اج 
الكلية  عمي�د  قال  الص�دد  هذا 
الدكتور عمر الكفاوين إن إنش�اء 
ه�ذا التخصص ج�اء بهدف رفد 
المؤهلة،  بالكفاءات  المؤسسات  
خصوص�ا أمان�ة عم�ان الكبرى 
والبلديات والتي لديها القدرة على 

التي  والمتنزهات  الحدائق  تصميم 
ولدورها  حقيقيا،  متنفس�ا  تعتبر 
والساحات  الميادين  جماليات  في 
والمدن،  العاصمة  في  والش�وارع 

والمحافظة على البيئة .
وكش�ف كفاوين خالل االحتفال 
عن ني�ة الكلي�ة إنش�اء برنامج 
الزيتون،  وإنتاج  تقنيات  ماجستير 
ماجستير  برنامج  إنشاء  إلى  إضافة 
العام  من  ب�دءا  العضوية  الزراعة 

الجامعي المقبل .
و في نهاية الحفل س�لم الكفاوين 
وتمنى  الفوج  لخريجي  الشهادات 
حياتهم  في  والنجاح  التوفيق  لهم 

العملية مستقبال .
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فرحة التخرج حلم أصبح حقيقة
أخبار األردنية- مشاعر متناقضة 
تل�ك التي تجت�اح صدورهم، في 
هذه المناس�بة التي أشرقت فيها 
بهاًء  لتنيره  مس�تقبلهم،  شمس 
وتألق�ا ونورا، في لحظة الش�رف 
ه�ذه، وتتويج�ا لمس�يرة جهد 
من  عدد  عب�ر  ومثاب�رة،  وعمل 
الطلبة الخريجين لنش�رة »أخبار 
األردنية« ع�ن فرحتهم بتقلدهم 
شهاداتهم، ونيلهم لدرجات العال 
من  الحلم   أصب�ح  حتى  والمجد، 

وجهة نظرهم حقيقة.
من  جبريل  أسماء  الطالبة  وقالت 
مش�اعر  إن  التربوية  العلوم  كلية 
متخبطة تجمع بين الفرح والحزن 
تلك الت�ي تجتاحني اآلن، فرحتي  
تكمن بتخرجي م�ن الجامعة بعد 
جه�د أربع س�نوات قضيتها في 
الدراسة والمثابرة، لكن ما يحزنني 
التي  لجامعت�ي  فراقي  حقيقي�ة 
احتضنتني طيلة تلك الس�نوات، 
وقدمت لي ج�ل علمها وخبرات 

الحب  لهم  أكن  الذين  أس�اتذتها 
والتقدير. 

الش�كر  »كل  جبريل  وأضاف�ت 
والتقدي�ر واالحترام  ألهلي الذين 
أفخر به�م لما قدموه ل�ي ، فقد 
لهذه  أصل  حتى  وجاهدوا  كافحوا 
اآلن  هنا  أنا  لما  ولوالهم  المرحلة، 
أش�اركهم  وزميالتي  زمالئي  بين 

فرحة التخرج«.
في حين أكد الطالب الخريج يحيى 
التربية  كلي�ة  من  عمران  حس�ن 
الرياضية على مدى س�عادته بهذا 

اليوم الذي انتظره طويال .
اخترت  لق�د   « عم�ران  وأضاف 
هذا التخصص ع�ن رغبة حقيقية، 
وأحبب�ت أن أتمي�ز ب�ه وبالفعل 
حقق�ت نتائج جي�دة، وأتمنى أن 
أواص�ل مس�يرتي العلمية بذات 

المستوى و بذات االندفاع.
من جهته قال الطالب الخريج عبد 
اهلل يوسف قاسم من كلية الحقوق 
إن هذا اليوم من أجمل أيام حياتي، 

لنهاية  الفاصل  الح�د  بمثابة  فهو 
حياة علمية وبداية حياة عملية .

تفاؤله   م�دى  ع�ن  قاس�م  وعبر 
ب�  إياه  واصفا  العملي،  بمستقبله 
من  بأن  داخله  في  لقناعة  »الرائع« 
حليف  حتما  والنج�اح  وجد،  جد 

كل مجتهد.
الطالب�ة  وصف�ت  ذل�ك  إل�ى 
كلية  من  القرال�ة  هب�ة  الخريجة 
الذي  بالش�عور  األجنبية  اللغات 
ب�  اليوم  ه�ذا  في  صدرها  يختلج 
»الجمي�ل« ، خاص�ة وأنه�ا قد 
حصلت على درج�ة البكالوريوس 

بمعدل »ممتاز«.
وأضافت القرال�ة طموحاتي ليس 
لها حد وأتمن�ى في األيام القادمة 
وأحصل  العليا  دراس�تي  أتابع  أن 
والدكتوراه  الماجستير  درجة  على 
الجد  بنفس  التخص�ص  ذات  في 

وبنفس المثابرة.
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فرحة العمر في عيون اآلباء واألمهات
انتظ�روا تل�ك المناس�بة بفارغ 
الصب�ر، وعل�ى أحر م�ن الجمر، 
ليفرح�وا بأبنائه�م وجهده�م، 
في  يزفون  أكبادهم  فلذات  وليروا 
مرحلة  أنهوا  وقد  نجاحهم،  عرس 
من حياتهم ليبدأوا مرحلة جديدة 
نتاج  ويروا  مس�تقبلهم،  بوابة  هي 
ما قدموه لهم في هذه المرحلة قد 

أثمر في )فرحة العمر(.
أهالي  من  عدد  عبر  الصدد  هذا  في 
الطلبة الخريجين لنش�رة » أخبار 
األردنية« عن أس�مى معاني الفخر 
واالعت�زاز بأبنائه�م ممن حملوا 
ثمار  أن  مؤكدي�ن  النجاح،  رايات 
لخدمة  كفاحهم  وسنين  جهدهم 
أبنائهم  قد أينعت لحظة تتويجهم 

وتخريجهم. 
وق�ال وزي�ر الصح�ة  الدكت�ور 
»كل  الوري�كات   اللطي�ف  عبد 
هذا  في  للخريجين  أزفه�ا  التهاني 
الكوكبة  تل�ك  العظي�م،  اليوم 
؛  الجامعات  أم  م�ن  تخرجت  التي 

حجر  هي  التي  األردني�ة،  الجامعة 
على  األردن  وضعت  التي  األساس  

خارطة العالم«.
الجامعة  أن  الوري�كات  وأض�اف 
القيادة  حكم�ة  تعكس  األردنية 
الشعب،  لهذا  وحبها  الهاش�مية 
وق�د اس�تفاد منه�ا كل أردني 
وأردني�ة، الفت�ا إلى أن ش�هادة 
»األردني�ة« بمثاب�ة »فيزا« لكل 
يطمحون  مم�ن  الجامعة  أبن�اء 
خارج  مهم�ة  مراكز  ف�ي  للعمل 

األردن.
وأكد الوريكات أن هذه اللحظة لن 
أبنائنا،  ومخيلة  مخيلتنا  في  تنسى 
لم�ا تحمله م�ن مش�اعر جميلة 
فياضة امتزجت فيها جهود األبناء 

وعطاء اآلباء.
من جهته أبدى المحافظ الس�ابق 
إحدى  وال�د  الش�رعه  فرج  علي 
الخريجات فرح�ه بتخرج ابنته في 
الجامعة األردنية، مشيدًا بمستوى 
التخريج،  لحف�ل  العالي  التنظيم 

حضور  بفرصة  »حظي�ت  وأضاف 
تخريج الجامعة عدة مرات، وألحظ  
حيث  من  سنه  كل  في  دائما  تطورًا 
والتنظيم  والترحيب  االس�تقبال 

واهتماما بكل تفاصيل الحفل«.
المزيد  للجامعة  الش�رعة  وتمنى 
في  داعيا  واالزده�ار،  التقدم  من 
يطورا  أن  الخريجي�ن  ذاته  الوقت 
من أنفس�هم  وخبراتهم بما يثري 
مس�تقبل الوطن العزي�ز ويخدم 

األجيال القادمة. 
إلى ذلك عبر مدير قسم الحسابات 
في الجامعة األردنية السيد سالمة 
بتخريج  سعادته  مدى  عن  الخاليلة 
ابنته كونه�ا أول ابنة لديه تتخرج 

من الجامعة.
التنظيم  بمستوى  الخاليلة  وأشاد 
في  بذلت  التي  الجب�ارة  والجهود 
إظه�ار حف�الت التخري�ج بهذا 
النس�ق المتزن، و به�ذه الصورة 
الجميلة ، موجها الش�كر إلى كل 

القائمين على إنجاحها .
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هامش  عل�ى  األردنية-  أخب�ار 
الحف�ل الختامي لتخري�ج الفوج 
الس�ابع األربعي�ن، ك�رم رئيس 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
الطراون�ة الطلب�ة  المتفوقي�ن 
والمتميزي�ن البالغ عددهم )55( 
أسهموا  لما  تقديرا  وطالبة،  طالبا 
فيه م�ن إنج�ازات ف�ي مختلف 
النش�اطات غي�ر األكاديمية من 
عمل تطوعي وتف�وق فني ورياضي 

وثقافي وخدمة المجتمع.
من  عدد  عب�ر  الصدد  ه�ذا  وفي 
س�عادتهم  عن  المتميزين  الطلبة 
هذه  أن  مؤكدين    ، المناسبة  بهذه 
اللفت�ة تنبع  م�ن إدراك الجامعة 
بأهمية العمل ال�ذي بذلوه وعمق 

أثره على المجتمع والفرد.
أحمد  الطالب  تح�دث  جهته  من 
خليل البراهمة عن طبيعة النشاط 
وقال  غي�ره  عن  ب�ه  تميز  ال�ذي 
ال  الذي  التطوعي  بالعمل  »تميزت 
يش�عر الفرد بقيمته إال من خالل 
االنخ�راط فيه من خ�الل القيام  
واقع  تالم�س  ميدانية  بج�والت 

الناس وظروف حياتهم«.
وأض�اف » لق�د تواصل�ت م�ع 
عديدة  مدني  مجتمع  مؤسس�ات 
الخاصة،  االحتياجات  بذوي  تعنى 
وقد  األيت�ام،  دور  إلى  باإلضاف�ة 
أقدم  وأنا  غامرة  بس�عادة  شعرت 
جل مس�اعدتي لمث�ل تلك الفئة 
التي ه�ي في أمس الحاج�ة لنا«، 
مؤكدا  في الوقت ذاته على ضرورة 
والمشاركة  الطلبة  جميع  انخراط 
في  يسهم  ،ما  التطوعي  العمل  في 
تحقيق الذات وصقل الش�خصية، 
يكتب  الذي  األجر  قيمة  عن  فضال 

عند اهلل عز وجل.
من جهتها عبرت الطالبة نيل عبد 
الرحمن التي تمي�زت بتفوقها في 
النشاط الرياضي عن مدى سعادتها 
بحصوله�ا على ش�هادة تقديرية 
خاصة  الجامع�ة،  إدارة  قب�ل  من 
فيها  تكرم  التي  األولى  المرة  وأنها 
عن هذا النش�اط، مؤكدة في هذا 
لها  قدم  التكريم  ه�ذا  أن  الصدد 
نوعا من الدع�م المعنوي، ما يعزز 
في  تألقها  م�ن  ويزيد  قدراتها  من 

ذات النشاط في األيام القادمة.
دعاء  الطالبة  تطرق�ت  ذلك  إلى 
) محمد فيصل( زيت�ون المتميزة 
عن  المجتمع  خدم�ة  نش�اط  في 
طبيعة النش�اط الذي كانت تقوم 
عملي  طبيع�ة  كانت  قائل�ة«  به 
مساعدة منس�ق برامج في مكتب 
خدمة المجتمع في الجامعة، حيث 
اختيار  على  الطلبة  أس�اعد  كنت 
طبيعة العمل الذي من الممكن أن 
يختاروه للخدمة فيه ضمن مس�اق 
خدم�ة المجتم�ع، باإلضافة إلى 
عملي كمنس�قة برامج تنموية مع 
فئات من ذوي االحتياجات الخاصة 

والمرضى والمسنين واأليتام«.
وتضيف » قد أكون شعرت بسعادة 
غامرة  لحظة تكريمي ، لكن تكمن 
أرسم  عندما  الحقيقية  الس�عادة 
البسمة على ش�فاه كل من يحتاج 
عملي  بأن  أشعر  وقتها  لمساعدتي 

وجهودي لم يذهب سدى«.

الطلبة المتميزون في دائرة التكريم
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الصمادي  سناء  أخباراألردنية- 
اإلسالمي  الثقافي  المركز  أطلق   -
الش�هرية  الصيفي�ة  نش�اطاته 
والس�نوية التي دأب على إقامتها 
التكافل  لمفهوم  ترسيخا  لرواده، 
ش�رائح  مع  والتواصل  االجتماعي 

المجتمع المحلي.
الش�هرية  النش�اطات  وتتضمن 
الدكتور  المرك�ز  لمدي�ر  وفق�ا 
أحمد ش�كري، إقامة نادي صيفي 
القرآن  لتحفيظ  واإلن�اث  للذكور 
الكريم واألناش�يد الدينية، وعقد 
دورات ف�ي تعليم فن�ون الطبخ، 
وتنظيم  األولي�ة،  واإلس�عافات 
ترفيهية،  ورحالت  رياضية،  أنشطة 
الخير  لحمالت  مواصلتة  عن  فضال 

التي يطلقها على مدار العام.  
وق�ال ش�كري إن المركز يهدف 
من خ�الل حمالت�ه إل�ى تقديم 
من  للمعوزين  والمس�اعدة  العون 
أبن�اء المجتمع ف�ي جميع أنحاء 
الذين  نس�بة  وتخفيض  المملكة، 

يحقق  مما  مدقع،  فقر  في  يعيشون 
التكاف�ل االجتماعي بي�ن أفراد 

المجتمع الواحد .
وأض�اف ش�كري أن الحم�الت 
المتنوع�ة التي يطلقه�ا المركز 
تستمد عزمها ورؤيتها من توجهات 
ابن  الثاني  عب�داهلل  الملك  جاللة 
الذي  الكبير  الدعم  ومن  الحسين، 
األردنية،  الجامع�ة  رئيس  يقدمه 
ونوابه، إضافة للمش�اركة الفاعلة 
من  والداعمين  الخاص  القطاع  من 

مؤسسات وأفراد.
يقدم  المركز  أن  إلى  شكري  ولفت 
نقدية  مساعدات  العام  مدار  على 
الجامعة  ف�ي  الدارس�ين  للطلبة 
الدول  مختل�ف  م�ن  األردني�ة 
اإلس�المية، فض�ال ع�ن إطالق 
في  تتمثل  الت�ي  الخي�ر  حمالت 
توزيع المالب�س والمواد الغذائية 
والحقائب المدرسية على العائالت 
الفقي�رة في مختل�ف مدن وقرى 

ومخيمات المملكة.

الثقافي  المرك�ز  نظم  ذل�ك  إلى 
اإلس�المي في الجامعة بعثة عمرة 
إلى الديار المقدس�ة، ضمت )45( 
طالب�ا و )22 ( طالب�ة م�ن كلية 
إضاف�ة  ومحارمه�ن،  الش�ريعة 
العالم  دول  م�ن  طالبا   )41( إل�ى 

اإلسالمي.
والبعثة التي كان في وداعها رئيس 
الدكتور  الجامع�ة  أمناء  مجلس 
الجامعة  ورئي�س  طوق�ان  خالد 
تهدف  الطراونة،  الدكتوراخليف 
إلى تعزيز القيم اإليمانية والعلمية 
وتزويدهم  فيها،  المشاركين  لدى 
بمعلوم�ات وخب�رات ومعرف�ة 
الحج  وشعائر  وسنن  بأركان  علمية 

والعمرة .
وقال طوقان خ�الل وداعه الطلبة 
المعتمري�ن إن الجامع�ة تبن�ت 
علوم  الس�تيعاب  راقية  أف�كارا 
العصر الحديث، مشيرا إلى أن هذه 

.... وينظم بعثة عمرة إلى الديار المقدسة
الرحلة تجس�د اهتم�ام الجامعة 
الذي  المتخصص  العلمي  بالبحث 

يتناول جوهر الفكر اإلسالمي.
الطلبة  الطراون�ة  هن�أ  ب�دوره 
ألداء  الختياره�م  المعتمري�ن 
مناس�ك العم�رة التي تع�زز في 
نفوس�هم قيم ومضامين اإلسالم 
واإلحس�ان  البر  ف�ي  العظي�م 

واالنتماء والعمل الصالح .

على  المعتمرين  الطراون�ة  وحث 
منها  لالس�تفادة  الفرصة  اغتنام 
في أبحاثهم ودراس�اتهم العلمية 
والعمرة  الحج  بش�عائر  المتعلقة 
والتعرف  اإلس�المية،  واألحداث 
وفي  المقدس�ة  األماك�ن  عل�ى 
مكة  في  الح�رام  البيت  طليعتها 

المكرمة .
الشريعة  كلية  عميد  من  كل  وقدم 

الدكت�ور أمي�ن القض�اة ومدير 
المركز الثقافي اإلسالمي الدكتور 
حول  وافيا  ش�رحا  شكري،  أحمد 
أهداف البعثة خصوصا في دراسات 

وأبحاث علوم السيرة النبوية.
الطلب�ة  أع�رب  جانبه�م  م�ن 
المشاركون في البعثة عن تقديرهم 
إلدارة الجامع�ة على الدعم الذي 
أدائهم  مهمة  لتسهيل  لهم  قدمته 

مناسك العمرة.
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أخبار األردنية – ابراهيم ذياب- 
للمهن  الوظيف�ي  الي�وم  ش�هد 
أقامه  الذي  والفندقية  الس�ياحية 
قسم اإلرش�اد والتطوير السياحي 
الجامعة  في  اآلث�ار  لمعهد  التابع 
جمعية  م�ع  بالتعاون  األردني�ة، 
وكالء الس�ياحة والسفر وجمعية 
من  الفتا  إقباال  األردني�ة  الفنادق 
طلب�ة المعه�د، وطلب�ة كليتي 

اللغات األجنبية واألعمال. 
وقال رئيس قسم اإلرشاد والتطوير 
السياحي الدكتور زياد الرواضية إن 
تعريف  إلى  يهدف  الوظيفي  اليوم  
الطلبة  بأهمية القطاع الس�ياحي 
والف�رص الوظيفية الت�ي يوفرها 
السوق  وحاجات  االردني،  للشباب 
ومجاالت العمل الواس�عة، وخلق 
في  العمل  بأصحاب  االلتقاء  فرص 
يسهم  كما  السياحية،  القطاعات 
في ج�ذب الش�باب األردني نحو 

التخصصات السياحية والفندقية.
وأضاف الرواضية أن قطاع السياحة 

من القطاعات االقتصادية الواعدة 
من  األردن  به  يتمتع  لما  مستقبال، 
المالئم،  كالمن�اخ  جذب  عناصر 
المتكامل،  الس�ياحي  والمنت�ج 
واألمان،  األمن  عنص�ر  إلى  إضافة 
  ) الفتا إلى حاج�ة القطاع إلى )25
الس�نوات  خالل  عمل  فرصة  ألف 
القليلة القادمة، األمر الذي يفرض 

المؤسس�ات  على  كبي�را  تحديا 
الالزمة  الكوادر  لتأهيل  التعليمية 

لهذا القطاع المزدهر.
يشار إلى أن اليوم الوظيفي شاركت 
فيه شركات متخصصة و مؤسسات 
الس�ياحي  القطاعين  ف�ي  عاملة 

والفندقي.
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اليوم الوظيفي للمهن السياحية 
والفندقية...  بوابة الباحثين عن فرص عمل

معهد اآلثار يؤبن الدكتور عبد الجليل عمرو
الصمادي-  سناء  األردنية-  أخبار 
في أج�واء غلفها الحزن واألس�ى، 
الجامعة  في  اآلثار  معهد   أسرة  أبنت 
الدكتور  الراحل   األس�تاذ  األردنية 

عبد الجليل عمرو .
الدكتور  المعهد  عميد  واس�تعرض 
وأبرز  الفقي�د  مناقب  خي�ري  نبيل 
مش�يدا  العلمية،  حياته  محط�ات 
باإلنجازات الت�ي حققها طيلة فترة 
عطائه التدريسي والبحثي والتي تزيد 
عرفنا  »لقد  وق�ال  عاما،  ثالثين  عن 
فقيدن�ا خالل ثالثة عق�ود ونصف 
أستاذا جادا مخلصا في عمله، يدرك 
أن العمل ف�ي التدري�س أمانة يوم 

يالقي اإلنسان ربه«. 
من جانبه ألقى األستاذ الدكتور صالح 
ساري من جامعة اليرموك كلمة أكد 
عمله،  في  الفقيد  إخالص  مدى  فيها 
محبة  على  انعكس  ما  لزمالئه،  وحبه 
طلبته له من خالل اقتدائهم بأخالقه 
الطيب�ة، واقتنائه�م لمؤلفاته التي 
س�تبقى خالدة في قلوب وعقول من 

نهلوا من  فيض علمه .
بدوره قال الدكت�ور صبري العبادي 
نقف  اليوم  »إننا  التأبين  حفل  خالل 

ونستذكر  عمرو  للدكتور  احتراما 
مناقب�ه التي ال تع�د وال تحصى، 
ف�ي  األكاديمي�ة  ومس�اهماته 

مجاالت العلم والمعرفة«.
في  الماجستير  طالب  واس�تذكر 
مناقب  اللباب�دة  غ�ازي  المعهد 
الدينية  وأخالقه  عم�رو  المرحوم 
الطالبة  عرج�ت  فيما  والمهنية، 
على  كلمتها  ف�ي  حم�ودة  زكية 
ودراساته  وأبحاثه  الفقيد  مؤلفات 
في  ومس�اهماته  اآلثار،  عل�م  في 
رس�ائل  من  عدد  على  اإلش�راف 
باحثون  بها  تقدم  التي  الماجستير 

في علم اآلثار.

وتخلل الحفل ع�رض مادة فلمية 
حياة  في  المحط�ات  أبرز  أظهرت 
الراحل و تاريخ عمله في الحفريات 
منها  بصماته،  خلدت  التي  األزلية  
الميداني  التنقيب  مش�روع  إدارة 
لقسم اآلثار في موقع رجم الكرسي 

في عمان .
وانتهى التأبي�ن بكلمه  ألقاها ابن 
الفقي�د » عتيق« طل�ب فيها من 
اهلل عز وجل أن يتغمد والده بواسع 
فسيح  يس�كنه  و  ورضوانه  رحمته 

جناته .
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شعرية  حوارات  األردنية-  أخبار 
إبداعي�ة،  وورش�ات  وثقافي�ة، 
تخللت  ذهني،  عصف  وجلس�ات 
أعم�ال الُمخي�م اإلبداعي األول 
لطلب�ة الجامعة األردني�ة، الذي 
نظمته وح�دة اإلعالم والعالقات 
فعاليات  ضمن  والثقافي�ة  العامة 
معكم  »الثقافة  الثقافي  موسمها 

وبينكم«.
أقامته  الذي  المخيم  انعقاد  ويأتي 
مجلة »أقالم جديدة« الصادرة عن 
الوحدة، بالتعاون مع عمادة شؤون 
الطلبة، وشارك فيه نخبة من طلبة 
الفن  حقول  في  الُمبدعين  المجلة 
الفوتوغرافي  والتصوير  التشكيلي 
بهدف  والش�عر،  القصة  وكتاب�ة 
المواهب  عل�ى  الضوء  تس�ليط 
بها،  والعناية  الجديدة،  اإلبداعية 
ومتابعتها وتطويرها، حيث سُيفرد 
عدد خاص من المجلة لنش�ر نتاج 
الُمخيم من الص�ور الفوتوغرافية، 
والقصة  التش�كيلية،  واللوحات 

القصيرة والشعر. 
وتضم�ن المخي�م الذي أش�رف 
في  المختصين  م�ن  ع�دد  عليه  
اإلبداع،  مج�االت  من  مجال  كل 

ندوات وجلس�ات عص�ف ذهني 
المشاركين  الطلبة  ُيقسم  ثقافية، 
إبداعه،  فئ�ة  حس�ب  كل  فيها، 
إل�ى مجموع�ات عم�ل، تناقش 
فنيات  المعنيين،  المش�رفين  مع 
إليه،  ينتمون  ال�ذي  اإلبداع  حقل 
ما ُيكس�بهم فرصة رائدة وفريدة 
وتطويره�ا،  مواهبه�م  لصق�ل 
والتعرف إلى أصدقائهم المبدعين 

في ذات المجال.
 وف�ي طريقه�م إلى العقب�ة زار 
نقطة  أخفض  متحف  المشاركون  
على  الرابض  األرض،  س�طح  على 
النبي  كه�ف  جبل  س�فح  في  تلٍة 
لوط، واستلهموا مواد إبداعية من 
أصالة المنطق�ة وتاريخها الممتد 
عبر اآلف الس�نين، حيث تغلغلت 
المنس�ابة  الصحراء،  همس�ات 
على أكت�اف وادي عربة، وجبالها 
خلجاتهم  إلى  الشاهقة،  الصخرية 
العميقة، باحثة عن كوامن اإلبداع 

لديهم.
 وانعق�دت كذلك ورش�ة عملية 
التصوي�ر  لفني�ات  إبداعي�ة، 
الضف�اف  عل�ى  الفوتوغراف�ي 
حيث  المي�ت،  للبحر  الملحي�ة، 

فريدة  صورا  المش�اركون،  التقط 
لكت�ل الملح البيض�اء الناصعة، 
أعمدة  كانت  لو  كما  المتش�كلة 
الصواعد  م�ن  متراصة،  صغي�رة 
والهوابط الجيرية، المتراكمة منذ 

حقب غائرة في األمد البعيد.
الش�عرية  الكتابة  ورش�ات  أما     
تحت  انعقدت  فق�د  والقصصية، 
على  المنع�ش،  البح�ر  نس�يم 
لخليج  الهادئة  الجنوبية  الشواطئ 
العقب�ة، حيث تب�ادل المبدعون 
خبراته�م الكتابية، وقرأوا نماذج 
وتطرقوا  وناقشوها  كتاباتهم،  من 
اإلبداع  م�ن  جٍو  في  فنياته�ا  إلى 

والبهجة.
  من جانبهم أكد المش�اركون في 
المخيم الذي اس�تمر لثالثة أيام، 
ابداعية  ورشات  بأن  قناعاتهم  عن 
كتل�ك، م�ن ش�أنها أن تضعهم 
عل�ى الطريق الصحي�ح في حقل 
وتضيف  به�م،  الخاص  اإلب�داع 
وتصقل  تس�اندهم  جديدة  أشياء 
صحيح،  علمي  بش�كل  موهبتهم 
معربي�ن ع�ن أملهم ف�ي تكرار 

المشاركة في السنوات القادمة.

أقامته »أقالم جديدة« و »شؤون الطلبة«

جلسات حوارية وعصف ذهني  في مخيم 
اإلبداع األول في العقبة

نشاطات وفعاليات
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في اليوم العلمي لـ  »تمريض«  األردنية....

كفاءة الممرض واإلدارة...أبرز تحديات جودة 
العناية التمريضية

أخبار األردنية – ابراهيم ذياب- 
هو  التمريضية«  العناي�ة  »تجويد 
عنوان الي�وم العلمي الذي نظمته  
الجامعة  ف�ي  التمري�ض  كلي�ة 
األردني�ة لهذا الع�ام، و افتتحت 
فعاليات�ه بحض�ور وزي�ر الصحة 
الوريكات  عبداللطي�ف  الدكتور 
مندوب�ًا عن س�مو األمي�رة منى 

الحسين المعظمة.
في  ليركز  العلم�ي  الي�وم  وجاء   
مهنة  أداء  تقيي�م  عل�ى  جوهره  
الثغ�رات  ومعرف�ة  التمري�ض 
إلى  للوصول  لتصويبها،  والعثرات 
عناية تمريضي�ة ذات جودة عالية  
لألكاديميي�ن والمهنيين ومتلقي 

الخدمة.
الجامعة  رئي�س  نائبة  وش�كرت 
الصحية  الكليات  لشؤون  األردنية 
لميس  الدكت�ورة  والمستش�فى 
س�مو  االفتتاح  حفل  خالل  رجب 
األمي�رة منى الحس�ين لجهودها 
المبذولة  في دعم قطاع التمريض 

في مساريه األكاديمي والمهني.
الذي  التطور  إلى  رجب  وأش�ارت 
ش�هدته كلي�ة التمري�ض ف�ي 
الجامع�ة، إذ أصبح�ت أول كلية 
تمري�ض ف�ي األردن تمنح درجة 
جانب  إلى  التمريض  في  الدكتوراه 

درجتي الماجستير والبكالوريوس.
كم�ا عّرجت ف�ي كلمته�ا على 
االعتماد  عل�ى  الكلي�ة  حصول 
الخاص من هيئة اعتماد مؤسسات 
برامج  واستحداث  العالي،  التعليم 
الماجستير  مس�توى  على  جديدة 
كبرامج تمري�ض الرعاية الحثيثة، 
وتمري�ض الرعاي�ة التلطيفي�ة، 

وتمريض الصحة النفسية.
م�ن جانبها أش�ادت أمي�ن عام 
دعد  األردني  التمريضي  المجلس 
التمريضية  العناية  بموضوع  شوكة 
وأهمي�ة اختي�اره عنوان�ا لليوم 
العلمي، باعتباره من أهم األولويات 
س�واء على مس�توى التعليم، أو 
الممارسة، أو التنظيم، أو التشريع، 

أو في وضع السياسات.
تصورن�ا  »إن  ش�وكة  وقال�ت 
قائم  تص�ور  هو  الرعاية  لتجوي�د 
عل�ى الش�راكات المختلف�ة ما 
والقطاع  األكاديمي  القط�اع  بين 
الصح�ي، ومابي�ن المؤسس�ات 
وما  الحكومية،  وغي�ر  الحكومية 
الفريق  وأعض�اء  التمريض  بي�ن 
للعمل  الجميع  داعي�ة  الصحي«، 

سويا لالرتقاء بمهنة التمريض.
نقيب  ش�دد  متصل  س�ياق  وفي 
الممرضي�ن محم�د حتاملة على 

التعليم  بين  الفجوة  تقليل  ضرورة 
تحديين  إلى  مش�يرًا  والممارسة، 
اثني�ن يواجه�ان ج�ودة العناية 
التمريضية هم�ا كفاءة الممرض، 

وكفاءة اإلدارة.
التعليم  مؤسس�ات  حتاملة  ودعا 
المهنة  رفد  إل�ى  القرار  وأصحاب 
الدقيق�ة  العلمي�ة  بالق�راءات 
الوصف  حي�ث  من  للمش�كالت 
الحلول  واقت�راح  والتش�خيص 

المناسبة لها.
التمريض  كلية  عميد  شدد  بدوره 
في الجامع�ة الدكتور مؤيد أحمد 
القائمين  أداء  تطوي�ر  أهمية  على 
في  يسهم  ما  التمريض،  مهنة  على 
على  والمحافظة  بالمهنة  االرتقاء 
القطاعات  بين  وسمعتها  مكانتها 

األخرى.
العلمي  اليوم  جلس�ات  وتناولت 
أبرز  عل�ى  ركزت  عدي�دة  محاور 
قطاع  تواج�ه  الت�ي  التحدي�ات 
المقترحة،  والحل�ول  التمري�ض 
وواق�ع العناي�ة التمريضي�ة في 
ومعايي�ر  األردن،  مستش�فيات 
اإلشراف على أطروحات الدكتوراه 

وغيرها من المحاور ذات الصلة.
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أخبار األردنية – محمدمبيضين  
واالعتزاز  الفخ�ر  معاني  تجددت 
بالوطن وقائده ف�ي قلوب أعضاء 
خالل  األردني�ة،  الجامعة  ن�ادي 
الكبير  االحتفال  في  مش�اركتهم 
عيد  بمناس�بة  النادي  أقامه  الذي 
العربية  الثورة  وذكرى  االستقالل 
وعيد  الجي�ش  وي�وم  الكب�رى 

الجلوس الملكي.
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  وقال 
الدكتور اخليف الطراونة في كلمة 
ألقاها خ�الل االحتفال إن األعياد 
ومعانيها  مدلوالتها  له�ا  الوطنية 

النبيلة.
المحطات  إل�ى  الطراونة  وأش�ار 
المل�وك  لس�يرة  المضيئ�ة 
الهاش�ميين األخي�ار من�ذ فجر 
بقيادة  األولى  العرب  ثورة  انطالقة 
الش�ريف الحس�ين بن علي طيب 
اهلل ثراه وصواًل لعهد جاللة الملك 
عبداهلل الثاني الذي يواصل جهوده 
وعطائه الس�تكمال وبناء األردن 

الحديث القوي والمزدهر.
استطاع  األردن  أن  الطراونة  وأكد 
الملك  جالل�ة  حكم�ة  بفض�ل 

تطور  تحقيق  م�ن  الثاني  عبداهلل 
في  متقدمة  ومس�تويات  ملموس 
الشاملة  الوطنية  التنمية  مجاالت 
وف�ي طليعته�ا التح�والت التي 
ش�هدتها الجامع�ة األردنية التي 
تحتفل بالعيد الخمسين لتأسيسها 

العام الحالي.
بدوره استذكر رئيس النادي صالح 
أب�و هزي�م تضحي�ات األردنيين 
والدماء الزكية لش�هداء القوات 
س�بيل  في  األردني�ة  المس�لحة 
الحف�اظ عل�ى الكي�ان األردني 
أن  مؤك�دًا  الوطن�ي،  والمنج�ز 
في  تثي�ر  الوطني�ة  المناس�بات 

النفوس أعظم المشاعر.
ودعا أبو هزيم إلى تماسك الجهود 
وتكاتفها  الوطني�ة  والطاق�ات 
ف�ي المرحل�ة الراهن�ة للوقوف 
خصوصًا  التحديات  أم�ام  بصالبة 
االقتصادي�ة لالرتق�اء بالوط�ن 

ومؤسساته.
وبارك أبو هزيم باسم أسرة النادي 
للجامعة،  الخمسين  العيد  مناسبة 
الفريق  بروح  العمل  أهمية  مؤكدًا 
رؤيتها  الجامعة  لتحقي�ق  الواحد 

المستقبلية للوصول إلى العالمية.
وتخل�ل الحفل فق�رات متنوعة، 
حي�ث قدم ش�اعر األردن حبيب 
على  ع�زف  قصي�دة  الزي�ودي 
مفرداته�ا ح�ب الوط�ن، وعلى 
قدمت  فيما  القائد،  وفاء  معانيها 
)كورال  العربية  الموس�يقى  فرقة 
نضال  الدكتور  بقي�ادة  الجامعة( 
نصيرات فقرات فنية اشتملت على 
أغاني وطنية وتراثية ش�عبية، كما 
قدم الفنانين وسام وحسام اللوزي 
وصلة غنائية تضمنت مجموعة من 
األغاني  األردنية التي تغنت بالوطن 
والقائد، القت استحسان الجمهور 
وعائالتهم  الن�ادي  أعض�اء  من 
وجم�ع من طلب�ة الجامعة، الذي 
تفاعل بحماس�ة اهتزت له جنبات 
عمادة  في  طالل  بن  الحسن  مدرج 

شؤون الطلبة
الطراونة  ك�رم  الحفل  نهاية  وفي 
قدامى أعض�اء النادي من أعضاء 
واإلدارية  التدريس�ية  الهيئتي�ن 
والفائزي�ن في مس�ابقات النادي 
الثقافية في حقول القصة والمقالة.

نادي »األردنية« يجسد معاني الفخر 
واالعتزاز بالوطن وقائده في احتفال بهيج

نشاطات وفعاليات
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نموذجية »األردنية« تكرم خريجي المرحلة الثانوية

»االستشارات« يحتفي بخريجي دورات دبلوم إعداد 
المعلم المتميز والموارد البشرية 

الكايد  هب�ة   - أخباراألردني�ة 
في  االستش�ارات  مركز  احتف�ل 
الجامعة األردني�ة بتخريج كوكبة 
المعلم  إعداد  دبلومي  متدربي  من 
المتميز وإدارة الموارد البش�رية، 
الزمالء  م�ن  نخب�ة  إلى  إضاف�ة 
المشاركين في دورة اإلدارة العليا.
للش�ؤون  الرئيس  نائ�ب  وق�ال 
شتيوي  الدكتور  والمالية  اإلدارية 
هناك  إن  الحفل  خ�الل  العبداهلل 
أنواع ثالثة من المدرس�ين: الجيد 
المعلومة،  بتقدي�م  يكتفي  الذي 
والممتاز الذي  يش�رح المعلومة، 
ألنه  األفضل،  وهو  المتميز  وأخيرا 
الوحيد القادر عل�ى إيصال أبنائنا 
إلى مصاف اإللهام والبحث عن كل 
ما هو جديد في المسيرة التعليمية.
بدوره أكد مدير مركز االستشارات 

ف�ي الجامعة الدكت�ور نجيب أبو 
كركي أن اله�دف من تنظيم مثل 
تلك الدورات، رفع جانب الكفاءة 
المش�اركين،  ل�دى  والمعرف�ة 
في  المطلوبة  الخبرات  واكسابهم 
والموارد  المتميز  التعلي�م  مجال 
البش�رية واإلدارة العليا من خالل 
تم  التي  المتميزة  البرامج  من  عدد 

وضعها من قبل خبراء متخصصين 
في تلك المجاالت.

وف�ي خت�ام الحف�ل وزع دكتور 
الخريجين  على  الشهادات  شتيوي 
والبالغ  الدورات  في  المش�اركين 

عددهم)35( متدرب ومتدربة.

أخبار األردني�ة – إبراهيم ذياب- 
األردنية  الجامعة  احتف�االت  ضمن 
المدرسة  كرمت  الخمسين،  بعيدها 
الس�ادس  الف�وج  النموذجي�ة 
المرحلة  خريج�ي  من  والعش�رين 
الثانوية ف�ي حفل بهيج حضره نائب 
ش�تيوي  الدكتور  الجامع�ة  رئيس 

العبداهلل .
في  التربوية  العلوم  كلية  عميد  وقال 
الجامعة الدكتور محمد وليد البطش 
إّن كلية العل�وم التربوية تحمل على 
واالرتقاء  النهوض  مسؤولية  كاهلها 
المدرس�ة  في  التعليمية  بالعملي�ة 
النموذجي�ة، من خ�الل توفير بيئة 
من  خالية  آمن�ة  صحي�ة  تعليمي�ة 
العنف، وخلق جيل واع وباحث وناقد 
قادر على بناء المجتمع والنهوض به.
 وأشاد مدير المدرسة األستاذ يحيى 
الضمور في كلمة ألقاها بالمس�توى 
العلمي المتقدم الذي حققه الطلبة، 

نتائج   عل�ى  حصولهم  إل�ى  الفتا 
ودرجات مشرفة، أسهمت في تبوأ 
المدرسة مركزًا متقدما في مصاف 

مدارس التعليم الخاص.
شكر  كلمات  إلقاء  الحفل  وتخلل 
وتقدي�ر لع�دد م�ن الخريجين، 
باإلضافة إلى تقدي�م فقرة غنائية 
وطني�ة لطلبة كورال المدرس�ة، 
تفاع�ل معها الحضور م�ن أهالي 

الخريجين وأصدقائهم.

رئيس  نائب  وزع  الحفل  ختام  وفي 
الجامعة الدكتور شتيوي العبداهلل 
مندوب�ا ع�ن رئي�س الجامع�ة 
متمنيًا  الخريجين  على  الشهادات 
له�م التوفيق والنج�اح، كما تم 
عيش�ة  أبو  وليد  األس�تاذ  تكريم 
مدرس اللغة االنجليزية، والمعلمة 
العربية  اللغة  معلمة  س�الم  ناديا 
خالل  وعطائهما  لتميزهما  تقديرا 

مسيرتهما التعليمية.
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المرأة األردنية...قائدة ومدبرة ومديرة من الطراز األول

في دراسة أطلقت في مكتبة »األردنية« بحضور وزيرة شؤون المرأة

نشاطات وفعاليات

العتيبي-  فادية  أخباراألردنية- 
حول  علمي�ة  دراس�ة  خلص�ت 
األنماط القيادي�ة للمرأة األردنية 
في القطاعين الع�ام والخاص إلى 
أن القيادات النس�ائية في األردن 
تحتل مكانة جيدة مقارنة مع نسبة 
المس�توى  على  القيادات  تمثيل 

العالمي.
عمل  نتاج  جاءت  التي  والدراس�ة 
ونصف،  عام  مدة  اس�تمر  دؤوب 
أدوات  أعدادها،  فيها  اس�تخدم 
عينة   )500( عل�ى  عالمية  بحثي�ة 
من النس�اء الرياديات في مختلف 

القطاعات .
وأضافت الدراسة التي نوقشت في 
بحضور  األردنية  الجامع�ة  مكتبة 
هاشم  نادية  المرأة  ش�ؤون  وزيرة 
الظروف  من  بالرغ�م  أنه  العالول 
االجتماعية  والعقبات  االقتصادية 
وتؤثر  القيادية،  المرأة  تواجه  التي 
ألهدافها  وتحقيقها  تقدمه�ا  في 
إال أنها استطاعت أن تثبت تفوقها 
في قيادة زم�ام األمور، لما تملكه 
من صفات تتجلى بش�خصيتها من 
وانضباط  باآلخرين  ومعرفة  هدوء 
وفاعلي�ة وتواضع وواقعية وغيرها 

من الصفات.
وتطرقت الدراس�ة الت�ي أعدتها 
والبحث  العال�ي  التعليم  وزي�رة 
العلمي الس�ابقة الدكتورة رويدة 
الدكتور  مع  ،بالتع�اون  المعايطة 
الجامعة  م�ن  عليم�ات  حم�ود 
عويس  أروى  والدكتورة  الهاشمية 

من جامعة العل�وم  والتكنولوجيا 
من  الطراونة  اخ�الص  والدكتورة 
إلى  ط�الل،  بن  الحس�ين  جامعة 
في  األردنية  للمرأة  القيادة  أنماط 
القطاعين الع�ام والخاص، ومدى 

درايتها بمصطلح »القيادة«. 
ورصدت الدراس�ة التي نوقش�ت 
الرائدات  النساء  من  نخبة  بحضور 
وقانونية  أكاديمي�ة  قطاعات  في 
التحديات  م�ن  جملة  وبرلمانية، 
في  القيادية  الم�رأة  تواج�ه  التي 
مجاالت العمل السياسي والقانوني 
المعوقات  وأب�رز  واألكاديم�ي، 
االجتماعية والثقافية التي تتعرض 
لها في المجتمع من تقاليد وعادات 
عن  فضال  ش�خصية،  وعالق�ات 
اإلس�تراتيجيات المتبعة  للتغلب 
تواجهها  الت�ي  التحدي�ات  على 

للوصول إلى  مناصب القيادة.
وقال�ت العال�ول خ�الل الحلقة 
ظروف  في  نم�ر  »إننا  النقاش�ية  
مفاهيم  توضي�ح  إلى  من�ا  تحتاج 
متنوعة،  واصطالح�ات  عدي�دة 
بدقة  نحدد  أن  دون  نس�تخدمها 

حقيقة محتواها ومضمونها«.
وأضافت أن الدراس�ة تحتل جانبا 
تجمعه  لم�ا  األهمية  م�ن  كبيرا 
بي�ن ثناياها عناصر ثالثة رئيس�ة 
والقطاعين  والم�رأة  القيادة  هي 
الخاص والعام، الفتة إلى أن المرأة 
تمتلك  الكثير من المزايا القيادية 
ومدبرة  قائدة  لتكون  تؤهلها   التي 

ومديرة من الطراز األول.

وتطرقت العال�ول إلى المزايا التي 
يتمتع بها القطاعين العام والخاص 
وأوجه التشابه واإلختالف بينهما، 
بطبيعة  تتأثر  المرأة  أن  إلى  مشيرة 
وتضطر  فيه  المتواج�دة  القطاع 
وفق  ش�خصيتها  لقولبة  مرغم�ة 
أطر تغلب عليه�ا الجدية الزائدة، 
وأحيانا القسوة متناسية طبيعتها، 
لكي  وجوده�ا،  إثب�ات  أجل  من 
حولها،  من  الكث�ر  الرجال  تنافس 
منه  أش�د  التقمص  هذا  إلى  الفتة 
في القطاع العام م�ن الخاص لما 
وفق  أكبر  منافس�ة  من  تش�هده 

استنتاجات عالمية ومحلية.
المعايطة  أك�دت  جهته�ا  م�ن 
لدى تقديمها للدراس�ة أن المرأة 
األردنية لديها ق�درة تفوق الرجل 
ف�ي  تول�ي مناص�ب القي�ادة، 
تملكه  لما  حولها،  من  واستقطاب 
م�ن وعي متط�ور تس�تثمره في 
تحقيق أهدافها وأهداف المؤسسة 

التابعة لها.
من  جملة  إلى  المعايطة  وأش�ارت 
االس�تنتاجات الت�ي خلصت عن 
الدراس�ة تدعم توجه�ات المرأة  
عملها،  ف�ي  تقدمها  م�ن  وتعزز 
منها أهمي�ة تغيير ثقافة المجتمع 
تجاه الم�رأة، وإنصافها في توليها 
في  صالحياتها  وزيادة  للمناصب، 
القرارات  باتخاذ  القيادية  المواقع 
بنفس�ها  ثقتها  وتعزيز  المختلفة، 
خالق  مهني  مس�تقبل  لصناع�ة 

ومتميز.
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وقعتها »العلوم البحرية« و » واحة آيلة«

مذكرة تفاهم لضمان مراقبة جودة مياه 
البحيرات االصطناعية في العقبة

أخبار األردنية- فادية العتيبي- 
البحرية  العل�وم  محط�ة  أبرمت 
في  األردنية  الجامعة  لفرع  التابعة 
آيلة  مدينة العقبة، وش�ركة واحة 
للتعاون  تفاه�م  مذكرة  للتطوير 
جودة  مراقبة  ضمان  في  المشترك 
االصطناعي�ة  البحي�رات  مي�اه 

لمشروع آيلة في العقبة.
عن  وقعها  التي  االتفاقي�ة  ونصت 
محط�ة العل�وم البحري�ة رئيس 
اخليف  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
آيلة   واحة  ش�ركة  وعن  الطراونة، 
سهل  المهندس  التنفيذي  مديرها 
دودين، على تنفي�ذ برامج مراقبة 

بحيرات  لمي�اه  ومتواصلة  دورية 
مياه  جودة  لضمان  آيلة،  مش�روع 
لمرتادي  االصطناعية  البحي�رات 
أو  معيقات  أية  ولتفادي  المشروع 
أضرار بيئية مس�تقبلية على خليج 

العقبة.
وثمن الطراونة خالل حفل التوقيع 
تقدمه  ال�ذي  والتجاوب  الدع�م 
مياه  وحماية  ضمان  في  آيلة  شركة 
الفتا  االصطناعي�ة،  البحي�رات 
والتعاون  الدع�م  م�ن  مزيد  إلى 
المشروع  إنجاز  مراحل  الستكمال 
الحيوي في المنطقة بش�كل عام 

وفي مدينة العقبة بشكل خاص.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته 
وصلت  الذي  المتقدم  للمس�توى 
في  البحرية  العل�وم  محط�ة  إليه 
برامج الرقابة البيئية والدراس�ات 

والحلول العلمية.
من جهته أك�د المهندس دودين 
على دعم الشركة المطلق لبرنامج 
الرقابة البحرية لبحيرات المشروع، 
والتزام الشركة الكامل بالضوابط 
الش�ركة  اتخذتها  الت�ي  البيئية 
تحقيقا  توجهاته�ا،  م�ن  كجزء 
لحماية وس�المة الحي�اة البحرية 
ومحيطها وف�ق ما تتطلبه التنمية 

المتسارعة في المنطقة الخاصة.
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البحر  مياه  ضخ  عملية  أن  إلى  يشار 
االصطناعية  أيل�ة  بحي�رات  إلى 
دونم   750 نحو  مساحتها  والبالغة 
قد بدأت في نيسان من هذا العام، 
حيث أسهمت في إضافة 17 كم من 
للعقبة  المميزة  المائية  الواجهات 
م   235 تتجاوز  ال  بحرية  واجهة  من 

فقط.
ويعتبرهذا اإلنج�از تحقيقا للرؤية 
وتحديا  للعقبة،  الثاقب�ة  الملكية 
على  العقبة  مكان�ة  يع�زز  محليا 

خارطة السياحة العالمية.
إلى ذل�ك أبدى رئي�س  وأعضاء 
العل�وم  محط�ة  إدارة  مجل�س 
الكبير  باإلنجاز  إعجابهم  البحرية 
آيلة  واح�ة  مش�روع  حققه  الذي 
االقتصادية  العقب�ة  منطق�ة  في 
اآللية  خ�اص  وبش�كل  الخاصة، 
إقامة  أجل  من  تطبيقها  جرى  التي 
البحي�رات الصناعية التي أضافت 
من  كل�م   17 العقب�ة  لش�واطئ 
الواجهات المائي�ة النظيفة، التي 
تتفق وش�روط الس�المة الالزمة 
البيئة  وت�وازن  انس�جام  لضمان 

البحرية في خليج العقبة.

أخبار األردنية- فادية العتيبي- 
البحرية  العل�وم  محط�ة  أبرمت 
في  األردنية  الجامعة  لفرع  التابعة 
آيلة  مدينة العقبة، وش�ركة واحة 
للتعاون  تفاه�م  مذكرة  للتطوير 
جودة  مراقبة  ضمان  في  المشترك 
االصطناعي�ة  البحي�رات  مي�اه 

لمشروع آيلة في العقبة.

عن  وقعها  التي  االتفاقي�ة  ونصت 
محط�ة العل�وم البحري�ة رئيس 
اخليف  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
آيلة   واحة  ش�ركة  وعن  الطراونة، 
سهل  المهندس  التنفيذي  مديرها 
دودين، على تنفي�ذ برامج مراقبة 
بحيرات  لمي�اه  ومتواصلة  دورية 
مياه  جودة  لضمان  آيلة،  مش�روع 
لمرتادي  االصطناعية  البحي�رات 
أو  معيقات  أية  ولتفادي  المشروع 
أضرار بيئية مس�تقبلية على خليج 

العقبة.

وثمن الطراونة خالل حفل التوقيع 
تقدمه  ال�ذي  والتجاوب  الدع�م 
مياه  وحماية  ضمان  في  آيلة  شركة 
الفتا  االصطناعي�ة،  البحي�رات 
والتعاون  الدع�م  م�ن  مزيد  إلى 
المشروع  إنجاز  مراحل  الستكمال 
الحيوي في المنطقة بش�كل عام 

وفي مدينة العقبة بشكل خاص.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته 
وصلت  الذي  المتقدم  للمس�توى 
في  البحرية  العل�وم  محط�ة  إليه 
برامج الرقابة البيئية والدراس�ات 

والحلول العلمية.

من جهته أك�د المهندس دودين 
على دعم الشركة المطلق لبرنامج 
الرقابة البحرية لبحيرات المشروع، 
والتزام الشركة الكامل بالضوابط 
الش�ركة  اتخذتها  الت�ي  البيئية 
تحقيقا  توجهاته�ا،  م�ن  كجزء 

لحماية وس�المة الحي�اة البحرية 
ومحيطها وف�ق ما تتطلبه التنمية 

المتسارعة في المنطقة الخاصة.
البحر  مياه  ضخ  عملية  أن  إلى  يشار 
االصطناعية  أيل�ة  بحي�رات  إلى 
دونم   750 نحو  مساحتها  والبالغة 
قد بدأت في نيسان من هذا العام، 
حيث أسهمت في إضافة 17 كم من 
للعقبة  المميزة  المائية  الواجهات 
م   235 تتجاوز  ال  بحرية  واجهة  من 

فقط.

ويعتبرهذا اإلنج�از تحقيقا للرؤية 
وتحديا  للعقبة،  الثاقب�ة  الملكية 
على  العقبة  مكان�ة  يع�زز  محليا 

خارطة السياحة العالمية.

إلى ذل�ك أبدى رئي�س  وأعضاء 
العل�وم  محط�ة  إدارة  مجل�س 
الكبير  باإلنجاز  إعجابهم  البحرية 
آيلة  واح�ة  مش�روع  حققه  الذي 
االقتصادية  العقب�ة  منطق�ة  في 
اآللية  خ�اص  وبش�كل  الخاصة، 
إقامة  أجل  من  تطبيقها  جرى  التي 
البحي�رات الصناعية التي أضافت 
من  كل�م   17 العقب�ة  لش�واطئ 
الواجهات المائي�ة النظيفة، التي 
تتفق وش�روط الس�المة الالزمة 
البيئة  وت�وازن  انس�جام  لضمان 

البحرية في خليج العقبة.



51

عين على العقبة

أخبار األردنية – إبراهيم ذياب- 
الجامعة  فرع  رئيس  مس�اعد  أكد 
األردنية ف�ي مدينة العقبة وعميد 
الدكتور  البحري�ة  العل�وم  كلية 
أحم�د أبو هالل عل�ى أهمية فرع 
الجامعة، ودوره  الفاعل في تحقيق 
واالقتصادية  البش�رية  التنمي�ة 
ودعم  التعليم  ونش�ر  األردن،  في 

البحث العلمي في المنطقة.
ألقاها  محاضرة   في  هالل  وركزأبو 
في مرك�ز أبحاث البيئ�ة البحرية 
مدينة  ف�ي   )ZMT( االس�توائية 
بريمين األلماني�ة  خالل زيارة قام 
العلوم  محطة  مدي�ر  يرافقه  بها، 
مناصرة،  رياض  الدكت�ور  البحرية 
البحرية  العلوم  كلي�ة  أهمية  على 
يتم  أن  يمك�ن  التي  والمج�االت 

»العلوم البحرية« تعزز عالقاتها الدولية

أبحاث  مرك�ز  مع  فيها  التع�اون 
البيئة البحرية االستوائية األلماني، 
والبناء  المثمر  التع�اون  إلى  الفتا 
األلمان  و  األردنيين  العلم�اء  بين 

عبر العقود األربعة األخيرة.
رياض  الدكتور  اس�تعرض  بدوره 
مناص�رة ف�ي محاضرة له نش�أة 
واألبحاث  البحرية،  العلوم  محطة 
الس�نوات  طيلة  تنفيذها  تم  التي 
جامعات  مع  بالتع�اون  الماضية، 
ومعاهد ومراك�ز ألمانية وأوروبية 

وأمريكية ويابانية.
وأضاف المناصرة أن المحطة تقدم 
االستش�ارات والدراسات، وتقيم 
االستثمارية  للمشاريع  البيئي  األثر 
الت�ي تقام ف�ي منطق�ة العقبة، 
البحث  تط�ور  مدى  إلى  مش�يرا 

العلمي في المحطة وزيادته بشكل 
الماضيين  العقدين  خالل  مضطرد 
– 2010( حتى بلغت األبحاث   1990(
أردنيون  باحث�ون  نش�رها  الت�ي 
بالتع�اون م�ع باحثين م�ن دول 
أوروبية والوالي�ات المتحدة زهاء 
)400( بحث تم نشرها في المجالت 

العلمية والدولية المحكمة.
الجدير بالذكر أن جامعة اليرموك 
تشارك شقيقتها الجامعة األردنية 
في إدارة وتش�غيل محطة العلوم 
البحري�ة من خ�الل مجلس إدارة 
ناجحة  اتفاقية  على  بناًء  مشترك، 
ومتجددة هي الفري�دة من نوعها 
بين جامعتين أردنيتين تم توقيعها 

عام 1981 .
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محددات وقوانين للحفاظ على البيئة 
البحرية وحمايتها من ملوثات السفن

أخبار األردنية – إبراهيم ذياب- 
بتنظي�م م�ن الهيئ�ة اإلقليمية 
األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة 
وخليج عدن، عقد في فرع الجامعة 
ورش�ة  العقبة  مدينة  في  األردنية 
مراقبة  حول  إقليمية  تدريبية  عمل 
االلت�زام ف�ي إدارة مي�اه اتزان 

السفن. 
ويأتي انعقاد  الورش�ة التي شارك 
دول  س�ت  من  متدربًا    )55( فيها 
عربي�ة إل�ى جان�ب األردن، إلى 
تمكين المش�اركين م�ن اإللمام 
مع  التعامل  ف�ي  الحديثة  بالطرق 
مياه اتزان السفن بما يكفل تطبيق 
المتعلقة  الدولي�ة  االتفاقي�ات 
بحماية البيئ�ة البحرية، والحد من 
البحرية  والكائنات  األحياء  انتقال 
الدخيل�ة الضارة م�ن منطقة إلى 
أخرى في العال�م، بما يضمن بقاء 
المياه البحرية اإلقليمية ومواردها 
االقتصادية خالي�ة من أي تغيرات 
في طبيعته�ا، باإلضافة  إلى تبادل 
الخبرات في مج�ال البيئة البحرية 

والساحلية.
وتحدث مفوض البيئة في س�لطة 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
أهمية  عن  ح�رارة  مهند  الدكتور 
والقوانين  بالمح�ددات  التقي�د 
الخاص�ة بالحف�اظ عل�ى البيئة 
البحرية وحمايتها من أي تلوث  قد 
تستخدم  التي  الس�فن  به  تتسبب 

ميناء العقبة.

االتزان  مياه  أن  إلى  حرارة  وأش�ار 
وس�امة  ضارة  عضوية  مواد  تحوي 
تؤثر سلبا علي الكائنات الموجودة 
في المياه، مش�يدا ب�دور الهيئة 
اإلقليمي�ة للمحافظ�ة على بيئة 
في  عدن  وخلي�ج  األحمر  البح�ر 
إطالق المب�ادرات الهامة لخدمة 

دول اإلقليم ومنها األردن .
التعاون  تعزي�ز  إلى  ح�رارة  ودعا 
البحر  إقلي�م  دول  ف�ي  اإلقليمي 
األحم�ر وخليج ع�دن تجاه هذه 
القضية  وما تحدث�ه من أضرار قد 

تؤدي إلى خلل في البيئة البحرية.
ب�دوره رحب مس�اعد رئيس فرع 
العلوم  كلي�ة  عمي�د  الجامع�ة 
أحمد   الدكتور  العقبة  في  البحرية 
أبو هالل بضيوف األردن من الدول 
الورش�ة،  في  المش�اركة  العربية 
موجها شكره إلى الهيئة اإلقليمية 
األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة 
وخليج ع�دن، عل�ى تنظيم هذه 
الورش�ة في رحاب ف�رع الجامعة 

األردنية في العقبة .
 وشدد أبو هالل على أهمية معرفة 
الملوثة  المواد  م�ع  التعامل  طرق 
البحرية  البيئ�ة  حماية  أج�ل  من 
إلى  الفتا  المنطقة،  في  والساحلية 
حرص فرع الجامع�ة على مواكبة 
التط�ور العلمي في ه�ذا المجال 
لجميع  العلمية  خبرات�ه  وتقديم 

الجهات ذات العالقة. 

السلطة  مدير  نائب  أكد  جانبه  من 
البحرية األردني�ة المهندس وليد 
موضوع  أهمية  على  الس�حيمات  
الورشة، مشيرا إلى دور السلطة في 
الضامنة  التسهيالت  كافة  تقديم 
لبس�ط مزيد من الرقاب�ة في هذا 

الشأن.
 وفي سياق متصل قدم  نائب أمين 
للمحافظة  اإلقليمية  الهيئ�ة  عام 
وخليج  البحراألحم�ر  بيئ�ة  على 
إيجازا  بدران  محمد  الدكتور  عدن 
ح�ول موضوع الورش�ة وأهميتها 
وآليات استدامتها بما يخدم البيئة 
تؤمها  التي  المنطق�ة  في  البحرية 

مئات آالف السفن سنويا.
المنظمة  ممث�ل  دع�ا  ذلك  إلى 
مارك�وس  الدولي�ة  البحري�ة 
أدوات  تطوي�ر  إل�ى  جالوف�اري 
العلمي  التق�دم  ومواكبة  العمل 
في مجال مكافح�ة التلوث البيئي 
اإلستخدامات  جراء  البحار  لمياه 

المتعددة في المالحة البحرية .
يش�ار إلى أن الورشة التي استمرت 
فيها  ش�ارك  ليومين،  جلس�اتها 
الجهات  مختل�ف  م�ن  ممثلون 
البحرية  الشؤون  مجال  في  العاملة 
دول  من  البحرية  والبيئة  والموانئ 
مصر والسعودية والسودان واليمن 

وجيبوتي والصومال واألردن

في ورشة عمل عقدت في »أردنية العقبة« ونظمتها » اإلقليمية للمحافظة على البيئة«
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أخباراألردنية-محمدمبيضين- 
حذر العين عبد الهادي المجالي 

من فشل االنتخابات النيابية 
المقبلة  ألن إخفاقها قد يؤثر على 

المستقبل األردني.
وأضاف خ�الل محاضرة ألقاها في 
رئيس  ورعاها  األردني�ة،  الجامعة 
الجامعة الدكتور اخليف الطراونة  
»أن االنتخاب�ات س�تكون نقطة 
تحول أساس�ية في مسارنا الوطني 
وعلينا أن نع�ول عليها في إنضاج 

اإلصالح في كل جوانبه«.
وح�ث المجال�ي المواطنين على 
االنتخابية  العملية  ف�ي  االنخراط 
إلنت�اج  وانتخاب�ا،  ترش�يحا 
فكرا  يحمل�ون  سياس�يين  نواب 
مختلف  ف�ي  إصالحية  وبرام�ج 
واالقتصادية  السياس�ية  النواحي 

واالجتماعية والتعليمية.
وتن�اول المجالي ف�ي المحاضرة 
التي نظمته�ا الدائرة الثقافية في 
اآلداب  كلية  مع  بالتعاون  الجامعة 
الكبرى  العربية  الثورة  أبناء  ونادي 
األردنية..  للدولة  السياسي  البناء 

الحاضر والمستقبل.
وق�ال المجالي إن م�ا يميز قانون 
مجلس  أق�ره  ال�ذي  االنتخ�اب 
الن�واب، وجود القائم�ة الوطنية 
وهي  القانون،  بنود  ضمن  مرة  ألول 
تجربة جدي�دة تتضمن انتخاب 17 

نائبا على المستوى الوطني.
وأعرب المجالي عن أمله في تطوير 
هذه القائمة لتصبح 50% من أعضاء 
مجل�س النواب في المس�تقبل، 
بحيث تك�ون مغلقة وتمثل برامج 
عمل ال تمثل أش�خاص، مش�ددا 
المواطن  ينتخب  أن  ض�رورة  على 

طموحاته  يلب�ي  الذي  البرنام�ج 
وأهدافه.

بي�د أن المجال�ي ألمح إل�ى أنه 
القانون  حول  مقترحات  س�يقدم 
حال عرضه على مجلس األعيان في 

مرحلة الحقة.
وق�ال المجالي إن أس�اس البناء 
األردني منذ التكوين األول لإلمارة 
وحت�ى المملك�ة كان التالق�ي 
البن�اء  أن  مؤك�دا  والتراض�ي، 
األردني تأس�س على تفاهم وثيق، 
األردنيين  عالقة  مي�ز  أصيل،  وود 

بالهاشميين.
وزاد أن الدول�ة األردني�ة كبرت 
بمكوناتها البشرية، وتوسعت رقعة 
احتياجاتها،  وتع�ددت  وجودها، 
وكث�رت تحدياتها، مؤكدا ضرورة 
حكومة  المؤسس�ات  تك�ون  أن 
وبرلمانا، حلقة وصل بين الش�عب 
وسياق  نس�ق  لخلق  الدولة،  ورأس 
المنظوم�ة  داخ�ل  متماس�ك، 

لحفظها وحمايتها من أي انفالت.
التي  الدستورية  التعديالت  وحول 
أجريت العام الماضي أكد المجالي 
أن ما أنجز من تش�ريعات في إطار 
إيجابية  عالمة  كان  التعدي�ل  هذا 
الهيئة  إنش�اء  خصوصا  فارق�ة، 
والمحكمة  لالنتخابات  المستقلة 
الدستورية  وكالهما منجز له قيمة 

كبيرة .
وأع�رب المجال�ي ف�ي رده على 
إح�دى المداخالت ع�ن أمله في 
مش�اركة الحركة اإلس�المية في 
االنتخاب�ات المقبل�ة، إضافة إلى 
سائر التيارات واألحزاب السياسية 
يمثل  نيابي  مجلس  تشكيل  بهدف 
ويضع  السياس�ية  األطياف  كافة 

كل  فوق  العليا  الوطنية  المصلحة 
اعتبار .

وأج�اب المجال�ي ع�ن أس�ئلة 
الحضور  ومداخالت  واستفسارات 
التي تناولت في مجملها بنود قانون 
ضعف  وأسباب  الجديد،  االنتخاب 
السياسية،  األحزاب  في  المشاركة 
والتطور  بالحريات  متعلقة  وقضايا 

التاريخي ألساس الدولة األردنية.
واستمع إلى المحاضرة التي أدارها 
العربية  الث�ورة  أبناء  نادي  رئيس 
الكبرى الدكتور بكر خازر المجالي، 
وجمع  الكليات  عمداء  من  وعدد 
من أعضاء هيئة التدريس وجمهور 

من طلبة الجامعة .
وكان عميد كلية اآلداب  الدكتور 
عبد اهلل العنب�ر قد ألقى كلمة في 
بداية المحاضرة رحب فيها بالعين 
العملية،  بسيرته  مشيدا  المجالي، 
تقلده  خ�الل  المتميز  وعطائ�ه 
مناصب سياس�ية وعس�كرية في 

الدولة األردنية.
وبين أن األردن أثبت بقيادة جاللة 
الملك عب�د اهلل الثان�ي أنه قادر 
س�باق  وهو  التحديات  تجاوز  على 

لإلصالح السياسي.
تجول  الن�دوة  فعالي�ات  وضمن 
وثائق  ض�م  معرض  ف�ي  الحضور 
االس�تقالل، وصورا لتطور مسيرة 
والرايات  الكب�رى  العربية  الثورة 

اإلسالمية والهاشمية.
وأخبار  مق�االت  تضم�ن  كم�ا 
العربية  الثورة  لمسيرة  ووثائقيات 
نش�ر  على  عملت  الت�ي  الكبرى 
والنهضة  العرب�ي  القومي  الحس 
الحديثة وأع�ادت مجد العرب في 

السيادة واالستقالل.

المجالي: فشل االنتخابات النيابية المقبلة 
سيؤثر على المستقبل األردني

في محاضرة له حول »البناء السياسي للدولة األردنية«



54

النائب الطراونة: مجلس النواب الحالي 
غابت عنه المعارضة السياسية

في محاضرة نظمتها  »إعالم« و »آداب« األردنية

أخباراألردنية- إبراهيم ذياب- 
عرض النائب األول لرئيس مجلس 

النواب المهندس عاطف الطراونة 
دور مجلس النواب الحالي في 

الحياة السياسية.
في  ألقاها  محاضرة  خالل  وأش�ار 
االنتخابات  أن  األردني�ة  الجامعة 
المجلس  هذا  أفرزت  التي  النيابية 
من  رئيس�ي  جزء  عنها  غ�اب  قد 
المعارضة السياس�ية ف�ي البالد 
بسبب مقاطعة الحركة اإلسالمية.
وزاد الطراونة أن�ه في حال تواجد 
حزب جبهة العمل اإلسالمي تحت 
قبة البرلم�ان لكانت الصيغة التي 
مختلفة  االنتخاب  قانون  بها  خرج 
لفكرة  دعمهم  بسبب  أقرت،  عما 
أكث�ر من ص�وت واح�د للدائرة 
أربعين  أن  إل�ى  المحلية،مش�يرا 
نائبا من أص�ل )120( دعموا فكرة 
األصوات الث�الث: صوتان للدائرة 

المحلية والثالث لقائمة الوطن.
وبين الطراونة أن التحدي الرئيسي 
الذي يقف أم�ام المجلس الحالي 
هو كيفي�ة التفاعل م�ع مطالب 
الناس السياسية والمعيشية، الفتا 
إلى أن العامل األساس�ي في نظرة 
ودور  وتركيبة  لطبيعة  المواطنين 
الذي  العربي  الربي�ع  هو  المجلس 

تبدلت في�ه األولويات والمطالب 
التي كان�ت متميزة في س�نوات 
س�ابقة ولم تعد مقبول�ة في هذه 

المرحلة.
اإلنجازات  عل�ى  الطراونة  وعرج 
المجلس؛  بها  قام  التي  التشريعية 
الدستورية،  التعديالت  أبرزها  كان 
والت�ي وصفها بأنها تش�كل نقلة 
المطالب  تحقي�ق  ف�ي  نوعي�ة 
الت�وازن  إلح�داث  السياس�ية 
مش�يرا  الثالث،  الس�لطات  بين 
المحكمة  إل�ى  ذاته  الوق�ت  في 
الدستورية التي تعتبر عنوانا رئيسيا 
لإلصالح السياسي ومطلبا لشريحة 
في  ألهميتها  المجتمع،  من  واسعة 
الرقابة على دس�تورية التشريعات 

الصادرة عن البرلمان.
قانون  إنجاز  أهمية  الطراونة  وأكد 
الهيئة المستقلة لالنتخاب، ومدى 
الهيئة  رئيس  أن  موضح�ا  تقدمه، 
الهند  في  لالنتخابات  المس�تقلة 
أقره  ال�ذي  الهيئة  بقانون  أش�اد 
من  أفضل  إنه   « قائال  األمة  مجلس 

قانون الهيئة في الهند«. 
المحاضرة  ف�ي  الطراونة  وتطرق 
التي حضره�ا  نائبا رئيس الجامعة 
الدكتور رض�ا الخوالدة والدكتور 
ش�تيوي العب�د اهلل، وع�دد من 

أعضاء هيئة التدريس وحش�د من 
الطلبة، إلى قضي�ة لجان التحقيق 
النيابي�ة التي تش�كلت للتحقيق 
فساد  ش�بهات  تتضمن  قضايا  في 
لقناعة  ووزراء،  حكومات  لرؤساء 
مع  التفاعل  أن  الن�واب  أغلبي�ة 
والمسيرات،  المواطنين،  مطالب 
والمطالبات الش�عبية في محاربة 
تحقيق  لجان  تش�كيل  هو  الفساد 

نيابية.
وأضاف أنه ال بد م�ن التفريق بين 
النواب  لمجل�س  الرقابي  ال�دور 
الحكومة  أعمال  على  يقوم  والذي 
ال�دور  وبي�ن  ال�وزراء،  وأداء 
وجود  على  يقتصر  الذي  التحقيقي 
ملف فيه شبهة فساد  لرئيس وزراء 
أو وزير معين ارتكب فعال ما  أثناء 
ممارسته لوظيفته، الفتا إلى أن دور 
التحقيق  مسألة  في  النواب  مجلس 
موافقة  إص�دار  في  محصورا  بات 
بإحالة  العام  المدع�ي  طلب  على 

وزير ما إلى القضاء العادي.
أجاب  المحاض�رة  نهاي�ة  وف�ي 
الطراونة على جملة من التساؤالت 
والمداخالت التي طرحها الحضور، 
اإلصالح،  مس�ار  ح�ول  تركزت 
النواب،  بمجلس  المناطة  واألدوار 
وأثره  الجديد  االنتخ�اب  وقانون 

على تركيبة المجلس القادم.
 



أخبار األردنية- فاديةالعتيبي- 
قال مدير المركز الثقافي البريطاني 
إن  جيس�يل«  »مارك  عم�ان  في 
مفه�وم عالمية التعلي�م العالي، 
يكمن في تعزي�ز التبادل بين طلبة 
وف�رق  واألس�اتذة،  الجامع�ات 
الدول  ف�ي  المش�تركة  األبحاث 
النامي�ة ودول العال�م المتقدم.
ألقاها  محاض�رة  خ�الل  وأضاف 
من  بدعوة  األردني�ة  الجامعة  في 
األردنيين،  األكاديميي�ن  جمعية 
وبحضور رئي�س الجامعة الدكتور 
اخليف الطراونة ،أن الواقع يفرض 
مناهجها  تطوي�ر  الجامعات  على 
ومعايير  التدريس�ية  وأس�اليبها 
القب�ول للطلبة بما يتماش�ى مع 
متطلبات س�وق العمل وتطورات 
المعرفي،  واالقتصاد   التكنولوجيا 
في إطار الدعوة إلى رفع مس�توى 
الجودة  وإدارة  العال�ي  التعلي�م 

الشاملة.
الجامعات  أن  المحاض�ر  وأش�ار 
اإلبداع  عل�ى  ترك�ز  المتمي�زة 

الرش�يدة،  والحاكمية  واالبتكار 
المساندة  الجامعية  البيئة  إليجاد 
احتضان  خالل  من  وذلك  للتعليم 
مع  بالتعاون  واالبت�كار  الري�ادة 
مؤسس�ات الصناع�ة والتج�ارة 

العامة والخاصة.
آسيا  شرق  دول  أن  جيس�يل  وبين 
وس�نغافورة  وماليزيا  الهند  مثل 
كبيرة  أعدادا  تس�تقطب  أخذت 
من الطلبة ليصب�ح معدل الطلبة 
في  من�ه  أعلى  فيه�ا  األجان�ب 
والجامعات  األمريكية  الجامعات 

الغربية.
ونوه إلى الدور الذي يقوم به المركز 
الثقافي البريطاني في تعزيز مفهوم 
عالمي�ة التعليم م�ن خالل عقد 
الندوات والمؤتم�رات في توطيد 
البريطانية  الجامعات  بين  التعاون 
وغيرها، وعق�د االتفاقيات ودعم 
البرام�ج الت�ي تص�ب ف�ي هذا 

المفهوم.
جمعي�ة  رئي�س  أش�ار  ب�دوره 
رئيس  األردنيي�ن  األكاديميي�ن 

خالد  الدكت�ور  ج�رش  جامع�ة 
العم�ري أن المحاضرة تأتي  ضمن 
الجمعية  بها  تقوم  التي  النشاطات 
في تن�اول قضايا التعلي�م العالي 
والتحدي�ات الت�ي تق�ف أمامه، 
جودة  لضمان  المتاح�ة  والفرص 
اس�تجابة  ومخرجاته،  التعلي�م 
في  والجامعات  السوق  لمتطلبات 

الوطن العربي.
تناول  إلى  يه�دف  اللقاء  أن  وبين 
آلية  ح�ول  والمعلوم�ات  اآلراء 
العالمية  إل�ى  الجامعات  وص�ول 
وكيفية تخطي العقبات، ال س�يما 
خصبة  بيئ�ة  بتوفي�ر  المتعلق�ة 
للتعليم والبحث العلمي واالنفتاح 

بين الجامعات.
حضر المحاضرة عدد من رؤس�اء 
الجامع�ات األردني�ة الرس�مية 
والخاصة ون�واب الرئيس وأعضاء 
والباحثين،  التدريس�ية  الهيئ�ة 
ورئيس اتح�اد الجامعات العربية، 
وأعضاء م�ن جمعية األكاديميين 

األردنيين.
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جيسيل: على الجامعات تطوير المناهج 
ومعايير القبول للتوافق مع سوق العمل

في محاضرة حول »عالمية التعليم العالي«
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مشاركون: تطبيق طرق كيميائية في 
المحافظة على اآلثار وترميمها

في منتدى » ترميم اآلثار في األردن«

أخبار األردني�ة - هبة الكايد – 
أجمع خبراء ومتخصصون في علم 
األردنية  الشراكة  تعزيز  على  اآلثار 
وترميم  حماي�ة  ف�ي  األوروبي�ة 
المواقع األثرية في األردن، وتقديم 
األردنيين  للباحثين  الالزم  الدعم 
الشباب المهتمين في هذا المجال.
في  مش�اركتهم  خالل  وأضاف�وا 
منتدى » ترميم اآلث�ار في األردن 
» الذي نظم�ه مركز حمدي منكو 
الجامعة  ف�ي  العلمية  للبح�وث 
األردنية، ضمن فعاليات مش�روع  
»تطبيق بع�ض الطرق الكيميائية 
أن  اآلث�ار«  على  المحافظ�ة  في 
تعاني  األردن  ف�ي  األثرية  المواقع 
من زح�ف عمراني مضطرد، األمر 
على  كبيرة  خطورة  يش�كل  الذي 

تلك المواقع .
الدكتورة  المرك�ز  مديرة  وقالت 
عبير البواب إن مش�روع  »تطبيق 
في  الكيميائي�ة  الط�رق  بع�ض 
من  يعزز  اآلث�ار«  على  المحافظة 
الش�راكة األردني�ة األوروبية في 

أن  إلى  الفتة  اآلث�ار،  ترميم  مجال 
المش�روع الذي يدعم�ه اإلتحاد 
هم  ش�ركاء  أربعة  يضم  األوروبي 
جامع�ة تورينو التقنية، وش�ركة 
ري�دن االستش�ارية ف�ي إيطاليا 
التقنية  األوسط  الش�رق  وجامعة 
تكناليا  أبحاث  ومرك�ز  تركيا،  في 
أس�بانيا  في  واإلب�داع  للبح�ث 
باإلضافة الى الجامعة األردنية التي 

تعتبر المنسق العام للمشروع.
اجتماع  أن  عل�ى  البواب  وأكدت 
يتيح  المشروع  هذا  في  الش�ركاء 
من  االس�تفادة  فرصة  للجامع�ة 
واإلدارية،  البحثية  الخبرات  تبادل 
ويعزز م�ن تنافس�ها وتأثيرها في 
في  والتطبيقي  العلم�ي  البح�ث 
المستقبل من خالل تنفيذ مشاريع 
مش�تركة في مجال حفظ وترميم 

اآلثار األردنية.
المش�اريع  البواب  واس�تعرضت 
على  بالمحافظة  المتعلقة  البحثية 
اآلث�ار، والتي ت�م تنفيذها خالل 
تكوين  بهدف  الماضية،  السنوات 

قاعدة بيانات لها ،وخلق مش�اريع 
اآلثار  ترمي�م  مجال  ف�ي  جديدة 

والمحافظة عليها.
من جانبه عرض عميد معهد اآلثار 
في الجامعة األردنية الدكتور نبيل 
الخيري القطع المعدنية )العمالت 
النقدية ( المستخرجة من حفريات 
تم  التي  الوردي�ة  البت�راء  مدينة 
مختبرات  في  وترميمه�ا  صيانتها 
قسم  رئيس  إشراف  تحت  المعهد 
إدارة المصادر التراثية في المعهد 

د. رمضان عبد اهلل.
وأش�ار رئي�س لجنة الت�راث في 
معاوي�ة  الدكت�ور  اليونس�كو 
التي  التحديات  أب�رز  إلى  إبراهيم 
تواجه المواق�ع األثرية في األردن 
جوانب  على  العمران�ي  كالزحف 
عدد  وزي�ادة  األثرية،  المناط�ق 
خطورة  يشكل  األمرالذي  السياح 

كبيرة على تلك المواقع .
وضع  بض�رورة  إبراهيم  وطال�ب 
استراتيجية جديدة من قبل خبراء 
اآلثار  ترمي�م  ف�ي  متخصصي�ن 
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 - الكايد  هب�ة   - أخباراألردنية 
المرأة  دراس�ات  مركز  استضاف 
في الجامعة األردنية البروفيس�ور 
ماري�ا توروفلي م�ن جامعة يورك 
النظرية  لمناقش�ة  البريطاني�ة، 
النس�وية، واالط�الع عل�ى آخر 
المس�تجدات الطارئ�ة عليه�ا، 

وتأثيرها في التطور األكاديمي .
وتناول�ت توروفلي  خ�الل اللقاء 
الحديث ع�ن الحركة األكاديمية 
ي�ورك  جامع�ة  ف�ي  النس�وية  
البريطاني�ة ودورها ف�ي الريادة، 
مستعرضة  في الوقت ذاته تجربتها 
الش�خصية في كلية الطب، والتي 
ملحوظا  تمييزا  خاللها  من  وجدت 
في النوع االجتماعي كاد يؤثر على 

مسيرتها األكاديمية.
وقال�ت توروفل�ي إن ردود الفعل 
تجربتها  خ�الل  لمس�تها  الت�ي 
األكاديمي�ة، كان�ت س�بيال في 
زيادة الوعي لدى النس�اء بخطورة 
من  تحد  التي  قضاياه�ن،  تهميش 

وتؤثر  والعملية  العلمية  مسيرتهن 
في عطائهن األكاديمي.  

مركز  مدي�رة  قالت  جانبه�ا  من 
دراس�ات المرأة الدكتورة غيداء 
»خزنة كاتب�ي« إن المركز ال يألوا 
جهدا في التنس�يق مع مؤسسات 
المجتم�ع المدني والمؤسس�ات 
المستوى  على  س�واء  الرس�مية 

توروفي: تعرضت إلى تمييز اجتماعي كاد 
يؤثر في مسيرتي األكاديمية

في لقاء لها في » دراسات المرأة«

المحلي أو الخارجي، لتحقيق توعية 
القضايا  ح�ول  المعالم  واضح�ة 
حرص  الى  الفتة  بالمرأة،  المتعلقة 
المركز على بناء ش�بكة اتصاالت 
اس�تضافته  خ�الل  من  واس�عة 
بمش�اكل  المهتمين  للباحثي�ن 
الصروح  مختل�ف  م�ن  الم�رأة 

األكاديمية في العالم. 

األثرية  المواقع  عل�ى  للمحافظة 
من خالل توعية السكان بأهميتها، 
طبيعة  على  التش�ديد  جانب  إلى 
تمنع  الت�ي  واألنظمة  القواني�ن 

اإلعتداء على تلك األماكن .
نعيمة  الدكت�ورة  قالت  بدوره�ا 
إن  اليونسكو  منظمة  من  الحسبان 
التراث  حماية  ف�ي  المنظمة  دور 
أساس�ي  جزء  والثقافي  الطبيعي 
من اهتم�ام المنظم�ة بالثقافة ، 
التي  المش�اريع  دعم  يت�م  حيث 
تسعى للحفاظ على التراث دون أن 
أسس  ضمن  التراثية  قيمته  تفقده 
المنظمة  تعم�ل  عالمية  ومعايير 

على أساسها.
في حين تن�اول أمي�ن متحف أم 

الدكتور  األردن  ف�ي  األثري  قيس 
في  المتبعة  الخطوات  الزعبي  نصر 
عملية صيانة وترميم القطع األثرية 
استخراجها  تم  التي  العضوية  غير 
الحفرية  ف�ي  قيس  أم  موق�ع  من 
إلى  منوها   ،2009 للع�ام  اإلنقاذية 
اس�تخدام م�واد لترميم وحفظ 
للمعايير  مطابق�ة  األثرية  القطع 

الدولية .
وعب�ر الدكتور واص�ف الحواري 
من قس�م صيانة المصادر التراثية 
اس�تيائه  عن  اليرموك  جامعة  في 
إزالة  فيه�ا  يتم  الت�ي  للطريق�ة 
التي  الفسيفس�ائية  األرضي�ات 
يكتش�فها الباحثون خالل عملية 
المنظم�ة  األثري�ة  الحفري�ات 

س�لبا  تؤثر  والت�ي  اإلنقاذي�ة  أو 
واألثرية  الجمالي�ة  الناحي�ة  من 

والحضارية .
ض�رورة  إل�ى  الح�واري  ودع�ا 
األثري  الطاب�ع  على  المحافظ�ة 
من  األرضيات  له�ذه  والجمال�ي 
خالل عملي�ات الصيانة والترميم 
من  اقتالعها  يت�م  الت�ي  لآلث�ار 

مواقعها األصلية مباشرة.
إلى ذلك  قدم�ت الدكتورة رغدة 
الوطني  اإلرتباط  ضابط  الكيالني 
لألردن في اإلتحاد األوروبي ملخصا 
حول وضع األبح�اث العلمية التي 
والتكنولوجي�ا  بالعل�وم  تهت�م 
جانب  إلى   ، األردن  ف�ي  واإلبداع 
المحلية  الدعم  جهات  استعراض 

والدولية لإلتحاد األوروبي.



تعاون واتفاقيات

أخباراألردنية – إبراهيم ذياب- 
مذكرتي  األردنية  الجامعة  أبرمت 
تفاهم األولى مع مش�روع تطوير 
)س�ياحة(  األردن  في  الس�ياحة 
المم�ول من الوكال�ة األمريكية 
 ،)USAID( الدولي�ة  للتنمي�ة 
والثانية مع جامعة جورج واشنطن 

األمريكية.
 ونصت مذكرة التفاهم األولى مع 
مشروع )سياحة(، على بحث سبل 
السياحة  كلية  تطوير  في  التعاون 
والفندقة في فرع الجامعة األردنية 
في العقبة، لتصبح كلية نموذجية 
على  المتخصصة  البرام�ج  تقدم 

مستوى عالمي.
المناهج  التطوير  سيش�مل  كما 
الس�ياحة  برنامج  في  المدرّس�ة 
والفندقة، إضافة إلى اس�تحداث 
إدارة  ف�ي  جديدين  برنامجي�ن 
الفعاليات والوجهات الس�ياحية 
المستدامة بالتعاون مع خبراء في 

القطاع.
وجاءت مذكرة التفاهم الثانية مع 
األمريكية  واشنطن  جورج  جامعة 
بهدف تب�ادل الخبرات والتعاون 

الثنائي بينهم�ا، كالبحث العلمي 
التدريس  هيئ�ة  أعضاء  وتب�ادل 
السياحة  كلية  يخدم  بما  والطلبة، 

والفندقة في العقبة.
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  وقال 
كلية  إن  الطراونة  اخليف  الدكتور 
أردنية  ف�ي   والفندقة  الس�ياحة 
العقب�ة ط�ورت قاع�دة بيانات 
شاملة تضم أهم المواقع التاريخية 
والدينية واالستجمامية في مناطق 

جنوب المملكة إلى جانب العقبة.
وأعلن الطراونة ع�ن توجه الكلية 
ضم�ن خططها المس�تقبلية إلى 
إرس�اء قاعدة متينة للدراس�ات 
العليا في مجال السياحة والفندقة 
األوسط،  الش�رق  مس�توى  على 
حس�ب  دراس�ية  خطط  وإعداد 
المعايير العالمية بدعم من مشروع 
)س�ياحة(  وبالتعاون مع جامعات 

مرموقة كجامعة جورج واشنطن.
بعثة  مدي�رة  عبرت  جانبه�ا  من 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
في األردن بيث بايج عن س�عادتها 
لتطوير  التفاه�م  مذكرة  بتوقيع 
وإرساء  والفندقة،  السياحة  برامج 

أس�س التع�اون م�ع الجامعات 
العالمي�ة، مش�يرة إل�ى أن مثل 
ه�ذه الش�راكات م�ع جامعات 
الفرصة  س�تمنح  مرموقة  عالمية 
لتتالئم  الج�ودة  معايي�ر  لرف�ع 

والممارسات المثلى العالمية.
إلى ذلك ق�ال رئيس جامعة جورج 
واشنطن س�تيفن ناب إن الجامعة  
تتشرف بتوقيع  مثل هذه االتفاقية 
تس�هم  لما  األردنية  الجامعة  مع 
به م�ن تطوي�ر للبح�ث العلمي 
األكاديمية  والبرامج  المش�ترك 
األردن  ف�ي  التدريب  ومش�اريع 

والواليات المتحدة األمريكية.
حضر حفل توقيع مذكرتي التفاهم 
رئيس لجنة الس�ياحة والتراث في 
مجلس األعيان العين عقل بلتاجي، 
في  السياحة  تطوير  مشروع  ومدير 
األسطة،  إبراهيم  )سياحة(  األردن 
األردنية،  الجامع�ة  رئيس  ونواب 

وعدد من عمداء الجامعة. 
يشار إلى أن كلية السياحة والفندقة 
في  الخمس  الكلي�ات  إحدى  هي 
فرع الجامع�ة األردنية في العقبة، 
عدد  ويبلغ   ،  2009 عام  وتأسس�ت 
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مذكرتا تفاهم لتطوير التعليم الفندقي 
والسياحي

األولى مع مشروع )سياحة( والثانية مع » جورج واشنطن« األمريكية



أخباراألردنية-محمدمبيضين- 
أبرمت وزارة الصحة األردنية 

والجامعة األردنية مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون في معالجة المرضى 

المؤمنين صحيًا لدى الوزارة في 
مستشفى الجامعة األردنية.

ونص�ت المذك�رة الت�ي وقعها 
الدكتور  الصحة  وزي�ر  الوزارة  عن 
وع�ن  الوري�كات  عبداللطي�ف 
اخليف  الدكتور  رئيسها   الجامعة 
الطراون�ة ، على تنظي�م العالقة 
سيما  ال  واألجور  واألسعار  المالية 
المعالجة  بإج�راءات  المتعلق�ة 
في  واإلقامة  أنواعه�ا  بمختل�ف 

المستشفى.
م�ن جانب�ه وص�ف الوري�كات 
إيجابية  خط�وة  بأنها  االتفاقي�ة 
الجانبين،  بي�ن  الطبي  للتع�اون 
مشيدًا بما تقدمه الجامعة األردنية 
من دعم لل�وزارة خصوصًا معالجة 

المرض�ى المؤمنين في تخصصات 
طبية غير موجودة في مستشفيات 

وزارة الصحة.
وأشاد الوزير بمستوى خريجي كلية 
الط�ب المؤهلين علمي�ًا وطبيًا، 
الخدمات  ذات�ه  الوقت  في  مثمنا 
يقدمها   الت�ي  والصحية  الطبي�ة 
مستش�فى الجامع�ة ف�ي مجال 

الرعاية الطبية داخل المملكة.
»إنن�ا  الطراون�ة  ق�ال  ب�دوره 
نهدي ه�ذه االتفاقي�ة إلى جاللة 
لرعايته  الثان�ي  عب�داهلل  الملك 
للقطاعات  والمتواصلة  الس�امية 
في  والتعليمية  والصحي�ة  الطبية 

المملكة«.
وأض�اف أن االتفاقي�ة تتزامن مع 
حصول الجامعة على وسام الحسين 
للعطاء المتميز من الدرجة األولى 
الذهبي  يوبيلها  بعيد  واحتفاالتها 
العام الحال�ي، مؤكدًا أن الجامعة 

بمختلف كلياتها الطبية والصحية 
ومستشفاها، ستظل رافدًا وداعمًا 
أساس�يا لكافة القطاعات الطبية 
وزارة  طليعته�ا  وف�ي  والصحية 

الصحة.
الجامعة  استعداد  الطراونة  وأكد 
على دعم الوزارة بالبحوث العلمية 
التدريس  هيئة  أعضاء  يجريها  التي 
األدوية،  قط�اع  ف�ي  والباحثين 
المؤتمرات  تنظي�م  إل�ى  إضافة 
وورش العم�ل الت�ي من ش�أنها 
الذي  الطبي  بالقط�اع  النه�وض 
الوطنية  التنمية  أعمدة  أحد  يعتبر 
عن  معربا  المملكة،  في  الش�املة 
أهدافها  االتفاقية  تحق�ق  أن  أمله 
سابقة،  ملفات  إلغالق  جاءت  التي 
وتأطير العالقة التكاملية، وتحقيق 

مستقبل مشرق بين الجانبين.

59

تعاون وتسهيالت في معالجة المرضى 
المؤمنين صحيا في مستشفى »األردنية«  



أخبار األردنية- فادية العتيبي- 
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  بحث 
الدكتور اخليف الطراونة مع رئيس 
الدكتور  األمريكية  دايتون  جامعة 
التعاون  س�بل  ك�وران  دانيي�ل 
بين  المشترك  والعلمي  األكاديمي 

الجامعتين.
وتن�اول الجانب�ان أط�ر التعاون 

) 39( طالب�ا من حملة الجنس�ية 
األمريكي�ة يدرس�ون تخصصات 
البكالوريوس،  مرحلة  في  مختلفة 
و)3( ف�ي مرحل�ة الماجس�تير، 
وطالب�ا واحدا ي�درس في مرحلة 

الدكتوراه.
وقال الطراونة إن الجامعة اعتادت 
البرامج  من  العديد  استضافة  على 
الجامعات  م�ن  لع�دد  الصيفية 
والكليات األمريكية، باإلضافة إلى 
أمريكيين  لبرنامجين  استضافتها 
للدراس�ة في الخارج بشكل دائم، 
من  األمريكيين  الطلب�ة  يمك�ن 
ثقافية  ومواد  العربية  اللغة  دراسة 
تتعلق  ودينية  واقتصادية  وتاريخية 

بالشرق األوسط.
من جهته أبدى كوران رغبة جامعته 
تفعي�ل برامج متبادل�ة لتدريس 
األمريكيين،  للطلبة  العربية  اللغة 
اس�تعداد  الطراونة  أب�دى  فيما 
الجامعة تفعيل تلك البرامج والتي 

تصب في مصلحة الطرفين.

الدكتوراه  برام�ج  ف�ي  الممكنة 
في الهندس�ة وخصوصا الهندسة 
للمدراء  القيادة  وبرامج  المدنية، 
قدراتهم  تطوير  بهدف  التنفيذيين 
العملية، والتبادل العلمي لألستاذة 
التي  االتفاقيات  وتوقيع  والطلبة، 

تخدم العملية التعليمية.
يذك�ر أن لدى الجامع�ة األردنية 

برامج متبادلة لتدريس اللغة العربية بين »األردنية« و »دايتون« 
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زيارات ووفود

أخبار األردنية - محمد مبيضين- 
اس�تفاد )16( طال�ب وطالب�ة من 
الجامع�ة األردنية م�ن المنحة التي 
اليابانية  »نيبون«  مؤسس�ة  قدمتها 

والتي تقدر قيمتها بمليون دوالر .
على  تقوم  التي  المنحة  وتس�تهدف 
اليابانية  طوكي�و  مؤسس�ة  إدارتها 
تقديم دع�م مالي لع�دد من طلبة 
الدراس�ات العلي�ا المتميزي�ن في 
واالجتماعية،  اإلنس�انية  العل�وم 
وتن�درج ضمن منحة »ساس�اكوا« 

للقادة الشباب.
األردني�ة  الجامع�ة  رئي�س  وكان 
قد  الطراون�ة  اخلي�ف  الدكت�ور 
مكتبه  ف�ي  لقائه  خالل  اس�تعرض 
مجلس  رئيس  برئاسة  المؤسسة  وفد 
مسيرة  ساس�اكوا«  يوهي   « إدارتها 
التعاون بين الجامعة والمؤسس�ة، ال 
المنحة  تنفيذ  على  اإلش�راف  سيما 
المشتركة  ورؤيتهما   ،2003 عام  منذ 
في فت�ح آفاق جدي�دة للتعاون بين 

الجانبين .
وبي�ن الطراون�ة للوف�د الضي�ف 

التحوالت التي ش�هدتها الجامعة 
العقبة،  في  فرعها  افتتاح  خصوصا 
الفتا في هذا الص�دد الى إمكانية 
من  الفرع  كليات  طلبة  اس�تفادة 

هذه المنحة .
من جانبه أش�اد »ساساكوا« بدور 
الجامعة في اإلش�راف على تنفيذ 
محصلة  ج�اءت  الت�ي  المنح�ة 
بين  القائمة  الصداق�ة  لعالق�ات 
في  وأس�همت  والياب�ان،  األردن 
توطيدها، مش�يرا في الوقت ذاته 

إلى أن المؤسس�ة تعت�زم تقديم 
والكتب  المؤلفات  م�ن  مجموعة 
عناوينها  أب�رز  تتناول  الياباني�ة، 
دراس�ات تتعلق بالش�أن العلمي 

والثقافي الياباني.
منحا  تقدم  المؤسسة  أن  إلى  يشار 
ل� 69 جامعة عالمية عريقة، منها 
الجامع�ة األمريكية ف�ي القاهرة 

والجامعة األردنية .

)١6( طالبا وطالبة يستفيدون من منح يابانية



بحث تنظيم دورات تدريبية لمدرسين عراقيين 
في »األردنية«

وفد ماليزي 
من »العلوم 
اإلسالمية«  

يشيد بإنجازات 
مكتبة  األردنية 

أخبار األردني�ة-  هبة الكايد - 
زار وفد ماليزي من طلبة الدراسات 
العليا في جامعة العلوم اإلسالمية 
لإلطالع  األردنية،  الجامعة  مكتبة 
في  حققتها  الت�ي  اإلنجازات  على 
المخطوطات  ورقمن�ة  فهرس�ة 
وآلية  والعلمية،  الثقافية  و  األدبية 
االس�تفادة من بحوثها ومراجعها 

التاريخية.

وق�دم محم�د زهدي من قس�م 
عن  مفص�ال  ش�رحا  المراج�ع 
المكتب�ة وأقس�امها وقاعاته�ا 
إلى  الفتا  فيها،  االستعارة  وقوانين 
زوارها  خدمة  على  المكتبة  حرص 
كل  وتوفير  والباحثين،  الطلبة  من 
ما يلزمهم م�ن معلومات ومراجع 
س�واء كان للمطالعة، أو من أجل 

تعزيز بحوث رسائلهم الجامعية.

رعد  بحس�ب  الزي�ارة  وج�اءت 
الوف�د-   مراف�ق   - العماي�رة  
الماليزيين  الطلب�ة  لرغب�ة  تلبية 
لالس�تفادة م�ن نوعي�ة الكتب 
في  المتعلقة  واألبحاث  والدوريات 

تخصصاتهم الدراسية .
الضيف  الوف�د  أبدى  جانب�ه  من 
من  المكتبة  ب�ه  تزخر  بما  إعجابه 
كمي�ات هائلة من الكت�ب، تلبي 

حاجتهم البحثية والعلمية.
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زيارات ووفود

أخبار األردنية- محمد مبيضين-  
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  بح�ث 
الدكتور اخليف الطراونة لدى لقائه 
المستشار الثقافي العراقي في عمان 
تنظيم  إمكانية  العيسى  الرزاق  عبد 
دورات تدريبية لمدرس�ين عراقيين 

في الجامعة .
وتهدف الدورات التي تش�تمل على 
ط�رق التدريس، وإع�داد المناهج 
الدراسية والمكتبات، وتوثيق البحث 
العلم�ي، ومعايير ج�ودة التعليم، 
ورفدهم  المدرسين  أداء  تطوير  إلى 

بالخبرات العملية والعلمية.
اللقاء  خ�الل  الطراون�ة  وع�رض 
الطلبة  ش�ؤون  عميد  حضره  الذي 
التحوالت  الش�رعة،  نايل  الدكتور 
التي ش�هدتها الجامعة منذ بدايات 

مع  الوثيقة  وعالقتها  تأسيس�ها، 
الجامعات العربية والعالمية، الفتا 
على  باالنفتاح  اهتمامها  مدى  إلى 

العالم الخارجي .
بدوره أكد العيس�ى اعت�زازه بما 
حققت�ه الجامع�ة األردني�ة من 

في زيارة للمستشار الثقافي العراقي...

مس�تويات متقدمة ف�ي التعليم 
والبحث، مشيرا إلى رغبة جامعات 
تراكم  م�ن  االس�تفادة  ب�الده 
التي  العلمية  والمعرف�ة  الخبرات 

تتمتع بها الجامعة األردنية .
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أخبار األردنية - إبراهيم ذياب
البصريات  كلي�ة  م�ن  وف�د  زار   
ألين  جامعة  في  والميكاترونيكس 
في  التأهيل  عل�وم  كلية  األلمانية 
على  لالطالع  األردني�ة،  الجامعة 
العلمية  والبرامج  الكلية  أقس�ام 

التي تدرس فيها.
الزيارة  خ�الل  الجانبان  وتب�ادل 
األكاديم�ي  التع�اون  مج�االت 
بي�ن الكليتين ال س�يما المتعلقة 
والتب�ادل  الدراس�ية  بالخط�ط 

الطالبي والبحث العلمي.
وتعتب�ر جامع�ة ألين م�ن أقوى 
الجامع�ات األلمانية ف�ي البحث 
العلوم  حقل  في  وتحديدا  العلمي، 
التطبيقية، وتنفرد بتقديم عدد من 
التخصصات النادرة، منها تخصص 

السمعيات والبصريات.
وعلى هام�ش الزيارة أجرى الفريق 
من  لعدد  س�معي  فحص  األلماني 

وفد من »ألين« األلمانية يزور »علوم التأهيل« 

»األردنية« ترحب بقبول طلبة فلسطينيين 
ويمنيين في برامج الماجستير

األعمار،  مختل�ف  م�ن  المرضى 
الس�ماعات  من  بع�دد  وتبرعوا 
الطبية، بعد أن ت�م ببرمجتها بما 
يتناس�ب و الضعف السمعي لدى 

المرضى. 
كان في استقبال الوفد نائبة عميد 

الدكتورة  التأهي�ل  عل�وم  كلية 
العالج  قسم  ورئيس�ة  حامد  رزان 
الغويري  عالية  الدكتورة  الطبيعي 
و الدكتورة سهى جرادات من قسم 

السمع والنطق.

أخباراألردنية-محمدمبيضين- 
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  رحب 
الطراون�ة  اخلي�ف  الدكت�ور 
بقب�ول طلبة جدد من األش�قاء 
لاللتحاق  واليمنيين  الفلسطينيين 
في برام�ج الماجس�تير، في إطار 
مكتب  من  له�م  المقدمة  المنح 

الداد في القدس الشريف .
مكتبه  في  لقائ�ه  خالل  ذلك  جاء 
ممثلة المكتب »هيلفا باومغرتن«، 
يرافقها ممثل ال�داد في الجامعة 

األردنية سيروس أسل سليمي .
مجموعة  س�نويا  المكتب  ويقدم 
برامج  ف�ي  الدراس�ية  المنح  من 
الماجس�تير لطلبة فلس�طينيين 
الجامعة  ف�ي  للدراس�ة  ويمنيين 
بحسب - باومغرتن -  لما تتمتع به 
في  عالمية  مستويات  من  الجامعة 

التعليم والبحث العلمي. 

وتبادل الجانبان خالل اللقاء الذي 
العالقات  مكت�ب  مدي�ر  حضره 
الدولية الدكتور رامي علي أس�س 
الدراسات  برامج  في  الطلبة  قبول 
العليا، ومس�يرة الطلبة الدارسين 
على نفقة ال�داد وهم على مقاعد 

الدراسة الجامعية .

باومغرتن  ثمن�ت  جهته�ا  م�ن 
الجامعة  تقدمها  التي  التسهيالت 
للطلب�ة لتمكينه�م م�ن إتمام 
يسهم  بما  الجامعية،  دراس�تهم 
المش�ترك  التعاون  تعزي�ز  ف�ي 
العملية  ويخ�دم  الجانبي�ن  بين 

التعليمية.

زيارات ووفود
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الطراونة:  زاوية ثقافية وبرامج صيفية لتعليم 
اللغة التركية في »أردنية العقبة«

أخبار األردنية – فادية العتيبي- 
األردنية  الجامع�ة  رئي�س  بحث 
الدكتور اخلي�ف الطراونة ومدير 
المرك�ز الثقاف�ي التركي )يونس 
أمره(  محمد صديق يلدرم ، س�بل 
التعاون المش�ترك  في المجاالت 

األكاديمية والثقافية.
وتناول الجانبان خالل اللقاء الذي 
العالقات  مكت�ب  مدي�ر  حضره 
الدولية  في الجامعة الدكتور رامي 
الممكنة  التع�اون  مجاالت  علي، 
ال س�يما دعم جهود الجامعة في 
بوس�ائل  التركية  اللغ�ة  تدريس 
تعليمية حديثة متقدمة، وإنش�اء 
نقل   في  تسهم  ثقافية  علمية  زاوية 
التاريخ  والحضارة التركية للطلبة، 
أس�وة بباقي الزوايا الموجودة في 
الطراونة  رح�ب  فيما  الجامع�ة، 
إلى  باإلضافة  إنش�ائها،  بفك�رة 
اس�تحداث ع�دد من ال�دورات 
في  التركية  اللغة  لتعليم  الصيفية 
في  والثقافي  العلمي  التبادل  إطار 

»أردنية العقبة«. 
الجامعة  ل�دى  إن  الطراونة  وقال 

)35( طالب�ا وطالب�ة م�ن حملة 
يدرس�ون  التركي�ة  الجنس�ية 
أصول  منها  متع�ددة  تخصصات 
واللغة  وأصول�ه،  والفقه  الدي�ن، 
العربية  واللغة  وآدابها  اإلنجليزية 
وآدابها وغيره�ا من التخصصات، 
فضال عن وجود )40( طالبا  وطالبة 
المعهد  في  العربية  اللغة  يدرسون 
الدول�ي لتعلي�م اللغ�ة العربية 
للناطقين بغيره�ا، معربا عن أمله 

خالل لقائه مدير ) يونس أمره(

في ازدياد  أع�داد الطلبة األتراك  
في األعوام القادمة.

رغبة  يل�درم  أب�دى  جهت�ه  من 
بالده في المش�اركة في احتفالية 
من  الذهبي  بيوبيله�ا  الجامع�ة  
في  ثقافية  نش�اطات  إقامة  خالل 
رحاب الجامعة، إلفس�اح المجال 
الثقافة  على  لالطالع  الطلبة،  أمام 

والحضارة التركية .

المصالحة يناقش اإلصالح السياسي والربيع العربي وتداعياته
أخبار األردني�ة - هبة الكايد - 
الدراسات  كلية  عميد  اس�تضاف 
الدولي�ة ف�ي الجامع�ة األردنية 
في  المصالحة  محم�د  الدكت�ور 
من  توماس  رتشارد  الدكتور  مكتبه 
جامعة  في  السياسية  العلوم  قسم 
» أفيرجن« الفرنس�ية  والمسؤولة 
الفرنس�ية  الس�فارة  في  الثقافية 

الدكتورة إليزابيث نيفونيه.
اللقاء  خ�الل  المصالحة  وق�دم 
اإلصالح  عملية  حول  شامال  عرضا 
السياس�ي الجاري�ة ف�ي األردن، 

وتداعي�ات الوض�ع اإلقليمي في 
المنطقة، وتأثير الربيع العربي على 

المملكة.
وفي سياق متصل، دار نقاش موسع 
بي�ن الحض�ور من طلب�ة الكلية 
العالقات  حول  »أفيرجن«  وطلبة 
الفرنسية، وموقف فرنسا واإلتحاد 
القائمة  التط�ورات  من  األوروبي 
عن  فضال  األوس�ط،  الش�رق  في 
موقف الطلبة األردنيين من عملية 

اإلصالح في بالدهم.

خالل زيارة وفد من » أفيرجن« الفرنسية 

زيارات ووفود



  أخبار األردنية - سناء الصمادي- 
التقى رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
اخليف الطراونة لجنة الخبراء الخاصة 
التعليم  مؤسس�ات  اعتم�اد  »هيئة 
العال�ي« لمتابعة االعتم�اد الخاص 

بكلية الطب في الجامعة.
وكانت كلية الط�ب قد حصلت على 
الماضي،  الع�ام  الخاص  اعتماده�ا 
وت�م بموجبه إدراجها في س�جل ابن 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التابع  سينا 
وارتقائها إلى مصاف االعتراف الدولي 
وقبولهم  العلمية  ودرجاتهم  بطلبتها 

في تخصصات علمية متقدمة.
الخطط  الطراونة  الدكتور  واستعرض 
التي تعك�ف الجامعة عل�ى تنفيذها 
لدعم الكلية، تتمثل في تطوير البرامج 
على  والتركيز  والتدريبية،  التدريسية 
أعضاء  من  المقدمة  العلمية  األبحاث 
الهيئة التدريسية، واألعمال التأهيلية 

للبنى التحتية للكلية.
وق�ال الطراون�ة إن الجامعة تعكف 
رؤيتها  صياغ�ة  إع�ادة  على  حالي�ا 
ورس�التها وصوال إل�ى جامعة بحثية 

مصنفة عالميا. 

اللجنة  أعض�اء  أش�اد  ذلك  إلى 
بالمس�توى العلمي الذي يتميز به 
طلبة كلية الط�ب، والجهود التي 
لتحقيق  الجامع�ة  إدارة  تبذله�ا 
التعليم  مخرج�ات  جودة  ضمان 

العالي.
حضر اللقاء نائب�ا رئيس الجامعة 
لشؤون البحث العلمي والدراسات 
هالة  الدكت�ورة  والجودة  العلي�ا 
الصحية  الكليات  وشؤون  الخيمي، 
لميس  الدكت�ورة  والمستش�فى 

رجب.

اعتم�اد  هيئ�ة  أن  إل�ى  يش�ار 
والتي  العالي  التعليم  مؤسس�ات 
تأسس�ت عام 2007، ته�دف إلى 
النه�وض بمؤسس�ات التعلي�م 
بها  واالرتقاء  األردني�ة،  العال�ي 
المحلية  المس�تويات  أعل�ى  إلى 
واإلقليمية والعالمية في المجاالت 
األكاديمية كافة وبخاصة الكليات 

الطبية.

مشاركات
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»هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي« 
 تبحث متابعة اعتماد كلية الطب 

وفد من »األركان المشتركة« في ضيافة
 »الدراسات االستراتيجية«

أخب�ار األردني�ة -  ق�ال مدير 
في  االستراتيجية  الدراسات  مركز 
الجامعة األردنية الدكتور موس�ى 
شتيوي إن المركز يعد عضوًا فاعاًل 
األوروبية  الشبكات  من  العديد  في 
اإلصالح  ومب�ادرة  المتوس�طية 

العربي. 
من  وفدا  اس�تضافته  خالل  وقدم 
التحليل  دورة  مناه�ج  ملتحق�ي 
األركان  هيئ�ة  في  االس�تخباري 
العمي�د  برئاس�ة  المش�تركة 
الزعارير،  راكز  الدكتور  المتقاعد 
واألبحاث  الدراس�ات  حول  عرضا 
مجال  ف�ي  المركز  يجريه�ا  التي 
والعالقات  اإلقليمي�ة  النزاعات 

الدولية واألمن .
وأش�ار ش�تيوي إل�ى أن المركز 
يض�م وح�دة الس�تطالع الرأي 
في  المسحية  البحوث  على  تعتمد 

مختصة  وأخرى  المعلومة،  تقديم 
لتقديم  االقتصادية  بالدراس�ات 
تحلي�الت معمقة ألب�رز القضايا 
صناع  تواج�ه  التي  االقتصادي�ة 
عدد  إج�راء  عن  فض�ال   ، القرار 
من للدراس�ات اإليرانية لألبحاث 
التي تس�هم في تطوير فهم أفضل 
وسياس�ته  اإليران�ي  للمجتم�ع 

الخارجية .
في  الدورات  مشرف  قال  جانبه  من 
العميد  المش�تركة  األركان  هيئة 
المتقاعد الدكتور راكز الزعارير إن 
الزيارة ج�اءت ترجمة لتوجيهات 
ابن  الثاني  عب�داهلل  الملك  جاللة 
هيئة  رئي�س  واهتمام  الحس�ين 
األركان المش�تركة الفري�ق أول 
مشعل الزبن في المنهاج التدريبي 
االس�تخباري  التحلي�ل  ل�دورة 
االس�تراتيجية  واالس�تخبارات 

التي تنظمها الهيئة لثمانية عش�ر 
ضابطا من مختلف وحدات الجيش 
األردنية  المس�لحة  الق�وات  في 
مدرسة  في  الفلسطينية  والسلطة 

االستخبارات العسكرية .
إطالعهم  منها  الهدف  أن  وأضاف 
عل�ى منهجية عمل المؤسس�ات 
الوطنية ، التي تس�هم في تسليط 
الضوء عل�ى القضايا السياس�ية 
دراس�ات  على  بناء   ، والمحلي�ة 
معمقة ودقيقة مستمدة من الرأي 
العام،إضاف�ة إلى آلي�ة تحليلهم 
مباش�ر،  بش�كل  القضايا  لتلك 
أصحاب  م�ع  التواصل  وكيفي�ة 
السياس�ات أثناء إجراء الدراسة، 
وتحلي�ل  علم�ي  رأي  لتش�كيل 
أكاديم�ي مبنيان على دراس�ات 
منطقي�ة وواقعية ح�ول القضايا 
والتح�والت واإلصالح�ات ف�ي 

األردن.



أخبار األردنية- شاركت الجامعة 
األردنية في أعمال المؤتمر العالمي 
التشيكية  العاصمة  في  عقد  الذي 
واالبتكار  »اإلب�داع  بعنوان  براغ 

والريادة وإيجاد فرص عمل« .
وجاء المؤتم�ر الذي عقده البنك 
األوسط  الش�رق  لمنطقة  الدولي 
وش�مال أفريقيا ومناط�ق أوروبا 
مع  بالتع�اون   ، الوس�ط  وآس�يا 
المعهد الكوري للتطوير ومؤسسة 
التشيكية،  االس�تثمار  تش�جيع 
به�دف إيجاد وخل�ق فرص عمل 
وطنية  سياس�ات  ورسم  جديدة، 

تسهم في اإلبداع والتميز.
وقدم�ت نائب�ة رئي�س الجامعة 
لشؤون البحث العلمي والدراسات 
هالة  الدكت�ورة  والجودة  العلي�ا 
بمش�اركة  الحوران�ي  الخيم�ي 
مدي�ر البرنامج الوطن�ي »دكتور 
يوس�ف  الدكتور  مصن�ع«  لكل 

الحوراني والعبدالالت: ضرورة االستفادة من 
الخبرات األوروبية في خلق فرص عمل جديدة

في مؤتمر » اإلبداع واالبتكار وإيجاد فرص عمل« الذي عقد في براغ

مشاركات

تناولت  عم�ل  ورقة  العبدالالت، 
الخبرات  م�ن  االس�تفادة  أهمية 
العلمي�ة  والتج�ارب  الناجح�ة 
التطبيقية ل�دول أوروبا في إيجاد 
وخلق فرص عم�ل جديدة يميزها 
اإلب�داع، ويدعمه�ا االقتص�اد 
العالقة  عل�ى  القائ�م  الوطن�ي  
المؤسسات  بين  تربط  التي  القوية 
الصناعية والجامع�ات في أوروبا، 
فضال عن كيفية التركيز على البعد 

والمكون التكنولوجي.
ناقش  المؤتمر  إن  الحوراني  وقالت 
في جلس�اته أوراق عمل ركزت في 
مجمله�ا على سياس�ات اإلبداع 
جعل  وكيفي�ة  المنطق�ة،  ف�ي 
الصناعة المحلية متميزة باإلبداع، 
واألدوات الالزمة لدعم اإلبداع في 
منطقة  إلى  ونقله  الشرقية،  أوروبا 
أفريقيا،  وش�مال  األوسط  الشرق 
بين  العالقة  تحدي�د  إلى  باإلضافة 

الصناع�ة والجامعات من مختلف 
الدول. 

العبد  الدكت�ور  أك�د  جهته  من 
الالت على الدورالمهم الذي يلعبه 
البرنام�ج الوطن�ي » دكتور لكل 
مصنع« في ربط الجامعة في مجال 
الصناع�ة، الفتا إل�ى أن البرنامج  
بحد ذاته تجرب�ة أردنية فريدة في 

المنطقة.
وعل�ى هام�ش أعم�ال المؤتمر 
ميدانية  عم�ل  زيارات  تنظيم  تم 
لعدد من المؤسس�ات التشيكية، 
لإلطالع على التج�ارب الحقيقية 
والتعرف  فيه�ا،  النجاح  وقصص 
البعد  عل�ى  التركيز  أهمي�ة  على 
والمكون العلمي البحثي التطبيقي 
في إنشاء مراكز اإلبداع وحاضنات 

األعمال ودعم الخريجين الجدد. 
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تميز

أخب�ار األردنية - هب�ة الكايد 
ش�أن  إعالء  في  لجهودها  تقديرا 
اللغة الفرنسية في األردن، ودورها 
روح  تعزيز  ف�ي  البناء  اإليجاب�ي 
مختلف  بي�ن  واالنفتاح  الح�وار 
السفارة  منحت  الثقافية،  الهويات 
الفرنسية في عمان وسام »السعفة 
األكاديمية« برتبة فارس لرئيس�ة 
قسم اللغة الفرنس�ية وآدابها في 
الجامعة األردنية الدكتورة دوروثي 

عبابنة .
اللغات  كلي�ة  عمي�دة  وهن�أت 
قواس  رل�ى  الدكتورة  األجنبي�ة 
»عبابن�ة« عل�ى نيلها الوس�ام، 
مش�يرة  إل�ى مكانته�ا العلمية 
إلى  للوصول  تؤهلها  التي  المرموقة 
مجال  في  المبدعة  النخب  مصاف 

العلم والثقافة .
من جانبها قالت مس�اعد العميد 
كلية  في  والتطوير  الجودة  لشؤون 
هالة  الدكتورة  األجنبي�ة  اللغات 

أخباراألردني�ة-  نجح فريق طبي 
بريطان�ي من مستش�فى الرويال 
لجامعة  التابع  لن�دن   / برومتون 
األميري�ال كول�دج بالتعاون مع 
أطب�اء اختصاص من مستش�فى 
عدد  إجراء  في  األردنية،  الجامعة 
م�ن عملي�ات القل�ب المفتوح 
لألطفال مم�ن يعانون من أمراض 
والخلقي�ة  الوالدي�ة  القل�ب 

كالتشوهات والفتحات القلبية .
وق�ال اختصاصي قل�ب األطفال 
الدكتور إي�اد العموري إننا أجرينا 
مصابين  ألطف�ال  عملي�ات   )4(
بأمراض و تش�وهات خلقية قلبية 
تكللت جميعها بالنجاح، الفتًا إلى 
تحدث  القلبية  التشوهات  هذه  أن 
خ�الل الحياة الجنيني�ة وتتراوح 
حالتها بين البس�يطة و المعقدة ، 
المبكر  الجراحي  للتدخل  وتحتاج 

بعد الوالدة.
وتأت�ي زيارة الفري�ق الطبي الذي 
قلب  جراح�ة  أخصائ�ي  ترأس�ه 
س�يثيا،  بابوالر  الدكتور  األطفال 
في  األطفال  طب  دائرة  من  بدعوة 

من  يمنح  الوسام  هذا  إن  طالب  أبو 
الحكومة الفرنس�ية لألكاديميين 
مم�ن  الفرنس�يين  والمثقفي�ن 
والثقافة  العلوم  بنش�ر  س�اهموا 
الفرنس�ية في دول العالم والشرق 

األوسط.
الفرنسية  السفيرة  عبرت  ذلك  إلى 
في عم�ان الدكتورة كورين بروزيه 
للدكتورة  وتقديرها  ش�كرها  عن 
عبابنة، لما قدمته من جهد مبذول 
الفرنس�ية  اللغة  ش�أن  إعالء  في 
وإتاحة نش�رها بين طلبة الجامعة 

األردنية منذ عام 1986.
الذي  خطابه�ا  خالل  وأش�ادت 
بمدى  المناس�بة  هذه  ف�ي  ألقته 
اهتمام الجامعة األردنية باألنشطة 
والبرام�ج الت�ي تخ�دم اللغ�ة 
بين  العالقة  يع�زز  ما  الفرنس�ية، 
البلدين ويض�ع األردن في مصاف 
تدريس  مجال  ف�ي  الفاعلة  األمم 

اللغة الفرنسية.
مواليد   م�ن  عبابنة  والدكت�ورة  

بالقرب  ألمانيا  في  فيرسن  منطقة  
حيث  الهولندي�ة،  الح�دود  من 
الفرنس�ية  باللغة  االهتمام  قادها 
بين  الطالبي  التبادل  خالل  آنذاك 
المدارس الثانوية ، ودرست التاريخ 
واألس�بانية  الفرنس�ية  واللغتين 
في جامعة الس�ار ليون وبلباو ، ثم 
أكملت مشوارها العلمي بحصولها 
األدب  في  الدكت�وراه  درجة  على 
حول  أطروحتها  ع�ن  الفرنس�ي 

»الرواية المسلسلة عند بول« .

العبابنة تحصد وسام »السعفة األكاديمية« برتبة فارس

إنجاز طبي أردني بريطاني في عمليات القلب 
المفتوح عند األطفال

المستشفى، بهدف إجراء عدد من 
لألطفال  المفتوح  القلب  عمليات 
ممن يعانون م�ن الفتحات القلبية 

والتشوهات الخلقية في القلب .
الجامعة  مستشفى  مديرعام  وكان 
األردنية الدكتور مجلي محيالن قد 
قسم  في  الزائر  الطبي  الوفد  التقى 
وثّمن  المستش�فى،  في  العمليات 
تم  التي  والجهود  الطب�ي  التعاون 
تقديمها ف�ي العمليات الجراحية 
لألطفال المرضى، وفرص التدريب 
والتأهي�ل وتبادل الخب�رات التي 
تم تبادلها بي�ن الفريقين، مؤكدًا 
ضرورة اس�تمرارية التع�اون بين 

الطرفين.
وق�دم الدكتور محي�الن للفريق 
نبذة حول أبرز التخصصات الطبية 
يقدمها  التي  العالجية  والخدمات 
مستشفى الجامعة بشمولية عالية، 
ودوره ف�ي الس�ياحة العالجي�ة 
واإلقليمي،  العربي  المستوى  على 
الفتًا إلى أن المستش�فى ماض في 
خطط�ه التطويرية والتحس�ينية 
على كافة الصعد الطبية واإلدارية 
بالمنظومة  يرقى  بما  والخدماتية، 
الصحي�ة األردني�ة، ويوس�ع من 
العالمي  الطب�ي  التعاون  قاع�دة 

واإلقليمي والعربي.
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أخبار األردنية - سناء الصمادي 
الطائي  ماج�د  الدكت�ور  ف�از   -
األستاذ في قسم هندسة الحاسوب 
/ كلية الهندسة والتكنولوجيا في 
»ماري  بزمالة  األردني�ة،  الجامعة 
مش�روعه  عن  البحثية  ك�وري« 
م�رض  إدارة   « ح�ول  المق�دم 

السكري بمساعدة الروبوت« .
وتقوم فكرة المشروع وفق الطائي 
على تصميم وبناء نظام حاس�وبي 
الصحة  مج�ال  في  وم�رن  جديد 
بهدف   ،)e-health( اإللكترونية 
تمكي�ن ذوي األم�راض المزمنة 
من المش�اركة الفعال�ة في إدارة 
زيارتهم  وتقليل  بأنفسهم  المرض 
الصحية  والعيادات  للمستشفيات 

إلى أدنى حد ممكن .
وقال إن موض�وع البحث يركز في 
مراحله األولى على مرض السكري 
ال�ذي أصبح وباء عالميا بس�بب 
اليومية  المعيش�ة  أنم�اط  تطور 
نس�بة  في  المتصاعدة  والزي�ادة 

البدانة لدى األطفال والشباب.
 وأضاف الطائي أنه في حال تطبيق 
سيحقق  مستقبال  المشروع  نتائج 
تخفيف  أهمه�ا  عدي�دة،  فوائد 
الع�بء المادي، وتوفي�ر الوقت 
الدورية  المرض�ى  زي�ارات  جراء 
المتك�ررة للعي�ادات الصحي�ة 
المختص�ة، فض�ال عن تحس�ين 
كف�اءة المختصي�ن ف�ي مجال 
تقليل  خالل  م�ن  الصحية  الرعاية 
كثرة  عن  الناجم  اليوم�ي  العبء 
الحاالت  على  واقتص�اره  الزائرين 
الزيارة  تقتض�ى  الت�ي  الحرج�ة 

المباش�رة، وتمكي�ن المختصين 
م�ن متابع�ة الح�االت الصحية 
طريق  عن  آني�ة  بصورة  للمرض�ى 
)عبر  الخلوي  الهاتف  أو  الحاسوب 
قيد  عن  بعيدا  االنترنت(  ش�بكة 
بمساعدة  وذلك  والمكان،  الوقت 

الروبوت الشخصي للمريض .
واس�تعرض الطائ�ي كيفية عمل 
الروب�وت الش�خصي ف�ي إدارة 
المرض من خالل التفاعل المباشر 
م�ع المريض«نيابة ع�ن الطبيب 
وذلك  المخت�ص«،  أوالمم�رض 
اليومية  الصحية  البيان�ات  بجمع 
األجهزة  بواس�طة  المري�ض  من 
الطبية الشخصية مثل جهاز فحص 
مستوى الس�كر في الدم، وضغط 

الدم، والوزن و غيرها .
وزاد الطائي أنه بعد التأكد من هوية 
بصمة  فحص  خ�الل  من  المريض 
العي�ن والصوت، يق�وم الروبوت 
الطبي  الملف  إلى  البيانات  بإرسال 
آنية  بصورة  للمري�ض  اإللكتروني 
أو  اإلنترنت  ش�بكة  عب�ر  وذاتية 
ليطلع  الخل�وي،  الهاتف  ش�بكة 
ثم  المختص،  الطبي  الكادر  عليها 
يقوم فيما بعد بتدوين المعلومات 
واإلج�راءات الطبية الالزمة على 
المل�ف الطب�ي للمري�ض، ومن 
إلى  اإلج�راءات  تلك  إرس�ال  ثم 
بإجراء  ب�دوره  ليق�وم  الروبوت 
متكيفة  تفاعلية  صوتي�ة  حوارات 
مع الحالة الصحية للمريض تتضمن 
الحاصل  بالتطور  تتعلق  معلومات 
على الحالة الصحية مقارنة بالفترة 

السابقة. 

أن  إلى  الطائ�ي  الدكت�ور  ون�وه 
من  عدد  فيه  يش�ارك  المش�روع 
الحاس�وب  مجال  في  الباحثي�ن 
جامع�ة  م�ن  واالتص�االت 
كنغس�تون- لندن التي تستضيف 
باإلضافة  حاليا،  البحث  مش�روع 
إلى عدد م�ن المختصين بأمراض 
السكري و الطب النفسي من كلية 
كاردف  و  لندن  جامعتي  في  الطب 

في المملكة المتحدة.
كوري  »ماري  جائزة  أن  إلى  يش�ار 
» تمنح من قب�ل االتحاد األوروبي 
 )FP7( اإلط�اري  البرنامج  ضمن 
للباحثي�ن المتقدمين بمش�اريع 
علمية  معرفة  تضفي  متميزة  بحث 
جديدة، ويكون له�ا ُبعد تطبيقي 
تنعك�س نتائج�ه إيجاب�ا عل�ى 

المستويين األوروبي والعالمي. 

»الطائي« يفوز بزمالة »ماري كوري« البحثية 
األوروبية

الجامعة  تغلبت  األردنية-  أخبار 
العسكرية  المنطقة  على  األردنية 
الوس�طى 3/4 في مباراة خماسي 
كرة القدم الت�ي أقيمت في قاعة 
الجامعة ضم�ن اليوم الرياضي بين 

الجانبين 

وبحسب مدير النشاط الرياضي في 
الجامعة نايف أب�و دلبوح، اعتلت 
على  الطائ�رة  كرة  ف�ي  األردنية 
الوسطى 2/3 ، وفي كرة اليد فازت 

الوسطى على الجامعة 12/20.

»األردنية« و»العسكرية الوسطى« تتبادالن الفوز

وفي ختام اللق�اءات التي أقيمت 
بعيد  المملكة  احتف�االت  ضمن 
االس�تقالل، قام قائد لواء الدفاع 
الجوي الرابع الملكي العميد غالب 

الرياالت بتتويج الالعبين.

تميز
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أخباراألردنية - محمد مبيضين  
حصل م�درس دبل�وم القراءات 
في  والتجوي�د  الت�الوة  ودورات 
مسجدها  وإمام  األردنية،  الجامعة 
الش�يخ فادي الجب�ور على درجة 
الدكتوراه في الفقه وأصوله بتقدير 

ممتاز من الجامعة األردنية .
بعنوان  أطروح�ة  الجب�ور  وقدم 
» ش�رط التحكي�م ف�ي العقود 
فيم�ا  المعاص�رة«  وتطبيقات�ه 
من  المناقش�ة  لجن�ة  تكون�ت 
علي  الدكتور  األجالء  األس�اتذه 
الص�وا مش�رفا، وعضوية كل من 
الس�رطاوي  محم�ود  الدكت�ور 
والدكتور عبد المجيد الصالحين، 
مناقشا  الدوري  قحطان  والدكتور 

خارجيا .
يذكر أن الشيخ الجبور حاصل على 
درجة الماجستير في الفقه وأصوله 
الجامعة  ف�ي  الش�ريعة  كلية  من 
وحاصل  ممت�از،  بتقدير  األردنية 
العشر  القراءات  في  الس�ند  على 
من طريق الشاطبية، فضال عن عدد 
المتقدمة  والمراك�ز  الجوائز  من 
في مس�ابقات محلية وعالمية في 

حفظ القرآن الكريم وتفسيره .
 والجبور مقرئ الجامعة والمشرف 
عل�ى زاوي�ة الفتوى ف�ي الموقع 
الثقاف�ي  للمرك�ز  اإللكترون�ي 
الشرعية  الهيئة  وعضو  االسالمي، 
سابقا،  اإللكتروني  إسالمنا  لموقع 
وخطيب ف�ي وزارة األوقاف، وتم 
فصول  عدة  ف�ي  محاضرا  تكليفه 
أصول  قس�م  في  س�ابقة  دراسية 
في  الش�ريعة  كلي�ة  ف�ي  الدين 

الجامعة األردنية .
 

الدكتوراه إلمام 
مسجد »األردنية«

  أخباراألردنية- فادية العتيبي- 
حقق عدد من خريجي كلية الطب 
متميزا  تفوقا  األردنية  الجامعة  في 
في امتحان�ات المزاولة األمريكية 

)USMLE( بدرجاته الثالث.
في  الط�ب  كلية  عمي�د  وق�ال 
الجامعة الدكت�ور عزمي محافظة 
من  الكلية  تلقته  التقريرال�ذي  إن 
كليات  لخريجي  األمريكية  الهيئة 
الطب األجنبي�ة أظهر تفوقا باهرا 
دول  من  بنظرائهم  مقارنة  للطلبة 
نس�ب  حيث  من  األخرى،  العالم 
للعالمات  العام  والمعدل  النجاح 
المزاولة  امتحان  في  حققوها  التي 

بدرجاته الثالث.
وأضاف أن ه�ذا النجاح يؤكد على 
أن الكلية تس�ير بخط�ى ثابتة في 
تحقيق رسالتها وأهدافها من حيث 

كلية  ح�ازت  أخباراألردني�ة- 
األردنية  الجامع�ة  ف�ي  الحقوق 
عل�ى المركز األول  في مس�ابقة 
الوطني�ة  الصوري�ة  المحاكم�ة 

السادسة للعام 2012 .
تصفيات  ف�ي  الجامع�ة  ومّث�ل 
للمس�ابقة  النهائي�ة  المراح�ل 
فري�ق كلية الحق�وق المكون من 
ونانس�ي  زايد  إيناس  الطالبتي�ن 
ليث  الدكت�ور  بإش�راف  العتوم 

نصراوين.  
وتركزت وقائ�ع القضية - موضوع 
إلمام  تعزي�ز  حول   - المس�ابقة 
الوطني�ة  بالقواني�ن  الطلب�ة 
والمواثيق الدولية في مجال حقوق 

اإلنسان وتحديدا حقوق الطفل. 
تنظمها  التي  المس�ابقة  وتهدف 
والقضاة  المحامين  جمعية  سنويا 

على   قادرين  أكفياء  أطباء  تخريج 
ممارس�ة مهنة الط�ب، و متابعة 
أرقى  في  وتدريبه�م  اختصاصهم 
األمريكية  الجامع�ات  وأفض�ل 
والعالمية، الفتا إلى أن الكلية تركز 
في تدريسها على مخرجات التعليم 

ذات النوعية والمعايير العالمية.
يش�ار إلى أن امتحان�ات المزاولة 
تتأل�ف   ،  USMLE األمريكي�ة 
م�ن ث�الث مراح�ل أو خطوات 
هي: امتح�ان في العل�وم الطبية 
األساس�ية، وامتحان ف�ي العلوم 
الطبية الس�ريرية، وأخيرا امتحان 
المهارات الس�ريرية، والتي تخول 
الناجحين فيها  إلى التس�جيل في 
الواليات  في  الطبية  االختصاصات 
وممارس�ة  األمريكية  المتح�دة  

مهنة الطب فيها. 

المجلس  مع  بالتعاون  األمريكيين 
دعم  إل�ى  األردن�ي،  القضائ�ي 
وتدري�ب الطالب على ممارس�ة 
أمام  والتراف�ع  المحام�اة  مهنة 
النظري  الجانب  وتطبيق  القضاة، 
في التدريس بشكل عملي مما يعزز 

التعليم القانوني. 
وتكونت لجنة التحكيم في الجولة 
ثائر  الع�ام  النائب  م�ن  النهائية 
العدوان ، ورئيس محكمة ش�مال 
من  وعدد   ، كناكري�ة  وليد  عمان 

القضاة والمحامين . 
وش�اركت في المس�ابقة س�بع 
جامعات أردنية رسمية وخاصة هي 
جامعة اليرموك وجامعة آل البيت 
وجامع�ة الزرق�اء وجامعة عمان 
التطبيقية  العلوم  وجامعة  األهلية 
وجامع�ة اإلس�راء، باإلضافة إلى 

الجامعة األردنية.

تفوق متميز لخريجي طب 
»األردنية« في امتحانات المزاولة 

األمريكية

»الحقوق«... األولى في مسابقة 
المحاكمة الصورية
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            العميدة التي أحيت قاعات اللغات وردهات 
الجامعة

د.رولى قواس: 

لم تكن الم�رأة يوما إال ظالال يتفيأ 
بها اإلنسان، فهي حورية من حواري 
الرحمن،  وهبه�ا  ونعمة  الزم�ان، 
هي األم واألخ�ت و االبنة و الزوجة 
والحبيبة، بدونها ال تس�تمر األيام، 
هي ركن بدونه ال تس�توي األوطان، 
عصور  من  معتمة  ذاكرة  ليست  هي 
الجهل والحرمان، بل هي نور العلم، 
الذي  الفكر  وبواب�ة  اإلبداع،  ولغة 

بدونه ال تستقيم الحياة.
مخط�ئ من قال أن الم�رأة خلقت 
لتعمل من خلف الكواليس، فشعلة 

الحماس المتقدة تش�ع من بريق 
عينيها، وث�ورة العنفوان تتلفظ 
وإرادة  دانيها،  لتلسع  أحشاءها 

التصميم تتخطى حدود أيامها.
 هي مث�ال حي الم�رأة زاحمت 
بعلمه�ا وفكرها صفوف الرجال 
لتترب�ع عل�ى ع�رش التمي�ز 
جدارته�ا  مثبت�ة  واالنف�راد، 
وقدرتها على تحمل زمام األمور، 
وتنال ثقة واحترام من حولها، هي 
في األصل معلمة حيث التدريس 
عش�ق حياته�ا، تش�ربته ممن 

حولها، فكانت نعم المعلمة ونعم 
المثال.

الحانية،  البس�مة  صاحب�ة  ه�ي 
والنظ�رة الثاقب�ة، ه�ي صاحبة 
المالح�ة ف�ي الحدي�ث، وخفة 
الظل في المنط�ق، إنها الدكتورة 
اللغات  كلية  عمي�دة  قواس  رولى 
األجنبية في الجامعة األردنية تفتح 
قلبها لقراء نشرة« أخبار األردنية« 
محطات  وأبرز  حياتها  عن  لتحدثنا 
تألقها في حديث ال يخلو من الحب 
تقول  فماذا   ، والطراف�ة  والدفء 

لنا؟

أجرت الحوار: فادية العتيبي
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طفولة وال أجمل

ذاك  الم�رء  حياة  ف�ي  ما  أجمل 
البياض المنبثق من زحمة السواد، 
بدايات تنسل من مساحات العمر، 
حملت بين ثناياها أياما اكتس�بت 
من وميضها ب�راءة ناصعة، وحياة 
مش�تعلة ف�وق اش�تعالها، تعج 
بصداق�ات حميم�ة وذكري�ات 
جميلة، ف�ي لحظات معينة نتذكر 
تعود  لو  ونتمنى  فنبتسم،  مواقفها 
واقترافات  وبس�اطتها  لعفويتها 
أخرى  وأحيانا  به�ا،  قمنا  حمقاء 
نهتز من ش�دة لوعته�ا متذمرين 
لو  متمنيين  وأوجاعها،  آالمها  من 
تمحى من قام�وس ذكرياتنا، إنها 
أيام الطفولة بكل ما فيها، بحلوها 
الدكتورة  لن�ا  تس�ردها  ومره�ا 
الطفولة  عمر  وتق�ول  قواس  رولى 
وكأنه  أتذكره  زل�ت  ما  بتفاصيله 
كان باألمس، لقد ولدت وترعرعت 
في عائلة يس�ودها الح�ب والود 
والترابط األس�ري، عائلة نش�أت 
بالفطرة على حب العلم وتقديسه، 
حيث  والدّي،  من  حالوته  تش�ربنا 
فوالدي  عليه،  دائما  يشجعان  كانا 
رحم�ه اهلل كان يعمل مهندس�ا، 
بعد  »معلمة«  والدتي  عملت  فيما 
في  الجامعية  دراس�تها  أنهت  أن 
في   ،1942 ع�ام  في  بيروت  جامعة 
وقت كان يندر فيه س�فر الفتيات 
وأس�رهن  ديارهن  عن  واغترابهن 
كان  والدي  أن  كم�ا  للعلم،  طلبا 
قارئا م�ن الدرجة األولى  للروايات 

األجنبية ومشجعا عليها.
أتذكر تلك األيام حيث كنت وقتها 
أبلغ م�ن العمر ) 11( س�نة، كنت 
أصعد إلى علية المنزل« الس�دة« 
وأتصف�ح الرواي�ات والمراج�ع 
األجنبية الت�ي  كانت لوالدي وقد 
الروايات  ذات  ه�ي  مهترئة،  بدت 

التي أدرسها في الوقت الحالي.
كما أنني مازل�ت احتفظ  بكتاب 
والدتي وأوراقه الصفراء التي عفي 
عليها الزم�ان، حيث كانت تقرأه 
في  تعليمها  تتلق�ى  كانت  عندما 
اس�مها  عليه  كتب  وق�د  بيروت 
أمامي  دائما  ليظل  قواس«،  »حنه 
أن  أح�اول  مرة  كل  ف�ي  يذكرني 

العلم  طل�ب  عن  فيها  أتقاع�س 
واالستزادة منه.

ولهذه األسباب جميعا، كان العلم 
أمر مسلم لدى عائلتنا، األمر الذي 
عزز من إصراري أنا وأخوتي األربعة 
لتحصيل�ه والوص�ول إل�ى أعلى 
أفراد  فجميع  هلل  والحمد  درجاته، 
أس�رتي حاليا حاملين ش�هادات 
مناصب  ومتقلدين  مرموقة  علمية 

عملية رفيعة.

ذكريات ال تنسى

وبعيدا ع�ن العلم وف�ي تفاصيل 
أيام  وتقول  »قواس«  ترويها  أخرى 
متمنية  حسرتها،  وأتلوع  أفتقدها 
لو تعود يوما، فمن الصعب علي أن 
نجتمع  كنا  الذي  اليوم  ذلك  أنسى 
صغيرة،  كنت  حين  وأسرتي  أنا  فيه 
وكي�ف لي أن أنس�اه ، فش�ريط 
األح�داث الحميم�ة يتك�رر في 
عائلتنا ف�ي كل يوم » جمعة » من 
كل أس�بوع ، حيث أذكر وقتها أن 
والدي رحمه اهلل كان دائما يذهب 
إلى » حالق العائلة« ليحلق شعره، 
بأش�هى  حمل  وقد  إلين�ا  ويعود 
وأل�ذ الحلويات، كم�ا أن والدتي 
قالب  صن�ع  على  معت�ادة  كانت 
بصنعه  تميزت  ال�ذي  الحلوى  من 
شفتيها،  تفارق  ال  وابتسامتها  لنا، 
أطراف  ونتب�ادل  جميعا  لنجتمع 
جو  في  الن�كات  وأجمل  الحديث 

يملؤه الود واألمان واالطمئنان.
رحم اهلل والدي وأطال اهلل في عمر 
والدتي الت�ي كافحت وعانت بعد 
وفاة ش�ريكها لتكمل مشوار بدآه 
س�ويا، وتحمل األمانة التي خلفها 
لها فتضح�ي بربيع عمرها لتربيتنا 
وتعليمنا حت�ى وصلنا لما هو عليه 
اآلن ، فكانت بحق على قدر الحمل 

والمسؤولية.

أيام الدراسة... شقاوة وجد 
ومثابرة

 تلك هي األيام نعيش�ها لنرويها، 
أي�ام حفلت بالش�قاوة اللذيذة، 
والتمرد عل�ى صرامة الواقع، تلك 
التي عاشتها »قواس« أيام الدراسة 

المثابرة  غلفتها  مراحلها،  كل  في 
واالجتهاد، ش�عارها ق�ول كلمة 
الح�ق وعدم القب�ول بالظلم  في 
كل موقف كان�ت تتعرض له، عن 
تلك الفترة تقول مرحلة الدراس�ة 
من أجمل مراح�ل حياتي ، كانت 
تجمع ما بين العلم والمشاركة في 
كانت  التي  الالمنهجية  النشاطات 
تقيمها المدرسة »األهلية للبنات« 
، فأنا إلى جان�ب تحصيلي العلمي 
نشاطات  في  أش�ارك  دائما  كنت 
بتنظيمه�ا  وأق�وم   ، المدرس�ة 
واإلشراف عليها في أحيان كثيرة، 
وق�د كن�ت مس�ؤولة وقتها عن 
اللجنة الثقافي�ة واالجتماعية في 
النشاطات  بأن  لقناعتي  المدرسة، 
تسهم  أن  ش�أنها  من  الالمنهجية 
في تعزيز الذات وصقل الشخصية، 
وإليمان�ي الحقيقي ب�أن العلم ال 
يكتس�ب من الكتب فقط بل من 
إلى  أضف  وتصاريفه�ا،   الحي�اة 
ذل�ك  إلى أن عالقت�ي بصديقاتي 
ومدرس�اتي كانت قوي�ة ومتينة، 
حولي   من  ثقة  أكسبني  الذي  األمر 

وإيمان بقدراتي.
لها  كان  الدراس�ة  أي�ام  وتضيف 
نكهة لذيذة، من الصعب نس�يان 
حالوته�ا خاصة وأنه�ا جمعتني 
بأعز صديقات�ي الالتي ما زلت على 
تواصل معهن حتى اآلن وإن فرقتنا 

ظروف الحياة ومشاغلها.

تلقيت  قائل�ة  »ق�واس«  وتتابع 
تعليمي في المدرس�ة األهلية تبعا 
كان  ال�ذي  البريطاني   للمنه�ج 
جعلني  ال�ذي  األمر  فيها،  يدرس 
وأتمكن  اإلنجليزية  اللغة  أعش�ق 
للكتب  قراءت�ي  أن  كم�ا   ، منها 
المتخصصة  األجنبية  والرواي�ات 
قدراتي  من  عزز  اإلنجليزي  باألدب 
فيها،  مهاراتي  تطوير  إلى  وحفزني 
ألق�رر وبعد االنته�اء من مرحلة 
الثانوية على الف�ور، وبعد االتفاق 
دراس�ة   على  دربي   رفيق�ات  مع 
اإلنجليزية  اللغ�ة  آداب  تخصص 
لحلم   ، األردني�ة  الجامع�ة  ف�ي 
احترف  بأن  صغ�ري،  منذ  راودني 
والدتي  مهنة  حيث  التدريس  مهنة 

وفتيات عائلتي.
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أول خطوات مشوار العمل

النجيبة  الطالبة  تابع�ت  وبالفعل 
اللغة  أدب  تخصص  في  دراس�تها 
ذاك  فيض  من  تنه�ل  اإلنجليزية، 
أعلى  محققة  ومثابرة،  بجد  العلم، 
اجتهادها  صيت  ليصل  الدرجات، 
المس�ؤولين  أح�د  أس�ماع  إلى 
ويعرض  رسمية،  زيارة  في  ويطلبها 
البوابة  كان�ت  عمل  فرصة  عليها 
مشوار  أمام  ش�رعت  التي  األولى 
الفترة  تلك  ع�ن  العملي،  حياتها 
في  دراس�تي  خالل  ق�واس  تقول 
في  العمل  عل�ي  عرض  الجامع�ة 
معهد الملكة نور للطيران المدني، 
لتقديم دورات في اللغة اإلنجليزية 
في  يعملون  وطيارين  لمس�ئولين 
برج المراقبة، وبالفعل وافقت على  
تقديم  في  وب�دأت   ، الفرصة  هذه 
الدورات  في وقت ل�م أتجاوز فيه 

من العمر ال� ) 20 ( عاما.
الجامعة  م�ن  تخرجت  وتضي�ف 
المعهد  في  أعمل  وبقيت  األردنية 
مدة س�نتين، ثم انتقل�ت بعدها 
للعم�ل ف�ي المدرس�ة الوطنية 
اللغ�ة  لتدري�س  األرثوذكس�ية 
المرحل�ة  لطلب�ة  اإلنجليزي�ة 
الثانوية إلى جانب مس�اهماتي في 
كنت  التي  الالمنهجية  النشاطات 
من  المدرس�ة  في  عليها  أش�رف 
عروض فنية ومس�رحيات وبقيت 

على هذا الحال فترة من الزمن.
ما بين الدراسة والتدريس

وقعت  الذي  ذاك  صعب  خيار  كان 
في ش�باكه »قواس« أثناء عملها 
التعليم  أحبت  التدريس،  مهنة  في 
وعش�قته، لكن حلمه�ا بمتابعة 
تفاصي�ل  ي�ؤرق  كان  دراس�تها 
تتخذ  أو  مهنتها  في  أتبقى  حياتها؛ 
دراس�اتها  بمتابعة  ج�ريء  قرار 
حيث  اإلنجليزي،  األدب  في  العليا 
لتحقيق  مواتية  المادي�ة  الظروف 
ذاك الهدف، خصوصا وأنها كانت 
تغبط أخيها األكبر الدكتور عودة 
القواس ف�ي كل مرة كانوا ينادون 
 ، الدكتور«  أم   « ب��  والدتها  بها 
عن تلك الفترة تقول » قواس« كان 
شعور يراودني دائما بأن اليوم الذي 

بالدكتورة  الجميع  فيه  سيناديني  
قواس قادم ال محالة، أس�وة بأخي 
فتئت  ما  ال�ذي  ع�ودة،  الدكتور 
والدتي  مناداة  عن  الناس  ألس�نة 
بلق�ب » أم الدكت�ور«، ليزيدني 
قرارا  واتخذ  وإص�رارا،  ثباتا  األمر 
حازم�ا بمواصلة دراس�اتي العليا 
والحصول على درجة الماجس�تير 
ف�ي أدب اللغ�ة اإلنجليزي�ة في 

الجامعة األردنية.
وتضيف منذ صغ�ري ويعرف عني 
بأنني م�ن أنصار الم�رأة ، أرفض 
دائما  وأن�ادي  وظلمها،  قهره�ا 
بالعدال�ة لها وليس بالمس�اواة، 
داخلي  في  الفك�رة  تبلورت  حتى 

خالل مراحل عمري وأقرر أن يكون 
موضوع رس�الة الماجس�تير التي 
س�أحضرها ع�ن » أدب المرأة«، 
وقتها رفض الدكتور المشرف علي 
 ، الموضوع  لهذا  طرحي  رس�التي 
موضوع  وقتها  علي  عرض  أنه  حتى 
ألسعى  الفور،  على  رفضته  رس�الة 
إلقناعه  متكررة  محاوالت  وضمن 
بإعطائي فرص�ة حقيقية أثبت من 
الذي  الموض�وع  أهمية  خالله�ا 
س�أتناوله، وبالفعل ب�دأت رحلة 
البحث في بطون الكتب والمراجع 
األجنبية الت�ي تتناول أدب المرأة 
ساعات  أقضى  وكنت   ، األمريكية 
أبحث  المكتبة  أروق�ة  بين  طويلة 
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السابعة  الساعة  من  بدءا  وأطالع، 
صباحا وحت�ى الرابعة عصرا، ومن 
ثم أعود إلى المكتبة بعد أن أحصل 
رحلة  ألتابع  الراحة  من  قسط  على 
البحث المس�تمرة حتى الس�اعة 
العاشرة ليال، فضال عن ذاك كنت 
جدران  حبيسة  طويلة  أياما  أقضي 
غرفتي أطال�ع وأتصفح ، حتى أنني 
عن  االنفصال  ق�ررت  وقتها  أذكر 
جدتي  منزل  التخ�ذ  والدتي  بيت 
مس�كنا لي ، خش�ية أن يزعجني 
أتحمل  لم  حقيق�ة  أنني  إال   ، أحد 
جديد  م�ن  ألعود  والدت�ي  فراق 
لغرفت�ي ف�ي منزلنا، أض�ف إلى 
وقت  في  حصل�ت  قد  كنت  ذلك 
إلى  والدتي  مع  سفري  وأثناء  سابق 
الواليات المتحدة في زيارة ألخي« 
رام�ز« الذي كان يدرس هندس�ة 
الكمبيوتر هناك، على كتب تتعلق 
الصعب  من  كان   ، الموضوع  بذات 
ش�راءها الضط�ر إل�ى تصويرها 
حتى  والدت�ي،  بمس�اعدة  ورقيا 
أنهيت رس�التي  في غضون ثمانية 
درجة  على  وأحصل  فقط   أش�هر 

الماجستير في العام 1991.

تجري الرياح بما تشتهي السفن

م�ا زلن�ا نقل�ب صفح�ات أيام 
تلك  ق�واس،  رول�ى  الدكت�ورة 
الصفح�ات التي حمل�ت عناوين 
أبجدياتها  صغ�ر  بين  م�ا  متباينة 
وعظم معانيه�ا، الجد واالجتهاد 
مش�وار  مواصلة  على  واإلص�رار 
في  لتتدرج  بدأت�ه،   الذي  النجاح 
المجد  سلم  عتبات  ثابتة  خطوات 

والعال.
ال تجري الرياح  بما تشتهي السفن 
حصل  ما  لكن  عادة،  يقال  ما  هذا   ،
على  يؤكد  قواس«   « الدكتورة  مع 
أن السفن جرت بما تشتهيه طالبة 
العلم، وأن أبواب الس�ماء فتحت 
عما  به  أفشت  التي  اللحظة  في  لها 
جمعها  لقاء  في  خاطرها  في  يجول 
بإحدى صديقاتها، عن ذلك اللقاء 
تقول » قواس« بعد أن حصلت على 
معلمة  عملت   ، الماجستير  درجة 
في مدرس�ة البكالوري�ا، لكن في 
ذلك الحين كن�ت أطمح لمتابعة 

درجة  عل�ى  والحصول  دراس�تي 
الدكتوراه، لكن الوضع االقتصادي 
هذا  لتحقيق  ليس�عفني  كان  م�ا 
الطم�وح، خصوص�ا وأنني أملك 
مدة  لمتابعة  يكفيني  ما  المال  من 
س�نتين فقط في دراس�تي، األمر 
زادت  حقيقية  مشكلة  سبب  الذي 
صعوبتها بع�دم قدرتي على تأمين 
الدراس�ة،  إلتمام  المتبقي  المال 
بدأت  بصديقتي  جمعني  لقاء  وفي 
بالحديث دون أدنى جدية عن نيتي 
في إرسال رسالة إلى جاللة المغفور 
له المل�ك الحس�ين رحمه اهلل ، 
أطلب منه مس�اعدتي ف�ي إتمام 
السنتين المتبقيتين للحصول على 
درجة الدكتوراه، بالفعل أرس�لت 
ألعد  الملكي،  الديوان  إلى  الرسالة 
بعدها األيام والس�اعات على أمل 
لمضمون  سريع  رد  على  أحصل  أن 

الرسالة.
وتضي�ف بعد عدة أي�ام تفاجأت 
نحوي  ينق�ض  المدرس�ة  بمدير 
وعالمات الذهول قد ارتسمت على 
وجهه الذي مال إل�ى الحمرة وهو 
يقول بعصبية » لقد اتصل الديوان 
الحضور  من�ك  يطلب  الملك�ي 
الحس�ين- الملك  جاللة  لمقابلة  
رحم�ه اهلل- ، وقتها ش�عرت بأن 
بنتيجة،  جاء  قد  الرس�الة  مفعول 
خصوصا وأنني على علم مسبق بأن 
أخي الدكتور عودة قواس قد  لعب 

دورا كبيرا إلتمامه.

مواقف زينتها شهامة الملوك

كثيرة ه�ي المواقف الجميلة التي 
جمعت الدكت�ورة رلى قواس بمن 
أحبته�م وعاش�رتهم طيلة فترة 
حياتها، قد يندثر بعضها بين ركام 
اآلخر  البع�ض  ويتعلق  الزم�ان، 
منه�ا كلوحة فسيفس�ائية زينت 
بذلك  لتط�رز  القل�وب،  جدران 
نسيانها  الصعب  من  مخلدة  صورة 
حصل  ما  وهذا  الزمان،  طال  مهما 
م�ع الدكتورة »ق�واس« في لقاء 
الملوك  بمل�ك  جمعها  تاريخ�ي 
رحمه اهلل جالل�ة الملك المغفور 
له الحسين طيب اهلل ثراه، لقاء ما 
كان في الحسبان نحت من دقائقه 

بأعظم  عطرة عبقت  سيرة  القليلة 
الصفات وأنبلها.

توجهت  »قواس«   تقول   ذلك  عن 
إلى الدي�وان الملكي بصحبة أخي 
ألقابل  ق�واس،  ع�ودة  الدكتور 
جاللته في موقف ال أحس�د عليه، 
فلم يدر في خلدي أبدأ أنه س�يأتي 
بجاللته  فيه  س�ألتقي  الذي  اليوم 

رحمه اهلل.
اجتاحتن�ي  متناقض�ة  مش�اعر 
لحظته�ا جمعت ما بي�ن الرهبة 
والف�رح ، في اللحظ�ة التي توجه 
فيه�ا جاللته نحوي وقد أمس�ك 
بيدي بقوة ليقول لي »ما طلبته قد 
تحقق«، وقته�ا تيقنت بأن رغبتي 
في متابعة دراس�تي ق�د تحققت 
بفضل اهلل ع�ز وجل أوال ، وبفضل 
ش�هامة ونبل ملك الملوك رحمه 
اهلل ثاني�ا، وهك�ذا س�افرت إلى  
بعد  األمريكية  المتحدة   الواليات 
دراستي  لمتابعة  بمنحة  ظفرت  أن 

هناك.

مسؤولية مضاعفة

وقعت  الت�ي  المس�ؤولية  كانت 
عل�ى كاهل الدكت�ورة » قواس« 
مضاعف�ة، فباإلضاف�ة إل�ى ثقة 
عائلته�ا ف�ي اجتياز غرب�ة أربع 
سنوات  بكل جدارة وحزم، كان ال 
بد من تأكيد تلك الثقة لمن منحها 
عند  لتكون  دراستها،  إتمام  فرصة 

حسن ظنه. 
كانت س�نوات الغربة التي عشتها 
األمريكية  »تكس�اس«   والية  في 
ش�اقة وصعبة ، قضيتها بالدراسة  
على  أنني  حولي  لمن  ألثبت  الجادة 
قدر المس�ؤولية الت�ي تحملتها، 
جميلة  أوقات  هن�اك  بأن  أنكر  ال 
حيث   ، دراس�تي  أثن�اء  قضيتها 
جديدة  صداق�ات  عل�ى  تعرفت 
وثقافات شعوب عظيمة، لكن كان 
الدراسة  في  تفوقي  الشاغل  شغلي 
وحصولي على الش�هادة في أقصر 
مجتهد  فل�كل  هلل  وبحمد  وقت، 
نصيب حيث حصل�ت على درجة 
ألعود  وقت  أقص�ر  في  الدكتوراه 
إلى بالدي ومس�قط رأسي حاملة 
بين ذراعي ش�هادة العز والفخار، 
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في  جاللته  ش�كرت  ق�د  وكنت 
رس�التي على الفرصة التي منحني 
إياها والتي لواله�ا لما وصلت لما 

أصبو إليه.

تدرج في سلم العال وتفرغ 
علمي

وتضي�ف عدت ألتاب�ع عملي في 
مادتين  تدريس  خالل  من  الجامعة 
هذا  على  وبقي�ت  جزئي،  ب�دوام 
1996 حيث عينت  الحال حتى عام 
لتمضي  مس�اعد،  أستاذ  بوظيفة 
 2001 العام  في  تعييني  ويتم  السنين 
تقلدت  ثم   ومن  مش�ارك،  أستاذ 
بعدها منصب مساعد عميد حيث 
كان وقتها الدكتور صالح السلمان 
مساعدا  أكون  أن  مني  طلب  الذي 
ل�ه، حتى ع�ام 2005 حصلت على 

إجازة تفرغ علمي وس�افرت لمدة 
سنة واحد إلى والية نورث كارولينا 
والمثابرة  بالج�د  أيضا  قضيته�ا 

ألعود إلى األردن في عام 2006. 

أول اإلنجازات .... مركز 
لدراسات المرأة

انعكاس  ج�اءت  إنجازاته�ا  أول 
نادت  لطالم�ا  الت�ي  لمبادئه�ا 
وهتفت بها، لتسهم في إبراز دورها 
المجتمع  خدم�ة  ف�ي  الحقيقي 
والتأكيد عل�ى أهميتها في تنميته 
األيقونة  تلك  »الم�رأة«  وتطوره؛ 
الت�ي س�خر اهلل لها جن�ودا من 
حيث ال تعل�م، تدافع عن حقوقها 

وتطالب بمكتسباتها. 
تق�ول الدكت�ورة » ق�واس« إنه 
التفرغ  إج�ازة  من  عودت�ي  وبعد 

العلمي ، طل�ب مني من قبل إدارة 
دراسات  لمركز  التأسيس  الجامعة 
وأطلق   ، وقضاياه�ا  بالمرأة  يعنى 
عليه اس�م مركز دراسات المرأة، 
وتحديدا  المجال،   هذا  في  لخبرتي 
تجمعني  التي  المتين�ة  للعالقات 
س�مو  مكتب  في  بالمس�ؤولين  
األميرة بسمة بنت طالل، ليتم على 
الفور وبناء على طلب من الدكتور 
عب�د الرحيم الحنيطي تأس�يس 
مركز لدراس�ات الم�رأة ، وأكون 

المديرة التأسيسية له.
وتضيف »ق�واس« بقيت على هذا 
الحال حت�ى ع�ام 2009 حيث تم 
سنة  لمدة  طلبي  على  بناء  انتدابي 
واحدة للعمل كمستش�ارة لسمو 
األميرة بسمة بنت طالل في اللجنة 

الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

األكاديميا مرجعيتها

أيام تش�ع منها الحيوية والنشاط 
والمثابرة، عاشتها » قواس« وسط 
زميالتها ورفيقاتها في حقل قطاع 
المرأة، كان�ت بمثابة »الدينامو« 
 ، والدعم  المش�ورة  تقدي�م  في 
والفعاليات  النش�اطات  وإقام�ة 
وتعالج  المرأة  هموم  عن  تعبر  التي 
حيرة  ف�ي  ظلت  لكن  قضاياه�ا، 
من أمرها؛ أتظل ف�ي هذا المجال 
الذي عشقت جوانبه، أم ترجع إلى 
والتدريس   ، الجامعة  كانت؛  حيث 
حيث  »قواس«  وتع�ود  والطلبة، 

وجدت ذاتها وكيانها.
عن تل�ك الفترة تق�ول كنت في 
فبالرغم  حقيقة،  أم�ري  من  حيرة 
حقيقية  متع�ة  وجدت  أنن�ي  من 
خالل عملي مع سمو األميرة بسمة 
خضر،  أسمى  والسيدة  طالل،  بنت 
معاني  أسمى  منهما  لمست  اللتان 
القيم،  وتعلمت واكتسبت منهما 
الخبرة والفائدة العملية، من خالل 
حوارية  نقاش�ات  في  مش�اركتي 
المعرفة،  إلنتاج  وحدة  وتأس�يس 
لطالبي  اش�تقت  حقيقة  أنني  إال 
األكاديمية  ولحيات�ي  ولفصل�ي 
التدريس،  لمهن�ة  خلق�ت  فأنا   ،
في  أخرى  اهتمام�ات  لي  كان  وإن 
ش�ؤون المرأة، وله�ذا كان ال بد 
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من قرار حاس�م وجازم أعود على 
أثره لمهنت�ي وحياتي األكاديمية، 
األردنية  لرح�اب  عدت  وبالفعل 
عميدة   2011 العام  في  تعييني  ليتم 
لكلية اللغات األجنبية في الجامعة 

األردنية.

بصمات ترجمت إلى إنجازات

بصم�ات واضح�ة ط�رزت أبهى 
اإلنجازات، تش�ار إليه�ا بالبنان، 
واالمتنان،  الش�كر  كل  وتستحق 
الدكتورة  حققته�ا  الت�ي  تل�ك 
عميدة  عمله�ا  خالل  »ق�واس« 
لكلية اللغات األجنبية، فالحال لم 
والتطور  الحال،  عليه  هو  كما  يكن 
للكلية  الناظ�ر  يلحظ�ه  ال�ذي 
أيادي  هناك  بأن  يتقين  وتحوالتها، 
حداثة  بأنامله�ا،  نقش�ت  ناعمة 
كما  تماما  اإلتقان،  بمنتهى  ورفعة 
يرسم الفنان بريش�ته لوحة زينت 

بأبهى األلوان.
عن ذل�ك تقول » قواس« أش�عر 
علم  أدخل  م�ن  أول  ألنني  بالفخر 
تدريسه  ليتم  النسوية«  النظرية   «
للكلية،  أكاديم�ي  مس�اق  ضمن 
أصبحوا  الذين  للطلبة  درسته  فقد 
حاليا أس�اتذة حاصلين على أعلى 
الدرج�ات، وهاهم يدرس�ونه في 
ذات الكلية، منهم الدكتورة ديما 

عماري والدكتورة هالة أبو طالب.
وتضيف » قواس« أن لدى نخبة من 
مختلف  من  التدريس  هيئة  أعضاء 
منهم  واحد  كل  يقدم  الجنسيات، 
خبراته العلمي�ة والعلمية للطلبة 

كل في مجاله.
ونظمن�ا العدي�د من األنش�طة 
تتناول  الالمنهجية  والفعالي�ات 
عدد م�ن المواضيع منها ما يتعلق 
المرأة  يوم  ففي  بالمرأة،  بش�ؤون 
بالتعاون  نقاش�ية  حلق�ة  عقدنا 
م�ع الس�يدة ريم أبو حس�ان تم 
وأبرز  المرأة  قضايا  مناقشة   خالله 

حقوقها.
يوم  في  أن�ه  ق�واس«   « وتضيف 
عي�د األم قررنا االحتفال في كلية 
طريقتنا  على  الي�وم  بهذا  اللغات 
من  األولى  هي  سابقة  وفي  الخاصة، 
نوعها، حيث قمنا بشراء ما يقارب 
)70( وردة ت�م تقديمها لعدد من 
الرجال تكريم�ا لهم في هذا اليوم 
الذي حمل شعار » المرأة العظيمة 
تكرم الرج�ل العظيم« فضال عن 
وصحية،  رياضية  لنشاطات  إقامتنا 
القريب  في  وسنعمل  خيري،  وبازار 

العاجل على تنفيذ جدارية.
وفيما يتعلق بمبن�ى الكلية تؤكد 
» ق�واس« ح�رص الكلي�ة  على 
مبنى  لبناء  مادي  دعم  استقطاب 
جديد، م�زود بأح�دث القاعات 
واألجهزة، ما يس�هم في تطويرها 
أفضل  إيصال  ف�ي  قدرتها  وتعزيز 

العلوم والمعارف لطلبتها.
لغات  إدخال  إمكانية  مدى  وحول 
برامج  ضمن  تدريسها  يتم  جديدة 
الكلي�ة، تقول » ق�واس« » ليس 
مس�تقبلية  خطط  الكلي�ة  لدى 
إلدخال تخصصات ولغات جديدة، 
فكل ما يهمن�ا اآلن تعزيز وتطوير 
لغات  م�ن  الكلية  في  ندرس�ه  ما 
وكورية  وأسبانية  وإيطالية  ألمانية 
وفرنس�ية، وبعدها م�ن الممكن 
إع�ادة النظ�ر في إدخ�ال لغات 

جديدة.

خارج النص

قواس؟ رلى  هي  •من 
عميدة كلي�ة اللغات األجنبية في 
محبة  إنس�انة  األردنية،  الجامعة 
لآلخري�ن، صاحبة ح�ق، ما أقوله 
والقهر  الظل�م  أرف�ض  أطبقه،  
الواقع على المرأة ، فأنا من أنصارها 

ومؤيديها.
امرأة«؟  « كلمة  لك  تعني  •ماذا 
تزعجني تل�ك الكلمة، لما تحمله 

من معان�ي يتداوله�ا البعض من 
ضعف وانكس�ار وقم�ع، فالمرأة 
إنسانة لها حقوق وعليها واجبات، 

وأنا أؤمن باإلنسان.

في  اللحظ�ات  أصع�ب  •م�ا 
حياتك؟

تلك اللحظة التي توفي فيها والدي 
رحمه اهلل، ت�اركا قلوبا تعلقت به 
وأحبته، وفراغا من الصعب شغله، 
كثيرا  علينا  الفاجع�ة  تلك  أثرت 
حياته  وش�ريكة  والدتي  وتحديدا 
في كل تفاصيلها، لتحمل من بعده 
المس�ؤولية مضاعفة ، فتكون لنا 

األم واألب في آن واحد.

حياتك؟ لحظات  أسعد  •وما 
أس�عد اللحظات تلك التي ألمس 
فيه�ا أف�كارا تترنح أم�ام مقلة 
طلبتي، وهم يحاولون الس�عي إلى  
تنفيذه�ا، وإن فش�لوا فهي بداية 
فأنا  النجاح،  مش�وار  في  التحليق 
يقدمها  مشاركة  بأي  دائما  أرحب 
منهجي  ال  بنش�اط  تتعلق  الطلبة 
من شأنه صقل شخصياتهم وتنمية 
، لعم�ق العالقة التي  مهاراته�م 
دائما  أس�عى  والتي  بهم  تجمعني 

للحفاظ عليها.

بها؟ شعرت  فخر  •لحظة 
تلك اللحظة التي وقفت فيها أمام 
أس�تاذي ومعلمي مؤس�س قسم 
الدكتور  األستاذ  اإلنجليزية  اللغة 
المرحوم لويس مقطش، وهو يشيد 
بشخصيتي وجرأتي األدبية في قول 
الحق  وإبداء ال�رأي، في وقت كنا 
نعجز فيه ع�ن الحصول على كلمة 

مديح واحدة يطلقها لسانه.
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 - الكايد  هب�ة   - األردنية  أخبار 
نظم مركز المي�اه والطاقة والبيئة 
عمل  ورش�ة  األردنية  الجامعة  في 
لمناقشة التقرير الوطني الذي أعده 
المركز عن البنية التحتية واألجهزة 
الخالي�ا  بتكنولوجي�ا  الخاص�ة 

الشمسية المركزة في األردن.
التي  الورش�ة  جلس�ات  وتناولت 
من  هيلر«  »بيتر  الدكت�ور  حضرها 
مناقش�ة  األلمانية  الفضاء  وكالة 
تأسيس مختبرات بحثية في الخاليا 
آلية  وبح�ث  المركزة  الشمس�ية 
إنش�ائها وتجهيزه�ا بالمع�دات 
الالزم�ة ، إل�ى جان�ب مش�روع 
في  الشمس�ية  الطاقة  اس�تخدام 
تبريد مختبرات مركز حمدي منكو 

في الجامعة .
وق�ال مدي�ر المرك�ز الدكت�ور 

أحمد الس�اليمة إن الورش�ة تعد 
»إينر  لمش�روع  الرابعة  المرحلة 
مينا«  الممول م�ن وكالة الفضاء 
األلمانية، والذي تم بموجبه توقيع 
لنقل  والوكالة  المركز  بين  اتفاقية 
الشمس�ية  الخاليا  تكنولوجي�ا 

المركزة من ألمانيا إلى األردن.
هيلر  بيتر  الدكت�ور  أش�اد  بدوره 
ينظمها  الت�ي  الورش  بمس�توى 
المواد  بتطبيق  يتعلق  فيما  المركز 
التعليمي�ة الخاص�ة بتكنولوجيا 
المرك�زة،  الشمس�ية  الطاق�ة 
التحتية  البنية  تحسين  إلى  الهادفة 
في  المش�اركة  األعضاء  لل�دول 

المشروع.
الجانب  تع�اون  إلى  وأش�ارهيلر 
األلمان�ي ودع�م وزارة الخارجية 
تم  ال�ذي  للمش�روع  األلماني�ة 

تأسيس مختبرات بحثية في الخاليا الشمسية 
المركزة

في ورشة عمل نظمها »مركز المياه والطاقة والبيئة«

االنتهاء من مراحله األولى بنجاح، 
الخاصة  التعليمية  المواد  وإعداد 
الشمس�ية  الخاليا  بتكنولوجي�ا 
المركزة، ووض�ع اإلطار العام لها 

بالتنسيق بين الجانبين.
وتضمنت جلس�ات الورش�ة التي 
اس�تمرت لثالثة أي�ام اصطحاب 
والجزائر  مص�ر  من  المش�اركين 
إلى  إضاف�ة  والمغ�رب  وتون�س 
األردن، إل�ى جامعة مؤتة لإلطالع 
الطاقة  اس�تخدام  مش�روع  على 
لتولي�د  المركزي�ة  الشمس�ية 
والتدفئة  المياه  وتحلية  الكهرباء، 
البحر  منطقة  وزي�ارة  والتكييف، 
اس�تغالل  كيفية  لمعرفة  الميت 
في  المركزة  الشمس�ية  الطاق�ة 

عملية التبريد هناك.
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»العالول«  تستعرض دور المرأة األردنية الفاعل 
في المجتمع

ضمن برنامج »التبادل التعليمي« الذي نظمه مركز لغات »األردنية«

أخبار األردني�ة - هبة الكايد – 
بحقوقها  الم�رأة  تعريف  إطار  في 
ومكتسباتها، وتعزيز دورها في بناء 
والنهوض  وتنميتها  المجتمع�ات 
في  اللغات  مرك�ز  في  عق�د  بها، 
الجامعة األردني�ة برنامج التبادل 
التعليم�ي )CIEE( بحضور وزيرة 
نادية  الدكت�ورة  المرأة  ش�ؤون 

العالول. 
افتتاح  حفل  خالل  العالول  وقالت 
دورا  تلعب  الم�رأة  إن  البرنام�ج 
فاعال في دف�ع عجلة رقي وازدهار 
المجتمعات، بعد تمكينها سياسيا 
إلى  مشيرة  واقتصاديا،  واجتماعيا 
ضرورة  المرأة  بحقوق  المطالبة  أن 
من  المجتمعات  النتق�ال  حتمية 

حال إلى حال.

 واس�تعرضت العالول في كلمتها 
رؤية ورس�الة ال�وزارة فيما يتعلق 
بحق�وق المرأة، وآلية تكريس�ها 
فضال  ش�عبية،  اجتماعية  كثقافة 
عن دورها في مراقبة أوضاع المرأة 
والمس�اعدة  المش�ورة  وتقديم 
التعاون  إلى  الفت�ة  لها،  القانونية 
ومؤسس�ات  الحكومة  بين  القائم 
وضع  عب�ر  المدن�ي  المجتم�ع 
تشاركية  وبرامج  اس�تراتيجيات 
لتحقيق أهداف الوزارة في ارس�اء 
قواع�د ثابتة المعالم تس�هم في 

تعزيز دور المرأة في المجتمعات .
م�ن جانبها أك�دت عميدة كلية 
اللغ�ات األجنبي�ة الدكتورة رلى 
ق�واس عل�ى أن المطالبة بحقوق 
المرأة، من أهم القضايا التي تطرح 

على المس�توى الدولي واإلقليمي 
نص�ف  باعتباره�ا  والوطن�ي، 
المجتمع، وتؤث�ر تأثيرًا فعليا على 
اجتماعيا  وتنميته  المجتمع  تطور 
الصعب  من  وسياس�يا  واقتصاديا 

تجاهله.
التبادل  برنام�ج  أن  إل�ى  يش�ار 
التعليم�ي الذي ش�ارك فيه عدد 
األمريكيات  األكاديمي�ات  م�ن 
أمريكية  تعليمية  مؤسس�ات  من 
من  سلس�لة  تضم�ن  مختلف�ة، 
بحقوق  للتعري�ف  المحاض�رات 
المجتمع،  في  دورها  وتعزيز  المرأة 
باإلضافة إل�ى العديد من الزيارات 
ذات  والمراكز  للمعاهد  الميدانية 
العالق�ة، بهدف ترجم�ة الصورة 
النظري�ة حول واقع الم�رأة على 

أرض الواقع.
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إبراهي�م   – األردني�ة  أخب�ار 
حمدي  مرك�ز  في  عق�د  ذياب- 
منكو للبحوث العلمية في الجامعة 
متخصصة  تدريبية  ورشة  األردنية 
ف�ي »كتابة المش�اريع األوروبية 
االتحاد  من  المدعومة  المشتركة 

األوروبي«.
وبحس�ب مديرة المركز وضابطة 
األوروبي�ة  المش�اريع  ارتب�اط 
الدكتورة عبير البواب، يأتي انعقاد 
جلساتها  اس�تمرت  التي  الورشة 
الباحثين  قدرات  تعزيز  إلى  ليومين 
في حقل كتابة المشاريع األوروبية، 
الدعم  عل�ى  الحصول  وكيفي�ة 
األوروبي،  االتح�اد  م�ن  المادي 
فضال عن التعرف على كيفية إدارة 

المشاريع وتنفيذها.
أشرف  التي  الورش�ة  أن  وأضافت 
عليها خبراء متخصصون في مجال 
مؤسسات  من  األوروبية  المشاريع 

وتركي�ة،  وأس�بانية  إيطالي�ة 
انعكس�ت إيجابا على المشاركين 
من  عدد  أكب�ر  كتابة  خ�الل  من 
أوروبي�ًا  المدعوم�ة  المش�اريع 
لتطبيق  تموي�ل  عل�ى  للحصول 
أن  إلى  الفتة  المشاريع،  من  المزيد 
العام  لهذا  الوحيدة  هي  الورش�ة 
ومخرجاتها  نتائجها  ستخضع  التي 
لتقييم من قب�ل لجنة من الخبراء 

والمتخصصي�ن، لالس�تفادة من 
نتائجها اإليجابية وتجنب سلبياتها 

في المراحل المقبلة.
جلس�اتها  في  الورش�ة  وتناولت 
عديدة  محاور  والتدريبية  النظرية 
ذات الصلة بآلية كتابة المش�اريع 
واإلجراءات  تنفيذه�ا،  وخطوات 
المتبع�ة في الحص�ول على دعم 
م�ادي وغيرها م�ن المحاور ذات 

الصلة.

مهارات تعزيز قدرات الباحثين في كتابة 
المشاريع األوروبية

الشوابكة: القدرة على االستماع أداة رئيسة للوصول 
إلى حوار مثمر بناء

في ورشة عمل نظمها » حمدي منكو« 

في دورة حول فن الحوار والمناظرة

أخبار األردني�ة – إبراهيم ذياب- 
في  الطلبة  شؤون  عمادة  من  بتنظيم 
الجامعة األردنية، وبمش�اركة  )40( 
الدكتورة  قدم�ت   ، وطالبة  طالب�ا 
اللغات  مركز  من  الش�وابكة  سمية 
في الجامعة دورة بعنوان »فن الحوار 

والمناظرة من منظور أدبي«.
تهدف  الدورة  إّن  الش�وابكة  وقالت 
إلى تدريب طلبة الجامعة على الحوار 
القدرات  وإكسابهم  البّناء،  الصادق 
حوار  إلى  للوصول  الالزمة  التواصلية 
عالقات  بن�اء  من  يمكنه�م  مثمر 

تعاون مع اآلخرين.
االس�تماع  على  القدرة  أن  وأضافت 

من األدوات الرئيسية للتواصل بين 
الناس، ال سيما  في مواقف  الخالف 
والصراع ؛ لم�ا تلعبه من دور فعال  
في  التخفيف من الميول العدوانية 

في لحظات التوتر واالنفعال.
أكثر  من  »إن  الش�وابكة  وأشارت 
المش�اكل التي تواجهن�ا في فن 
الحوار االعتقاد السائد في أذهاننا  
ح�ول امتالكن�ا للحقيق�ة دون 
اآلخري�ن ، وأننا األق�در واألعلم 
على فهم كّل ما ي�دور من حولنا، 
األمر الذي يفضي ف�ي النهاية إلى 
خلل واضح في بنية الحوارويؤثر في 

نتائجه«.

سلسلة  ضمن  الدورة  انعقاد  ويأتي 
من النشاطات التي تنظمها  عمادة 
إطالق  على  للتحفيز  الطلبة  شؤون 
اإلبداعية  والمواه�ب  الق�درات 
وإعدادهم  وتنميته�ا،  للطلب�ة، 

لبناء مجتمع المعرفة والحضارة.
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في لقاء له...

قنطرة عش�ق بين مدينة الفحيص 
حيث ال�والدة والجذر، والواليات 
التحدي  حيث  األمريكية  المتحدة 
والسعي إلى إثبات الذات ، في غربة 
ص�ارع أقدارها وتغل�ب على برد 
لياليها، متس�لحا بأخالق عشيرته 
المخلص له�ا، ورضا والديه الوفي 
تفاصيلها  ويعي�ش  ليألفها  لهما، 
بحب وجد ومثابرة، ويتابع مشواره 
فيه�ا، فينهل من في�ض علم هو 
في  ليتدرج  وال�ده،  ووصية  غايته 
دراس�ته، فيتفوق على نفسه ومن 
حوله، ويبل�غ أعلى المراتب وأرفع 
طويلة  رحلة  بعد  ويعود  المناصب، 
دامت خمسا وعشرين عاما قضاها 
بين علم وعمل، إلى مس�قط رأسه 
متابعا  واالس�تقرار،  األمان  حيث 
بكفاح  بدأها  التي  حياته  مس�يرة 
وجل�د مؤكدا لكل م�ن حوله أن 
اإلرادة والتصمي�م مفت�اح بوابة 
النجاح، وأول الطريق لبلوغ س�لم 

المجد والعال.

في زاوي�ة »ع الخفيف«، ارتأينا أن 
يكون أول من يحل فيها ضيفا عزيزا 
الدكتور غالب صويص مدير وحدة 
الجامعة  ف�ي  والتدقيق  الرقاب�ة  

األردنية.

 حدثنا عن نفسك في سطور؟
أنا م�ن مواليد مدين�ة الفحيص، 
حاصل عل�ى درجتي البكالوريوس 
المدنية  الهندسة  في  والماجستير 
من جامعة  ألينوى في والية ألينوى 
األمريكية، ودرج�ة الدكتوراه في 
من  الهندس�ية  المش�اريع  إدارة 
األمريكية،  ويسترن  نورث  جامعة 
هم  أبن�اء  ثالثة  ول�دي  مت�زوج 
و  وليام«  »نبيل  و  جيري«،  »جليل 
»س�يرينا«، أعمل أستاذا في كلية 
األردنية،  الجامعة  في  الهندس�ة 
ومديرا لوح�دة الرقابة  والتدقيق 

في ذات الجامعة.
»جليل جيري« و »نبيل وليام«،هي 
أس�ماء مركبة، ما الس�بب الذي 
جعلك تتخذ منها أسماء ألبنائك؟

 حقيقة فلس�فة األسماء المركبة 
االس�م  أن  حيث  الكثير،  لي  تعني 
أحيانا يلع�ب دورا كبيرا في نجاح 
أبنائي  وألن  اإلنس�ان،  فش�ل  أو 
يحمل�ون الجنس�ية األمريكي�ة 
فضل�ت أن أس�ميهم بمثل تلك 
السفر  قرروا  حال  ففي  األس�ماء، 
المتحدة  الوالي�ات  ف�ي  للعيش 
األمريكي�ة مس�تقبال ، ال يجدوا 

صعوبة في التأقلم والتعامل مع من 
»جيري«  تداول  خالل  من  حولهم، 
و  »جليل«  م�ن  بدال  »ولي�ام«  و 

»نبيل« حيث المتداول هنا. 

من منهم األقرب إلى قلبك؟
ل�كل واحد منه�م »غالوته« في 
معزة  ل�ه  »جليل«  فابن�ي  قلبي، 
خاصة حيث أن�ه البكر، و »نبيل« 
أما  متمي�زة،  ش�خصية  صاحب 
»س�يرينا« فه�ي آخ�ر العنقود 
والس�كر المعقود التي في أحيان 

كثيرة أميل لها أكثرمن أخويها.

كيف تبدأ يومك؟
الخامس�ة  عند  باكرا  اس�تيقظ 
من  فنجان�ا  وارتش�ف  صباح�ا، 
تصفحي  أثناء  »اسبرس�و«  قهوة 
للمواق�ع اإللكترونية لمعرفة آخر 
الحاصلة  واألحداث  المستجدات 
محليا وعربي�ا وعالميا،  ثم أتوجه 
الزرع  ألس�قي  المنزل  حديقة  إلى 
حيث أج�د متعة كبي�رة  في هذا 
العم�ل، وبعده�ا أع�ود للمنزل 
وأجهز نفسي وأتوجه إلى عملي في 

الجامعة.

ع  اخلفيف

صويص: ال أندم على 
شيء والتدريس عشقي 

األول

أجرت الحوار: فادية العتيبي
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ع  اخلفيفع  اخلفيفع  اخلفيفع  اخلفيفع  اخلفيفع  اخلفيف

ماهي أسعد لحظات حياتك؟ 
على المس�توى العائلي  تلك التي 
حيث  عائلتي  أف�راد  بين  أقضيها 
أما  والفرح،  واإلطمئن�ان  األمان 
على مس�توى العمل األوقات التي 
أقضيها بين طلبتي أثناء تدريس�ي 
له�م، فأنا أنس�ان أعش�ق مهنة 
طلبتي  م�ع  وأتفاعل  التدري�س، 
خالل المحاضرة وخارجها بكل ود 
واحترام ، فه�م أبنائي وأصدقائي 
في آن واحد، لكن األوقات الجميلة 
بدأت تق�ل تدريجيا عندما كلفت 
وحدة  مدي�ر  بمنص�ب  للعم�ل 

الرقابة.

التي  اللحظات  أصعب  هي  وما 
مرت عليك؟

كثيرة ه�ي اللحظات الصعبة التي 
مرت علي أثناء وجودي في الغربة، 
لكن اللحظة التي ما زال وقع ألمها 
وفاة  يزول  ول�ن  قلبي  في  محفورا 
مشارك  ألستاذ  ترقيتي  بعد  والدي 

في منتصف عام 2009.

موقف محرج تعرضت له؟
موقف تعرضت ل�ه في طفولتي ما 
زلت أذك�ره حتى ه�ذه اللحظة، 
كلية  ف�ي  أدرس  كن�ت  وقته�ا 
»تراس�نطة« حيث أغلب طلبتها 
من أبناء المدين�ة ، وأنا ابن القرية 
الذي يفوقه�م أكاديميا، وفي يوم 
المدرس�ين  أحد  دخل  األيام  من 
فوضى  ف�ي  ليجده  الفص�ل  على 
أنه  ويبدو  الطلبة،  س�ببها  عارمة 
حتى يس�يطر عليه�م ويخيفهم 
توج�ه نوح�ي دون س�ابق إنذار 
وصفعني على وجهي دون أي ذنب، 
الهدوء  الطلبة  الت�زم  أثره  وعلى 
وبقيت أنا أعاني مرارة هذا الموقف 
له  تعرضت  آخر  موقف  اليوم،  حتى 
حيث  الموسيقى  أس�تاذ  قبل  من 
نادى باس�مي قائال م�اذا تفعل يا 
»صويص«؟ أتبحث عن »صيصان« 
الطلبة  يتمال�ك  لم  أثره�ا  وعلى 
وظلت  الضح�ك،  من  أنفس�هم 
القصة مالزمة لي مدة أربعة أسابيع 

حتى تناسوها.

ما هو أول راتـب تقاضيته في 
حياتك؟

كنت  حيث  صغي�را  كنت  عندما 
حينها  سنوات،   )9( العمر  من  أبلغ 
كنت أملك دراجة هوائية، أؤجرها 
قليلة  ق�روش  مقابل  ألصدقائ�ي 
ألش�تري بما جنيت�ه المثلجات« 
كنت  عندما  أم�ا  كريم«،  األيس 
في  دراس�تي  أثناء  عملت  ش�ابا 
أمريكا مقابل) 200) دوالر أسبوعيا 
أرس�لتها  تقاضيتها  مرة  أول  وفي 
محبة  ك�«عربون«  لوال�دي  فورا 

ووفاء.

التي  الجوائـز  أجمـل  ومـا 
تقلدتها؟

س�لمني  األولى  جائزت�ان  هم�ا 
الملك  ل�ه  المغفور  جالل�ة  إياها 
الحس�ين طيب اهلل ث�راه لتفوقي 
في محافظ�ة البلقاء، حيث كنت 
من أوائل طلبته�ا ، وكانت عبارة 
عن ساعة يد ومبلغ من المال أيضا 
حصلت  والثانية  لوال�دي،  قدمته 
مرحلة  في  دراس�تي  خالل  عليها 
جائزة   منحت  حيث  البكالوريوس، 
الش�رف  مرتبة  مع  »الصناع�ة« 

ومبلغ مالي قدره ) 5000( دوالر.

وما هي أكلتك المفضلة؟
دون  أتناوله  أمامي  يتوفر  طعام  أي 
أي تذمر، لك�ن أصارحك القول أن 
في  والحمص«  الفالف�ل   « تناول 
المطاعم الشعبية أحب إلي من أي 

طعام آخر. 
ماذا يعني »العلم« بالنسبة إليك؟

العلم أمر مسلم به في عائلتنا، كان 
والدّي يشجعان دائما على تعليمنا 
قد  الشهادات،  بأعلى  وتس�ليحنا 
يكون الس�بب  أنهم�ا لم يكمال 
دراس�تهما، فش�عرا أنه ال بد من 
خالل  م�ن  األمر  ه�ذا  تعوي�ض 
أبنائهم�ا الس�بعة الذي�ن آمنوا 
برسالتهما وحلم حياتهما، وظفروا 
بأعلى الرتب العلمية، مفتخرا بهم 

بين أفراد عائلته ومجتمعه.

كيف أنت والمطالعة؟
أحب المطالع�ة وتحديدا الكتب 
الصلة  ذات  األجنبي�ة  والمراجع 
بمج�ال عملي كإدارة المش�اريع 

والقيادة.

من هو قدوتك؟
قم للمعل�م وفه التبجي�ال ، كاد 
أستاذ  هو  رسوال،  يكون  أن  المعلم 
تلقي�ت التعلي�م عل�ى يديه في 
كنت  حيث  الجامعي�ة،  المرحلة 
تفكيره  وطريقة  بشخصيته  معجبا 
الطلبة،  مع  التعامل  في  ومنهجيته 
من  وكثي�را  ب�ه،  تأثري  لدرج�ة 
وعملي  حياتي  ف�ي  اتبعها  أطباعه 
أجمل  من   باتت  حتى  التدريس  في 

صفاتي .

التي  الصفات  أجمـل  هي  وما 
تتحلى بها؟

م�ن المفترض أن أت�رك الجواب 
لغيري ليقيمني، لكن ما اس�تطيع 
لآلخرين  محب  أنس�ان  أنني  قوله 
أكسبني  األمر  معاملتهم،  وأحسن 
ومحبة  زمالئي،  بين  طيبة  س�معة 
طلبت�ي واحترامه�م  ل�ي وهذا 

يكفيني.
هل هناك حكمة معينة تؤمن بها؟

كل إنس�ان لديه حكمة يؤمن بها، 
حكمت�ي أن أتمنى دائما األفضل، 
وأتوق�ع األس�وأ ف�ي أي لحظة، 
فالحياة مبني�ة على توقعات، فيها 
أوق�ات جميلة وق�د يحدث فيها 
أن  البد  وله�ذا  عصيب�ة،  أوقات 
يكون اإلنسان مستعدا لكل ما قد 

يواجهه في حياته .

علي  ندمت  أن  يوما  حصل  هل 
شيء؟

كم�ا يق�ال  »ال أندم على ش�ي 
والس�يء   ، أس�عدني  فالمخلص 
منحني التجرب�ة«،  وهي قناعة في 
عمل  من  اليوم  أقدمه  فما  داخلي، 
إيجاب�ي يفضي إل�ى نتيجة جيدة، 
ليس من الضروري أن أنتظر نتيجته 
غ�دا، فالس�عادة بالعطاء وليس 

باألخذ. 
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ع  اخلفيف

وهل هناك فرصة سـنحت لك 
ولم تحسن استغاللها؟

ف�ي الحقيقة أش�عر بالذنب تجاه 
والدي رحم�ه اهلل، كنت أتمنى أن 
أقضي معه أطول وقت ممكن، لكن 
ظ�روف الحياة  ومش�اغل العمل 
بمن  يقصر  ألن  باإلنس�ان  تدف�ع 
أحبهم وتعلق بهم دون أن يش�عر، 
بالذنب  شعور  و  ألم  على  ليستفيق 

يعايشاه بعد فوات األوان.

كيف تتطلع إلى جيل اليوم؟
لكل جيل معطياته وظروفه، وجيل 
-على  بعونه«  يك�ون  »اهلل  اليوم  
مس�تقبل  ينتظرهم  وصفه-،  حد 
غامص محف�وف بالصعاب ، لكن 
من  يمتلك  بجيل  التفاؤل  من  بد  ال 
تؤهله  التي  والقدرات  اإلمكانيات 
لمجابه�ة الظ�روف الصعبة التي 

تنتظره.

ومـا النصيحة التـي تقدمها 
لهم؟

ال بد من وجود األمل وإن كان هناك 
سهلة،   ليست  فالحياة  إحباطات، 
النفس   بثقة  التحلي  الشباب  وعلى 
واإلطالع  والصبر،  العزيم�ة  وقوة 
على تجربة الغرب واالستزادة بكل 
بلوغهم  في  ويس�هم  مفيد  هو  ما 

درجات العلم والتطور.

العنف  ظاهـرة  تقيـم  كيف 
الموجودة في جامعاتنا؟

جامعات  كل  ف�ي  موجود  العنف 
الكثافة  إن  برأيي  لكن  العالم،  دول 
محصورة  مس�احة  في  الطالبي�ة 
أحيان  في  تكون  توزيعها،  وس�وء 
لتصعيد  مس�اعد  عام�ل  كثيرة 
الخالف وخروجه عن السيطرة من 
ردعه،  على  الحقيقية  القدرة  دون 
حدوث  احتمالية  م�ن  يزي�د  مما 
عن�ف جامعي، فكلم�ا كان عدد 
الطلب�ة أقل كان هن�اك إمكانية 
أكب�ر لفض الخالف والمش�اكل 

والسيطرة عليها.
 باإلضاف�ة لما س�بق عامل الزمن 
وضرورة اس�تغالله في نش�اطات 

وتفيد  تفيده�م  وعلمية  ثقافي�ة 
جامعته�م، األمر الذي يخفف من 
إمكانية نشوب إشكاالت تؤدي إلى 

عنف جامعي .

ماذا تقـول للجامعة األردنية 
في عيدها الخمسين؟

بألف  الحبيبة  وجامعتن�ا  عام  كل 
خير، س�أروي قص�ة أعجبتني عن 
أنواع  أط�ول  الصقر  »الصق�ر«، 
أن  الممكن  وم�ن  الطيورعم�را، 
يعيش حت�ى 70 عام�ا، لكن عند 
التي  أظافره  تعج�ز  عاما   40 بلوغه 
كانت تتميز بالمرونة عن اإلمساك 
غذائه،   مصدر  هي  التي  بالفريس�ة 
معقوفا  الح�اد  منق�اره  ويصبح 
شديد االنحناء، وبسبب تقدمه في 
بسبب  ثقيلة  أجنحته  تصبح  العمر 
ثقل وزن ريش�ها، وتلتصق بالصدر 
الصعوبة  غاية  في  الطيران  فيصبح 

بالنسبة له.
تل�ك الظروف تض�ع الصقر أمام 
خيارين: إما أن يستس�لم للموت، 
تغيير  لعملية  نفس�ه  يخضع  أن  أو 
مؤلمة تس�تمر 150 يوما، حيث أن 
الصقر  من  تتطل�ب  العملية  تلك 

حيث  الجبل  قم�ة  إل�ى  التحليق 
عشه، فيقوم الصقر بضرب منقاره 
تنكسر  حتى  بش�دة،  صخرة  على 
مقدمته المعقوف�ة، وينتظر حتى 
ينمو المنقار م�ن جديد، ثم يقوم 
بعد ذلك بكسر مخالبه أيضا، وبعد 
أن تنمو مخالبه يبدأ في نتف ريشه 
القديم، وبعد خمس�ة أشهر يطير 
الصقر في رحلت�ه الجديدة وكأنه 
س�نة   30 ويعيش  جديد  م�ن  ولد 

أخرى.
ما أريد قول�ه هو أنن�ا نحتاج إلى 
إذا  األحي�ان  من  كثير  و  تغيي�ر، 
كنا نريد التكي�ف مع واقعنا، فإن 
الذي  والتغيير  التغيي�ر،  هو  الحل 
نحتاجه ف�ي جامعتنا هو التخلص 
من الط�رق التقليدية القديمة في 
خطط  وإتباع  والعمل،  التخطيط 
شأنها  من  منهجية   اس�تيراتيجية 
مصاف  إل�ى  بالجامعة  تدف�ع  أن 
جديدة  مرحلة  تبدأ  وأن  العالمية، 
من الجد والعمل وإدارة التغيير في 
ألقها  لها  ليعود  الخمسين،  عيدها 

ووهجها من جديد. 
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أحمد النسور

كيف ندعم صندوق الطالب الجامعي ..؟

مقاالت

تقوم نهضة األمم والشعوب إال على أكتاف أبنائها النابهين ممن تظهر 
مبكرا  الذكاء  مكامن  لديهم  وتتفجر  والنبوغ  اإلبداع  مخايل  عليهم 

كمنحة إلهية ال يد لإلنسان فيها .

عدد من هؤالء ينتمون إلى أسر فقيرة ال تكاد تملك قوت يومها فكيف لها أن تيسر 
تحولت  بعدما  وتكاليف  وأموال  أقساط  إلى  يحتاج  الذي  المتفوق  البنها  التعليم 

الحياة إلى سوق واإلنسان إلى بضاعة ومن ال يملك فإنه ال يستطيع أن يشري !
متفوقون من الطلبة الجامعيين قد ال يجدون المال كي يكملوا مشوارهم الجامعي 
وازدهاره  وتقدمه  للوطن  مددا  يكونوا  أن  يمكن  كان  نوابغ  من  الوطن  يحرم  مما 
احتياجاتهم  لسد  العمل  سوق  في  منخرطين  الدرس  مقاعد  يتركون  بعدما 
المعيشية وفي أحيان أخرى إلعالة عوائل ال تجد كفاف يومها مما يحجب الوطن 

عن خير كثير أغلى من النفائس كلها!

لمستحقيه  المالي  الدعم  لتقديم  الجامعي  الطالب  دعم  صناديق  جاءت  هنا  من 
أسس  واعتماد  والوساطات،  »القرابيات«  و  المحسوبيات  عن  بعيدا  الطلبة  من 
بواجباتها  قيامها  أمام  حائال  يقف  الصناديق  هذه  موارد  ضعف  أن  إال  موضوعية 
للقوة  مصدر  هم  الذين  واألذكياء  المبدعين  فقرائنا  من  فئة  رعاية  في  الوطنية 
والنماء ترتقي بهم األمم وترفع رأسها عاليا والتي ينبغي أن يتوجه بمدها بالمال 

المؤسسات والشركات ورجال األعمال ممن انعم اهلل عليهم.

تعيق  المستفيدين  من  القروض  تتطلبها  التي  والكفاالت  الصناديق  تعليمات 
العالي  التعليم  منظومة  أصاب  خراب  عن  ناهيك  منها،  منهم  أعداد  استفادة 

بسبب سياسة االستثناءات والكوتات والتعليم الموازي .
في هذا النطاق لم ال توفر الجامعات وبالتعاون مع القطاع الخاص فرصا للتشغيل 
قد  إضافية  بأعداد  البطالة  سوق  مد  من  بدال  والعمل  الدراسة  بين  ما  فيها  توائم 
وتنامي  والعصيان  والتمرد  للعنف  ومولدا  االجتماعي  التأزيم  في  سببا  تكون 

األحقاد والضغائن .
وبرغم  ألنهم  التعفف«  من  أغنياء  »تحسبهم  دراستهم  علقوا  طالب  هناك 
الدراسة  في  الستمرارهم  الكافي  المال  يملكون  ال  أنهم  إال  العالية  معدالتهم 

وفضلوا االلتحاق بأعمال متواضعة علها تسد بعض احتياجاتهم المعيشية .

الخير  أعمال  وتراجع  جميعا  بها  نمر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  في 
فإن األمر يتطلب من أبناء الوطن الميسورين أن يأخذوا أدوارهم في رعاية هؤالء 
وأن  المالئمة  المناخات  توفر  أن  الجامعات  وعلى  الفقراء  والمبدعين  النوابغ 
تبتدع أساليب جديدة خدمة للوطن واألجيال تسهم في توفير أجواء تتيح لهذه 

الفئة أن تكمل مشوارها في خدمة التنمية .
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د. سناء شعالن    

أفضل طريقة للّنجاح هي الّنجاح

مقاالت

هناك  كان  لما  غير،  ال  فكرة  كان  فلو  ذلك،  من  أكثر  لعّله  فكرة؟  الّنجاح 
للمحّصل  ارتقاء  حتى  وال  الحضارّي،  التّقدم  وال  اإلنسانّي،  للمنجز  وجود 
الخلقي والمعرفي واإلنساني، الّنجاح هو الّصورة العملّية الملموسة للوجه 
المتواري لفعالية وجود اإلنسان، هو البصمة للكائن المادّي المدرك للفكر والحضارة 

والّتكريس.
على  للحصول  عليها  الّسير  يمكن  للّنجاح  ثابتة  إستراتيجية  هناك  أّن  البعض  يعتقد 
نتائج أكيدة، وهذا أمر صحيح بشكل ما، ولكن له مزلق خطير، وهو مزلق تغيب اإلبداع 
والفكرّية  الّشخصّية  واألدوات  الخاصة  الملكات  وتوظيف  الفردّية  والجهود  والّذاتّية 
والحضارّية، بمعنى أّن اإلنسان عليه أن يوّظف مهاراته الخاصة، ويطّور قدراته بما يالئم 

عصره وظروفه وأدواته بقدر ما يحتذي درب غيره من الّناجحين.
مقدار  ،واّن  الّنجاح  ممارسة  هي  للّنجاح  المثلى  الطريقة  أّن  إلى  بنا  يخلص  كّله  وذلك 
حبيس  إبقاءه  عمليًا،ال  واقعًا  جعله  على  بقدرتنا  وبآخر  بشكل  محكوم  الّنجاح 

الّنظريات والفرضيات ووجهات الّنظر وسير العاملين الّناجحين.
يستطيع المرء أن يشّكل مفهومًا عامًا لطرق الّنجاح وفق معارفه ومعلوماته عن تاريخ 
الّناجحين والمنجزين،ولكن عليه أن يحّدد وبصدق مواطن القوة والضّعف عنده،ليضع 
خطته وفق هذه المعطيات، ليس عليك أن تكون نسخة عن اآلخر كي تنجح مثله،بل قد 
يكون هذا الّسعي الجاهل سببًا حقيقيًا لفشل مرّوع،؛ ألّن شكل وجودك اإلنساني بكّل 
بساطة مختلف عن  شكل وجود اآلخرين ، وهذه حقيقة إدراكها يختزل نصف الّطريق 

نحو تحديد خطة الّنجاح ومسارها.
اإلنسان،  يتبّنها  أن  يمكن  الهدف،  إلى  للوصول  مشتركة  وقواسم  عامة   مالمح  هناك 
في  خطيرة  مآزق  دون  مراده  إلى  فيخلص  البشر،  كّل  دون  هو  يناسبه  بما  ويفّعلها 

مسيرته، ومن أهم تلك المالمح لطريق الّنجاح:
يكون  ال  فالّدعاء  بالعمل،  عليك  ولكن  عنده،  من  فالّتوفيق  هلل،  الّدعاء  في  أخلْص   *

رفيقًا للكسل أبدًا؛ فالكسل معصية، فكيف يوّفق اهلل عاصيًا؟!!!!!!
*أنت ال شك موهوب بشيء ما، ابحْث عن موهبتك، وال تخجْل منها مهما كانْت.

والّنجاح،  التمّيز  إلى  وطريقك  أداتك  واجعلها  موهبتك،  من  لالستفادة  خطة  *ضْع 
ولتتكّون خطتك من أهداف قريبة سهلة، وأهداف بعيدة صعبة المنال، ولكن ممكنة.

وال  واستغّلها،  فيها،  والقوة  الجمال  مواطن  عن  وابحْث  بها،  واقبْل  نفسك،  أحبَّ   *
تتوّقف حزينًا عند مواطن الّضعف والّنقص في نفسك.

 * اهلل العظيم خلقك بشرًا ال مالكًا ال يخطىء، إذن تعّلْم من خطئك، وال تخجْل من 
الّسؤال والمحاولة دون يأس.

 * ال تيأس  أبدًا، واعرْف طرق الفشل كي تعرْف طرق الّنجاح، وال تصّدق أبدًا بالحّظ، 
فالحّظ حجة الفاشلين.

والمعلمون  و  والوالدان  لك.  المخلصين  بالمحّبين  نفسك  تحّصن  أن  على  احرْص   *
واألصدقاء المخلصون هم خير محبين مخلصين لك، فال تبعدهم عنك، واستفد من 

تجاربهم ونصائحهم.
*البشر أنواع، فكن إنسانًا شجرًة تعطي حتى من ضربها بحجر، أو كسر غصنًا منها.

 *تفشُل- ولو نجحَت لحين- إن خسرَت:
1- تواضعك.

2- إخالصك وامتنانك لمن عّلموك وساعدوك.
3- ورغبتك في المزيد من العمل والّنجاح.

*تّعرْف على قصص نجاح اآلخرين، واجتهْد لتكن لك خطة نجاح خاصة.
*الّنجاح الحقيقي ليس فقط مكاسب شخصية نحّققها، وأحالم ذاتية تصبح واقعًا، بل 

هو رضا اهلل، واحترام النفس والّناس، وحّب العطاء الذي يدرُك أكبر عدد من البشر. 
* الّناجح ال يكون كّذابًا أو غادرًا أو منافقًا أوشريرًا.

*الّناجح في الغالب إنسان يحترم آدميته وآدمية كّل البشر.
*الّنجاح الحقيقي أن ال تخسر احترامك لنفسك، وحّبك للّناس، ورحمتك بهم.

*إّن بدأَت تفّكر بطريقة للّنجاح، فأنَت قد أنجزَت الخطوة األولى في طريقه.
*فكر ثم توّكل ثم اعمل.
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أفضل طريقة للّنجاح هي الّنجاح

أ.د. مجلي محمد محيالن 

الملك المصلح عبد اهلل الثاني ابن الحسين

مقاالت

بين الثورة العربية الكبرى، ونحن نتفّيأ ظاللها ، التي قادها في مطلع القرن 
والثورة   ،  - ثراه  اهلل  طيب   - علي  بن  الحسين  الهاشمي  الشريف  العشرين 
الثاني  اهلل  عبد  المصلح  الملك  جاللة  يقودها  التي  الكبرى  اإلصالحية 
نور  من  حروف  والعشرين  الحادي  القرن  مطلع  في   - خطاه  اهلل  سدد   - الحسين  ابن 
نضيع  ال  »إنا  آياته  محكم  في  الرباني  الوعد  ويزينها  المعاصر،  العربي  التاريخ  يسطرها 
أجر المصلحين«. فحين أطلق الشريف الهاشمي – رحمه اهلل – الرصاصة األولى معلنا 
كيانا  وصاروا  العميق،  سباتهم  من  ونهضوا  العرب  استيقظ  الكبرى،  العربية  الثورة 
عربيا مستقال، وحلقت رايات الهاشميين خفاقة على ذرى األردن، من الملك عبد اهلل 

األول المؤسس إلى الملك عبد اهلل الثاني المصلح، وستبقى خفاقة بإذنه تعالى. 
الحياة  نحو  الحراك  يقود  من  وهو  المباركة،  أفعاله  بنجوم  مزدانة  جاللته  مسيرة  إن 
الفضلى للمواطن؛ فها هو جاللته أول من يفتح باب اإلصالح لتلج منه مواكب فرسان 
التغيير، فمنذ أن تولى جاللته مسؤولياته التاريخية انتهج خطوات حقيقية في اإلصالح 
كان  جاللته  أن  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  شاملة،  إصالحية  مبادرات  بعدة  وقام 
نماذج  باعتبارهم  ويقدمهم  الدولية،  المحافل  إلى  األردني  الشباب  يصحب  زال  وما 
للمواطن األردني المتميز، فهو من يشحذ همم الشباب، ويعّبر دائما عن اعتزازه وثقته 

بهم. 
نضيف إلى ذلك جوالته الميدانية: العلنية منها أو السرية يتفقد المواطنين، ويتلمس 
أصوات  يوصل  من  نفسه  هو   - اهلل  حفظه   - فيكون  وشكواهم،  همومهم  قرب  عن 
األم  حديث  تحدثه  عجوز  إلى  يجلس  جاللته  فترى  المسؤولين،  بعض  إلى  المواطنين 
يأسو  البالد  سيد  عين  غير  عنها  األعين  بعض  نامت  فقد  يدها؛  ذات  ضيق  تبثه  لالبن 
جرحها، فترفع يديها تتضرع إلى اهلل أن يحفظه ويرعاه، وليس بعيدا ما قام به جاللته 
من زيارات شملت كافة أنحاء المملكة بكل محافظاتها، فجاب شوارعها وأحياءها، 

وكشفت هذه الزيارات عن تالحم العالقة بين القيادة والشعب.
وفي ذات اإلطار حين وصل صوتنا في مستشفى الجامعة األردنية إلى جاللته هّب يتابع 
شهر  في  األردنية  الجامعة  مستشفى  إلى  تاريخية  بزيارة  فقام  الصحي،  الشأن  بنفسه 
شباط من هذا العام، وتجول في مرافقه، وأبدى اهتماما كبيرا باحتياجات المستشفى، 
وأمر بسداد ديونه، وأعاد الحياة إلى وحدات أغلقت، فجزاه اهلل عنا وعن المرضى خير 
مصلحة  يخدم  بما   ، الصحة  وزارة  مع  اتفاقية  توقيع  جاللته  زيارة  أثمرت  كما  الجزاء، 

المريض أوال، وبما يتيح فرصة للمؤسستين أن تخدما بشكل أفضل.
وال يفوت جاللته اإلصالحات الدستورية، فهو على رأس هرم المطالبين باإلصالحات 
العربي  الصوت  صار  جاللته  صوت  أن  ذلك  إلى  أضف  نهضتها،  وزعيم  الدستورية 
يتمحور  الذي  الوقت  في  الدولية،  المحافل  في  الفلسطينية  القضية  عن  المتحّدث 

الحديث فيها عن الربيع العربي وما عاد صوت يسمع عن القضية سوى صوته.
إنني ال أبالغ إذ أقول إن جاللته يذكرنا بالتاريخ العربي المضيء الذي قرأنا فيه أن سيدنا 
عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه- كان يتجول بين الرعية يعرفهم وال يعرفونه، يسألهم 
بهذه  جاللته  ولكن  وانقضى،  مضى  جميل  عربي  زمان  ذاك  أن  ظننا  حتى  حاجتهم 
المسيرة يعيد لنا ألق الزمان العربي العظيم بقادته، واستحضر في خاتمة كالمي مرة 

أخرى قوله تعالى »إنا ال نضيع أجر المصلحين«.
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 في كل صباح، حيث زقزقة العصافير تداعب أسماعنا، ودموع الندى تبلل أوراق أزهارنا، نتذكر صوت 
مخيلتنا  سلبت  بكلمات  أرواحنا،  ويحاكي  مشاعرنا  ليدغدغ  مذياعنا،  أثير  عبر  يصدح  وهو  فيروز«   «

وأحيت ذكرياتنا.

ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 

الصوت وتالوين الموسيقى وأجمل األزياء، في لوحة فنية أبدع في تنسيقها رسامها.

مناسباتنا،  سماء  في  لمعت  التي  النجمة  تلك  العربية«،  الموسيقى  »فرقة  األردنية  الجامعة  كورال  و 
لتوقظ  أرواحنا،  قيثارة  على  عزفت  وألحان  إحساسنا  تشحذ  بكلمات  التميز،  طابع  عليها  وأضفت 
مشرف،  وطني  لتاريخ  متشابكة  عشق  قصص  ناسجة  الليل،  رحم  من  النهار  يولد  كما  تماما  مشاعرنا، 

وتراث عريق أصيل.

فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 

تاركة بصمة من الصعب نسيانها.

إطاللة جديدة لـ »كورال« الجامعة  في يوبيل 
»األردنية« الخمسين

شرفات

كتبت: فادية العتيبي
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إطاللة جديدة لـ »كورال« الجامعة  في يوبيل 

شرفات

فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 
فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 
فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 

وأحيت ذكرياتنا.

ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  ذلك وفي  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 
ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 
ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 

الصوت وتالوين الموسيقى وأجمل األزياء، في لوحة فنية أبدع في تنسيقها رسامها.
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 

الصوت وتالوين الموسيقى وأجمل األزياء، في لوحة فنية أبدع في تنسيقها رسامها.
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 

مناسباتنا،  سماء  في  لمعت  التي  النجمة  تلك  العربية«،  الموسيقى  »فرقة  األردنية  الجامعة  كورال  و 
لتوقظ  أرواحنا،  قيثارة  على  عزفت  وألحان  إحساسنا  تشحذ  بكلمات  التميز،  طابع  عليها  وأضفت 
مناسباتنا،  سماء  في  لمعت  التي  النجمة  تلك  العربية«،  الموسيقى  »فرقة  األردنية  الجامعة  كورال  و 
لتوقظ  أرواحنا،  قيثارة  على  عزفت  وألحان  إحساسنا  تشحذ  بكلمات  التميز،  طابع  عليها  وأضفت 
مناسباتنا،  سماء  في  لمعت  التي  النجمة  تلك  العربية«،  الموسيقى  »فرقة  األردنية  الجامعة  كورال  و 

مشرف،  وطني  لتاريخ  متشابكة  عشق  قصص  ناسجة  الليل،  رحم  من  النهار  يولد  كما  تماما  مشاعرنا، 
لتوقظ  أرواحنا،  قيثارة  على  عزفت  وألحان  إحساسنا  تشحذ  بكلمات  التميز،  طابع  عليها  وأضفت 
مشرف،  وطني  لتاريخ  متشابكة  عشق  قصص  ناسجة  الليل،  رحم  من  النهار  يولد  كما  تماما  مشاعرنا، 
لتوقظ  أرواحنا،  قيثارة  على  عزفت  وألحان  إحساسنا  تشحذ  بكلمات  التميز،  طابع  عليها  وأضفت 

وتراث عريق أصيل.
مشرف،  وطني  لتاريخ  متشابكة  عشق  قصص  ناسجة  الليل،  رحم  من  النهار  يولد  كما  تماما  مشاعرنا، 

وتراث عريق أصيل.
مشرف،  وطني  لتاريخ  متشابكة  عشق  قصص  ناسجة  الليل،  رحم  من  النهار  يولد  كما  تماما  مشاعرنا، 

فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 

 في كل صباح، حيث زقزقة العصافير تداعب أسماعنا، ودموع الندى تبلل أوراق أزهارنا، نتذكر صوت 
مخيلتنا  سلبت  بكلمات  أرواحنا،  ويحاكي  مشاعرنا  ليدغدغ  مذياعنا،  أثير  عبر  يصدح  وهو  فيروز«   «
 في كل صباح، حيث زقزقة العصافير تداعب أسماعنا، ودموع الندى تبلل أوراق أزهارنا، نتذكر صوت 
مخيلتنا  سلبت  بكلمات  أرواحنا،  ويحاكي  مشاعرنا  ليدغدغ  مذياعنا،  أثير  عبر  يصدح  وهو  فيروز«   «
 في كل صباح، حيث زقزقة العصافير تداعب أسماعنا، ودموع الندى تبلل أوراق أزهارنا، نتذكر صوت 

وأحيت ذكرياتنا.
مخيلتنا  سلبت  بكلمات  أرواحنا،  ويحاكي  مشاعرنا  ليدغدغ  مذياعنا،  أثير  عبر  يصدح  وهو  فيروز«   «

وأحيت ذكرياتنا.
مخيلتنا  سلبت  بكلمات  أرواحنا،  ويحاكي  مشاعرنا  ليدغدغ  مذياعنا،  أثير  عبر  يصدح  وهو  فيروز«   «

ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  ذلك وفي  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 
ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 
المشهد المتكامل الجميل الذي مزج بحرفية معقدة  بين التراث الكالسيكي والوطني وبين أسطورة 
ذلك  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  ذلك وفي  نتصورأمامنا   أن  إال  يسعنا  ال  األردنية،  جامعتنا  تقيمها  وطنية   أو  اجتماعية  مناسبة  كل  وفي 

وتراث عريق أصيل.

فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 
فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 
فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 

تاركة بصمة من الصعب نسيانها.
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 

تاركة بصمة من الصعب نسيانها.
الحس، مد جسور إبداعه لتعانق موهبتهم التي تفجرت كموجات بحر الطمت بحسها وأدائها أذواقنا، 
فن راق يقدمه أعضاءها ومؤديها، بحرفية متناهية تلفت األنظار وتبهر األسماع، يقودها فنان مرهف 



قائد  يحدثنا  »شرفات«  زاوية  وفي 
نصيرات  نضال  الدكتور  الفرقة 
رفيع  وذوق  بحس  تلون  حديث  في 
األردنية  الجامعة  كورال  ويقول 
هي  العربية«  الموسيقى  »فرقة 
عمادة  في  المشكلة  الفرق  إحدى 
الجيتارات،  كفرقة  الطلبة،  شؤون 
وفرقة  الشرقي،  التخت  وفرقة 
الموسيقى الكالسيكية وغيرها من 
و30  عازف    20 من  وتتكون  الفرق، 

مؤدي ومؤدية.
بتقديم  تعنى  الفرقة  »إن  ويضيف 
الموروث الغنائي األردني والعربي، 
كما ينصب تركيزها على الفلكلور 
إلى  باإلضافة  األردني  الوطني 
لطبيعة  تبعا  العربي  الموروث 

المناسبة المشاركة فيها«.
البداية  كانت  يقول  بداياتها  عن 
في  توفرت  حيث   ،1991 العام  في 
مواهب  الوقت  ذلك  في  الجامعة 
والعزف،  الغناء  في  برعت  شابة 
باإلضافة إلى وجود كادر متخصص 
دفع  الذي  األمر  الموسيقى،  في 
بإدارة الجامعة إلى تكاتف الجهود 
موسيقية   فرقة  إلطالق  وتضافرها 
مناسباتها،  كل  في  الجامعة  تمثل 
الغناء  سماء  في  نجمها  ليلمع 
الجامعات  فرق  بين  صيتها  وينتشر 

األخرى.
شاركت  قائال:  نصيرات  ويتابع 

المناسبات  من  العديد  في  الفرقة 
والدولية،  المحلية  والمهرجانات 
في  مشاركتها  إلى  باإلضافة 
أقيمت  التي  اإلبداعية  المخيمات 
فضال  والبتراء،  العقبة  مدينتي  في 
تقيمها  التي  االحتفاالت  عن 

الجامعة.
رسالة  أن  على  نصيرات  ويؤكد 
الجامعة  فلسفة  من  تنبع  الفرقة 
الجانب  إظهار  في  األردنية 
وصقل  الطلبة،  لدى  اإلبداعي 
الجوانب  كافة  في  شخصيتهم 
الوجداني،  الجانب  وخصوصا 
وغرس  لديهم،  التوازن  وإحداث 
العليا  والمثل  والقيم  المفاهيم 
فلسفة  مع  يتالءم  بما  والوطنية 

األردن والجامعة.
ويشير نصيرات إلى دور النشاطات 
الطلبة  شؤون  عمادة  في  الثقافية 
ممن  الجامعة  طلبة  دعم  في 
يملكون موهبة فنية سواء في حقل 
الغناء أو العزف أو الشعر أو الرسم 
تلك  صقل  بهدف  التمثيل،  أو 
الجرأة  بعناصر  وتدعيمها  الموهبة 

والقدرة على مواجهة الجمهور.
سنوات  قبل  استحدثنا  لقد  ويقول 
عمادة  في  موسيقية«  »مدرسة 
بطلبة  تعنى  الطلبة،  شؤون 
المواهب  أصحاب  من  الجامعة  
على  والتدرب  بها  لاللتحاق  الفنية 

التي  الموسيقية  اآلالت  من  نوع  أي 
تدريبهم  على  يشرف  يرغبونها، 
طلبة   من  أغلبها  متخصصة  كوادر 
وقسم  الموسيقية  النشاطات 
الموسيقى في كلية الفنون ، مقابل 
أجور رمزية مقارنة ألجور المدارس 

الموسيقية المتخصصة.
الفرقة  أعضاء  جميع  ويضيف 
اختالف  على  الجامعة  طلبة  من 
غير  األكاديمية،  تخصصاتهم 
الموسيقى،  علم  في  متخصصين 
وجميعهم متطوعين ال يتلقون أي 
يقدمونها  التي  الجهود  نظير  أجر 
خالل مشاركاتهم ، ونأمل أن يكون 
هناك حوافز مادية  لهم في الفترة 

المقبلة.
نسعى  ويقول  نصيرات  ويتابع 
واالبتكار  التجديد  إلى  دائما 
 ، تقديمها  يتم  التي  األغاني  في 
على  دائما  حريصون  نحن  ولهذا 
التقيد بمواعيد التدريب التي  يتم 
أسبوعيا  مرات  ثالث  تحديدها 
تبعا  طويلة  لساعات  وتستمر 
عن  فضال  الطلبة،  فراغ  ألوقات 
ثابتا  موعدا  السبت  يوم  تحديد 

للقيام بالتدريبات الالزمة. 
وحول أبرز التحديات التي يواجهها 
إنه  نصيرات  يقول  الفرقة  أعضاء 
ترصدها  التي  الموازنة  خالل  من 
للفرقة  الطلبة  شؤون  عمادة 
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بشكل  الطالبية  وللنشاطات 
أن  اهلل  وبحمد  استطعنا  عام، 
التي  والعقبات  الصعاب  كل  نذلل 
طريق  في  تقف  أن  الممكن  من 
بأهمية  إليمانها  وانتشارنا،  تقدمنا 
الذي  والدور  المنهجية  النشاطات 
فنية  صورة   إبراز  في  الفرقة  تلعبه 

مشرقة للجامعة.
حاليا  تستعد  الفرقة  أن  ويضيف 
األيام  خالل  جديدة  بحلة  للظهور 
تم  بزي  تزينها  خالل  من  القادمة، 
طرحه في إحدى المسابقات ووقع 
عدد  شراء  تم  كما  عليه،  االختيار 
الالزمة،  الموسيقية  اآلالت  من 
بجامعتنا  تليق  بصورة  لتظهر 

األردنية ومكانتها بين الجامعات.
ومشاركاتها  نشاطاتها  وحول 
نصيرات  يقول  والعربية  المحلية 
من  العديد  في  شاركنا  لقد 
التي  والمهرجانات  المناسبات 
ومؤسسات  الجامعة  أقامتها 
أننا  كما  المحلي،  المجتمع 
شاركنا في عدة احتفاالت أقامتها 
محافظة العاصمة بمنا سبة األعياد 
في  مشاركتنا  جانب  إلى  الوطنية، 

مهرجان األغنية الوطنية.
وحول مشاركة الفرقة في مهرجان 
لنا  أرسلت  حال  وفي  فإنه  جرش 
أول  سنكون  للمشاركة  دعوة 

المهرجان  يمثله  لما  لها،  الملبين 
مستوى  على  فريدة  مكانة  من 
والعالمية،  العربية  المهرجانات 
فيما سيكون هناك مشاركات على 
ضمن  الفرقة  لطلبة  فردي  مستوى 

فعاليات »بشائر جرش«.
فرقة  أن  إلى  نصيرات  ويشير 
كوكبة  خرجت  العربية  الموسيقى 
صقلت  ممن   ، الفنانين  من  متميزة 
ومنهم  وشخصيتهم  مواهبهم 
محمد رمضان ومحمد رافع اللذان 
المسابقات  برنامج  في  شاركا 
الرحمن  وعبد  »ستارأكاديمي«، 
مهرجان  في  شارك  الذي  القيسي 
الغناء األردني، وأخيرا يزن الصباغ 
خالل  الثالث  المركز  على  الحاصل 

مشاركته في ذات المهرجان.
على  لمشاركاتنا  وبالنسبة 
حتى  فنحن  العربي  المستوى 
دعوة  أي  نتلق  لم  اللحظة  هذه 
يكون  أن  نأمل  ولكن   ، للمشاركة 
عدد  في  لنا  مشاركات  هناك 
السنوات  في  العربية  الدول  من 

القادمة.
الفرقة  وتطلعات  طموحات  وحول 
ال  طموحات  لدينا  نصيرات  يقول 
نكون  ألن  دائما  ونسعى  تنتهي، 
الفرق  مصاف  وفي  المقدمة،  في 
اإلمكانيات  من  فلدينا  العالمية، 

التي  الفنية  والمواهب  والخبرات 
الجد  مادام  ذلك،  لبلوغ  تؤهلنا 
حلم  والنجومية  عملنا،  أساس 

تطلعاتنا. 
الفرقة  استعدادات  وعن 
لالحتفالية التي ستقيمها الجامعة 
يقول  الخمسين  عامها  لبلوغها 
احتفالية  تنظيم  بصدد  نحن 
خاصة ننتظر الحصول على موافقة 
إقامة  سيتم  حيث  إلقامتها، 
هادف  مسرحي  غنائي  استعراض 
يتكاتف في إعداده جميع موظفي 
دائرة النشاطات كل حسب طبيعة 
فرقة  إلى  باإلضافة  تخصصه، 

الكورال والمسرح .
يحاكي  –نصيرات-   بحسب  و   
لوحاته  خالل  من  االستعراض 
األردنية  الجامعة  مكانة  الفنية  
الحبيب،  الوطن  هذا  في  وأهميتها 
حبه  عن  الجامعي  الطالب  ليعبر 
التي  وذكرياته  ألروقتها،  وحنينه 
في  كان  سواء   تفاصيلها  تمحى  لم 

مرحلة الدراسة  أوما بعدها.
وفي كلمة أخيرة يقول نصيرات كل 
الجامعة  إلدارة  والتقدير  الشكر 
والمشهود  الموصول  الدعم  على 
له الذي تقدمه الجامعة للنشاطات 
والنشاطات  عام  بشكل  الطالبية 

الثقافية والفنية بشكل خاص.
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تهنئة للدكتور مفلح الحويطات

تهنئة لألستاذة الدكتورة أمل الخاروف

تهنئة للدكتور خالد علي الخرزي

تهنئة للزميلة أماني السرحان

تهنئة للزميل مؤيد درويش الكاشف

تهنئة للزميلة لينا ملكاوي

تهنئة للزميل صهيب الهروط

تهاني

الدكتور  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
مفلح ضبعان الحويطات بمناسبة تعينه 
 / اللغات  كلية  في  مساعدا  أستاذا 

العقبة .....مبروك

األستاذة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
مركز  من  الخاروف  أمل  الدكتورة 
على  حصولها  بمناسبة  المرأة  دراسات 

جائزة الباحث المتميز 2011... مبروك 

الدكتور  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
تعيينه  بمناسبة  الخرزي  علي  خالد 
الجراحة  قسم  في  مساعدًا  أستاذًا 

الخاصة في كلية الطب  .... مبروك  

الموظفة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
دراسات  مركز  من  السرحان  أماني 
الجديد  المولود  بمناسبة  المرأة  

»معن« .... مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
األمن  دائرة  من  الكاشف  درويش  مؤيد 
 « الجديد  المولود  بمناسبة  الجامعي 

سيف الدين«... مبروك 

الزميلة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الثقافي  المركز  من  ملكاوي  لينا 

اإلسالمي بمناسبة الزفاف .... مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
صهيب علي الهروط الموظف في مركز 
على  حصوله  بمناسبة  االستشارات 
الخاص  القانون  في  الماجستير  درجة 

...مبروك  
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ترقية
قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية كل من:

القضاة  محمد  الدكتور   -
من قسم اللغة العربية وآدابها في 

كلية اآلداب إلى رتبة أستاذ 

اهلل  عبد  بثينة  الدكتورة   -
حمد  من قسم الفيزياء في كلية 

العلوم  إلى رتبة أستاذ 

محمود  أسامة  الدكتور   -
الهندسة  قسم  من  زيد  أبو 
الهندسة  كلية  في  الميكانيكية 

والتكنولوجيا إلى رتبة أستاذ 

ناصر  أنس  الدكتور   -
هندسة  قسم  من  الربضي 
الهندسة  كلية  في  الحاسوب 

والتكنولوجيا إلى رتبة أستاذ 

محيالن  منى  الدكتورة   -
أستاذ  رتبة  إلى  اللغات  مركز  من 

مشارك

محمد  سفيان  الدكتور   -
عبد ربه من كلية العلوم إلى رتبة 

أستاذ مشارك

عبد  أحمد  الدكتور   -
طب  كلية  من  محمود  العزيز 

األسنان إلى رتبة أستاذ مشارك 

أحمد  خالد  الدكتور   -
الهندسة  كلية  من  درابكة 
أستاذ  رتبة  إلى  والتكنولوجيا 

مشارك

الدومي  حيدر  الدكتور   -
والتصنيع  التغذية  قسم  من 
الغذائي في كلية الزراعة إلى رتبة 

أستاذ مشارك 

حمدي  مازن  الدكتور   -
الفنون  قسم  من  عصفور 
كلية  في  والبصرية  التشكيلية 
الفنون والتصميم إلى رتبة أستاذ 

مشارك

أحمد  محمد  الدكتور   -
رتبة  إلى  الشريعة  كلية  من  رشيد 

أستاذ مشارك

حمد  أحمد  الدكتور   -
الخوالدة من كلية العلوم التربوية 

إلى رتبة أستاذ  

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