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مؤتمرات ومنتديات

مؤتمرون  أجمع  أخباراألردنية- 
اإلبداع  ثقافة  تأصي�ل  أهمية  على 
الرياضي  المج�ال  في  واالبت�كار 
والعربي  المحلي  المس�توى  على 
الرياضيين  وتش�جيع  والعالم�ي، 
اإلبداع   تحقيق  على  فيه  والعاملين 
معنوية  حواف�ز  توفير  خ�الل  من 

ومادية مناسبة.
وأكدوا في اختت�ام أعمال مؤتمر 
الذي  الثال�ث  الرياضي  اإلب�داع 
عقد في رح�اب الجامعة األردنية 
تح�ت ش�عار)مواطن اإلبداع في 
بمشاركة  الرياضية(،  المؤسسات 
ضرورة  عل�ى  عربية،  دول�ة   )17(
في  المنش�ودة  التنمية  تحقي�ق 
به  للوص�ول  الرياض�ي  القط�اع 
إل�ى العالمي�ة، مش�يرين إلى أن 
انعق�اد المؤتمر فرص�ة حقيقية 
للق�اء الباحثين م�ن كافة أرجاء 
المعم�ورة، للوق�وف عل�ى أبرز 
وعرض  والمعرفة،  العل�م  جوانب 
آخر ما توصل إلي�ة العلم الحديث 

في الحقل الرياضي.

وكان المؤتمر ال�ذي نظمته كلية 
التربي�ة الرياضي�ة ف�ي الجامعة 
السمو  صاحب  جائزة  مع  بالتعاون 
الش�يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
قد  الثالثة،  للمرة  الرياضي  لإلبداع 
حظي برعاية سمو األمير فيصل بن 
الحس�ين رئيس اللجنة األولمبية، 
حيث انتدب سموه رئيس الجامعة 
الفتتاح  الطراونة  اخليف  الدكتور 

أعمال المؤتمر.

اس�تمرت  المؤتمرالذي  وج�اء 
أعماله ليومين إلى اإلسهام في نشر 
ثقافة اإلبداع واالبتكار في المجال 
الرياضية  المؤسسات  في  الرياضي 
والدولي،  العربي  الصعيدي�ن  على 
وتحقيق أه�داف جائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي.

جلسة االفتتاح
وأك�د الطراونة ف�ي كلمة ألقاها 
خ�الل افتت�اح أعم�ال المؤتمر 
أمناء  مجل�س  عض�و  بحض�ور 

الجائ�زة، ووزير العم�ل الدكتور 
عاطف عضيبات وأمين عام اللجنة 
وعمداء  الجغبير،  الن�ا  األولمبية 
كلي�ات الجامع�ة األردنية، على 
اهتمام الجامع�ة بالبحث العلمي 
في  اإلبداع  لرعاية  الدائم  وسعيها 
الدور  مثمنا  المج�االت،  مختلف 
األمير  سمو  به  يقوم  الذي  الريادي 
محمد بن راش�د آل مكتوم ممثال 
بالجائزة التي تحمل اسمه في دعم 

وتحفيز اإلبداع الرياضي.
وقال رئيس الجامع�ة » إن العصر 
ال�ذي نحيا فيه هو عص�ر اإلبداع 
ليس  اليوم  فاإلب�داع  منافس،  بال 
رفاهية وال خي�ارًا، بل بديل أوحد 
أمام األمم لالس�تمرار في مسيرة 

النهضة والتقدم«.
وأض�اف الطراون�ة »إن العال�م 
فجر  منذ  الرياض�ة  عرف  بأس�ره 
انطالق  قب�ل  وحت�ى  التاري�خ، 
اليونان  ف�ي  األولمبية  األلع�اب 
والفلسفة  والفن  الحضارة  عاصمة 
والرياض�ة، لتم�ر الس�نون التي 
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ارتق�ت بالرياض�ات التي تفرعت 
منه وتش�عبت إلى رياضات فردية 
وقتالية وجماعية جسدية وعقلية، 
وتناقلته�ا الش�عوب وطورته�ا 

وسوقتها من جيل إلى جيل« .
ودعا الطراونة إلى ضرورة االهتمام 
تثري  التي  القيمة  المؤتمر  بمحاور 
أن  إلى  مش�يرا  الرياضية،  الحركة 
التاج  ت�زال  وما  كان�ت  الرياضة 
والروح  العقل،  يزين  الذي  المرصع 

الناصعة التي تلون اإلدارة.
من جانبه قال أمين عام جائزة سمو 
الش�يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الش�يخ أحمد الشريف إن الجائزة 
أضحت عي�دا س�نويا للمبدعين 
والمتخصصي�ن،  األكاديميي�ن 
نتاج  جاءت  الجائزة  أن  إلى  مشيرا 
التنمية  لتحقي�ق  حكيم�ة  رؤية 
الرياضي،  القطاع  في  المنش�ودة 
والوصول به إلى العالمية من خالل 

تكريم وتقدير المبدعين.
التن�وع  أن  الش�ريف  وأض�اف 
والدقة  والموضوعية  المؤسس�ي 
من أبرز س�مات العمل في الجائزة 
اتخذته  لما  األربع�ة،  دوراتها  في 
مع  تتناس�ب  جديدة  آلي�ات  من 
تعنى  التي  الجائزة  وفلس�فة  فكر 
بتأصي�ل ثقافة اإلب�داع وتحقيق 
من  أن  إلى  الفت�ا  الجائزة،  أهداف 
أبرز إنجازاتها إدراج مساق لإلبداع 
الرياضية  التربية  كلية  قي  الرياضي 
ومش�اركة   ، األردنية  الجامعة  في 

زهاء )70( بحثا في هذا المؤتمر.
المساندين  بكافة  الشريف  ورحب 
به�ا،  والمش�اركين  للجائ�زة 
الجميع  بإبداع  اهتمامه�ا  مؤكدا 

واإلداري  الفن�ي  المس�توى  على 
مؤازرة  إلى  باإلضافة  والتحكيمي، 
مؤسسات تعنى بالشأن الرياضي من 
مختلف الدول المحلية واإلقليمية 

والعالمية.
التربية  كلية  عمي�د  قال  ذلك  إلى 
األردنية  الجامع�ة  في  الرياضي�ة 
الدكتور عربي المغربي إن الجامعة 
تتطلع إلى حج�ز مقعد متميز في 
العريقة،  العالمية  الجامعات  ركب 
عظيمة  إنج�ازات  من  تحققه  بما 
س�تفتح أمام خريجيها ومبدعيها 
آفاق�ا رحبة في العم�ل والعطاء، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انعقاد 
احتفاالت  ضم�ن  جاء  المؤتم�ر 

الجامعة بيوبيلها الذهبي.
االهتمام  أن  المغرب�ي  وأض�اف 
بالمبدعي�ن لم يعد م�ن الظواهر 
تعطى  التي  واإلقليمي�ة  المحلية 
يندرج  أضح�ى  بل  بالغة،  أهمي�ة 
االستثمارية  المشاريع  مظلة  تحت 
على  بالفائدة  ويع�ود  والتنموية، 
ش�ريحة واس�عة م�ن المجتمع، 
ما يس�هم ف�ي تطوي�ر إبداعهم 
في  المش�اركة  م�ن  وتمكينهم 
عل�ى  بمجتمعاته�م  النه�وض 

مستوى اإلنجازات الرياضية .
الدكتورعبداألمير  شكر  جهته  من 
العل�وان م�ن جامع�ة البص�رة 
عن  نيابة  كلمت�ه  في  الع�راق  في 
الجامعة  المؤتمر،  في  المشاركين 
في  المؤتمر  الستضافتها  األردنية 
نسخته الثالثة، مقدرا لسمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم اهتمامه 

باإلبداع والمبدعين الرياضيين.

أوراق أبحاث وندوات تناولت 
عناوين بارزة في الشأن 

الرياضي
وتخلل�ت جلس�ات المؤتمر على 
مدار يومين مناقشة زهاء )70( ورقة  
عم�ل  متخصص�ة تناولت محاور 
عديدة  ذات صل�ة بعلوم اإلبداع 
التدريب  مجاالت  أبرزها  الرياضي، 
وتقيي�م  الرياض�ي،  واالنتق�اء 
الجودة العملية للبرامج التعليمية 
المتخصص�ة ف�ي كلي�ة التربية 
االسكندرية،  جامعة  في  الرياضية 
باإلضافة إلى أثر استخدام أساليب 
التدري�س ف�ي تنمي�ة القدرات 
ومس�توى  الحركية،  اإلبداعي�ة 
التفكير اإلبداعي لدى طلبة معهد 
النش�اطات البدنية والرياضية في 
ضوء بعض المتغيرات ذات الصلة.
من  العديد  تن�اول  أيض�ا  وجرى 
الوقت  ممارس�ة  حول  المواضيع 
اإلبداع  مه�ارات  تنمية  في  وأثره 
الهيئات  مدي�ري  ل�دى  اإلداري 
الرياضية، وأهمية العالقات العامة 
في تس�يير األندية الرياضية، ودور 
المدرب المبدع في تماسك الفريق 
العبي  نظ�ر  وجهة  م�ن  الرياضي 
الجماعية  الرياضي�ة  المنتخبات 
اإلداري  واإلبداع  مؤتة،  جامعة  في 
كمدخ�ل لزي�ادة فعالي�ة إدارة 
األندية الرياضية، ومدى ممارس�ة 
مش�رفي ومدربي أندي�ة البرامج 
األبحاث  من  وغيره�ا  التحضيرية 
دول  من   باحثون  قدمه�ا  القيمة، 
المتح�دة،  العربي�ة  اإلم�ارات 
والس�ودان،  ومصر،  والجزائ�ر، 
واليمن،  وفلس�طين،  والع�راق، 

باإلضافة إلى األردن.
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ن�دوات  المؤتم�ر  ف�ي  وعق�د 
ومحاضرات المس�ت في مجملها 
عناوي�ن ب�ارزة ذات عالقة وثيقة 
ما  منها  المؤتمر،  ومحاور  بأهداف 
من  البحر  منى  الدكت�ورة   تناولته 
المتحدة   العربية  اإلم�ارات  دولة 
في ن�دوة عقدت بعن�وان »تربية 
اإلبداع«  أهمية تنمية روح اإلبداع 
الرياضي،  بالش�أن  المهتمين  لدى 
واألس�اليب  تعزي�زه،  وكيفي�ة 

المتبعة في ذلك.
وقدم أمين ع�ام الجائزة الدكتور 
مفصال  ش�رحا  الش�ريف  أحمد 
بالتجارب  تعنى  التي  الجائزة  لرؤية 
المبتكرة،  واألس�اليب  الفريدة، 
غي�ر  النجاح�ات  إل�ى  مش�يرا 
المسبوقة التي أسهمت في تحقيق 
إنج�ازات رياضية متمي�زة فاقت 

التوقعات، ويصعب تكرارها.
محاضرة  ف�ي  الش�ريف  وأضاف 
ل�ه أن من أب�رز أه�داف الجائزة 
عمقًا  أكثر  ش�املة  رؤي�ة  تحقيق 
وس�يلة  وجعلها  لدورالرياض�ة، 
تصنيف لإلبداع اإلنس�اني، وإبراز 
بالمبدعي�ن  الخاص�ة  الجه�ود 

في ش�تى الميادي�ن والقطاعات 
وعلى كافة المس�تويات، وتأصيل 
مفه�وم اإلب�داع واالبت�كار في 
المس�توى  على  الرياضي  المجال 
المحلي والعرب�ي والعالمي، فضال 
عن ح�ث الك�وادر الرياضية على 
اإلسهام الفاعل في تطوير الرياضة 
العالمية، مشيرا إلى أن الجائزة في 
تخصيصها  سيتم  القادمة  نسختها 

لالتحادات الرياضية.
إلى ذلك عقدت ندوة حول اإلبداع 
وعلم النف�س االجتماعي، أدارها 
األردن  من  النه�ار  حازم  الدكتور 
وضمت األعض�اء الدكتور محمد 
إبراهيم شحادة من مصر والدكتور 

جاسم عباس علي من العراق .
الجديد  ح�ول  ندوة  عقد  تم  كما 
فيها  تح�دث  المنش�طات  ف�ي 
الدكتور كم�ال الحديدي، وندوة 
حول المحددات البيئية في انتقاء 
الناصر  للدكتورعب�د  الناش�ئين 
ندوة  عقد  إلى  باإلضافة   ، القدومي 
والتس�ويق  واإلدارة  اإلبداع  حول 
فايز  الدكت�ور  أدارها  الرياضي�ة، 
وضمت  األردن  م�ن  عريض�ة  أبو 

الزهراني  سعيد  الدكتور  األعضاء 
م�ن الس�عودية والدكتور محمد 
العراق والدكتورة  من  عبد الوهاب 

آمال إبراهيم من السودان.

مطالبات بتدريس مادة 
اإلبداع الرياضي ووضع منهاج 

خاص لها
وعلى صعيد متصل وفي الجلس�ة 
الختامية التي عقدت برعاية عميد 
الجامعة  في  الرياضية  التربية  كلية 
وحضور  المغربي،  الدكتورعرب�ي 
أمين عام الجائ�زة الدكتور أحمد 
كليات  عمداء  من  وعدد  الشريف 
التربية الرياضية في األردن والوطن 
برفع  المش�اركون  أوصى  العربي، 
برقية شكر وتقدير إلى سمو األمير 
اللجنة  رئيس  الحس�ين  بن  فيصل 
األولمبي�ة على رعايت�ه الكريمة 
للمؤتمر، و أخرى إلى س�مو الشيخ 
آل  راش�د  بن  محمد  ب�ن  حمدان 
راعي  دب�ي  عهد  ول�ي  مكت�وم، 

الجائزة.
وخرج المؤتمرون بضرورة إش�عار 
عمداء كليات التربية الرياضية في 
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الوطن العربي، بأهمية تدريس مادة 
اإلبداع الرياضي على المس�تويين 
)البكالوريوس والدراسات العليا(، 
وتكليف مجموعة من األكاديميين 

لوضع منهاج خاص لهذه المادة.
تكليف  المؤتم�ر  ف�ي  تقرر  كما 
الدكتور  للجائ�زة  الع�ام  األمين 
بعض  مع  باالتصال  الشريف  أحمد 
لتوضيح  اللغة  علماء  من  األساتذة 
معنى مصطلحي اإلبداع واالبتكار، 
يندرج  المصطلحين  من  أي  وتحت 
مفهوم الحق�ل الرياضي، من أجل 
حل اإلشكال الحاصل بين الباحثين 
حول هذين المفهومين المتقاربين

استقطاب  على  المشاركون  وحث 
بعض من أعضاء الهيئة التدريسية 
من كلي�ات أخ�رى للجائزة، لهم 
عالقة مباشرة من خالل دراساتهم 
وبحوثه�م ومؤلفاتهم عن اإلبداع 
من  لالس�تفادة  ع�ام،  بش�كل 

خبراتهم.
دوريا  المؤتمر  يكون  أن  إلى  ودعوا 
ويعقد سنويا لتشجيع الباحثين في 
الوطن  في  الرياضية  التربية  كليات 
العرب�ي، على البدء ف�ي اإلعداد 
لدراساتهم وبحوثهم، بحيث تكون 
أكثر عمقا وفائ�دة، وأن تكون لها 

عالقة مباشرة باإلبداع الرياضي.

انفتاح  ض�رورة  عل�ى   وأك�دوا 
التربية  كلي�ات  عل�ى  الجائ�زة 
الرياضي�ة ف�ي الوط�ن العرب�ي 
والعالمية،  اإلقليمية  والمؤسسات 
األولمبية  اللج�ان  في  والمتمثلة 
الرياضية  واالتح�ادات  الدولي�ة 
العالمي�ة لتب�ادل المعرفة  فيما 
الجائزة  لخدمة  وتوظيفه�ا  بينها، 
وأهدافه�ا، فض�ال عن تش�كيل 
لجنة خاصة الختي�ار أفضل بحث 
في  س�تعرض  التي  البح�وث  من 
وتقديم  المقبل�ة،  المؤتم�رات 
تش�جيعا  مجزية  مالي�ة  مكافأة 
للباحثين بعد وضع شروط االختيار 

الالزمة لذلك.
 وفي إطار التوصيات، تمت مخاطبة 
كليات  وعمداء  األولمبية  اللجان 
التربية الرياضية في الوطن العربي، 
بضرورة توعي�ة المجتمع بخطورة 
المنشطات من خالل المحاضرات 
بأنواعها،  والصحافة  والبروشورات 
لما لها من تأثير مباش�ر على حياة 

الرياضيين والصحة العامة .
للمؤتمر  الختامي  الحفل  وش�هد 
على  التقديرية  الش�هادات  توزيع 
الجهات  وتكري�م  المش�اركين، 
وتبادل  واإلعالميي�ن،  الداعم�ة 

الدروع التذكارية.

» الشريف« يوجه كتاب شكر 
» لألردنية«

لجائزة  العام  األمين  وجه  ذلك  إلى 
محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 
الرياضي الدكتور أحمد الش�ريف 
كتاب ش�كر إلى رئي�س الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
وألس�رة كلية التربي�ة الرياضية، 
في  بذلت  الت�ي  للجهود  تقدي�را 
اإلبداع  مؤتم�ر  إنج�اح  س�بيل 
الرياضي، ولوف�د الجائزة مما كان 
له بالغ األثر في تحقيق رؤية الجائزة 
المشاركة  من  المرجوة  واألهداف 

في المؤتمر.
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أش�اد  األردني�ة-  أخب�ار 
متخصصون وباحثون  خالل أعمال 
المؤتمر الرابع »األردن والسعودية 
-عالقات راسخة وتعاون مشترك« 
والمميزة  المتينة  العالقات  بعمق 
والسعودية،  األردن  بين  ما  القائمة 
والوثيقة  الراسخة  الروابط  بفضل 
كافة  ف�ي  الجانبين  تجم�ع  التي 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت 

واالجتماعية.

ويهدف المؤتمر الذي نظمته »بترا 
في  واألبحاث«  للدراسات  الدولية 
الجامع�ة األردنية، إلى تناول عمق 
البلدين،  بي�ن  تربط  التي  العالقة 
وتس�ليط الضوء على كافة أبعاد 

تلك العالقة التي ش�كلت محطة 
مضيئة للترابط األخوي، فضال عن 
اإلسالمية  القضايا  دعم  في  دورها 

والعربية، ودعم التضامن العربي.

واس�تعرض وزير الدولة لش�ؤون 
س�ميح  واالتص�ال  اإلع�الم 
أعمال  افتتاح�ه  لدى  المعايط�ة 
المؤتمرمندوب�ا عن رئيس الوزراء 
تربط  الت�ي  المميزة  العالق�ات 
أنها  مؤكدا  الش�قيقين،  البلدين 
التي  التقليدية  العالقات  تجاوزت 
وتجاوزت  األرق�ام،  لغة  تحكمها 
لتشكل  والطرح  القسمة  عمليات 
عالقة تع�د أنموذجا في العالقات 

العربية –العربية.

وأك�د المعايط�ة دور البلدي�ن 
محيطهما  ضم�ن  وعالقاتهم�ا 
العرب�ي، ودورهم�ا ف�ي ت�وازن 
المنطق�ة، مؤك�دا أن البلدي�ن 
وقيادتيهما اختارا بعدهما العربي.

م�ن جهتها قال�ت نائب�ة رئيس 
الخيمي  هالة  الدكت�ورة  الجامعة 
إن هن�اك العديد من الروابط التي 
تجمع البلدين الشقيقين من أبرزها 
والمصاهرة  والثقافة  والدين  اللغة 

والتاريخ.

النائب  المؤتم�ر  رئي�س  ووصف 
العالق�ات  الخرابش�ة  محم�ود 
باالستراتيجية  السعودية  األردنية 
العق�ود،  م�ر  عل�ى  الممت�دة 

المعايطة : عالقاتنا تجاوزت األرقام 
وتغلغلت في الجذور 

في مؤتمر »العالقات األردنية السعودية«
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السياس�ية  الروابط  متانة  تزيدها 
واالقتصادية واالجتماعية.

األردن  أن  الخرابش�ة  وأض�اف  
تضعان  وقيادتيهما  والس�عودية 
مصلحة األمة العربية وحمايتها من 
التوسعية  الطموحات  ذات  القوى 
في أعلى س�لم أولوياتها، مش�يرا 
إلى أن الس�عودية من أكثر الدول 
العربي�ة دعما ل�أردن، ومؤكدا 
في الوقت ذاته أن األردن وش�عبه 
يقدر للمملكة العربية الس�عودية 
جهودها في ض�م األردن إلى دول 

مجلس التعاون الخليجي.

في  الس�عودي  الس�فير  وأش�اد 
المملكة االردنية الهاش�مية فهد 

ب�ن عبد المحس�ن الزي�د بعمق 
 ، البلدين  بي�ن  االخوية  العالقات 
امام  وتطورها  استمراريتها  مؤكد 
التحديات المشتركة التي تشهدها 
الى  ومشيرا   ، والس�عودية  االردن 
العالقة المميزة التي تربط صاحبي 
الجاللة عب�د اهلل الثاني وعيد اهلل 

بن عبد العزيز .

من جهته قال المدير التنفيذي ل� 
الخرابشة  منور  للدراسات«  »بترا 
إن العالقات بي�ن البلدين وصلت 
آفاقا متقدمة تكش�ف عن روابط 
العالقات  مشهد  في  مسبوقة  غير 
بي�ن البلدي�ن، وترتك�ز لثوابت 
أن  إلى  مش�يرا  راس�خة،  تاريخية 
ال�دول العربي�ة كاف�ة أحوج ما 

تكون في الوق�ت الحالي إلى تعزيز 
العالقات فيم�ا بينها للوصول إلى 

التكامل االقتصادي والسياسي.
في  عقد  ال�ذي  المؤتمر  وناق�ش 
رح�اب الجامع�ة األردني�ة عبر 
متخصصة  عمل  أوراق  جلس�تين 
تركزت ف�ي مجملها على تكاملية 
الس�عودية  األردنية  العالق�ات 
المنطقة،  اس�تقرار  عل�ى  وأثرها 
ودور تل�ك العالق�ات ف�ي دعم 
القضاي�ا اإلس�المية والعربي�ة، 
والتعاون  العربي،  التضامن  ودعم 
مكافحة  في  واألمني  االستراتيجي 
واالستثمارات  واإلرهاب،  الجريمة 
الس�عودية في األردن وأثرها على 
االقتص�اد، إضافة إل�ى العالقات 
الوثائق  ف�ي  األردنية  الس�عودية 

التاريخية.
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مؤتمرات ومنتديات

خبراء  دع�ا  األردنية-  أخب�ار 
متخصصون  وباحثون  أكاديميون 
استراتيجية  خطة  تبنى  ضرورة  إلى 
طويلة المدى من قبل وزارة التربية 
الموهبة  بش�ؤون  تهتم  والتعليم 
واإلبداع؛ تعززمن اكتشاف الطلبة 
الموهوبي�ن والمتفوقي�ن وفق�ا 
للمعايير العالمية، وتسهم في خلق 

بيئة إبداعية لجيل األلفية الثالثة.
وطالبوا في اختتام أعمال المؤتمر 
العلم�ي األول ألبح�اث الموهبة 
رحاب  ف�ي  عقد  ال�ذي  والتفوق 
بين  ما  الفترة  في  األردنية  الجامعة 
س�بل  بتأطير  الماضي،  تموز   10-9
التعاون بين المؤسس�ات المحلية 
والعربي�ة الت�ي تهت�م بالموهبة 
في  للمشاركة  ودعوتها  واإلبداع، 
المناسبات والمؤتمرات التي تعنى 
بالحقل اإلبداعي، لتبادل المعارف 

الحديثة واالستفادة منها في شحذ 
موهبتهم  وتنمية  الطلب�ة  طاقات 

بما يسهم في تطوير شكل العالم.
ويأتي انعق�اد المؤتمر الذي حظي 
محمد،  تغريد  األميرة  سمو  برعاية 
الدولية  المؤسس�ة  من  كمبادرة 
للش�باب والبيئة والتنمية وبدعم 
م�ن الجامع�ة األردني�ة، بهدف 
التي  األبحاث  من  مجموعة  تقديم 
تعن�ى بالموهبة، وبحث طرق دعم 
الموهوبين سواء في مرحلة التعليم 
المدرسي أو مرحلة التعليم العالي، 
فضال عن استقصاء البحث العلمي 
في تطوير واقع المؤسسات التربوية 
على  والتعرف  العرب�ي،  العالم  في 
إعداد  مجال  في  العالمية  التجارب 
مرحلتي  ف�ي  التنموية  البرام�ج 

التعليم األساسي والعالي.
تحت  عقد  الذي  المؤتم�ر  وتناول 

لجيل  إبداعية  تربية  نحو  ش�عار« 
رئيس  بحس�ب   ، الثالثة«  األلفية 
اللجنة الملكية االستشارية لتطوير 
التعليم رئي�س اللجنة التحضيرية 
للمؤتم�ر الدكتور م�روان كمال 
محاور مهم�ة تركزت في مجملها 
تطوير  في  العلمي  البحث  دور  على 
واقع المؤسس�ات التربوية العامة 
االتصال  وس�ائل  ودور  والخاصة، 
االجتماعي في تأس�يس منظمات 
التربوية،  المؤسس�ات  في  التعلم 
ونقل المع�ارف الحديثة في مجال 
واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
إلى  والتعليم  التربي�ة  مج�ال  في 
إلى  باإلضاف�ة  العرب�ي،  العال�م 
اس�تعراض تجارب عالمية ناجحة 
في إعداد برامج تنموية في مرحلتي 

التعليم األساسي والعالمي. 

دعوات لتبني خطة استراتيجية خاصة 
بشؤون اإلبداع والتفوق 

في المؤتمر العلمي األول ألبحاث الموهبة
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جلسة االفتتاح

والبحث  العالي  التعليم  وزير  وقال 
لدى  عويس  وجيه  الدكتور  العلمي 
افتتاحه أعمال المؤتمر مندوبا عن 
س�مو األميرة تغريد محمد إن كل 
متسائال  إبداع،  نواة  لديه  إنس�ان 
ونكتش�ف  نش�جع  نحن  »ه�ل 
قادرة  مؤسساتنا  وهل  المبدعين؟ 
عل�ى اكتش�اف المبدعين؟ وهل 
نحن ف�ي صدد تغيي�ر يخدم هذا 

الهدف أم ال؟«.
وأش�ار عويس إل�ى قناعت�ه بأن 
يجب  للطلبة  تدرس  التي  المناهج 
طاقاتهم،  لشحذ  موجهة  تكون  أن 
ولخل�ق جي�ل يحت�رم اآلخرين، 

ويفهم الديمقراطية.
التحضيرية  اللجن�ة  عضو  ووصف 
للمؤتمر رئيس جامعة اربد األهلية 
الدكتور محمد الصباريني التفكير 
اإلبداعي بأنه ال يحدث فجأة، وإنما 
يعلم وينمى ويربى، الفتا إلى ضرورة 
في  التربوية  األنظم�ة  اس�تثمار 
طاقات الطلبة وإمكاناتهم الذاتية 

في جميع المراحل التعليمية.
وأك�د الصبارين�ي أن الموهوبين 
وطنية  ث�روة  ه�م  والمتفوقي�ن 
بالرغم  األهمية،  غاية  في  وعالمية 

المجتمعات  في  نسبتهم  تدني  من 
دورهم  إل�ى  مش�يرا  العالمي�ة، 
وخلق  األفكار  صناع�ة  في  الفعال 
اإلبداع�ات، ما يس�هم في تطور 

المجتمعات وارتقائها.
العام  الرئي�س  اعتبر  جهت�ه  من 
للش�باب  الدولي�ة  للمؤسس�ة 
والتنمية الدكتور عدنان الطوباسي 
والمعرفة  التعل�م  ج�ودة  في  أن 
تحفز  خطوات  واالبتكار  واإلبداع 
البحث  عل�ى  اإلنس�انية  النفس 

األفضل واألكثر بقاء ونقاء.
ضرورة  على  الطوباس�ي  وش�دد 
اس�تناد المناهج التدريس�ية إلى 
معايير عالمي�ة، تركز على العمق، 
جل  وتوظيف  المعرفة،  واستنتاج 
مواقف  ف�ي  الطالب  يتعلم�ه  ما 

حياته.

على  المؤتمر  جلس�ات  وناقشت 
عمل  ورق�ة   )12( يومي�ن  م�دار 
متخصص�ة تناولت ف�ي مجملها  
مختلف قضاي�ا الموهبة واإلبداع 
المتخصصين  م�ن  نخبة  قدمها   ،
وتنمية  والتعليم  التربية  حقول  في 
المواه�ب، بدأه�ا وزي�ر التربية 
والتعليم الدكتور فايز الس�عودي 
بورق�ة عم�ل ح�ول »دور وزارة 

التربي�ة والتعليم في رعاية التفوق 
والموهب�ة« ، تناول فيه�ا أركان 
ودور  األردن�ي،  التربوي  النظ�ام 
الوزارة في رعاية الطلبة المتفوقين 

والموهوبين.
البرامج  أهم  على  السعودي  وعّرج 
في  والمتعلقة  حالي�ًا  المنف�ذة 
المل�ك  كم�دارس  المتميزي�ن 
وبرنامج  للتمي�ز،  الثاني  عبداهلل 
الترفيع  أي  األكاديمي،  التس�ريع 
االس�تثنائي م�ن ص�ف آلخ�ر، 
وبرنامج المراك�ز الريادية للطلبة 
ومنظومة  والموهوبين،  المتفوقين 
ال�وزارة  تمنحها  الت�ي  الجوائ�ز 
في  مش�يرا  المتميزين،  للطلب�ة 
الوقت ذاته إل�ى مختلف تفاصيل 
في  ال�وزارة  وإجراءات  مبادرات 
لطلبة  اإلبداعية  الطاق�ات  رعاية 

المدارس.
التربية  وزير  اس�تعرض  جهته  من 
إبراهيم  الدكتور  األسبق  والتعليم 
في  عالمية  تجارب  ورقته  في  بدران 
إعداد برام�ج تنموية في مرحلتي 
التعليم األساس�ي والعالمي، فيما 
تطرق رئيس مجلس إدارة ش�ركة 
والطاقة  البيئة  الستش�ارات  ألفا 
الدكتور المهندس غازي الخضيري 

في ورقته إلى إدارة اإلبداع.
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مؤتمرات ومنتديات

نضال  الدكت�ور  ق�دم  ذلك  إلى   
في  األعمال  كلي�ة  م�ن  الفيومي 
الجامع�ة األردنية ورقة عمل حول 
العالي:  للتعليم  اإلبداعية  »الرؤية 
من  س�لط  استش�رافية«،  نظرة 
خاللها الضوء على الرؤية الجديدة 
عملية  في  إبداعية  حالة  تخلق  التي 
فيما  خصوصا  العال�ي،  التعلي�م 
وأعضاء  والطلبة  بالمناهج  يتعلق 

هيئة التدريس، والبيئة الجامعية .
 وتحدثت الدكتورة خوله القدومي 
م�ن جامعة اربد األهلي�ة عن دور 
البيئة المدرسية في تنمية الموهبة 
فؤاد  الدكت�ور  وقدم  واإلب�داع، 
عمل  ورقة  الس�عودية  من  مرداد 
للطالب  القيمية  التربي�ة  تناولت 
لمجتمع  التحول  ظل  في  الموهوب 

المعرفة )األلفية الثالثة (.
ورك�ز الدكتور بالل ال�وادي من 
جامعة الدمام في الس�عودية  في 
ورقت�ه على الري�ادة واإلبداع في 
التعلي�م اإللكتروني باس�تخدام 
التواصل  ومواقع  التعلي�م  أنظمة 
الباحثة  وتناول�ت  االجتماع�ي، 
عالية  األميرة  كلية  من  القرنة  ريما 
الطالب  تعلي�م  اس�تراتيجيات 

التعلم،  وصعوب�ات  الموهوبي�ن 
عبيد  الباحثة ماجدة  فيما تحدثت 
الموهوبين  تعل�م  خصائ�ص  عن 
والمتفوقي�ن ودورهم ف�ي  تنمية 

اإلبداع .

الجلسة الختامية
ودعا المشاركون في ختام فعاليات 
األول  العرب�ي  العلمي  المؤتم�ر 
تبنى  إلى  والتفوق  الموهبة  ألبحاث 
المدى  طويلة  اس�تراتيجية  خطة 
من قب�ل وزارة التربي�ة والتعليم 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

تهتم في شؤون الموهبة واإلبداع.
العلمية  األبح�اث  بدعم  وأوصوا 
الخاص�ة بالموهوبي�ن م�ن قبل 
ووزارة  والتعلي�م  التربي�ة  وزارة 
التعليم العالي، والتنس�يق بينهما 
لالس�تفادة م�ن المتخصصي�ن 
في المؤسس�ات التربوي�ة العامة 

والخاصة.
إيجاد  بضرورة  المؤتمرون  وطالب 
للموهوبي�ن  مس�تقبلية  ف�رص 
س�واء ف�ي الجان�ب األكاديمي 
أوالوظيف�ي، وإعداد مس�ابقات 
الفرصة  تتي�ح  تنافس�ية  وجوائز 

إلبراز  والمبدعي�ن  للموهوبي�ن 
يتواءم  بما  ونتاجاته�م  أفكارهم 
م�ع الحاجات المس�تقبلية لهم 

ولمجتمعهم.
العام�ة  المؤسس�ات  وحث�وا 
والش�ركات والبن�وك على دعم 
ودعم  والمبدعي�ن،  الموهوبي�ن 
بهم  المتعلقة  العلمية  المؤتمرات 
ضم�ن المس�ؤولية االجتماعية ، 
المعنوي  الدعم  تقديم  جانب  إلى 
للمديرين  المادي  للدعم  والسعي 
والمعلمين والطالب بما يسهم في 

تنمية اإلبداع لدى الجميع.
وأك�د المؤتم�رون عل�ى أهمية 
األردني  اإلع�الم  م�ع  التع�اون 
منجزات  أه�م  لعرض  والعرب�ي، 
الموهب�ة واإلب�داع، وإيجاد قناة 
متخصصة لذلك، فضال عن الدعوة 
إل�ى اس�تمرارية عقد مث�ل هذا 
أن  على  المقبل،  العام  في  المؤتمر 
في  المعلم  دور  محاوره  في  يتناول 
التحول إل�ى مجتمع المعرفة، وأن 
تتاح الفرصة فيه لمش�اركة طلبة 
وأولياء  والجامع�ات  الم�دارس 

أمورهم وأصحاب االختصاص.
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المعرفة مجتمع  إلى  لالنتقال  ومراسالتها  الجامعة  وإجراءات  معامالت  حوسبة  	•

دينار ألف   775 بقيمة  عالمية  أسواق  في  أسهم  استثمارات  بيع  في  مالية  مكاسب  تحقيق  	•
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»األردنية« تخطط لدخول قائمة أفضل 500 
جامعة في العالم



رئيس  أعل�ن  األردنية-  أخب�ار 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
اس�تراتيجية  خطة  عن  الطراونة 
لوض�ع الجامع�ة عل�ى الخارطة 
أفضل  ضم�ن  لتكون  العالمي�ة، 
)500( جامعة على مس�توى العالم 

مع حلول 2018.
الصحفي  المؤتمر  خ�الل  وأضاف 
الذي عق�ده في رئاس�ة الجامعة 
الصحفيين  م�ن  جم�ع  وحضره 
ومراس�لي الفضائيات واإلذاعات 
والصحف  االلكترونية  والمواق�ع 
التنفيذي  العم�ل  أن  اليومي�ة،  
أس�اس  على  بنيت  الت�ي  للخطة 
يحدد  المعال�م،  واضح  عقالن�ي 
وأهدافها  الجامع�ة  احتياج�ات 
خالل الس�نوات الس�ت المقبلة 
حت�ى ع�ام 2018، ووضع�ت لها 
خارطة طريق، س�يبدأ بعد انتهاء 
س�يبدأ  حيث  رمض�ان،  ش�هر 
التدريب عل�ى المجتمع المعرفي 

لجميع مكونات البيئة الجامعية.

الخطة االستراتيجية 
الجديدة والتحول نحو 

العالمية
إلى  إش�ارة  في  الطراونة  وأك�د  
االس�تراتيجية  الخطة  تفاصي�ل 
العالمية  نح�و  والتحول  الجديدة 
على أن الجامع�ة  تعمل على رفع 
معايير الجودة في التعليم بما يتفق 
مع المواصف�ات العالمية، ووضع 
وصفا  تتضمن  إجرائية  عمل  خطة 
دقيق�ا لرؤية الجامعة ورس�التها 
التي تغيرت بشكل جذري لتواكب 
التطورات الس�ريعة والعميقة في 

سوق العمل.
كما تسعى الخطة الجديدة-  وفقا 
للطراونة-  إلى نق�ل الجامعة من 
فئة أفضل ستمائة وعشر جامعات 
في العالم إلى فئة أفضل خمسمائة 
من  والتحول  العال�م،  في  جامعة 
ثقافة المعايير الكمية إلى النوعية، 
مرموقتين  ومكانة  سمعة  وتحقيق 
العالم  جامع�ات  بي�ن  للجامعة 
األكثر جودة في التعليم،الفتا إلى 
أن الجامعة ب�دأت بوضع أقدامها 
على أول طري�ق تطبيق الخطة من 
التس�جيل  نظام  حوس�بة  خالل 

لطلبة الس�نة األولى، حيث ستتم 
ألول مرة في تاريخ المملكة.  

احتفالية الجامعة
وحول  احتفالية الجامعة  بيوبيلها 
، قال الطراونة إن الجامعة  الذهبي 
االحتفاالت  من  بسلس�لة  ستبدأ 
سيشرفه  الذي  االفتتاح  حفل  بعد 
الثاني،  عب�داهلل  المل�ك  جاللة 
األول  الي�وم  فعاليات  وتتضم�ن 
افتتاح مبنى بالد الشام الفريد في 
طرازه المعم�اري، وعرض أوبريت 
غنائ�ي يلخ�ص تاري�خ الجامعة 
السابقين  الجامعة  رؤساء  وتكريم 
ورؤساء مجالس األمناء السابقين، 
كورال  من  فقرتي�ن  إلى  باالضافة 
الجامعة، ثم معرض للصور يلخص 
فضال  ومس�يرتها،  الجامعة  تاريخ 
عن سلس�لة من الفعالي�ات التي 

تتواصل على مدار ثالثة شهور

البرامج الجديدة وإعادة 
الهيكلة

وإعادة  الجدي�دة  البرامج  وحول 
الهيكل�ة كش�ف الطراون�ة عن 
إلغ�اء بعض التخصص�ات ودمج 
وإنش�اء  أخ�رى،  تخصص�ات 
تخصصات جدي�دة، باإلضافة إلى 
لتأهيل  جدي�دة  مس�اقات  طرح 
الطلب�ة ف�ي ميادي�ن المواطنة 
بمهارات  وتزويده�م  الصالح�ة 
الحي�اة األساس�ية، وبمعرفة في 
ومه�ارات  واالقتص�اد  اإلدارة 
حديثه  في  الفتا  الفعال.،  االتصال 
إلى اس�تراتيجية العن�ف الخاصة 
إقرار  إلى  تس�تند  والتي  بالجامعة 
الجامعية  االخ�الق  مادة  تدريس 
الطلبة  لكافة  مجاني  مس�اق  وهو 
سيدرسه الرئيس وعمداء الكليات 

ونواب الرئيس بشكل دوري.
وأش�ار الطراونة إل�ى أن الخطط 
الجديدة تش�جع اتجاهات الطلبة 
والريادية،  الح�رة  األعم�ال  نحو 
وربط ما يدرس�ونه ف�ي الجامعة 
العمل  وأس�واق  الصناعة  بواق�ع 

المختلفة.
إل�ى ذل�ك اس�تعرض الطراونة 
الجديدة  والبرام�ج  التخصصات 
دكتوراه  برنامج  منها  أطلقت  التي 

في اللغويات، وماجستير في الطاقة 
الهندس�ة  كلية  ف�ي  المتجددة 
في  وماجس�تير  والتكنولوجي�ا، 
في  العالمية  والتحدي�ات  القيادة 
في  وآخر  الدولية،  الدراسات  كلية 
الدراسات الشرق أوسطية في نفس 
الكلية، وماجس�تير ف�ي الزراعة 

العضوية في كلية الزراعة.
ولف�ت الطراونة إلى أن�ه تم رفع 
توصية إل�ى مجلس التعليم العالي 
االجتماعي  العم�ل  معهد  بإلغاء 
ومعهد دراسات اإلسالم والمعهد 
الدول�ي لتعلي�م اللغ�ة العربية 
ضمن  ودمجهم  بغيرها،  للناطقين 
معهد  وإلغاء  األصلي�ة،  كلياتهم 
البح�وث والتدري�ب واإلرش�اد 
وضعه  إلى  ليعود  الزراعي  والتعليم 
السابق كمحطة للبحوث الزراعية، 
فضال عن تم تحويل معهد اآلثار إلى 
قسم  ودمج  واآلثار،  السياحة  كلية 
اآلداب  كلية  من  السياسية  العلوم 
بكلية الدراس�ات الدولية ليصبح 
مس�ماها كلية الدراسات الدولية 

والعلوم السياسية.
رصدت  الجامعة  أن  الطراونة  وبين 
مبلغ 100 ألف دينار لمركز الدراسات 
االستراتيجية، إلجراء دراسة حول 
األوضاع االقتصادية والمعيش�ية 
في االردن حتى العام 2030، لتقدم 
تصورا حول التخصصات المطلوبة 

وحاجة السوق.

تحسين أوضاع العاملين
وفيم�ا يتعل�ق بتحس�ين أوضاع 
العاملي�ن، أكد الطراون�ة  أنه تم 
احتس�اب المؤه�الت العلمي�ة 
على  عين�وا  الذي�ن  للموظفي�ن 
حوافز  نسبة  و  أقل،  علمية  درجات 
الجامعة،  ف�ي  للعاملين  الموازي 
باإلضافة إلى تعديل عالوة الجامعة 
للعاملي�ن من الهيئتي�ن اإلدارية 

والتدريسية.
أن  إلى  الجامع�ة  رئي�س  وأش�ار 
تطويرا  س�تتضمن  االستراتيجية 
وزيادة  الجامع�ي،  األم�ن  لمهنة 
للتدريب  واخضاعه�م  أعدادهم 
من خالل إج�راءات عالية وتقنية 
مهنية، وإضاف�ة كاميرات مراقبة 
وتقي�س  بالحساس�ية  تتمت�ع 
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ومعرف�ة  الطلب�ة  انفع�االت 
سلوكياتهم قبل وخالل الحوادث، 
الطلب�ة  تحوي�ل  إل�ى  إضاف�ة 
المتس�ببين إل�ى مراكز ارش�اد 
داخل الجامعة لتقوية سلوكياتهم 

وترتيب أفعالهم وتقويمها.

تحسين أوضاع الهيئة 
التدريسية

التدريسية،   بالهيئة  يتعلق  فيما  أما 
فقد أش�ار الطراونة إل�ى العديد 
منها  التحس�ينية  اإلجراءات  من 
تعدي�ل نس�بة حواف�ز الموازي، 
التعاق�د  تعليم�ات  وتعدي�ل 
م�ع األس�اتذة الذين بلغوا س�ن 
متفرغين،  كمحاضرين  الس�بعين 
يحصلها  الت�ي  النس�بة  وزي�ادة 
بعض  أجور  من  المستشفى  أطباء 
الفحوصات الطبية إلى 10%، وترقية 
المختلفة،  الرتب  إلى  أس�تاذا   30
فضال عن تثبي�ت عدد من أعضاء 
الخدمة  ف�ي  التدريس�ية  الهيئة 

الدائمة في الجامعة.

الطلبة
وفيما يتعلق بالطلبة، أكد الطراونة 
تفرغ  منح  منحت  الجامعة  أن  على 
العليا  الدراس�ات  لطلب�ة  علمي 
للماجس�تير   15 بواقع  المتفوقين 
و18 للدكت�وراه، وصرف مكافآت 
مالية لطلبة الدراسات العليا الذين 
ينش�رون أبحاثا بواق�ع 150 دينارا 

للبحث.
وأش�ار الطراونة إلى أنه تم تعديل 
البكالوريوس  درجة  منح  تعليمات 
االلكتروني،  باالنسحاب  والسماح 
وتس�هيل عملي�ة دفع الرس�وم 
القادرين  غي�ر  للطلبة  وتنظيمها 
المواعي�د  ف�ي  دفعه�ا  عل�ى 
المح�ددة، فض�ال عن الس�ماح 
للطلبة المفصولين أكاديميا نهاية 
الفصل  بدراس�ة  الثاني  الفص�ل 
الصيفي اس�ثناء، ش�ريطة إنهاء 
ورفع  بنجاح،  معتمدة  س�اعة   99
معدالته�م التراكمي�ة إلى الحد 

األدنى المطلوب.
وبي�ن الطراونة إلى أن�ه تم إيفاد 

للحصول  والمتميزي�ن  األوائ�ل 
الخارج،  من  الدكتوراة  درجة  على 
والس�ماح لطلبة الدراسات العليا 
اجتياز  قبل  رس�ائلهم  بمناقش�ة 
مهلة  وإعطاؤهم  التوفل،  امتحان 
االمتحان  أو  المناقشة  بعد  فصلين 
باإلضافة  التوفل،  الجتياز  الشامل 
إل�ى تعدي�ل تعليم�ات امتحان 
بحيث  العربية  اللغ�ة   في  الكفاية 

يصبح اجتيازه شرطا للتخرج.
وتم الس�ماح - وفق�ا للطراونة- 
للطلب�ة المكفوفي�ن بتس�جيل 
عليهم،  تس�هيال  المحاض�رات 
التدري�ب  تعليم�ات  وص�درت 
في  الماجس�تير  لطلبة  الميداني 
نظام  وعدل  الس�ريرية،  الصيدلة 
أكبر  عدال�ة  لتحقيق  العالم�ات 

للطلبة.
قال  الوافدين،  للطلبة  وبالنس�بة 
الطراونة إنه قد تم التوسع في إقامة 
األيام الثقافي�ة والزوايا الثقافية، 
لتس�هيل دمجهم ف�ي المجتمع 
في  مشاركتهم  وتشجيع  الجامعي، 

النشاطات المختلفة.

اتحاد طلبة »األردنية«
إلى ذلك أش�ار رئيس الجامعة إلى 
اتحاد  لتعليم�ات  جديد  ترتي�ب 
طلبة األردنية بم�ا يحقق العدالة، 
االنتخابات  لنظام  مشابها  ليكون 
المعمول به في المملكة، من حيث 
إنشاء هيئة مس�تقلة لالنتخابات، 
وزيادة أعداد الطلبة تحت مظلته، 
وتوس�يع قاعدة المشاركة ليتسع 
قلب وفكر الطال�ب لخوض غمار 
المقبل�ة  االنتخابي�ة  المعرك�ة 
مش�يرا  واس�تعداد،  بكف�اءة 
إل�ى أن أي تغيير ف�ي التعليمات 
الطلبة  اتحاد  مع  بالتوافق  س�يتم 
وباستش�ارة اتح�ادات أخرى في 

الجامعات الرسمية.

البحث العلمي
قال  العلم�ي،  البح�ث  وح�ول  
تخصص  الجامع�ة  إن  الطراون�ة 
الجامعة  موازن�ة  من   )%7( حاليا 
للبحث العلمي، الفتا إلى أنه يجري 
العمل حاليا على رفع تلك النسبة، 

باإلنتاجية  العلم�ي  البحث  وربط 
المالية والتطبيقية.

وأض�اف أن الجامعة  تس�عى إلى 
تش�جيع الباحثي�ن المتميزي�ن 
المالي  والتكري�م  الجوائ�ز  عبر 
متكامل  نظ�ام  وعبر  والمعنوي، 
هيئة  أعض�اء  يش�جع  للحواف�ز 
التدريس وطلبة الدراس�ات العليا 

على البحث العلمي.

 ولف�ت الطراونة إل�ى أن مجلس 
العمداء اتخ�ذ مؤخرا قرارا بدعم 
أي طالب دراس�ات عليا ينجح في 
نشر دراستين من رسالة الماجستير 
دعما  عامين  خ�الل  الدكتوراه  أو 
ماليا مباش�را، مش�يرا في الوقت 
ذاته إل�ى أن الجامعة تغطي نصف 
عالمية  مجلة  أي  في  النشر  نفقات 
معتمدة ومحكم�ة دوليا ألعضاء 
هيئة التدري�س، فضال عن الجهد 
الكبير ال�ذي تبذله عمادة البحث 
مش�روعات  دراس�ة  في  العلمي 
األكاديميي�ن والطلب�ة لتوفي�ر 
الدعم لها، وما تصدره من مجالت 
علمية محكمة تساعد أعضاء هيئة 
التدريس في نشر أبحاثهم العلمية 
و دعم تس�جيل براءات اإلختراع 

على نفقتها الخاصة.

في  البحث  لتكاليف  بالنس�بة  أما 
المجاالت العلمية والصناعية، أكد 
البحث  عم�ادة  أن  على  الطراونة 
العلم�ي تغط�ي نفق�ات المواد 
ونفقات  العلمية  للتجارب  الالزمة 
الباحثين المساعدين والرئيسيين، 
الفت�ا إل�ى أن المراك�ز البحثية 
المتخصصة في الجامعة تنتج عددا 
الهامة،  التطبيقي�ة  األبحاث  من 
خصوصا في مجال الزراعة والطاقة 
استكشاف  إلى  وتس�عى  والمياه، 
حلول جذرية لمش�كالت الزراعة 
والطاقة  والمياه  الحيوانية  والثروة 
ف�ي المجتمع األردن�ي من خالل 
وفعالة  جديدة  تقنيات  اكتش�اف 
مش�يرا  الكلفة،  وقليلة  ومبتكرة 
في الوقت ذاته إلى أنه يجرى العمل 
بحيث  العلمي  البحث  تحويل  على 

يصبح منتجا ماليا.
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اإلنجازات
إلى ذلك  اس�تعرض الطراونة أبرز 
اإلنجازات الت�ي حققتها الجامعة 
ومستش�فاها وكلياتها ووحداتها  
من أوسمة وشهادات جودة وتميز.

وقال الطراونة إن الجامعة حصلت 
من  طالل  بن  الحس�ين  وسام  على 
العلمي،  للتمي�ز  األولى  الدرج�ة 
كما حصلت كل من كلية الصيدلة 
للبحوث  منك�و  حم�دي  ومركز 
الحسن  األمير  جائزة  على  العلمية 
للتميز، باإلضافة إلى كلية األعمال 
الت�ي حصلت على جائ�زة أفضل 
آسيا،  مس�توى  على  لإلدارة  كلية 
وانف�راد رئيس الجامع�ة بجائزة 
اإلس�هام  العلم�ي المتمي�ز في 
التعليم العالي على مس�توى قارة 

آسيا.
وأش�ار الطراونة إلى أن مستشفى 
الجامع�ة األردني�ة حص�ل على 
العدي�د م�ن ش�هادات الجودة 
في  والوطنية  الدولي�ة  والتمي�ز 
مج�ال جودة الخدم�ات الطبية، 
جوائز  الجامع�ة  طلبة  ن�ال  فيما 
عدة محلية وعربي�ة وعالمية على 
صعيد النشاطات الرياضية والفنية 
العام  خالل  والثقافي�ة  والعلمية 
الماضي، وحصل العديد من أعضاء 
وأوسمة  جوائز  على  التدريس  هيئة 
مستوى  على  تقديرية  وش�هادات 
محلي وعرب�ي وإقليمي ودولي بلغ 
عددها 971 وساما وجائزة، مؤكدا 
التدريس  هيئ�ة  أعضاء  تس�جيل 
111 ب�راءة اختراع، ونش�ر ما يزيد 
ع�ن 16912 بحث�ا و 1787 كتاب�ا 
باإلضافة إلى 406 أبحاث قيد النشر 
ومش�روعا  بحثا  و689  التنفيذ  أو 
أن  إلى  مش�يرا  مدعوم�ا،  علميا 
أعضاء الهيئة التدريسية  قد نشروا 
 14 وسجلوا  بحثا،  و1259  كتابا،   78
ب�راءة اختراع، وحصل�وا على 40 
وس�اما وجائزة وشهادة تقدير في 

العام الماضي وحده. 

البنى التحتية
 فيما يتعلق بالبنية التحتية للجامعة 
قال رئيس الجامعة إنه يجري العمل 
البنى التحتية  حاليا على تحس�ين 
بعض  أن  خصوص�ا  وتطويره�ا، 

في  تحديث  إل�ى  بحاجة  الكليات 
مبانيها، وأخ�رى بحاجة إلى زيادة 
أعداد مختبراتها وتزويدها بأجهزة 
إلى  باإلضافة  متطورة،  حاس�وبية 
وإنشاء  الطالبات  س�كن  تحسين 
ص�االت رياضية، خاص�ة في فرع 

العقبة.
 وأضاف الطراون�ة أن وضع المالي 
للجامعة حرج، خصوصا وأن رسوم 
الطلب�ة في معظ�م التخصصات 
ال تغط�ي كلفة دراس�ة الطالب،  
الدعم  انخف�اض  إل�ى  باإلضافة 
الحكوم�ي الذي بل�غ قيمته منذ 
العام 2008 نصف مليون دينار فقط 
، ووجود طلبة يدرس�ون على نفقة 
الجامع�ة دون أن تتحمل أي جهة 
كلفة دراستهم، فضال عن تحملها 
إلى  وصلت  التي  االبتع�اث  لكلفة 
)5ر4( ملي�ون دينار،بالرغ�م من  
عليها  على  فرضت  التي  التطورات 
زيادة  في  تمثلت  مالي�ة  أعباء  من 
رواتب  العاملين فيها، مش�يرا إلى 
أن حد االقتراض  وصل إلى مليوني 
األشهر  خالل  رواتبهم  لدفع  دينار 

الماضية .
حله  يكون  ل�ن  المالي  الواقع  هذا 
على  الرس�وم  رفع  إل�ى  باللجوء 
الطلبة األردنيين، إذ أكد الطروانة 
أنه ال ولن يكون هنالك رفع للرسوم 
الجامعية عل�ى الطلبة األردنيين، 
س�واء ف�ي البرنامج الع�ادي أو 
الم�وازي، موضح�ا أن التوس�ع 
بالبرنامج الموازي س�يكون بذات 

الرسوم.
إلى ذلك أش�ار رئيس الجامعة إلى 
الخط�ة التي تم وضعه�ا لتطوير 
بدءا  الجامع�ة  ف�ي  االس�تثمار 
وحدة  إدارة  مرجعي�ة  بتوحي�د 
الش�ؤون  ووح�دة  الصنادي�ق 
رؤية  هناك  تك�ون  بحيث  المالية، 
اس�تراتيجية موحدة ق�ادرة على 
إلى  االس�تثمار  لجذب  التخطيط 
ال�   نظام  ضمن  جهة  من  الجامعة 
)BOT(، وتنفيذه في مواقع أخرى 
لتعظيم  ثانية  جهة  من  ذاتي  بجهد 
دخل الجامعة من االس�تثمارات، 
الفت�ا إل�ى اس�تحداث الجامعة 
لتخصصات جديدة برسوم جديدة 
تغط�ي كل�ف دراس�ة الطالب، 

وتخفيض بعض النفقات المتعلقة 
بكلف عقد المؤتمرات والندوات.

أردنية العقبة
الطراونة  تحدث  متصل  سياق  وفي 
ع�ن ف�رع الجامع�ة األردنية في 
خطة  وض�ع  عن  كاش�فا  العقبة 
مستهلك  من  الفرع  لتحويل  فعالة 
جذب  نقطة  ويك�ون  منت�ج،  إلى 
عل�ى مس�توى اإلقلي�م، طالبيا 
ناجح�ا  ومث�اال  واس�تثماريا، 
لالستثمار في التعليم العالي بعيدا 

عن المركز.
وبين الطراون�ة أن الجامعة وقعت 
جامعة  مع  االتفاقي�ات  من  عددا 
جورج واش�نطن لتطوي�ر برنامج 
العقبة،  ف�ي  والفندقة  الس�ياحة 
وإنش�اء برنامج ماجس�تير رفيع 
المستوى يكون أنموذجا فريدا من 
نوعه، بما يقدمه من خدمات وبنى 
تحتية وتأهيل للطواقم األكاديمية 

وللطلبة.
ونوه الطراونة إلى أن الجامعة تسعى 
إلى إنش�اء مدرسة صيفية في فرع 
العقبة تقدم خب�رة فريدة للطلبة 
والثقافية  العرقي�ة  الخلفيات  من 
المتنوع�ة ، و العم�ل على تطوير 
محطة العلوم البحرية بالتعاون مع 
مش�روع أيال السياحي، مشيرا إلى 
عدد من االتفاقيات التي وقعت مع 
سلطة إقليم العقبة وشركة تطوير 
العقبة، وأخرى في طريقها للتوقيع 
مع ع�دد من مؤسس�ات القطاع 
الخاص إلنش�اء مشروعات هامة، 
منها تعبي�د الطريق الدائري حول 
حرم الفرع، وإنشاء البوابات لحرم 
الف�رع، وتركيب مضخ�ات للبئر 
بالتنقيط  ال�ري  ونظام  االرتوازي 
للزراعة، وإنش�اء صال�ة متعددة 
األغراض، وصال�ة رياضية بمعايير 
دولي�ة، وش�راء أجه�زة غوص، 
وتوفي�ر ب�اص لنقل طلب�ة كلية 
العلوم البحرية، فضال عن  تحديث 

مختبر البيولوجيا الجزيئية.

األرشفة والحوسبة
إلى ذلك أك�د رئيس الجامعة على 
أن العم�ل جار حاليا على أرش�فة 
أرش�فة  بالجامعة  يتعل�ق  ما  كل 
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معامالت  كل  وحوسبة  الكترونية، 
ومراس�التها  الجامعة  وإجراءات 
المعرفة،  مجتم�ع  إلى  لالنتق�ال 
مشيرا إلى أن مثل هذه الخطة التي 
من المتوقع أن تحقق أهدافها قبل 
وقتا  تتطلب  الحال�ي  العام  نهاية 
وم�اال ومصادر، الفت�ا في الوقت 
ذاته إل�ى طرح عط�اء لربط فرع 
الجامعة ف�ي العقبة باالنترنت عن 

طريق حزم األلياف الضوئية.

لجنة االستثمار ووحدة 
الصناديق

االس�تثمار  لجنة  عن  حديثه  وفي 
الطراونة  أك�د  الصناديق  ووحدة 
على تكليف مساعد الرئيس للقيام 
الصناديق  وحدت�ي   مدير  بأعمال 
لتوحيد  المالية،  والشؤون  المالية 
وتحس�ين  االس�تراتيجية  الرؤية 
إلى   مش�يرا  االس�تثمار،  ظروف 
قطع  تسجيل  إجراءات  استكمال 
القانونية  أمورها  وتس�وية  أراضي، 
يعود  لسنوات  عالقة  كانت  أن  بعد 

بعضها إلى عام 2005.
تلك  إدخال  إلى  الطراونة  وأش�ار 
األراضي ضم�ن التنظيم، والعمل 
ج�ار عل�ى تس�جيلها بأس�ماء 
في  أسهم  الذي  األمر  المشتركين، 
عصية  كانت  كبيرة  مشكلة  إنهاء 

على الحل. 
 وبين رئي�س الجامع�ة أنه يجري 
العمل حاليا على تسجيل عمارة في 
الزرقاء كانت الجامعة قد اشترتها 
ولكنه�ا ل�م تكن مفرغة باس�م 

أكثر  بشكل  واستثمارها  الجامعة، 
فاعلية، وس�جلت أرض المغطس 
التي لم تكن مسجلة باسم الجامعة 
صن�دوق  باس�م  الصنادي�ق   أو 
االس�تثمار، فيما ب�دأت مراجعة 
ش�املة لالس�تثمار في السندات 
تحسين  ستس�فرعن  واألس�هم، 
كما  االس�تثماري،  الجامعة  وضع 
تم إعادة الس�ماح بمنح القروض 
للعاملي�ن م�ن تاري�خ األول من 
موقوفة  كانت  أن  2012بعد  حزيران 
بل�غ  حي�ث   ،2011/12/7 من�ذ 
مجم�وع الق�روض الممنوحة ما 
منها  استفاد  دينار،  المليون  يقرب 
صندوق  في  المش�تركين  من   316

االدخار، وبلغ العائد %10.
االتفاقيات والبرامج الدولية

تتمتع  الجامعة  إن  الطراون�ة  قال 
بشبكة عالقات واسعة مع جامعات 
عالمي�ة ذات س�معة مرموقة في 
باألمريكتين  ب�دءا  القارات،  كل 
وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  إلى  ووصوال 
واس�تراليا، ترتبط معها باتفاقات 
أكاديمي  وتب�ادل  وتعاون  تفاهم 

وطالبي.
وأضاف أن الجامع�ة  ترتبط بعدد 
من المؤسس�ات العالمية من مثل 
اليونس�كو واليونيسيف ومنظمة 
وصن�دوق  العالمي�ة  الصح�ة 
األمم  وبرنامج  العالم�ي  الم�رأة 
الدولي  والبنك  اإلنمائي  المتحدة 
والبرلمان  األوروبي�ة  والمفوضية 
وبرام�ج   USAID و  األوروب�ي 
غوث وحماية الالجئين ومؤسس�ة 

العدالة الجنائية الدولية، وتنس�ق 
وبرامج  توعوي�ة  حم�الت  معها 
لبعضها  أن  كما  وبحثية،  أكاديمية 
في  أستاذية  كراس�ي  كاليونسكو 

بعض الكليات. 
جار  العمل  أن  الطراون�ة  وأش�ار 
عليا  دراسات  برامج  إنش�اء  على 
الجامعات  بع�ض  مع  مش�تركة 
األمريكية والتركية، وبرامج بحثية 
مع جامع�ات أوروبية في مجاالت 
والطاقة  الس�ياحة  منه�ا  ع�دة 
والمياه والبيئة والزراعة، باإلضافة 
إلى مش�روع ضخ�م بالتعاون مع 
األدنى  للشرق  الفرنس�ي  المعهد 
لترجم�ة األبح�اث العلمي�ة في 
ميدان العلوم اإلنسانية من العربية 

إلى الفرنسية، وبالعكس. 

االستثمارات في االسهم
إلى ذلك كش�ف رئي�س الجامعة 
من  مالية  مكاس�ب  تحقي�ق  عن 
في  أسهم  اس�تثمارات  بيع  خالل 
أس�واق عالمية بلغ�ت 775 ألف 
دينار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
هنالك انخفاضا ش�ديدا في أسعار 
حيث  المحلية،  السوق  في  األسهم 
خسرت المحفظة ثلثي تكلفة تلك 

األسهم  في العامين الماضيين.
الجامعة  أن  الطراون�ة  وأض�اف 
عن  أرباح  تحصي�ل  م�ن  تمكنت 
س�نوات س�ابقة تصل إل�ى عام 
2004 لم يكن هناك متابعة س�ابقة 
مجموع  بل�غ  حيث  لتحصيله�ا، 
المبال�غ المحصلة خالل عام 2012 

ستين ألف دينار.
15
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إضاءات

أخبار األردنية- في حفل تكرست 
والعرفان،  التقدي�ر  معان�ي  فيه 
كرمت الجامعة األردنية رئيس�ها 
الس�ابق  األس�تاذ الدكتور عادل 

الطويسي .
وأش�اد رئيس الجامع�ة الدكتور 
العلمية  بالسيرة  الطراونة  اخليف 
والعملي�ة للدكت�ور الطويس�ي 
وعطائه المخلص خالل تقلده عدة 
في  وأكاديمية  سياس�ية  مناصب 

الدولة األردنية.
وأضاف الطراونة أن الطويسي ترك 
بصمات واضحة ف�ي المواقع التي 
ش�غلها بدءا من عمله في جامعة 
رئيس  منصب  بتقلده  مرورا  مؤتة، 
جامعة الحس�ين بن طالل، ووزيرا 
للثقاف�ة، ورئيس مدينة الحس�ن 
العلمية، وصوال إلى تعيينه رئيس�ا 

للجامعة األردنية.
تقديره  عن  الطويسي  أعرب  بدوره 
لرئي�س وأعضاء أس�رة الجامعة 

األردني�ة على إقامة ه�ذا الحفل 
الترابط  مدى  يؤكد  ما  التكريمي، 

بين أعضاء األسرة الجامعية .
بحضور  للطويسي  الطراونة  وسلم 
وعمداء  الجامع�ة  رئي�س  نواب 
العلمي�ة  والمعاه�د  الكلي�ات 

أسرة »األردنية« تكرس معاني التقدير 
والعرفان في حفل  تكريم »الطويسي«

إقرار تعليمات التدريب الميداني لطلبة ماجستير 
»الصيدلة السريرية«

والدوائ�ر  الوح�دات  ومدي�ري 
به�ذه  الجامع�ة  درع  اإلداري�ة 

المناسبة .
يشار إلى أن الطويسي تقلد منصب 
الفترة  خ�الل  الجامع�ة  رئي�س 
الممتدة م�ن 20/ 9/ 2010 ولغاية 

2012/1/31

أخبار األردنية - سناء الصمادي 
أقر مجلس عمداء الجامعة األردنية 
تعليمات التدريب الميداني لطلبة 

ماجستير »الصيدلة السريرية« .
بحس�ب  التعليم�ات  وته�دف 
رئيس قس�م الصيدلة الس�ريرية 
الدكتور صالح أب�و الرز إلى تأهيل 
العملية  الخبرة  وإعطائهم  الطلبة 
الس�ريرية،  الصيدلة  مج�ال  في 
الرعاية  ممارس�ة  على  وتدريبهم 
وتحديد  للمرض�ى،  الصيدالني�ة 
عن  فض�ال  لهم،  ع�الج  أفض�ل 
الجانبية  المضاعفات  من  التقليل 

لأدوية .

 وأكد الدكتور أبو الرز أن التدريب 
الميداني م�ن متطلبات الحصول 
ف�ي  الماجس�تير  درج�ة  عل�ى 
الصيدلة الس�ريرية، مشيرا إلى أن 
مدة التدريب )20( س�اعة تدريبية 

أسبوعيا . 
على  اشتملت  التعليمات  إن  وقال 
عدد من المواد في مجال التدريب 
في  والمتخصص  الع�ام  الميداني 
مستش�فى الجامع�ة األردنية في 
والجراحة  الباطن�ي  تخصص�ات 
سيتم  حيث  والنسائية،  واألطفال 
المتدربين  الطلبة  على  اإلش�راف 
من خالل أعضاء الهيئة التدريسية 

في كلية الصيدلة .  

م�ن الجدي�ر ذك�ره أن تخصص 
في  السريرية  الصيدلة  ماجس�تير 
 2005 عام  اس�تحداثه  تم  الجامعة 
وتخ�رج منه لغاي�ة اآلن 120 طالبا 

وطالبة .
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)7 ( ماليين دينار تكاليف عالج المؤمنين 
صحيًا في »األردنية«

أخباراألردنية – محمد مبيضين- 
األردنية  الجامعة  رئي�س  نائب  قال 
رئيس لجنة التأمين الصحي الدكتور 
ش�تيوي العبداهلل إن تكاليف عالج 
المؤمني�ن صحيا م�ن العاملين في 
 )  7( نحو  بلغ�ت  وذويهم   الجامعة 

ماليين دينار العام الماضي . 
تدفع  الجامعة  أن  العبداهلل  وأضاف 
850 ( دينارًا عن كل  س�نويا مبلغ ) 
مش�ترك بالتأمين الصحي مش�يرا 
إلى أن�ه يتم اقتطاع بدل اش�تراك 
ش�هريًا،  المش�تركين  من  طفيف 
أشهر  عشرة  على  االشتراك  ويقسم 
درجة  بحسب  يتفاوت  الس�نة،  من 

التأمين .

ووفقًا - للعبد اهلل –فإن االش�تراك 
في الدرجة األولى يبلغ س�تة دنانير 
للمشترك، وفي الدرجة الثانية أربعة 
دنانير ونصف للمش�ترك، في حين 
الثالثة  الدرجة  في  االش�تراك  يبلغ 

ثالثة دنانير ونصف للمشترك.
ونوه نائ�ب رئيس الجامع�ة إلى أن 
ويحق  اختي�اري،  الصحي  التأمي�ن 
التأمين،  درجة  تحديد  للمش�ترك 
باس�تثناء العاملين باألجرة اليومية 
المشاريع،  حس�اب  على  والعاملين 
محصورة  التأمين  درجة  تكون  حيث 

بالدرجة الثالثة فقط .

المعين  الموظف  أن  اهلل  العبد  وزاد 
يستطيع  مستشفاها  أو  الجامعة  في 
فور  الصحي  التأمين  في  االش�تراك 
االشتراك،  رسوم  دفع  مقابل  تعيينه 
فيما يس�تطيع العامل�ون باألجرة 
التأمين  ف�ي  االش�تراك  اليومي�ة 
على  أش�هر  ثالثة  مرور  بعد  الصحي 
وتنتفع  الجامع�ة،  ف�ي  تعيينه�م 
اشتراكهم  حال  وأوالدهم  زوجاتهم 

في التأمين الصحي .

وأوضح العب�داهلل أن الموظف عند 
فإنه  الجامعة  مستش�فى  مراجعته 
يدف�ع 12%فقط من كلف�ة العالج 

العيادات  ف�ي  المعالجة  حال  في 
دخول  ح�االت  وفي  الخارجي�ة، 
فقط   %6 يدفع  فإنه  المستش�فى 
ويتحمل صن�دوق التأمين الصحي 

بقية النفقات كاملة .
التأمي�ن  تعليم�ات  وبموج�ب 
المش�ترك  يس�تطيع  الصح�ي 
مستش�فى  مراجعة  والمنتفعون 
مستش�فى  أو  األردنية  الجامع�ة 
اربد  محافظة  في  المؤسس  الملك 
العقبة  في  اإلسالمي  والمستشفى 
أثن�اء وجودهم هن�اك للحاالت 
الطارئة ، ودفع نفس النس�بة التي 

تدفع لمستشفى الجامعة .

وقال العبداهلل إن الجامعة حرصت 
العاملين  معالجة  أمور  تيسير  على 
مراجعته�م  عن�د  وعائالته�م 
جميع مستش�فيات ومراكز وزارة 
جميع  ف�ي  المنتش�رة  الصح�ة 
أن  مؤكدا  المملك�ة،  وقرى  مدن 
المش�ترك في هذه الحالة يتحمل 
العي�ادات  مراجعت�ه  10%عن�د 
في  اإلدخال  و5%عن�د  الخارجية 
المستشفيات وال يشترط أن تكون 

الحالة طارئة .

وبي�ن نائ�ب رئي�س الجامعة أن 
التأمين  في  المشتركين  باستطاعة 
الوطني  المرك�ز  مراجع�ة  أيضا 
والوراثة  الصم  والغدد  للس�كري 
وفي هذه الحال�ة يدفعون 20%من 
قيم�ة المعالج�ة واألدوية، علما 
أن أس�عار عط�اءات األدوية في 
المركز أقل من تلك الموجودة في 
الصندوق  ويتحمل  المستشفيات، 

بقية كلفة العالج البالغة %80 .
بيد أن -العبداهلل -أشار في حديثه 
إل�ى أن خدمات المرك�ز الوطني 
للس�كري متوفرة في مستش�فى 
الجامعة بما ف�ي ذلك عيادة مدير 
المركز الدكت�ور كامل العجلوني 
وبنفس كلف�ة التأمين الصحي في 

المستشفى .

الصحي  التأمي�ن  صن�دوق  وأتاح 
بحس�ب – العب�داهلل- للعاملين 
في  المعالجة  فرص�ة  الجامعة  في 
الخاصة  والمستشفيات  العيادات 
ش�ريطة أن يدفعوا 70% من قيمة 
العالج ف�ي العي�ادات الخارجية 
الحالة  هذه  في  الصندوق  ويتحمل 
يتحمل  الدخول  حال�ة  وفي   ،%30
المعالجة  قيمة  من   %60 المشترك 

فيما يتحمل الصندوق %40 .
الصحي  التأمين  تعليمات  وأجازت 
وفقا - للعبداهلل-  للمش�ترك أن 
السنوي،  االش�تراك  ضعف  يدفع 
الصندوق  يتحمل  الحالة  هذه  وفي 
من  بدال  المعالجة  قيم�ة  من   %60
30 % أو 40% عن�د المعالج�ة في 
مستشفيات القطاع الخاص وذلك 

بحسب أسعار مستشفى الجامعة .
تطمح  الجامعة  أن  العبداهلل  وأكد 
مستشفى  مع  االتفاقية  تطوير  إلى 
الخدمات  س�وية  لرفع  الجامع�ة 
إلى  مش�يرا  المقدمة،  الصحي�ة 
تس�هيل  على  عملت  الجامعة  أن 
مراجعة العاملين فيها للمستشفى 
وحدة  من  ارتب�اط  ضابط  بتعيين 
العام�ة  والعالق�ات  اإلع�الم 
والثقافي�ة يتولى تحديد المواعيد 
وتقديم  واس�تقبالهم  للمرض�ى 

الخدمة الضرورية لهم .
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إضاءات

وحدة  باشرت  األردنية-  أخبار 
في  الجنين  وسالمة  األم  طب 
في  األردنية  الجامعة  مستشفى 
غير  الحوامل  السيدات  استقبال 
من  أربعة  بإشراف  المؤّمنات، 
على  المتميزين  االستشاريين 
في  والعالمي  المحلي  المستوى 
الجنين  وسالمة  طب  تخصصات 

واألم الحامل

خدمات  بتقديم  الوحدة  وبدأت   
بفحص  الصلة  ذات  مميزة  طبية 
الثالث  الشهر  في  الجنين  سالمة 
وسحب  الحمل،  من  والخامس 
وإجراء  األمينوسي،  السائل 
وفحوصات  المشيمة،  من  خزعة 

بدء استقبال السيدات الحوامل غير المؤمنات في 
وحدة طب وسالمة الجنين في مستشفى

»األردنية«

شرفات

سناء    - األردنية  أخبار 
الصمادي- نظمت كلية التمريض 
ومستشفى  األردنية  الجامعة  في 
الجامعة بالتعاون مع سابلة الحسن 
 / التايوانية  والجمعية   )2012(
يوما  المتنقلة،  األسنان  عيادة 
صحيا مجانيا في منطقة كريمة في 

األغوار الشمالية .
الصحي  اليوم  فعاليات  وحفلت 
نحو  استهدفت  عالجية  بجرعات 
400 حالة مرضية من خالل عيادات 
األطفال  طب  في  متخصصة  طبية 
والباطنية  والجراحة  والنسائية 
أجرى  إذ  والعيون،  واألسنان 
والصيادلة   االختصاص  أطباء 
المشاركون فحوصات طبية شاملة 
تحويل  تم  فيما  المرضية،  للحاالت 
20 حالة مرضية بحاجة إلى متابعات 
الصحة  لمستشفيات  طبية 

الستكمال المعالجات الالزمة .

عالجات طبية وبرامج تثقيفية في اليوم الصحي المجاني
 لـ »تمريض« األردنية

في  التمريض  كلية  عميد  وقال 
أحمد  مؤيد  الدكتور  الجامعة 
برامج  بتنفيذ  قامت  اللجنة  إن 
المحلي،  للمجتمع  صحية  تثقيفية 
النسائية،  الصحة  حول  تركزت 
عن  الذاتي  الكشف  وكيفية 
الكشف  وأهمية  الثدي،  سرطان 
جانب  إلى  المعالجة،  في  المبكر 
المنطقة  في  طبية  مسوحات  عمل 

المرضية  الحاالت  أوضاع  شملت 
التي تعاني من أمراض مزمنة، فضال 
عينية  ومساعدات  هدايا  توزيع  عن 
على األطفال والحاالت الفقيرة في 

المنطقة .
الصحي  اليوم  فعاليات  أن  وأضاف 
الذي شاركت فيه مؤسسات وطنية 
التكافل  لتجسيد  جاءت  ودولية، 
معاناة  من  والتخفيف  االجتماعي، 

المواطنين في المناطق الفقيرة.

حاالت  في  الجنين  صحة  سالمة 
عن  فضال  الخطورة،  عالية  الحمل 
مجال  في  المتقدمة  العمليات 
الجنين  تشوهات  وعالج  تشخيص 

األجهزة  أحدث  باستخدام 
تلك  في  والمتطورة  الحديثة 

المجاالت.



19

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتخذ كثير من طلبة وطالبات الجامعة األردنية من حرمة هذا الشهر 
األجواء  عبق  يظللها  نظيفة  طاهرة  جديدة  لحياة  انطالقة  وبداية  مصيرية«،  تحول  »نقطة  الفضيل 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 
اهلل ونيل رضاه من خالل المواظبة على العبادات بكافة أشكالها من صالة وقيام وزكاة وتالوة للقرآن، 
فضال عن تبدل بعض سلوكياتهم كااللتزام باألخالق الحميدة و صون اللسان الذي ال ينطق إال بالحق 
الذقن«،  »إطالق  أو  الحجاب«  »ارتداء  ك�  منهم  البعض  عند  اللباس  في  تغيير  يرافقه  والفضيلة، 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 

الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 
في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 

بحق موسما لألجور واألرباح.

 طلبة »األردنية« في رمضان: صيام وقيام وختم 
للقرآن

شرفات

أجرت االستطالع: : فادية العتيبي

 طلبة »األردنية« في رمضان: صيام وقيام وختم 

شرفات

األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
بحق موسما لألجور واألرباح.

األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
بحق موسما لألجور واألرباح.

األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 
اهلل ونيل رضاه من خالل المواظبة على العبادات بكافة أشكالها من صالة وقيام وزكاة وتالوة للقرآن، 
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 
اهلل ونيل رضاه من خالل المواظبة على العبادات بكافة أشكالها من صالة وقيام وزكاة وتالوة للقرآن، 
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

فضال عن تبدل بعض سلوكياتهم كااللتزام باألخالق الحميدة و صون اللسان الذي ال ينطق إال بالحق 
الذقن«،  »إطالق  أو  الحجاب«  »ارتداء  ك�  منهم  البعض  عند  اللباس  في  تغيير  يرافقه  والفضيلة، 
فضال عن تبدل بعض سلوكياتهم كااللتزام باألخالق الحميدة و صون اللسان الذي ال ينطق إال بالحق 
الذقن«،  »إطالق  أو  الحجاب«  »ارتداء  ك�  منهم  البعض  عند  اللباس  في  تغيير  يرافقه  والفضيلة، 
فضال عن تبدل بعض سلوكياتهم كااللتزام باألخالق الحميدة و صون اللسان الذي ال ينطق إال بالحق 

لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 
الذقن«،  »إطالق  أو  الحجاب«  »ارتداء  ك�  منهم  البعض  عند  اللباس  في  تغيير  يرافقه  والفضيلة، 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 
الذقن«،  »إطالق  أو  الحجاب«  »ارتداء  ك�  منهم  البعض  عند  اللباس  في  تغيير  يرافقه  والفضيلة، 

الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 

الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 

الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 

الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 
لحرمة  احتراما  وسمر  سهر  من  الماضية  األشهر  طيلة  ينتهجونها  كانوا  التي  العادات  كل  مخلفين 

في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 

في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
الشهل الفضيل، ورغبة في نيل األجر والثواب  المضاعف. 

األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتخذ كثير من طلبة وطالبات الجامعة األردنية من حرمة هذا الشهر 
األجواء  عبق  يظللها  نظيفة  طاهرة  جديدة  لحياة  انطالقة  وبداية  مصيرية«،  تحول  »نقطة  الفضيل 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

الدينية والمشاعر الروحانية، فتكون بمثابة نهج ثابت يسيرون عليه في أيامهم القادمة.
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 
اهلل ونيل رضاه من خالل المواظبة على العبادات بكافة أشكالها من صالة وقيام وزكاة وتالوة للقرآن، 
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 
اهلل ونيل رضاه من خالل المواظبة على العبادات بكافة أشكالها من صالة وقيام وزكاة وتالوة للقرآن، 
في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى في هذا الشهر يسعى طلبة« األردنية« بشتى الطرق إلى استغالل هذا الشهر بكل تفاصيله،للتقرب إلى 

في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
في استطالع أجرته نشرة » أخبار األردنية« تباينت أنواع السلوكيات التي اتخذ منها طلبة وطالبات« 
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 

بحق موسما لألجور واألرباح.
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 

بحق موسما لألجور واألرباح.
األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان األردنية« وسيلة لبلوغ الهدف المنشود بنية صافية، ورغبة حقيقية في التغيير، ليكون شهر رمضان 
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»إن  شلباية  بالل  الطالب  يقول 
شهر رمضان فرصة حقيقية ليتغير 
الشهر  فهذا  اإلنسان،  خالله  من 
 ، عام  كل  في  واحدة  مرة  يأتي 
استغالله  احسان  الجميع  وعلى 
بما يرضي اهلل ، ولهذا ومنذ بلوغي 
الفروض  أداء  على  واظبت  الشهر 
سواء   ، وقيام  صالة  من  والعبادات 
الذي  المسجد  في   أو  المنزل  في 
بدأت ارتاده في وقت لم أكن أصله 

طيلة األشهر الماضية«.
على  اعتاد  »بدأت  شلباية  ويضيف 
أجواء المسجد الروحانية وأحبها، 
وأتمنى في األيام القادمة المواصلة 
رضا  لبلوغ  رغبة  دائما  ارتياده  على 

اهلل ونيل األجر« .
أما الطالبة دانيا محمد فتؤكد أنها 
إلى  الفضيل  الشهر  خالل  تسعى 

ختم القرآن أكثر من مرة.
كل  في  تحاول  أنها  دانيا  وتضيف 
وقت فراغ يسنح لها المواظبة على 
االنشغال  من  بدال  القرآن،  قراءة 
والمسلسالت  البرامج  متابعة  في 
الفضائية،  المحطات  بها  تعج  التي 
عدد  أكبر  الستقطاب  وتتنافس 
إلى  الفتة  المشاهدين،  من  ممكن 
األيام  في  ستتكرر  البرامج  تلك  أن 
فلن  رمضان  شهر  أما  القادمة، 

يتكرر إال في العام القادم.
التي  الطالبة  عبرت  جهتها  من 
عن  اسمها  ذكر  عدم  فضلت 
في  للحجاب  ارتدائها  في  سعادتها 

هذه األيام المفترجة.
دائما  كان  القرار  هذا  »إن  وتضيف 
يراودني، إال أنني لم استطع اتخاذه 
إال في هذا الشهر، وأعتقد بأنني قد 
فعلت الصواب بارتدائي له، متمنية 
واحترام  ارتدائه  على  المواظبة 

هيبته في األيام القادمة.
صفاء  الطالبة  تقول  ذلك  إلى 
يجعلني  رمضان  شهر  إن  الرحامنة 
أكثر إلتزاما بالمواظبة على الصالة 
بشكل  أؤديها  كنت  وقت  في 
تبعا  السابقة  األيام  في  متقطع 
لطول الوقت الذي كنت أقضيه في 
الجامعة والذي يشغلني عن أدائها 

في وقتها.
وتضيف » إن حرمة الشهر تدفعني 
مهما  أدائها  تأخير  عدم  إلى  دائما 
أشعر  وبدأت  المشاغل،  كانت 
لحظة  كل  في  يتملكني  بخوف 
تراودني،  أن  الممكن  من  تقاعس 
النسق  هذا  على  أواظب  أن  وأتمنى 

في األيام المقبلة.
وقد  حسن  اهلل  عبد  الطالب  أما 
العادة،  خالف  على  ذقنه  أطلق 
فيقول »حياتي في رمضان مختلفة 
كليا عن حياتي في األيام المعتادة، 
وأصلي  المسجد،  أفارق  أكاد  فال 
من  وأكثر  موعدها،  في  الجماعة 
حلقات  وحضور  القرآن  تالوة 
حديثي  أسلوب  تغير  قد  و  الذكر، 
والحمد  التهليل  تخلله  الذي 
سعة  عن  ناهيك  الدوام،  على 
الشهر  طيلة  تتملكني  التي  الصدر 
الصيام  وأن  خصوصا  الفضيل، 
الصبر  على  ويعينها  النفس  يهذب 
والتحمل، ألشعر بأنني إنسان خلق 

من جديد«.
بعض  هناك  تكون  »قد  ويضيف 
أوقات التسلية التي أقضيها برفقة 
أصدقائي وأفراد عائلتي ، لكن حتما 
ال تشغل حيزا كبيرا من وقتي الذي 
أسعى لقضائه في أداء العبادات«، 
والتي بإمكاني تعويضها، أما طلب 
صافية  بنية  المضاعف  الثواب 

يصعب تعويضه«.

نصيحة دينية: رمضان فرصة 
لتدريب النفس وتهذيبها لما 

بعد رمضان
سمحة،  دينية  نصيحة   إال  هي  ما 
المصارف  قسم  رئيس  يقدمها 
في  الشريعة  كلية  في  اإلسالمية 
وائل  الدكتور  األردنية  الجامعة 
رمضان  شهر  إن  ويقول  عربيات 
لتهذيب  عظيمة   فرصة  المبارك 
السمو  على  وتدريبها  النفس 
ومفصل  رمضان،  بعد  لما  الروحي 
الفرد  حياة  مسار  لتحويل  حقيقي 
االلتزام  حال  في  األفضل  إلى 
بالتدريب الديني واتباع التعليمات 
النفس  لترتقي  اهلل،  يرضي  بما 
إيمانيا وتتهيأ فكريا، وتكون حاملة 

لرسالة اإلسالم . 
»على  عربيات:  الدكتور  ويضيف 
االبتعاد  الجامعة  وطالبات  طلبة 
انتهجوها  سيئة  عادة  أية  عن 
من  متخذين  عنها  والتوقف  سابقا 
لتركها«،  فرصة  التدريبي  الشهر 
على  المواظبة  ضرورة  إلى  الفتا 
باألخالق  والتحلي  العبادات  أداء 
اآلخرين  أذية  عن  والكف  الحسنة 

سواء بالقول أو بالفعل .
  وأشار الدكتور عربيات إلى أنه من 
الفراغ  وقت  بعض  قضاء  الممكن 

الشهرالفضيل،  خالل  بالتسلية 
حساب  على  يكون  أن  دون  لكن 
التي  الدينية  والفروض  العبادات 
لأجر  كسبا  مضاعفتها  يجب 
ال  الذي  لرمضان  ليبقى  والثواب،  
كل  في  واحدة  مرة  إال  علينا  يحل 
اهلل  أرادها  التي  وبهجته  آثاره  عام 

ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.
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أخبار األردنية - إبراهيم ذياب- 
الدرجات  أعلى  العتالئهم  تقديرا 
على  لطلبتها  وتشجيعا  العلمية، 
كلية  كرمت  واإلبداع،   التميز 
أوائل  األردنية  الجامعة  في  العلوم 
خريجي الفوج الرابع واألربعين  من 

طلبتها .
الجامعة  رئيس  نائبة  ووزعت 
لشؤون البحث العلمي والدراسات 
هالة  الدكتورة  والجودة  العليا 
الشهادات  الحوراني   - الخيمي 
العينية  والجوائز  التقديرية 
على  الحاصلين  الطلبة  على 
التفوق  في  األولى  الثالثة  المراكز 

األكاديمي .

الجامعة  رئيس  نائب  سلم  فيما 
الدكتور  والمالية  اإلدارية  للشؤون 
تقديرية   دروعا  العبداهلل  شتيوي 
التخصصي  المستشفى  لمدير 
على  الحموري  فوزي  الدكتور 
الحفل،  إنجاح  في  المثمر  دعمه 
للسيارات  التوفيق  شركة  ومدير 
على  الطباع  طارق  والمعدات 

تزويد الكلية ببعض المستلزمات.
الطالبة  تكريم  الحفل  خالل  وتم  
الرياضيات  قسم  من  شيخ  لبابة 
على  حصولها  بمناسبة  الكلية  في 
العرب  أولمبياد  في  األولى  المرتبة 

على  أقيم  الذي  الرياضيات  في 
كليات  جمعية  اجتماع  هامش 
الجامعات  التحاد  التابعة  العلوم 
شباط  في  عقد  الذي  العربية 
الماضي في جامعة روح القدس في 

لبنان.

شكرها  عن  لبابة  الطالبة  وعبرت 
الثقة  على  الكلية  إلدارة  العميق 
في  للمشاركة  لها  منحت  التي 
من  زمالءها  داعية  األولمبياد، 
الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  الطلبة 

والعمل لتحقيق التميز.

تكريم الطالبة »لبابة« أولى أولمبياد العرب في الرياضيات

دورات تدريبية لـ ) 100 ( موظف في وزارة النقل في »استشارات« 
األردنية 

في حفل تكريم أوائل  خريجي »العلوم« 

العلوم  كلية  عميد  هنأ  جانبه  من 
الطلبة  أوائل  كتانة  فؤاد  الدكتور 
على تميزهم الدائم، مشيرا إلى أن 
تكريم  درب  على  ستسير  الكلية 
كل المتميزين من الطلبة، وأعضاء 

الهيئتين التدريسية واإلدارية.
حققت  الكلية  إن  كتانة  وقال 
المحلية  ت  اإلنجازا  من  الكثير 
في  الصدارة  واحتلت  والعالمية، 
العالمية  العلمية  البحوث  إنجاز 
األردنية  الجامعة  اسم  تحمل  التي 
المتقدمة  المراتب  إلى  بها  لتصل 

بين جامعات العالم.

أخبار األردنية - محمد مبيضين 
في  االستشارات  مركز  في  عقد 
تدريبية  دورات  األردنية  الجامعة 
األعمال  إدارة  في  متخصصة 
ومتدربة  متدرب   )100( بمشاركة 

في وزارة النقل .

تزويد  إلى  الدورات  وتهدف 
المشاركين بمعلومات وافية حول 
والجوانب  الوقت  إدارة  مجاالت 
إلى  إضافة  والرقابية،  المالية 

المسؤوليات االجتماعية .

وأكد مدير المركز الدكتور نجيب 

أبو كركي في حفل افتتاح الدورات 
بين  ما  القائم  التعاون  أهمية 
أن  إلى  مشيرا  والوزارة،  الجامعة 
الخبرة  من  مخزون  لديها  الجامعة 
علمية  تخصصات  في  العملية 

متنوعة .

المركز  أن  إلى  كركي  أبو  ولفت 
التعاون  جسور  بناء  على  يحرص 
والمؤسسات  الوزارات  كافة  مع 
وتدريب  تأهيل  بهدف  األردنية، 
لتكون  فيها  العاملة  الكوادر 
التنمية  مجاالت  تطوير  على  قادرة 

الوطنية الشاملة .
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نشاطات وفعاليات

»عينك على المستقبل 2« لمساعدة طلبة التوجيهي على 
اختيار تخصصاتهم األكاديمية

ذياب   إبراهيم   - األردنية  أخبار 
أطلق  التوالي،  على  الثاني  للعام 
األردنية  الجامعة  طلبة  اتحاد 
المستقبل  على  »عينك  مبادرة 
الثانوية  طلبة  لمساعدة   ،»2
التخصصات  اختيار  على  العامة 
ميولهم  مع  يتناسب  بما  الجامعية 

وإمكاناتهم العلمية .
األردنية  الجامعة  رئيس  وقال 
خالل  الطراونة  اخليف  الدكتور 
هناك  إن  المبادرة  إطالق  حفل 
العديد من التخصصات، فضال عن 
بعض القرارات التي يجب أن تؤخذ 
الطالب  تعبئة  قبل  االعتبار  بعين 

لنموذج القبول الموحد.

المعدل  أن  إلى  الطراونة  وأشار 
الختيار  كافيا  ليس  وحده 
التخصص، مؤكدا أن رغبة الطالب 
إلى  اختياره،  في  مهما  دورا  تلعب 
المحلي  السوق  احتياجات  جانب 

واإلقليمي له.
وحث رئيس الجامعة طلبة الثانوية 

العامة على التأني في تعبئة نموذج 
من  والتأكد  الموحد،  القبول 
دراستهم  في  الحقيقية  رغبتهم 
للتخصص الذي اختاروه، الفتا إلى 
بالمهارات  الطالب  تسلح  ضرورة 
دخول  من  تمكنه  التي  الالزمة 
النشاطات  خالل  من  العمل  سوق 

الالمنهجية.
طلبة  اتحاد  رئيس  عبر  جانبه  من 
النسور  علي  الطالب  الجامعة 
إطالق  استمرار  في  سعادته  عن 
المبادرة للعام الثاني على التوالي، 
شاهدا  تعد  المبادرة  أن  إلى  مشيرا 
في  الجامعي  الطالب  قدرة  على 
الثانوية  طلبة  من  زمالئه  خدمة 
اختيار  على  ومساعدتهم  العامة، 

التخصص المناسب .

اختيار  أن  النسور  وأضاف 
يشكل  الجامعي  التخصص 
إلى  الفتا  وذويهم،  للطلبة  هاجسا 
طلبة  اتحاد  واجبات  أبرز  من  أن 
مبادرات  إطالق  األردنية  الجامعة 

وأهدافها  رؤيتها  في  تتناول 
المتوفرة،  التخصصات  طبيعة 
واحتياجات السوق لها بما يتناسب 
وفرص  وميوله  الطالب  معدل  مع 

العمل المستقبلية.
المبادرة  إطالق  حفل  وخالل 
الشارع«  »مسرح  فرقة  قدمت 
بعض  فيه  ناقشت  دراميا  عرضا 
قضية  أبرزها  االجتماعية،  القضايا 
الحلول  واقتراح  الجامعي  العنف 
المناسبة لها ضمن قالب كوميدي.
الطراونة  الدكتور  جال  ذلك  إلى 
الخوالدة  رضا  الدكتور  ونائبه 
وعميد شؤون الطلبة الدكتور نايل 
الذي  المعرض  أرجاء  في  الشرعة 

أقيم على هامش إطالق المبادرة.
زوايا  على  الطراونة  واطلع 
الموجودة،  التخصصات 
والنشاطات  المبادرات  وزوايا 
جانب  إلى  األخرى،  الالمنهجية 
زيارته لمعرض الكتاب الذي نظمه 
حضور  وسط  العربية  فجر  فريق 

الفت  لطلبة الثانوية العامة.
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عرض أدائي يجسد حضارة وثقافة سكان أمريكا األصليين  

الكايد  هبة   - األردنية  أخبار   
ورقصات  استعراضية  لوحات 
الحركة  بسرعة  تميزت  شعبية 
وجمال الزي قدمتها فرقة موسيقية 
المتحدة  الواليات  لسكان 
من  بدعوة  األصليين  األمريكية 
مركز اللغات في الجامعة األردنية.

مواضيع  الفنية  اللوحات  وتناولت 
متنوعة حاكت الطبيعة في بعضها، 
واألساطير  األحالم  وتناولت 
لأجيال  المستقبلية  والتطلعات 

الصغيرة في البعض اآلخر منها.
وقالت رئيسة شعبة الزوايا الثقافية 
الصمادي  سامية  المركز  في 
خالل  من  جسدت  الفرقة  إن 
الرقصات  من  مجموعة  العرض 
حضارة  تمثل  التي  االستعراضية 

وثقافة سكان أمريكا األصليين .
شرحا  قدمت  الفرقة  أن  وأضافت 
موعد  قبل  الفنية  رقصاتها  عن 
حفظ  على  قدرتها  ومدى  عرضها، 
من  وحمايته  األمريكي  التراث 
تلك  تعليم  خالل  من  الضياع 
ليتناقلوها  ألطفالهم،  الرقصات 

جيال بعد جيل.

من جانبه قال المدير الفني للفرقة 
التي  الفرقة  إن  يازي  الري  السيد 
تعرض  أشخاص  تسعة  من  تتكون 
لسكان  األولى  الثقافة؛  من  نوعين 
تضم  التي  األمريكي  الشمال 
المتحدة  الواليات   من  مجموعة 
األمريكي  الجنوب  لسكان  والثانية 

التي تضم والية أوكالهوما.

أخبار األردنية- »حكاية جديدة« 
رسومات  معرض  عنوان  هو 
األطفال الثاني الذي افتتحه عميد 
شؤون الطلبة في الجامعة األردنية 
بحضورعدد  الشرعة  نايل  الدكتور 
من عمداء الكليات ومديرة مكتب 
الدوائر  ومديري  المجتمع  خدمة 

واإلداريين في العمادة .
أقيم  الذي  المعرض  في  وشارك 
عمادة  في  المعارض  قاعة  في 
مراكز  من  أطفال  الطلبة   شؤون 
األيتام،  باألطفال  تعنى  وجمعيات 
من  الخاصة  االحتياجات  وذوي 
بينها جمعية رعاية اليتيم الخيرية، 
ومركز األميرة عالية بنت الحسين 
البرامج  ومركز  الخاصة،  للتربية 
البقعة  مخيمي  في  النسائية 

وحطين.
أقامته  الذي  المعرض  واشتمل 
بالتعاون  الدولية  ستارت  منظمة 
لدائرة  التابع  الجامعي  المرسم  مع 
ومعهد  العمادة  في  النشاطات 
لوحات  على  االجتماعي،  العمل 
لشخصيات  البورترية  من  فنية 
إضافة  تاريخية،  وزخارف  معروفة، 

من  مستوحاة  خالبة  مناظر  إلى 
كانت  بالعفوية،  اتسمت  الطبيعة 
الطلبة  وإبداعات  نتاجات  حصيلة 

أنفسهم .
منظمة  مديرة  قالت  جهتها  من 
ستارت في األردن عال أبو راجوح إن 
طاقات  إظهار  إلى  يهدف  المعرض 
األطفال األيتام في الرسم والتعبير 
عمل  ورشات  في  انخراطهم  بعد 
والتلوين،  الرسم  فنون  في  تدريبية 

أطفال أيتام و ذوو احتياجات خاصة يوظفون إبداعاتهم 
الفنية في »حكاية جديدة« 

لوحة  من  أكثر  هناك  أن  إلى  الفتة 
بتصاميم  األطفال  أنجزها  جدارية 
جمالية  سمات  تحمل  وتعابير 

متنوعة.
الدولية  ستارت  منظمة  أن  يذكر 
تأسست  ربحية  غير  مؤسسسة  هي 
مواهب  لرعاية  بريطانيا   في 
األطفال األيتام وذوي االحتياجات 
معرفتهم  إثراء  عن  فضال  الخاصة، 

بالفنون ودمجهم بالمجتمع .
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نشاطات وفعاليات

»تمر هندي« عالمة فارقة في الدورة البرامجية إلذاعة 
»األردنية« في رمضان

»جبر« ثاني أقدم موظف في مكتبة »األردنية« يفتتح 
معرض »فجر العربية«

أخبار االردنية  -سناءالصمادي 
ثاني  افتتح  مسبوقة،  غير  بادرة  في 
الجامعة  مكتبة  في  موظف  أقدم 
الكتاب  معرض  جبر  أمين  األردنية 
العربية«  فجر   « لفريق  الثاني 
الدكتور  المكتبة  مدير  بحضور 

مهند مبيضين.
استمر  الذي  المعرض  واشتمل 
الكتب   من  العديد  على  أيام   ثالثة 
زوايا  ضمن  صنفت  التي  والمراجع 
زاوية  منها  متنوعة  عناوين  حملت 
ودواوين  قصصا  وتضم  »األدب« 
وتضم  »اللغة«  وزاوية  شعرية، 
كتب نحو وصرف ودراسات لغوية، 
وزاوية »التاريخ والسياسة«، وزاوية    
»األسرة«،  وزاوية  »الفكر«، 
 ، لأطفال  زاوية  إلى  باإلضافة 
وزاوية »اإلسالميات«، وغيرها من 
الزوايا المتنوعة في حقول القانون 

واالقتصاد والعلوم والتربية.
زاوية  على  المعرض  احتوى  كما 
»الكتب األكثر مبيعا في األردن«، 
الكتب  »أحدث  زاوية  عن  فضال 

إصدارا« تباع بأسعار رمزية .   
العربية  فجر  فريق  أن  إلى  يشار 
اللغة  قسم  طلبة  من  عدد  أسسه 

العربية في كلية اآلداب نهاية عام 
اللغة  على  الحفاظ  بهدف   ،  2009
الطلبة  تشجيع  عن  فضال  العربية، 

على القراءة  .
من  العديد  له  العربية«  »فجر  و 
بالمسرح  المتعلقة  المشاريع 
الندوات  كعقد  والشعر، 

واألدبية،  العلمية  والمؤتمرات 
تعنى  التي  الدورات  وتنظيم 
المختلفة،  العربية  اللغة  بعلوم 
وإجراء  الكتب،  معارض  وإقامة 
والثقافية  األدبية  المسابقات 
فريق  ولديه  الجامعة،  مستوى  على 
العربية  اللغة  بشؤون  يهتم  بحثي 

وتحدياتها .

أخبار األردنية - إبراهيم ذياب-  
بطاقات  ومتميزة،  متنوعة  برامج 
إذاعة  أطلقتها  مبدعة،  شبابية 
دورتها  خالل  األردنية   الجامعة 
حلول  بمناسبة  الخاصة  البرامجية 

شهر رمضان المبارك.
محمد  اإلذاعة  مشرف  وقال 
واصف إن  إذاعة » األردنية« تسعى 
جاهدة  إلى تقديم كل ما هو مميز 
وجديد من برامج دينية وابتهاالت 
األردني  للمجتمع  ومسابقات 
بشكل  الجامعة  وأسرة  عام  بشكل 
طبيعة  مع  يتناسب  بما  خاص 

وحرمة الشهر الفضيل.
»تمر  برنامج  أن  إلى  واصف  وأشار 
الهواء  على  يبث  الذي  هندي« 
ضمن  فارقة  عالمة  يعد  مباشرة 
خالل  تقدم  التي  البرامج  سلسلة 
إعداد  من  وهو  الفضيل،  الشهر 

وتقديم إسراء طبيشات بمساعدة 
العالوين  ولبنى  خليفة  آية  من  كل 
أن  إلى  الفتا  الشناق،  الهادي  وعبد 
الثانية  الساعة  من  يبث  البرنامج 
ظهرا وحتى الرابعة عصرا، ويشتمل 
منها  الفقرات  من  العديد  على 
برمضان«،  »بس  و  هنية«،  »لقمة 
إلى  باإلضافة  الحلقة«،  »ضيف  و 
تقديم مسابقة خصصت لها جائزة 

يومية طيلة الشهر.
التي  البرامجية  الدورة  واشتملت 
ل�-  وفقا  األردنية  أثير  عبر  تبث 
واصف-  على برامج متنوعة  أخرى 
داخل  من  متخصصون  قدمها 
برنامج  منها  وخارجها  الجامعة 
إعداد وتقديم  مسجد«  »زيارة إلى 
وبرنامج  عليان،  ربحي  الدكتور 
وتقديم  إعداد  أكون«  »كيف 
وبرنامج  الشبول،  مهند  الدكتور 

وتقديم  إعداد  وعبر«  »قصص 
الطالبتين أنغام وعال.

تواصل  اإلذاعة  أن  واصف  وأكد 
التي  البرامج  بعض  تقديم 
مباشرة  الهواء  على  تبث  كانت 
وبرنامج  ورد«  »ضمة  ك�برنامج 
موعد  تعديل  مع  الساعة«  »برج 

بثهما .
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مع  انسجاما  األردنية-   أخبار 
خلق  إلى  الهادفة  الملكية   الرؤية 
قادرعلى  قيادي  شبابي  جيل  
التغييراإليجابي، أطلق في الجامعة 
التي  »الورشة«  مبادرة  األردنية  
»قادة  برنامج  برعاية  شكلت 
إنجاز  بمؤسسة  الخاص  المجتمع« 
بحضور وزير العمل الدكتور عاطف 

عضيبات.
التي  »الورشة«  مبادرة  وتهدف 
الجامعات  طلبة  من  فريقها  يتألف 
كلية  لطلبة  إضافة  األردنية 
في  والتكنولوجيا  الهندسة 
على  التأكيد  إلى  األردنية  الجامعة 
أن تعلم أي مهنة حرفية من شأنها 
للشهادة  عمليا  بديال  تكون  أن 
وسيلة  كونها  عن  عدا  الجامعية، 
مصدر  و  متوازنة  معيشة  لضمان 

عمل مريح و مدر للدخل.
عاطف  الدكتور  العمل   وزير  وأكد 
خالل  ألقاها  كلمة  في  عضيبات 
على  المبادرة  إطالق  حفل  رعايته 
بالشباب  الملك  جاللة  اهتمام 
ودعمهم، مشيرًا إلى دورهم البناء 

في تنمية المجتمع والنهوض به.
أهمية  إلى  عضيبات  وأشار 
للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية 
الشباب  محور  على  تركز  التي 
لهم،  كريمة  عمل  فرص  وإتاحة 
وطني  جهد  محصلة  تعتبر  والتي 

شارك فيه العديد من الجهات.
الشهادة  إن  عضيبات  وقال 
عليها  يحصل  التي  الجامعية 
الطلبة تفتح لهم أبواب المستقبل 
لخوض  تؤهلهم  لن  لكن  المشرق، 
إلى  الفتا  العمل،  أسواق  معترك 
عاتق  على  تقع  هنا  المسؤولية  أن  
والتفكير  المحاولة  في  الشباب 
مشاريع  إلقامة  إبداعية  بطريقة 
حرفية من شأنها أن تشرع أمامهم 

بوابات النجاح في الحياة العملية.
مجتمعاتنا  أن  عضيبات  وأضاف 
ما  بقدر  العيب  ثقافة  من  تعاني  ال 
التي  العمل  فرص  قلة  من  تعانيه 
للشباب،  الكريم  العيش  تحقق 
عن  الشباب  عزوف   أن  إلى  الفتا 
الحد  تحقيق  عدم  مرده  العمل 
الحياة  وتوفير  لأجور،  األدنى 

ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  لهم،  الكريمة 
نسبة البطالة فيما بينهم.

من جهته أكد عميد كلية الهندسة 
والتكنولوجيا في الجامعة األردنية 
في  قاقيش  سميح  الدكتور 
الجامعة  رئيس  عن  مندوبا  كلمته 
توليه  الذي  الفاعل  الدور  على 
الشبابي،  الفكر  دعم  في  الجامعة 
وتحديدا  الشبابية،  والمبادرات 
فريقها  أعضاء  معظم  يتكون  التي 
تقديم  خالل  من  طلبتها،  من 
لتحقيق  التسهيالت  من  العديد 
األهداف السامية التي تسعى إليها، 
بصدد  وهي  الجامعة  أن  إلى  مشيرا 
تتشرف  الذهبي  بيوبيلها  االحتفال 
العمل  شأنها  من  مبادرة  باحتضان 

على التوجيه المهني للشباب.
مبادرة«  أن  قاقيش  وأضاف 
منهجيتها  ضمن  تعمل  الورشة« 
في  توعوية  عمل  ورش  إقامة  على 
دور الرعاية ومراكز األيتام، وزيارة 
الصناعية  المدارس  من  عدد 
وتشجيعهم  الشباب  الستقطاب 
االلتحاق  قبل  الحرف  تعلم  على 

»الورشة« مبادرة الستقطاب الشباب على تعلم الحرف 
والقضاء على ثقافة العيب

أطلقت في » األردنية« بحضور وزير العمل
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نشاطات وفعاليات

توفير  عن  فضال  العمل،  بسوق 
بالتعاون  والعمل  التدريب  فرص 
للتشغيل  الوطنية  الشركة  مع 

والتدريب.
التنمية  وزارة  ممثل  أشار  بدوره 
إلى  الخطاطبة  أشرف  االجتماعية 
يعد  الذي  المهني  التدريب  أهمية 
العالقة  تجسر  التي  الوصل  حلقة 
وفرص  عمل  عن  الباحثين  بين 

العمل.
إلى  كلمته  في  الخطاطبة  وتطرق 
بعض  ينتهجها  التي  الكسل  ثقافة 
عمل  فرصة  منتظرين  الشباب 
حقيقية تلبي طموحاتهم، باإلضافة 
بها  ترتبط  التي  العيب  ثقافة  إلى 
النفسي  العامل  هي  رئيسية  عوامل 
والعامل  االجتماعي  والعامل 

االقتصادي.
الشركة  عام  مدير  قال  ذلك  إلى 
والتدريب  للتشغيل  الوطنية 
هناك  إن  صبرة  أبو  عارف  العميد 
والمبادرات  الوسائل  من  العديد 

العدالة...   – األردنية  أخبار 
الذل  رفض  الصمود...  الحرية... 
الجامعة  طلبة  وجهها  رسائل   ،...
نقشت  التي  لوحاتهم  عبر  األردنية 
بحرفية  الفنية  إبداعاتهم  بريشة 
وتقنية عالية، لتزين جدران  معرض 
الفوتوغرافي  والتصوير  الرسم 
الجامعة  طلبة  اتحاد  نظمه  الذي 

األردنية بعنوان »الحرية«.
فيه  شارك  الذي  المعرض  ويهدف 
باإلضافة  األردنية  الجامعات  طلبة 
ابتكار  إلى   ، األردنية  الجامعة  إلى 
في  يحمل  إبداعي  فني  جو  وخلق 
الحرية  قيم  تعزز  رسالة  طياته 
في  يجري  ما  وخصوصا  والعدالة، 
المجاورة،  العربية  الدول  بعض 
فلسطين،  تعيشه  الذي  والواقع 
في  المعتقلين  األسرى  ومعاناة 

السجون اإلسرائيلية.
استمر  الذي  المعرض  واشتمل 
يومين على )53( لوحة فنية، و)32( 
عبرت  متنوعة   فوتوغرافية  صورة 
بنقوش الطلبة  عن الحرية والعدالة 

ورفض الظلم.
عقد  المعرض  فعاليات  وتخللت 

التي  الشباب  تشغيل  مجال  في 
يصبح  بحيث  دعمهم  إلى  تحتاج 
مجتمعه  في  قائدا  منهم  كل 
أهداف  من  أن  إلى  مشيرًا  وعمله، 
الشباب  تدريب  الوطنية  الشركة 
االلتزام  تعلمهم  التي  المهن  على 

والجدية واالنضباط. 
موجهة  الشركة  رسالة  أن  وأضاف 
للتواصل  المبدعين  الشباب  إلى 
لتغيير  المجتمع  مع  خاللهم  من 
الثقافات السائدة، بهدف االلتحاق 
بسوق العمل وتحقيق قصص نجاح 

حقيقية يشار إليها بالبنان.
هدى  »الورشة«  فريق  قائد  وبينت 
المجتمع  قادة  برنامج  أن  بسيسو 
الالمنهجية  البرامج  أحد  هو 
بتنفيذ  ويقوم  للطالب،  الموجهة 
مشاريع تتعلق بالقيادة المجتمعية 
الشباب  وتشجيع  والتنموية 
مواجهة  في  فّعال  دور  أخذ  على 
سوق  في  لالنخراط  التحديات 

العمل.

الدروع  العمل  وزير  وسلم 
للمبادرة  الداعمة  للمؤسسات 
والجامعة  إنجاز  مؤسسة  منها 
الوطنية  والشركة  األردنية 
للتشغيل والتدريب ووزارة التنمية 

االجتماعية.
من  عدد  عرض  الحفل  نهاية  وفي 
نجاحاتهم  قصص  المتحدثين 
التي  المهنية  الحرف  مختلف  في 
والحالقة  النجارة  في  امتهنوها 
وتصميم  والتبريد  والتكييف 

األزياء.
غير  مبادرة  »الورشة«  أن  إلى  يشار 
الذين  الشباب  تستهدف  ربحية 
و24     16 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
برنامج  برعاية  وشكلت  سنة، 
مع  بالتعاون  المجتمع«  »قادة 
زيادة  إلى  تهدف  و  إنجاز،  مؤسسة 
الحرفية،  المهن  حول  الوعي 
والقضاء على ثقافة العيب، وتوفير 
واأليتام  للشباب  شاغرة  وظائف 
واألشخاص المحتاجين إلى العمل.

لوحات ورسومات طالبية تنادي بالحرية في معرض للرسم 
والتصويرالفوتوغرافي

ورش عمل ومحاضرات ألقاها عميد 
السجون  في  األردنيين  األسرى 
اإلسرائيلية األسير المحرر سلطان 
إقامة  إلى  باإلضافة  العجلوني، 
الكريكاتورية  للرسومات  معرض 
للفنان المبدع أسامة حجاج، فضال 
فورية  رسم  مسابقات  إقامة  عن 

على هامش المعرض .
توزيع  تم  المعرض  ختام  وفي 
الجوائز العينية على الطالب الستة 

الفائزين بالمراكز األولى عن أفضل 
صورة، بعد أن تم تقييمها وعرضها 
على لجنة تحكيم مكونة من رئيس 
كلية   / البصرية  الفنون  قسم 
مازن  الدكتور  الجامعة  في  الفنون 
في  الفنون  كلية  وعميد  عصفور، 
أبو  حسني  الدكتور  الزرقاء  جامعة 
صالح،  أبو  نورس  والمخرج   ، كريم 
سقراط«   « الفوتوغرافي  والمصور 

من الجمعية األردنية للتصوير.
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  - الكايد  هبة   - أخباراألردنية 
قال عميد كلية الطب في الجامعة 
األردنية الدكتورعزمي محافظة إن 
إشراك طلبة االختصاص العالي في 
إحداث  في  يسهم  العلمية  األيام 
البرامج  في  تطورية   نوعية  نقلة 
والخطط األكاديمية المعدة لهم.

اليوم  افتتاحه  خالل  وأضاف 
النسائية  لقسم  األول  العلمي 
الجامعة  مستشفى  في  والتوليد 
هو  العلمي  اليوم  من  الهدف  أن 
العالي  االختصاص  طلبة  تدريب 
العلمي،  البحث  أساليب  على 
وتشجيعهم من خالل نشر أبحاثهم 
جانب  إلى  العلمية،  المجالت  في 
المجتمع  مع  تواصلهم  مبدأ  تعزيز 

الخارجي أثناء عملية الدراسة.

من جانبه قال رئيس قسم النسائية 
في  الطب  كلية  في  والتوليد 
الجامعة الدكتور فواز الخزاعلة إن 
تنظيم هذا اليوم لنخبة من خريجي 
التخصص العالي ألمراض النسائية 
تقديم  إطار  في  جاء  والتوليد 
أعدوها  التي  والدراسات  األبحاث 
برنامج  من  الخامسة  السنة  في 
إشراف  تحت  األكاديمي  اإلقامة 
قسم  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

النسائية والتوليد .
الذي  الدور  إلى  الخزاعلة  وأشار 
الرعاية  تقديم  في  القسم  يوليه 
شتى  في  األردن  في  للمرأة  الحثيثة 
تعليم  إلى  باإلضافة  المناطق، 
الرعاية  وموظفي  األطباء  وتدريب 
التي  البحوث  إجراء  على  الصحية 
في  المستمر  التطوير  إلى  تهدف 

صحة المرأة والجنين .

أخصائية  قارنت  جهتها  من 
مستشفى  في  والتوليد  النسائية 
زينة  أبو  لين  الدكتورة  الجامعة 
عن  الرحم  استئصال  عملية  بين 
حيث  من  والمهبل  البطن  طريق 
وكمية  طريقة،  لكل  العملية  مدة 
أثناء  فقدانها  المحتمل  الدم 
البقاء  ومدة  العملية،  إجراء 
انتهائها،  بعد  المستشفى  في 

المدة  قصيرة  والمضاعفات 
الناتجة عن كل عملية.

دراسة  وبحسب  زينة  أبو  وأكدت 
كبيرة  فروقات  وجود  عدم  علمية 
أن  من  بالرغم  الطريقتين  بين 
والوطن  العالم  دول  في  الشائع 
رحم  استصال  طريقة  أن  العربي 
هي  المهبل  طريق  عن  المرأة 

األفضل دائما.

اهلل  عبد  الدكتور  تناول  ذلك  إلى 
مرضى  حول  الحديث  الجمال 
أطفال األنابيب فيما يتعلق بفحص 
إرجاع  عملية  بعد  الحمل  هرمون 
األجنة للتنبؤ بتطور الحمل، مشيرا 
إلى مدى تأثير نتيجة قراءة الفحص 
ناحية  من  الحمل  عملية  على 

االستمرارية.

الدكتور  ناقش  أخرى،  جهة  من 
واألسباب  العوامل  حمارشة  مهند 
إصالح  عملية  فشل  إلى  تؤدي  التي 
أبرزها  التشييدي،  المهبل  جدار 
بالطريقة  سابقة  عمليات  إجراء 
الطرق  استخدام  دون  القديمة 

الحديثة في عالجها.

استخدام  إلى  حمارشة  دعا 
تلك  لعالج  الحديثة  الجراحات 
أفضل  من  باعتبارها  المشكلة 

الطرق في الطب الحديث.

وعرض الدكتور رامي أبو نمرة نتائج 
استخدام األدوات المساعدة على 
الشفط،  وجهاز  كالملقط  الوالدة 
نسبة  تخفيض  إلى  تؤدي  التي 
ينتج  التي  القيصرية  العمليات 
األم  على  سلبية  مضاعفات  عنها 
كلفتها  ارتفاع  جانب  إلى  والطفل 

إلى حد ما.

إلى  الخليلي  رشا  الدكتورة  ودعت 
أثناء  للبطن  تنظير  عمل  ضرورة 
تشخيص وعالج حاالت العقم قبل 
على  المساعدة  وسائل  إلى  اللجوء 

الحمل .

في  البحث  أسباب  الخليلي  وعزت 
يسمى  ما  وجود  إلى  المضمار  هذا 
ووجود  الهاجرة  الرحم  ببطانة 
التصاقات في الحوض تعيق عملية 
الحمل، مشيرة إلى سهولة عالجها 

قبل استخدام الوسائل األخرى.

طلبة االختصاص العالي ألمراض النسائية والتوليد 
يشاركون في يومهم العلمي
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سمو  رعت  األردنية-  أخبار    
حفل  طالل  بنت  بسمة  األميرة 
ورشة  في  المشاركات  تخريج 
دراسات  مركز  نظمها  التي  العمل 
المرأة في الجامعة األردنية بعنوان 
في  ودورها  الصغيرة  »المشاريع 

التنمية االقتصادية«.
رئيس  بحضور  سموها  ووزعت 
الجامعة الدكتور اخليف الطراونة 
الوطنية  للجنة  العامة  واألمينة 
خضر  أسمى  المرأة  لشؤون 

الشهادات على الخريجات.

للطالبات  الورشة  انعقاد  وجاء 
انسجاما  الجامعة  من  الخريجات 
تعزيز  في  المركز  أهداف  مع 
المشاريع  إنشاء  على  قدرتهن 
وتمويلها،  الصغيرة  اإلنتاجية 
األدوات  على  تدريبهن  إلى  إضافة 

الضرورية إلدارة تلك المشاريع.
وركزت الورشة على محاور مفهوم 
في  ودورها  الصغيرة،  المشاريع 
للمرأة،  االقتصادي  التمكين 
وتسويق  اختيارالمشاريع  وكيفية 
الصغيرة،  المشاريع  منتجات 

للمشاريع  المالية  واإلدارة 
الصغيرة.

الدكتورة  المركز  مديرة  وقالت 
المركز  »إن  كاتبي  خزنة  غيداء 
السريع  النمو  خالل  من  تطور 
الفترة  في  المتغيرة  واالحتياجات 
ما بين 1998 و 2006، ليصبح مركزا 
على  المرأة  قضايا  في  متخصصا 
والعالمي  المحلي  المستويين 
بنت  بسمة  األميرة  سمو  من  بدعم 

طالل.
ترسم  التي  الصورة  أن  وأضافت 
للمرأة هي المؤشر إلى المجتمعات 
تزدهر  فعندما  وأوضاعها، 
المرأة  قيمة  ترتفع  المجتمعات 
والحكمة  للتميز  رمزا  وتصبح 
وعندما  كافة،  اإلنسانية  والمعاني 
إقصاء  يتم  المجتمعات  تتأزم 

المرأة من الشأن العام.
أن  إلى  كاتبي  الدكتورة  وأشارت 
كثير  في  المرأة  إليه  وصلت  ما 
حققته  وما  المتقدمة،  الدول  من 
الساعة،  وليد  يكن  لم  إنجاز  من 
التاريخ،  بحسابات  قديما  وليس 
في  الرجل  مع  المرأة  تعادلت  فقد 

من  السبعين  في  التعليمي  المجال 
هذا  تجاوزت  ثم  الماضي،  القرن 
بداية  في  عليه  التفوق  إلى  التعادل 
التسعينيات وفقا لتقرير اليونسكو 

لعام 2010/2011.
في  المرأة  مساهمة  أن  وأوضحت 
 26-12 بين  تتراوح  العمل  سوق 
نسبيا  منخفضة  نسبة  وهي  بالمئة 
خصوصا إذا كانت البطالة مرتفعة 
نسبته  ما  وتشكل  صفوفها  في 
صفوف  بين   %  13 مقابل   %  23
األمر   هذا  أن  إلى  مشيرة  الشباب، 
القوى  من  كبير  قطاع  غياب  يدلل 
في  المشاركة  عن  األردنية  العاملة 

عملية التنمية.

عام  تأسس  الذي  المركز  ويهدف 
الجوانب  على  التركيز  إلى   1998
ليكون  وقضاياها،  للمرأة  الحياتية 
مع  المرأة  لقضايا  مرجع  بمثابة 
من  كجزء  المرأة  بدور  االهتمام 
القيادة  دور  فيه  تمارس  المجتمع، 
في  المختلفة  المهن  وممارسة 
العربية  المجتمعات  وفي  األردن 

األخرى.

األميرة بسمة تخرج المشاركات في ورشة 
عمل المشاريع الصغيرة
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أخبار األردنية - إبراهيم ذياب- 
يفاجأ الدالف إلى كلية الصيدلة في 
المكان  بجمال  األردنية  الجامعة 
المزينة  ممراتها  تأخذه  وهدوئه، 
بلون  أسماؤها  حفرت  قاعات  إلى 
حتى  يدخلها  إن  ما  والتي  الذهب، 
إلى  بالمكان  انتقل  وكأنه  يشعر 

أعرق وأرقى جامعات العالم.
تلك القاعات والمرافق قد جهزت 
أفضل  قبل  من  واضح  بتنافس 
القطاع  في  العاملة  المؤسسات 
الصيدالني في األردن، في توجه من 
هذا القطاع ألخذ دوره التنموي في 
العالي  التعليم  قطاع  مع  شراكته 
نتاج  جاء  الذي  العلمي،  والبحث 
مؤسسات  ألهمية  حقيقي  إدراك 
الحركة  دعم  في  والبحث  التعليم 
المنتجات،  وتطوير  االقتصادية 
سواء باألبحاث العلمية أو بالعنصر 
تلك  خريجي  من  المؤهل  البشري 

المؤسسات.
رئيس  افتتح  السياق  هذا  في 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
قاعات  من  جديدا  عددا  الطراونة 
بكل  المجهزة  والمرافق  التدريس 
التدريسية  العملية  تتطلبه  ما 
كلية  مبنى  في  تقنية  وسائل  من 

الصيدلة.
اللقاء  مع  متزامنًا  الحفل  جاء  و 
التي  الصيدلة  كلية  لخريجي  األول 
عدد  ويبلغ   ،1982 عام   أنشئت 
طالب   )4000( على  يزيد  ما  خريجها 
الخريجين  إشراك  بهدف  وطالبة، 
دعم  على  وحثهم  اإلنجاز،  بهذا 

التميز  من  مزيدا  يحقق  بما  الكلية 
والريادة على مختلف األصعدة.

الجامعات  »إن  الطراونة  وقال 
في  مهما  دورًا  تلعب  األردنية 
مجال  في  العاملة  الكوادر  تأهيل 
الصناعات  لخدمة  التكنولوجيا 
حقيقة  شراكة  وتطوير  الدوائية، 
البحث  ومراكز  الجامعات  بين 
ما  األدوية،  وشركات  العلمي 
من  قطاع  كل  تمكين  في  يسهم 
لخدمة  وإمكاناته  خبراته  تقديم 
اآلخر، بما يحقق التعاون والتكامل 
ازدهار  على  إيجابا  ينعكس  الذي 
القطاع وتعظيم إنتاجيته وربحه«.

كلية  عميد  تحدث  جهته  من 
ارجيع  أبو  طالل  الدكتور  الصيدلة 
للقطاع  المتميز  العطاء  عن 
الجهات  معددا  الصيدالني، 
من  الثانية  المرحلة  دعمت  التي 
وهم  الكلية  ومرافق  قاعات  تجهيز 
الكيالني  زيد  روحي  الصيدالني 
والصيدالني  روحي،  صيدلية  مالك 
أدوية  مستودع  مالك  النمر  حسام 
حماد  علي  محمد  والسيد  النمر، 

المتبرع باسمه الشخصي.
كليته  شعار  إلى  ارجيع  أبو  وأشار   
التميز«  كلية  الصيدلة...  كلية   «
تستحقه  بأنها  الكلية  واصفا 
المستوى  إلى  الفتا  جدارة،  عن 
بفضل  له  وصلت  الذي  المتقدم 
باهرة،  إنجازات  من  حققته  ما 
فضال عن نيلها للعديد من الجوائز 
جائزة  منها  مؤخرا  حصدتها  التي 
العلمي  للتميز  الحسن  األمير 

وجائزة الجامعة األردنية للباحثين 
المتميزين.

قمنا  »لقد  ارجيع  أبو  وأضاف  
بتسمية القاعات بأسماء من أسهم 
األسماء  هذه  تحفر  كي  بنائها  في 
صيادلة  من  األجيال  ذاكرة  في 
القدوة  لهم  ولتكون  المستقبل 
والمثل«، معلنا في الوقت ذاته عن 
لكلية  للداعمين  قائمة  استحداث 
ضمن  الكلية  مدخل  في  الصيدلة 
فئات أربع هي ) البالتينية والذهبية 
تصنيف  يتم  والبرونزية(  والفضية 
كل متبرع تبعا لحجم المبلغ الذي 

تبرع فيه.
واشتمل الحفل على عرض لقصص 
نجاح الخريجين، قدمتها الدكتورة 
الحفل  راعي  جال  ثم  القاسم،  رلى 
والمتبرعون  الطراونة  الدكتور 
خريجي  جانب  إلى  والمدعوون 
المجهزة  القاعات  في  الكلية 

والمرافق األخرى.
يذكر أن باكورة التعاون بين القطاع 
بدأت  الصيدلة  وكلية  الصيدالني 
بافتتاح  الماضي  األول  تشرين  في 
بأحدث  تزويدها  تم  قاعات  عشر 
جانب  إلى  التقنية،  التجهيزات 

افتتاح »صيدلية نموذجية«.
الصيدالني  القطاع  أن  إلى  يشار 
االقتصادية  القطاعات  أهم  من 
الصناعات  أهم  ومن  األردن،  في 
دعم  في  تسهم  التي  التصديرية 
ورفد االقتصاد الوطني، حيث تزيد 
قيمة صادرات القطاع  على )449( 
حجم  وتبلغ  سنويا،  دينار  مليون 
ونصف  مليار  فيه  االستثمارات 

المليار دوالر.

افتتاح قاعات جديدة بأسماء متبرعيها في صيدلة »األردنية«
في توجه من القطاع الصيدالني ألخذ دوره التنموي
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لمبدأ  تجسيدا  األردنية-  أخبار 
اإلسالم،  في  االجتماعي  التكافل 
المجتمع  شرائح  مع  والتواصل 
المركز  أقام  كافة،  المحلي 
الجامعة  في  اإلسالمي  الثقافي 
األردنية كشفا طبيا مجانيا للطلبة 
الصيفي  النادي  في  المشاركين 
الذي نظمه المركز ضمن نشاطاته 

الصيفية التي أطلقها هذا العام.
نفذ  الذي  الطبي  الكشف  واشتمل 
لحملة  الطبية  اللجنة  مع  بالتعاون 
للصندوق  التابعة  واإلحسان  البر 
األردني الهاشمي للتنمية البشرية، 
على إجراء فحوصات طبية في عدد 
عيون،  )أسنان،  التخصصات  من 
تقديم  عن  فضال  عام(،  كشف 
قبل  من  الطبية  االستشارات 
ثالثة  من  المكون  الطبي  الكادر 

أطباء.
الدكتور  المركز  مدير  وقال 
الطبي  الكشف  إن  شكري  أحمد 
طالبا   )170( على  أجري  الذي 
الوعي  تعزيز  إلى  يهدف  وطالبة، 
الفحوصات  وتقديم  الصحي، 

الثقافي  المركز  احتفل  ذلك  إلى 
األردنية  الجامعة  في  اإلسالمي 
من  عشر  الخامس  الفوج  بتخريج 
الدورات  في  المشاركين  الطلبة 
القرآن،  علوم   في  عقدها  التي 
والقراءات  التجويد،  وأحكام 
القرآنية، والفقه باإلضافة  إلى اللغة 
الشخصية،   واألحوال  العربية، 

واللغة اإلنجليزية.
وألقى مدير المركز الدكتور أحمد 
شكر  كلمة  الحفل  خالل  شكري 
دعمها  على  الجامعة  إدارة  فيها 
تنفيذ  في  للمركز  الموصول  
أبرز  إلى  الفتا   ونشاطاته،  أهدافه 
النشاطات التي ينفذها خالل شهر 
رمضان الكريم  منها حملة »الخير 
مؤسسات  مع  بالتعاون  الكبرى« 

من القطاع الخاص .
وفي نهاية الحفل سلم نائب رئيس 
والمالية  اإلدارية  للشؤون  الجامعة 
مندوبا  العبداهلل  شتيوي  الدكتور 
عن رئيس الجامعة الشهادات على 
 )170( عددهم  البالغ  الخريجين 

مشاركًا .

المجاني  والعالج  الالزمة  الصحية 
ضمان  في  يسهم  للطلبة،ما 

سالمتهم وصحتهم العامة.
الذي  الطبي   الكشف  أن  إلى  يشار 
الطلبة  عيادة  مع  بالتنسيق  نفذ 
اللجنة  رئيس  عليها  يشرف  التي 
نايف  الدكتور  الحملة  في  الطبية 

»الثقافي اإلسالمي« ينفذ كشفا طبيا لطلبة النادي الصيفي

.....ويحتفي بتخريج الفوج )15( من الطلبة المشاركين في 
دوراته و الفوج الثاني من طلبة النادي الصيفي

شركة  من  بدعم  و  الالت،  العبد 
ضمن  يأتي  لالتصاالت،  أورنج 
والنشاطات  الفعاليات  من  سلسلة 
المركز  أطلقها  التي  الصيفية 
هذا  والطالبات  للطلبة  الثقافي 
التكافل  لمفهوم  ترسيخا  العام، 
شرائح  مع  والتواصل  االجتماعي 

المجتمع المحلي.

المركز  احتفل  متصل  سياق  وفي   
الطلبة  من  الثاني  الفوج  بتخريج 
الصيفي  النادي  في  المشاركين 

لتحفيظ القرآن الكريم .
رعايته  خالل  المركز  مدير  وأكد 
الدور  أهمية  على  التخريج  حفل 
القرآن  تحفيظ  أندية  به  تقوم  الذي 
الكريم  في تعزيز الثقافة الدينية في 
نفوس الطلبة وتعليمهم أساسيات 

دينهم .
الديوان  رئيسة  قالت  جهتها  من 

عدد  إن  ملكاوي  لينا  المركز  في 
تحفيظ  دورة  أنهوا  الذين  الطلبة 
 ، وطالبة  طالبا   )160( بلغ  القرآن 
 )18 – تراوحت أعمارهم ما بين )5 

عاما .
اشتمل  الذي  الحفل  ختام  وفي 
دينية،  وأناشيد  ابتهاالت  على  
وعروض  ثقافية،  ومسابقات 
الحفل  راعي  وزع  هادفة،  مسرحية 
والجوائز  التقديرية  الشهادات 
والطلبة  الخريجين  على  العينية 

المتميزين.
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تقديرا   – األردنية  أخبار 
صورة  رسم  في  لمجهوداتهم 
وإبراز  الجامعات،  ألم  مشرفة 
العربية  المحافل  كافة  في  اسمها 
الجامعة  رئيس  كرم  والدولية، 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
نخبة من طلبة كلية الحقوق الذين 
ممن  ومجموعة  أكاديميا،  تفوقوا 
في  المنهجية  أنشطة  في  تميزوا 
المستوى  على  أقيمت  مسابقات 

المحلي واإلقليمي والدولي.
وألقى عميد كلية الحقوق الدكتور 
الحفل  خالل  عرابي  أبو  غازي 
كلمة  المناسبة  بهذه  أقيم  الذي 
دأبت  الكلية  أن  إلى  فيها  أشار 
في  ودعمهم  طلبتها  تأهيل  على 
تسهم  التي  القانونية  النشاطات 
كفرسان  شخصيتهم  صقل  في 
للحق والعدل، وتزويدهم بمختلف 
أن  من  تمكنهم  التي  المهارات 

يكونوا في طليعة رجال القانون.
أصبح  الكلية  أن  عرابي  أبو  وأضاف 
المستوى  على  طيبة  سمعة  لها 
من  نخبة  بفضل  والعربي  المحلي 
وطلبتها  األكفياء،  األساتذة 
حققوا  ممن  خصوصا  المتميزين 
القانون،  حقول  في  عليا  مراتب 
وعلى رأسها المسابقات التي تنظم 

محليا وعربيا.
القرعان  عماد  الطالب  أثنى  بدوره 
في  المتميزين  الطلبة  عن  نيابة 
الذي  الدور  على  ألقاها  كلمة 
سبيل  في  الكلية  به  تضطلع 
االرتقاء بالتعليم القانوني في كلية 
بخبرات  طلبتها  وتزويد  الحقوق، 
قانونية، ليكونوا قادرين على حمل 
في  عملهم  خالل  المسؤولية  أمانة 

مرفق القضاء مستقبال.
الشهادات  الطراونة  وسلم 
المتميزين  للطلبة  التقديرية 

حصلوا  الذين  والطلبة  أكاديميا، 
مسابقة  في  األول  المركز  على 
لقانون  الصورية  المحاكمة 
التي  الدولي  التجاري  التحكيم 
عقدت في سلطنة عمان، ومسابقة 
نظمتها  التي  الصورية  المحاكمة 
األمريكيين،  المحامين  نقابة 
القانونية  الكتابة  ومسابقة 
المحامين  نقابة  نظمتها  التي 
المركز  مع  بالتعاون  األمريكيين 
ومسابقة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
المحاكمة الصورية لقانون اإلعالم 
في  عقدت  التي  بريس(  إي  مونرو   (

قطر.
الطلبة  الطراونة  كرم  كما 
الدعم  عيادة  في  المشاركين 
التي  العراقيين  لالجئين  القانوني 
 )Yale ( أقيمت بالتعاون مع جامعة
األمريكية التي تعد أول مشروع من 

نوعه في الجامعات األردنية.

حقوق »األردنية« تكرم طلبتها المتميزين في األنشطة 
الالمنهجية
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مساعد  قال  األردنية-  أخبار 
في  األردنية  الجامعة  فرع  رئيس 
البحرية  العلوم  كلية  عميد  العقبة 
عدد  إن  هالل  أبو  أحمد  الدكتور 
طلبة الفرع للعام الدراسي المقبل 

سيصل إلى 1600 طالب وطالبة.
لقاء  في  هالل  أبو  الدكتور  وعرض 
الذي  الجامعة  فرع  مسيرة  صحفي 
انطلق عام 2009 حيث استقبل أول 
عدد  ليصل  وبناته،  أبنائه  من  فوج 
طلبته اليوم إلى 1036 طالبا وطالبة، 
هي  كليات  خمس  على  موزعين 
وتكنولوجيا  األعمال  إدارة 
البحرية  والعلوم  المعلومات 

واللغات والفنادق والسياحة.
إنجاز  إلى  هالل  الدكتورأبو  ونوه 
األولى  المرحلة  أعمال  كامل 
التي  الجامعة  مشروع  تنفيذ  في 
اإلدارة  كلية  مبنى  على  اشتملت 
ألف   )15( بمساحة  والتمويل 
حوالي  بلغت  إنشاء  وبكلفة  مربع، 
ستشمل  فيما  دينار،  مليون   )7(
مبنى  إنشاء  المقبلة  المرحلة 

أبو هالل: »أردنية العقبة« تستقبل 1600 طالب وطالبة العام المقبل
والمدرسة  البحرية  العلوم  كلية 
و«صالة  ومسجد  النموذجية 
ل�  تتسع  األغراض«  متعددة 
وضع  تم  حيث  شخص،  ألفي 
الغرض  لهذا  الالزمة  المخططات 
ماليين   )4 بلغت)  تقديرية  بكلفة 

دينار.
إلى  هالل  أبو  الدكتور  ولفت 
مذكرات  من  للعديد  الفرع  إبرام 
وطنية  مؤسسات  مع  التفاهم 
إضافة  وأجنبية،  عربية  وجامعات 
مجانية  تدريبية  دورات  عقد  إلى 
ألبناء المجتمع المحلي في العقبة.
تعاون  إلى  هالل  أبو  الدكتور  وأشار 
الفرع  في تدريس برنامج ماجستير 
في  المعلومات  تكنولوجيا 
أوهايو  جامعة  مع  باالتفاق  التعليم 
األميركية وجامعة آل البيت وكلية 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  نظم 

»أردنية العقبة«.
الجامعة  فرع  أن  وأضاف   
العالي  الدبلوم  برنامج  ينفذ 
تكنولوجيا  استخدامات  في 

المعلومات في التعليم باالتفاق ما 
بين الجامعة األردنية األم وجامعة 
والمجموعة  األميركية  أوهايو 
منوها  والتدريب،  للتعليم  العربية 
اعتماد  على  حصل  الفرع  أن  إلى 
وكلية  البحرية  العلوم  كلية 
حاليا  ويعد  والفندقة،  السياحة 
في  الماجستير  لبرنامج  خطة 
العلوم  كلية  في  البحرية  العلوم 

البحرية.
الجامعة  توجهات  مع  وانسجاما   
جامعة  إلى  للوصول  األردنية 
بحثية قال الدكتور أبو هالل إنه تم 
عمادات  من  دعم  على  الحصول 
جامعتي  في  العلمي  البحث 
لطباعة  واليرموك  األردنية 
جرت  التي  للبحوث  5مجلدات 
عام  من  البحرية  العلوم  محطة  في 
1997 وحتى عام 2011، ويبلغ عددها 
عقد  إلى  إضافة  250بحثا،  زهاء 
لدرجة  تعليمية  وبرامج  دورات 
الدبلوم في تكنولوجيا المعلومات 
وبرنامج  المقبل  الدراسي  للفصل 

الماجستير في بعض التخصصات.

خالل لقاء صحفي له.... 
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أخبار األردنية- محمد مبيضين 
أن  على  وقانونيون  خبراء  أجمع 
سوء الصياغة التشريعية تؤدي إلى 
في  القانوني  النظام  استقرار  عدم  

الدولة.
نقاشية  حلقة  خالل  وأكدوا 
في  الحقوق  كلية  في  عقدت 
الجامعة األردنية بعنوان »الصياغة 
ومحددات«،   أصول  التشريعية 
المسؤولة  الجهات  دعم  على 
بشقيه  األمة  مجلس  وخصوصا 
القوانين  إلقرار  والنواب  األعيان 
تمتلك  مؤهلة   كوادر  خالل  من 
وصناعة  صياغة  على  القدرة 
بهدف  القوانين،  مشروعات 
مع  منسجم  تشريعي  منتج  والدة 

المنظومة التشريعية.
التي  النقاشية  الحلقة  وتهدف 
للنساء  القانونية  الشبكة  نظمتها 
مستوى  رفع  إلى  تهدف  العربيات 
خالل  من  القوانين  مشاريع  صياغة 
والمعنيين  المختصين  دور  تعزيز 
في هذا المجال، وتطوير مهاراتهم 
للصياغة  السليمة  األسس  حول 
على  الرقابة  وكيفية  التشريعية، 

جودة التشريعات.
في  الحقوق  كلية  عميد  ولفت 
عرابي  أبو  غازي  الدكتور  الجامعة 
الصياغة  أن  إلى  الحلقة  افتتاح  في 
تؤدي  القانون  لنصوص  الصحيحة 
يؤدي  ما  وصحيح،  عادل  قانون  إلى 
يعد  الذي  القانون  سيادة  إلى 
المجتمع  لتطور  الحقيقية  المظلة 

وتقدمه.
النشاطات  عرابي  أبو  واستعرض 
الكلية  تقدمها  التي  العلمية 

حول  الشبكة  مع  بالتعاون 
وتطوير  والتشريع  العدالة  مفاهيم 
والعنف  المحاكم  في  الشفافية 
وتطوير  والوساطة  المرأة  ضد 
أن  مؤكدا  المؤسسية،  المهارات 
تعميق  في  تسهم  النشاطات  هذه 
توفير  خالل  من  القانون  سيادة 
ضمانات حقيقية تسهم في حماية 
اإلنسان من التمييز واالعتداء على 

حقوقه وكرامته.
وقدم المحامي عبد الغفار فريحات 
المرحلة  فيها  تناول  عمل  ورقة 
قدرات  تعزيز  لمشروع  األولى 
األردن،  في  التشريعية  الصياغة 
القانونية  الشبكة  تنفذه  الذي 
مع  بالتعاون  العربيات  للنساء 

وزارة العدل وديوان التشريع. 
يهدف  المشروع  إن  فريحات  وقال 
مالئمة  قانونية  ثقافة  خلق  إلى 
التشريعية،  الصياغة  أهمية  حول 
القانوني  النظام  تنقية  في  ودورها 
حالة  إلى  وصوال  الشوائب  من 
القانون  حكم  يعزز  ما  االستقرار، 

وسيادته.
عضو  بصفته  فريحات  واستعرض 
المشروع  دليل  إعداد  لجنة 
المشروع  بها  مر  التي  المراحل 
إلى  مشيرا  المستهدفة،  والفئات 
للمشروع  الثاني  الجزء  انطالقة  أن 
مع  الحوار  أبواب  فتح  يتطلب 
في  الحقوق  كليات  أساتذة 
إضافة  بهدف  األردنية  الجامعات 
محتوى قواعد الصياغة التشريعية 
لطلبة  التعليمي  المحتوى  إلى 
الجامعات  في  الحقوق  كليات 

األردنية.

ودعت أستاذة القانون في الجامعة 
ضرورة  إلى  دبابنة  عبير  الدكتورة 
إلعداد  ومقنن  ثابت  نهج  وضع 
للتشريعات  الموجبة  األسباب 
على اختالفها، وإلى مراعاة تحقيق 
االتفاقيات  وتطبيق  الدستور  سمو 
صناعة  على  العمل  عند  الدولية 

وصياغة التشريع.
المختصة  الجهات  دبابنة  وطالبت 
والكوادر  الجهات  دعم  بضرورة 
مشروعات  صياغة  على  العاملة 
المساندة،  بالخبرات  القوانين 
منتج  والدة  شأنه  من  الذي  األمر 
المنظومة  مع  منسجم  تشريعي 
تحقيق  في  يسهم  ما  التشريعية، 

سيادة القانون والحكم الرشيد.
من  مزيد  على  دبابنة  وحثت 
التشريعية،  بالصياغة  االهتمام 
ضمن  إدخالها  ضرورة  إلى  مشيرة 
الدراسية  والخطط  المساقات 
في  الحقوق  كليات  لطلبة 

الجامعات األردنية.
الهيئة  رئيسة  نائبة  وعرضت 
للنساء  القانونية  للشبكة  اإلدارية 
التي  الشبكة  أهداف  زيتون  سميرة 
أنشئت عام 2005 كمنظمة إقليمية 
تحقيق  إلى  تسعى  ال  حكومية  غير 
بالمرأة  النهوض  إلى  وإنما  الربح، 
المهن  مجال  في  العاملة  العربية 

القانونية.
قدرات  تعزيز  مشروع  إن  وقالت 
عام  انطلق  التشريعية  الصياغة 
إلرساء  جهود  ضمن  وجاء   ،2009
ورفع  القانون  سيادة  مبادىء 

قدرات المؤسسات القانونية.

قانونيون يطالبون بصياغة تشريعية لنصوص القانون تعزز من 
حكمه وسيادته

في حلقة نقاشية نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات
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ذياب  –إبراهيم  األردنية  أخبار 
على  قانونيون  خبراء  أجمع 
ضرورة  تعزيز دور القضاء  في بناء 
المجتمعات وسيادة القانون فيها، 
التي  الدولية  القواعد  وتطبيق 
اإلنسان  حقوق  حماية  في  تسهم 

وصون كرامته.

عقدتها  التي  الندوة  في  وأضافوا 
األردنية  الجامعة  في  الحقوق  كلية 
حماية  في  القضاء  دور  بعنوان« 
أن  اإلنسان«   حقوق  وتعزيز 
أي  من  وتحرره  القضاء  استقالل 
القائمين  تمكين  شأنه  من  قيود 
وقف  على  قدرتهم  وزيادة  عليه 
بحق  تمارس  التي  القرارات  تنفيذ 
إلى  الفتين  والمواطنين،  اإلنسانية 
أن استقالل القضاء ضرورة حتمية 

لتطور المجتمعات ونهضتها.
نظمت  التي  الندوة  وتناولت 
األكاديمية  الشبكة  مع  بالتعاون 
ومعهد  اإلنسان  لحقوق  العربية 
اإلنسان  لحقوق  والنبيرغ  راؤول 
السويدية  الوكالة  من  بدعم 
في  الدولي،  واإلنماء  للتعاون 
القضاء  استقالل  أهمية  جلساتها 

مشاركون: تعزيز دور القضاء يسهم في بناء المجتمعات وحماية 
حقوق اإلنسان

في ندوة نظمتها حقوق » األردنية«

الواجب  القضائية  والضمانات 
تسليط  إلى  باإلضافة  توافرها، 
تلعبه  الذي  الدور  على  الضوء 
العالم  في  القضائية  المؤسسات 

العربي في هذا الشأن.
الحقوق  كلية  عميد  واستعرض 
مندوبا  عرابي  أبو  الدكتورغازي 
تطور  مراحل  الجامعة  رئيس  عن 
القضاء األردني  والدورالمميزالذي 

يلعبه في حماية حقوق اإلنسان.

وتطرقت القاضية الجنائية السابقة 
الدولية  الجنائية  المحكمة  في 
استقالل  إلى  حكمت  تغريد 
الواجب  والضمانات  القضاء 
تطبيق  وضرورة  للمتهم،  توفيرها 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  القواعد 
مشددة في الوقت ذاته على ضرورة 
مجال  في  المساواة  مبدأ  تطبيق 

إقامة العدالة الجنائية.

المركز  مدير  سلط  جانبه  من 
القضاء  الستقالل  العربي 
أمين  ناصر  مصر  في  والمحاماة 
الضوء على تجربة القضاء المصري 
قدرة  ومدى  العربي،  الربيع  بعد  ما 

تنفيذ  وقف  على  اإلداري  القضاء 
حقوق  تنتهك  التي  القرارات 

اإلنسان المصري.

الشبكة  منسقة  قالت  ذلك  إلى 
األردن  في  اإلنسان  لحقوق  العربية 
نائبة عميد كلية الحقوق الدكتورة 
تأتي  الندوة  إن  الجاغوب  محاسن 
التي  الندوات  من  سلسلة  ضمن 
تعزيز  بهدف  الشبكة  أقامتها 
الجانبين  بين  التعاون  عالقات 
للجامعات  والبحثي  التدريسي 
حقوق  مجاالت  في  الشريكة 

اإلنسان.

استمرت  التي  الندوة  وناقشت  
عمل  أوراق  ليومين  أعمالها 
القضائي،  الشأن  في  متخصصة 
تجارب  على  مضامينها  في  ركزت 
تونس  مثل  العربية  الدول  بعض 
ومصر  الجزائر  واألردن  والمغرب 
القضاء  استقالل  مجال  في  ولبنان 
تتوفر  التي  القضائية  والضمانات 
عدة  من  خبراء  قدمها  للمتهم، 

دول عربية إلى جانب األردن.
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الداعية  قال  األردنية-  أخبار 
النجار  زغلول  الدكتور  اإلسالمي 
كثير  في  أكد  الكريم  القرآن  إن 
تعالى  اهلل  استخالف  على  آياته  من 
في  وائتمانه  األرض،  في  لإلنسان 
الحفاظ على ضوابطها ومكوناتها، 
خالل  من  فيها  اإلفساد  وعدم 
عليها،  العدل  وإقامة  عمارتها 
االستخالف  مفهوم  أن  إلى  مشيرا 
اإلنسان  بين  رابط  خير  لإلنسان 

وبيئته.

كلية  عقدتها  محاضرة  في  وأضاف 
األردنية   الجامعة  في  الشريعة 
اإلسالمية  السلوكيات  بعنوان« 
المياه  على  الحفاظ  في  ودورها 
اآليات  من  كثيرا  أن  والبيئة« 
الترابط  مدى  على  الدالة  القرآنية  

في  جاءت  وبيئته  اإلنسان  بين 
ببعديه  األرض  في  اإلفساد  تحريم 

المادي والمعنوي .

التي  المحاضرة  في  زغلول  وأشار 
مشروع  مع  بالتعاون  عقدت 
المياه  قضايا  في  التحفيز  دعم 
أسباب  من  أن  إلى  والطاقة  والبيئة 
األرض  في  المعنوي  اإلفساد 
فساد  أن  مؤكدا  االعتقاد،  فساد 
بين  حاصل  هو  كما  االعتقاد 
مجتمعاتنا  في  الساحقة  الغالبية 
وفساد  العبادات  فساد  إلى  يؤدي 

األخالق والمعامالت.

حديثه  في  المحاضر  واستعرض 
األرض  في  المادي  اإلفساد  أنواع 
الكيميائي  بالتلوث  كاإلفساد 

والتلوث  الحراري  والتلوث 
الفتا  السمعي،  والتلوث  اإلشعاعي 
مجتمعة  تؤدي  أسباب  أنها  إلى 
بمليارات  تقدر  سنوية  خسائر  إلى 
تقدر  بشرية  وخسائر  الدوالرات 

بعشرات اآلالف سنويا.

يحرص  اإلسالم  أن  زغلول  وأكد 
من  البيئة  حماية  على  ويحث 
المصادر  على  والحفاظ  التلوث، 
مقومات  باعتبارهما  المائية، 
على  البشرية  للحياة  أساسية 
الصدد  هذا  في  مبينا  األرض، 
بإعداد  الباحثين  قيام  ضرورة 
جماليات  حول  معمقة  دراسات 
المياه  استهالك  وترشيد  البيئة، 
عليها  المتزايد  الطلب  ظل  في 

عربيا وعالميا.

الداعية النجار : فساد االعتقاد يؤدي إلى فساد العبادات واألخالق 
والمعامالت 

في محاضرة حول »دور السلوكيات في الحفاظ على المياه والبيئة«
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للرعاية  األردنية  الجمعية  رئيس 
الدكتور  األلم  وعالج  التلطيفية 
األلم  مفهوم  إن  بشناق  محمد 
من  يأتي  التلطيفية  الرعاية  في 
الجسدي  الجانب  مراعاة  خالل 
التعامل  في  والروحاني  والسلوكي 

مع المريض .
المحاضرة  في  بشناق  وأضاف 
التمريض  كلية  نظمتها  التي 
بالتعاون  األردنية  الجامعة  في 
للرعاية  األردنية  الجمعية  مع 
من  أن  األلم،  وعالج  التلطيفية 
باأللم  الشعور  عدم   المريض  حق 
الفتا  عالجه،  فترة  طوال  والمعاناة 
تقرير  في  رغبته  احترام  ضرورة  إلى 

نوعية العالج المقدم له.
عدم  إلى  المواطنين  بشناق  ودعا 
األلم  مسكنات  من  التخوف 

بشناق: مسكنات األلم ليس لها أعراض جانبية إذا وصفت من 
طبيب مختص

في محاضرة نظمتها » تمريض« األردنية  حول »مهارات في عالج األلم«

التي  المخدرة  العقاقير  وخاصة 
إلى  مشيرا   ، اإلدمان  إلى  تؤدي  ال 
لها  جانبية  أعراض  أي  وجود  عدم 
خصوصا إذا وصفت من قبل طبيب 

مختص.
عالج  أسس  بشناق  واستعرض 
العقاقير  واستعمال  األلم، 
 ، األلم  تقييم  وطرق  المخدرة، 
الذي  اإليجابي  الدور  إلى  مشيرا 
الالدوائية  العالجات  تلعبه 
الموجه  والخيال  كاالسترخاء 
التخفيف  في  اإليجابي  والتفكير 

من حدة األلم.
أهداف  من  أن  إلى  بشناق  وأشار 
األلم  عالج  مفهوم  نشر  الجمعية 
وتحسين نوعية الحياة لدى المرضى 
المزمنة،  األمراض  يشكون  الذين 
ضمن  تأتي  المحاضرة  أن  إلى  الفتا 
سلسلة ورش عمل تثقيفية ودورية 

تنظمها الجمعية لطلبة الجامعات 
الحكومية والخاصة.

عميد  مساعدة  قالت  جانبها  من 
الجودة  لشؤون  التمريض  كلية 
إن  الرحيم  عبد  ميسون  الدكتورة 
الكلية  نظمتها  التي  المحاضرة 
الصحي  التقييم  مادة  لطلبة 
وأساسيات مهنة التمريض، جاءت 
في  العاملين  توعية  أهمية  لتأكيد 
بطرق  يتعلق  فيما  الصحي  الحقل 

تخفيف األلم وعالجه .
مؤخرا  قررت  الكلية  أن  وأضافت 
البدء بتطوير اتجاهات الطلبة نحو 
من  يعانون  الذين  المرضى  رعاية 
المفاهيم  وتغيير  مزمنة،  أمراض 
ومعالجته،  األلم  نحو  السائدة 
الرعاية  جودة  تحسين  إلى  وصوال 

الصحية في األردن.



تعاون واتفاقيات

أخباراألردني�ة - هبة الكايد – 
وجامعة  األردنية  الجامعة  أبرمت 
العلوم اإلس�المية مذكرة تفاهم 
معالجة  ف�ي  التع�اون  لتعزي�ز 
المرض�ى المؤمني�ن صحيا لدى 

جامعة العلوم اإلسالمية .
وقعها  الت�ي  االتفاقية  ونص�ت 
رئيس�ها  األردنية  الجامع�ة  عن 
وعن  الطراونة  اخلي�ف  الدكتور 
رئيسها  اإلسالمية  العلوم  جامعة 
البصل  أبو  الناص�ر  عبد  الدكتور 
الطبية  الخدم�ات  تقدي�م  على 
الجامعة  مستشفى  لدى  المتوفرة 
لطلب�ة وموظفي وأعض�اء هيئة 
اإلسالمية  العلوم  جامعة  تدريس 
الصحي،  التأمين  في  المشتركين  
التحويالت  تنظي�م  ع�ن  فضال 
وآليات  المعالجة  أج�ور  وتحديد 
المحاس�بة وفقا لتسعيرة األجور 

الطبية المتفق عليها.
وق�ال الطراونة إن م�ا يميز هذه 
جامعة  رفد  س�يتم  أنه  االتفاقية 
بأطب�اء  اإلس�المية  العل�وم 
متخصصين لدى مركزها الصحي، 
لتحويل المرضى بشكل مباشر إلى 

بسرعة  العالج  لتلقي  المستشفى، 
أكبر وبذات الج�ودة التي يتلقاها 
خدمات  من  المس�تفيدين  جميع 

»مستشفى األردنية«.
من جانب�ه  أعرب أب�و البصل عن 
األردنية  الجامعة  لرئي�س  تقديره 
على التع�اون البناء الذي أثمر عن 
توقيع االتفاقية بما يخدم الجانبين 
ومتلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى 

أن كل ش�خص حاصل على بطاقة 
صادرة  المفعول  سارية  طبي  تأمين 
اإلس�المية  العلوم  جامع�ة  عن 

سيستفيد من بنود تلك االتفاقية.
حض�ر حفل التوقي�ع نائبة رئيس 
الكليات  لشؤون  األردنية  الجامعة 
الدكتورة  والمستش�فى  الصحية 
ومدير  رج�ب  دروي�ش  لمي�س 
األردني�ة  الجامع�ة  مستش�فى 

الدكتور مجلي محيالن.

خدمات صحية في معالجة المرضى 
المؤمنين لدى »العلوم اإلسالمية«

......وتسهيالت في تنظيم التحويالت وتحديد أجور 
المعالجة للمرضى المؤمنين لدى»نقابة المحامين«

إل�ى ذلك وق�ع رئي�س الجامعة 
الطراونة  اخليف  الدكتور  األردنية 
ارشيدات  مازن  المحامين  ونقيب 
اتفاقي�ة تعاون لتنظي�م معالجة 
لدى  المؤمنين  المرضى  ومحاسبة 
نقاب�ة المحامي�ن النظاميين في 

مستشفى الجامعة.
وق�ال الطراون�ة إن اله�دف من 
توقيع االتفاقي�ة تقديم الخدمات 
الطبية والعالجي�ة المتوفرة لدى 
مستشفى الجامعة ألعضاء النقابة 

النظاميين المشتركين في التأمين 
المعالجة  نماذج  بموجب  الصحي 

الصادرة عن النقابة.

أن  إلى  ارش�يدات  أشار  جانبه  من 
البنود  من  جملة  تتضمن  االتفاقية 
التي تس�هم ف�ي تعزي�ز التعاون 
بي�ن الجانبين، من خ�الل تنظيم 
التحويالت وتحديد أجور المعالجة 
لتسعيرة  وفقا  المحاس�بة  وآليات 

األجور الطبية المتفق عليها.
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أخبار األردني�ة - هبة الكايد – 
ممثلة  األردنية  الجامع�ة  أبرمت 
برئيسها الدكتور اخليف الطراونة 
المستش�فى  مع  تعاون  اتفاقي�ة 
بالمدير  ممثلة  عمان  في  اإليطالي 
خالد  الدكتور  للمستشفى  الطبي 
مستشفى  مدير  بحضور  ش�ماس 
الجامعة األردني�ة الدكتور مجلي 

محيالن.
تهدف  االتفاقية  إن  الطراونة  وقال 
ومحاس�بة  معالجة  تنظي�م  إلى 
المستشفى  من  المحولين  المرضى 
الجامعة  مستش�فى  إلى  اإليطالي 
األردني�ة بخصم 25% م�ن قيمة 

الفاتورة للمرضى المحولين.
أهمية  أن  عل�ى  الطراونة  وأك�د 
القطاع  م�ع  االتفاقيات  توقي�ع 
الخاص تندرج ضمن توسيع قاعدة 
يقدمها  التي  الصحي�ة  الخدمات 

خصم 25% للمرضى المحولين من 
»اإليطالي« إلى مستشفى الجامعة

جهة،  من  للمراجعين  المستشفى 
ورفد موازنته من جهة أخرى.

واستثنت االتفاقية وفق- محيالن- 
تقديم المعالجة لإلصابات الناتجة 
عن الحوادث القضائية والس�نية، 
واإلجه�اض  العق�م،  وح�االت 

الجنس�ي،  والضعف  المتك�رر، 
والمعالج�ة  البص�ر،  وتصحي�ح 
التجميلية غير الوظيفية، إلى جانب 
غير  التجميل  مستحضرات  صرف 
واألمالح  والفيتامينات  العالجية 

المعدنية.

مدير »اإلمام البخاري« يطلع على تجربة »األردنية« 
في حفظ المخطوطات التاريخية

نائبة  اس�تضافت  األردنية-  أخبار 
لش�ؤون  األردنية  الجامعة  رئيس 
العليا  والدراسات  العلمي  البحث 
الخيمي-  هالة  الدكتورة  والجودة 
اإلمام  مرك�ز  مدي�ر  الحوران�ي 
البخ�اري الدول�ي في س�مرقند 

البروفيسور عبيداهلل أفاتوف.
وج�اءت الزيارة به�دف االطالع 
على بعض المخطوطات الموجودة 
ف�ي الجامعة وفق�ا لطبيعة عمل 
المركز البحث�ي المتعلقة بترجمة 
اللغة  من  اإلسالمية  المخطوطات 
العربية إلى األجنبية لتكون متاحة 
أم�ام المهتمي�ن كاف�ة، وذلك 
في  متخصصين  باحثين  بإش�راف 

ترجمة المخطوطات.
الزيارة  خ�الل   - الخيمي  وقدمت 
تطورها  ومراحل  الجامعة  عن  نبذة 

العطاء،  من  س�نة  خمس�ين  عبر 
ترحب  الجامع�ة  أن  إلى  مش�يرة 
بدع�م كافة أش�كال التعاون مع 

الجهات الراغبة بذلك.
وتحدثت الخيمي عن مركز الوثائق 
بالد  ودراس�ات  والمخطوط�ات 
الش�ام في الجامعة ال�ذي يتولى 

وس�جالت  المخطوطات،  جمع 
والخرائط،   والتقارير،  المحاكم، 
والملف�ات،  والرواي�ات، 
الصحف  عن  فضال  والمذكرات، 
لحفظها  الش�ام،  ببالد  الخاصة 
وتوثيقها حسب األصول العلمية.
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زيارات ووفود

رئيس  نائبة  –بحثت  أخباراألردنية 
البحث  لش�ؤون  األردنية  الجامع�ة 
العلمي والدراس�ات العليا والجودة 
– الحوراني  الخيم�ي  هالة  الدكتورة 
ل�دى لقائه�ا مدي�رة الدراس�ات 
الفرنس�ي  المعهد  ف�ي  المعاصرة 
اليزابيث  الدكتورة  األدنى  للش�رق 
بعقد  المتعلقة   الترتيبات  لونجينس 
العلوم  ترجم�ة  حول  دول�ي  ملتقى 

االجتماعية.
ويهدف الملتقى الذي سيعتمد ثالث 
لغات في جلساته )العربية واإلنجليزية 
ومناقش�ة  عرض  إلى  والفرنس�ية( 
المفاهيم واألفكار المنتش�رة حول 
المواطنة، وتحديد النصوص المهمة 
اللغات  في  للمعارف  مشترك  إلنتاج 
الثالث، باإلضافة إلى بحث الترتيبات 
عمل  ورشة  لتنظيم  الالزمة  واألسس 

على هامش الملتقى .

رئيس  بح�ث  األردنية-  أخب�ار 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
برنامج  وفد  لقائ�ه  لدى  الطراونة 
المدني  المجتمع  وتطوي�ر  تعزيز 
إيمان  البرنام�ج  مديرة  برئاس�ة 
التعاون  تعزي�ز  س�بل  النم�ري 

األكاديمي المشترك.
وتن�اول الجانب�ان فك�رة إقامة 
قدرات  وتطوي�ر  لبناء  مش�روع 
طلبة  من  اإلعاقة  ذوي  من  الشباب 
الجامع�ة، م�ن خ�الل تزويدهم 
وحقوق  التأييد  كس�ب  بمهارات 

اإلنسان.
ويهدف المش�روع ال�ذي يطلقه 
برنام�ج تعزيز وتطوي�ر المجتمع 
المدني  )csp( الممول من الوكالة 
إلى  الدولية،  للتنمي�ة  األمريكية 
تحقي�ق الحد األقص�ى من تكافؤ 
الجامعية  الحي�اة  ف�ي  الف�رص 
أس�وة  اإلعاقة  ذوي  م�ن  للطلبة 
بباقي زمالئهم، من خالل تدريبهم 

واتفق الجانبان على أن يكون الثامن 
من شهر تش�رين األول القادم هو 
سيحمل  الذي  الملتقى  عقد  موعد 
عنوان  »ترجم�ة المواطنة: نقاش 

حول المواطنة« .

وس�تقدم الجامعة للملتقى الذي 
س�يعقد ف�ي الجامع�ة األردنية 
من  العدي�د  ليومي�ن  ويس�تمر 
والترتيبات  اللوجستية  الخدمات 

التي تسهم في إنجاحه.

بحث ترتيبات عقد ملتقى يناقش مفهوم 
»المواطنة«

بحث تنفيذ مشروع لتطوير قدرات الشباب من ذوي 
اإلعاقة في »األردنية«

في زيارة لمديرة الدراسات المعاصرة في المعهد الفرنسي

في زيارة لوفد »برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني«...

على«ف�ن المطالب�ة بحقوقهم« 
بطريقة علمية مدروسة، وذلك عبر 
سلس�لة من التدريبات واللقاءات 
الدورية، يش�رف عليه�ا مدربون 

مهرة.
بدوره رحب الطراونة بالمش�روع 
واحد،  ع�ام  لمدة  يس�تمر  الذي 
له  الكامل  الجامع�ة  دعم  مؤكدا 
تطلقها  التي  المشاريع  من  ولغيره 
المدني،  المجتم�ع  مؤسس�ات 
مش�يرا في الوقت ذاته إلى ضرورة 
لتحديد  تفصيلية  دراس�ة  إعداد 

المترتبة  والخطط  األولويات  أبرز 
وإدارية  علمية  نواحي  من  لتنفيذه 

ومالية.
م�ن جهتها أوضح�ت النمري أن 
إلطالق  األردنية  الجامع�ة  اختيار 
تتمتع  لما  انسجاما  جاء  المشروع 
به من س�معة أكاديمي�ة وعلمية 
والعربية  المحلية  الجامع�ات  بين 

والعالمية.
ضم الوفد مس�ؤول قس�م حقوق 
األش�خاص م�ن ذوي اإلعاقة في 
البرنام�ج الدكتور مهن�د العزة، 

39وطارق البكري.



زيارات ووفود

بح�ث رئيس  أخب�ار األردنية - 
اخليف  الدكتور  األردنية  الجامعة 
السفير  استضافته  خالل  الطراونة 
البولندي في عمان »كشيش�توف 
التعاون  تعزي�ز  س�بل  بويك�و« 

األكاديمي بين األردن وبولندا.
إلى  اللقاء  خ�الل  الطراونة  ودعا 
من  الطرفين  بي�ن  العالقة  توطيد 
خالل تخصي�ص زاوية بولندية في 
الجامعة، باإلضافة إلى إنشاء برامج 
مشتركة على مس�توى الدراسات 
العلي�ا بين الجامع�ة والجامعات 

البولندية. 
مؤتمر  عقد  عل�ى  الجانبان  واتفق 
علمي دولي ثال�ث في »األردنية« 
خالل العام الحالي برعاية الدكتور 
الدكتور  وتعيين  الطراونة،  اخليف 
العلوم  قس�م  من  دية  أبو  س�عد 

السياسية منسقا للمؤتمر.
الذي  الثاني  الدولي  المؤتمر  وكان 

تعاون أردني بولندي لعقد مؤتمر دولي 

وفد مقدسي يعزز عالقات األخوة والتعاون الطالبي 
في زيارة لـ  »شؤون الطلبة«

واألردن  بولن�دا  من  بتنظيم  جاء 
واالتحاد األوروب�ي قد عقد نهاية 
تحت  الجامعة  ف�ي  الماضي  العام 
وتبادل  التع�اون  مظاهر   « عنوان 
خب�رة اإلص�الح« ، بحضور عدد 

وارس�و  جامعات  من  الخبراء  من 
إل�ى  باإلضاف�ة  وجاجيولوني�ان 
عدد  ومشاركة  األردنية،  الجامعة 
األردنية  والوزارات  السفارات  من 

والبولندية واألوروبية وغيرهم .

اس�تقبل عميد  أخبار األردنية- 
شؤون الطلبة في الجامعة األردنية 
الدكت�ور نايل الش�رعة وفدًا من 
مؤسس�ة القدس الطالبية واتحاد 
مدينة  ف�ي  المقدس�يين  الطلبة 

القدس.
الدور  على  الضي�ف  الوفد  واطلع 
الذي تقوم به عمادة شؤون الطلبة 
وتنميتها،  الطلبة  مواهب  إبراز  في 
المناس�ب  الفض�اء  وتهيئ�ة 
عن  فضال  إبداعاتهم،  الكتش�اف 
تنفي�ذ العدي�د من النش�اطات 
الالمنهجية التي تبرز تلك المواهب 

تلبية لرغبات واتجاهات الطلبة.
وقال الدكتور الش�رعة إن األردن 
بقيادة جاللة الملك عبد اهلل الثاني 
لحماية  ممك�ن  جهد  كل  يب�ذل 
القدس ومقدس�اتها، وتقديم كل 
لتمكينهم  للمقدس�يين،  الدعم 
م�ن الحف�اظ عل�ى حقوقه�م 
ومصالحهم، مؤك�دًا على ضرورة 
توفير كافة وسائل الصمود لترسيخ 

والمحافظة  المقدس�ي،  الوجود 
على الهوية العربية اإلس�المية في 
تتعرض  التي  التهويد  عمليات  ظل 

لها المدينة المقدسة. 
الطلبة  اتحاد  رئيس  قال  جانبه  من 
إن  الديس�ي  طاهر  المقدس�يين 
أواصر  تعزيز  هو  الزيارة  من  الهدف 
التع�اون والعالق�ات الطالبي�ة 
الفلسطيني  الشباب  بين  الشبابية 
األخوة  عل�ى  المبنية  واألردن�ي 

التاريخية .
وأش�ار الديس�ي إلى الممارسات 
التي تق�وم بها إس�رائيل لطمس 
خالل  من  الفلس�طينية  الهوي�ة 
العائالت،  وتش�ريد  المنازل  هدم 
المس�جد  ه�دم  ومخطط�ات 
العربية،  المناهج  وتغيير  األقصى، 
للعديد  إضافة  الهويات،  وس�حب 

من االنتهاكات العنصرية.
جاللة  بجهود  الديس�ي  وأش�اد 
الملك عب�د اهلل الثاني الموصولة 
الق�دس  ورعاي�ة  حماي�ة  ف�ي 
ومقدس�اته والحف�اظ على هوية 

دور  مثمنا  وعروبته�ا،  المدين�ة 
جاللت�ه واألردن ف�ي الوقوف إلى 
فلس�طين  في  أش�قائهم  جانب 
وإقامة  حقوقهم  لني�ل  ودعمهم 

دولتهم المستقلة.
إلى ذلك زار الوف�د الضيف اتحاد 
طلبة الجامع�ة األردنية في خطوة 
للتعارف وتب�ادل الخبرات، حيث 
االتحاد  رئيس  استقبالهم  في  كان 
نبذة  بدوره  قدم  الذي  النسور  علي 
يقوم  التي  والواجبات  االتحاد  عن 
الش�رعي  الممثل  باعتب�اره  بها، 

للجسم الطالبي في الجامعة.
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تميز

أخبار األردنية- ظفر ثالثة باحثين 
في الجامعة األردنية بجوائز البحث 
البحث  دع�م  لصندوق  الممي�ز 

العلمي لعام 2012.
الدكتور  الصن�دوق  مدي�ر  وقال 
عبداهلل س�رور الزعبي إن مجلس 
البح�ث  دع�م  صن�دوق  إدارة 
العلم�ي قررمنح جائ�زة صندوق 
 2012 للعام  العلم�ي  البحث  دعم 
العلوم  قطاع  ف�ي  المميز  للبحث 
لكل  مناصفًة  والصيدالنية  الطبية 
معتصم  الدكت�ور  الباحثين  م�ن 
مش�روعه  عن  الحوامدة   طه  عمر 
اإلدخال   « ب�  الموس�وم  البحثي 

س�ناء  األردني�ة-   أخب�ار 
المدرس�ة  الصماديح�ازت 
األردنية  الجامعة  ف�ي  النموذجية 
االمتحان  ف�ي  األول  المركز  على 
الدولي لش�هادة اللغة الفرنسية » 
دلف » للعام الدراس�ي 2012/2011 
عل�ى مس�توى مديري�ة التعليم 

الخاص.

صغيرة  لمركب�ات  المحوس�ب 
داخل أه�داف بروتينية باالعتماد 
لالتصاالت  مق�ارن  تحلي�ل  على 
بي�ن الجزئي�ات المدخلة وذرات 
الربط  موق�ع  داخ�ل  البروتي�ن 
 GP و   NMT:جدي�د كمفه�وم 
والدكتور  دراس�ية«،  كح�االت 
عب�داهلل عوي�دي العب�ادي عن 
 « ب�  الموسوم  البحثي  مش�روعه 
المسببة  الجينية  الطفرات  دراسة 

لمرض الناعور عند األردنيين«.
وأضاف أن المجلس وافق على منح 
جائزة صندوق دعم البحث العلمي 
في  المتميز  للباح�ث   2012 للعام 

لأستاذ  األساس�ية  العلوم  قطاع 
أحمد  محم�د  ش�اهر  الدكت�ور 
إنتاجه  حصيلة  عن  وذلك  المومني 
العلم�ي المتمثل ب�� )70( بحثا 
علميًا منش�ورا ، واإلش�راف على 
طلبة الدراس�ات العليا، الفتا إلى 
أنه تم حجب جوائز البحث المميز 
االجتماعية،  العل�وم  قطاعي  في 
الباحث  وجائزة  الزراعية،  والعلوم 
المتميز في قطاعي العلوم التربوية 
والنفسية وتكنولوجيا المعلومات، 
لعدم تحقي�ق األبحاث المتقدمة 

الحد األدنى لنسب النجاح.

 ثالثة باحثين في »األردنية« يظفرون بجوائز صندوق 
»البحث العلمي« لعام 2012

نموذجية »األردنية« األولى  في امتحان »الدلف« 
الفرنسي

تقدموا  الذين  الطلب�ة  عدد  وبلغ 
 ، وطالبة  طالب�ا   )18( لالمتح�ان 
اعتلى ثالث�ة منهم المراكز األولى 
وه�م الطالبة رونا أس�عد ، ومرح 

القرابلة ،ودانا خويلة .
الس�فيرة  كرمت  جانبه�ا  م�ن 
الفرنس�ية في عمان كورين بروزيه 
حضره  احتفال  في  األوائل  الطلبة 
وزير التربية والتعليم الدكتور فايز 

السعودي وأهالي الطلبة.
يش�ار إلى أن امتح�ان » الدلف » 
األساسية  الشهادة  يعد  المدرسي 
خالله  من  يتم   ، الفرنسية  اللغة  في 
تحديد مس�توى الطالب في اللغة 
الفرنس�ية ، وتج�ري امتحانات�ه 
بالتع�اون م�ا بي�ن وزارة التربية 
في  الفرنس�ي  والمعهد  والتعليم 

عمان .
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تميز

محم�د   – األردني�ة  أخب�ار 
الطب  كلية  عميد  أكد  مبيضين- 
الدكتور  األردني�ة  الجامع�ة  في 
عزم�ي محافظ�ة أن ثلث خريجي 
الكلي�ة يعملون ف�ي دول العالم 
الواليات  مقدمتها  وفي  المتقدم، 
االتحاد  ودول  األمريكية  المتحدة 

األوروبي.
 وأش�ار خ�الل االحتفالي�ة التي 
للفوج  تكريم�ًا  الكلية  أقامته�ا 
للعام  الكلي�ة  طلبة  من  العاش�ر 
الجامع�ي 1987/1986 بحض�ور 
الدكتورة  الجامع�ة  رئي�س  نائبة 
لميس رج�ب إلى أن اس�تقطاب 
أطباء من خريجي الكلية للعمل في 
عالمية  طبية  ومراكز  مستشفيات 
متقدمة، يؤكد مدى نجاح الخطط 
تنفذها  التي  الدراس�ية  والبرامج 
األطباء  تأهيل  س�بيل  في  الكلية 
علمي�ًا  وإعداده�م  وتدريبه�م 

وعمليًا.
وأك�د محافظة أن جوهر رس�الة 
الكلي�ة يتضمن االلت�زام بالقيم 
النبيلة للمهنة، الفتًا إلى أن التجربة 
قدر  على  الكلية  خريجي  أن  أثبتت 

عال من الخبرة والمعرفة العلمية.
معاوية  الدكتور  اس�تذكر  بدوره 
العاشر  الفوج  خريجي  أحد  البدور 
مراح�ل الدراس�ة ف�ي الكلي�ة 
والتحدي�ات التي كانت تواجهها، 

فازت كلية الصيدل�ة في الجامعة 
والثالث  األول  بالمركزين  األردنية 
الصيدالني  التمي�ز  مس�ابقة  في 
التي  الصغي�رة  المش�اريع  لدعم 
أقيم�ت ضمن فعالي�ات المؤتمر 
في  الصيدلة  كلي�ة  لطالب  الثاني 

الجامعات األردنية .
وفاز بالمركز األول مشروع 

 »pharmacy follow up unit  «
الذي ش�ارك فيه كل من الطالب 
دعاء أبولبن و روان الفروخ و مجد 

الحملي ) سنة رابعة ( .
في حين فاز بالمركز الثالث مشروع 
 constitution اإلعالمية«   القناة 
 of a pharmaceutical channel

خطوات  خطت  الكلية  أن  مؤكدًا 
واس�عة ف�ي تطوي�ر برامجه�ا 
وتعزي�ز  والبحثي�ة  التدريس�ية 

عالقتها بالمجتمع المحلي.
طلبة  اتحاد  عضو  عرض  جانبه  من 
عمر  الجامعة  ف�ي  العالمي  الطب 
االتحاد  ونشاطات  أهداف  قمر  أبو 
إلى  مشيرًا  1951م،  عام  أنشئ  الذي 
الجامعة  في  االتحاد  فرع  مبادرات 
الصحية  التوعية  نشر  في  األردنية  
األمراض  ع�ن  المبكر  للكش�ف 
األمراض  طليعتها  وفي  الس�ائدة 

السرطانية والسكري والضغط.
وتم خالل الحفل الذي حضره عدد 
من األطباء وأعضاء هيئة التدريس 
تكريم خريجي الفوج العاشر البالغ 
فيما  وطبيبة،  طبيبًا   )47( عددهم 
تم تكري�م )19( طبيبًا وطبيبة من 

خريج�ي الفوج ال�� )35( للعام 
الحال�ي ممن حصل�وا على درجة 

االمتياز.
وكورال  فرق�ة  قدمت  ذل�ك  إلى 
الدكتور  الفن�ان  بقيادة  الجامعة 
فنية  فق�رات  نصي�رات  نض�ال 
اش�تملت عل�ى أغ�ان وطني�ة 
األردني،  الت�راث  من  مس�توحاة 
امتازت  عربي�ة  أغان  إل�ى  إضافة 
بأع�ذب األلح�ان وأرق الكلمات 
المعب�رة ع�ن الم�وروث العربي 

األصيل.
يش�ار إلى أن الكلي�ة درجت على 
بهدف  سنويًا  اللقاءات  هذه  إقامة 
من  خريجيها  بي�ن  االتصال  تعزيز 
بين  العالقة  أواص�ر  وتقوية  جهة، 
الكلية وأبنائها الخريجين من جهة 

أخرى.

ثلث خريجي طب »األردنية« يعملون في دول العالم 
المتقدم

»الصيدلة« في المركزين األول والثالث في مسابقة 
التميز الصيدالني 

 media is a need in our sector
  » and Jordanian society

للطالبة مها المفتي )سنة رابعة( .
»الصيدلي�ة  مش�روع  وف�از 
النموذجي�ة«  بالمركز الثاني لكل 
من طالب كلية الصيدلة في جامعة 
إبراهيم  والتكنولوجي�ا  العل�وم 
مرار، وميس�اء بني عواد ، وإشراق 
وسالم  شقيرات  ورناس  العبويني، 

المومني .
التحكيم  لجن�ة  عض�و  وقال�ت 
العالمات  إن  عباسي  الرا  الدكتورة 
كانت  للمش�اريع  منحها  تم  التي 

متقاربة جدا إال أن مشروع 
 »pharmacy follow up unit«  

كان متميزا ومتكامال .
وضم�ت لجنة التحكي�م كل من 
الدكتور س�مير القم�از من كلية 
األهلية  عمان  جامعة  في  الصيدلة 
والدكتورة الرا عباسي من فارمسي 
ون، والدكت�ور ف�راس عوده من 
هيثم  والدكتور  جوس�وي،  شركة 
تفاحة من مركز الحسين للسرطان.
التي  المشاريع  عدد  أن  إلى  يش�ار 
تقدمت للمس�ابقة 11 مش�روعا، 
الصيدلة  كلية  م�ن  طالب  قدمها 
وجامعة  األردني�ة  الجامع�ة  في 
إلى  باإلضافة  والتكنولوجيا  العلوم 
طالب من كلية الصيدلة في جامعة 

الزيتونة .
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م�ن   ، الش�مال  م�ن  تقط�ر 
الوالدة  حيث  اربد«   « عروسها 
المهمات   « رجل  هو  واالنتماء، 
تكن  لم  إلنج�ازات  الصعب�ة« 
ولي�دة الس�اعة، أو نتاج ضربة 
)حظ ( وظفه�ا القدر لصالحه، 
دؤوب  جه�د  حصيلة  ه�ي  بل 
وعمل مضن، تحدى بهما الزمن؛ 
ليصارع أيامه العصيبة ولحظاته 
األليمة، الت�ي كادت أن تحبطه 
التي  اهلل  رحمة  لكن   ، غايته  عن 
وسعته، ورضا والديه الذي ظلله، 

ثبتا من أقدامه وسددا خطاه .
ف�ارس لقائنا رجل استش�رف 
وعقالنية،  بحنك�ة  مس�تقبله 
وبعلم ومعرفة، هو إنسان مثابر، 
واالستس�الم،  الخنوع  يرفض 
مكان  كل  في  التميز  إلى  يسعى 

د.طالل أبو ارجيع......

 عميد »المهمات الصعبة«

حليفه  التميز  بات  حتى  وزمان، 
أينما كان.

والصيدالن�ي  الدكت�ور  إن�ه 
واألستاذ طالل أبو ارجيع عميد 
كلي�ة الصيدل�ة ف�ي الجامعة 
أيامه  س�طور  يخط  األردني�ة، 
خاصة  بنكهة  ذكرياته،  وماضي 
أخبار   « نش�رة  صفح�ات  على 
األردنية«  في جو يغلفه الدفء 

والحنين، فماذا يقول ؟ 

أيام قلبتها الحياة
نص  والمراهقة  الطفول�ة  أيام 
س�نابل  من  وحق�ل  مفت�وح، 
الش�مس  ضوء  يقطفها  قم�ح 
كلم�ا أرادت الحقيقة أن تنبت 
كزه�رة الحن�ون، طفول�ة وال 

بصيص  منه�ا  يتس�رب  أروع، 
جميلة  وذكريات  لمواقف  مشع 
وأصالته،  الماضي  بحالوة  تعبق 
منها  وتصيغ  الحياة،  تقلبها  قد 
أوجاع�ا وآالما، لنفقد أش�ياء 
الحنان  مص�در  كانت  جميل�ة 

واألمان واالستقرار. 
أش�عت  أن  لبثت  ما  ابتس�امة 
بمجرد  تالش�ت  حتى  أمامن�ا 
سؤالنا له عن تلك الفترة ، وكأنه  
دخل في بحر من الهيام، ليتذكر 
التي  بيده  مستعينا  األيام،  تلك 
مسحت عن رأس�ه ذاك الشيب 
الذي لمع بين خصالت ش�عره، 
بالرغم من صغر س�نه نس�بيا، 
تلك  السترجاع  منه  محاولة  في 
لقلبه  تش�عبت  التي  الذكريات 
ووجدانه، حت�ى باتت جزءا من 

مكوناته.

كتبت : فادية العتيبي
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أبو ارجيع  عش�ت   يقول الدكتور 
كانت   ، طفولتي  ف�ي  جميلة  أياما 
تتسم بالبساطة والعفوية والراحة، 
في  معروفة  عائل�ة  من  انحدر  فأنا 
يمكنها  ما  تمتلك  »اربد«،  مدينة 
نوعا  جي�د  بمس�توى  العيش  من 
حيث  الناس  بقي�ة  مثل  تماما  ما، 

البساطة والسالسة في المعيشة.
أن  من  بالرغم  ارجيع:   أبو  ويضيف 
وال�دّي لم يكمال دراس�تهما، إال 
أنهما كانا دائما يشجعاني وأخوتي 
على مواصل�ة تعليمنا لبلوغ أعلى 

المراتب.
نخذلهم�ا  ل�م   ، اهلل  وبحم�د   
واستطعنا تحقيق رغبتهما ، فنحن 
)8( أخ�وة وأخوات ومن�ا من هو 
والمحامي  والطبي�ب  المهندس 
والصيدلي  والمحاس�ب  والمعلم 

أيضا. 
قائال:  حديث�ه  ارجيع  أب�و  ويتابع 
بالرغ�م من المصيب�ة التي ألمت 
الفاجعة  بمثابة  وكان�ت  بالعائلة، 
أبدا  تحيدنا  ل�م  أنها  إال   ، للجميع 
ع�ن مواصلة تعليمنا ف�ي تحقيق 
رغب�ة والدينا، فعندم�ا كنت في 
الثالثة عش�رة توفيت والدتي  سن 
رحمها اهلل، مخلفة وراءها من هم 
في أمس الحاج�ة لها؛ أنا وإخوتي، 
إال أن وال�دي اس�تطاع أن يكمل 
المشوار وحده ، ليرعانا ويقدم جل 
اهتمامه وعنايته لن�ا ، لتمر األيام  
تلك  على  ويعين�وه  أخوتي  ويكبر 
بإيمان  متسلحين  الصعبة،  المهمة 

اهلل ورضا الوالدين.

االنتصار خيار ال مفر منه
قمة النج�اح تلك الت�ي تولد من 
رحم القس�وة والمعاناة، لما فيها 
العزيمة  ول�ذة  الجد  ح�الوة  من 
واإلصرار، ضربة في الرأس موجعة، 
في  واتزانه،  صواب�ه  تفقده  كادت 
تلك الليلة التي فقد فيها س�نده، 
كان بالنسبة له مصدر األمان الذي 
يلجأ له في كل لحظة تقس�و عليه 
يفيض  الذي  العط�اء  كان  األيام، 
عتاب،  وال  حس�اب  دون  من  عليه 
كان وح�ي إلهامه الذي يس�تمد 
الذي  والده  إنه  وعزيمته،  قوته  منه 
فارقه في أحلك الظروف وأصعبها، 
ليضعه في امتح�ان صعب، وخيار 

أصعب ، إما الفوز أو االنهزام.
عن تلك الحادثة يقول الدكتور أبو 
الثانوية  امتحان�ات  كانت  ارجيع 

العامة على األب�واب، حيث بدأت 
أس�تعد لها جاهدا ومواصال الليل 
بالنه�ار على أم�ل الحصول على 
بالجامعة  لاللتحاق  يؤهلني  معدل 
ودراسة تخصص رفيع الشأن، لكن 
ما لم يكن بالحسبان أن تلك الليلة 
التي لملمت فيه�ا كتبي ودفاتري 
صبيحة  االمتحان  لتقديم  الستعد 
الليلة  ذات  س�تكون  التالي  اليوم 
التي س�أفقد فيه�ا والدي، حيث 
ما  أدرك  لم  وقته�ا  المنية،  وافته 
الذي حص�ل، أفكاري تشوش�ت 
ومعلومات�ي تبعثرت، لكن وبحمد 
اهلل وبفضل أخوت�ي الذين آزروني 
نفس�ي  تمالك  على  وش�جعوني 
تلبية  االمتحانات  تقديم  ومواصلة 
لوصية والدي رحمه اهلل، استطعت 
اجتي�از االمتح�ان وبتفوق حيث 
حصلت عل�ى معدل 87% وهو في 
يؤهلني  ع�ال  معدل  الوقت  ذلك 
جامعة  ب�أي  لاللتحاق  وبس�هولة 
بالرغم  أرغب،  تخصص  وأي  كانت 
من أن بعض أصدقاء العائلة  توقعوا  
ذلك  على  يراهنون  وباتوا  فش�لي 
الرهان،  ذاك  أكسبهم   لم  أنني  إال 
والفض�ل كله هلل أوال ولتش�جيع 

أخوتي وعائلتي ثانيا.
أتذكر وقتها بأن أحد أبناء عمومتي 
الثانوية  امتحان�ات  يق�دم  كان 
التوالي  على  الثالث�ة  للمرة  العامة 
معدل  على  حصول�ه  من  وبالرغم 
50% ، إال أن الجمي�ع كان منهمكا 
بتهنئته على نجاح�ه، في حين لم 
أسمع كلمة »مبروك » من أحدهم 
إطالقا، وكأن نجاحي بالنسبة لهم 

تحصيل حاصل .

تخصص الصيدلة... رغبة منذ 
الصغر

يترصد  أمامه،  يلوح  كان  مستقبله 
وحب،  بش�غف  اقتناصه  لحظ�ة 
واضح،  والهدف  موجودة،  فالرغبة 

واألمور ميسرة، فلماذا االنتظار؟
أن  بعد  ارجيع  أب�و  الدكتور  يقول 
أنهيت دراستي الثانوية قررت على 
الفور مواصلة دراستي في تخصص 
الجامحة  لرغبت�ي  الصيدل�ة«   «
وأن  خصوصا  المهن�ة،  تل�ك  في 
أخي األكب�ر كان صيدالنيا ولديه 
أقضي  دائما  كنت  حيث  صيدلية،  
حتى  فيها  فراغ�ي  وق�ت  معظم 
تش�ربت مهنة األدوية وعالجاتها 

قب�ل دراس�تي لها، األم�ر الذي 
ش�جعني عل�ى ذل�ك، فضال عن 
حصول�ي على منحة م�ن التعليم 
العالي لدراس�ة هذا التخصص في 
سافرت  وبالفعل  دمش�ق،  جامعة 
برفق�ة أخي األكبر حي�ث كان له 
ليعرفني   ، األصدق�اء  أحد  هناك 
عليه من جهة ويكون سندا ودعما 

لي في غربتي من جهة أخرى.
كم كان حماسي متأججا لحظتها، 
إلى  سأس�افر  س�نة   )18( ابن  فأنا 
المدينة  تل�ك  دمش�ق،  مدين�ة 
العريق�ة بحضارتها وأهلها، صورة 
بكل  مخيلتي  في  رس�مت  مشرقة 
يكن  لم  توقعته  ما  لكن  تفاصيلها، 

أبدا بالحسبان.
كانت الصدمة األولى التي تعرضت 
 « ويدعى  أخ�ي  صدي�ق  أن  له�ا 
احدى  في  يقطن  كان  س�ليمان« 
ضواحي دمش�ق الفقيرة، في بيت 
قدي�م مهله�ل، عل�ى عكس ما 
أنني  الثانية  والصدم�ة  توقعت�ه، 
عندما س�كنت معه وفي أول ليلة 
نمت  أنني  وقتها  أتذك�ر  تحديدا، 
س�ريره  وعلى  لوحدي  غرف�ة  في 
الخاص ، لكن م�ا أفقت من نومي 
في الي�وم التالي حت�ى وجدت ما 
جثث  من  أكثر  أو  العش�رة  يقارب 
لشباب ورجال حطت في كل زاوية 
فيما  لي  ليتبين  الغرف�ة،  زوايا  من 
عالقاته  بحكم  سليمان«   « أن  بعد 
له  أصدقاء  دائما  يستقبل  الكثيرة 
ممن انقطعت بهم السبل، ألصاب 
هل   : وأتس�اءل  الذهول  من  بحالة 
هذا هو المس�تقبل الذي ينتظرني 

في دمشق؟

حياة جامعية صاخبة وتفوق 
باهر

مواقف نعيش�ها لنرويها ، نتعرض 
والتعايش  لتقبلها  نضطر  لكن  لها 
معه�ا ، فبالرغم مم�ا حصل مع 
الدكت�ور أبو ارجيع ف�ي أول ليلة 
وصل فيها إلى مدينة دمشق إال أنه 
العلمية  رحلته  مواصلة  اس�تطاع 
بتفوق، متجاوزا كل الصعاب بهمة  

أكيدة.
حي�اة جامعية صاخب�ة تلك التي 
عش�تها، تعج بصداق�ات جميلة 
وعالقات حميم�ة ، غلفتها أجمل 
الذكريات التي لن أنساها ما حييت، 
بجد  دراس�تي   على  مواظبا  كنت 
واجتهاد محققا أعلى الدرجات في 
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وحصلت  تخرجت،  حتى  سنة،  كل 
بتقدير  البكالوريوس  درج�ة  على 

»جيد جدا«.
في  معي  حصل�ت  حادثة  أتذك�ر 
أحد  هناك  كان  حيث  الفترة،  تلك 
الخامسة  الس�نة  في  وهو  الطالب 
من التخصص قد وصل إلى أسماعه 
أن هن�اك طالبا أردني�ا يدرس في 
ذات التخصص وحاصل على معدل 
في  واضحا  تمي�زا  ويب�دي  عالي، 
الس�نة  في  وقتها  كنت  اجتهاده، 
األولى، ليس�أل عني ويتعرف علي 
أننا  يبدو  قائ�ال«  بود  ويمازحني   ،
تخرجنا  وبالفعل   « سويا  سنتخرج 
نحن االثنين في نفس الوقت  وعدنا 

إلى ديارنا في ذات السنة.

حياة الجيش
متس�لحا  النجيب  الطال�ب  عاد 
بشهادته الجامعية، ومحققا حلمه 
الذي طالما حلق في مخيلته، منهيا 
خطوة هي األولى في مش�وار تألقه 
مسيرة  في  جديدة  خطوة  وليبدأ   ،
حياته استمرت لمدة سنتين، تجربة 
والصبر  الكد  منه�ا  تعلم  صارمة 
والتحمل، وإن كان سقط سهوا في 
لكنه  أهوائه،  حسب  يكن  لم  مكان 
من  وعزز  شخصيته  من  صقل  حتما 

خبراته.

أن  بعد  ارجيع  أب�و  الدكتور  يقول 
ع�دت من دمش�ق ، كان البد من 
التحاق�ي بخدمة العل�م باعتباره 
متطلبا إجباريا على كل ش�اب في 
ذلك الوقت، لك�ن ما حصل معي 
لم أتوقعه أبدا ، فبحكم دراس�تي 
في عل�م » الصيدل�ة« كان البد 
من أن أرس�ل إلى الجي�ش ألداء 
فترة خدمت�ي في وحدة الخدمات 
الطبية، إال أنني أرس�لت إلى أحد 
أي  مث�ل  تمام�ا  المعس�كرات، 
أنصاع  أن  رفض�ت  وقتها  جندي، 
له�ذا الق�رار وطلبت م�ن قائد 
المعس�كر نقلي لمكان آخر، حتى 
أرس�لت للعمل في المطبخ التابع 
لوحدة الدفاع الجوي، ومكثت فيه 

مدة ثالثة شهور.
وفي أحد األيام حضر مدير الدفاع 
للوحدة،  زي�ارة  في  آنذاك  الجوي 
وبع�د أن ف�رغ من تن�اول طعام  
بإعداده،  قم�ت  الذي  العش�اء 
طلب�ت من�ه خ�الل مقابلتي له 
نقلي لمكان آخ�ر، وبالفعل، تلبية 
لرغبتي، نقل�ت على الفور للقيادة 
سكرتير«   « بوظيفة  للعمل  العامة 

لمدير الدفاع الجوي  الميداني.

فرصة على طبق من ذهب
صدفة خير من ألف ميعاد، وفرصة 
قدمت ل�ه على طبق م�ن ذهب ، 

سببا  يكون  أن  ش�اء  الذي  فالقدر 
في نقله للعمل بوظيفة س�كرتير، 
كان يخبأ له فرصة غيرت من مجرى 
حياته كلها، وكأن أبواب الس�ماء 
كان  دعاء  كل  أمام  مشرعة  كانت 
يتلفظ به »أبو ارجيع« طلبا لرحمة 
تنتش�له من واقع ال يمثله، ومكان 
يقول   ذل�ك  عن  بطل�ه.  هو  ليس 
الدكتور أب�و ارجيع : كنت مطلعا 
األمورالمتعلقة  م�ن  كثي�ر  على 
 « عملي  فت�رة  أثن�اء  بالجي�ش 
الجوي  الدفاع  لمدير   « س�كرتير 
كان  رسمي  كتاب  فكل  الميداني،  
يصل المدير كان ال بد من أن يوضع 
من  فيه  م�ا  وأعرف  مكتب�ي  على 
تفاصيل، حتى جاء ذاك اليوم الذي 
من  أرسل  كتاب  يدي؛  بين  فيه  وقع 
المهمة  الش�خصيات  إحدى  قبل 
يطلب فيه وبتعزيز من »وساطات« 
متش�عبة االنتقال للعمل في كلية 
الصيدل�ة في الجامع�ة األردنية، 
حيث كان قد صدر قرار ترتب عليه 
إدخال الخدمة المدنية في الجيش 
كانت  وبالفعل  في�ه،  للملتحقين 
الفرص�ة التي لطالم�ا انتظرتها، 
الستغلها على الفور وأوقف تعميم 
مديري   إل�ى  به  وأدخل  الكت�اب 
كان آن�ذاك« عبد الحميد باش�ا 
المعايط�ة«، وأطلب منه أن أكون 
وليس  الفرص�ة  هذه  صاح�ب  أنا 
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الشخص الذي أرسل في طلبه.
وبالفعل وافق على الفور بالرغم من 
شعوره بحس�رة كبيرة لمغادرتي، 
حيث ق�ال لي« بالرغ�م من أنك 
خسارة كبيرة لنا، إال أن مستقبلك 
المهن�ي يحت�م علي�ك الذهاب 
األردنية«،  الجامع�ة  في  والعمل 
 ، الجامعة  إل�ى  انتقلت  وبالفعل، 
وكان ف�ي اس�تقبالي عميد كلية 
الصيدلة الدكتور »عمر ش�اهين« 
ش�اهدني  حين  ذهل  الذي  آنذاك 
أمامه، ليقول لي على الفور« لست 
أنت ال�ذي أنتظ�رك« ألرد عليه 

بابتسامة« »هذا ما إجاك« .

مواقف أليمة في » ميالنو« 
قص�ة وال في الخي�ال، وموقف ال 
يحسد عليه أبدا، ذاك الذي حصل 
أن  فبعد  ارجي�ع،  أبو  الدكتور  مع 
تعين في كلية الصيدلة في الجامعة 
األردنية بوظيفة »معيد« لمدة سنة 
من  األعمال  عليه  انهالت  ونصف، 
المختبرات،  على  وإشراف  تدريس 
في  خب�رة  اكس�به  الذي  األم�ر 
من  يعزز  وحتى  لكن  األمر،  حقيقة 
من  أكثر  ويس�تفيض  الخبرة  تلك 
درجتي  على  ليحصل  دراسته  علوم 
بد  ال  كان  والدكتوراه،  الماجستير 
له من أن يبتع�ث إلى إحدى الدول 
بمصاريف  تتكفل  الت�ي  األجنبية 
االختيار  ليق�ع  كاملة،  االبتعاث 
على بطل قصتنا وبعض من زمالئه، 
على  دراس�ية  منح  على  ويحصلوا 
لتبدأ  اإليطالية،  الحكومة  حساب 
قص�ة جديدة من حي�اة الدكتور 
تؤججها  عصيبة  وفترة  ارجيع،  أبو 
تدر  لم  التي  والعث�رات  المطبات 
في خل�ده أبدا،. للقصة ش�جون 
يرويها الدكتور أب�و ارجيع ويقول 
: حصلت أنا وع�دد من زمالئي في 
على  دراس�ية  منحة  على  الجامعة 
حساب الحكومة اإليطالية، تشمل 
تكاليف الدراسة والمعيشة هناك، 
في  اإليطالي  القنصل  سألت  وقتها 
الذي  المبلغ  حج�م  حول  األردن 
من المفت�رض علينا حمله ليعيننا 
على المعيشة هناك لحين حصولنا 
على راتب المنحة الذي س�تقدمه 
لن�ا الحكومة اإليطالي�ة، مؤكدا 
لنا أن مبلغ ملي�ون لير إيطالي أي 
ما يع�ادل )400( دينار أردني كفيل 
من  األولى  الفترة  في  حاجاتنا  بسد 
الحكومة  وأن  خاصة  هناك،  ذهابنا 

اإليطالية قد اتخذت كافة التدابير 
أرض  إلى  وصولنا  بمج�رد  الالزمة 

المطار. 
 وبالفعل حزمنا أمتعتنا وس�افرنا 
إلى إيطاليا، وأرسلت أنا وحيدا  إلى 
مدينة »ميالنو« لمتابعة دراس�تي 
فيه�ا ، على عكس بقي�ة زمالئي 

الذين أرسلوا إلى مدينة« بولونيا«.
كان  تحديدا  مع�ي  حصل  ما  لكن 
من  الت�ي  للتس�هيالت  مغاي�را 
أول  كانت  توفيره�ا.  المفت�رض 
بشائرها أنني لم أجد أحدا من قبل 
الجهة التابعة للمنحة في استقبالي 
في مطار ميالنو، ليرشدني ويضعني 
ألبدأ   ، الدراسة  رحلة  سلم  أول  في 
رحلت�ي ف�ي البحث ع�ن الجهة 
المس�ؤولة عن المنحة األمر الذي 
مضنيا،  ومجهودا  وقتا  مني  تطلب 
أض�ف إلى ذل�ك إل�ى أن المبلغ 
ال�ذي كان بحوزتي ب�دأ يتناقص 
تدريجيا في كل يوم يمر علي خاصة 
وأنن�ي اضط�ررت للمك�وث في 
مصاريف  وتكبدت  الفن�ادق  أحد 
المأكل والمشرب حتى نفذ تماما، 
الهدف  متابعة  عن  أتخلف  أن  دون 

الذي جئت من أجله.
الحالة  م�ن  بالرغم  قائ�ال  ويتابع 
إليها  وصلت  التي  الصعبة  النفسية 
التي  الجامعة  إل�ى  ذهبت  أنني  إال 
يفت�رض أن ألتحق به�ا، وقدمت 
أول  من  فيه  ألنجح  القبول  امتحان 
مرة، ومن ثم توجهت إلى المشرفة 
المسؤولة عن دراستي وشرحت لها 
ما حصل معي مؤكدا لها غايتي في 
الحصول على درجتي الماجس�تير 
والدكت�وراه كبرنامج واحد مهما 

حصل معي من عقبات .

رب العرش لم يخذله
تس�عة أش�هر قضاها الدكتور أبو 
ارجي�ع في رحل�ة م�ن المعاناة 
التي  القش�ة  منتظرا   ، والقس�وة 
تنتش�له م�ن حالة الضي�اع التي 
عاش�ها، فالمصاع�ب جمة  تلك 
فاللغة  رأس�ه،  على  حط�ت  التي 
ينجده،  ل�م  والمال  تس�عفه،  لم 
والجهة  يحتضنوه،  لم  واألصدقاء 
المس�ؤولة لم تدعمه، لكن اهلل ال 
ينس�ى عبده ، مادام العبد مؤمنا 
قائال  يدعوه   بحكم�ه،  وراضيا  به 
يا » كري�م ال تخذلني وقف معي« 
ونية  خاش�ع  بقلب  ومرات  مرات 
وقال  اللحظة  جاءت  حتى  صافية، 

له ربه » خذ«، لتفتح له كل السبل 
له  ويعود  أمام�ه،  تقطع�ت  التي 
اتزانه، وتثب�ت خطواته من جديد 
في مسيرة حياته ومشواره العلمي، 
متيقنا ب�أن ما يتمن�اه المرء من 
الممك�ن أن يدركه،  باالس�تعانة 
الش�دائد  على  وبالصب�ر  ب�اهلل 

والكفاح والمثابرة.
يقول الدكتور أب�و ارجيع : أوقات 
حصولي  منتظرا  عش�تها  عصيبة 
الذي  المال  أتذك�ر  المنحة،  على 
 )17( مرور  بع�د  نفذ  بحوزتي  كان 
يوم�ا، اضطررت عل�ى أثرها ترك 
الفندق، ألعيش حياة من التش�رد 
قضيتها في  محطة »المترو« ، أنام 
بضوضائها  أتلفح  أرصفته�ا،  على 
وأترصد  ب�«ف�الن«  أس�تعين   ،
ب�«ع�الن« ، أحص�ل على قوت 
وعيوني  وهن�اك،  هن�ا  من  يومي 
التي  القشة  تترصد  بشغف،  تترقب 
وضع اهلل س�ره فيها لتكون األداة 
األمان  لش�اطيء  ستوصلني  التي  

واالستقرار.
حتى جاء ذاك اليوم الذي وقع على 
مسامعي صوت أحدهم وهو يتكلم 
باللهجة األردنية مع أحد أصدقائه 
حتى توسمت فيه الخير، كان يدعى 
» جمال العجوري« ، الس�تعين به 
وأشرح له ما حصل معي، ليحتضني 
ويتكفل  وليدها،  األم  تحتضن  كما 
طيلة  وشرابي  وطعامي  بمس�كني 
وصديقه  معه  قضيتها  التي  الفترة 
» محم�د عبد الفت�اح« الذي ما 
انفك أبدا هو اآلخر عن تقديم جل 

اهتمامه ورعايته لي.
ش�هور،  ثالثة  مدة  معهم  وبقيت 
وإن  جميلة  تفاصيل  فيها  عش�ت 
علمتني  أنه�ا  إال  عصيب�ة  كانت 
فباإلضافة  كثيرا،   وعبرا  دروس�ا 
إلى  متابعتي لدراس�تي عملت في 
مهن كثيرة بمس�اعدة » محمد« 
الذي كان سببا في  حصولي عليها 
في ذات الفن�دق الذي كان يعمل 
عملت  بأنني  س�را  أخفي  وال  فيه، 
»حامال  و  و«طباخ�ا«  »مضيفا« 
من  حس�ن  الذي  ،األمر  لأمتعة« 
كنت  ما  بفض�ل  الم�ادي  دخلي 
أتقاض�اه من رات�ب باإلضافة إلى 
موضوع  تماما  ألتناسى  البقشيش، 
دخلي  خالل  من  وأس�دد  المنحة 
مصاري�ف دراس�تي، فض�ال عن 
تأقلمي على الحي�اة في » ميالنو« 
م�ن خ�الل احتكاكي المباش�ر 
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للغة  واتقاني  باآلخري�ن  وعالقاتي 
بعد مرور ستة أشهر فقط، لتمضي 
بعد  المنحة  عل�ى  وأحصل  األيام 
دراستي  وأتابع   ، شهور  تسعة  مرور 
خمس  مرور  بعد  بالشهادة   وأظفر 
سنوات، وأعود بعد رحلة  أنهكتني 
وعش�ت  بعذاباتها  تلذذت  تماما 

صخبها إلى مسقط رأسي.

أول الغيث
وكفاح  وصب�ر  وج�د  عقالني�ة 
ومس�ؤولية، صف�ات اجتمع�ت 
جميعا لتش�كل ش�خصية إنسان 
يرفض  أموره،  تدبر  على  قادر  متزن 
متس�لحا  واالستس�الم،  الخنوع 
في  يترجمها  واإليم�ان،  بالعل�م 
بصمات  يش�ار إليها بالبنان، كان 
عودته  بع�د  تعيينه  الغي�ث  أول 
للعمل في الجامعة في قسم العلوم 
الصيدالنية برتبة أس�تاذ مساعد، 
 ، القسم  رئاس�ة  بعدها  ليش�غل 
ويتم  المج�د  س�لم  في  ويتدرج 
يكمل  ولم  مشارك،  ألستاذ  ترقيته 
العش�ر س�نوات حتى حصل على 

ترقية أستاذ في العام 2007.
 يحلق من جديد في س�ماء العلم 
كنتاكي  والية  إل�ى  متجها  والنور 
العام  زهاء  فيها  يقضي  األمريكية 
والنصف باحث�ا ومتقصيا في بحر 
المعرفة، ويع�ود من جديد لعمله 

عام  وفي    ،2004 ع�ام  الجامعة  في 
بدون  إج�ازة  على  يحص�ل   2007
منصب  أثرها  على  ليش�غل  راتب 
والعلوم  لكليةالصيدل�ة  عمي�د 
الطبي�ة المس�اندة ف�ي جامعة 
العل�وم التطبيقية ، إال أن »البالد 
طلبت أهلها« كما يقال، ليعود إلى 
الحبيب  حيث  األردني�ة  الجامعة 

األول.
ارجيع:  أبو  الدكتور  يقول  ذلك  عن 
ع�دت للجامعة األردني�ة للعمل 
بوظيفة أس�تاذ في قس�م العلوم 
حينما    2010 عام  حتى  الصيدالنية، 
تلقي�ت اتصاال هاتفي�ا من رئيس 
الجامع�ة آنذاك الدكت�ور عادل 
أريدك  لي«  قال  الذي  الطويس�ي 
كلية  عمي�د  منصب  تش�غل  أن 
من  كنت  وأنني  خاصة  الصيدلة«، 
ألعين   ، المنصب  لهذا  المرشحين 

في 29/ 10/ 2010 عميدا للكلية.
يتاب�ع الدكتورأب�و ارجيع ويقول 
العمادة  لتسلمي  األول  اليوم  منذ 
رغبة  عقلي،  في  تتصارع  واألفكار   ،
في تحقيقها على أرض الواقع، وكل 
ما حلمت به استطعت وبحمد اهلل 
من  بالرغم  قياسي  زمن  في  تحقيقه 
كنت  التي  اإلحباط  محاوالت  كل 
أتع�رض لها من البع�ض ، إالأنها 
على  واصرار  حماسة  تزيدني  كانت 
تحقيق حلمي المنش�ود في جعل 

مفادها  حقيق�ة  الصيدلة  كلي�ة 
»كلية التميز« وهذا ما كان.

شامة على جبين »األردنية«
إنجازات تقنية وأكاديمية ، متميزة 
في طبيعتها ، منف�ردة في صيتها 
، تل�ك التي حققه�ا الدكتور أبو 
ارجي�ع منذ تولي�ه منصب عميد 
بأن  داخله  ف�ي  لقناعة  الكلي�ة، 
كلية الصيدلة تس�تحق عن جدارة 
أن تكون »ش�امة العز« التي  تزين 

جبين »األردنية«. 
الدكتور  يقول  اإلنجازات  تلك  عن 
أبو ارجيع: أكثر ما كان يشغل بالي 
يعيش�ها  التي  المعاناة  وتفكيري 
طلبة الكلي�ة الذين يفوق عددهم 
أثناء  وطالب�ة،  طالب   3000 ال�� 
تلقيه�م لمحاضراتهم في قاعات 
الكلي�ة التي ال يزي�د عددها عن 
أثرها  عل�ى  ليضطروا   ، قاعتي�ن، 
متابع�ة محاضراتهم ف�ي قاعات 
فيه  الذي  األم�ر  مجاورة  لكليات 
الهيئة  أعضاء  وعلى  عليهم  مشقة 
التدريسية، فضال عن عدم تجهيزها 
مناسبة  منها  تجعل  بمس�تلزمات 
البداية  فكانت  واإلبداع،  للدراسة 
تدريسية  قاعات   )10( اس�تحداث 
قبل نهاية الفصل األول من تسلمي 
الخاص  الدعم  بفض�ل  للعمادة، 
الذي حصلت عليه بمجهود خرافي 

47تكريم الدكتورة فاطمة عفيفي 



لعدد  وزي�ارات  جوالت  في  بذلته 
الطبية  والمصانع  الش�ركات  من 
إلقامة عالق�ات وثيقة مع  القطاع 
مر  عالقات  وتجدي�د  الصيدالني 
حتى  الجم�ود،  من  حال�ة  عليها 
دعم  عل�ى  الحصول  اس�تطعت 
مادي ألبدأ رحلة التجديد والبناء .

 وتم اس�تحداث قاعات بأس�ماء 
نار  أش�عل  الذي  األمر  متبرعيها، 
المنافس�ة بين الداعمين، وبحمد 
اهلل افتتحن�ا قاع�ات تدريس�ية 
الالزمة،  التقنيات  بأحدث  مجهزة 
نموذجية«،  »صيدلي�ة  وافتت�اح 
العليا،  الدراسات  لمناقشة  وقاعة 
ال  أخرى  قاعات  أرب�ع  افتتاح  تاله 

تقل عن مثيالتها بشيء.
فض�ال ع�ن ذاك  قمن�ا بافتتاح  
وقاع�ة  »للطلب�ة،  »مصليي�ن 
للمطالع�ة ، وأعدن�ا تأهيل مبنى 
الكلي�ة  والطاب�ق الس�فلي لها، 
ودوراتها،  مداخله�ا  وتحس�ين 
مختب�ر  وافتت�اح   ،« و«البرك�ة 
للحاس�وب في كلية علوم التأهيل 
لعدم توفر مكان في الكلية، لتظهر 
كلية الصيدلة بصورة مشرقة الفتة 
تعك�س مكانته�ا وأهميتها بين 
الجامعات  مختل�ف  في  نظيراتها 

العربية والعالمية.
واس�تطعنا أيضا استحداث قائمة 
»الداعمين«؛ تدرج فيها أسماؤهم 
وأس�ماء ش�ركاتهم ضمن فئات 
والفضية  والذهبية  البالتينية  أربع 
حافزا  لتكون  البرونزي�ة،  وأخيرا 
عدد  أكبر  واس�تقطاب  لتشجيع 

ممكن من الداعمين للكلية.
األكاديمي؛  للمستوى  بالنسبة  أما 
فقد طورن�ا الكثير م�ن الخطط 
ولدين�ا  الدراس�ية،  والبرام�ج 
لتأهيل  الطموحة  الخط�ط  بعض 
الصيادلة لحمل ش�هادة » دكتور 
طرح  بصدد  أنن�ا  حيث  صيدلة«، 
برنام�ج دبل�وم مهن�ي لحصول 
الطلبة على  تلك الشهادة ، لنكون 
جديري�ن بجائ�زة األمير حس�ن  
عن  بها  ظفرنا  التي  العلمي   للتميز 
مشروعنا« الصيدلة كلية التميز«.

وعل�ى المس�توى البحث�ي، فإن 
في  تميزا  الكليات  أكثر  من  الكلية 
مؤخرا  حصلت  وق�د  المجال  هذا 
على جائزة الباح�ث المتميز التي 
ظفر به�ا )16( باحثا ينتمون لهذه 
األيقونة الرائعة وأنا شخصيا واحد 

منهم.

بعيدا ع�ن ذاك كل�ه ، كان ال بد 
الذي  الكبار  ألولئك  اإلش�ارة  من 
قدم�وا ج�ل عطائهم م�ن أجل 
نهضة الكلي�ة وتطورها، ومن باب 
عدد  تكريم  تم  بالجميل  االعتراف 
أفنوا  ممن  وعلمائها  أساتذتها  من 
الكلية  رس�الة  إيصال  في  حياتهم 
والعلمي،  األكاديمي  دورها  وإبراز 
في احتف�االت تنظمه�ا الكلية، 
حيث تم مؤخ�را تكريم الدكتورة 
فاطمة عفيفي بعد مس�يرة عطاء 
تج�اوزت )30( عاما ، باإلضافة إلى 
تكريم عدد من العمداء السابقين 
موجودة  تك�ن  لم  مب�ادرات  في 

أصال.
سرده  في  ارجيع  أبو  الدكتور  يتابع 
لعظم إنجازات�ه في الكلية قائال:« 
الزمن،  م�ع  س�باق  في  حقا  نحن 
فالطموحات التي نسعى لتحقيقها  
م�ا زالت في بدايته�ا،  ولدينا من 
األهداف ما أتمن�ى تحقيقه  بعون 
من اهلل وم�ن العاملين في الكلية 
تجاهل  الصعب  من  الذين  والطلبة 
دوره�م الحقيق�ي ف�ي تطورها 
والس�مو بمكانتها م�ن خالل ما 
يقدمونه من نش�اطات ال منهجية 

تدعو إلى الفخر.
نحن نسعى ألن تكون كلية الصيدلة 
»وردة » بين الكليات، نشتم عبقها 
مهم�ا بعدت المس�افات وصوال 
ما  فالجهود  وله�ذا  العالمية،  إلى 
تحقيق  س�بيل  في  مبذول�ة  تزال 
أكبر  على  الحصول  خالل  من  ذلك 
دعم ممكن ، لتس�تطيع النهوض 
بنفس�ها وبأبنائها الذين يشكلون 
نقابة  منتسبي  من   %40 نس�بته  ما 

الصيدلة.

خارج النص
حدثنا قليال عن حياتك األسرية؟

أعي�ش حي�اة أس�رية س�عيدة 
مس�تقرة يحفوها الدفء واألمان 
التي  النعمة  بفضل  واالس�تقرار، 
وهبها اهلل لي؛ زوجتي وزهرة حياتي 
أنا  ما  إلى  وصل�ت  لما  لوالها  التي 
انشغاالتي  من  فبالرغم  اآلن،  عليه 
الكثيرة إال أنها استطاعت أن تسد 
كل النق�ص الحاصل ف�ي غيابي، 
اهلل  رزقني  أن  بعد  سعادتي  توجت 
بزهور زينت حياتي ، فلذات أكبادي 

»جود« و« أحمد«.

معروف لن تنساه أبدا؟
هو المعروف الذي قدماه لي من هم 
اآلن من أخل�ص وأقرب أصدقائي 
عبد  »محمد  و  العجوري«  »جمال 
حين  احتضناني  الل�ذان  الفتاح« 
مدينة  ف�ي  دراس�تي  أتابع  كنت 
»ميالن�و« اإليطالية فلوالهما لما 
كنت أنا هنا في كليتي وبين طلبتي.

لو لم تكن صيدالنيا فماذا 
تتوقع أن تكون؟

القاعات  افتتاح  في  انشغالي  أثناء 
اكتشفت  الكلية  في  التدريس�ية 
أن ل�دي مه�ارات هندس�ية  من 
حيث التصمي�م ، وأتوقع لو كنت 

»مهندسا« ألبدعت حقا.

كيف هي عالقتك بطلبتك؟
عالقة  متين�ة يغلفها الحب والود 
كثرة  م�ن   فبالرغم  واالحت�رام، 
عميد  كوني  اإلدارية  انش�غاالتي 
الكلية، إال أنني أرفض االبتعاد عن 
حقل التدريس ألظ�ل بالقرب من 

طلبتي وأحافظ على تلك العالقة.
ما هي أسعد اللحظات في حياتك؟

عيون  ف�ي  الفرحة  أش�اهد  حين 
التي  للمكانة  ممتنون  وهم  طلبتي 

وصلت إليها كليتهم .

ما أصعب أيام حياتك؟
الحرمان   فمرارة   ، والدتي  وفاة  يوم 
كنت أتذوقها في كل مرة أش�اهد 
فيها أصدقائ�ي ترافقهم أمهاتهم  

في وقت لم تكن ترافقني فيه.

أجمل ما حصلت عليه من 
جوائز؟

رب  إياها  منحن�ي  الت�ي  الجائزة 
»أحمد«،  و  »ج�ود«  العالمي�ن 
أش�كر فضله دائم�ا، وأدعوه أن 
يحفظهما لي ويجعلهما من الذرية 

الصالحة.

لحظة فخر تشعر بها؟
للقاءات  فيها  أطلب  التي  اللحظة 
صحفي�ة وإعالمي�ة للحديث عن 

إنجازاتي وليس عن شخصي.

48



هندسة »األردنية«...نشاطات لتنمية مهارات 
وقدرات الطلبة

أخب�ار االردنية -   »م�ن الحياة 
عنوان   ، الواق�ع«  إلى  الجامعي�ة 
كلية  عقدتها  التي  العمل  ورش�ة 
ف�ي  والتكنولوجي�ا  الهندس�ة 
مع  بالتعاون  األردني�ة  الجامع�ة 
المهارات  لتنمية  »كوربه«   شركة 
لتمكي�ن  اإليجاب�ي،  والتفكي�ر 
الطلب�ة من اكتس�اب المهارات 
المستقبل،  في  الالزمة  والخبرات 
وإبداعاتهم  طاقاتهم   واس�تثمار 
على  ينعكس  إيجابي�ًا  اس�تثمارًا 

أدائهم وحياتهم العملية .

وبحس�ب مس�اعد عمي�د كلية 
الدكتور  والتكنولوجيا  الهندس�ة 
مضر الزغول يأتي انعقاد الورش�ة  
الكلية،  طلب�ة  اس�تهدفت  التي 

كحلقة وصل مكملة لسلس�لة من 
ورشات العمل التي سيتم تنظيمها 
للطلبة ف�ي المج�االت التنموية 
للمهارات والكف�اءات الطالبية، 
 ، الالزم�ة  ب�األدوات  لرفده�م 
الصعيدين  عل�ى  النجاح  وتحقيق 

الدراسي والعملي .

أوراق  الورشة  جلس�ات  وناقشت 
في  تناول�ت  متخصص�ة  عم�ل  
التدري�ب  مج�االت  مجمله�ا 
وتنمي�ة  البش�رية،  والتنمي�ة 
الش�خصية،  والقدرات  المهارات 

والتحفيز اإليجابي  .

من جهته تناول مؤس�س )كوربه( 
ورقته  في  نايف�ة   خالد  المهندس 

» القوى المس�تخدمة للنجاح في 
بيئة العم�ل«، فيما تطرق الرئيس 
التنفيذي لش�ركة حكيم لحوسبة 
رامي  المهندس  الصح�ي  القطاع 
عدوان في ورقته إلى علم  »الوظيفة 

وتطوير األعمال«.
من جانبها قدمت الخبيرة التربوية 
التربوية  الخدم�ات  قس�م  ف�ي 
المحوس�بة لمجموع�ة روبيكون 
/ األردن الدكت�ورة س�ناء عبدو 
عرض�ا حول آلي�ة »تحفيز الهمم 
والس�عادة«، في حين ناقش مدير 
»بتر  شركة  في  والمشاريع  البرامج 
بزنس« الدكت�ور رند حدادين في 
من  المطلوبة  »المه�ارات  ورقته  

الطالب« .

ورش عملورش عمل
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مهارات تطوير طرق التواصل مع مرضى 
السرطان وذويهم

أخب�ار األردنية- نظمت جمعية 
مرضى  وتوجي�ه  لدع�م  الوع�د 
الس�رطان بالتعاون مع مستشفى 
الجامع�ة األردني�ة ورش�ة عمل 
نوعية  »تحس�ين  ح�ول  تدريبية 

الحياة لمرضى السرطان«.

الت�ي  الورش�ة  انعق�اد  ويأت�ي 
والممرضين  األطباء  اس�تهدفت 
وفني�ي األش�عة والمختب�رات، 
االجتماعيي�ن  واالختصاصيي�ن 
المستش�فى،  ف�ي  والنفس�يين 
المختصين  من  نخبة  إلى  باإلضافة 
والطب  التلطيفي�ة  الرعاي�ة  في 
ومكافح�ة  والتغذي�ة  البدي�ل 
التدخي�ن، إلى تطوي�ر مهاراتهم 
في ط�رق االتص�ال والتواصل مع 

المستشفى،  في  وذويهم  المرضى 
وزيادة الخب�رات الطبية وتأهيلها 
ف�ي معالجة مرضى الس�رطان أو 

التخفيف من حدة األلم .

هيئة  وعضو  الورش�ة  منظم  وقال 
الورشة  إن  الدويك  خالد  الجمعية 
وزارة  م�ن  بدعم  ج�اءت  الت�ي 
التنمي�ة االجتماعي�ة / صندوق 
الدعائم  من  تعّد  الجمعيات،  دعم 
األساس�ية للتواصل الجيد ما بين 

الكوادر الطبية والمرضى.

األلم   عالج  جمعي�ة  رئيس  وأكد 
أهمية  بش�ناق  محمد  الدكت�ور 
التخفيف  في  التلطيفي�ة  الرعاية 
من حدة األل�م، ورفع المعاناة عن 

المريض من خ�الل تأهيل الكوادر 
الالزم،  الع�الج  وتوفير  الطبي�ة 
واإلس�هام في الجه�ود الوطنية 

لتحقيق هذه الغاية. 
وقدم عمي�د كلي�ة الصيدلة في 
طالل  الدكتور  األردني�ة  الجامعة 
فعاليات  ضمن  محاضرة  ارجيع  أبو 
الورش�ة ح�ول »الط�ب البديل 
ودوره ف�ي الرعاي�ة التلطيفية«، 
مراد  هبه  الدكت�ورة  قدمت  فيما 

محاضرة حول »التغذية«.

وفي نهاية الورش�ة وزع مدير عام 
األردني�ة  الجامع�ة  مستش�فى 
محيالن  مجلي  الدكتور  األس�تاذ 
عل�ى  التقديري�ة  الش�هادات 

المشاركين.

في ورشة عمل نظمتها جمعية الوعد ومستشفى  »األردنية«

ورش عملورش عمل
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أظفاره،  نعومة  منذ  الطيران  عشق 
حلم س�كنه، ما انف�ك أن فارقه، 
ليكب�ر ذاك الحل�م ويترعرع في 
فض�اء بدي�ل جعل م�ن نجومه 

محطات تألق وإبداع.
حلم وظفه بفطنة وحنكة، لترشده 
متميزا،  مستقبال  ويصنع  اللحظة 
فتح ل�ه أبواب التق�دم والتطور، 
فتعلم كيف يحاضر، وكيف يغامر، 
وجوه  يقرأ  وكيف  يفاوض،  وكيف 
اآلخرين. كان بمثابة لوحة تشكلت 

بلمسات  يصعب تقليدها.

في صولته هيبة، وفي كالمه حكمه، 
اجتمعت  صفات  حدة،  نظرته  وفي 
جميع�ا لتتكش�ف مالمحها عن 
رجل يملك  م�ن الحنان و العفوية 

والبساطة  الكثير.
مأمون  الدكت�ور  األس�تاذ  إن�ه 
الدبعي، الذي حل ضيفا على زاوية« 
ع الخفيف« يفتح قلبه بابتس�امة 
دافئة، وعذوب�ة متناهية، ويفصح 
عن كثير مما يختلج صدره، بأجواء 

مس�افة  ال  وعطاء  بمحبة  عبقت 
لحدودهما.    

حدثنا عن نفسك في سطور؟
من مواليد مدينة الس�لط، حاصل 
على ش�هادة الثانوي�ة العامة من 
وعلى  الثانوية،  الس�لط  مدرس�ة 
والماجستير  البكالوريوس  درجتي 
في المحاسبة  من الجامعة األردنية، 
ودرجة الدكتوراه  في المحاس�بة 
في  مانشستر  جامعة  من  والتمويل 
األبناء  من  ولدي  متزوج  بريطانيا، 
»راية«،  و   »شيرا«  »بشار«و  ثالثة: 
أعمل مس�اعدا لرئي�س الجامعة 
للصنادي�ق والش�ؤون المالي�ة، 
ومكلف�ا للقيام بأعم�ال كل من 
مدير وح�دة الصنادي�ق المالية، 
ومدير وحدة الش�ؤون المالية في 

الجامعة األردنية.

كي�ف تعرف�ت على ش�ريكة 
حياتك؟

التي  ألخته�ا  زي�ارة  ف�ي  كانت 

كانت تعمل في الجامعة، ش�عرت 
بإحساس معين جذبني نحوها حين 
وقع بصري عليها، وطلبت على أثر 
معها،  والحديث  مقابلته�ا  ذلك 
ووجدت أنه من الممكن أن يحدث 

قبول وتفاهم بيننا ، وتم ارتباطنا.

وهل أنت سعيد بحياتك؟
بحمد اهلل فأنا سعيد، وإن لم يخلو 
األمر م�ن بعض التقلب�ات إال أن 

الرضا موجود وهذا يكفي.

ما هي طقوسك في شهر رمضان 
المبارك؟

وأش�عر  الصيام  ألتزم  رمضان  في 
غير  الهدوء  م�ن  بنوع  صيامي  في 
مدخن  أنني  م�ن  بالرغم  المعهود 
القرآن  لت�الوة  واس�تمع  ش�ره، 
أتابع  أن  الممك�ن  م�ن  الكريم، 
معين،  برنامج  تحديد  دون  التلفاز، 
لكن في األغلب أتابع المسلسالت 
األجنبية ، أما المسلسالت العربية 
تصيبني  لكآب�ة  احتمله�ا  ف�ال 

ع  اخلفيف

د.الدبعي: ال أعرف مقدار راتبي وال حجم رصيدي 
في البنك

أجرت الحوار: فادية العتيبي
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من  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  خالل 
أساسية  ومفاهيم  تعليمية  جوانب 

صحيحة.

أصدق�ك الق�ول أن »رمض�ان« 
عن  تماما  يختلف  شهر  لي  بالنسبة 
بقية الش�هور، فأنا اعتبر نفس�ي 
بمثابة  وهو  حقيقة،  مختلفا  إنسانا 
أواصر  لتمتين  لي  بالنس�بة  فرصة 
تربطني  الت�ي  األبوي�ة  العالق�ة 
بأطفالي، ولهذا  فأنا ال استقبل وال 
أدعو أحدا لتن�اول طعام اإلفطار 
في منزلي طيلة الشهر، واقضيه مع 
عائلتي في أج�واء يغلفها الدفء 
والح�ب، خصوص�ا وأن طبيع�ة 
فترة  قضاء  مني  تس�تدعي  عملي 
طويل�ة  بعيدا عن المن�زل األمر 
الذي يبعدني ع�ن التواصل معهم 
مائدة  على  به�م  االلتقاء  حتى  أو 
واحدة، لكن في رمضان أس�تطيع 
ممكن  وقت  أط�ول  معهم  البقاء 
الشهور،  بقية  في  لي  يس�نح  ال  قد 
ألكس�ر كل القيود الروتينية التي 
أعيشها طيلة ال� 11 شهرا وأعوض 

ما أفتقده  في رمضان.
فض�ال ع�ن ذل�ك، تجتاحني في 
رمضان ق�درة كبيرة على التحكم 
 ،%100 إلى  تص�ل  بدرجة  عقلي  في 
واتمام كل ما ه�و عالق في مجال 
عملي أثناء فترة الصيام، فاإلنسان 
الناجح قادر على قياس مدى قدرته 
عل�ى التحكم بم�دى نجاحه من 

خالل قدرته على التحكم بعقله.

دراس�ة  طموح�ك  كان  ه�ل 
تخصص »المحاسبة«؟

اطالقا، كنت أس�عى إلى دراس�ة 
تخص�ص »الطي�ران« كان حلما 
لكن  صغيرا،  كن�ت  منذ  يراودني 
رف�ض األه�ل وقف عائق�ا أمام 
كانت  الحل�م، حيث  تحقيق ذاك 
رغبتهم دراسة تخصص » الطب«.

أنت لس�ت ب� »طبيب« وال ب� 
»طيار«، فماذا حصل؟

بع�د أن أنهيت الثانوي�ة العامة، 
القبوالت  م�ن  عدد  على  حصلت 

الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة 
أنني  إل�ى  الطب،  تخص�ص  منها 
منها،  الي  الخضوع  رفضت  وقتها 
وليس  »الطي�ران«  ه�ي  فرغبتي 
حازما  موقف�ا  ألتخذ  »الط�ب«، 
بهذا الشأن وامتنع عن المثول ألي 
سيملونها  كانوا  التي  قراراتهم  من 
بالجامعة  االلتحاق  وأرف�ض  علي، 

مدة ستة شهور كاملة.
إال أن�ه كان ال ب�د من ح�ل تلك 
طلبت  واضح  وبتمرد  المش�كلة، 
العربية  المملكة  إلى  السفر  منهم 
السعودية لمتابعة دراستي العلمية 
على  ش�جعني  الذي  األمر  هناك، 
على  حصولي  الق�رار  ه�ذا  اتخاذ 
الس�عودية  الحكومة  م�ن  منحة 
للدراس�ة في كلية العلوم اإلدارية 
فيها، وزادني حماس�ة وجود عدد 
يتابعون  المقربي�ن  أصدقائي  من 

دراستهم هناك.

وس�افرت  كان  ما  قررت  وبالفعل 
بع�د خض�وع أهلي لرغبت�ي إلى 
مدينة  إل�ى  وتحديدا  الس�عودية 
في  دراس�تي  لمواصلة  الري�اض 
تخصص« المحاسبة« حيث الخيار 
ذهبت  من  ب�أن  ألتفاجأ  األفضل، 
في   يقطنون  ال  معهم  وقتي  لقضاء 
مدين�ة« الرياض »حي�ث أقطن ، 
الذي  األمر  جدة«،   « مدينة  في  بل 
جعلني أش�عر بنوع من الضجر في 
نهايية الس�نة األولى وأقرر العودة 
إل�ى األردن وااللتح�اق بالجامعة 

األردنية لمتابعة مشواري العلمي.

هل أن�ت راض ع�ن خيارك في 
الدراسة التي التحقت بها؟

بحم�د اهلل فأنا راض ع�ن قراري، 
النجاح  تحقيق  بأن  العميق  إليماني 
والتفوق ال عالقة له بنوع الدراسة، 
وعملي  موقع�ي  أميز  ال�ذي  فأنا 

بنجاحي، وليس تخصصي العلمي.

اآلن  حياتك  في  »الطيران«  أين 
بعد تلك المدة الطويلة؟

يبدو أن الطيران كان يعكس الحالة 
تتملكني  كان�ت  التي  النفس�ية 

آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و 
فرغبتي  حاليا،   تحليلها  استطعت 
»الطيران«،  تخصص  دراس�ة  في 
كانت تنم عن رغبتي في التحليق في 
س�ماء التفوق واالنفراد والقيادة 
واإلب�داع ، وكلها مرادفات تؤدي 

إلى التميز. 

م�اذا يعني لك تاري�خ ١٧/ ٣/ 
١٩٩٧ م؟

شهادة  على  سجل  الذي  هوالتاريخ 
في  عليها  حصلت  التي  الدكتوراه 
استالمي  عند  والتمويل  المحاسبة 
مباش�رتي  تاريخ  نفس�ه  وهو  لها، 
إنه  األردنية،  الجامع�ة  في  للعمل 
بالنسبة لي بداية التحليق في سماء 

اإلنجاز والتميز.

لو لم تكن أكاديميا ماذا وددت 
أن تكون؟

مصمم  أصبح  أن  الممكن  من  كان 
ديكور، فلدي م�ن الموهبة الفنية 
التي اكتش�فتها مع مرور الزمن ما 
ديكور  مصمم  أك�ون  ألن  يؤهلني 

محترف.

ال�ذي  الرات�ب  مق�دار  ك�م 
تتقاض�اه، وك�م يبل�غ رصيد 

حسابك في البنك؟

بأنني  لك  قلت  إذا  تس�تغربين  قد 
من األشخاص الذين ال يعرفون كم 
يبلغ راتبهم، وال حجم رصيدهم في 

البنك.

في أي المواقع تجد نفسك ؟
في  لقناعة  بع�د  نفس�ي  أجد  لم 
داخلي بأن طموحي لم يتحقق بعد.

وما هو طموحك؟
طموحي إح�داث تغيير جذري في 
كثير من المفاهيم و خصوصا تلك 
التي يتداوله�ا المجتمع للتناقض 
ليس  فواقعنا  فيها،  ألمس�ه  الذي 
واقعي�ا، وعقول أبن�اء المجتمع 

ليست واقعية.

من  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  من خالل  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  خالل 

ع  اخلفيفع  اخلفيف

آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة  الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة  من  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة خالل 

ع  اخلفيفع  اخلفيف

الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة  من  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  من خالل  تفتقره  لم�ا   ، متابعتها  آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و آن�ذاك، والت�ي كب�رت معي، و الجامعية ف�ي تخصصات مختلفة خالل 
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ه�ل تحل�م بمنص�ب معي�ن 
تتقلده؟

سلم  درجات  في  تسلس�ل  هناك   
بأن  أعتق�د  وال  اإلداري،  العم�ل 
بها،  ومررت  إال  معينة  درجة  هناك 
الس�ريعة  القفزات  من  أخاف  فأنا 
وأشعر بالس�عادة لتدرجي السلم 
يثبت  الذي  األم�ر  خطوة،  خطوة 
خطواتي  من  ويس�دد  أقدامي  من 

المقبلة.

ل�و خي�رت للعمل وزي�را، أي 
الحقائب الوزارية تختار؟

حتم�ا س�أختار وزارة التخطيط، 
استشراف  أس�تطيع  خاللها  فمن 

المستقبل.

بحكم  المالية،  وزارة  ع�ن  ماذا 
عملك في قطاع المال؟

هي آخر ما أتمناه، فالعمل واإلبداع 
ضمن  يأت�ي  المالي�ة  وزارة  ف�ي 

محددات.

بأربع  نفس�ك  أنا...صف  ه�ذا 
كلمات؟

»صاحب   ، قي�ادي  كتوم،  حنون، 
صاحبه«

هل أنت كريم؟
أتهم  أني  لدرج�ة  ج�دا  كريم  أنا 
عني  يقال  ما  عكس  على  بالتبذير، 
في الجامعة من قب�ل البعض؛ بأن 
الشخص الذي أشرف على دراستي  
»يهودي« لسعيي الدائم إلى ضبط 
النفق�ات والتف�اوض ف�ي طرح 

العطاءات.

حياته  في  تماما  يختلف  إنسان  فأنا 
حياته  عن  والش�خصية  األس�رية 
العملية لقناعة لدي بأن ما يتناسب 
يتناس�ب  ال  الش�خصية  وحياتي 

بالضرورة مع حياتي العملية.

تكرهها  التي  الصفات  أكثر  وما 
فيك؟

 ، غضب«  إذا  الحلي�م  ش�ر  »اتق 
الغض�ب  صفة تزعجن�ي كثيرا ، 
المواقف  م�ن  عدد  ف�ي  تالزمني 
إال  هدوئي  م�ن  بالرغم  العصيبة، 
ش�خصا  أصبح  أغضب  حين  أنني 

آخر .

ماذا يعني لك العمل؟
العمل عبادة وإنجاز وسعادة.

ما أصعب لحظات حياتك؟
التي  العصيبة  اللحظات  هي  كثيرة 
شقيقتي  وفاة  أبرزها  لها،  تعرضت 
بمرض  إصابتها  إث�ر  تصغرني  التي 
ونصف،  ع�ام  مدة  الزمها  عضال 
وقته�ا كنت متماس�كا جدا في 
بالعائلة،  ألم�ت  الت�ي  المصيبة 
لكن  البقية،  عن  وأخفف  أواس�ي 
بعد م�رور ثالثة أيام ل�م أتمالك 
على  باكيا  باالنهيار  وبدأت  نفسي 

فراقها.

أيضا   الصعب�ة  اللحظ�ات  من 
الش�عوربمرارة الغدر والخيانة 
منهم  تتوق�ع  ال  أش�خاص  من 

األذية أبدا.
وما هي أجمل أيام حياتك؟

أقيم  الذي  اليوم  األول  يومان،  هما 
فيه حفل خطبتي، وقتها  ش�عرت 
في  تسري  مختلفة   »بقش�عريرة« 
أنحاء جس�دي ف�ي اللحظة التي 
هي  التي  وخطيبت�ي  فيها  دخلت 
زوجت�ي حاليا  قاع�ة الحفل، من 

الصعب علي وصفها.
على  حصلت  ي�وم  الثاني،  واليوم 

درجة أس�تاذ  حيث أصبح البعض 
له  لما  »بروفيس�ور«  ب�   يناديني 
من وقع جميل على مسمعي، وقتها 
المشرقة  الصورة  باكتمال  شعرت 

لإلنسان األكاديمي.

لمن تبوح بأسرارك؟
كامل  يع�رف  إنس�ان  يوج�د  ال 
أبوح  أن  الممك�ن  من  أس�راري، 
ألحدهم ولن أذكر اس�مه وصفته، 

لكن ليس بكل أسراري.

كيف أنت والقراءة؟
 أن�ا ق�ارىء جيد للكت�ب  ذات 
العالق�ة بعل�م النف�س وتطوير 

القدرات الشخصية والقيادية.

موقف محرج تعرضت له؟
المملكة  ف�ي  أدرس  كنت  وقتها 
قررت  حيث  الس�عودية،  العربية 
تقمص حياة أه�ل البلد والتغلغل 
في عاداتهم وطبيعة معيش�تهم، 
ألقرر النزول إلى الس�وق وش�راء 
ثوب  م�ن  يتك�ون  س�عودي  زي 
»قطرة«،  وش�ماغ  »دشداشة«، 
المحال  ألح�د  ذهبت  وبالفع�ل 
التجارية واش�تريتهما، وعدت إلى 
المنزل الرتدائهم�ا، دون أن أنتبه 
التجارية  العالم�ة  أخلع  لم  بأنني 
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عن »الشماغ« ،وظلت متدلية بعد 
ارتدائي لها، وذهبت بعدها إلى أحد 
األطعمة،  بعض  لش�راء  المتاجر 
حولي  من  كل  عي�ون  بأن  ألتفاجأ 
من مرت�ادي المتجر ق�د تركزت 
علي، تراقبني من هنا وهناك،  تتابع 
توقعت  حتى  وتحركاتي،  خطواتي 
وعرفوا  هويتي  اكتشفوا  قد  بأنهم 
ألقول  سعوديا،  مواطنا  لست  أنني 
في نفس�ي » ي�ا لذكائهم، كيف 
عرفوا أنني لس�ت سعوديا«، دون 
أن أدرك ب�أن العالمة التجارية هي 
سبب انتباه الناس لي وليس شكلي 
أو لوني أو طريقة ارتدائي للمالبس . 

ما أكثر ما يزعجك؟
الكذب الذي هو أساس المشاكل، 
والذي ينم عن عدم الثقة بالنفس، 
أيض�ا الندم؛ فكثي�را ما يزعجني 
الش�عور بالندم، هي  لحظة صعبة 
وتصاريفه،  بالقدر  مؤمنا  كنت  وإن 
لكن ش�عوري بأنن�ي أخفقت في  
ألندم،  وأخطأت،  الموقف،  دراسة 

يزعجني حقا..   

في  علي�ه  ندم�ت  ال�ذي  وما 
حياتك؟

أكث�ر ما ندم�ت عليه ه�و عدم 
استغالل فترة وجودي في بريطانيا 
كما يجب، واالس�تفادة من ثقافة 
وحضارة ش�عبها، به�دف تنمية 
خبراتي وتطوير لغتي لخدمة وطني 
ومجتمع�ي، ق�د يكون الس�بب 
انش�غالي الدائم بالدراسة، وعدم 
توفر وعي كاف لدي آنذاك يدفعني 
الوقت  واس�تغالل  لالس�تفادة  

بشكل أفضل.

حصلت  هدي�ة  أجمل  ه�ي  وما 
عليها؟

اشتريتها  التي  الس�يارة  بصراحة، 
من  وهي  الخاص،  وبمالي  لنفس�ي 
 ،SUV ن�وع طوارق،فلوكس واقن
فف�ي العادة يقوم والدي بش�راء 
السيارات لي بالس�عر الذي يجده 

معقوال بالنسبة له.
لم�اذا يصفون�ك ب� »الس�واق 

المر«؟
أنا اعشق السواقة وبسرعات فائقة 
تش�ربت  حيث  صغيرا،  كنت  منذ 
أسس القيادة منذ كنت في الصف 
 ، والدي  يد  عل�ى  االبتدائي  الثاني 
وأصبحت أمارس القيادة بش�كل 
رس�مي منذ كان عمري أحد عشر 

ربيعا.
وأذكر ف�ي إحدى الم�رات أثناء 
عودتي ووالدي من محافظة عجلون 
مدير  يرافقنا  السلط  محافظة  إلى 
التربي�ة والتعليم آن�ذاك، قمت 
كل  قاطعا  لوحدي  السيارة  بقيادة 
تلك المسافة  ودون مساعدة أحد 

منهما.
أنا فعال أعش�ق القيادة والسرعة، 
خالل  دائم�ا  أمارس�ها  وكن�ت 
مع  فردية  س�باقات  في  مشاركتي 
االصدقاء، لك�ن بعد أن أنعم اهلل 
علي بابن�ي وبناتي ب�دأت أتوخى 
الحذر الش�ديد لحجم المسؤولية 

التي في عنقي.

إذن، فأنت من هواة الرياضة؟
فباإلضافة  فحسب،  الرياضة  ليس 
كرة  رياضة  عش�اق  م�ن  أنني  إلى 
التن�س حي�ث كنت م�ن أوائل 
على  وحاصال   ، الس�لط  محافظة 
مس�توى  على  فيه�ا  بط�والت 
حصولي  إلى  باإلضاف�ة  المدارس، 
المل�ك  جامع�ة  جائ�زة  عل�ى 
س�عود أثناء دراس�تي في مدينة 
الرياض ، فانا أجيد الش�عر ورسم 

الكاريكاتيرأيضا.

ما هو القرار ال�ذي من الصعب 
اتخاذه؟

أعرف  ال  ال�ذي  القرار  نفس�ه  هو 
نتائجه.

آخر جائزة حصلت عليها؟
جائزة الباحث المتميز لعام 2011.

كيف تنظر لجيل الشباب؟
س�بقونا  من  ينظر  كان  كما  تماما 
إل�ى جيلنا، حيث كان�ت النظرة 
قادر  غير  جيل  جيلنا  أن  الس�ائدة 

عل�ى تحمل المس�ؤولية، بالرغم 
من حج�م الرفاهية الت�ي توفرت 
لنا آن�ذاك، وها نح�ن ننظر لجيل 
النظرة،  ذات  الحال�ي  الش�باب 
فوسائل الحياة المريحة في متناول 
الغالبية، ومع كل ذاك هناك حالة 

من الالمباالة تجتاح الشباب.
ما أود قول�ه أن كل جيل قادر على 
اختصار المعرف�ة الموجودة عند 
على  والعمل  الس�ابقة  األجي�ال 
تطويرها في فترة أقصر مقارنة بمن 
سر  هو  وهذا  أجيال،  من  س�بقهم 

تطور الحياة وحقيقتها.

كيف تقيم الخطة االستراتيجية 
للوصول  الجامعة  أعدته�ا  التي 
العالمية  الجامعات  مصاف  إلى 

والبحثية؟
ال بد من وجود اس�تراتيجية، فهي 
اإلداري  المؤسسي  العمل  باء  ألف 
الناح�ج، وهي األصل في سياس�ة 
رئاسة أي جامعة، ألن االستراتيجية 
يحتاج  وإيمان  معتق�د  عن  عبارة 
متسلس�لة  خط�وات  لتنفي�ذه 
تكون  ل�ن  وبدونها   ، ومدروس�ة 

الجامعة قادرة على اإلدارة.
طموح  هناك  يكون  أن  الجميل  من 
كالعالمية  معينة  غاية  إلى  للوصول 
مثال، وهو أمر مش�روع،  لكن البد 
وبنية  معينة  بمرحل�ة  ارتباطه  من 

تحتية متينة.

في  للجامعة األردنية  ماذا تقول 
بطاق�ة معايدة له�ا في عيدها 

الخمسين؟
ف�ي عي�د الجامع�ة ، ال ب�د من 
استغالل تلك الوقفة لتعلم الكثير 
م�ن تاريخه�ا وأب�رز المحطات 
التي تعرضت له�ا وأدت إلى تأخر 
مس�تواها والوقوف على أسبابها، 
فضال عن المحط�ات التي تميزت 
فيها واالس�تفادة منها ، سعيا إلى 
تميزها  وروح  هويته�ا،  ألق  إعادة 
بدال م�ن المحافظة على اس�مها 

فقط.
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  د. مهند مبيضين

سحبان خليفات والغياب بهدوء

مقاالت

الهاشمية  األردنية  المملكة  إذاعة  عبر  بصوته  يأتي  كان  الباكر  الصباح   
ويقدم برنامجا ال أتذكره، لكن ما أتذكره وهو يمد اسمه في نهاية اللقاء، 

ومن بعده كان يأتي برنامج األرض الطيبة للراحل مازن القبج.
كان أول برامج الراحل سحبان محمود خليفات اإلذاعية عن الثورة العربية، وهذا 
الثورة  قصة  ويقدم  ليال،  عشرة  الثانية  الساعة  في  حلقاته  تبث  كانت  البرنامج 

العربية، وقد بدأت مساهماته اإلذاعية العام 1982.
تحقيقه  في  تمثل  مميزا  أردنيا  فلسفيا  منجزا  خليفات  سحبان  الدكتور  قدم 
طلبته  بتوجيه  وتميز  الدراسات،  من  كبير  وعدد  عدي)1988(،  بن  يحي  لمقاالت 
إلى دراسة الفلسفة األخالقية عند العلماء المسلمين أمثال ابن باجه وابن سينا 

وابن حزم وابن هندو والفارابي وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم.
وحقق  النجوم،  أحكام  حكم  إبطال  في  رسالة  فحقق  بالتحقيق  الراحل  واشتغل 
العامري  الحسن  أبي  رسائل  وحقق  للفارابي،  السعادة  سبيل  على  التنبيه  رسالة 
األخير  المؤلف  وهذا  جيدة،  بدراسة  النصوص  على  وعلق  فلسفته،  من  وشذرات 

نشرته الجامعة األردنية العام 1988.
كانت الجامعة في وعيه مجال عقل، وحكمة، وهو في الحياة برغم أنه كان متعدد 
أحيانا  قليال  وابتعد  تشعب  ذلك  مع  أنه  إال  أكاديمي،  كأي  واالشتغال  االهتمام 
عنها ألسباب حياتية، لكنه برأي صديقه الدكتور أحمد ماضي له إسهامات خاصة 

ومعمقة، وحين كان يكتب النص الفلسفي كان يعي ويدرك شروط الكتابة.
التأليف، كتب الراحل عن الشاعر رفعت الصليبي«قصائد ومقاالت« وكتب  في 
في  وبحث  وطنية،  أناشيد  وله  الدولي،  سياقاها  في  األردن  في  الديمقراطية  عن 

فلسفة ابن هندو: سيرته وآرائه الفلسفية ومؤلفاته.
مع كل ما تعرض له الراحل من مشاغلة مع المرض الذي أتعبه، إال أنه ظل ملتزما 
في حب الجامعة األردنية، كانت غرف مستشفاها قد ألفته، إلى حد أنه اعتادها، 

وكان دائم الطلب في استعارة الكتب من المكتبة.
متونها  وحقق  النصوص  أصعب  درس  فلسفيا،  باحثا  األردن  خسر  وفاته،  مع 
وقابلها، وبالرغم من أنه حضر في الجامعة األردنية أستاذا وباحثا، إال أن الغياب 
حياتنا  من  وانسحابها  الفلسفة  وهدأت  دوما،  الفيلسوف  غياب  يعكس  بهدوء، 

لصالح الصوت العالي الذي يدعي فيه أصحابه أنهم أكثر حرصا على مستقبلنا.

يخرج سحبان خليفات من دار المضاء إلى دار البقاء، وقد عرفته الجامعة األردنية 
من  تخلو  حين  للجامعات  ظالمية  صورة  الوعي  في  يقفز  وبغيابه  الفلسفة،  وطلبة 
في  شقية  كفتاة  تصبح  فإنها  وشوارعها،  أروقتها  في  نجدهم  ال  حين  وهم  الكبار، 

أول العمر، هي كذلك حين تغيب عنها حكمة الكبار، ولكن هذه سنة الحياة.
التزم الراحل الدرس الفلسفي والتعليم وكان متصال بطلبة الدراسات العليا حتى 
طول  بعد  تيقن  التي  المواقع  على  مزاحم  غير  الحياة،  في  هادئا  كان  أيامه،  آخر 
مكابدة أنها تأتي لمن تأتي دون اشتراط العلمية أو علو الكعب في المعرفة، لكن 
الفلسفية،  والنصوص  البحوث  وفي  صباحا  اإلذاعة  مع  ذاكراتنا  في  زال  ال  أسمه 

كان اسما يوحي بطول الحضور، وكذلك ظل وسيبقى.

55



أ.د.نضال يونس

ما هو المطلوب من األستاذ الجامعي في عصر 
اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات؟

مقاالت

أنماط توّجهات الطلبة في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات، وتجسير 
وتشجيعهم  المتسارعة،  والمعرفة  الحداثة  منتج  وبين  الطلبة  بين  الهّوة 
على المشاركة والمساهمة بكفاءة مدروسة في الجهد التنويري العالمي، 
صعيد  على  العالم  يعيشها  التي  المستجدات  تأثير  جيدًا  يدرك  جامعي  تعليم  عبر  يأتي 
يتطلبه  وما  والمخترعات،  والفنون  العلوم  مختلف  في  اإلنسانية  اإلبداعات  و  المعرفة، 
ذلك من اإلستخدام الصحيح ألدوات العصر، وتوظيفها توظيفًا مجديا في عملية التعليم، 
فال معنى أن يقتصر التعليم الجامعي في القرن الواحد و العشرين على معلومات يلقيها 
كوسيلة  جامدة  ملخصات  أو  نصوص  حفظ  على  أو  الطلبة،  ويكتبها  القاعة  في  األستاذ 
للنجاح، بل البد من تنشيط األفكار والرؤى والمهارات التي يمتلكها الطلبة، وتشجيعهم 
وأدواتها  اإلنترنت  توفرها  التي  المعلومة  تطويع  وعلى  والمناقشة،  الهادئ  الحوار  على 

واستثمارها في عملية التعلم الذاتي والمستمر.
في  يحدث  بما  مباشر  بشكل  يتأثر  العصر  هذا  في  العمل  لسوق  الجامعات  طلبة  فتأهيل 
والتوسع  التكنولوجي،  التطور  مع  مباشر  بشكل  ترتبط  متسارعه،  تطورات  من  العالم 
وتحول   ، التجارية  و  االقتصادية  العمليات  عولمة  فبعد   ، االنترنت  شبكة  استخدام  في 
العلمي،  البحث  عولمة  اليوم  تجري  المعرفي،  االقتصاد  مجتمع  إلى  الصناعي  المجتمع 
وعولمة التدريس الجامعي، و التعليم االلكتروني، مما يفرض تحديات جديدة على النظام 
التعليمي التقليدي، ويرتب على األستاذ الجامعي أن يعمل على تطوير نفسه بما يتناسب 
مع هذه التحوالت الكبيرة ، من خالل توظيف التكنولوجيا ووسائل االتصال، واإلنترنت 
واإلبداع  اإلختراع   على  وتشجيعهم  الطلبة  تحفيز  بهدف  التعليمية،  العملية  لخدمة 

والتفاعل مع كل هذه المتغيرات .
الكثير  وهناك  مناسبة،  تحتية  بنية  إلى  يحتاج  الذي  والتقدم  التطور  أساس  هو  فالتعليم 
من الخبراء اليوم يعتقدون أن التعليم في المستقبل سيعتمد بشكل مباشر على شبكة 
المدرسين  و  األساتذة  تأهيل  إعادة  يستدعى  مما  المختلفة،  وتطبيقاتها  اإلنترنت 
لمتطلبات العولمة والتسارع المعرفي التي تتطلب االندماج و التفاعل مع ما يحدث في 
العالم )Connect and collaborate( ، وتتطلب أيضا إحداث التأثير اإليجابي بالمجتمع 
مستويات  إلى  اإلنترنت  شبكة  تطور  ومع   .  )Think global and act local( المحلي 
متقدمة، أصبح باإلمكان االستفادة من كل هذه المعطيات في العملية التعليمية، وأصبح 
لزاما على األساتذة و أعضاء هيئات التدريس أن يطورا مهاراتهم وقدراتهم للدخول في 
مرحلة ما، باتت تعرف بالتعليم الهجين )hybrid education( الذي يتداخل فيه التعليم 
الذي   )e-education( االلكتروني  التعليم  مع   ،)classroom education( الصفي 
اإلنترنت  عصر  في   . القادمة  السنوات  في  نحوه  يتجه  التعليم  مستقبل  بأن  يعتقد 

وتكنولوجيا المعلومات من الضروري على األستاذ الجامعي:
1-  أن يكون موجها للطلبة وأن يحترم معلوماتهم أكثر من أن يكون محاضرا.

2-  أن يكون مستعدا للتعلم وتحفيز الطلبة على استخدام اإلنترنت للوصول إلى مصادر 
تتطور  و  تتغير  باتت  التي  المعلومات  إلعطاء  استعداده  من  أكثر  الصحيحة  المعلومات 

بسرعة كبيرة.
3-  أن يكون له موقع إلكتروني يمكن للطلبة الوصول إليه، و التواصل معه على مدي األربع 

و عشرين ساعة.
القاعة،  يدخل  الذي  الطالب  ذلك  يعد  لم  اليوم  الجامعي  الطالب  أن  ندرك  أن  لنا  بد  ال 
وكله آذان صاغية لسماع نشرة أخبار، أو خطبة جمعة ، أو بيان صحفي، طالب اليوم صار 
نتاج العولمة في كل شيء، يتعامل مع مفردات العصر من فيسبوك ويوتيوب وتكنولوجيا 
حديثة وكم هائل من المعلومات المتوفرة بالمجان على مسافة كبسة زر، و بالمقابل فإن 
التدريس الجامعي لم يعد لقبا يعفي عضو هيئة التدريس من تطوير قدراته الذاتية ،وال هو 
مجرد فرصة لفرد العضالت يستطيع من خاللها األستاذ أن يقرر ما يريد من المواضيع، 
ومتغيرة  صعبة  مهمة  هو  بل  يريد،  ما  ويدرس  يريد،  ما  ويحذف  يريد،  كيفما  ويتناولها 
والسحب   ،)Multimedia( ووسائل  اإلنترنت،  يقدمه  لما  األفضل  االستخدام  تتطلب 
االلكترونية، )Cloud computing( في فتح آفاق جديدة للتعليم الفعال تتفق مع طبيعة 

العصر الذي نعيش فيه، وتحترم قدرات الطلبة واهتماماتهم المتنوعة .
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صحيفة  الـغـد

الجامعة األردنية: أم الجامعات وأقدمها

مقاالت

منذ  تحد  قصة  الخمسين،  عيدها  في  الجامعات(  )أم  األردنية  الجامعة 
تأسيسها إلى هذا اليوم.

بدايات الجامعة العام 1962 كانت بسيطة، لكنها ارتقت وتطورت بشكل 
كبير، حيث بدأت بمبنيين، لتصل اآلن الى 114 مبنى، وبموازنة ضئيلة، ال تزيد على 56 

ألف دينار، لتصل اليوم إلى 103 ماليين.
خرجت الجامعة 167 طالبا في الدفعة األولى العام 1966، أاما اآلن فمجموع خريجيها 
اخليف  الدكتور  الجامعة  رئيس  حسب  صعبة،  البدايات  وألن  طالب،  ألف   168
في  اكتظاظ  فهناك  وتوزيعها،  وصيانتها  المباني  بعض  في  إشكالية  »نجد  الطراونة، 
مناطق الكليات اإلنسانية، فيما تتوفر المساحات الفارغة جهة الكليات العلمية، في 
بعض المرافق مثل المستشفى والكليات الطبية ننافس على مستوى العالم، وخريجونا 

يحصدون الجوائز الدولية في كل االمتحانات«.
يدرس في الجامعة اآلن 38 ألف طالب، وهذه مشكلة حقيقية أمام تطوير بعض البرامج، 
للوصول إلى التعليم النوعي بدال من الكمي، وهذا من التحديات التي تواجهها الجامعة 
والتعليم العالي في األردن خالل الخمسين عاما المقبلة، وثمة مشكلة في التخصصات 

ومواءمتها مع سوق العمل، في التعليم العالي، و »األردنية« ليست استثناء.
وتواجه »األردنية«، كغيرها من جامعات، تحدي مشكلة العنف الجامعي، التي لم تكن 
موجودة في بدايات تأسيس الجامعة، لتصبح اليوم ظاهرة مقلقة للجسم األكاديمي، 
وضعت إدارة الجامعة خطة شمولية للسنوات الخمس المقبلة، من ضمنها إعادة قراءة 
واستحداث  أخرى،  في  القبول  وإيقاف  التخصصات،  بعض  ودمج  الدراسية  الخطط 
بهيئة  أشبه  مستقلة،  دائرة  وإنشاء  التعلم،  نواتج  على   والعمل  جديدة،  تخصصات 

ضمان الجودة، مسؤولة عن ضبط جودة مخرجات التعليم.
المدرسي  التعليم  نطاق  توسع   1946 العام  األردن  استقالل  بعد  والتأسيس:  النشأة 
األربعينيات  أواخر  العالي  التعليم  برامج  على  الطلب  من  زاد  ما  ملحوظ،  بشكل 
والخمسينيات، لتمكين الطلبة األردنيين من متابعة تعليمهم العالي في الوطن، حيث 
وفي  الشأن،  هذا  في  مقترحات  والشخصيات  األردنية  المؤسسات  من  العديد  قدمت 
سبتمبر   2 بتاريخ  ملكيا  مرسوما  اهلل  رحمه  الحسين  الملك  جاللة  أصدر  الحق،  وقت 

1962 ، نص على إنشاء أول جامعة أردنية.
الجامعي،  حرمها  بجمال  وتمتاز  عمان،  في  األردنية  الجامعة  تقع  والمساحة:  الموقع 
منها  شاسعة  مساحات  وتغطي  المستطيل  الشكل  تأخذ  دونم،   1200 من  يتألف  الذي 

أشجار الصنوبر دائم الخضرة، وللجامعة فرع أسس حديثًا في محافظة العقبة.
وعلمية  إنسانية  تخصصات  على  تشتمل  كلية،  عشرة  ثماني  تضم  الجامعة:  كليات 
الشريعة،  الحقوق،  األعمال،  األجنبية،  اللغات  إنسانية:  كليات  تضم  حيث  مختلفة، 
التربية الرياضية، الفنون والتصميم، العلوم التربوية، اآلداب، الدراسات الدولية، اما 
االسنان،  طب  الصيدلة،  الزراعة،  التمريض،  الطب،  العلوم،  فهي  العلمية  الكليات 
لتكنولوجيا  الثاني  عبداهلل  الملك  وكلية  التأهيل،  علوم  والتكنولوجيا،  الهندسة 

المعلومات.
كما تضم الجامعة معهدين هما: اآلثار، والمعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين 

بغيرها.
وتشتمل الجامعة على محطات البحث العلمي: محطة العلوم البحرية، مركز حمدي 
لها  يتبع  كما  والبيئية.  المائية  والدراسات  البحوث  مركز  العلمية،  للبحوث  منكو 

مستشفى الجامعة االردنية.
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 أ.د. أحمد يعقوب المجدوبة 

الحاجة إلى نقلة في البحث العلمي

مقاالت

عن البحث العلمي في العالم العربي قديم جديد؛ قديم ألن العالم العربي 
أدرك أهميته منذ عقود طويلة، جديد ألّننا منذ عقدين ونحن نحاول فعل 

شيء جاد في هذا المضمار ولم نفلح.
في  العلمي  البحث  ومخرجات  ومخرجاتها،  ونتائجها  بخواتمها  األمور  على  ُيحكم 
في  زويل،  أحمد  األصل  المصري  العالم  إن  بل  ال  أحدًا،  َتسّر  ال  عمومًا  العربي  العالم 
حديث صريح نابع من القلب أمام أساتذة الجامعة األردنية وطلبتها في عام 2009 ، قال 

إن إسهام العالم العربي في البحث العلمي حسب المقاييس الدولية هو »صفر«.

جهود كثيرة تبذل وكالم كثير يقال وحراك مؤتمري أو ندواتي أو ُورشي مذهل نسمع 
قيمة  ذات  نتائج  أو  اختراعات  أية  ذلك  عن  يتمّخض  أن  دون  من  يوميًا  نحضره  أو  عنه 

فعلية.
اكتشافات  عن  أخبارًا  اإلعالم  وسائل  لنا  تنقل  أن  دون  من  يوم  يمّر  يكاد  ال  بالمقابل 
ثقافة  فيها  ترّسخت  التي  المجتمعات  في   ، البسيط  ومنها  المذهل  منها  جّمة،  علمية 
البحث العلمي وُبناه التحتية وأدواته وآلّياته، من أسرار الكون إلى خبايا الجسد البشري 
إلى مكنونات الكرة األرضية، عالوة على كّل ما يتصل باالستخدامات التي ُتحّسن حياة 

اإلنسان في بيئته الجغرافية ومحيطه االجتماعي.

هم يكتشفون ويخترعون وينتجون، ونحن ما زلنا نتحدث ونرفع الشعارات ونقف موقف 
المتفرج المستهلك، جعجعة بال طحن.

مع  بالتعاون  يتم  منها  المهم  )ومعظم  المبعثرة  الفردية  اإلسهامات  بعض  هنالك 
المراكز  أو  البحث  مجموعات  بعض  وإسهامات  حظًا(  األوفر  الدول  من  باحثين 
المتناثرة هنا وهناك، لكن اإلسهام الجماعي هو تمامًا ما وصفه أحمد زويل، كل هذه 
حملة  من  المؤلفة  واآلالف  والدراسات  البحث  ومراكز  العلمية  والصروح  الجامعات 

الدكتوراه وطلبتها ... من دون نتيجة تذكر!

ما الحل؟
حلول  هنالك  المفهوم  وبهذا  وهناك.  هنا  تقدمًا  وليس  حقيقية،  نقلة  هنا  المطلوب 

عديدة.
المستوى  على  حلول  ثالثة  ذكر  أعاله  إليه  المشار  الحدث  في  نفسه  زويل  أحمد 

»الماْكروي«: 

األول ويكمن في صياغة استراتيجية للبحث العلمي على مستوى العالم العربي محّددة 
فاستراتيجيات  مالئمة،  وميزانيات  فاعلة  تنفيذ  وآليات  عمل  بخطط  ومدعمة  المدة 
الثاني  شيء،أما  في  تفيد  ال  وميزانيات  تنفيذ  وآليات  عمل  خطط  إلى  تفتقر  مبعثرة 
المشتتة  الجهود  شمل  تلم  ومتكاملة  صحيحة  متينة  علمية  قاعدة  بناء  في  فيكمن 
وُتوّجهها الوجهة السليمة ضمن االستراتيجية المذكورة، أما الثالث فيتمثل في إعادة 

هيكلة الثقافة العربية لتعتمد على تعليم مختلف ومعرفة جديدة. 

كالم كثير يمكن أن يقال في تفصيل ما ذكره أحمد زويل وفي غيره من األمور التي تؤثر 
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من  الخروج  بهدف  اآلتي  باختصار  أورد  أن  أود  أنني  بيد  العلمي،  البحث  موضوع  على 
عنق الزجاجة الذي دخلنا فيه.

أواًل: التوقف عن االعتقاد بأن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في 
– قادرون على إنتاج بحث علمي  – بظروفهم العملية والحياتية الحالية  العالم العربي 
وتصحيح  تدريسية  بأعباء  مثقلون  جامعاتنا  في  التدريس  هيئة  أعضاء  رصين،  أصيل 
أوراق وأعمال لجان والبحث عن دخل إضافي في ظّل دخولهم المتدنية، هم في واقعهم 
الحالي اسم على مسمى »أعضاء هيئة تدريس« وليسوا باحثين، كما يجب التوقف عن 
االعتقاد بأن زيادة األبحاث المطلوبة للترقية سيرفع من شأن البحث العلمي، والتوقف 

عن االعتقاد بأن كّل جامعاتنا قادرة على البحث.

أعباء  تخفيض  إما  لهما:  ثالث  ال  أمرين  من  واحدا  يتطلب  حقيقي  علمي  بحث  إجراء 
القادرين من أعضاء هيئة التدريس تخفيضًا جوهريًا يمكنهم من التركيز على البحث 
واإلمكانات،  بالموارد  ودعمها  الجامعات  في  الباحثين  هيئة  دور  تفعيل  أو  العلمي 
في  نشطا  وباحثا  كامل  بدوام  تدريس  هيئة  عضو  الجامعي  األستاذ  يكون  أن  يمكن  ال 

الوقت ذاته، هذه إشكالية ال بد من حّلها.

بحثية  مراكز  على  مجتمعة  أو  منفردة  الجامعات  ترّكز  أن  اقترح  نفسه  زويل  وأحمد 
قليلة العدد تكون مراكز تميز في مواضيع محددة.

ثانيا: التوقف عن ربط البحث العلمي بالجامعات فقط، يجب أن يكون البحث العلمي 
أولوية للدولة بمؤسساتها القادرة على ذلك، وأن يكون هنالك تفعيل للبحث العلمي 
فالبحث  محددة،  وأطر  وآليات  واضحة  رؤية  ضمن  المجتمعية  الضرورة  ُوجدت  أينما 

العلمي مجاله رحب واختصاره في الجامعات هو اختزال ما بعده اختزال.

الشديد  احترامي  مع  المباشرة،  المجتمع  وحاجات  بالبيئة  العلمي  البحث  ربط  ثالثًا: 
الفيزياء  علم  تطوير  في  أو  الفضاء  أسرار  اكتشاف  في  اسهام  العربي  للعالم  يكون  لن 
استهالك  وثقافة  متواضعة  وامكانات  ضحلة  علمي  بحث  ثقافة  ظل  في  والرياضيات، 
الزراعة  وحاجاتنا:  وحياتنا  بيئتنا  حول  أصيلة  أبحاثًا  نجرى  أن  يمكن  لكن  وتلق، 
و  العربية  بالجغرافية  الخاصة  واألعشاب  األشجار  الشمسية،  الطاقة  الصحراوية، 
لأزمة  خالقة  حلول  و  اإلسالمي  االقتصاد  و  االجتماعي  التكافل  العربية،  األسرة 
المائية الديمقراطية والثقافة العربية، تجارة األرصفة و صيغ فاعلة للعالقات العربية-
العربية، إلى ما هنالك من آالف المواضيع، العديد من األبحاث التي تجرى حاليًا ال تخدم 

مجتمعنا وال تسهم في دفع عجلة العلم اإلنساني، هدر ما بعده هدر.

رابعًا: وهذا أمر حاسم، إعادة النظر في التعليم المدرسي بحيث يرفع من شأن التفكير 
الناقد ويحفز العقل على التساؤل والتمحيص والتفكير الحّر غير المكبَّل بقيود، ألن 
أساس البحث العلمي أو االكتشاف هو الشغف وقراءة ما بين السطور وما بعدها وحرية 
التفكير، مع األسف ما زال التعليم في العالم العربي يقوم على مبدأ واحد: الحفظ عن 
العقل  يطمس  تعليمنا  ُيقال،  أو  ُيسمع  أو  ُيقرأ  لما  بّبغاوي  ترديد  التلّقي،  قلب،  ظهر 

ويشّل قدراته.

كثير يمكن أن يقال في هذا المجال، لكن إذا بدأنا بمعالجة ما ذكر أعاله يمكن لعجلة 
البحث العلمي أن تبدأ بالدوران، وبعكس ذلك نبقى نراوح مكاننا .   
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شاهد  أروقتها  زوايا  من  زاوية  كل 
من  كتاب  وكل  إخالصه،  على 
بصمات  أنامله  عليه  حفرت  كتبها 
أنموذجا  منه  لتجعل  فريدة، 

يحتذى به.
على  شارفت  مشرقة  مسيرة 
زاويتنا  نجم  قضاها  عاما  األربعين 
األول،  بيته  في  التقدير«  »كل 
وصفها-  كما  األبدي-  وعشقه 
عمل  موظف  أقدم  البنا«  »جواد 
في أروقة مكتبة الجامعة األردنية، 
فكانت  شبابه،  في  احتضنته  التي 
واستقراره،   أمانه  وواحة  مالذه، 
دون  معه،  وتكبرهي  فيها  ليكبر 
ذات  ويبادلها  معروفها،  ينكر  أن 
ويقدم  الجميل،  وذات  المعروف 
خضب  عطاء  من  لديه  ما  جل 
والمثابرة،  الجهد  عرق  بحبات 
واإلخالص  بالجد  كللت  رحلة  في 
من  اكتسب  العمل،  في  والتفاني 
والخبرة  الوفير  العلم  خاللها 
قويما  نهجا  باتت  التي  العتيدة 

يتخذه من حوله.
عن أبرز محطات عمله في المكتبة 
المشاعر  أعذب  يغلفه  جو  في 
دائرة  مدير  يتحدث  وأرقها 
والخاصة  اإلبداعية  المجموعات 
»كل  زاويتنا  عبر  البنا«  »جواد 

التقدير« .

جميلة  »محطات  البنا  ويقول   
أجمل  وبدايات  نسيانها،   يصعب 
عينت  1972عندما  عام  في  كانت 
في مكتبة الجامعة بوظيفة »مناول 
يافعا  شابا  وقتها  كنت  للكتب« 
شهادة  أحمل  الحياة،  على  مقبال 
وكان  فقط،  العامة  الثانوية 
وكفاءتي  ذاتي  إثبات  في  طموحي 
ولهذا  حدود،  لهما  ليس  عملي  في 
العلمي  تحصيلي   متابعة  علي  كان 
لبلوغ أعلى الدرجات التي تمكنني 
جانب  إلى  ألقرر  غايتي،  تحقيق  من 
الجامعية  دراستي  مواصلة  عملي 
جامعة  في  الخاصة  نفقتي  على 
على  1975وأحصل  عام  بيروت 
تخصص  في  البكالوريوس  درجة 
الجغرافيا، ومن ثم  أواصل مسيرتي 
عالي  دبلوم  على  وأحصل  العلمية 
نفقة  على  المكتبات  علم  في 

الجامعة األردنية«.
الخبرة  بحكم  أنه  البنا  ويضيف 
التي اكتسبها والشهادات العلمية 
من  كثيرا  شغل  بها،  تسلح  التي 
بدءا  الجامعة  مكتبة  في  الوظائف 
ومرورا  للكتب«  »مناول  بوظيفة 
إلى  انتقل  ثم   ، »إداري«  بوظيفة 
رئاسة شعبة القاعات الفرعية لمدة 
لرئاسة  رشح  ثم  ومن  واحد،  عام 
حتى   ،2005 العام  في  اإلعارة  شعبة 
لدائرة  مديرا  عين  حيث   2012 عام 

المجموعات اإلبداعية والخاصة.
ويشير البنا إلى أن عالقة متينة تقوم 
تلك  والتعود،  واأللفة  الحب  على 
فهي  الجامعة،  بمكتبة  تربطه  التي 
بيته األول الذي سكنه، ليسكن في 
 « ويضيف  ووجدانه،  قلبه  المقابل 
يومي  ساعات  معظم  أقضي  كنت 
بالرغم  كتبها،  رفوف  وبين  فيها 
في  العمل  آلية  تنفيذ  صعوبة  من 
وسائل  وجود  لعدم  الماضي، 
حجم  من  تخفف  حديثة  الكترونية 
حاصل  هو  كما  المبذول  المجهود 
فريد  طعم   له  كان  أنه  إال  اآلن، 
هذه  حتى  بحالوته  أتلذذ  زلت  ما 

اللحظة«.

جميلة  ذكريات  أن  البنا  ويضيف 
الزمالء  من  عاصرهم  بمن  جمعته 
بحكم  نسيانها،  الصعب  من 
كانت  التي  الحميمة  العالقة 
تربطه بهم، دون أن يتناسى مدراء 

المكتبة األكفياء ممن  قدموا جل 
العتيد،  الصرح  لهذا  عندهم  ما 
العسلي  كامل  الدكتور  ومنهم 
رحمه اهلل، واألستاذ الدكتور هاني 
منصور،  فاروق  والدكتور  العمد، 
والدكتور  طوقان،  فواز  والدكتور 
الدكتور  وأيضا  عوض،  عدنان 
أبو  هند  والدكتورة  الرقب،  محمد 
إبراهيم  الدكتور  عن  فضال  الشعر، 
مهند  الدكتور  وأخيرا  السعافين 

مبيضين.

من  لكثير  اكتسابه  البنا  ويؤكد 
الخبرات والمهارات  التي أسهمت 
في زيادة مخزونه العلمي والمعرفي 
لديه  أصبح  حتى  عمله،  فترة  طيلة  
أرقام  من  فريدة  ضخمة  حصيلة 
وعناوينها  الكتب  تصنيفات 

يحفظها عن ظهر قلب.

كلمات  في  حديثه  البنا  ويختم 
معاني  حروفها  جنبات  بين  حملت 
وأغادر  قليلة  أشهر  ويقول«  نبيلة  
كل  عشقت  الذي  المكان  هذا 
الذي  الظلم  من  بالرغم  تفاصيله، 
تدرجي  من  وحرمني  فيه،  علي  وقع 
أنني  إال  المهني،   التطور  لسلم 
وأتمنى  فراقه،  ويؤلمني  أعشقه 
سواعد  بفضل  والتقدم  الرفعة  له 
التألق  مشوار  ليواصلوا  أبنائه، 
بعزيمة معهودة وإصرار موصول«. 

جواد البنا: مكتبة »األردنية« بيتي األول 

كل التقدير

في لقاء مع أقدم موظف في المكتبة 
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تهنئة للدكتور محمد عيسى صالح 

تهنئة للدكتورة ختام آي 

تهنئة للمهندس عوض الخرابشة

تهنئة للزميل أحمد زريقات 

تهنئة للزميل عيد سلمان الزبيدي

تهنئة للزميلة سناء الصمادي

تهنئة للزميل محمد القويدرتهنئة للزميل عبداهلل الحلبوني

تهاني

الدكتور  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
محمد عيسى صالح  المحاضر المتفرغ 
تعيينه  بمناسبة  الصيدلة  كلية  في 
الصيدلة...  قسم  في  مساعدا  أستاذا 

مبروك

الدكتورة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
ختام موسى آي بمناسبة تعيينها أستاذا 
الرياضية  التربية  كلية  في  مساعدا 

...مبروك

تهنئ أسرة الجامعة األردنية المهندس 
قسم  من  الخرابشة  علي  عوض 
الهندسة  كلية  في  المدنية  الهندسة 
الفئة  إلى  نقله  بمناسبة  والتكنولوجيا 

)أ( ضمن الدرجة األولى ...مبروك 

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
مديرا  تعيينه  بمناسبة  زريقات  أحمد 
مستشفى  في  البشرية  الموارد  لدائرة 

الجامعة األردنية...مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الصيانة  دائرة  من  الزبيدي  سلمان  عيد 
 .... »آية«  الجديدة  المولودة  بمناسبة 

مبروك

الزميلة  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
اإلعالم  وحدة  من  الصمادي  سناء 
بمناسبة  والثقافية  العامة  والعالقات 

المولودة الجديدة » حال«  ...مبروك  

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
الزفاف  بمناسبة  الحلبوني  عبداهلل 

...مبروك

الزميل  األردنية  الجامعة  أسرة  تهنئ 
اإلعالم  وحدة  من  القويدر  محمد 
بمناسبة  والثقافية  العامة  والعالقات 

الزفاف ... مبروك  
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ترقية

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية كل من:

من  حالوة  صالح  رامي  -الدكتور 
في   والتدريس  اإلشراف  قسم 
رتبة  إلى  الرياضية  التربية  كلية 

أستاذ مشارك .

أبو  سليمان  خليفة  -الدكتور 
سليم من قسم الفيزياء في كلية 

العلوم إلى رتبة أستاذ مشارك .

زامل  سليمان  محمد  -الدكتور 
القطاونة من كلية الملك عبداهلل 
المعلومات  لتكنولوجيا  الثاني 

إلى رتبة أستاذ.

حمدان  محمد  أحمد  -الدكتور 
األطفال  أسنان  طب  قسم  من 
األسنان  طب  كلية  في  والتقويم 

إلى رتبة أستاذ مشارك. 

-الدكتورة ماجدة أحمد عمر من 
اآلداب  كلية  في  الفلسفة  قسم 

إلى رتبة أستاذ مشارك. 

المناسية  إبراهيم  نزيه  -الدكتور 
كلية  في  الجغرافيا  قسم  من 

اآلداب إلى رتبة أستاذ مشارك.

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