




امللك يرعى احتفاالت اجلامعة االردنية
باليوبيل الذهبي 

رعى جالل���ة املل���ك عب���داهلل الثاين 
احتفالت اجلامعة الأردنية يف العيد 
اخلم�ض���ن على تاأ�ضي�ض���ها بح�ض���ور 
�ض���مو الم���ر في�ض���ل بن احل�ض���ن، 
ورئي�س ال���وزراء الدكت���ور عبداهلل 
امللكي  الدي���وان  الن�ض���ور، ورئي����س 
الها�ض���مي ريا�س ابو كركي،  ومدير 
مكتب جاللة املل���ك عماد فاخوري، 
ووزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ووزير 
التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي 
الدكتوروجي���ه عوي����س، وع���دد من 

كبار امل�ض���وؤولن والكادميين وطلبة 
اجلامعة.

وا�ضتهل جاللته الزيارة بافتتاح املقر 
اجلديد ملركز الوثائ���ق واملخطوطات 
ودرا�ض���ات ب���الد ال�ض���ام الذي اأن�ض���ئ 
عام1972 وميتلك جمموعة كبرة مما 
كتب يف اللغ���ة العربية يف خمتلف 

العلوم الدنيوية والدينية.
وا�ض���تمل احلفل على عر�س اأوبريت 
بعن���وان " ال����رو والقب���اب" م���ن 
حبي���ب  الراح���ل  ال�ض���اعر  كلم���ات 

ا�ض���تعرا�س   خالل���ه   مت  الزي���ودي، 
الأردني���ة  اجلامع���ة  اإجن���از  مراح���ل 
والنقلة النوعية التي �ضهدتها بف�ضل 
ت�ض���ميم القيادة وع���زم اأبناء الوطن 

املخل�ضن.
 وك���رم جاللة امللك روؤ�ض���اء جمال�س 
اجلامعة الردنية ال�ضابقن بت�ضليمهم 
درع اجلامع���ة وهم املرحوم �ض���مر 
الرفاعي وت�ضلمه ابنه زيد الرفاعي، 
واملرح���وم �ض���عيد املفت���ي وت�ض���لمه 
حفي���ده ط���ارق املفت���ي، والدكت���ور 

زكريا الغول
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 امللك:"االأردنية" نه�ست مب�ستوى التعليم العايل
وهي م�سدر فخر واعتزاز

 امللك: اال�ستثمار
يف ال�سباب

يظهر ابداعهم 
 ومتيزهم يف كل 

 ميادين العمل

اأحمد اللوزي والدكتور عبدال�ض���الم 
العجلوين  املجايل، والدكت���ور كامل 

والدكتور خالد طوقان. 
 كم���ا كرم جاللت���ه روؤ�ض���اء اجلامعة 
عل���ى  تعاقب���وا  الذي���ن  الردني���ة 
رئا�ض���تها  وه���م الدكت���ور نا����ر 
الدين ال�ض���د والدكت���ور عبدالكرمي 
خليفه والدكتور ا�ض���حاق الفرحان، 
والدكتور حممود ال�ض���مرة وت�ض���لم 
ا�ض���عد  الدكت���ور  عن���ه  التك���رمي 
ف���وزي  والدكت���ور  عبدالرحم���ن،  
غرايبة وت�ض���لم التك���رمي ابنته دينا 
غرايب���ة، والدكت���ور ولي���د املعاين، 
والدكتور عبداهلل املو�ض���ى وت�ض���لم 
التك���رمي عقيلت���ه فاطمة م�ض���عود، 
والدكت���ور عبدالرحي���م احلنيط���ي، 
والدكت���ور خالد الكرك���ي والدكتور 
اخليف  الطوي�ض���ي، والدكتور  عادل 

الطراونة.

فيم���ا ت�ض���لم جاللت���ه درع اليوبي���ل 
الذهبي من رئي����س اجلامعة الدكتور 

اخليف الطراونة.
وق���ال  جاللته يف كلمة األقاها خالل 
احلف���ل :" اإن ال�ض���باب ه���م املحرك 
والدافع الرئي�ض���ي للعملية التنموية، 
وهم و�ضيلة التنمية وغايتها، ولذلك 
يجب اأن ن�ض���تمر يف ال�ضتثمار يف 
ال�ضباب من خالل التعليم والتدريب 
واخلربات،  بامله���ارات  وتزويده���م 
حت���ى يظ���ل ال�ض���باب الأردين على 

درجة عالية من الإبداع والتميز".
واأعلن ع���ن اإطالق مب���ادرة للتنمية 
الدميقراطي���ة حت���ت مظلة �ض���ندوق 
امللك عبداهلل الثاين للتنمية، لتعزيز 
قيم احلوار وت�ضجيع امل�ضاركة املدنية 
وحتقيق التنمية ال�ضيا�ضية امل�ضتدامة 
م���ن خ���الل الرتكي���ز عل���ى متك���ن 

ال�ضباب.

وق���ال جاللت���ه اإن دور ال�ض���باب ل 
يج���ب اأن  ينح����ر داخ���ل اجلامعة 
واملوؤ�ض�ضات التعليمية الأخرى، واإمنا 
يجب ا�ض���تثمار طاقاتهم ومواهبهم 
يف اإحداث التغير الإيجابي يف كل  4



 امللك:على املواطن امل�ساركة
 يف العمل ال�سيا�سي واحلزبي

لت�سكيل حكومات برملانية

ميادين العمل، وامل�ض���اركة يف احلياة 
ال�ضيا�ض���ية التي متكنهم من امل�ضاركة 
يف �ض���نع الق���رار لبن���اء امل�ض���تقبل 

الأف�ضل لهم ولالأجيال القادمة.
الإ�ض���الحات  اإىل  جاللت���ه  ولف���ت 
ال�ضيا�ض���ية الكبرة التي اأجنزت يف 
الأردن خ���الل ال�ض���نتن املا�ض���يتن، 
موؤك���دا اأهمي���ة دور ال�ض���باب، الذين 
يف  الأك���رب  ال�ريح���ة  ي�ض���كلون 
املجتم���ع، يف امل�ض���رة الإ�ض���الحية 
امل�ض���رة  قي���ادة  يف  وواجبه���م 
واإح���داث التغير املطلوب من خالل 
ن�ر الوع���ي باأهمية ه���ذا التغير، 
وحتدي���د امل�ض���اكل والتحدي���ات التي 
ال�ض���باب ومناق�ض���تها، �ضمن  تواجه 
ح���وار وطني مع الأح���زاب والقوى 
ال�ضيا�ضية وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
وال�موؤ�ض�ض���ات الد�ض���تورية، لإيج���اد 
ال�حل���ول لها ا�ض���تنادا اىل برامج يتم 
الت�ض���ويت عليه���ا يف النتخاب���ات 

النيابية القادمة.
عل���ى  ال�ض���باب  جاللت���ه  وح���ث 
م�ض���اءلة ال�مجال����س النيابية القادمة، 
واحلكوم���ات الربملاني���ة التي تنبثق 
عنه���ا عن مدى التزامه���ا يف تنفيذ 
براجمه���ا النتخابية، واإيجاد ال�حلول 
للم�ض���اكل والتحدي���ات التي يعانون 
منها، خ�ضو�ض���ا اإيج���اد فر�س العمل 
التي توف���ر احلياة الكرمي���ة والآمنة 

لهم.
واعت���رب جاللت���ه اأن م���ا حتق���ق من 
الأردن  م�ض���رة  يف  اإجن���ازات 

الإ�ض���الحية ما ه���و اإل حلق���ة اأوىل 
من حلقات الإ�ض���الح وقاعدة �ضلبة 
ل���ه، واأن جناح ذلك كل���ه يعتمد على 
وعي املواطن الأردين الذي يجب اأن 
ي�ض���ارك م�ض���اركة فعلية يف العمل 
اإىل  للو�ض���ول  ال�ضيا�ض���ي واحلزب���ي 
مرحلة ت�ضكيل احلكومات الربملانية 
التي متكن املواطني�ن من القيام بدور 
اأ�ضا�ض���ي ومبا����ر يف عملية �ض���نع 
الق���رار م���ن خ���الل اختي���ار الأكفاأ 

والأج���در مل���ن ميثله���م يف الربملان 
القادم.

ودع���ا جاللت���ه اجلامع���ات الأردني���ة 
اىل الرتكيز على نوعية وم�ض���توى 
التعليم العايل وامل�ضاهمة يف ت�ضكيل 
والدميوقراط���ي،  الثق���ايف  الوع���ي 
وتعزيز الهوية الوطنية اجلامعة على 
مبداأ ال�مواطنة وامل�ضاواة يف احلقوق 

والواجبات.
ووج���ه جالل���ة املل���ك اجلامع���ات اأن 
�ضيا�ض���ات وبرام���ج جديدة،  تتبن���ى 
تعتمد اأف�ض���ل املعاير واملمار�ض���ات 
العاملية يف املنطقة ويف العامل، واأن 
ت�ضمم برامج التعليم العايل واملهني 
والتقني، مبا يتنا�ض���ب مع متطلبات 
العوملة و�ض���وق العمل، بالإ�ضافة اإىل 
اإيجاد بيئات عمل تعاونية وم�ضتمرة 
بن موؤ�ض�ضات التعليم العام واملهني 
والع���ايل من جه���ة، والقطاعن العام 
واخلا�س وموؤ�ض�ض���ات املجتمع املدين 

من جهة اأخرى.
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 امللك:االردين ال يقبل الف�سل بل يتحدى
امل�ستحيل وينت�سر عليه

 الطراونة:  "االأردنية" رمز لعزة الوطن وعنواٌن
لكربياِئِه

واأك���د جاللت���ه اأن الأردنيي�ن متكنوا 
بعزميتهم وت�ضحياتهم من النت�ضار 
عل���ى الظروف ال�ض���عبة وبن���اء هذا 
الوط���ن ال���ذي ي�ض���هد ل���ه القا�ض���ي 
والداين باإجنازاته الريادية والنوعية، 
خا�ضة يف جمالت التعليم والرعاية 
ال�ض���حية، وبدوره القيادي واملتميز 
يف الدفاع عن ق�ض���ايا الأمة العربية 

والإ�ضالمية.

واأعرب جاللته عن افتخاره باملواطن 
الأردين ال���ذي يعتز بهويته الأردنية 
وبانتمائ���ه احلقيق���ي له���ذا الوط���ن، 
والذي يقدم م�ضلحة الأردن على كل 
امل�ض���الح والعتب���ارات، وعندما مير 
الوطن بظروف �ضعبة اأو ا�ضتثنائية، 
ي�ض���مو بكرامت���ه وانتمائ���ه على كل 
م�ضلحة �ضخ�ضية اأو حزبية اأو جهوية، 
ويقف اإىل جانب الوطن يف مواجهة 

كل التحديات.

الدكت���ور  اجلامع���ة  رئي����س  وكان 
اخليف الطراونة األقى كلمة يف بداية 
احلفل قال فيها ان اجلامعة الردنية 
نِتاُج وطٍن تعلو هاماُت اأبنائِِه، واإرادُة 
َلْت يف  قي���ادٍة ها�ض���مّيٍة حكيم���ٍة متثَّ
َجاللِة املغفوِر َلُه باإذِن اهللِ، احل�ض���ِن 
بِن ط���الٍل، حينما اأ�ض���دَر يوَم الثاين 
م���ن اأيلول ع���ام 1962 اإراَدَت���ُه امللكّيَة 

باإن�ضاِء جامعٍة �ضّماها )الأردنّيَة(.
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 الطراونة:  "االأردنية" ِنتاُج وطٍن ، واإرادُة
قيادٍة ها�سمّيٍة حكيمٍة

وقال اَن ذلَك اليوم كان م�ضهوًدا يف 
تاريِخ الأردنِّ احلديِث؛ اإْذ تكلََّلْت فيِه 
اجله���وُد احلثيثُة بافتتاِح اأوِل جامعٍة، 
هدُفه���ا الرئي�ُس اإتاحُة فر�ِس التعليِم 

العايل لأبناِء هذا الوطن.
واك���د ان اجلامع���ة الردني���ة، الت���ي 
هِ  ه���ي رم���ز لِنه�ض���ِة الوط���ِن وع���زِّ
عل���ى  ودلي���ٌل  لكربيائِ���ِه  وعن���واٌن 
مْل  م���ا  حقق���ْت  عطائِ���ِه،  كب���ِر 
ْق���ُه اأف�ض���ُل اجلامع���اِت، وقّدَمْت  حتقِّ
لالأردِن مرّبَن و�ضا�ض���ًة واقت�ضاديَن 
يعرُفُهُم القا�ضي والّداين ومْل تبخْل 

�ضحياِت وال�ضهداِء. بالتَّ

م���روِر  بع���َد  الطراون���ة"  وا�ض���اف 
خم�ض���َن �ض���نًة عل���ى عمِره���ا املديِد 
اإ�راًق���ا  اأك���َر  ه���ا  مالحِمُ تب���دو 
ُل اأكرَب  و�ضفافيًة وح�ضوًرا؛ وهي متثِّ
ُه يف  اأداٍة للتغي���ِر الإيجاب���يِّ مب���ا تبثُّ
ْت برامَج  اأبنائِها وخّريجيها، وقْد اأعدَّ
و�ضيا�ض���اٍت خلدم���ِة العل���ِم والعلماِء 

والفكِر والثقافِة".
بع����س  ع���ن   الطراون���ة  وحت���دث 
م���ن  للجامع���ة  املمي���زة  الجن���ازات 
اأبرزها  مركز الع���الج باخلاليا الذي 
يعم���ل الباحث���ون في���ه عل���ى تقدمي 
ِم���َن الخرتاع���اِت والرباءاِت  جملٍة 
الّرائ���دِة يف جمالِه���ا على م�ض���توى 

الإقليِم والعامِل.

وب���ن ان م���ن �ض���اأن ذل���ك اأن ينقذ 
املالي���َن ِم���ْن اأمرا����سٍ قِد ا�ضتع�ض���ى 
كري والت�ضلب  عالُجها، ِمْن مثِل ال�ضُّ
اللويح���ي وفق���د الب����ر واأمرا����س 
اجلل���د، والعظام، واملفا�ض���ل بف�ض���ل 
ِة اخلاليا اجلذعّيِة التي �ضيكوُن  َتَقِنيَّ
لها كبُر الأَثِر يف حت�ض���ِن م�ضتَوى 

. يِّ الإن�ضاينِّ حِّ الّرفاهِ ال�ضِّ
واعلن الطراونة ع���ن  م�روع رائد 
اأُنيَط مبركِز الدرا�ضاِت ال�ضرتاتيجّيِة 
التابع للجامعة َيْعِكُف فيه الباحثوَن 
على و�ضِع �ضيناريوهاِت الأردن عام 
َقٌة  2030، وهَي درا�ضاٌت اكتوارّيٌة ُمَعمَّ

7



اقت�ض���ادّيا  امل�ض���تقبل  ت�ض���ت�رف 
واجتماعّيا و�ضيا�ضّيا.

وب���ن ان تلك الدرا�ض���ات تهدف اإىل 
تقدمي م�ضارات وا�ضحة املعامل للقرار 
املوؤ�ض�ضي يف الدولة، وفق احتمالت 
مدرو�ضة توؤثر يف امل�ضتقبل، وحتفظ 
ل���الأردن تنميته امل�ض���تدامة، حمققة 
معاير العدال���ة الجتماعية والرفاه 

والأمن.

وتعك���ف اجلامع���ة وفق���ا لرئي�ض���ها 
الطراون���ة على النتهاِء ِم���ْن ُخّطِتها 
الت���ي  ال�ض���رتاتيجّية2018-2013، 
���ِفها اإىل اأْن تكوَن  تطم���ُح يف منت�ضَ
يف قائمِة اأف�ض���ل خم�ِض���ماِئِة جامعٍة 
عاملّيٍة، وِمْن �ض���مِن اأف�ض���ل ثالثِماِئِة 

جامعٍة عاملّيٍة يف نهايِة عامِ 2018.
���ُة َتَتَمْحَوُر  واأ�ض���ار اإىل اأن تلَك اخُلطَّ
حوَل تاأكيِد �ض���ماِن اجلودِة، وتعزيز 
�ضاِت  البحث العلمي، ومواءمِة التخ�ضُّ

مَع �ضوِق العمِل.

املجتمعّيِة قال  للم�ض���وؤولّيِة  وتاأكيدا 
الطراون���ة ان اجلامعة "�َض���َتْعَمُد اإىل 
تبّني مناق�ضِة ال�ضيا�ضاِت القت�ضادّيِة 
الجتماعّي���ِة  واحلِ���راكاِت  ُكلِّه���ا، 
جميِعه���ا ِم���ْن خالِل كلّي���اِت اجلامعِة 
نِتاِج  وعلمائِها، و�ض���وًل اإىل تق���دميِ 
دواِت الفكرّيِة والدرا�ض���اِت  ه���ذهِ النَّ

اإىل �ضانِع القراِر".
وبن ان ذلك ياتي بهدف ان  ت�ضتمرَّ 
للدولِة و�ض���مرها  اجلامع���ُة عق���اًل 
والتخلُّ���ِف  اجله���ِل  �ض���دَّ  و�ض���ندها 

 الطراونة: "االأردنية" اأداٍة للتغيرِي االإيجابيِّ وعقل
الدولة و�سمريها

والَوْه���ِم، منطلقًة يف ذل���َك ُكلِِّه ِمْن 
ِحر�ِضها على تعزيِز �ِضَلِتها باملجتمِع، 
ِم حاجاتِِه  َو�َض���ْعِيها الدوؤوِب اإىل تفهُّ

ا. ب�ريًّا وعلميًّ
و�ض���دد الطراون���ة عل���ى ان اجلامعة 
ْه���ِج، فاإنها ل  وه���َي  تلتزُم به���ذا النَّ
تن�ض���ى دوَرها يِف احلِ���راِك الإيجابيِّ 
نح���َو البن���اِء والتغيِر، مب���ا يف ذلَك 
تبّني احلرّي���اِت الأكادميّي���ِة، وتعزيِز 
، و�ض���وًل  ا�ض���تقاللِها املايلِّ والإداريِّ
واملكان���ِة  الّر�ض���يدِة  احلاكمّي���ِة  اإىل 

املرموقِة.
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واأك���د اأنَّ اجلامع���َة الأردنّي���َة َغ���َدْت 
بف�ض���ِل قيادة جاللة املل���ك احلكيمِة 
ا ترن���و اإلي���ِه الأنظاُر،  �رًح���ا علميًّ
ومنارَة اإ�ضعاٍع ُي�ض���اُر اإليها بالبناِن، 
وعنواًن���ا للنه�ض���ِة واحلي���اة، وِه���َي 
التنوي���ريِّ  دوِره���ا  يف  ما�ض���يٌة 
، غايُته���ا رفع���ُة الوطِن،  والأكادمي���يِّ
وعماُدها العل���ُم واملعرفُة والنتماُء، 
ونهُجها الهتماُم بالإن�ضاِن وق�ضاياُه، 

وال�ضتق�ض���اُء  البح���ُث  وو�ض���يلُتها 
ل�ضتجالِء احلقيقِة.

الوثائ���ق  مرك���ز  مدي���ر  وبح�ض���ب 
واملخطوطات ودرا�ض���ات بالد ال�ض���ام 
الدكت���ور حمم���د عدن���ان البخيت،  
فاإن املرك���ز اأ�ض���بح �رحا لطالب 
الدرا�ضات العليا واجلامعات الردنية 
والباحثن مبا يف ذلك ال�ضقاء العرب 
والباحث���ن م���ن اوروب���ا وام���ركا، 

خ�ضو�ض���ا وانه عني بجمع �ض���جالت 
املحاكم ال�رعي���ة وقيود الكنائ�س، 
و�ض���جالت الدولة العثمانية عن بالد 
ال�ضام، ا�ضافة اىل ال�ضحف والرحالت 
ملختل���ف اللغات، اىل جان���ب الوثائق 
الربيطانية والمركية والفرن�ضية.

ووفقا للدكتورالبخيت فانه وبوجد 
هذه الوثائق التي تقدر مبئات اللف 
فق���د ا�ض���بح لدين���ا مدر�ض���ة لكتابة 

التاريخ يف الردن.
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الها�ض���مّيِة  �ض���يدي �ض���احَب اجلاللِة 
املل���ك عب���د اهلل الثاين ابن احل�ض���ِن 

حفَظُه اهلُل ورعاُه
اأ�ض���حاَب الدولِة واملع���ايل والعطوفِة 

وال�ضعادِة
العلماُء الأجالُء، واحل�ض���وُر الُكرماُء، 

والطلبُة الأعّزاُء
اإنَّ احلدي���َث ع���ِن اجلامع���ِة الأردنّيِة 
تعان���ُق  الت���ي  ال���روِح  ع���ِن  حدي���ٌث 
القلوَب، عْن مهِد ال�ضباِب وفكِرِهُم 
وروِح  الإ����راِر  ع���ِن  امل�ض���تنِر، 
املثابرِة والتحّدي، عْن �رٍح عظيٍم 
يقُف ب�ضموٍخ وكربياٍء، منارًة للعلِم، 

ا للعلم�اِء. وحمجًّ
�ضّيدي راعَي نه�ضِة الأردنِّ 

ما اإْن يدخل املرُء اإىل رحاِب الأردنّيِة 
حتى يدبَّ الَفْخُر يف اأو�ض���الِِه؛ فهَي 
نِتاُج وطٍن تعلو هاماُت اأبنائِِه، واإرادُة 
َلْت يف  قي���ادٍة ها�ض���مّيٍة حكيم���ٍة متثَّ
َجاللِة املغفوِر َلُه باإذِن اهللِ، احل�ض���ِن 
بِن ط���الٍل، حينما اأ�ض���دَر يوَم الثاين 
من اأيلول عاَم األٍف وت�ضِعمائٍة واثنِن 
و�ض���تَن اإراَدَتُه امللكّيَة باإن�ضاِء جامعٍة 
�ض���ّماها )الأردنّيَة(، وق���ْد كاَن ذلَك 
الي���وُم م�ض���هوًدا يف تاري���ِخ الأردنِّ 
في���ِه اجله���وُد  َل���ْت  تكلَّ اإْذ  احلدي���ِث؛ 
احلثيثُة بافتت���اِح اأوِل جامعٍة، هدُفها 
الرئي�ُس اإتاح���ُة فر�ِس التعليِم العايل 

لأبناِء هذا الوطن.
وه���ا ِه���َي الأردنّيُة �ض���ّيدي َرْمٌز        
هِ، وعن���واٌن  الوط���ِن وع���زِّ لِنه�ض���ِة 
لكربيائِ���ِه، ودليٌل على كبِر عطائِِه، 
تنب����سُ باحلياِة، وقد حقق���ْت ما مْل 
ْق���ُه اأف�ض���ُل اجلامع���اِت، وقّدَمْت  حتقِّ
لالأردِن مرّبَن و�ضا�ض���ًة واقت�ضاديَن 
يعرُفُهُم القا�ضي والّداين، ومْل تبخْل 

�ضحياِت وال�ضهداِء. بالتَّ
 واليوَم، بعَد مروِر خم�ضَن �ضنًة على 
ها اأكَر  عمِره���ا املديِد تب���دو مالحِمُ
اإ�راًقا و�ض���فافيًة وح�ض���وًرا؛ وهي 
ُل اأك���رَب اأداٍة للتغيِر الإيجابيِّ مبا  متثِّ
���ُه يف اأبنائِه���ا وخّريجيه���ا، وقْد  تبثُّ

ْت برامَج و�ضيا�ضاٍت خلدمِة العلِم  اأعدَّ
والعلماِء والفكِر والثقافِة.

ين اأن اأُ�ضَر  ���ياِق، ي�رُّ  ويف هذا ال�ضِّ
اإىل الجنازاِت املتميزِة ملركز العالج 
باخلالي���ا يِف الأردنّي���ِة، ال���ذي يعمل 
الباحث���ون في���ه عل���ى تق���دمي جملٍة 
ِمَن الخرتاعاِت وال���رباءاِت الّرائدِة 
يف جمالِه���ا عل���ى م�ض���توى الإقليِم 
والعامِل، ُمنقًذا املاليَن ِمْن اأمرا�ٍس قِد 
كري،  ا�ضتع�ضى عالُجها، ِمْن مثِل: ال�ضُّ
والت�ض���لب اللويحي، وفق���د الب�ر، 
واأمرا�س اجللد، والعظام، واملفا�ض���ل، 
ِة اخلالي���ا اجلذعّيِة التي  بف�ض���ِل َتَقِنيَّ
�ض���يكوُن لها كبُر الأَثِر يف حت�ضِن 

 . يِّ الإن�ضاينِّ حِّ م�ضتَوى الّرفاهِ ال�ضِّ
وكذا فاإنني اأَْغَتِنُم ح�ضوَرُكُم الكرمَي 
�ض���ّيدي يف هذهِ املنا�ضبِة لإطالعكم 
عل���ى  م����روع رائ���د اأُني���َط مبركِز 
الدرا�ضاِت ال�ضرتاتيجّيِة، َيْعِكُف فيه 
الباحثوَن على و�ض���ِع �ضيناريوهاِت 
الأردن ع���ام األف���ن وثالث���ن، وهَي 
َقٌة ت�ضت�رف  درا�ضاٌت اكتوارّيٌة ُمَعمَّ
واجتماعّي���ا  اقت�ض���ادّيا  امل�ض���تقبل 
و�ضيا�ضّيا، وتهدف اإىل تقدمي م�ضارات 
وا�ض���حة املعامل للقرار املوؤ�ض�ضي يف 
الدول���ة، وف���ق احتمالت مدرو�ض���ة 
توؤثر يف امل�ض���تقبل، وحتفظ لالأردن 
تنميت���ه امل�ض���تدامة، حمققة معاير 

العدالة الجتماعية والرفاه والأمن.
  �ضّيدي �ضاحب اجلالل����ة

تعك���ف اجلامعُة اليوَم عل���ى النتهاِء 
ال�ض���رتاتيجّيِة 2013- ُخّطِته���ا  ِم���ْن 

���ِفها اإىل  2018، التي تطمُح يف منت�ضَ
اأْن تكوَن يف قائمِة اأف�ضل خم�ِضماِئِة 
جامع���ٍة عاملّي���ٍة، وِمْن �ض���مِن اأف�ض���ل 
ثالثِماِئ���ِة جامع���ٍة عاملّي���ٍة يف نهاي���ِة 
���ُة التي َتَتَمْحَوُر  عامِ 2018، تلَك اخُلطَّ
حوَل تاأكيِد �ض���ماِن اجلودِة، وتعزيز 
�ضاِت  البحث العلمي، ومواءمِة التخ�ضُّ
مَع �ض���وِق العمِل، وتاأكيد امل�ض���وؤولّيِة 
املجتمعّي���ِة؛ اإْذ �َض���َتْعَمُد الأردنّيُة اإىل 
تبّني مناق�ضِة ال�ضيا�ضاِت القت�ضادّيِة 

الجتماعّي���ِة  واحلِ���راكاِت  ُكلِّه���ا، 
جميِعه���ا ِم���ْن خالِل كلّي���اِت اجلامعِة 
وعلمائِها، و�ضوًل اإىل تقدميِ نِتاِج هذهِ 
���دواِت الفكرّيِة والدرا�ض���اِت اإىل  النَّ
�ض���انِع القراِر؛ لكْي ت�ضتمرَّ اجلامعُة 
عقاًل للدولِة و�ضمَرها و�ضنَدها �ضدَّ 
اجله���ِل والتخلُِّف والَوْه���ِم، منطلقًة 
يف ذلَك ُكلِِّه ِمْن ِحر�ِضها على تعزيِز 
�ِض���َلِتها باملجتمِع، َو�َض���ْعِيها الدوؤوِب 
ا،  ���ا وعلميًّ ���ِم حاجاتِِه ب�ريًّ اإىل تفهُّ
ْه���ِج، فاإنها ل  وه���َي اإْذ تلتزُم بهذا النَّ
تن�ض���ى دوَرها يِف احلِ���راِك الإيجابيِّ 
نح���َو البن���اِء والتغيِر، مب���ا يف ذلَك 
تبّني احلرّي���اِت الأكادميّي���ِة، وتعزيِز 
، و�ض���وًل  ا�ض���تقاللِها املايلِّ والإداريِّ
واملكان���ِة  الّر�ض���يدِة  احلاكمّي���ِة  اإىل 

املرموقِة.
   وبع���ُد، ف���اإنَّ اجلامع���َة الأردنّيَة –

�ض���ّيدي- قْد َغَدْت بف�ض���ِل قيادتكم 
ا ترن���و اإليِه  احلكيم���ِة �رًح���ا علميًّ
الأنظاُر، ومنارَة اإ�ض���عاٍع ُي�ض���اُر اإليها 
للنه�ض���ِة واحلياِة.  بالبناِن، وعنواًنا 
وِهَي ما�ض���يٌة يف دوِره���ا التنويريِّ 
، غايُته���ا رفع���ُة الوطِن،  والأكادمي���يِّ
وعماُدها العل���ُم واملعرفُة والنتماُء، 
ونهُجها الهتماُم بالإن�ضاِن وق�ضاياُه، 
وال�ضتق�ض���اُء  البح���ُث  وو�ض���يلُتها 
تتوق���ُف  ل  احلقيق���ِة،  ل�ض���تجالِء 
. وهكذا، تتواىل  طموحاُتها عنَد َحدٍّ
امل�ضرُة وتتوا�ضُل َمَع الوطِن والأهِل 
والأحّب���ِة داخ���َل الوط���ِن وخارِج���ِه، 

ونبقى دائًما على العهِد والوعِد.
 نب���ارُك للجامعِة عيَدها اخلم�ض���ن، 
ونب���ارُك للوط���ِن احلبي���ِب وقيادتِِه 
احلكيمِة هذا ال�رَح العلميَّ ال�ضامَخ 
باحل���بِّ والعط���اِء، ال���ذي نتمّن���ى لُه 
جميًع���ا اأْن يظ���لَّ – كم���ا عهدناُه – 
�ض���جرًة مبارك���ًة يكاُد زيُتها ي�ض���يُء 
ن���وٌر عل���ى  ن���اٌر،  مَتْ�َض�ْض���ُه  ول���ْو مْل 
ن���وٍر. وكلُّ عاٍم وقائ���ُد الوطِن امللُك 
عبُداهللِ الثاين ابُن احل�ضِن واجلامعُة 
بخٍر، وال�ض���الُم عليُكْم ورحمُة اهللِ 

وبركاُته. 

كلمة رئي�س اجلامعة 
الدكتور اخليف الطراونة
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وقال نائب رئي�س اجلامعة لل�ض���وؤون 
الإداري���ة واملالي���ة الدكتور �ض���تيوي 
العب���د اهلل:" اإن جاللة امللك اأكد اأكر 
من مرة على اأن ال�ض���باب هم القوة 

الدافعة لعملية التنمية".
واأ�ض���اف العب���د اهلل :"ويف رح���اب 
اجلامع���ة الأردني���ة الت���ي �رفنا بها 
جاللت���ه لتت���وج احتفالته���ا بعيدها 
اخلم�ض���ن خاط���ب جاللته ال�ض���باب 

نائ���ب الرئي����س ل�ض���وؤون الكلي���ات 
ال�ضحية وامل�ضت�ضفى الدكتورة ملي�س 
دروي����س رجب قال���ت:" اإن اخلطاب 
امللك���ي رك���ز عل���ى امله���ام  املناط���ة 
بال�ضباب يف ر�ضم �ضورة امل�ضتقبل، 
و ان ال�ض���الح ل يت���م ال م���ن خالل 
امل�ض���اركة الفاعل���ة يف النتخاب���ات 
النيابية وفرز املجل�س النيابي القادر 
على ت�ض���كيل احلكومات الربملانية، 
داعية ال�ض���باب اىل اغتن���ام الفر�س 
والتخطيط مل�ض���تقبل الوطن �ض���من 
الت���ي  ال�ض���املة  ال�ض���الح  م�ض���رة 

يقودها جاللته.

ودعت نائب الرئي�س ل�ضوؤون البحث 
العلم���ي والدرا�ض���ات العليا واجلودة 
الدكت���ورة هال���ة اخليم���ي احلوراين 
طلبة اجلامعات اىل اأن يكونوا بناءين 
و م�ضاهمن يف الوطن، واأن يعززوا 
الجن���ازات الفاعلة، من خالل تطبيق 
م�ض���امن اخلط���اب امللك���ي الرامي���ة 
اىل تنمية املجتمع���ات املحلية بروح 
�ض���بابية من خالل الفكار والربامج 

العبداهلل: امللك خاطب العقول للم�سي مب�سرية اال�سالح 

رجب : اخلطاب اأكد على اهمية دور ال�سباب يف كافة املجاالت

اخليمي : ال�سباب و�سيلة التنمية وغايتها

وجه���ا لوج���ه ل ليالم�س اأ�ض���ماعهم 
فح�ض���ب بل ليالم����س عقولهم حاثا 
اإياه���م على النخ���راط اليجابي يف 
�ض���نع القرارات التي ترقى بالوطن 
والأجي���ال القادمة نحو الأف�ض���ل من 
خالل امل�ض���اركة الفاعلة يف م�ضرة 
الإ�ضالح وال�ضتحقاق الأهم األ وهو 

النتخابات النيابية املقبلة".

واأ�ض���ارت رج���ب اىل حماور خطاب 
جاللة امللك والتي ركزت يف جمملها 
املج���الت  يف  ال�ض���باب  دور  عل���ى 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية 
خ�ضو�ضا �ضباب اجلامعات و�رورة 
التوج���ه نحو الب���داع والتميز وخلق 
املج���الت واملناخ���ات امل�ض���اهمة يف 
م���ن  للح���د  العم���ل  توف���ر فر����س 
م�ض���كلتي الفقر والبطال���ة وتعزيز 
دوره���م يف النخ���راط يف خدم���ة 

جمتمعاتهم املحلية.

ال�ضبابية واملبادرات الريادية لإحداث 
التغر اليجابي.

وقال���ت :"اإن اخلط���اب امللك���ي اأك���د 
اهمي���ة جتوي���د التعلي���م والتعلي���م 
العايل و�ض���بط مدخالت وخمرجات 
العملي���ة التعليمية لإعداد جيل قادر 
على حتمل امل�ضوؤولية مزود باملهارات 
واخل���ربات ليك���ون ال�ض���باب عل���ى 

درجة عالية من الإبداع والتميز".
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وو�ضف نائب رئي�س اجلامعة ل�ضوؤون 
الدكتور هاين  الإن�ض���انية  الكلي���ات 
ال�ض���مور م�ض���امن اخلط���اب امللكي 
املوجه للجامعات الأردنية باأنه �ضامل 
ومتكام���ل، م�ض���را اإىل اأن جاللت���ه 
رك���ز عل���ى نوعية وج���ودة التعليم 
واملهارات التي يكت�ضبها الطالب يف 
درا�ض���ته اجلامعية والتي يفرت�س اأن 

تكون متالئمة مع �ضوق العمل.
اجلامع���ات  اأن  ال�ض���مور  واأ�ض���اف 
الرائ���دة ه���ي الت���ي يحظ���ى طلبتها 
بفر����س عم���ل اأك���ر م���ن غره���ا 
لذل���ك �ض���تكون م�ض���وؤولية اجلامعة 
املتمي���زة كاجلامع���ة الأردني���ة اأكرب 

وق���ال عمي���د �ض���وؤون الطلب���ة يف 
اجلامع���ة الدكتور ناي���ل ال�رعة اأن 
لق���اء جاللته باأ����رة اجلامعة حمطة 
جاللت���ه  اأن  اإىل  م�ض���را  م�ض���يئة، 
عودن���ا دائما على اإط���الق املبادرات 
التي ت�ض���عى اإىل النهو�س بال�ض���باب 

اجلامعي.
واأ�ض���اف ال�رعة اأن عمادة �ضوؤون 
الطلبة �ض���وف ترتج���م روؤى جاللته 
يف دعم وم�ض���اندة العمل ال�ض���بابي 
خ�ضو�ضا حث ال�ضباب اجلامعي على 
امل�ض���اركة يف النتخاب���ات النيابي���ة 

املقبلة.
واأ�ض���ار ال�رعة اإىل اأنن���ا الآن على 

قائ���ال:"  حديث���ه  اهلل  العب���د  وتاب���ع 
ومب���ا اأن اجلامع���ات ه���ي احلا�ض���نة 
الت���ي حت���دث التغي���ر الإيجابي يف 
ال�ض���لوك ف���اإن دوره���ا يج���ب اأن ل 
يك���ون مقت�را عل���ى تخريج اأعداد 
كبرة م���ن الكف���اءات واملهنين بل 
اأن يكون ه���وؤلء ذوي هوية وطنية 

جامعة، م�ضلحن بالقواعد ال�ضحيحة 
للدميقراطي���ة وموؤمن���ن بقدرة كل 

منهم على التميز والإبداع.".
واأكد العب���د اهلل اأن اجلامعة الأردنية 
وهي تعي هذا الأمر خر الوعي فاإن 
اإدارته���ا �ضت�ض���عى اإىل الرتكيز على 
الرتقاء مب�ضتوى التعليم فيها لي�س 

من خالل ا�ضتقطاب اأف�ضل الكفاءات 
فيها للتدري�س بل اإىل تعديل م�ضتمر 
يف خططه���ا وبراجمه���ا م���ن خالل 
خط���ة ا�ض���رتاتيجية طموحة ت�ض���عى 
اجلامع���ة  بت�ض���نيف  الرتق���اء  اإىل 
لت�ضبح يف م�ضاف اجلامعات العاملية 

املتميزة.

ال�سمور : اخلطاب اأكد االهتمام 
بجودة التعليم العايل

جتاه خريجيها خ�ضو�ض���ا يف ميادين 
التدري���ب والتاأهيل ورفع م�ض���توى 
البح���ث العلمي الذي يتناول ق�ض���ايا 

جمتمعية مهمة.
ونوه ال�ض���مور اإىل اأن امل�ض���تخدمن 
يف القط���اع اخلا�س تتج���ه اأنظارهم 
اإىل م���ا توفره اجلامعات من مهارات 
ومعارف وق���درات، الأمر الذي دعا 
اإليه جاللته حلث اجلامعات الهتمام 

بتنمية ال�ضباب اجلامعي.
واأ�ض���اد ال�ض���مور بتوجيهات جاللته 
يف دعوة ال�ض���باب اإىل امل�ضاركة يف 
النتخاب���ات النيابية املقبلة لختيار 
جمل�س نيابي قادر على اإيجاد احللول 

للق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنن، 
مثمنا اأي�ض���ا دعوة جاللته ب�رورة 
اأن ي�ض���ع ال�ض���باب اجلامعي م�ضلحة 

الوطن يف طليعة اأولوياتهم.

ال�سرعة : لقاء جاللته باأ�سرة اجلامعة، حمطة م�سيئة
اأبواب انتخابات احتاد طلبة اجلامعة، 
وتعمل عمادة �ضوؤون الطلبة جاهدة 
لإجن���اح ه���ذه النتخابات لرت�ض���يخ 
قي���م ومب���اديء الدميقراطي���ة ب���ن 
�ضفوف طلبة اجلامعة ليكونوا على 
ا�ضتعداد للم�ض���اركة يف النتخابات 

النيابية املقبلة بكفاءة واقتدار.
واأك���د ال�رع���ة اأن عمادة �ض���وؤون 
الطلبة �ضوف ت�ض���ع كافة امكانياتها 
للنهو����س  طاقاته���ا  وتوظي���ف 
باحلركة ال�ض���بابية ليتمكن ال�ضباب 
اجلامع���ي بعزميته���م من النت�ض���ار 
على الظروف الع�ض���يبة وا�ضتكمال 

بناء الأردن احلديث والقوي.
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وثم���ن رئي����س احت���اد طلب���ة اجلامعة 
الأردني���ة عل���ي خليفة م���ا ورد يف 
خط���اب جاللت���ه خ�ضو�ض���ا الهتمام 

امل�ضتمر بال�ضباب الأردين.

وقال خليفة :"اإن الحتاد �ضوف ي�ضع 
تطلع���ات جاللته يف �ض���لم اأولوياته 
موؤ�ض�ض���ات  م���ع  التع���اون  ل�ض���يما 

من اخلط���اب امللكي واتخاذ اخلطوات 
اجلريئ���ة ملجابه���ة العن���ف اجلامع���ي 

واملجتمعي.
واأ�ضار ال�ضعود اإىل �رورة توظيف 
الطلبة اإمكاناته���م وطاقاتهم خلدمة 
ج�ض���ور  وبن���اء  اجلامع���ي  املجتم���ع 
التفاه���م والتع���اون مع موؤ�ض�ض���ات 
املجتم���ع املحل���ي لتق���دمي اخلدم���ات 
والأن�ضطة التطوعية التي ت�ضهم يف 
تنمية املجتمعات و�ض���قل �ضخ�ض���ية 

الطالب اجلامعي.

واعت���رب الباح���ث يف كلي���ة الآث���ار 
ع�ض���و جمل�س احت���اد طلب���ة اجلامعة 
يزن املنا�ضر اخلطاب امللكي ر�ضالة 
لل�ض���باب اجلامعي خ�ضو�ض���ا  قوي���ة 
ت�ض���جيع ال�ض���باب على قي���م احلوار 

واحرتام الراأي الآخر.
واأ�ض���اف املنا�ض���ر اأن جاللته ي�ض���ع 
اجلامع���ي  ال�ض���باب  ق�ض���ايا  دوم���ا 
يف �ض���لم اأولويات���ه وي�ض���عى جاهدا 
لالرتقاء بالعمل ال�ض���بابي ف�ضال عن 

واأ�ض���ادت الطالب���ة من���ى يا�ض���ن من 
كلية الطب مب�ض���امن اخلطاب امللكي 
خ�ضو�ضا دعوة جاللته تزويد ال�ضباب 
مبهارات وخ���ربات لتظل على درجة 

عالية من التميز والإبداع.
واأ�ض���افت يا�ض���ن اأن جاللته يتطلع 

خليفة : تطلعات جاللته يف 
�سلم اأولويات احتاد الطلبة

القط���اع اخلا�س لل�راك���ة يف اإيجاد 
منظوم���ة حتدد مالمح املرحلة املقبلة 
يف ميادين التدريب والتاأهيل لطلبة 
اجلامع���ة يف خمتل���ف التخ�ض�ض���ات 

الأكادميية".

واأ�ض���اف خليف���ة اأن جاللت���ه عودنا 
على و�ض���ع ال�ضباب اجلامعي بطبيعة 
التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا الأردن، 
ال�ض���باب  تكاث���ف  اأهمي���ة  موؤك���دا 
اجلامع���ي يف ترجم���ة روؤي���ة جاللته 
املج���الت  كاف���ة  يف  ال�ض���الحية 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية 

والتعليمية.

اأن جاللت���ه يراهن على اأن ال�ض���باب 
اأه���م اأدوات التغي���ر الإيجاب���ي يف 

املجتمع الأردين.
عل���ى  ال�ض���باب  املنا�ض���ر  وح���ث 
ا�ض���تلهام الأف���كار الت���ي وردت يف 
خطاب جاللت���ه يف اجلامعة الأردنية 
الوطن���ي  املنج���ز  للمحافظ���ة عل���ى 
وليكونوا اأي�ضا قادرين على امل�ضاركة 
املدنية لتحقيق تنمية م�ضتدامة ترفع 
من امل�ض���تويات املعي�ض���ية يف الوطن 

العزيز.
اإىل قوة ال�ض���باب لإح���داث التغير 
ليتمك���ن الوطن العزي���ز من مواكبة 
اإح���داث  يف  املتق���دم  الع���امل  دول 
نه�ضة تنموية �ض���املة ويف مقدمتها 
تنمية جم���الت التعليم الذي يعترب 
الأ�ض���ا�س يف عملي���ة التنمية بكافة 

اأمناطها واأ�ضكالها.

ال�سعود : على الطلبة 
اأخذ العرب  والدرو�س 
امللكي اخلطاب  من 

املنا�سري : امللك اأر�سى 
قيم احلوار واحرتام 

االآخر يف خطابه

يا�سني : امللك يوؤمن 
بقوة ال�سباب يف 
اإحداث التغيري

ودع���ا رئي����س ن���ادي اخلدم���ة العامة 
الطالب مهن���د راتب ال�ض���عود طلبة 
اجلامع���ة اإىل اأخ���ذ الع���رب والدرو�س 
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زكريا الغ���ول - اأعلن رئي�س اجلامعة 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة 
بح�ض���ور رئي�س دول���ة الدومينيكان 
الأ�ض���بق ليوني���ل فرناندي���ز اإط���الق 
مرك���ز فرنانديز لدرا�ض���ات اأمريكا 
الالتينية يف كلية الدرا�ضات الدولية 

والعلوم ال�ضيا�ضية.
وقال الطراونة:« اإن اإن�ضاء املركز ياأتي 
�ضمن �ضعي اجلامعة اإىل التحول نحو 
العاملية م���ن خالل عق���د ال�راكات 
العلمي���ة ب���ن اجلامعة واملوؤ�ض�ض���ات 
العاملية و�ض���ول  العلمية والأكادميية 

 )500( اأف�ض���ل  ب���ن  نك���ون  اأن  اإىل 
جامع���ة عاملي���ة بحلول الع���ام القادم 
وفق ت�ض���نيف )QS( واأف�ضل )300( 

جامعة بحلول العام 2018«.
واأ�ضار الطراونة اإىل اأن املركز ي�ضعى 
ملعاجلة الق�ض���ايا امل�ض���رتكة وتعزيز 
ومتت���ن الروابط العلمي���ة والثقافية 
ما بن الدول العربي���ة ودول اأمريكا 
الالتينية يف �ض���تى امليادين من خالل 
اإع���داد البح���وث العلمية الر�ض���ينة، 
العم���ل  وور����س  املوؤمت���رات  وعق���د 
امل�ض���رتكة يف  والربام���ج الأكادميية 

خمتلف حق���ول املعرفة ال�ضيا�ض���ية 
والقت�ضادية وال�ضحية والجتماعية 
ودعم جهود التبادل الطالبي ف�ض���ال 
املتوافق���ة  التوجه���ات  دع���م  ع���ن 
نح���و ال�ض���تثمار وتطوي���ر البيئ���ة 

القت�ضادية لكال اجلانبن.
الأ�ض���بق  الدومينيكان  رئي�س دول���ة 
ليوني���ل فرنانديز اأ�ض���اد بامل�ض���توى 
الذي و�ض���لت اإليه اجلامع���ة الأردنية 
بن نظراتها كاأول موؤ�ض�ضة تعليمية 
يف الأردن وواحدة من اأهم ال�روح 

العلمية يف العامل العربي.

اإطالق مركز فرنانديز لدرا�سات 
اأمريكا الالتينية

بح�سور رئي�س دولة الدومينيكان االأ�سبق 
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واأك���د فرنانديز اأن املركز �ض���يعمل 
على تعظيم القوا�ض���م امل�ضرتكة بن 
اأمري���كا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
م���ن جه���ة والأردن ومنطقة ال�رق 
الأو�ضط من جهة اأخرى ودعم ال�ضالم 
والرف���اه من خالل تطوير القت�ض���اد 
والتعليم وحت�ض���ن الرعاية ال�ضحية 
الجتماعي���ة وحماي���ة  وال�ض���مانات 

املوارد الطبيعية والبيئية.
واأ�ض���ار اإىل اأن بالده خطت خطوات 
جالل���ة امللك عبداهلل الث���اين املعظم 
يف الإ�ض���الح وتبنت حت���دي التحول 
الناجعة  ال�ضيا�ضات القت�ض���ادية  اإىل 
ال�ضيا�ض���ية  املوؤ�ض�ض���ات  وتعزي���ز 
والتنمية وحت�ض���ن نوعي���ة احلياة ما 

يع���زز فك���رة العمل امل�ض���رتك بن 
البلدين ال�ض���ديقن،لفتا اإىل مواقف 
الأم���ن  لرت�ض���يخ  الداعم���ة  جاللت���ه 

وال�ضالم يف املنطقة.
واأكد اجلانبان روؤيتهما يف اأن يتبواأ 
املرك���ز اأهمية كبرة ملا �ض���يقوم به 
من جم���ع ق���وة الفك���ر للمنطقتن 
�ضيما واأنهما تتمتعان بروة ثقافية 
عريقة و�ضعوب موهوبة ترغب يف 

�ضنع م�ضرها.
الدكت���ور  ن���وه  ال�ض���ياق  ذات  ويف 
الطراون���ة اإىل اأن اجلامع���ة حتت�ض���ن 
جمموعة م���ن املراك���ز العلمية مثل 
مركز البيئة واملياه والطاقة ومركز 
حمدي منكو ومركز درا�ضات املراأة 

ومرك���ز الع���الج باخلالي���ا اجلذعي���ة 
الوثائق واملخطوطات وجلنة  ومركز 
تاريخ بالد ال�ضام والتي تعد جمتمعة 
بوابتها للعاملية، وت�ض���عى من خاللها 
يف  اليجاب���ي  التغ���ر  قي���ادة  اإىل 

املنطقة.
ي�ض���ار اإىل اأن فك���رة اإن�ض���اء املركز 
جاءت عقب م�ضاركة رئي�س اجلامعة 
يف ن���دوة املائ���دة امل�ض���تديرة ح���ول 
التعلي���م العايل والتنمية امل�ض���تدامة 
يف  دومينغ���و  �ض���انتو  مدين���ة  يف 
الدوميني���كان ما ب���ن )9-12( اأيلول 
املا�ض���ي، تناول فيه���ا ادوار التعليم 
التطوي���ر  �ضيا�ض���ات  يف  الع���ايل 

املجتمعي.
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الطراونة : علينا اأن نقود التغيري االيجابي يف املنطقة

االأردنية تن�سد العاملية عرب �سمان اجلودة

زكريا الغول - اأهاب رئي�س اجلامعة 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة 
بالعامل���ن فيه���ا ب�رورة ت�ض���افر 
اجله���ود لبن���اء جمتمع مع���ريف من 
خالل  تطبيق معاير اجلودة مبا يتفق 

مع املوا�ضفات العاملية.

و�ض���دد الطراونة خ���الل لقائه عمداء 
الكليات ومديري الوحدات والدوائر 
الإداري���ة عل���ى اأهمية رب���ط غايات 
الأداء وموؤ�رات���ه املفتاحي���ة بنواجت 
العل���م امل�ض���تهدفة، م�ض���را اإىل اأن 
�ض���مان اجلودة ج���زء ل يتج���زاأ من 
منظوم���ة العم���ل الأكادمي���ي يف اأي 

موؤ�ض�ضة تعليم عال.
 واأو�ض���ح اأن اإدارة اجلامعة اأ�ض���افت 
عل���ى مه���ام م�ض���اعد العميد �ض���بط 
ان�ض���جام  ل�ض���مان  اجل���ودة  عملي���ة 
وتوجهاته���ا  الكلي���ة  روؤى  وات�ض���اق 
واإجراءاته���ا مع ر�ض���الة اجلامعة يف 
و�ض���بطها  العاملي���ة،  نح���و  التوج���ه 
مب���ا يتف���ق ومعاي���ر اجل���ودة وجمع 
املعلومات والإح�ض���اءات اخلا�ضة بها 
لتوفر قاعدة بيانات �ض���لبة ي�ض���تند 
الق���رار،  �ض���نع  عملي���ة  يف  اإليه���ا 
ف�ض���ال عن تنقي���ح وتطوي���ر املوقع 
اللكرتوين اخلا�س بالكلية واأع�ضاء 

الهيئة التدري�ضية فيها.

 ولف���ت الطراون���ة اإىل اأن الهتمام 
يف املرحل���ة القادم���ة من�ض���ب على 
عمليات �ض���بط اجلودة م�ض���ددا على 
ع���دم الته���اون في���ه واأن الأمر يف 
غاية اجلدية وغر قابل للمفاو�ض���ة 
اأو التاأجي���ل ول منا����س م���ن العم���ل 
علي���ه فورا، م�ض���را اإىل اأن اجلامعة 
ل���ن تتمكن من املناف�ض���ة يف �ض���وق 
عايل املوا�ضفات اإل بتحقيق اجلودة.

 
واأ�ض���ار اإىل اأن اجلامع���ة اأعدت خطة 
�ض���مولية طموح���ة تتطلب ت�ض���افر 
اجله���ود بنيت على اأ�ض���ا�س عقالين 
يح���دد احتياجات اجلامع���ة واأهدافها 
املقبل���ة  ال�ض���ت  ال�ض���نوات  خ���الل 
اإجرائي���ة  عم���ل  بخط���ة  و�رع���ت 
قطاع���ات  خم�ض���ة  اإىل  مق�ض���مة 
ال�ض���حية،والعلمية،  الكلي���ات  ه���ي 
والإن�ض���انية، وقط���اع بين���ي يعن���ى 
ب�ضوؤون الطلبة، واآخر ل�ضمان اجلودة 

لربط القطاعات ببع�ضها البع�س.
 وق���ال:« اإن اجلامع���ة خ���الل الفرتة 
املا�ض���ية حقق���ت معاي���ر العتماد 
الع���ام واخلا����س لكافة التخ�ض�ض���ات 
وخ�ض�ض���ت نح���و 7% م���ن ميزانيتها 
لت�ض���جيع البحث العلم���ي واأن العمل 
ج���ار عل���ى حت�ض���ن البن���ى التحتية 
وزيادة امل�ض���احات اخل����راء وزيادة 

اأعداد املختربات، ف�ض���ال عن اأر�ضفة 
الكرتوني���ة لكل ما يتعل���ق باجلامعة 
م���ن معام���الت ومرا�ض���الت واإنت���اج 
علمي للعاملن فيها بغية الو�ض���ول 

اإىل جمتمع املعرفة«.
 

 واأ�ض���اف الطراونة:« علينا اأن نقود 
التغي���ر اليجابي باملنطقة حيث اإن 
اجلامعة خطت خطوات ايجابية بهذا 
الجت���اه وق���د وّثقت لنف�ض���ها عرب 
يوبيله���ا الف�ض���ي والذهبي وتتلخ�س 
ر�ضالتها يف اإدارة املعرفة وتنظيمها 
و�ض���ول اإىل اأن نك���ون بن اأف�ض���ل 
)500( جامع���ة عاملي���ة بحل���ول العام 
القادم وفق ت�ض���نيف )QS( واأف�ضل 
)300( جامع���ة من فئ���ة الثالث جنوم 
وف���ق ت�ض���نيف )QS Star( بحلول 

العام 2018«.
 

ودع���ا الطراونة العاملن يف اجلامعة 
اإىل ����رورة التن�ض���يق فيما بينهم 
للعم���ل عل���ى تنفي���ذ خط���ة اجلامعة 
واإي�ضال ر�ضالتها بهدف الرتقاء بها 

اإىل م�ضاف اجلامعات العاملية.
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برنامج )عودة مبدع (
اإطاللة جديدة لوحدة االإعالم والعالقات العامة والثقافية

الفنان النوباين يعر�س جتربته يف اأوىل حلقات الربنامج

اأخبار الأردنية - �ض���من باكورة ن�ض���اطات وحدة الإعالم والعالق���ات العامة والثقافية يف اجلامع���ة الأردنية اأطلقت 
ال�ض���عبة الثقافي���ة برنامج  »عودة مب���دع«، حاملة على عاتقها قيادة احلراك الثق���ايف يف اجلامعة الأردنية، يف ثوب 
جديد ي�ض���عى اىل توثيق احلالة الثقافية ويق�ض���د اىل جعلها جزءا رئي�ضيا من الن�ضاطات التي تعرب عن الوجه الثقايف 

واحل�ضاري احلقيقي للجامعة يف خم�ضينيتها امليمونة.

ويهدف الربنامج اىل ا�ضت�ضافة اأ�ضحاب الب�ضمات املميزة من خريجي اجلامعة وتولوا منا�ضب متعددة وقيادات مهمة، 
بالتعاون مع كلياتهم ليتحدثوا للطلبة عن ذكرياتهم وف�ض���ول جدهم واجتهادهم ، �ض���عيا اإىل ربط الأجيال ببع�ضها 
البع�س، وفر�ض���ة لت�ضليط ال�ضوء على هوؤلء املبدعن الذين كان لدرا�ضتهم يف اجلامعة على وجه اخل�ضو�س دور يف 

ابراز مواهبهم ومتيزهم.

حل الفن���ان الأردين زهر النوباين 
برنام���ج  حلق���ات  اأوىل  يف  �ض���يفا 
"ع���ودة مب���دع" ليق���دم اإيج���ازا عن 

م�ضرته الدرا�ضية يف اجلامعة.

وب���داأ النوباين ذكريات���ه بكيفية بدء 
م�ض���رته الفنية بعد اأن ق���راأ اإعالنا 
�ض���غرا للطلب���ة اجل���دد الراغب���ن 
متجه���ا  امل�رح���ي،  بالتمثي���ل 
ب�رعة لال�ضتف�ضار عن املو�ضوع 

وامل�ضاركة يف هذه الن�ضاطات.

واأ�ضار اىل انه تخرج من اجلامعة  
يف عام 1974 بتخ�ض����س اإدارة 
عامة وعلوم �ضيا�ض���ية، وعمل 
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الناق���د والأكادمي���ي الدكت���ور عي���د 
الدحي���ات وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
الأ�ضبق ا�ض���تعر�س خالل لقائه طلبة 
ق�ض���م اللغ���ة الإجنليزي���ة يف كلي���ة 
اللغ���ات الأجنبي���ة الت���ي تخ���رج من 
اأروقته���ا اأب���رز املحط���ات واملواقف 
التي عا�س تفا�ض���يلها اأثناء درا�ض���ته 
يف اجلامع���ة الأردنية، مقتب�ض���ا من 
خاللها اأجل العرب والدرو�س التي حث 
الطلبة على الت�ضلح بها وا�ضتثمارها 
يف بن���اء  اأجيال متعلمة  قادرة على 

بناء م�ضتقبل م�رق.
وكان ق�ض���م اللغة الإجنليزية واآدابها 
اآن���ذاك اأحد اأق�ض���ام كلي���ة الآداب، اإل 
اأن���ه ان�ض���م موؤخرا اإىل كلي���ة اللغات 

الأجنبية.
 واأبدى الدحيات توا�ضعا لدى و�ضفه 
باملبدع قائال "و�ضفوين باملبدع وهو 
كثر علي، فالإبداع من وجهة نظري 
البدء من حي���ث انتهى الآخرون، اإل 
اأن نظ���م حياتن���ا حتتم علين���ا البدء 
م���ن حي���ث ب���داأ الآخ���رون"، داعي���ا 
اإىل ����رورة تنمي���ة ثقاف���ة الإبداع 
وتطويرها، ليتمكن اجليل اجلديد من 

البناء والتحديث تبعا  ملا يوؤ�ض�ضوه.
وتتّبع امل�ضاركون يف اللقاء م�ضرة 
حياة الدحيات العلمية والعملية منذ 
اأن تلقى تعليمه الب�ض���يط يف ُكّتاب 
بلدة "ال�ضوبك" م�ضقط راأ�ضه، وحتى 
التحاقه للدرا�ضة يف اجلامعة الأردنية 
ع���ام  الإجنلي���زي  الأدب  ق�ض���م  يف 
1963، بعد اأن كان يطمح يف الذهاب 
اإىل اجلامع���ة الأمركية يف بروت 
ونظ���را  الجتم���اع،  عل���م  لدرا�ض���ة 
البكالوريو�س  لتفوق���ه يف مرحل���ة 
ُعن  معيدا يف ق�ضم اللغة الإجنليزية 
يف اجلامع���ة، خمتزل الزم���ن باإنهاء 
درجاته العلمية من جامعة كارولينا 
املتح���دة  الولي���ات  يف  ال�ض���مالية 
الأمريكية، ويح�ضل على ترقياته يف 

الدكتور الدحيات وم�سرية حافلة باالجناز

زمن قيا�ض���ي، ويت���درج يف اجلامعة 
يف عدة منا�ضب اأكادميية واإدارية.

التعلي���م  واق���ع  الدحي���ات  وناق����س 
اجلامعي بن الأم�س واليوم، متطرقا 
اإىل اآلي���ات التدري����س وطبيعة املادة 
التعليمي���ة التي كانت تقدم للطالب، 

ومدى اأثرها عليه .
 ونوه الدحيات  اإىل  اأن ارتفاع اأعداد 
الطلبة يف الوقت احلايل اأ�ض���هم يف 
تراجع ج���ودة املخرج���ات التعليمية 
بعك�س ما كان عليه يف ال�ض���ابق حن 
كان ع���دد طلبة اجلامع���ة ل يتجاوز 
200 طال���ب، م���ا اأ�ض���هم يف حتقي���ق 
ج���ودة عالية يف التعلي���م من خالل 
كان  الت���ي  واحل���وارت  املناق�ض���ات 

يف�ضح لإقامتها ب�ضهولة وي�ر. 
وفيما يتعلق بالعملية التعليمية قال 
الدحي���ات " كان الهتم���ام من�ض���با 
على اآلية التدري�س، وتقليل الهتمام 
بالبح���ث العلمي، وه���ذا مرده وجود 
م�ض���كلة يف " املنهجي���ة" التي تقوم 
ولي����س  واملناق�ض���ة  التحلي���ل  عل���ى 

احلفظ.
وب���ن الدحي���ات ع���دم وج���ود ربط  
حمك���م بن م���ا يدر�س يف املدر�ض���ة 

ويف اجلامعة، داعيا اإىل اإلغاء وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م ووزارة التعليم 
الع���ايل، وا�ض���تبدالهما مبجل�س تعليم 
عام يت���وىل مهمة التخطيط للتعليم 

كوحدة واحدة .
وعرج الدحيات يف حديثه عن هيبة 
املعل���م و����رورة املحافظ���ة عليها 
حتى ت�ض���تمر العملية الرتبوية على 
النهج ال�ضحيح، م�ضرا اإىل اأن احلياة 
اجلامعي���ة يف ال�ض���ابق كان يغلفه���ا 
ال���دفء الأ�ري القائ���م على املحبة 
والحرتام دون امل�ضا�س بهيبة املعلم 

اأو التقليل منها. 
من جانبه ا�ض���تعر�س الدكتور ح�ضن 
ياغي من ق�ض���م اللغة الإجنليزية يف 
كلي���ة اللغات الأجنبي���ة خالل تقدميه 
للدكت���ور الدحيات خربات���ه العملية 
التي تنوعت م���ا بن العمل يف عدد 
م���ن املراك���ز املرموق���ة يف الدول���ة 
والأكادميي���ة يف اجلامع���ات، واأب���رز 
كتاباته  النقدية والبحثية وموؤلفاته، 
ف�ض���ال عن  ن�ره ع�رات الأبحاث 
يف  والأدب  النق���د  يف  املحكم���ة 
اأبرز املج���الت الأجنبية املتخ�ض�ض���ة 

والعربية.

بعده���ا مبا����رة م�رف���ا فنيا ملدة 
�ضنتن يف اجلامعة معربا عن �ضعادته 
مبا و�ضلت اإليه اجلامعة على خمتلف 

ال�ضعد.
واأكم���ل قول���ه باأنه تف���رغ متاما للفن 
والتمثيل من���ذ ان ترك اجلامعة يف 
عام 1976 ، م�ض���را اإىل ان عدد طلبة 

اجلامعة كان يف ذلك الوقت )3000( 
طالب وطالبة فقط، حيث ا�ض���تذكر 
عددا من ال�ضخ�ضيات البارزة �ضيا�ضيا 

واقت�ضاديا ممن رافقوه يف درا�ضته.
ودعا النوباين الطلبة اإىل عدم خ�ضية 
اخلو�س يف جتارب احلياة الأكادميية 
والعملية م�ضتعر�ض���ا بع����س الأمثال 
والق�ض����س املليئة باحلك���م التي تهم 

�ريح���ة ال�ض���باب ليغ���دوا فر�ض���انا 
للتغير كما اأرادهم �ضاحب اجلاللة 

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضن.
ووج���ه النوب���اين ر�ض���الة اإىل الطلبة 
الت���ي  املج���الت  يف  يعمل���وا  ب���اأن 
يحبونها، وان يحب كل �ض���خ�س ذاته 
ليحب احلياة فيم���ا بعد، وميالأ احلياة 

من حوله بهذا الإح�ضا�س.
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الدكتور احلاليقة ومفاتيح النجاح
تخرج الدكتور حمم���د احلاليقة يف 
ق�ض���م الكيمياء من كلية العلوم قبل 
اأكر من ثالثن عام���ًا طالبًا متميزاً 
في���ه م���ن الع���زم والت�ض���ميم عل���ى 

الإبداع الكثر.
ب���داأ احلاليق���ة حديث���ه التفاعلي مع 
احل�ضور من الأ�ضاتذة والطلبة ب�رد 
�ري���ط ذكري���ات جمي���ل وطوي���ل 
م���ّر يف ذهنه، ونّبه عل���ى اأن مدرج 
و�ض���في التل الذي عقد في���ه اللقاء 
كان اأول م���كان لأول در����س جامعي 
يتلق���اه يف الكلية. وعرّب عن فرحه 
بلق���اء اأ�ض���اتذة كان���وا ق���د دّر�ض���وه 
الكيمي���اء ومنهم الأ�ض���تاذ الدكتور 
مو�ض���ى الناظ���ر والأ�ض���تاذ الدكتور 
عفي���ف �ض���يام اللذان حر�ض���ا على 

ح�ضور اللقاء.

الدكت���ور حمم���د احلاليقة  واأه���اب 
بالطلب���ة اأن يكون���وا عل���ى قدر من 
الوف���اء جلامعته���م، فه���ذه التجربة 
اجلامعي���ة اأمان���ة يف اأعن���اق الطلبة 
له���ا  دينه���م  ي�ض���دوا  اأن  عليه���م 

بامل�ض���اركة يف منا�ض���بات اجلامع���ة 
املتعددة والبقاء على توا�ضل مع كل 

ما يخدم اجلامعة.
ومن باب الن�ض���ح بعد خربة وجتربة 
طويل���ة يف احلي���اة، وتقلب يف عدد 
م���ن املنا�ض���ب املهمة ق���ّدم الدكتور 
احلاليق���ة مفاتي���ح امل�ض���تقبل الت���ي  
ت�ضمن م�ضرة علمية وعملية ناجحة 
تب���داأ يف مرحلة الدرا�ض���ة وت�ض���تمر 
يف حقل العم���ل، واأول هذه املفاتيح 
هو املثاب���رة والإ�رار على النجاح، 
وثانيها تو�ضيع املعارف واملدارك ول 
�ض���ّيما يف عاملنا الديناميكي وا�ض���ع 

الآفاق.
اأم���ا ثال���ث املفاتي���ح فه���و الإخال�س 
والعم���ل بجدي���ة يف �ض���بيل النج���اح 

والتميز.
وراب���ع مفاتي���ح امل�ض���تقبل واآخرها 
حماولة الإبداع، فوجود املوهبة لّبد 
اأن ي�ض���قله اإمكانيات اأخرى تعززها 

وتنمي وجودها داخلنا.
وم���ع انتقال���ه اإىل حق���ل القت�ض���اد 
تغ���ب  مل  والتج���ارة  وال�ض���ناعة 
الكيمياء عن بال الدكتور  احلاليقة، 

وق���د ق���ّدم تف�ض���راً لطيف���ًا للربط 
ب���ن الكيمي���اء والقت�ض���اد؛ اإذ تقوم 
الكيمي���اء على الت���وازن اأو التزان 
ب���ن امل���واد الداخل���ة يف املركب���ات 
الكيميائي���ة واأي خل���ل يفقدها هذا 
التوازن املن�ض���ود، وكذلك القت�ضاد، 
فهو قائم على الإيرادات والنفقات 
واأي خل���ل فيه���ا ي���وؤدي اإىل العج���ز 

ويفقد القت�ضاد توازنه.
بتوجي���ه  كالم���ه  ال�ض���يف  وخت���م 
ال�ض���كر ل���كل من �ض���اندوه يف رحلة 
العلم والعمل والعطاء والداعمن له 
بتوفر �ضبل النجاح والتميز ، وخ�ّس 
بال�ضكر اأ�ض���اتذته الذين �ضاعدوه يف 

ر�ضم هذا الطريق الطويل.
    وجت���در ال�ض���ارة اىل ان �ض���عبة 
الثقافية  والإ�ض���دارات  الن�ض���اطات 
يف وحدة الع���الم والعالقات العامة 
والثقافية ما�ضية يف عقد الربنامج 
وا�ضت�ض���افة خريج���ي اجلامع���ة م���ن 
الرعي���ل الأول، وفاء له���م وتعبرا 
جلهوده���م  اجلامع���ة  تقدي���ر  ع���ن 
املباركة يف ميدان العمل، وتفانيهم 

يف خدمة الوطن وموؤ�ض�ضاته.
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زكري���ا الغ���ول - دعا علم���اء عرب 
واأت���راك اإىل تاأ�ض���ي�س مرك���ز ُيْعَنى 
بجمع ن�ض���خ م�ض���ورة من امل�ض���احف 
الع���امل،  يف  املمي���زة  املخطوط���ة 
لتوفر قاع���دة معلوماتية للباحثن 
ي�ض���هل الو�ض���ول اإليها  دون احلاجة 

اإىل ال�ضفر وبذل اجلهد واملال.
 

واأبانوا خالل ندوة »تطور امل�ض���حف 
الت���ي  التاري���خ«  ع���رب  ال�ري���ف 
نظمه���ا املرك���ز الثقايف الإ�ض���المي 
يف اجلامع���ة الأردني���ة بالتعاون مع 
اأكادميية القران والتف�ض���ر الرتكية 
وا�ضتمرت ليومن ؛ اأن هناك حاجة 
ما�ض���ة لدرا�ضة امل�ض���احف املخطوطة 
يف ظل ا�ض���تحالة توفر اداة لر�ض���م 
خارطة لنت�ض���ار القراءات القراآنية 

مكانيًا وزمانيًا، �ض���وى درا�ضتها من 
ِبَطْت بها. خالل القراءات التي �ضُ

 
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف 
الطراون���ة خ���الل حف���ل الفتتاح اإن 
اهمية الندوة تنبع من اهمية الكتاب 
يتعر����س  وه���و  ل�ض���يما  املقد����س 
للت�ض���كيك والتزوير، وميار�س عليه 
�ض���غوطات م���ن خمتل���ف الأطياف 
ياأت���ي  انعقاده���ا  اأن  اىل  م�ض���را   ،
ان�ضجاما مع روئ اجلامعة وتطلعاتها 
ر�ض���الة  تو�ض���يح  يف  ور�ض���التها، 

ال�ضالم وازالة ال�ضكوك من حوله .

ولفت قا�ضي الُق�ضاة وامام احل�رة 
الها�ض���مية الدكتور احم���د هليل اإىل 
ان الن���دوة دليل ومث���ال على عناية 

الم���ة بالق���ران الك���رمي ال���ذي ميثل 
�ض���مام امان للحي���اة، موؤكدا على ان  
للندوة  احت�ض���ان اجلامعة الردني���ة 
دللة وا�ض���حة على رعايتها للقران 
العظيم والتم�ض���ك بالثقافة الدينية 
والقي���م الأخالقي���ة خ�ضو�ض���ا انه���ا 

منرب للتعليم و�رح علمي كبر.

وا�ضاف ان انعقاد الندوة يف اجلامعة 
ذات طابع خمتلف يتمحور يف لقاء 
اإ�ض���المي عربي ترك���ي، التقت فيها 
موؤ�ض�ض���ات جتلية لأعظم كتاب يف 
التاري���خ للتعري���ف بتط���ور اخل���ط 
ودور  التوثي���ق  وق�ض���ايا  والكتاب���ة 

اخللفاء الرا�ضدين يف ذلك .
ب���دوره اأكد مدي���ر املرك���ز الدكتور 
اأحم���د �ض���كري عل���ى اأهمي���ة بحث 

علماء عرب واأتراك يناق�سون تطور 
امل�سحف ال�سريف عرب التاريخ 
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م�ضرة امل�ض���حف ال�ريف على مّر 
العربية الإ�ضالمية،  ع�ضور احل�ضارة 
وتتب���ع رحلته عرب التاري���خ مروراً 
بجم���ع اأبي بكر ال�ض���ّديق لل�ض���حف، 
ون�ض���خ عثم���ان ب���ن عّف���ان لها يف 
عدة م�ضاحف، ولي�س انتهاء بانت�ضار 
امل�ض���احف بع���د ذل���ك يف الأم�ض���ار 

والبلدان .
ق���دم  الن���دوة  جل�ض���ات  اأوىل  ويف 
الباحث العراقي الدكتور غامن احلمد 
املتخ�ض����س يف علم ر�ضم امل�ضاحف 
يف اجلل�ضة الوىل ورقة تناول فيها 
امل�ض���احف املخطوط���ة، رك���زت يف 
حماورها على التعريف بامل�ض���حف، 
وتبي���ان لتاريخ ظهوره،  بالإ�ض���افة 
اإىل قراءة علمية مو�ضوعية لوظيفة 
امل�ضحف الأ�ضا�ضية، واْطالع احل�ضور 
على اآليات حفظ الن�س الكرمي و�ضبل 

تي�ضر التالوة
وق�ّض���م احلمد يف ا�ضتعرا�ضه ملراحل 
تطور امل�ض���حف ال�ري���ف اإىل ثالثة 
اأجي���ال؛ جي���ل امل�ض���احف العثمانية 

املنقوطة  امل�ض���احف  املجردة، وجيل 
بطريق���ة ال���دوؤيل وجيل امل�ض���احف 

امل�ضبوطة بعالمات اخلليل.
ولف���ت حم���د اإىل اأهمية امل�ض���احف 
املخطوط���ة م���ن الناحي���ة التاريخية 
خمت����را اإياه���ا بحف���ظ اهلل تعاىل 
للقراآن، وم���ن الناحية العلمية عرج 
عل���ى اأهميتها من ناحيتن هما علم 

القراءات وعلم ال�ضبط.

ويف اجلل�ضة الثانية ا�ضتعر�س اأ�ضتاذ 
الدرا�ض���ات القراآنية يف جامعة امللك 
�ضعود الدكتور حممد بن فوزان يف 
ورقت���ه  مناذج واأمثلة من عناية الأمة 

بالقراآن الكرمي.
و�ض���لط الفوزان ال�ضوء على طرائق 
واأوج���ه  الك���رمي،  الق���راآن  تدري����س 
اختالفه���ا من بل���د لآخ���ر ومن جيل 
اإىل جي���ل، لفتا اإىل مدى ا�ض���تفادة 
املجتمعات امل�ض���لمة من تلك الطرائق 
ونقله���ا وتطويره���ا، ما ي�ض���توجب 
وفقا للفوزان اإبراز اأ�ض���باب انت�ضار 

الق���راءات القراآنية،  بع�س رواي���ات 
وانتقالها بن البالد امل�ضلمة.

واأقيم على هام�س الندوة التي تعترب 
الأوىل من نوعها حمليًا، معر�س يف 
بهو مكتبة اجلامعة، ت�ضّمن 54 ن�ضخة 
خمطوط���ة ووثيق���ة تعاي���ن �ض���رة 
امل�ض���حف وم�ض���رته، بدءاً من وثائق 
متّثل اأربع اأوراق بردى حمفوظة يف 
متحف ق�ر الباب العايل يف تركيا، 
ومن�ضوبة اإىل عهد الر�ضول، واأوراق 
من�ض���وخة من م�ض���احف عثمان يف 
تركي���ا وط�ض���قند يف اأوزبك�ض���تان 
والقاهرة وبطر�ضبورغ يف رو�ضيا، 
ون�ض���ختن من م�ض���حف علي بن اأبي 
طالب، اأحدهم���ا حمفوظ يف تركيا 
والآخر يف العا�ضمة اليمنية �ضنعاء، 
ومروراً مب�ض���احف مهمة يف ال�ضياق 
الإ�ض���المي املخت�س به���ذا العلم، مثل 
م�ض���حف ياقوت امل�ضتع�ض���مي، وابن 
البواب، واحلافظ عثمان وغرهم، 
واأخرا ن�ض���خ من امل�ضحف الها�ضمي 

ال�ريف املطبوع يف الأردن.

لقطات من الندوة
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زكريا الغ���ول – حث رئي�س اجلامعة 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة 
الطلبة والباحث���ن والأكادميين على 
حتري احلقائ���ق وا�ضتق�ض���ائها بنهج 
علمي ر�ضن للخروج ببحوث علمية 
نوعي���ة تنعك�س اإيجاب���ا على الأمتن 

العربية والإ�ضالمية.
جاء ذلك خالل فعاليات املوؤمتر الرابع 
والأطروح���ات  الر�ض���ائل  لبح���وث 
اجلامعي����ة  عقده �ض���من احتفالت 
اجلامعة الأردني���ة باليوبيل الذهبي، 
كلي��ة الدرا�ض�����ات العلي�����ا وعم��ادة 
اجلامع���ة  يف  العلم����ي  البح����ث 
ومب�ض���اركة دولية وا�ضعة من خمتلف 

بلدان العاملي.

الطراونة: االحتفال اخلم�سيني منح 
اجلامعة الفر�سة لتقومي نوعية االإنتاج 

وم�ساراته العلمية

املوؤمتــر الرابع لبحوث الر�سائل واالأطروحات اجلامعيـة

وهدف املوؤمتر )العلمي املحكم( الذي 
ا�ض���تمر ليومن اإىل تعزي���ز وتوثيق 
ع���رى التوا�ض���ل ب���ن الباحث���ن من 
خمتل���ف الأقط���ار واإتاحة الفر�ض���ة 
اأمامه���م للتع���اون لإج���راء بح���وث 
م�ض���رتكة تعالج الهم���وم والتحديات 
الت���ي تواجهه���م اإ�ض���افة اإىل توجيه 
بحوث طلبة الدرا�ضات العليا خلدمة 

الق�ضايا التنموية.

وت�ض���من املوؤمت���ر عر����س )61(  بحثا 
ومناق�ضتها وت�ض���مل حماوره اأحدث 
البحوث يف جمالت الآداب والعلوم 
والعل���وم  والجتماعي���ة  الإن�ض���انية 
املالية والإدارية والقت�ضادية والعلوم 

الرتبوية والرتبية الريا�ضية والفنية، 
وال�رعي���ة  القانوني���ة  والعل���وم 
والدرا�ض���ات الإ�ض���المية واملقارن���ة، 
والهند�ض���ية  الأ�ضا�ض���ية  والعل���وم 
والعل���وم  املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
والتمري����س  وال�ض���يدلنية  الطبي���ة 
وال�ضحة التاأهيلية والعلوم الزراعية 

والبيئية واملياه والطاقة.
 

وبن الطراونة يف كلمة القاها خالل 
الفتت���اح اأن الحتف���ال اخلم�ض���يني 
منح اجلامعة الفر�ض���ة لتقومي نوعية 
الإنتاج وم�ضاراته العلمية م�ضرا اإىل 
اأن مث���ل ه���ذه اللقاءات متث���ل حلقة 
من حلقات توا�ض���ل املعرفة العربية،  26
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ودرب���ًا م���ن دروبه���ا نح���و التط���ور 
والتنمية املعرفية.

ولف���ت الطراون���ة اإىل اأن املوؤمتر من 
�ض���اأنه متك���ن الباحث���ن والطلبة من 
ولوج جمتمع املعرفة ب�ض���كل اأف�ضل 
واأك���ر فاعلي���ة م���ن خ���الل تب���ادل 
اخلربات وتالق���ح الأفكار والتعرف 
عل���ى التوجه���ات البحثي���ة العاملي���ة 
وت�ض���خي�س حج���م البح���ث الفردي 
وعمل فريق البحث واملوا�ض���يع التي 
نالت حظا اأكر من غرها والق�ضايا 

التي ت�ضتحق الرتكيز والبحث.

 ويف ذات ال�ض���ياق اأ�ض���ار الطراون���ة 
اإىل اأن املوؤمتر ين�ض���جم مع توجهات 
البح���ث  م�ض���رة  لرب���ط  اجلامع���ة 
هيئ���ة  اأع�ض���اء  واإنت���اج  العلم���ي 
التدري�س بامل�ض���توى العاملي، ل�ضمان 
درج���ة رفيع���ة م���ن اجلودة، ح�ض���ب 
القواع���د العاملي���ة املعتم���دة، وياأتي 
يف �ض���ياق ال�ض���رتاتيجية اجلدي���دة 
للجامعة للتح���ول اإىل العاملية، بعدما 
حقق���ت منذ زمن معاي���ر العتماد 
الع���ام واخلا����س لكافة التخ�ض�ض���ات 
بغي���ة  الدرا�ض���ية،  امل�ض���تويات  وكل 
نقل اجلامع���ة من فئة اأف�ض���ل )610( 
جامعات يف العامل اإىل اأف�ضل )500( 
جامعة يف العامل والتحول من ثقافة 
املعاير الكمي���ة اإىل النوعية بحلول 

العام 2018.

بدورها قالت عميدة كلية الدرا�ضات 
العلي���ا يف اجلامعة الدكتورة �ض���هى 
اأديب:«اإن املوؤمتر ي�ض���هم يف �ض���قل 
ال�ضخ�ض���ية الأكادميية امل�ضتقلة لطلبة 
الدرا�ض���ات العليا من خالل بث روح 
العم���ل البحث���ي فيه���م وتدريبه���م 
على اإجراء البحوث العلمية وعر�س 

نتائجها يف املوؤمترات«.
اأن املوؤمت���ر يع���زز  اأدي���ب   واأك���دت 
الرتب���اط املوؤ�ض�ض���ي وال�راكة بن 
القطاع���ن الع���ام واخلا����س من جهة 
وبن موؤ�ض�ض���ات التعلي���م العايل من 
جهة اأخرى، من خالل ال�ضت�ض���ارات 

والبحث العلمي التطبيقي.

 وع���ن امل�ض���اركن يف املوؤمت���ر األقت 
الباحثة يف درا�ض���ات النق���د الأدبي 
الق���دمي  الدكت���ورة هي���ا احل���وراين 
رئي�ضة �ضعبة الن�ضاطات والإ�ضدارات 
الثقافي���ة يف اجلامع���ة  كلمة ثمنت 
فيها الدور الكبر لكلية الدرا�ض���ات 
العليا على اإقامة مثل هذه الفعاليات 
و�ض���عيها الدوؤوب لتحفيز الباحثن 

لتقدمي بحوث علمية ر�ضينة.
واأ�ض���ادت احلوراين بعلم���اء اجلامعة 
واأ�ضاتذتها الذين حر�ضوا على تعليم 
الطلب���ة، التعلي���م التعلي���م اجلامعي 
المثل ودعم حري���ة العقل وتعزيز 
الثقاف���ة والإبداع ل���دى من ميتلكون 

بذور املواهب املتقدة.
ودعت الطلبة اإىل دوام التوا�ض���ل مع 
جامعتهم، وان يكونوا على م�ضتوى 
امل�ض���وؤولية يف خدمة البحث العلمي 

للرقي مب�ض���توى اجلامعة يف �ضعيها 
الدوؤوب نحو العاملية.

ويذكر اأن اأول برنامج درا�ضات عليا 
يف اجلامع���ة الأردني���ة ب���داأ يف العام 
اجلامعي 1968/1969 وكان ماج�ضتر 
ويف  الرتب���وي.  والتوجي���ه  الإدارة 
العام  1973 مت تاأ�ضي�س )عمادة البحث 
العلمي والدرا�ض���ات العليا( و�ض���در 
اأول نظ���ام للدرا�ض���ات العليا يف عام 
1974 ومت اإن�ض���اء عم���ادة خا�ض���ة عام 
الدرا�ض���ات  )عم���ادة  با�ض���م  1980م 
امللكي���ة  الإرادة  و�ض���درت  العلي���ا( 
ال�ض���امية باإن�ض���اء  كلي���ة الدرا�ض���ات 

العليا  يف 1985 .
وي�ض���ار اإىل اأن اجلامع���ة متنح درجة 
املاج�ضتر يف )105( برامج بالإ�ضافة 
اإىل )34( برنام���ج دكت���وراه ومنحت 

الدكتوراه الفخرية ل�)16( �ضخ�ضية.
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�ض���ناء ال�ض���مادي – قال نائب رئي�س 
اجلامع���ة الردنية ل�ض���وؤون الكليات 
العلمي���ة الدكت���ور ر�ض���ا اخلوال���دة 
»لبد من و�ض���ع اط���ار وخارطة حلل 
امل�ض���اكل واملعيق���ات الت���ي تعرت�س 
م�ضرة التعليم العايل وهناك حاجة 
ما�ضة لو�ضع ا�ضرتاتيجية ثابتة ت�ضر 
على نهجها جمي���ع مفردات العملية 

التعليمية«.
وا�ضاف خالل افتتاحه  اعمال املوؤمتر 
الوطن���ي الول للتعلي���م العايل » ان 
اجلامع���ات معه���د الع���داد الوطني 
واكت�ضاف املواهب وموؤ�ر مل�ضتقبل 
الدول���ة ودلي���ل على �ض���حة وحيوية 

الوطن
رح���اب  يف  عق���د  ال���ذي  واملوؤمت���ر 
اجلامعة �ض���من احتفالته���ا بيوبيلها 
الذهبي بالتعاون م���ع الدار الأردنية 
للدرا�ض���ات مب�ض���اركة وطنية وا�ضعة 
من املعنين واملخت�ض���ن يف ال�ض���اأن 
دع���م  باأهمي���ة  اأو�ض���ى  الأكادمي���ي 
العلم���ي مادي���ا  البح���ث  موؤ�ض�ض���ات 
بالإع���الم  والرتق���اء  ومعنوي���ا، 
العلم���ي من اأجِل توعية العامة علميا 
وتكنولوجي���ا، واإيج���اد حوافز اأكرب 

للباحثن لتخفيف الهجرة، وت�ضجيع 
البح���وث امل�ض���رتكة بن موؤ�ض�ض���ات 
الع���ام، والقط���اع اخلا����س،  القط���اع 
واجلامعات، ودور البحوث(، ف�ض���ال 
ع���ن ايجاد طرق تدري����س تركز على 
تنمي���ة التفك���ر وت�ض���تخدم الطرق 

العلمية والبحث العلمي.
ودار املوؤمت���ر يف ثالثة حماور، الأول 
العلم���ي مفهوم���ه حقائ���ق  البح���ث 
واأرقام تبن حجم الفجوة بن الدول 
العربية واملتقدمة، ومعوقات البحث 
العلم���ي يف الع���امل العرب���ي قدمها 
الدكت���ور اأن���ور البطيخي م���ن كلية 

الزراعة يف اجلامعة الأردنية .

فيما تن���اول املحور الثاين اأ�ض���اليب 
يف  املوؤث���رة  والعوام���ل  التدري����س 
قدمه���ا  التدري����س  ط���رق  اختي���ار 
الدكت���ور عدن���ان دولت م���ن كلية 

الرتبية.
وناق�س املحور الثالث دور الأن�ض���طة 
�ضخ�ض���ية  �ض���قل  يف  الالمنهجي���ة 
الطال���ب اجلامع���ي قدمه���ا الدكتور 
ح�ض���ن ال�ض���عود نائب عميد �ض���وؤون 
الطلب���ة يف اجلامع���ة، وورق���ة عمل 
حول الأن�ضطة الالمنهجية بن البداع 
وا�ض���ف  قدمه���ا حمم���د  واملوهب���ة 

م�رف اذاعة اجلامعة الأردنية.

خالل اأعمال املوؤمتر الوطني االأول للتعليم العايل 

اخلوالدة : البد من و�سع ا�سرتاتيجية ت�سري على 
نهجها جميع مفردات العملية التعليمية
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خرباء واكادمييون يدعون اإىل اإحداث 
نه�سة �سيدالنية يف العامل العربي

خ���رباء  دع���ا   - مبي�ض���ن  حمم���د 
م���ن  واكادميي���ون  واخت�ضا�ض���يون 
اجلامع���ات ومراكز البح���ث العلمي 
الفج���وة يف  ت�ض���ييق  اىل  العربي���ة 
التق���دم العلم���ي ال�ض���يدلين ما بن 

العامل العربي والعامل املتقدم .
واأ�ض���اروا خالل اعمال املوؤمتر العلمي 
اخلام����س ع����ر للجمعي���ة العلمي���ة 
لكليات ال�ض���يدلة يف الوطن العربي 
لكلي���ة  الثال���ث  ال���دويل  واملوؤمت���ر 
ال�ض���يدلة يف اجلامع���ة الأردنية  اىل 
العلمية  المكان���ات  دع���م  �رورة 
واملالي���ة وتاأهيل العن����ر الب�ري 
لالإ�ض���هام يف اح���داث نه�ض���ة دوائية 
القت�ض���ادية  التح���ولت  ظ���ل  يف 
والجتماعية خ�ضو�ضا ارتفاع اعداد 

ال�ضكان يف املنطقة العربية.

الأردني���ة  اجلامع���ة  رئي����س  واأ�ض���ار 
الدكت���ور اأخلي���ف الطراون���ة ال���ذي 
افتت���ح اعم���ال املوؤمت���ر اىل اأهمي���ة 
اللقاءات العلمية الت���ي تفتح الآفاق 
ام���ام الكادميي���ن العرب م���ن تبادل 
املعلومات واملعارف واخلربة العلمية 
موؤك���دا ان مهن���ة ال�ض���يدلة حققت 
قف���زات كمية ونوعية من ح�ض���ارة 

اىل ح�ضارة وحقبة اىل حقبة.
ال�ض���ناعات  ان  الطراون���ة  وق���ال 
اه���م  بات���ت  الردن  يف  الدوائي���ة 
م�ض���ادر ال�ضناعت الت�ض���ديرية التي 
ترفد القت�ض���اد الوطني بعائد مايل 
ال�ض���ادرات  ه���ذه  زادت  اذ  كب���ر 
على )449( مليون دينار يف ال�ض���نة 
وبلغ حجم ال�ض���تثمارات يف قطاع 
ال�ض���ناعة الدوائي���ة اكر م���ن مليار 

ون�ض���ف امللي���ار دولر يف اململك���ة 
وخارجه���ا م���ن خالل ث���الث ع�رة 
�ركة متخ�ض�ض���ة متل���ك فروعا يف 

�ضبع ع�رة دولة عامليا .
وا�ضاف الطراونة ان القطاع ال�ضناعي 
الدوائي وفر فر�س عمل لعدد كبر 
م���ن املواطن���ن الردني���ن باختالف 
التعليمية ووفر حوايل  م�ضتوياتهم 
فر�ض���ة  وخم�ض���مائة  الف  خم�ض���ة 
عمل مبا�رة ف�ض���ال عن �ض���تة الف 
وخم�ض���مائة فر�ض���ة يف ال�ضناعات 
املكملة لي�ض���هم كل طرف يف تقدمي 

خربته وامكاناته خلدمة الخر .
الطراون���ة اىل ان اجلامع���ة  ولف���ت 
الردنية لعبت دورا مهما يف تطوير 
الك���وادر الب�ري���ة املوؤهل���ة القادرة 
على تطوي���ع املنج���زات العلمية يف 
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جمال التكنولوجيا خلدمة ال�ض���ناعة 
الدوائي���ة المر الذي يدعو اىل حتمل 
امل�ض���وؤوليات يف تطوي���ر ����راكات 
ب���ن اجلامع���ات  حقيقي���ة وفاعل���ة 
ومراك���ز البحث العلم���ي و�ركات 

ال�ضناعة الدوائية .
بدوره اكد المن العام امل�ضاعد لحتاد 
اجلامع���ات العربي���ة الدكتور حممد 
راأفت دع���م الحتاد جله���ود العلماء 
واملتخ�ض�ض���ن يف اجلامعات العربية 
الذين يقودون مرحلة التغير بهدف 
الدرا�ض���ية خ�ضو�ضا  الربامج  تطوير 

املتعلقة بالعلوم ال�ضيالنية .
وح���ث راأفت املوؤمتري���ن العرب على 
العلمي  التوا�ض���ل والتب���ادل  زي���ادة 
وال�راكة الفاعلة للنهو�س بالبحث 
العلم���ي ال�ض���يدلين ملواكبة الركب 
العامل���ي يف ه���ذا التخ�ض����س الطبي 

الهام .
 وا�ض���ار نقيب ال�ض���يادلة الردنين 
ان  اىل  عبابن���ه  حمم���د  الدكت���ور 
الطري���ق امامنا �ض���اق لتحقيق كفاية 
دوائي���ة حتق���ق الغاي���ة واله���دف يف 
ك�ر ط���وق الحت���كار الجنبي من 
الدواء وحتقيق رعاية �ض���حية دوائية 

�ضاملة للمواطن العربي .

 وا�ض���اف عبابنه ان ما يهمنا حتقيق 
الم���ن الدوائ���ي العرب���ي م���ن خالل 
توفر الدواء ب�ض���كل م�ضتمر ودائم 
وبجهود وعقول عربية م�ض���يدا يف 
هذا ال�ض���دد مب���ا حققته ال�ض���ناعات 
الدوائي���ة الردنية م���ن تقدم ملمو�س 
خ�ضو�ض���ا يف جمالت الرقابة على 

املنتج الغذائي.
 وا�ض���تعر�س رئي�س املوؤمتر الدكتور 
طالل ابو ارجيع مو�ض���وعات املوؤمتر 
الذي ا�ض���تمر ثالثة ايام وا�ضمتل على 
مناق�ض���ة )47( بحث���ا وورق���ة علمية 
متخ�ض�ض���ة ا�ض���افة اىل اإلق���اء ع�ر 
حما����رات رئي�ض���ية تناول���ت يف 
جمملها احدث ما تو�ض���ل اليه العلم 

احلديث يف احلقل ال�ضيدلين .
 وق���ال ابو ارجي���ع ان املوؤمتر يندرج 
�ض���من اهتمام���ات الكلي���ة بغر����س 
ال�ض���تفادة م���ن خ���ربات وجت���ارب 
امل�ض���اركن يف دول عربية واجنبية 
ما ي�ض���كل فر�ضة مهمة لدعم جهود 
الدوائي���ة  وال�ض���ناعات  ال����ركات 
الردني���ة التي تعترب رافدا مهما يف 

القت�ضاد الوطني .
 وبح�ض���ب اب���و ارجي���ع ف���ان كلي���ة 
ال�ضيدلة تعد من الكليات ال�ضيدلنية 

الن�ض���طة يف اجراء البحوث العلمية 
عل���ى  املتخ�ض�ض���ة  ال�ض���يدلنية 
امل�ض���توين الوطني والقليمي والتي 
بل���غ عددها من���ذ بداية الع���ام احلايل 
)67( بحثا علميا متخ�ض�ض���ا ن�رت 

يف جمالت عاملية حمكمة .

وج���ال الطراون���ة واع�ض���اء الوف���ود 
امل�ض���اركة يف املعر����س ال�ض���يدلين 
ال���ذي اقي���م عل���ى هام����س املوؤمت���ر 
مب�ضاركة )30( �ركة حملية وعاملية.

 وت�ضمن املعر�س معلومات وبيانات 
املنتوج���ات  اح���دث  ح���ول  حديث���ة 

وامل�ضتلزمات الدوائية .
اخلدمات  اجلامع���ة  و�ض���اهد رئي����س 
التوعوية التي تقدمها اإدارة مكافحة 

املخدرات لل�ضباب الأردين .
 

واطل���ع الطراون���ة عل���ى حمتوي���ات 
ال���ذي اقامت���ه الإدارة يف  املعر����س 
عل���ى  وا�ض���تملت  متنقل���ة  حافل���ة 
اخط���ار  ح���ول  مهم���ة  معلوم���ات 
املخدرات ال�ض���حية والإقت�ضادية يف 

املجتمعات الن�ضانية.
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حممد مبي�ض���ن - طالب اأكادمييون 
مو�ض���يقيون اجلامعات الأردنية اإىل 
بتخفي�س ر�ض���وم ال�ضاعات املعتمدة 

يف تخ�ض�ضات املو�ضيقى.
واأ�ض���اروا خالل اأعمال املوؤمتر الدويل 
للرتبية املو�ض���يقية »ح���وارات حول 
ال���ذي نظمته  الرتبي���ة املو�ض���يقية« 
وا�ضت�ض���افت  الرم���وك،  جامع���ة 
جل�ض���اته اجلامع���ة الأردني���ة اإىل اأن 
الأو�ض���اع املالية تق���ف اأحيانا عائقا 
اأمام املبدعن املو�ضيقين يحول دون 
اإكمال درا�ض���تهم اجلامعية، موؤكدين 
على اأن الر�ض���وم اجلامعية تبلغ  يف 
بع����س اجلامعات زه���اء ) 50( دينارا 

لل�ضاعة الواحدة املعتمدة.
و�ض���دد امل�ض���اركون عل���ى �رورة 
املو�ض���يقى  الوع���ي بج���دوى  ن����ر 
وتعزي���ز مكانتها الرتبوية ملا لها من 
قي���م وتاأثر يف تنمي���ة املجتمعات 

الإن�ضانية.
وج���اء املوؤمت���ر الذي عق���د بالتعاون 
للمو�ض���يقى  العرب���ي  املجم���ع  م���ع 

التابع جلامعة ال���دول العربية بهدف 
م���د ج�ض���ورالتعاون ما ب���ن كليات 
املو�ضيقى يف العامل العربي ودعمها 

وتطويرها .
م���ن جانبه رحب عميد كلية الفنون 
الأردني���ة  والت�ض���ميم يف اجلامع���ة 
الدكت���ور كرام النمري بامل�ض���اركن 
يف املوؤمت���ر، م�ض���يدا مبح���اور املوؤمتر 
الت���ي ترك���ز عل���ى �ض���بل النهو����س 
املو�ض���يقية يف  بتخ�ض����س الرتبي���ة 

العامل العربي.
وقال اأ�ض���تاذ املو�ض���يقى يف اجلامعة 
الأردنية اأمين تي�ضر اإن امل�ضاركن يف 
املوؤمت���ر ناق�ض���وا اأوراق عمل تناولت 
يف جمملها واقع الرتبية املو�ضيقية 
املو�ض���يقية ودوره���ا يف  واملعاه���د 
تكوين املو�ض���يقى، واملو�ض���يقى يف 
اجلزائ���ر، واملناه���ج املو�ض���يقية يف 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م الأردنية، 
اإ�ض���افة اإىل واقع الرتبية املو�ضيقية 
يف �ضوريا، ودور كلية املو�ضيقى يف 

جامعة ال�ض���ودان: ن�ض���اأتها وتطورها 
وخططها الدرا�ضية، واجتاهات طلبة 
اجلامع���ة  يف  املو�ض���يقية  الفن���ون 
الأردنية نحو اتخاذ املو�ض���يقى مهنة 

امل�ضتقبل.
واأعرب تي�ض���ر ع���ن اأمله يف تطور 
الوطني،  امل�ض���توى  املو�ض���يقى على 
موؤك���دا عل���ى اأن امل�ض���تقبل يب����ر 
املو�ض���يقية نظرا  الفن���ون  بتط���ور 
لالإقب���ال عل���ى درا�ض���ته يف املجتمع 

الأردين.
وعل���ى هام����س املوؤمتر الذي �ض���ارك 
فيه عدد من الأكادميين من الكويت 
وم�ر وفل�ض���طن و�ض���لطنة ُعمان 
ولبنان واجلزائر و�ضوريا وال�ضودان 
والعراق اإ�ض���افة اإىل اململكة الأردنية 
الها�ض���مية، قدم عدد م���ن طلبة كلية 
الفنون والت�ضميم عر�ضا مو�ضيقيا 
ا�ض���تمل على مقطوعات مو�ض���يقية 

كال�ضيكية غربية وعربية.

مطالبات بتخفي�س ر�سوم ال�ساعات املعتمدة 
لتخ�س�س املو�سيقى يف اجلامعات االأردنية

يف موؤمتر "حوارات حول الرتبية املو�سيقية"
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حممد جميل خ����ر - يف مثل هذه 
الأوق���ات قب���ل 25 عام���ًا، اأ�ض���درت 
اجلامع���ة الأردنية، مبنا�ض���بة يوبيلها 
»�ض���رة  كت���اب  اآن���ذاك،  الف�ض���ي 
وم�ض���رة« الذي جمع مادته واأ�رف 
علي���ه د. حمم���د عدن���ان البخي���ت، 

واأعده وحّرره حامد الزغول.
 الكت���اب الذي �ض���درت طبعة ثانية 
من���ه يف خ�ض���م احتف���الت اجلامعة 
هذه الأي���ام بيوبيلها الذهبي ومرور 
50 عامًا على �ض���دور الإرادة امللكية 
بتاأ�ضي�ض���ها يف الثاين م���ن اأيلول من 
العام 1962، يت�ض���من يف 724 �ض���فحة 
من القطع الكبر معلومات وحقائق 
واأرق���ام، وق���راءة اأفقي���ة وعمودية 
للجامع���ة بعد مرور رب���ع قرن على 

تاأ�ضي�ضها.
 رئي�س الوزراء ال�ضابق د. عبد ال�ضالم 
املجايل، رئي�س اجلامعة وقتها، يورد 
يف م�ض���تهل �ض���فحات الكت���اب اأن 
اجلامع���ة الأم قام���ت عل���ى »قاع���دة 
اللت���زام بقي���م احل�ض���ارة العربي���ة 
والإ�ض���المية، والعم���ل عل���ى حتقيق 
طموح���ات ه���ذا اجل���زء العزي���ز من 

الوطن العربي«.
 ويوؤك���د اأنها اأخذت على عاتقها منذ 
تاأ�ضي�ض���ها اأن تك���ون »م�ض���در خر 
وعط���اء يف اإط���ار تفاعل ح�ض���اري 
وثقايف ما بن ما�ٍس تليد وح�ض���ارة 
واإجنازات ح�ض���ارية  خّرة معطاءة، 

عاملية معا�رة«.
 الكت���اب ي�ض���تعر�س بع���ن املحب���ة 
تطور امل�ض���رة ما بن ا�ض���تهالل بداأ 
بزه���اء 167 طالب���ًا يف كلي���ة واحدة 
هي كلية الآداب، و�ضوًل اإىل التطور 
ال���ذي و�ض���لته اآن���ذاك: 14 كلية، من 
بينها كليات الطب وطب الأ�ض���نان 

والهند�ضة والدرا�ضات العليا.

 ويلق���ي �ض���وءاً عل���ى التط���ور يف 
م�ض���ارات موازي���ة، مراكز ووحدات 
احلا�ض���وب ومرك���ز  )مث���ل مرك���ز 
وعم���ادة  واملخطوط���ات  الوثائ���ق 
�ض���وؤون  العلم���ي وعم���ادة  البح���ث 
الطلبة ووح���دة القبول والت�ض���جيل 
دائ���رة  ب���داأت  الت���ي  الوح���دة  تل���ك 
�ضغرة، ثم مديرية، اإىل اأن اأ�ضبحت 
وحدة اأ�ضا�ض���ية من وح���دات اجلامعة 

وتفرعاتها وخدماتها(.
 وك���ذا تط���ور خمت���ربات اجلامع���ة 
ع���دد  وازدي���اد  مكتبته���ا،  وتو�ض���ع 
مبانيها، وات�ض���اع خدمات مطاعمها 

وتطورها.
 يق���ول د. حمم���د عدن���ان البخيت 
امل����رف عل���ى الكت���اب و�ض���احب 
فكرته الذي يعمل حاليًا مدير مركز 
املخطوطات والوثائق ودرا�ضات بالد 
ال�ض���ام: »ه���ذه هي اجلامع���ة الأردنية 
التي نتفياأ اليوم ظالل �ض���جرة الغار 
الت���ي تنت�ض���ب على اأعل���ى ربوة من 
ف���رى  حولن���ا  وننظ���ر  روابيه���ا، 
اإجنازات خم�ض���ة وع�رين عامًا من 

البناء«.
الكت���اب يتاأل���ف م���ن ثماني���ة اأبواب 
وخم�ض���ة وع�رين ف�ض���اًل، ا�ضتهلها 
البخيت باحلديث عن اجلامعة عندما 
كان���ت فك���رة، ث���م تتب���ع بداياته���ا 
وخط���وات اإن�ض���ائها وتطوره���ا م���ن 
خمتل���ف اجلوان���ب، وهو م���ا تناوله 
ب���اب الكت���اب الأول،  البخي���ت يف 
والب���اب الث���اين حت���دث عن اإن�ض���اء 

اجلامعة، والثالث عن موازنتها.
النظ���ام التدري�ض���ي ُخ�ض����س له باب. 
)الأمن���اء  وجمال�ض���ها  والإدارة 
واجلامع���ة والعمداء( لها باب اأي�ض���ًا، 
اجلامع���ة  لكلي���ات  �ض���اد�س  وب���اب 
الأب���واب  اأك���رب  وه���و  وعماداته���ا 

واأكره���ا ف�ض���وًل، اإذ خ�ض����س لكل 
كلية ف�ض���ل، و�ضابع ملراكزها، وثامن 

واأخر لوحداتها ودوائرها الإدارية.
مكتبة اجلامع���ة على �ض���بيل املثال، 
ب���داأت الع���ام 1963 باأق���ل م���ن اأربعة 
اآلف كتاب اأجنبي، واأقل من 13 األف 
كتاب عربي، لت�ض���ل العام 1986 اإىل 
)162495( كتاب���ًا اأجنبي���ًا، و)169270( 
كتاب���ًا عربي���ًا، وه���و الرق���م ال���ذي 
ت�ض���اعف كثراً عند اأبواب اليوبيل 
الذهب���ي. ويف ح���ن مل تكن املكتبة 
تت�ض���من اأي دورية فاإنها ا�ضتوعبت 
الع���ام 1986 اأكر م���ن 27 األف دورية 

اأجنبية و)8100( دورية عربية.
»التعليم يف الأردن بن عامّي 1921 
و1961( ه���و املو�ض���وع ال���ذي يبحثه 
ف�ض���ل الكتاب الأول �ض���من ف�ضول 
الباب الأول »فكرة اإن�ضاء جامعة يف 
اإح�ضائيات  الأردن«. الف�ضل يت�ضمن 
يف منتهى الأهمية، واأرقام وحقائق 
تعك����س التط���ور ال�ري���ع واملده�س 
يف حقل التعلي���م حمليًا، فمن عدد 
مدار����س ل يتجاوز 44 مدر�ض���ة عام 
1923، اأ�ض���بح احلدي���ث ي���دور الع���ام 
1962 ع���ن )1185( مدر�ض���ة حكومية، 
دون احت�ض���اب مدار�س وكالة الغوث 
لالجئن الفل�ضطينين، وكذا املدار�س 
اخلا�ض���ة، وباحت�ض���ابهما ف���اإن العدد 
الإجمايل للمدار�س يف اململكة العام 
1962 بل���غ )1634( مدر�ض���ة، وه���و ما 
جعل وجود جامع���ة اأردنية �رورة 

ملحة اإىل اأبعد احلدود.
الكت���اب يخت���م �ض���فحته الأخ���رة 
بعبارة: »مع ال�ضكر والتقدير لل�ضيد 
حمم���د يون�س العبادي عل���ى ما بذله 
من جهد يف �ض���بيل اإخراج الكتاب«، 
والعبادي مدير عام املكتبة الوطنية 
حالي���ًا، كان يعم���ل وقتها يف مركز 

وثائق وخمطوطات اجلامعة.

)�سرية وم�سرية( 
ير�سد تطور اجلامعة االأردنية يف ربع قرن
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للـ)25(  العلمي  اإنتاجها  "االأردنية" تفهر�س 
عاما املا�سية

االإ�سدار االأول من نوعه يف املنطقة

زكريا الغول - يف �ضابقة تعد الأوىل 
م���ن نوعها يف املنطق���ة ارتاأت جلنة 
اليوبيل الذهبي يف اجلامعة الأردنية 
عل���ى  عام���ا   )50( م���رور  مبنا�ض���بة 
تاأ�ضي�ض���ها اأن توث���ق الإنت���اج العلمي 
والفكري لأع�ض���اء هيئ���ة التدري�س 
العاملن فيها �ضواء كانت على �ضكل 
كت���ب علمي���ة اأو درا�ض���ات وبحوث 
علمي���ة من�ض���ورة داخ���ل الأردن اأو 
خارجه، يف فهر�س اأطلق عليه ا�ض���م 
»الإنتاج العلمي للعاملن يف اجلامعة 

الأردنية )2011-1988(«.
وياأت���ي ه���ذا الفهر����س ثم���رة قرابة 
العامن بذل خاللهم���ا مكتب توثيق 
الدكت���ور  ب���اإدارة  العلم���ي  البح���ث 
العب���ادي جهودا م�ض���نية  اإبراهي���م 
العلم���ي  الإنت���اج  وتوثي���ق  لر�ض���د 
والفكري لأع�ض���اء هيئ���ة التدري�س 
على �ضفحات الكرتونية خا�ضة بكل 
ع�ضو تتبع للموقع الرئي�ضي للجامعة 
من خالل ت�ض���افر اجله���ود مع مركز 
احلا�ض���وب وع���دد م���ن طلب���ة كلية 
لتكنولوجيا  الث���اين  امللك عب���داهلل 

املعلومات.
و�ضمن اأعمال ا�ضتكمال كتابة تاريخ 
اجلامعة من العام )1988( حتى )2011( 
تتم���ة لالإ�ض���دار الأول ع���ن الأعوام 
)1962- 1987( والذي اأعد اأثناء احتفال 
اجلامع���ة بيوبيلها الف�ض���ي جاء هذا 
الفهر�س امتدادا ل�ض���ابقه الذي ر�ضد 
اإنت���اج اجلامعة الفك���ري يف الأعوام 
اخلم�ض���ة والع�رين الأوىل من عمر 
اجلامع���ة، ليجم���ع الفهر�ض���ان مع���ا 
م�ض���رة اجلامعة الفكري���ة والعلمية 
خالل اخلم�ضن عاما املا�ضية، وقامت 
باإعداده جلنة علمية �ض���كلت برئا�ضة 
الدكتور اإبراهيم العبادي وع�ض���وية 
كل من الدكتورة ماجدة عمر واإميان 
العمري و اأ�ض���ماء العطيات وع�ض���ام 
احلم���دان وع���الء البج���ق. وق���دم له 
مدير مرك���ز الوثائ���ق واملخطوطات 
ودرا�ضات بالد ال�ضام الدكتور حممد 

عدنان البخيت.

وي�ض���م الفهر�س ال���ذي اعد باللغتن 
العربية والجنليزية )17( األف منتج 
فكري ا�ضتملت على)3( اآلف كتاب 
 )950( لزه���اء  بح���ث  األ���ف   )14( و 
ع�ض���و هيئ���ة تدري����س واعتم���د يف 
عر����س بيانات���ه الببليوغرافية على 
قواعد الفهر�ض���ة الأجنلو – اأمريكية 
ونظ���ام ت�ض���نيف )دي���وي الع�ري( 
كقواع���د معتم���دة عامليا ملث���ل هذا 
الن���وع م���ن الفهر�ض���ة. والتي جاءت 
على النحو الت���ايل: عنوان البحث- 

املوؤلفون،ا�ض���م  املن�ض���ور،  الكت���اب 
ال�ض���فحات،  الدورية،اجل���زء وع���دد 

النا�ر، و�ضيلة الن�ر.
وفيما يتعلق بفهر�ض���ة املو�ضوعات 
روؤو����س  قائم���ة  اللجن���ة  اعتم���دت 
مو�ض���وعات )مكتب���ة الكوجنر����س( 
بالن�ض���بة للغ���ة الجنليزي���ة وقائم���ة 
)الفهر����س  مو�ض���وعات  روؤو����س 
العربي املوحد( بالن�ضبة للغة العربية 
رتبت هجائي���ا. كما �ض���م الفهر�س 
33ثالثة ك�ض���افات معتمدة هي ك�ض���اف 
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العناوي���ن  وك�ض���اف  املو�ض���وعات 
اجلان���ب  اإىل  املوؤلف���ن  وك�ض���اف 
املو�ض���وعي ليتيح للق���ارئ الطالع 

على حمتوياته ب�ضهولة وي�ر.
ويف كلمة لرئي����س اجلامعة الدكتور 
اخليف الطراونة ا�ضتهل بها الفهر�س 
قال:« اإن الحتفال اخلم�ض���يني منح 
اجلامع���ة الفر�ض���ة لتق���ومي نوعي���ة 
الإنت���اج وم�ض���اراته العلمية م�ض���را 
اإىل اأن الفهر�س �ضاعد على ت�ضخي�س 
حج���م البحث الف���ردي وعمل فريق 
البحث واملوا�ض���يع الت���ي نالت حظا 
اأك���ر م���ن غره���ا والق�ض���ايا التي 

ت�ضتحق الرتكيز والبحث«.
واأ�ض���اف الطراونة:« اإن هذا الفهر�س 
ياأت���ي �ض���من جه���ود اجلامع���ة لربط 
م�ضرة البحث العلمي واإنتاج اأع�ضاء 
هيئ���ة التدري����س بامل�ض���توى العاملي، 
ل�ض���مان درج���ة رفيعة م���ن اجلودة، 
ح�ض���ب القواع���د العاملي���ة املعتمدة، 
كي ي�ضهم اإنتاج الأ�رة العلمية يف 
اجلامع���ة يف مكونات البحث العلمي 

مع  والتوا�سل  للتنمية  مركزًا  "االأردنية" ت�ستحدث 
املجتمع املحلي

�ض���ناء ال�ضمادي - ا�ضتحدثت اجلامعة 
الأردني���ة موؤخ���را مرك���زاً للتنمي���ة 
والتوا�ضل مع املجتمع املحلي ان�ضجاما 
م���ع توجه���ات روؤى جاللة امللك عبد 
اهلل الث���اين ابن احل�ض���ن، باأن يكون 
للتعلي���م اجلامع���ي دور يف حتقي���ق 

تنمية املجتمع وتلبية احتياجاته.
ويهدف املركز وفقا ملديره الدكتور 
ابراهيم العب���ادي اإىل دعم ورعاية 
الّتمي���ز ل���دى الطلب���ة وايج���اد دور 
ايجاب���ي له���م يف املجتم���ع املحل���ي، 
ف�ض���ال  التعل���م  مفه���وم  وتعزي���ز 
ع���ن العودة لنه���ل العل���م بالطريقة 
العتم���اد عل���ى  ال�ض���حيحة وع���دم 
التلق���ن واحلفظ من اأجل احل�ض���ول 
على العالم���ة فقط، واإعداد خريجن 
موؤهل���ن قادرين على رف���د املجتمع 

باملعرفة واخلربات املطلوبة.

 وقال العبادي:" اإن املركز �ضي�ضاهم 
املجتم���ع  م���ع  الطلب���ة  توا�ض���ل  يف 
باأن�ض���طة  والإنخ���راط  وموؤ�ض�ض���اته، 
اجتماعية ت�ض���هم يف تنمية ال�ضعور 
لديهم بال���دور اليجابي،وا�ض���تثمار 
اأوقات الفراغ بالن�ضاطات التي تعود 

بالفائدة على اجلميع".
واأ�ضار العبادي اإىل اأن املركز �ضيقدم 
للطلب���ة عل���ى م�ض���تويات  خدمات���ه 
قب���ل  م���ا  مرحل���ة  الأول   : ث���الث 
اللتح���اق باجلامعة، من خالل مكتب 
التوا�ضل مع املجتمع املحلي وترتكز 
اأهدافه يف اإيجاد قنوات ات�ض���ال بن 

املجتمعن الطالبي واملحلي.
 اأما امل�ضتوى الثاين فلمرحلة الدرا�ضة 
املرك���ز  �ض���يعمل  حي���ث  اجلامعي���ة 
للتوا�ض���ل  ا�ض���تحداث مكتب  عل���ى 
مع ال�ركاء للجامع���ة الأردنية على 
املالية،  )الت�ريعية،  الأ�ضعدة  جميع 

باإن�ضاء  اأهدافه  القت�ض���ادية( وتكمن 
بيان���ات وتوحي���د م�ض���ادر  قاع���دة 
املعلومات  لغايات تقارير اإح�ض���ائية 
م���ع  التوا�ض���ل  لتقيي���م  ت�ض���تخدم 

ال�ركاء كافة .
 و�ضيخ�ض�س امل�ضتوى الثالث مبرحلة 
ما بعد التخرج حيث �ضيتم العمل من 
خالل مكتب �ضوؤون اخلريجن التابع 
لعمادة �ضوؤون الطلبة على التوا�ضل 
م���ع اخلريج���ن ومتابع���ة �ض���وؤونهم 
لتحقي���ق املواءم���ة ب���ن خمرج���ات 

التعليم واحتياجات �ضوق العمل  .
لروؤيت���ه  وفق���ًا  املرك���ز  وي�ض���عى 
و�ضيا�ضته العامة باأن تلبي خمرجات 
التعليم احتياجات املجتمع وتواكب 
متطلبات �ضوق العمل ب�ضكل م�ضتمر 
التغ���رات  ظ���ل  يف  وديناميك���ي 
املت�ض���ارعة يف التقدم التكنولوجي 

وطرق التوا�ضل ب�ضكل عام.

�ض���كره  ع���ن  معرب���ا  الع���امل«.  يف 
وتقدي���ره ل���كل من �ض���اهم يف هذا 

الإجناز.
ويق���ول الأمن العام للمجل�س الأعلى 
الدكتور خالد  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإن الفهر����س م���ن �ض���اأنه  ال�ري���دة 
اأن يك���ون مبثابة الدلي���ل لل�ركات 
والهيئ���ات العاملي���ة لختي���ار علماء 
البحثي���ة كما  اهتماماته���م  ح�ض���ب 
ميكن ال����ركات من ال�ض���تفادة من 
تلك البح���وث والعمل على تطبيقها 
ما يعود بالفائدة على اقت�ضاد الوطن 
ورفده بالطاقات العلمية املتخ�ض�ضة.

التوج���ه  اأن  اإىل  ال�ري���دة  وي�ض���ر 
البحث���ي العامل���ي حالي���ا ه���و اإع���داد 
بتخ�ض�ض���ات  وبح���وث  درا�ض���ات 
متداخلة يقوم عليها فريق بحثي من 
خمتلف التخ�ض�ضات واجلن�ضيات ما 
يجعل من هذا الفهر�س دليال لتمكن 
الهيئات البحثية من اختيار الباحثن 
ما يتيح الفر�ض���ة اأمام اأع�ض���اء هيئة 
لتب���ادل  الأردني���ة  يف  التدري����س 

اخلربات امل�ض���رتكة مع نظرائهم يف 
خمتلف دول العامل.

ب���دوره قال عمي���د البح���ث العلمي 
الدكت���ور خال���د اأعي���دة اإن الفهر�س 
لتوا�ضل  ت�ض���ويقية  نافذة  �ضي�ض���كل 
الباحث���ن عل���ى امل�ض���توين املحل���ي 
والعامل���ي به���دف اإعداد بح���وث ذات 
جودة عالية تنتج عن تالقح الأفكار 
ب���ن  واملع���ارف  اخل���ربات  وتب���ادل 

الباحثن.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن هذا الفهر�س 
وغ���ره م���ن موؤلف���ات ون�ض���اطات 
وخط���ط اإجرائي���ة ياأت���ي يف �ض���ياق 
للجامع���ة  اجلدي���دة  ال�ض���رتاتيجية 
للتحول اإىل العاملي���ة، بعدما حققت 
من���ذ زم���ن معاي���ر العتم���اد العام 
واخلا����س لكاف���ة التخ�ض�ض���ات وكل 
نق���ل  الدرا�ض���ية،بغية  امل�ض���تويات 
اجلامع���ة م���ن فئ���ة اأف�ض���ل �ض���تمائة 
اإىل  الع���امل  جامع���ات يف  وع����ر 
اأف�ض���ل خم�ض���مائة جامعة يف العامل 
والتحول من ثقاف���ة املعاير الكمية 

اإىل النوعية بحلول العام 2018.
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احل�ض���ارات،  تالقت  العتيبي-  فادية 
وتع���ددت  الثقاف���ات،  وامتزج���ت 
األ�ضن احلوارات  يف تظاهرة ثقافية 
نظمته���ا كلية اللغ���ات الأجنبية يف 
اجلامع���ة الأردنية احتف���اء بالذكرى 

اخلم�ضن على تاأ�ضي�س اجلامعة.

عرو�س اأدائية وا�ضتعرا�ضية ج�ضدها 
طلبة ال�ض���عوب الفرن�ضية والكورية 
والرو�ض���ية  والرتكي���ة  وال�ض���ينية 
واليابانية من الدار�ض���ن يف اجلامعة 
الأل�ض���ن  )ملتق���ى  عن���وان  حت���ت 
والثقافات( تربز ح�ض���ارة ال�ضعوب 
عاداته���ا  واأب���رز  ن�ض���اأتها  وتاري���خ 
وطقو�ض���ها باأ�ض���لوب مت�ض���ق ابه���ر 

احلا�رين. 

فيم���ا قدمت فرقة ك���ورال اجلامعة 
الأردني���ة بقي���ادة الدكت���ور ن�ض���ال 
ن�ض���رات لوح���ات فني���ة وغنائي���ة 

تروي احل�ضارة الأردنية وتاريخها.

ال���ذي  املهرج���ان  جان���ب  واىل 
حظ���ي بح�ض���ور لفت م���ن البعثات 
الدبلوما�ض���ية يف الأردن وجم���ع من 
الطلب���ة، اأقي���م معر����س �ض���م اأبرز 
املنتجات الرتاثية من حتف واألب�ض���ة 
ال�ض���عوب  به���ا  متي���زت  واأطعم���ة 

الأوروبية.
وخالل افتتاح���ه فعاليات املهرجان 
ق���ال نائ���ب رئي�س اجلامعة ل�ض���وؤون 
الكلي���ات العلمي���ة الدكت���ور ر�ض���ا 
اخلوال���دة :« اإنن���ا نحتف���ي بالتعددية 
جتم���ع  الت���ي  واللغوي���ة  الثقافي���ة 

امل�ض���افات ومد  لتقريب  ال�ض���عوب، 
اجل�ض���ور بينها،والت�ض���ال بها عرب 
�ضال�ضل حيوية من امل�ضالح واملنافع«.

واأ�ضاف اخلوالدة:«اإن الحتفاء باللغة، 
هو احتفاء باملعرفة والعلم والتنوع 
والإبداع«،م�ض���را اإىل اأن اللغ���ة اأداة 
نق���ل للح�ض���ارة من جي���ل اإىل جيل، 
ولوله���ا لتاأخ���رت الب�رية قرونا، 
وملا ا�ض���تطعنا الو�ض���ول اإىل احلكمة 
واملعرفة الرتاكمية التي اأحتفتنا بها 

ال�ضعوب«.
واأك���د اخلوال���دة اأن املهرج���ان يتيح 
لطلبة اجلامعة الفر�ضة للتعرف على 
ثقافة ال�ض���عوب الآ�ض���يوية امل�ضاركة 
يف الحتفال عرب لغاتها وح�ضارتها، 
معربا عن اأمله يف ت�ض���جيع زمالئهم 

تظاهرة ثقافية تتالقى فيها االأل�سن والثقافات 
نظمتها كلية اللغات االأجنبية
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م���ن الطلب���ة عل���ى امل�ض���ي قدما يف 
طريق الت�ضال الفعال مع اأمم الأر�س 
مبا يخدم النه�ض���ة الإن�ض���انية ويعظم 

التعاون بن �ضعوب العامل.

من جهتها اأكدت عميدة كلية اللغات 
الأجنبي���ة الدكت���ورة زه���رة عو�س 
على الهتم���ام الكبر ال���ذي توليه 
اجلامعة يف تعلي���م اللغات الأجنبية 
1962وحت���ى  ع���ام   تاأ�ضي�ض���ها  من���ذ 
اإن�ض���اء كلية اللغات فيه���ا عام 2008، 
به���دف الرتكي���ز على درا�ض���ة اللغة 
الأجنبية والآ�ض���يوية التي هي نافذة 
اجلامع���ة عل���ى العامل، م�ض���رة اإىل 
اأن الكلي���ة تدر�س �ض���من م�ض���اقاتها 
)15( لغ���ة، وتطرح )9( برامج ملرحلة 
البكالوريو�س و)4( برامج يف مرحلة 
املاج�ض���تر وبرنام���ج واح���د ملرحلة 

الدكتوراه.

واأ�ض���افت عو����س اإن املهرجان جاء 
بهدف متكن ال�ض���باب م���ن النفتاح 
على املجتمع الدويل والتوا�ض���ل معه 
الع�ر مت�ض���لحن  ملواكبة تطورات 
الثقايف،ومتك���ن  احل���وار  مبه���ارات 
املجتم���ع الأردين م���ن نق���ل اأفكاره 
البناءة ملجتمع���ات املعمورة بلغاتها 

الأم.
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هب���ة الكايد – احتف���اء بيوم اخلريج 
كرمت كلي���ة الزراع���ة يف اجلامعة 
الهيئتن  الأردنية عمداءها واأع�ضاء 
التدري�ضية والإدارية ال�ضابقن وعددا 

من خريجي الفوج احلادي ع�ر.

وقال عمي���د الكلي���ة الدكتور عقل 
من�ض���ور ان احلف���ل ال���ذي تنظم���ه 
الكلي���ة �ض���من احتفالته���ا يف عيد 
اجلامعة اخلم�ضن، يج�ضد اأحد اأهداف 
الكلي���ة يف تعزيز اأوا�ر التوا�ض���ل 
بن اخلريجن وكليتهم، م�ض���را اىل 
عطاء الكلي���ة واجنازاتها عرب اأربعة 

عقود.

واأ�ضاف من�ضور ان الكلية ما�ضية يف 
العمل على تطوير البيئة البحثية من 
خالل حتديث البنية التحتية ورفدها 

بالك���وادر الأكادميية املتميزة، ودعم 
وت�ض���جيع عقد الن���دوات واملوؤمترات 
وور�س العمل يف الكلية لالإ�ض���تفادة 

من اأبحاثها ودرا�ضاتها.

وعرب العميد الأ�ضبق للكلية الدكتور 
�ض���دقي خ�ر عن اعت���زازه بكلية 
الزراعة لكونها واح���دة من اللبنات 
الأردني���ة،  اجلامع���ة  يف  الأ�ضا�ض���ية 
م�ضرا اىل حر�س القيادات املتعاقبة 
اخلط���ط  و�ض���ع  عل���ى  الكلي���ة  يف 
تعن���ى  الت���ي  التنموي���ة،  والربام���ج 

باإعالء �ضاأن القطاع الزراعي.

م���ن جانب���ه ق���ال نقيب املهند�ض���ن 
الزراعي���ن ال�ض���ابق املهند����س عب���د 
الهادي الفالح���ات – خريج الكلية - 
اإن اجلامع���ة الأردنية جزء من ذاكرة 

وعق���ل ووج���دان كل اأردين وعربي 
واجنبي نهل من علومها وجل�س على 

مقاعدها وتفّياأ ظالل اأ�ضجارها.

وخاطب زم���الءه - خريج���ي الفوج 
احلادي ع�ر- يف قوله » اأنتم اليوم 
كما الذين �ض���بقوكم كل يف موقعه 
تت�ض���درون واجهة الجن���از والعمل، 
وتزرعون الأر�س وت�ضيدون امل�ضانع 
واملن�ض���اآت داخل هذا الوطن وخارج 
حدوده ، وت�ض���ابقون الزمن ل�ضناعة 

معجزة اأردنية قل نظرها ».

وا�ضتملت فعاليات يوم اخلريج الذي 
ا�ضتمر ثالثة اأيام، معر�ضا للمنتجات 
الزراعي���ة،  والنبات���ات  والأ�ض���تال 
اإ�ض���افة اىل و�ض���الت فنية ب�ض���وت 

الفنانن ح�ضام وو�ضام اللوزي.

كلية الزراعة
 تكرم كادريها االأكادميي واالإداري
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هب���ة الكايد - كرم���ت كلية الأعمال 
عمداءه���ا  الأردني���ة  اجلامع���ة  يف 
خريجيه���ا  م���ن  وع���ددا  ال�ض���ابقن 
الذين تقل���دوا منا�ض���ب قيادية على 

امل�ضتوين املحلي والعاملي.
وقال عميد الكلية الدكتور مو�ض���ى 
اللوزي يف حفل التكرمي الذي اأقيم 
�ض���من احتف���الت الكلي���ة يف عيد 
اجلامعة اخلم�ض���ن اإن احلفل يج�ض���د 
اأحد اأهداف الكلية يف تعزيز اأوا�ر 

التوا�ضل بن اخلريجن وكليتهم.
واأ�ض���اف اأن ال�ض���ورة الإيجابية التي 
ت�ض���كلت اأثناء م�ض���رة طلبة الكلية 
التدري�ض���ية  وهيئتيه���ا  وعمدائه���ا 
والإداري���ة ال�ض���ابقن، كان له���ا دور 
فاعل يف اإك�ض���اب الكلي���ة الحرتام 
ب���ن  الطيب���ة  وال�ض���معة  والتقدي���ر 

مثيالتها من الكليات.
وتط���رق اللوزي اإىل م�ض���رة عطاء 
اإىل  م�ض���را  واإجنازاته���ا،  الكلي���ة 
اأن الكلي���ة ما�ض���ية يف العم���ل على 
تطويرها نف�ض���ها، ورفدها بالكوادر 

الأكادميية املتميزة، ودعم وت�ض���جيع 
عق���د الن���دوات واملوؤمت���رات وور�س 
الأبح���اث  م���ن  لال�ض���تفادة  العم���ل 

والدرا�ضات.
 وعرب العميد ال�ض���ابق للكلية ومدير 
املعه���د امللك���ي للدرا�ض���ات الديني���ة 
حالي���ا الدكتور كامل اأب���و جابر عن 
الأعم���ال كونه���ا  بكلي���ة  اعت���زازه 
واح���دة من اللبن���ات الأ�ضا�ض���ية يف 
اجلامعة الأردنية، م�ض���را اإىل حر�س 
القي���ادات املتعاقب���ة يف الكلية على 
و�ض���ع اخلط���ط والربام���ج التنموية 
املهتم���ة مبواكبة كل ما هو جديد يف 

عامل الأعمال والإقت�ضاد.
وا�ض���تذكر اأبو جابر زمالءه وطلبته 
املنا�ض���ب  اإىل  الكلي���ة، منوه���ا  يف 
القيادية الت���ي تبووؤوها يف حياتهم 
من روؤ�ضاء حكومات ووزراء ونواب 
الوظائ���ف  م���ن  واأعي���ان وغره���ا 
املحل���ي  امل�ض���توين  عل���ى  الريادي���ة 

والعربي والعاملي.

الكلي���ة  �ض���كر خري���ج  م���ن جانب���ه 
والرئي����س التنفيذي ملرك���ز تطوير 
اأ�ض���اتذة  ا�ض���تيتية  ناي���ف  الأعم���ال 
الكلي���ة ممن علمت���ه عباراتهم كيف 
ي�ض���ق طريق احلياة العملي���ة ويجعل 
من الف�ضل ج�را للو�ضول اإىل ذروة 
النجاح، معربا عن �ضعادته وافتخاره 
لنتمائ���ه للجامع���ة الأردني���ة الت���ي 
ت�ض���كل ج���زءا من ذاك���رة كل طالب 

نهل من علومها.
وا�ض���تملت فعالي���ات حف���ل التكرمي 
الذي ح����ره نائب رئي����س اجلامعة 
ل�ض���وؤون الكليات الإن�ضانية - خريج 
الكلي���ة – الدكت���ور هاين ال�ض���مور 
وع���دد من عم���داء الكلية ال�ض���ابقن 
التدري�ض���ية  الهيئت���ن  واأع�ض���اء 
يف  الأق�ض���ام  وروؤ�ض���اء  والإداري���ة 
الكلية وجمع من طلبتها، على فقرة 
�ضعرية قدمها �ضاعر البلقاء النبطي 
عليان العدوان وو�ضالت مو�ضيقية 

لفرقة القوات امل�ضلحة الأردنية.
 

  

كلية االأعمال تكرم عمداءها وخريجيها ال�سابقني
تعزيزا الأوا�سر التوا�سل بني اخلريجني وكليتهم
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فقرات تثقيفية وتوعوية يف يوم اخلريج 
لكلية التمري�س

فادية العتيبي – احتفاء بيوم اخلريج 
نظم���ت كلية التمري����س يف اجلامعة 
الردني���ة حف���ال عل���ى م���دار يومن 
ت�ض���من اأن�ض���طة وفق���رات ترفيهية 
وم�ض���ابقات �ض���ارك فيه���ا الطلب���ة 

اخلريجون بح�ضور عائالتهم.

واأطلق طلبة الكلية م�ض���رة بعنوان 
» ام����ِس ل�ض���حتك النف�ض���ية« جاب���ت 
�ضوارع اجلامعة ا�ضافة اىل يوم �ضحي 
جم���اين ي�ض���تمل عل���ى حمل���ة تربع 
بالدم بالتعاون مع م�ضت�ضفى اجلامعة 
وبنك الدم الوطني، وتوزيع ن�رات 
�ض���حية تثقيفية، وحوارات توعوية 

عن املخدرات وخماطرها.

وقال عميد كلية التمري�س الدكتور 
موؤي���د اأحم���د مندوب���ا ع���ن رئي����س 

خ���الل  األقاه���ا  كلم���ة  اجلامع���ة يف 
كل  تبن���ت  الكلي���ة  اإن  الفتت���اح:« 
التوجه���ات العلمي���ة والعملي���ة التي 
ترفد اأ�ض���مى مهنة اإن�ضانية بالكوادر 
املوؤهل���ة والت�ريع���ات التنظيمي���ة 
من خ���الل اإعداد الك���وادر الأكادميية 
واملهنية تلبية حلاجات ل�ضوق العمل 

املحلي والإقليمي والعاملي«.
واأ�ض���اف اأن الكلية ت�ضارك يف و�ضع 
ال�ضيا�ض���ات ال�ض���حية لنظام الرعاية 
ال�ض���حية عل���ى امل�ض���توى الوطن���ي، 
وت�ض���اهم يف و�ض���ع ال�ضرتتيجيات 
لل�ض���مو  الوطني���ة  التمري�ض���ية 
نح���و  وقيمه���ا  املهن���ة  بتطبيق���ات 

الأمثل.
وا�ض���تعر�س عميد الكلية يف احلفل 
اأع�ض���اء  م���ن  ع���دد  ح����ره  ال���ذي 
الهيئ���ة التدري�ض���ية والإداري���ة نبذة 

عن ن�ض���اأة الكلي���ة وخططه���ا واأبرز 
الربام���ج الأكادميي���ة الت���ي تطرحها 
�ض���من م�ض���اقاتها، والإجنازات التي 
حققته���ا طيل���ة م�ض���رتها العلمية، 
لفت���ا اإىل �ض���عي الكلي���ة امل�ض���تمر 
لبذل مزيد م���ن العطاء لتقدمي خربة 
هيئتها التدري�ضية واأبحاثهم العلمية 
للو�ضول اإىل اأف�ضل احللول ملعيقات 

وحتديات املهنة.

واأقيم عل���ى هام�س احلف���ل معر�س 
ا�ض���تمل عل���ى �ض���ور فوتوغرافي���ة 
حتاكي م�ض���رة الكلية منذ تاأ�ضي�ضها 
وحت���ى الي���وم، ون����رات تثقيفية 
توعوي���ة ح���ول ع���دد م���ن اأمرا����س 

الع�ر وكيفية الوقاية منها.
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اإبراهي���م ذي���اب – ازدان���ت جدران 
الفن���ون والت�ض���ميم بلوحات  كلية 
اأروقتها  ور�ض���ومات فنية،وعج���ت 
مب���ا يزي���د عل���ى )100( منحوتة فنية 
مبنا�ض���بة  طلبته���ا  اأي���دي  �ض���كلتها 

»مهرجان الفنون الثاين«.
احل���رف  معرو�ض���ات  وانت����رت 
وجموه���رات  حل���ي  م���ن  اليدوي���ة 
تقليدي���ة وعرائ����س الدم���ى يف فناء 
�ض���ورة  بذل���ك  لتكتم���ل  الكلي���ة 
املهرجان بتنوع لف���ت اأثار اإعجاب 
احل�ضور من طلبة اجلامعة واأ�ضاتذتها 
واأهايل الطلبة واملدعوين من املجتمع 

املحلي.

وا�ض���تمل املهرجان عل���ى العديد من 
الفق���رات، فقدم���ت جمموع���ة من 
طلبة ق�ض���م املو�ض���يقى اأغلبهم من 
ال�ضنة الأوىل لوحات فروزية عزفًا 
وغناًء، فيما قدم طلبة ق�ضم الفنون 
امل�رحي���ة ع���دة م�ض���اهد م�رحية 
اأب���رزت مه���ارات الطلبة يف تقم�س 
باأ�ضلوب  ال�ضخ�ضيات وكان بع�ض���ها 

�ضك�ضبري.
وقال عمي���د الكلية الدكت���ور كرام 
يرتج���م  املهرج���ان  »اإن  النم���ري 
توجه���ات اجلامع���ة ب�ض���كل عام يف 
التفاعل م���ع املجتمع املحلي، وكذلك 
اأغرا����س الكلي���ة بعر����س اجن���ازات 

الطلب���ة من خمتل���ف اأق�ض���ام الكلية 
وامل�رحية  واملو�ض���يقية  الب�ري���ة 
لأهاليهم وللمجتمع على حد �ضواء«.

 
واأ�ض���اف النم���ري اأن كلي���ة الفنون 
ت�ض���ر بخطى ثابتة وروؤية وا�ض���حة 
وحتقي���ق  الكلي���ة  تطوي���ر  نح���و 
الطموحات يف الو�ضول اإىل م�ضتوى 
مرم���وق حملي���ًا وعاملي���ًا، وتخري���ج 
طلبة يحملون ارث املا�ضي وتطلعات 

امل�ضتقبل.
 

كلية الفنون تقيم مهرجانها الثاين
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زكري���ا الغ���ول - �ض���من احتف���الت 
اجلامعة الأردنية مبرور خم�ضن عاما 
على تاأ�ضي�ض���ها، نظم���ت كلية العلوم 
الرتبوية معر�س �ضور يروي تاريخ 
تط���ور الكلية واآخر يعر����س الإنتاج 
العلمي لأع�ض���اء الهيئة التدري�ض���ية 

فيها.
وا�ضتمل املعر�س على �ضور خمتلفة 
عر�ض���ت تاريخ الكلية منذ ن�ض���اأتها 
ع���ام 1973 وتط���ور البن���ى التحتي���ة 
واخلط���ط  الأكادميي���ة  والربام���ج 
الدرا�ض���ية، اإىل جانب �ضور للرعيل 
الأول من اأع�ض���اء الهيئة التدري�ضية 

والطلبة اخلريجن.
واحتوى معر����س الكتب على زهاء 
)170( منتجا فكريا لأع�ض���اء الهيئة 
التدري�ضية يف الكلية ق�ضمت بح�ضب 
الأق�ض���ام الأكادميي���ة الت���ي تتبع لها، 
وهي علم النف�س الرتبوي واملناهج 
الرتبوي���ة  والإدارة  والتدري����س 

كلية العلوم الرتبوية
 تنظم معر�سا يروي ن�ساأتها وتطورها

والأ�ضول والإر�ضاد والرتبية اخلا�ضة 
وعلم املكتبات واملعلومات.

وثمن نائب رئي�س اجلامعة ل�ض���ووؤن 
الدكتور هاين  الإن�ض���انية  الكلي���ات 
ال�ض���مور اجناز الكلية داعيا اإىل بذل 
املزي���د من اجلهود للو�ض���ول بالكلية 
اإىل م�ض���اف  وخدماته���ا واأن�ض���طتها 
مثيالته���ا يف العامل واأن تلعب دوراً 

قياديًا يف تقدم ميدان الرتبية.
من جانبه قدم عميد الكلية الدكتور 
حممد وليد البط�س اإيجازا عن ن�ض���اأة 
الكلية وتطورها م�ضرا اإىل اأن عدد 
الطلبة العام احلايل بلغ )2588( طالبا 
وطالبة، وعدد اأع�ضاء هيئة التدري�س 
يف الكلي���ة بل���غ )95( ع�ض���وا و )47( 

موظفا اإداريا وفنيا.
واأو�ضح البط�س اأن الكلية داأبت على 
تق���دمي احلل���ول ملواجه���ة التحدي���ات 
الت���ي تواج���ه النظ���ام التعليم���ي يف 
الأردن بحيث �ض���اهمت ب�ضكل مهم 

وملمو����س بتقدمي احلل���ول الإبداعية 
الأردني���ة وبالإعداد اجليد  للمدار�س 
واملر�ض���دين  واملديري���ن  للمعلم���ن 
واملتخ�ض�ض���ن يف الرتبي���ة اخلا�ض���ة 
والقادة الرتبوين من خالل الأبحاث 
القيمة التي تقوم بها الكلية وكذلك 
م���ن خالل التدري����س واخلدمات التي 
تقدمها، لت�ضنف من الكليات الرائدة 

يف العامل العربي.
وعن تطلع���ات الكلية قال:" ن�ض���عى 
اإىل ت�ري���ع ودعم نيل جميع برامج 
الكلية ل�ض���هادة �ض���مان اجل���ودة من 
هيئة العتماد املحلية، لإ�ضفاء �ضمة 
اجل���ودة عل���ى مدخ���الت وعمليات 
وخمرج���ات العملي���ة التدري�ض���ية"، 
اإىل جانب اإيالء خدمة املجتمع عناية 
خا�ض���ة من خالل الإ�ض���هام يف اإعداد 
الك���وادر املوؤهلة تربوي���ا للعمل يف 
موؤ�ض�ض���ات املجتم���ع الرتبوية وعقد 
املوؤمت���رات وور����س العم���ل لتدار�س 
امل�ضكالت التي تعاين منها املوؤ�ض�ضات 

الرتبوية املختلفة ومعاجلتها.

�سمن احتفاالت اجلامعة يف اليوبيل الذهبي
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داعميه ويكرم  العاملي  بيومه  "اآيا�ستا" يحتفل 

زكريا الغول - اأقام مكتب التدريب 
 IAESTE( يف اجلامع���ة الأردني���ة
الآيا�ضتا  يوم  مبنا�ضبة   )JORDAN
العامل���ي حف���اًل تكرميًي���ا لل����ركات 
والأفراد الداعمن لن�ضاطات املكتب.
وق���ال مدير املكت���ب يف اجلامعة د. 
م�ر الزغول اإن التكرمي جاء تقديرا 
جله���ود الداعم���ن لأن�ض���طة املكتب 
عرب الأعوام املا�ضية من خالل تاأمن 
فر�س التدريب العمل���ي الأمر الذي 
اأ�ضهم يف الرتقاء  مب�ضتوى ال�ضباب 
الأردين اإىل درجة عالية من الكفاءة 

والحرتاف.   
   

بدورهم لف���ت امل�ض���اركون اإىل اأن  
احتفالت  �ضل�ض���لة  تكرميهم �ض���من 
اجلامع���ة يف عيده���ا اخلم�ض���ن م���ا 
ه���و اإل تاأكيد على الهوي���ة الثقافية 

والعلمي���ة والوطني���ة الت���ي امتازت 
بها منذ تاأ�ضي�ض���ها وتر�ضيًخا ملفهوم 
التب���ادل الثقايف الطالب���ي وتعزيزا 

لثقافة النتماء والولء.
 

ويج���در الذكر ب���اأن الأردن ان�ض���م 
ملنظم���ة اليا�ض���تا م���ن خالل �ض���عي 
اجلامعة الأردنية الدائم اىل احل�ضور 
الفعال على ال�ضاحة الدولية يف العام 
1978 ليك���ون من الدول الرائدة على 

م�ضتوى العامل.
 

 IAESTE( واأر�ضل مكتب التدريب
Jordan –( من���ذ تاأ�ضي�ض���ه زه���اء 
1200 طال���ب اأردين معظمه���م م���ن 
اجلامع���ة الأردنية اإىل خمتلف الدول 
الأع�ض���اء يف املنظمة وا�ضتقطب ما 
يزيد على 700 طالب اجنبي لق�ض���اء 

ف���رتة التدريب العمل���ي يف الأردن 
من خالل عرو����س التدريب املقدمة 
من خمتلف ال�ركات واملوؤ�ض�ض���ات 
العامل���ة على  الهند�ض���ية  واملكات���ب 

اأر�س اململكة الأردنية الها�ضمية.
 

التدري���ب  مكت���ب  وح�ض���ل   
يف   )IAESTE – Jordan(
اجلامعة عل���ى املرتب���ة الأوىل لأربع 
�ض���نوات متتالية يف جم���ال التبادل 

الطالبي على م�ضتوى العامل.

الآيا�ض���تا  منظم���ة  اأن  اإىل  وي�ض���ار 
العاملية التي تاأ�ض�ض���ت يف العام 1948 
تعنى بتبادل الطلبة لغايات التدريب 
العمل���ي ب���ن ال���دول الأع�ض���اء يف 

املنظمة والبالغة 82 دولة.

اأوبريت »ال�سرو والقباب« 
يروي حكاية وطن وجامعة على م�سرح احل�سن
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املكان: ل يت�ض���ع امل����رح اأن يكون 
مكانه.

األب���وم ذكري���ات َحف���رت  الزم���ان: 
�ض���وره تاري���خ ما�ٍس جمي���ل، تفوح 
منه رائحة القهوة واخلبز لتعبق يف 
قل���وب فر�ض���انه العا�ض���قن، ويكرب 
بومي�ض���ه  ويت����رب  الع�ض���ق  ذاك 
حلا�ر ب���داأت ت�ض���ع مالحم���ه نورا 
وتورق زنبق���ا، لتعان���ق بتالتها غدا 

م�رقا واأمال جديدا.
احل���دث: اأهزوجة وطني���ة لتظاهرة 
ذهبي���ة ت�ض���هد ولدة تاري���خ عري���ق 
وح�ضارة �ضاخمة، يف حكاية ل ت�ضبع 
منها الأفئ���دة لتبوح مبا يعجز الكالم 

عن قوله.   

يف  �ض���انعوها  اأب���دع  فني���ة  حتف���ة 
ت�ض���كيلها مبنتهى احلرفية والتقان، 
اأخذت احلا�رين يف تفا�ض���يلها من 
مل���كان، وعرباأزمنة متداخلة  مكان 
تعان���ق بع�ض���ها البع�س لت�ض���كل يف 
نهاية املطاف ق�ضة بلد وحكاية �ضعب.

اأنامل ت�ض���ع فخرا واعتزازا نق�ض���ت 
م�ض���رة وطن وتاريخ م�رف، ملعت 
مالحمه م���ع اأول نق����س للحجر منقه 
العروب���ة،  »ب���رتاء«  النبطي���ون يف 
وامت���دت ع���رب رحل���ة م���ن الزمان 
وامل���كان، لتت�ض���ابك باأنام���ل عظماء 
�ضيدوا من لبناتها �رح عز وفخار، 
�ض���انعن اأيقون���ة اأحتف���ت بقبابه���ا 

الأنظار، معلنن ولدة منارة خّلدت  
ح�ضارة الأوطان.

كلم���ات ن���رت، واأحل���ان طوع���ت، 
واإيحاءات ر�ضمت، ورق�ضات تهادت، 
واإ�ضاءة �ض���طعت، واأ�ضوات جلجلت، 
اجتمع���ت  كله���ا  ازدان���ت،  واأل���وان 
واألق���ت بنا يف قلب امل���كان، ونقراأ 
تاري���خ الزمان، يف »مغن���اة« تاأخذك 
والهي���ام،  الده�ض���ة  م���ن  رحل���ة  يف 
ب���دًء م���ن اأول نق�س للحج���ر، وحتى 
»القباب« التي �ض���يدت على بوابتها، 
حيث بوابة العبور لتاريخ ت�ض���تنر 

به اأجيال واجيال. 

اأوبريت »ال�سرو والقباب« 
يروي حكاية وطن وجامعة على م�سرح احل�سن

اأيقونة احتفاالت اجلامعة االأردنية يف عيدها اخلم�سني...

كتبت : فادية العتيبي
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ال�رو والقباب؛ اأوبريت،  امتزجت 
فيه اأجمل الكلمات واأعذب الأحلان، 
يف تع���اون لي����س الأول م���ن نوع���ه 
بن �ض���اعر الوط���ن الراح���ل حبيب 
الزيودي، والفنان املو�ض���يقي حممد 
وا�ض���ف، يف عم���ل فن���ي حم���ل من 
اخل�ضو�ض���ية ثق���ل ال���وزن وعظ���م 

ال�ضاأن.
»ال����رو والقب���اب« ه���و العن���وان 
ال���ذي تغنى  التعب���ري لالأوبري���ت 
ب���اأم اجلامع���ات »اجلامع���ة الأردنية« 
يف حف���ل يوبيله���ا الذهب���ي، حاكى 
مب�ض���اعرنا تاريخا عميقا وح�ض���ارة 
اإن�ض���انية بقيت �ض���واهدها وا�ض���حة 

للعيان.
يف  الأوبري���ت  قيم���ة  وانح����رت 
لوحات���ه ال�ض���ت بخ�ضو�ض���ية عالي���ة 
بح�ض���ب خمرجه وملحن���ه وامل�رف 
عليه �ضينوغرافيًا حممد وا�ضف ملا 

حملته من دللت عميقة لي�س حول 
م�ض���رة اجلامع���ة فقط، ب���ل تعداها 
م�ض���رة الأردن عموم���ًا، وم�ض���رة 
املل���ك عب���د اهلل الث���اين عل���ى وجه 
اخل�ض���و�س، كون املغن���اة تربط يف 
مقاطع منها بن تاأ�ضي�س اجلامعة يف 
العام 1962 وولدة امللك عبد اهلل يف 

العام نف�ضه.
واأ�ض���اف وا�ض���ف اأن العن���وان الذي 
حمل���ه العم���ل » ال����رو والقباب » 
مل ي���اأت اعتباط���ا مل���ا اكتنف���ه م���ن 
ج���اء  فال����رو«  عميق���ة،  دللت 
دللة على املكان الذي �ض���يدت على 
اأر�ض���ه اجلامعة الأردنية والذي كان 
يف الأ�ض���ل متنزها تك�ض���وه اأ�ضجار 
ال�رو، اأما » القب���اب« فهي املفردة 
الت���ي اأعطت وزنا ووقارا، ملا لها من 
قدا�ضة ، حيث اأن اأول دخول للجامعة 

ياأتي من حتتها.

واأكد وا�ض���ف اأن فريق العمل �ض���ابق 
الزم���ن لإجن���از اأيقون���ة احتف���الت 
اجلامعة ب�ضكل �ضلب الأنظار، واأبهر 
الأ�ضماع، مرت�ضفن من حالوة كلماته 
رتو����س جمع���ت ب���ن عبق املا�ض���ي 
واإب���داع احلا����ر حتى ظهر ب�ض���كل 

يليق بحجم احلدث.
» ال����رو والقب���اب« مغن���اة وطنية 
�ض���مت ب���ن جنباتها لوحات �ض���ت 
توج���ت بعناوي���ن لفت���ة، ا�ض���تهلت 
بافتتاحي���ة عجت باأ�ض���وات اخليول 
وق���رع الطب���ول ودق احلج���ر فعا�س 
احل�ض���ور حامل���ن اأجواء م���ن البداوة 
والأ�ض���الة واخليال وهو يق�س علينا 
مرتديا عباءت���ه وقد لطختها نرات 
م���ن ت���راب نفث���ت عب���ق الأج���داد، 
الفن���ان اأ����رف اباظة؛ ذاك ال�ض���يخ 
الذي تقم�س بهيبة ووقار �ضخ�ض���ية 
الراوي و����رد تاريخ الوطن وتاريخ 

اجلامعة.   
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اللوحة االأوىل« نقو�س احلجر«

اأهلي وقهوتهم بالطيب عابقة
يوؤمها النا�س فر�ضا وع�ضاقا

يف الأردنية �ضع احلرف معجزة
ين�ضاب من بوحها حربا واأوراقا

متّي���زت ه���ذه اللوحة بح����س مرهف 
ع���زف على اأوت���ار احلنن للما�ض���ي  
قلوبن���ا  اإىل  ت�ض���عبت   ، اجلمي���ل 
ووجدانن���ا، حيث �ض���اغتها مفردات 
الب���داوة التي غلفته���ا رائحة القهوة 
املنبعثة من الدلة، والفر�ض���ان الذين 
مالأ الع�ض���ق قلوبهم، ورغيف اخلبز 
الأبي�س الذي عك�س �ض���فاء قلوبهم، 
وع���ن الأفراح الت���ي زينتها زغاريد 
وتعالي���ل اأمهاتن���ا فرح���ا مبيالد هرم 
اأكادميي هو هكذا الآن .... وتاأ�ض���ي�س 

اجلامعة الأردنية عام 1962.

اللوحة الثانية »حكاية حرب«

ميمُت وجهي �ضطر بابك واجتهُت اإىل 
قبابك

وخ�ض���عُت اإذ حطَّ اليمام على القباب 
واإذ �ضما بك

���ًة واحلرب �ضَع  وال�ض���م�س �ض���الت ف�ضَ
على كتابك

ما ال�ضعر اإل ال�ّرو لّوح من بعيد يف 
�ضبابك

ما زادت اخلم�ضون فيك
�ضوى التجدد يف �ضبابك

حمل���ت م���ن ا�ض���مها معنى ي�ض���عب 
و�ض���فه، اإن ع�ض���ف الفكر الأذهان، 
ف���ذاك احل���رب الذي �ض���ال م���ن اإرادة 
وب�ض���الة اأبنائ���ه كت���ب حكاي���ة وطن 
وحكاي���ة »الأردن« ال���ذي جتلى على 
املكان م���ن خ���الل تاأ�ض���ي�س اجلامعة 
وردهاته���ا  بجدرانه���ا  الأردني���ة، 
اأحداث���ا  الت���ي هم�ض���ت  وف�ض���اءاتها 

وق�ض�ض���ا دججت بنجاح���ات اأبنائها، 
واأح���الم �ض���بابها الت���ي ن�ض���جت بن 

اأ�ضجار ال�رو التي تك�ضو اأرا�ضيها.

اللوحة الثالثة: »الثلج وال�سباب«

�رو بهي يف ال�ضباب
هو مثل قلبي  ل غياب ول ح�ض���ور 

ول ح�ضور ول غياب
ل اأدري هل حط ال�ضحاب عليه

اأم مد اليدين اإىل ال�ضحاب
ال�رو حول ال�ضور رهبان على األق 

القباب
طالبها يا يا�ضمينة اأورقي بالنور

 وه���ي هن���اك حت�ض���نهم كاأحوا�س 
الزنابق يف الرتاب

يف ه���ذه اللوحة برزت خ�ضو�ض���ية 
املنطقة التي �ض���يدت عليها اجلامعة 
» اجلبيه���ة«، م���ن حي���ث طبيعته���ا 
يف ف�ض���ل ال�ض���تاء حيث الثلج الذي 
يك�ضو املنازل، وال�ضباب الذي يغلف 
امل���كان، ليتغلغل اإىل قلوب وعقول 
من �ض���كنوها وبعث فرح���ا و�روا 

يعم يف الأرجاء.

اللوحة الرابعة » دروب الورد«
اأردن يا بلدي 

ويا �ضوع احلروف على فمي
ي���ا درار فاطم���ة التي تبك���ي لدمعة 

مرمي
هز امل�ضيح ال�ضليب فالق قلب امل�ضلم

بوركت اأم اجلامعات 
ونحن ل�ضمك ننتمي
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الرق�ضات واحلركات الأدائية : رامز 
مقط�س – كري�ضتن قاقي�س – اأحمد 
عموري – بي�ض���ان خليفة – �ض���امر 
القي�ض���ي – نيفن قاقي�س – اأ�ض���امة 
امل����ري – نتايل ملح����س – رمزي 

مقط�س – اأ�ضيل قاقي�س 
من�ضقة حجوزات التدريبات : حنان 

الزريقي
حترير لغوي : لوؤي اأحمد

الت�ض���وير الفوتوغرايف : �ض���قراط 
قاحو����س – حمم���د الط���رزي – اإياد 

ال�ضعيد – نادر الدعجة
من�ضقة العمل : وفاء اخلطيب

الإخ���راج والإ����راف الفني : حممد 
وا�ضف 
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حمم���د مبي�ض���ن- قدم���ت عم���ادة 
�ض���وؤون الطلبة يف اجلامعة الأردنية 
»ليل���ة فرح من اجلامعة« على م�رح 
املرك���ز الثق���ايف امللك���ي يف عمان 
بح�ض���ور رئي����س اجلامع���ة الدكتور 

اخليف الطراونة.
وت�ضمنت فعاليات »ليلة فرح« التي 
اأقيم���ت احتف���اء بالعي���د اخلم�ض���ن 
لتاأ�ض���ي�س اجلامعة ا�ضتعرا�ضا غنائيا 
نتغن���ى  دوم���ا  »وبا�ض���مك  بعن���وان 
الطلب���ة  �ض���وؤون  عمي���د  »اإ����راف 
الدكت���ور نايل ال�رعة، ومب�ض���اعدة 

نائبه الدكتور ح�ضن ال�ضعود، و �ضعر 
الدكت���ور را�ض���د عي�ض���ى، واملهند�س 
ت���وىل  فيم���ا  قدي�ض���ات،  �ض���فوان 
التلحن املو�ض���يقي الدكتور ن�ض���ال 
ن�ض���رات، واأخ���رج العر����س حمزة 

املومني.
واملغناة ق�ض���ة تروي ت�ضل�ضل وتدرج 
احلالة التي يعي�ض���ها الطالب بدءا من 
دخوله بوابات اجلامعة بلبا�ض���ه الذي 
ال���رتاث والهوي���ة الوطنية  يعك����س 
وت���درج احلالة التي يعي�ض���ها الطالب 
يف اجلامع���ة وم���ا بع���د تخرجه عرب 

جمموع���ة م���ن اللوح���ات الغنائي���ة، 
واختتمت املغن���اة باأهزوجة اجلامعة 
التي كتبت باأحل���ان تراثية للفنانن 

ح�ضام وو�ضام اللوزي.
وق���ال ن�ض���رات اإن جمي���ع الأحلان 
املو�ضيقية جاءت متوائمة ومتناغمة 
مع اللوحات ال�ضعرية بحيث ان�ضابت 
بجمالها الب�ضيط واإيقاعاتها املتنوعة 
واملتناغم���ة ف�ض���ال ع���ن الت�ض���كيل 
النحوي املتنوع بح�ض���ب احلالة التي 

حتدث عنها الن�س ال�ضعري.
 واأ�ض���اف ن�ضرات اأن العمل الغنائي 

 " فرح  "ليلة 
تروي ق�س�س وحمطات اجلامعة بعبق التاريخ واالأ�سالة

قدمتها" �سوؤون الطلبة" يف " الثقايف امللكي"

49

انشطة وفعاليات



اأبرز حمطات جامعية مهمة بدءا من 
تاري���خ اجلامعة عندم���ا افتتح جاللة 
امللك املغفور له احل�ض���ن بن طالل_ 
طي���ب اهلل ثراه_ اجلامعة عام 1962م 
و�ضول اإىل عهد جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين ال���ذي يويل اجلامع���ة رعايته 

وعنايته الكرمية.

وراف���ق املغن���اة ن�ض���و�س نرية من 
اأداء الطال���ب عمر العطيات، وتنفيذ 
وتوزيع مو�ض���يقي حممد الزيتاوي، 
يف حن توىل �ضامي عتيالت التدقيق 
ت�ض���ميم  م���ن  والديك���ور  اللغ���وي، 

وتنفيذ زيزيت اأبو خ�را، وبا�ض���مة 
بني يون�س وخالد عطية ورائد عزت 
م���ن املر�ض���م اجلامعي، فيم���ا تولت 
با�ض���مة بن���ي يون�س الإ����راف على 
املكي���اج واملالب����س، ومبتابع���ة اإدارية 
لعمر عبي���دات ومتابع���ة فنية لكل 

من نادر الدعجة ورائد اأبو قورة.

ويف �ض���ياق مت�ض���ل افتتح الطراونة 
يف قاع���ة الأمرة فخر الن�ض���اء زيد 
ال���ذي  الت�ض���كيلي  الفن���ي  املعر����س 
فني���ة  لوح���ة   )100( زه���اء  ت�ض���من 
ت�ض���كيلية من اإنت���اج واإبداعات طلبة 

املر�ضم اجلامعي .
وا�ض���تمل املعر����س عل���ى بانورام���ا 
ال�ض���ور الفوتوغرافية التي اأظهرت 
ن�ض���اطات وفعالي���ات اجلامعة خالل 
مراحل خمتلفة منذ تاأ�ضي�ضها وحتى 
الع���ام احل���ايل، كم���ا  متي���ز املعر�س 
بلوحات زيتية واألوان مائية، اإ�ضافة 
اإىل قط���ع زجاجية زخرف���ت باألوان 

الزجاج. 
ح�ر احلف���ل الفني وزي���ر الثقافة 
ال�ضابق الدكتور �ض���الح جرار ونائبا 
ر�ض���ا  الدكت���ور  اجلامع���ة  رئي����س 
والدكتورة هال���ة اخليمي  اخلوال���دة 
احلوراين وع���دد من عمداء الكليات 

وح�ضد كبر من املواطنن.
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فادي���ة العتيب���ي- بح�ض���ور عدد من 
الفل�ضطينية  ال�ضفارة  امل�ضوؤولن يف 
الفل�ضطيني،افتتح  الوطني  واملجل�س 
عمي���د �ض���وؤون الطلب���ة يف اجلامعة 
الأردني���ة الدكت���ور ناي���ل ال�رع���ة 
معر�س » على اأ�ض���وار القد�س« الذي 
اأقيم بالتع���اون مع مكتب �ض���وؤون 

الطلبة الوافدين يف اجلامعة.
ويه���دف املعر����س اإىل احلف���اظ على 
هوي���ة القد����س عربي���ة واإ�ض���المية، 
وجمابه���ة حمل���ة التهويد ال�ر�ض���ة 
الت���ي يه���دف الحت���الل الإ�رائيلي 
من خاللها اإىل ت�ض���ويه وج���ه املدينة 
املقد�ض���ة، وطم����س مع���امل العروبة 
تراثه���ا  فيها،وتدم���ر  والإ�ض���الم 

التاريخي واحل�ضاري والإن�ضاين.
وا�ض���تمل املعر�س الذي ا�ضتمر ثالثة 

اأيام على زاوية تربز دور الها�ضمين 
مدين���ة  يف  املقد�ض���ات  رعاي���ة  يف 
القد����س والإعم���ار الها�ض���مي فيها، 
وزاوية اأخرى للرئي�س الفل�ض���طيني 
ال�ض���ابق يا����ر عرف���ات وم���ا قدمه  
خلدمة الق�ض���ية الفل�ضطينية وخدمة 

القد�س ال�ريف.

و�ضم املعر�س يف جنباته زوايا تلقي 
ال�ض���وء عل���ى املدينة املقد�ض���ة خالل 
حقب���ات خمتلفة من الزم���ن، تاأكيدا 
عل���ى عروبته���ا ومكانته���ا الدينية، 
منه���ا » ياقد����س يا مه���د الأديان« و« 
القد�س ع���رب التاريخ« و« القد�س يف 

الذاكرة« وغرها من العناوين.

واحتوى عل���ى زوايا ت���ربز الرتاث 
املقد�ض���ي،  وال���زي  الفل�ض���طيني 
و�ض���ور  لوح���ات  اإىل  بالإ�ض���افة 
الأذه���ان  اإىل  تعي���د  فوتوغرافي���ة 

جماليات املدينة العربية الإ�ضالمية.
ح����ر حفل الفتت���اح املدي���ر العام 
الفل�ضطيني جنيب  الوطني  للمجل�س 
للجن���ة  الع���ام  والأم���ن  القدوم���ي، 
امللكي���ة ل�ض���وؤون القد����س الدكت���ور 
عبد اهلل كنعان، وعدد من الأع�ض���اء 
الفل�ض���طيني  الوطن���ي  املجل����س  يف 
الفل�ضطينية، ومدير قناة  وال�ضفارة 
ع���ودة طارق اجلاب���ي، ومديرمكتب 
�ضوؤون الوافدين يف اجلامعة الدكتور 

نبيل املجايل، وجمع من الطلبة.

يربز دور الها�سمني يف رعاية القد�س واعمارها
على اأ�سوار القد�س نلتقي 
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هب���ة الكاي���د -  �ض���من �ضل�ض���لة من 
الن�ض���اطات الثقافي���ة نظمت وحدة 
الإع���الم والعالقات العامة والثقافية 
يف اجلامعة الأردنية،معر�ضا للكتاب 
امل�ض���تعمل لتوف���ر الكتب باأ�ض���عار 
زهيدة تعزيزا لظاهرة القراءة لدى 

الطلبة.
ويهدف املعر�س الذي يقام بالتعاون 
مع » اأزبكية عمان » اىل ن�ر ثقافة 
الق���راءة وجع���ل الكت���اب مبتن���اول 
اجلميع حي���ث تباع الكتب با�ض���عار 
رمزية ل تتجاوز يف حدها الأق�ض���ى 
الأربع���ة دنان���ر حت���ى ل تقت����ر 

القراءة على فئة دون اخرى.

وقال مدير مكتبة » ازبكية عمان » 
ح�ضن يا�ضن، ان املعر�س ي�ضم اكر 
م���ن 6 اآلف كتاب باللغت���ن العربية 
والجنليزي���ة تغطي �ض���تى املجالت، 
مت �راوؤه���ا من دور ن����ر خمتلفة 

ا�ضعارها  بكميات كبرة وتب�ض���يط 
للطلبة.

وا�ض���ار يا�ض���ن اىل ان هناك العديد 
من الطلب���ة يرتاجعون عن رغبتهم 
يف ق���راءة كتاب معن لعدم متكنهم 

من دفع �ضعره الباهظ.
وفق���ا  الكت���ب  طبيع���ة  وتنوع���ت 

وديني���ة  علمي���ة  ب���ن  ليا�ض���ن 
اإ�ض���افة  واأدبية وفكرية،  و�ضيا�ض���ية 
اىل ال�ضال�ض���ل واملو�ض���وعات العاملية 
القيا�ض���ية«  »غيني����س  كمو�ض���وعة 
و�ضل�ضلة«داميز«،اىلجانب القوامي�س 
وغرها م���ن املجموع���ات والكتب 

القيمة.

يف اليوم العلمي ملركز املياه والطاقة والبيئة
افتتاح اأول فرع جلمعية اإدامة لن�سر الوعي 

مبوا�سيع الطاقة واملياه والبيئة 
�ض���ناء ال�ض���مادي - قال نائب رئي�س 
اجلامع���ة الأردنية ل�ض���وؤون الكليات 
العلمي���ة الدكتور ر�ض���ا اخلوالدة اإن 
رف���د  دورا يف  الأردني���ة  للجامع���ة 
قطاعات الطاقة بكوادر متخ�ض�ض���ة 
وموؤهل���ة لديها خ���ربات كفيلة حلل 

م�ضكلة الطاقة يف الأردن  .
واأ�ض���ار اخلوالدة خالل افتتاحه اليوم 
العلم���ي اخلا�س مب�روع ماج�ض���تر 
الطاقة املتج���ددة اإىل اهتمام اجلامعة 
يف دعم وم�ض���اندة اجلهود الوطنية 
قطاع���ات   حتدي���ات  مواجه���ة  يف 
الطاقة يف ظل تزايد ارتفاع اأ�ض���عار 
امل�ض���تقات النفطي���ة على امل�ض���توى 

العاملي.
ويه���دف الي���وم العلمي ال���ذي نظمه 
مرك���ز املي���اة والطاق���ة والبيئة يف 
اجلامع���ة �ض���من احتف���الت اجلامعة 
يف عيده���ا اخلم�ض���ن وف���ق مديره 
الدكتور اأحمد ال�ض���المية اإىل تعريف 

الطلبة با�ضتخدامات الطاقة املتجددة، 
تر�ض���يد  مبفه���وم  الوع���ي  ون����ر 
ا�ضتهالك الطاقة، ف�ضال عن التوا�ضل 
م���ع القطاع اخلا�س و ال�ركات التي 

تعنى بالطاقة.
الإقليمي  املكتب  وا�ض���تعر�س مدير 
مل�ضاريع الحتاد الأوروبي يف العقبة 
الدكتور ع�ض���مت كراد�ض���ة الربامج 
التمويلية الت���ي يطرحها الحتاد يف 

جمالت املياه والطاقة والبيئة .
م���ن جانبه���ا اأعلنت مدي���رة جمعية 
»اإدام���ة« للطاقة واملي���اه والبيئة هالة 
زواتي عن افتتاح اأول فرع للجمعية 
داخل اجلامعة الأردنية حتت عنوان » 
اإدامة U« للم�ضاهمة يف ن�ر الوعي 
لدى الطلبة مبوا�ض���يع الطاقة واملياة 

والبيئة.
وتع���د »اإدام���ة« جمعي���ة اأعمال غر 
ربحي���ة تعن���ى باإدامة الطاق���ة واملياه 

والبيئة.

وعل���ى هام����س اليوم العلم���ي افتتح 
الدكتور اخلوالدة املعر�س املتخ�ض�س 
يف الطاق���ة املتجددة، مب�ض���اركة عدد 
م���ن ����ركات القطاع اخلا����س التي 
تعن���ى برت�ض���يد ا�ض���تهالك الطاق���ة 

والبيئة واملياة .
وت�ض���منت فعالي���ات الي���وم العلمي 
على عقد حما����رات وور�س عمل 
املتجددة،  الطاقة  ا�ض���تخدامات  حول 
وكيفي���ة توف���ر الطاق���ة، وتدريب 

الطلبة على كفاءة ا�ضتخدام الطاقة.

برنام���ج  م����روع  اأن  اإىل  ي�ض���ار 
يف  املتج���ددة  الطاق���ة  ماج�ض���تر 
اجلامعة الأردنية يعد الأول من نوعه 
يف الأردن، ويبل���غ عدد طلبته )11 ( 
طالبا وطالبة، وترتكز مو�ض���وعاته 
املتج���ددة  الطاق���ة  م�ض���ادر  ح���ول 
وكيفية زيادة كفاءة الطاقة املتجددة 
والقوانن والأنظمة املتعلقة مب�ضادر 

الطاقة واإدارتها .
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اأطلقت يف رحاب " االأردنية"
مبادرة للم�ساهمة يف احلد من العنف �سد املراأة  �سمعة"...  "�سباب 

فادي���ة العتيبي- تاأكي���دا على تفعيل 
دور ال�ض���باب يف التنمية، ا�ضت�ضاف 
مرك���ز درا�ض���ات امل���راأة يف اجلامعة 
الأردنية حفل اإطالق �ض���بكة »�ضباب 
�ضمعة«، التي اأعدتها اللجنة الوطنية 
به���دف  امل���راأة  ل�ض���وؤون  الأردني���ة 
امل�ض���اهمة يف احل���د من العنف �ض���د 

املراأة.

وبرزت فكرة اإن�ض���اء ال�ض���بكة التي 
تع���د الوحي���دة يف نوعية اأع�ض���ائها 
العرب���ي،  الوط���ن  م�ض���توى  عل���ى 
والتي جرى اإطالقه���ا برعاية رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�ض���باب، من اأع�ضاء 
ال�ض���بكة«الأم« املناه�ض���ة للعنف �ضد 
امل���راأة« �ض���معة« الت���ي انطلق���ت يف 

رحاب اجلامعة الأردنية عام 2008.
اللجن���ة الوطني���ة الأردنية  وتبن���ت 
ل�ض���وؤون امل���راأة الفك���رة، من خالل 
تو�ضيع قاعدة اأع�ضاء �ضبكة »�ضمعة« 
والعم���ل  فيه���ا،  ال�ض���باب  واإدم���اج 
عل���ى تطوير دوره���م، وفتح املجال 
قدراته���م  للتعبرع���ن  اأمامه���م 
القيادي���ة والفكري���ة، ونقله���م م���ن 
مرحل���ة املعلوم���ات املخت�رة حول 
العنف �ض���د املراأة اإىل مرحلة الن�ضج 
الفكري، والتجهيز لإعداد الطاقات 
ال�ضبابية وتوجيهها ملرحلة امل�ضاهمة 

للق�ضاء على تلك الظاهرة.
للجن���ة  العام���ة  الأمين���ة  واأك���دت   
الوطنية ل�ض���وؤون املراأة اأ�ضمى خ�ر 
خالل احلفل على �رورة نبذ العنف 
املوجه �ضد املراأة بكافة اأ�ضكاله، واأن 

ل يكون له مكان يف جمتمعاتنا.
و�ض���ددت خ����ر على ع���دم القبول 
باأي �ض���لوك عنيف من �ضاأنه امل�ضا�س 
باملراأة وكرامتها، لفتة اإىل �رورة 
تغليب لغ���ة احلوار لتف���ادي العنف 
املوجه نحوه���ا، ودعت اإىل �رورة 
وال�ض���لوكيات،  بالأفع���ال  التحك���م 
الثقاف���ة  ون����ر  الغي���ظ،  وكظ���م 
املجتمعية حول تلك الظاهرة املوؤرقة 
واملفاهي���م  بالثقاف���ة  وا�ض���تبدالها 
ال�ض���ائدة الت���ي ين�ض���اق له���ا البع�س، 
ملحاربتها و�ض���ول  اإىل بيئة �ض���حية 

واآمنة للمراأة.
 م���ن جانب���ه ق���ال رئي����س املجل����س 
الأعل���ى لل�ض���باب الدكت���ور �ض���امي 
املجايل اإن الأردنيات حققن جت�ضيدا 
م�ض���تويات  ال�ض���امية  للتوجيه���ات 
التمك���ن  جم���ال  يف  متقدم���ة 
وف���رت  املقاب���ل  ويف  وامل�ض���اركة، 

الدول���ة للفتي���ات الأردنيات اأف�ض���ل 
و�ضائل التعليم والتاأهيل والتدريب، 
وفتحت اأمامهن كاف���ة اأبواب العمل 
الوطني���ة،  التنمي���ة  يف  لي�ض���همن 
وحتمل امل�ض���وؤولية يف �ض���نع واتخاذ 

القرار الوطني.
 

املوؤ�ض�ض���ات  تطل���ع  املج���ايل  وثم���ن 
الرتبوي���ة والإعالمي���ة وموؤ�ض�ض���ات 
املجتم���ع امل���دين للقيام ب���دور اأكر 
فاعلية يف تعزي���ز الوعي املجتمعي 
جتاه اأهمية حماية حقوق املراأة، داعيا 
خمتلف و�ضائل الإعالم اإىل لعب دور 
م�ضاعف يف التعليم ملكافحة العنف 
ال�ض���تقرار  لتحقيق  �ض���دها  املوجه 

والأمن لها.
اإىل ذلك قالت مديرة مركز درا�ضات 
امل���راأة يف اجلامع���ة الدكتورة غيداء 
خزنة كاتبي اإن العنف �ضد املراأة يعد 
من اأ�ضكال العنف املجتمعي املرتبط 

باملوروث الثقايف.
واأ�ض���افت كاتب���ي اأن جدية امل�ض���كلة 
تقت�ض���ي م���ن اجلميع التعام���ل معها 
بعي���دا ع���ن ال�ض���عارات والتنظ���ر، 
ب���ل من خالل ن����ر الوع���ي باأهمية 
التغير، والتن�ضيق مع كافة اجلهات 
واملراكز املناه�ض���ة للعنف والقادرة 
على ن����ر الوع���ي بحقوق امل���راأة، 
وتاأكي���د دورها يف حتقي���ق التنمية 
امل�ضتدامة، م�ضرة اإىل اأنه بغر ذلك 
لن تكون املراأة قادرة على النهو�س 

والتغير واتخاذ القرار.
 وج���ددت كاتب���ي ترحي���ب اجلامعة 
الأردني���ة الت���ي احت�ض���نت مب���ادرة 

 2008 ع���ام  م���رة  لأول  �ض���معة 
اإطالق مبادرة »�ضباب  ،ا�ضت�ض���افتها 
�ض���معة« يف رحابه���ا، تاأكي���دا منه���ا 
للم�ض���اركة يف اجله���ود الت���ي توجه 
لتفعي���ل دور ال�ض���باب يف التنمي���ة 

ومواجهة التحديات.

  بدورها قدمت من�ضقة ال�ضبكة دميا 
عربيات ت�ضورا �ض���امال حول فكرة 
وروؤي���ة ور�ض���الة ال�ض���بكة،  واأب���رز 
الن�ض���اطات التي تقوم بها ف�ضال عن 

تطلعاتها.

وعرج���ت عربي���ات عل���ى الأهداف 
التي ت�ضعى ال�ضبكة اإىل حتقيقها من 
خالل امل�ض���اهمة يف احل���د من العنف 
�ض���د املراأة باعتبار مناه�ضة العنف 
�ضدها م�ض���وؤولية وطنية، وامل�ضاهمة 
يف ن�ر الثقافة املجتمعية، وحتقيق 
الأم���ن املجتمع���ي و�ض���ول ملجتم���ع 
تكون فيه الن�ضاء اآمنات حمرتمات 
وذات قيمة، ف�ضال عن تو�ضيع قاعدة 
اأع�ضاء ال�ضبكة ونطاق عملها و�ضول 
ملجتمع خ���ال من العنف وغرها من 

الأهداف.

فرا����س  ال�ض���بكة  ع�ض���وا  وعر����س 
ال�ضوابكة واإميان طقاطقة جتربتهما 
يف ال�ض���بكة واأبرز النطباعات التي 
خل�ض���ا اإليها، داعن ال�ضباب اأمثالهم 
اإىل الإن�ض���مام اإليها، لي�ضعلوا يف كل 
بيت اأردين �ض���معة متق���دة تناه�س 

العنف وتنبذه.
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اأخب���ار الأردني���ة - توثيق���ا لل�ض���عر 
الأردين، ووفاء لل�ضعراء الذي ن�ضجوا 
م���ن دمائهم ق�ض���ائد خال���دة تتغنى 
بالوطن، وتتغ���زل باإجنازاته، واإحياء 
لذكرى ال�ض���اعر الأردين الأميز جاء 
الف�ض���اء الذي اأقامته وح���دة الإعالم 
العام���ة والثقافي���ة يف  والعالق���ات 
اجلامع���ة الأردنية اأم���ام كلية الآداب 
لل�ض���اعر الراح���ل حبي���ب الزيودي، 
تقاطع بطريقة مل تخل من معنى مع 
اأجواء ال�ضاعر اأيام درا�ضته اجلامعية.

 �ضاحب »غيم على العالوك« ديوانه 
الأخ���ر ال�ض���ادر بعي���د رحيل���ه عن 
جري���دة ال���راأي، كان حا����راً داخل 
الف�ض���اء ال���ذي اأدار فقرات���ه القا�س 
الزميل رم���زي الغ���زوي واأ�رفت 
الن�ض���اطات  �ض���عبة  رئي�ض���ة  علي���ه 
الدكت���ورة  الثقافي���ة  والإ�ض���دارات 
هيا احلوراين، بروحه وم�ضاك�ض���اته 
وموؤثثات ق�ض���ائده من �رو اجلامعة 
وع�ض���افر  وجميالته���ا  وقبابه���ا 

وري فيها. الدُّ
 ولأن���ه ف�ض���اء مفت���وح، اأمام �ض���ارع 
يعربه الطلبة من واإىل حما�راتهم، 
فقد تقدم ع���دد منهم متفاعلن مع 

اجل���و العام الذي �ض���اد املكان، واألقوا 
بع�س ق�ض���ائد الزيودي املن�ضورة يف 
ديوان���ه الأخ���ر الذي ت���ربع مركز 
درا�ض���ات »الراأي« باإهداء 50 ن�ض���خة 

منه حل�ضور الف�ضاء من الطلبة.
 الت�ضكيلي وال�ض���اعر الزميل ح�ضن 
ن�ضوان األقى يف املنا�ضبة ن�س »�ضرة 
الفتى البدوي« ال���ذي حفر مفرداته 
وروح  الراح���ل  ال�ض���اعر  روح  م���ن 
ق�ض���ائده: »مرَّ الغيُم عل���ى العالوك، 
خفيفًا، خفي�ض���ًا حزينًا.. على غِر 
موعٍد مّر الغيُم، مّر ال�ض���عُر .. مرت 
احلكايات.. مرت الغزلن.. مرَّ على 
مهله ال�ضحاُب، يغ�ضل احل�ضى بالندى، 
وكان الفتى املهيوب يزخرف الوقت 
بال���كالم، يكتب الق�ض���يدة الأخرة، 
يدوزن ع���ود القلب للغن���اء يدندن: 
»يا ناي اأ�ض���ندين لنطلَع جَنمتن على 
خي���ام البدو خذ قلبي لنطلَع كوكبن 
بال مدار يا ناي لن يبكي على ا�ض���مي 
�ض���احٌب بع���د الغياب ف�ض���مني: ناي 
ال���رباري«. وفيه يق���ول: »على غِر 
موعٍد م���ّر الغيُم، مرت الفرا�ض���اُت 
مائدَة اجلمِر، ومرت الأ�ض���الَع ن�ضاُل 
ال�ض���هام، مر الَغم���اُم عل���ى العالوك 

ومل يكمل الفتى الن�ض���يد يف هديل 
احلمام.. يحلُم باملط���ِر اأن ميَر الديار 
ق�ض���يدًة على البحر الطويل، مي�ض���ي 
ل�«بيت بعيد يف ال�ض���باب، ميد اليدين 

اإىل ال�ضحاب«.
 الناق���د د. ن���زار قبي���الت ق���راأ يف 
الف�ض���اء واح���دة من ق�ض���ائد حبيب، 
يف ح���ن قراأ القا����س الزميل حممد 
جميل خ�ر مق���اًل له حمل عنوان 
»موت ال�ض���نديان« كما األقى ق�ضيدة 

»حمدان«. 
ال�ض���اعر كايد عواملة األقى ق�ض���يدة 
»اأن���ا الغري���ب«، والطالب���ة ماريي���ت 
خ�ر )�ضنة ثانية لغة عربية واآدابها( 
األقت ق�ض���يدة الزي���ودي »بيت بعيد 
يف ال�ض���باب«، يف حن األقى الطلبة: 
حممد من�ضور )ثالثة اأعمال(، وعلي 
الطه���راوي )ثالث���ة عل���وم( وحممد 
اأبو وردة )ثالثة �ض���ياحة( ق�ضائد من 
الديوان متفاوتن يف �ض���وية الإلقاء 
ومتقاطع���ن يف اندف���اع تعبرهم 
ع���ن تفاعله���م واإح�ضا�ض���هم بجالل 

املنا�ضبة. 

اأقامته " وحدة االعالم والعالقات العامة "
ف�ساء ا�ستذكاري لل�ساعر الراحل حبيب الزيودي
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االأردنية توؤبن العامل االإ�سالمي عمر االأ�سقر
اأخبار الأردنية - اأكد علماء وقيادات 
اإ�ض���المية اأن املرح���وم الدكتور عمر 
الأ�ضقر كان واحدا من العلماء الكبار 
الذين دافعوا عن ق�ضايا الأمة بالكلمة 

واملوعظة احل�ضنة.

واأ�ض���اروا خالل احلفل التاأبيني الذي 
اأقامت���ه كلية ال�ريع���ة يف اجلامعة 
الأردنية بالتع���اون مع رابطة علماء 
الأ�ض���قر  املرح���وم  اأن  اإىل  الأردن 
حمل ر�ض���الة اإميانية عظيمة واأ�ض����س 
مدر�ض���ة يف احلكمة وترك ب�ضمات 
واأثرا وافرا من البحوث والدرا�ضات 
الإ�ض���المية تعد منارات لرواد العلم 

واملعرفة والإ�ضالح.

وحت���دث يف احلف���ل ال���ذي ح����ره 
وزير الأوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات 
الإ�ض���المية الدكت���ور عب���د ال�ض���الم 
العب���ادي عمي���د كلي���ة ال�ريعة يف 
اأم���ن  اجلامع���ة الأردني���ة الدكت���ور 
الق�ضاة وع�ضو رابطة علماء الأردن 
الدكتور حممود ال�رطاوي وع�ضو 

رابطة اأهل ال�ضنة عدنان العزايزة.
مناق���ب  املتحدث���ون  وا�ض���تعر�س 
الفقيد و�ض���رته العطرة واإ�ضهاماته 
والتدري����س  البح���ث  ميادي���ن  يف 
موؤكدين اأن الراحل الأ�ضقر يعد علما 

ب���ارزا من اأعالم الأم���ة وعاملا مبحرا 
هادئا متزنا ذو ب�ض���رة ثاقبة وكان 
– رحم���ه اهلل- يحرتم ال���راأي الآخر 
ودودا حتى مع من اختلف معهم يف 

الراأي وامل�ضورة. 
واق���رتح اخلطب���اء جم���ع موؤلف���ات 
الفقيد  وكتب واأبح���اث ودرا�ض���ات 
الكب���ر الأ�ض���قر يف مكتب���ة كلي���ة 
للباحثن  ال�ريع���ة لتك���ون عون���ا 

والدار�ضن يف العلوم الإ�ضالمية.
واأعرب جنل الفقيد الدكتور اأ�ض���امة 
الأ�ض���قر عن تقدي���ر عائلته للجامعة 
الأردنية ولرابطة علماء الأردن على 
اإقامة هذا احلفل التاأبيني الذي يوؤكد 
اهتم���ام اجلامعة والرابط���ة بالعلماء 
الأجالء الذين اأ�ضهموا يف نه�ضة الأمة 

علميا وتربويا.

واأقي���م على هام�س احلف���ل التاأبيني 
ن���دوة وف���اء للراحل الأ�ض���قر تناول 
فيه���ا الدكت���ور ع���ارف اأب���و عي���د  
يف  ال�ريع���ة  كلي���ة  يف  الأ�ض���تاذ 
اجلامعة والدكت���ور حممد اجلوراين 
ع�ض���و رابطة علماء الأردن وال�ضيخ 
اأ�ض���امة اأبو بكر ع�ض���و رابط���ة اأهل 
ال�ضنة حماور مهمة يف حياة الراحل 
الأ�ض���قر ومنهجه الفقهي والدعوي 

والرتبوي.

وحتدث امل�ض���اركون يف الندوة التي 
اأداره���ا الدكت���ور �ض���لطان العكايلة 
ح���ول اإ�ض���هامات الفقي���د يف اإعداد 
جيل من الدع���اة واملفتن والباحثن 
يف �ضتى العلوم واملعارف الإ�ضالمية.

ي�ض���ار اإىل اأن املرحوم الأ�ض���قر ولد 
اإح���دى  بل���دة برق���ة  ع���ام 1940 يف 
قرى حمافظة نابل�س ودر�س املرحلة 
الثانوي���ة يف املدينة املن���ورة واأكمل 
درا�ض���ته اجلامعي���ة يف جامعة الإمام 
يف الريا����س ثم تابع درا�ض���ته العليا 
يف  والدكت���وراه  املاج�ض���تر  يف 

جامعة الأزهر حتى عام 1980.

عم���ل املرح���وم الأ�ض���قر يف جامعة 
الكوي���ت ثم انتقل للعم���ل يف كلية 
ال�ريع���ة يف اجلامع���ة الأردنية عام 
لكلي���ة  عمي���دا  ع���ن  اأن  اإىل   1990
ال�ريعة يف جامعة الزرقاء اخلا�ضة 

ليتفرغ للبحث والكتابة عام 2002.

انتقل الأ�ضقر رحمه اهلل اإىل الرفيق 
الأعلى ع�ر يوم اجلمعة 22 رم�ضان 
املا�ض���ي بع���د حي���اة حافل���ة بالعطاء 

والإجناز.
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ندوات

اأق���ام ق�ض���م الفل�ض���فة يف اجلامع���ة 
الأردني���ة حف���ل تاأبن لع�ض���و هئية 
التدري�س املرحوم الدكتور �ض���حبان 

خليفات.

ماأثر ومناقب  امل�ضاركون  وا�ضتذكر 
الفقيد م�ضلطن ال�ضوء على جوانب 
الأكادميي���ة  اجنازات���ه  م���ن  متع���ددة 
والبحثية والإن�ضانية يف اللقاء الذي 
اأقي���م برعاية وزير الدولة ل�ض���وؤون 
الإعالم وزير الثقافة �ضميح املعايطة 

مندوبا عن رئي�س الوزراء.

وقال رئي�س اجلامعة الدكتوراخليف 
الطراون���ة يف كلم���ة ل���ه »اإن ذكرى 
الدكتور �ضحبان �ضتبقى حية عطرة 
يف قل���وب اأ�رة اجلامع���ة الأردنية، 
و�ضتبقى اأعماله ودرا�ضاته الفل�ضفية 
منارة للباحثن والدار�ضن و�ضيبقى 

ف�ضله ممتدا عرب الجيال«.
واأ�ضاف »لقد عرفت اجلامعة الفقيد 
معلما ومربيا وباحثا واإن�ضانا كبرا 
يوؤم���ن بق���وة الفك���رة وقدرته على 
اإح���داث التغي���ر«، لفت���ا اإىل بع�س 
موؤلفات���ه القيم���ة الت���ي كان قدمها 
لعم���ادة البحث العلم���ي يف اجلامعة 

ودورها يف دعم اإجنازاته املتعددة.
وت���ال جن���ل الفقيد وائل ن�س ر�ض���الة 
كان �ض���مو المر احل�ض���ن بن طالل 
وجهه���ا لعائل���ة الفقيد تط���رق فيها 
الأدبي���ة  الفقي���د  ملناق���ب  �ض���موه 
والفكرية، وق�ض���ايا الفك���ر العربي 
والإ�ض���المي وال���رتاث التي ان�ض���غل 
بها فك���ر الفقيد والتي اعتز بها اميا 

اعتزاز بانتمائه اىل هذه الأمة.
م���ن جانب���ه حت���دث رئي����س اجلمعية 

الفل�ض���فية العربي���ة الدكت���ور اأحمد 
ما�ضي عن النمط ال�ضلوكي الأكادميي 
والإن�ض���اين لفقيد الفل�ضفة وال�ضلط 
مع���ا، منوه���ا اإىل اأن���ه وبالرغم من 
اإن�ض���غالته الفكرية والبحثية اإىل اأنه 
ظ���ل البن الب���ار ملدينة ال�ض���لط بعد 
اأن اأ�ض���در كتبا وموؤلف���ات اأكد على 

انتمائه لها ولأهلها.

وا�ضتعر�س ما�ضي جملة من املوؤلفات 
الفل�ض���فية  والدرا�ض���ات  والبح���وث 
والفكري���ة التي اأعدها الفقيد والتي 
مل حتظ بالهتمام الكايف، داعيا يف 
هذا ال�ض���اأن اإىل �رورة عقد ندوة 
علمي���ة يعد لها اإعدادا منا�ض���با يقوم 

فيها تلك عر�س الأعمال الرية.
من جهت���ه اأ�ض���ار امل�ضت�ض���ار اخلا�س 
ل�ضمو الأمر احل�ضن بن طالل مي�ضيل 
حمارنة اإىل تركة املرحوم من بحوث 
كثرة ودرا�ض���ات عديدة تزيد على 
خم����س وخم�ض���ن درا�ض���ة حمكم���ة 
وثمين���ة و�ض���بع درا�ض���ات فل�ض���فية 
مرتجمة واأكر من ع�ر درا�ض���ات 
اأدبي���ة و�ض���بع درا�ض���ات اجتماعي���ة 
وتاريخية اإ�ضافة اإىل درا�ضات مل تر 
الن���ور ومل يتح���دث اأو يكتب عنها 

�ضحبان خلطورة م�ضمونها.
اإىل ذلك قال اأ�ضتاذ الفل�ضفة الدكتور 
�ض���لمان البدور »اإن ح�ض���ور الفقيد 
كان حم�ضو�ض���ا يف الق�ضم واجلامعة 
واملجتمع، وكان يف ق�ض���مه اأكادمييا 
متحفزا م�ض���تعدا للدف���اع عن وجهة 
نظ���ره وعل���ى نح���و منطق���ي، ويف 
اجلامعة م�ض���اركا منفتحا ت�ض���تقيم 
الأم���ور عل���ى يدي���ه، ل يتخلف عما 

فيه خدمة للجامع���ة التي منحها كل 
وقته ومل يفكر مبغادرتها يوما على 
الرغم من الغراءات والفر�س التي 

اأتيحت له«.
واأ�ض���اف اأن الفقي���د كان واعي���ا ملا 
يف املجتم���ع من حمف���زات وما فيه 
من مثبط���ات، ومبدع���ا يف اجرتاح 
اإىل  للو�ض���ول  الكفيل���ة  الو�ض���ائل 
الغايات، م�ضرا اإىل دوره يف العمل 
احلزب���ي وال�ضيا�ض���ي مبا فيه اإ�ض���الح 

للمجتمع.

ويف كلم���ة با�ض���م طلب���ة وخريجي 
ق�ض���م الفل�ض���فة يف اجلامع���ة قالت 
الدكت���ورة م���رمي القط���ار: » عرفت 
الفقيد خالل �ض���نوات درا�ضتي على 
يديه منذ مرحلة البكالوري�س وحتى 
بالعم���ل  التف���اين  الدكت���وراة  ني���ل 
والب���داع يف النت���اج، م�ض���رة اإىل 
اأن انتاج���ه الفك���ري �ض���يبقى نورا 
ومر�ض���دا ينر الطريق اأمام الأجيال 
القادمة عند البحث يف ركام املا�ضي 
والتطل���ع نحو امل�ض���تقبل مهما بدت 

ق�ضوة احلا�ر«.
اإىل ذل���ك األق���ت ابن���ة الفقي���د رمي 
خليف���ات كلم���ة ا�ض���تذكرت فيه���ا 
والده���ا الإن�ض���ان واأجم���ل اللحظات 
الت���ي جمعتها وعائلتها ب���ه، موؤكدة 
�ض���تظل  العط���رة  روح���ه  اأن  عل���ى 
حا�رة يف قل���وب وعقول كل من 

عرفوه.
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ندوات

حمم���د مبي�ض���ن - ق���ال الدكت���ور 
نا����ر الدين الأ�ض���د ان مهمة القيام 
بالبح���وث والدرا�ض���ات العلمية تقع 
عل���ى عات���ق املراكز العلمي���ة ولي�س 
على الكلي���ات اجلامعية التي تتوىل 

عمليات التعليم والتدري�س.
م�ض���اركته  خ���الل  الأ�ض���د  واأ�ض���اف 
يف اأعم���ال ن���دوة » ذاك���رة اجلامعة 
الأردني���ة« الت���ي عق���دت يف اإطار- 
موؤمت���ر خم�ض���ون عامًا م���ن الإجناز 
وروؤى م�ض���تقبلية- اأنن���ا حمتاجون 
يف  الباحث���ن  اأنظم���ة  تفعي���ل  اإىل 
اجلامعات ملواكبة الركب العاملي يف 

تنمية البحث العلمي املتخ�ض�س.

وحتدث الأ�ض���د خ���الل الن���دوة التي 
ح�ره���ا رئي����س ال���وزراء الأ�ض���بق 
اجلامع���ة  ورئي����س  الل���وزي  اأحم���د 
الدكت���ور اإخلي���ف الطراون���ة وعدد 
م���ن الوزراء ال�ض���ابقن حول مراحل 
تاأ�ض���ي�س اجلامعة الأردنية اأول اأبواب 

التعليم العايل يف الأردن.
وقال الأ�ض������د :« اإن الأردن �ض���������هد 
من���ذ عهد جاللة امللك املوؤ�ض����س عبد 
اهلل ب���ن احل�ض���ن الأول -رحمه اهلل- 
يف منت�ضف عام 1946 دعوات لإن�ضاء 
جامع���ة يف الب���الد وا�ض���تمرت هذه 
املطالبات يف عهد جاللة املغفور له 

امللك احل�ضن –طيب اهلل ثراه- الذي 
اأ�ض���در يف �ض���يف عام 1962 ت�ضكيل 
جلن���ة ملكي���ة لدرا�ض���ة اإن�ض���اء هذه 
اجلامعة �ضمت يف ع�ض���ويتها عددا 
من رج���ال الرتبي���ة والتعليم منهم 
املرحوم مو�ض���ى نا�ر موؤ�ض�س كلية 

جامعية متو�ضطة يف برزيت.
د الت�ضالت واملفاو�ضات  و�رح الأ�ض
التي اأجراها معه الوزير يف حكومة 
و�ض���في التل عام 1962 املرحوم عبد 
الوه���اب املج���ايل خ���الل اإقامته يف 
القاهرة عندما كان يعمل يف جامعة 
الدول العربي���ة واإقناعه بالعودة اإىل 

االأردنية"  اجلامعة  "ذاكرة 
يف عيون االأ�سد والغرايبة

�سمن فعاليات موؤمتر "خم�سون عامًا من االأجناز وروؤى م�ستقبلية"
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ندواتندوات

الأردن لتاأ�ضي�س اجلامعة الأردنية.
وقال بع���د عودت���ه اإىل الأردن قابل 
املغفورل���ه جالل���ة امللك احل�ض���ن –

رحم���ه اهلل- ورئي�س احلكومة اآنذاك 
املرحوم و�ض���في التل اللذان قدما له 
كل الدعم وامل�ض���اندة والت�ض���هيالت 
بعك����س  اجلامع���ة  لأن�ض���اء  املمكن���ة 
وزراة الرتبية والتعليم التي اأتخذت 
موقفًا مغايراً بحجة اأن لديها خططا 
لتطوي���ر التعليم الع���ايل يف معاهد 

املعلمن واملعلمات.

وبن الأ�ض���د اأن ا�ض���هر ال�ض���يف عام 
1962 �ض���هدت ت�ض���ارعًا يف وت���رة 
اإن�ض���اء اجلامعة التي �ضدرت الإرادة 
امللكية ال�ض���امية باإن�ضائها يف الثاين 
يف اأيلول من العام نف�ضه م�ضراً اإىل 
اأن اأول ق���رار اتخ���ذه جمل�س اأمنائها 

بتعيينه رئي�ضًا للجامعة.

واأ�ض���اف اأنه عار�س القرار وا�ضرتط 
اأن يتم تعينه اأوًل اأ�ض���تاذا يف ق�ض���م 
اللغ���ة العربي���ة ث���م عمي���داً لكلي���ة 
الآداب اأول كلي���ات اجلامعة ومن ثم 
التن�ضيب له بتعيينه رئي�ضًا للجامعة 
بح�ضب الأعراف والأنظمة اجلامعية.

اجلامع���ة  موق���ع  اختي���ار  وح���ول 
اأ�ض���ار الأ�ض���د اإىل اأنه مت تق���دمي ثالثة 
مقرتحات  الأول العا�ضمة عمان ثم 
القد�س ال�ري���ف ملكانتها و قيمتها 
الديني���ة املقد�ض���ة والثالثة يف مدينة 
ال�ض���لط لوج���ود مدر�ض���تها الثانوية 

الوحيدة يف البالد.

واأكد اأنه  مت اختيار العا�ض���مة عمان 
مقراً للجامعة واختر ا�ضمها اجلامعة 
الأردنية واقرتح اأن تن�ض���اأ لها فروع 
يف املحافظ���ات الأردنية على غرار 

ف���رع اجلامع���ة الأردني���ة يف العقبة 
حاليًا واأن ل يزي���د عدد طلبتها عن 

خم�ضة اآلف طالب وطالبة.
ونوه الأ�ضد يف حديثه اإىل اأن الناحية 
املالية مل تكن مقلقة موؤكداً يف هذا 
ال�ضدد اأن اأول مبلغ ر�ضد يف موازنة 
اجلامع���ة كان )25( األ���ف دين���ار زيد 
يف نف����س الع���ام اإىل)50( الف دينار 

ملواجهة متطلبات اجلامعة املالية.
 واأ�ضار الأ�ضد اإىل اأن اجلامعة واجهت 
حتدي���ات خ�ضو�ض���ًا تعين »اأع�ض���اء 
هيئ���ة تدري����س مبينًا اأنه �ض���افر اإىل 
القاهرة ودم�ض���ق وبغداد لأ�ض���تقدام 
كبار املدر�ض���ن  والعلماء واملفكرين 
العرب اأبرزهم �ض���وقي �ض���يف من 

م�ر.
واأ�ض���اف اأن���ه من يف مرحل���ه لحقة 
و�ض���عت انظمة اجلامعة لتبداأ مرحلة 
ا�ض���تقبال الطلبة يف اخلام�س ع�ر 
من �ض���هر كانون الأول من عام 1962 
منه���م)17(   )167( عدده���م  وكان 
طالب���ه يف حرم جامع���ي يتكون من 

مبان حمدودة للغاية.

الدكت���ور  الن���دوة  خ���الل  وحت���دث 
عب���د الك���رمي غرايبة حول اأو�ض���اع 
اجلامع���ات الأردني���ة خ���الل العقود 
املا�ضية م�ضراً اإىل تطورها خ�ضو�ضًا 
يف زي���ادة اأعداد طلبته���ا الذين يبلغ 
عدده���م الآن اأكر من عدد �ض���كان 
الأردن عندما و�ض���لها امللك املوؤ�ض�س 
عبد اهلل الأول رحمه اهلل عام 1921.

وتناول الغرايبة اأو�ضاع التعليم يف 
منت�ض���ف  القرن املا�ض���ي مبينًا اأن 
جريدة الوفاء الأردنية التي اأ�ضدرها 
الكي���الين  زي���د  �ض���بحي  املرح���وم 
ن����رت يف حزيران ع���ام 1941 »اإن 
كارثة تهدد الأردن لن �ض���تن طالبًا 

�ض���ينهون درا�ض���تهم الثانوي���ة هذا 
العام فاأين جند لهم اأعمال«.

ويت�ضاءل الغرايبة يف معر�س حديثه 
مل���اذا اجلامعة؟ مبين���ًا اإذا كان الهدف 
ال�ض���وق  لتزوي���د  فق���ط  التدري����س 
بحملة �ض���هادات فلدينا طرق اأ�ض���لح 
واأقل كلف���ة نفتح مدار�س �ض���غرة 
ودورات  التخ�ض�ض���ات  ملختل���ف 
الهند�ضية وموؤ�ض�ضات �ضحية  للعلوم 

لتزويدنا بالأطباء واملمر�ضن.

واأكد اأن ال�ضبب احلقيقي بل الوحيد 
لقي���ام اجلامع���ات اأنن���ا بحاج���ة اإىل 
عق���ول متفتح���ة نافذه ل ير�ض���يها 

�ضيء وترنو اإىل الكمال والإتقان.

وق���دم الغرايبة عدة من���اذج ملوؤرخن 
تبن م�ض���اريع النه�ض���ة ب���ن الأمم و 
تكمن يف تطوير التعليم واملحافظة 
على اللغة كونها اإحدى واأهم اأركان 

هوية الأمم وال�ضعوب.
م���ن  مزي���د  اإىل  الغرايب���ة  ودع���ا 
ا�ض���تقاللية اجلامعات وزي���ادة الثقة 
ب���ن طالبها و مدر�ض���يها للو�ض���ول 
اإىل الغايات و الأهداف املن�ضودة يف 

تقدم ورفعة املجتمعات الإن�ضانية. 

واأجاب الأ�ضد والغرايبة خالل الندوة 
التي اأدارها الدكت���ور علي حمافظة 
على مداخالت احل�ضور التي تناولت 
م�ضرة اجلامعة الأردنية ودورها يف 
دعم اجلامعات الأردنية التي اأن�ضئت 
التعليم���ي والكوادر  بالنظ���ام  تباعًا 

املوؤهلة واملدربة.

ح�ر الندوة التي اأقيمت يف مدرج 
اأحم���د اللوزي ن���واب رئي�س اجلامعة 
وع���دد كب���ر م���ن اأ�ض���اتذة اجلامعة 

وكبار امل�ضوؤولن فيها.
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زكري���ا الغ���ول - ا�ضت�ض���افت كلي���ة 
احلق���وق يف اجلامع���ة الأردنية ندوة 
» حقوق الإن�ضان للمراأة يف املنطقة 
العربي���ة » الت���ي نظمته���ا ال�ض���بكة 
الأكادميي���ة العربية حلقوق الإن�ض���ان 
ومعه���د راوؤول والنب���رغ حلق���وق 
بالتعاون  الدويل  والقانون  الإن�ضان 
مع الوكالة ال�ضويدية للتعاون والإمناء 

الدويل.
ا�ض���تمرت  الن���دوة التي  وا�ض���تملت 
يوم���ن )13( ورق���ة عم���ل �ض���لطت 
ال�ض���وء على م�ض���األة حقوق الإن�ضان 
للمراأة على م�ضتوى الدولة اأو الفرد 
قدمه���ا عدد من اخلرباء واملخت�ض���ن 
من م�ر واجلزائر واملغرب ولبنان 
اإىل  اإ�ض���افة  والع���راق  وفل�ض���طن 

الأردن.
وق���ال عميد كلية احلق���وق الدكتور 
افتتاح���ه  ل���دى  احلم���وري  ط���ارق 
فعاليات الندوة:« اإن ان�ضمام الأردن 
اإىل التفاقي���ات واملعاهدات الدولية 

حلق���وق الإن�ض���ان ياأت���ي تاأكيدا على 
مكانة امل���راأة العربية وامل�ض���لمة يف 
ال�ريعة الإ�ضالمية والإرث الثقايف 
الع���ادات  يف  الرا�ض���خ  واحل�ض���اري 

والتقاليد العربية.
واأ�ض���ار احلموري اإىل اأن الندوة تاأتي 
�ض���من ن�ض���اطات الكلية الرامية اإىل 
تخريج طلب���ة مميزي���ن قادرين على 
املناف�ض���ة يف �ض���وق العمل من خالل 
الطلبة  لتدري���ب  املتكاملة  الربام���ج 
عل���ى الواق���ع العمل���ي يف القان���ون 
لفت���ا اإىل اأن الكلي���ة اأبرمت موؤخرا 
ع���ددا م���ن مذك���رات التفاه���م م���ع 
اجله���از الق�ض���ائي ودي���وان اخلدم���ة 
املدني���ة وجمل����س الأعي���ان وديوان 
الت�ريع والراأي ودائرة مراقب عام 

ال�ركات.
وناق�ض���ت اأوراق الي���وم الأول خالل 
جل�ض���تن دارت الأوىل ح���ول مكانة 
املراأة يف عملي���ة  العدالة النتقالية 
بعد انتهاء الثورات العربية، واأي�ض���ا 

حق���وق الإن�ض���ان والفتي���ات ذوات 
الإعاقة يف فل�ض���طن، وحقوق املراأة 
الفل�ض���طينية العاملة وفقا للمعاير 
الوطني���ة  والت�ريع���ات  الدولي���ة 
قدمه���ا كل من اآيات ب���ركات وبيان 
القوا�ض���مي واأم���اين امل�ض���اعيد م���ن 

فل�ضطن.
ويف اجلل�ض���ة الثانية تن���اول الباحث 
ب���ن نا����ر بوطي���ب م���ن اجلزائ���ر 
احلقوق ال�ضيا�ض���ية للم���راأة، وحتدث 
خالد ح�ضاين حول احلقوق ال�ضيا�ضية 
للم���راأة يف الت�ريع اجلزائري فيما 
�ض���اركت فاطمة اإكنف���ر من املغرب 
بورق���ة عمل بعن���وان امل�ض���اواة بن 
الرجل واملراأة يف الد�ض���تور املغربي 

اجلديد.
ويف جل�ض���ات اليوم الثاين نوق�ضت 
ال�ضيا�ض���ية  احلق���وق  ه���ي:  اأوراق   7
ال���دول  يف  املنزلي���ات  للعام���الت 
العربية قدمها الدكتور ماري طياح 

احلموري : ان�سمام االأردن التفاقيات حقوق 
االإن�سان تاأكيد على مكانة املراأة بال�سريعة 

االإ�سالمية
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فادية العتيبي- �ض���من برنامج ق�ضم 
الفل�ضفة مل�ض���اطرة اجلامعة الأردنية 
اخلم�ض���ن  عيده���ا  يف  احتفالته���ا 
نظمت ندوة بعنوان »الفكر العربي 

املعا�ر: ق�ضايا واجتاهات«.

 و�ض���ارك يف الن���دوة الت���ي اأدارتها 
رئي�ض���ة ق�ض���م الفل�ض���فة الدكتورة 
ماجدة عمر، كل من اأ�ض���تاذ الفل�ضفة 
يف اجلامعة الدكتور �ضلمان البدور، 
والأ�ض���تاذ من جامعة الأمرة �ض���مية 
حمم���د  الدكت���ور  للتكنولوجي���ا 

ال�ضياب.
وق���ال الدكت���ور الب���دور يف حديثه 
عن الفك���ر القومي وما و�ض���ل اإليه 
اليوم اإن النظام ال�ضيا�ضي يف الأردن 
ل ميك���ن اأن يك���ون اإل عروبًيا، لأن 
�رعيته اأ�ض���ال تقوم عل���ى اعتبار 

الأردن جزءا من الأمة العربية.
واأ�ضار البدور اإىل اأن من الق�ضايا التي 
واجهت الجتاه القومي العربي اأزمة 
الثقة بن قياداته ما اأدى اإىل تقوي�س 
املنظمات الجتماعية ذات ال�ض���بغة 
القومية، و�ضعوبة تف�ضر معجميته 
وتع���دد تفا�ض���ر كل جمموع���ة من 
ال�ضيا�ض���ية  للمفاهي���م  املفكري���ن 
والجتماعية والقت�ضادية. بالإ�ضافة 
اإىل الدول���ة القطرية امل�ض���تقلة ذات 

ال�ض���يادة الكاملة بنظامها ال�ضيا�ض���ي 
وحدودها ومقوماتها . 

واأك���د البدور اأن خال����س العرب من 
الفرقة والنق�ض���ام ل ميكن اأن يكون 
اإل باتب���اع النم���وذج الأوروب���ي يف 
ت�ض���كيل كتلة اقت�ضادية ينفتح فيها 
باب ال�ض���تثمار بال قيود بن الدول 
العربي���ة، ويحق���ق نوعا م���ن توزيع 

الروة بن الدول.
من جانبه ا�ضتعر�س الدكتور ال�ضياب 
يف ورقته التي قدمها قراءة يف نقد 
العق���ل الديني عند حمم���د اأركون؛ 
م�ض���ًرا يف الوقت ذات���ه اإىل اأهمية 
تلك الق���راءة، و�ض���عيها اإىل احتالل 
مكان���ة مميزة بن القراءات املوجودة 

يف الفكر املعا�ر.

 وتطرق ال�ض���ياب اإىل مفهوم العقل 
الإ�ضالمي بالعودة اإىل العقل القراآين 
بالن�ضبة لأركون. وقال اإن العلمنة، 
من وجهة نظر اأركون، كانت ممار�ضة 
يف الإ�ضالم ومتتد جذورها اإىل حقبة 
املدينة ) جتربة املدينة(، حيث يلتب�س 
الديني بال�ضيا�ضي؛ م�ضًرا اإىل رف�س 
اأركون القول باأن الإ�ضالم مل يعرف 
التفري���ق ب���ن الروح���ي والزمن���ي، 
حيث اإن الإ�ض���الم واإن مل يعرف يف 
تاريخه تفكًرا فل�ضفًيا يطرح م�ضاألة 
العلمن���ة كم���ا نفهمها الي���وم، اإل اأن 
ذلك ل يعني اأن امل�ضلمن مل يعي�ضوا 
جت���ارب معمقة من املمكن و�ض���فها 
بالعلمانية، واإن مل ت�ض���ل اإىل درجة 

الوعي بذاتيتها ومل تلق تنظًرا.

ق�سم الفل�سفة  ينظم ندوة بعنوان
واجتاهات" ق�سايا  املعا�سر:  العربي  "الفكر 

م���ن لبن���ان،  والد�ض���تور اللبن���اين 
وامل���راأة لرح���اب اب���و احل�ض���ن م���ن 
لبنان، وتط���ور احلقوق الجتماعية 
لبن���ان    يف  للم���راأة  والقت�ض���ادية 
للدكتور كارلو����س داوود من لبنان، 
وحق���وق املراة يف برام���ج ومواقف 
الأحزاب الدينية امل�رية بعد الثورة 
للدكتور ر�ضا هالل من م�ر، وحق 
املراأة يف العرتاف باأمومة كوظيفة 
اجتماعي���ة للدكتورة اإينا�س زايد من 
الأردن، وحق���وق امل���راأة بن املواثيق 
الوطني���ة   والت�ريع���ات  الدولي���ة 
م���ن  القدوم���ي  رح���اب  للدكت���ورة 
الأردن، واحلماي���ة الدولية حلق املراأة 
العربية يف الرعاية ال�ض���حية الأولية 
واأثرها يف الد�ض���اتر والت�ريعات 
العربية  للدكتور خلف اجلبوري من 

العراق.

م���ن جانبها قالت من�ض���قة ال�ض���بكة 
الأكادميي���ة العربية حلقوق الإن�ض���ان 
حما�ض���ن  الدكت���ورة  الأردن  يف 
اجلاغ���وب:« اإن الندوة تاأتي بالتزامن 
مع الذكرى الرابعة وال�ضتن لالإعالن 
العاملي حلقوق الإن�ضان،واإن احلديث 
عن حق���وق امل���راأة يف ه���ذا الوقت 
بالذات يكت�ض���ب اأهميت���ه من اأهمية 
املرحل���ة النتقالي���ة الت���ي مت���ر به���ا 

املنطقة العربية«.
الباحث���ة يف مرك���ز درا�ض���ات املراأة 
الدكت���ورة عب���ر دبابنة اأو�ض���حت 
يف كلمة له���ا خالل حف���ل الفتتاح 
اأن تداعي���ات الربي���ع العربي لعبت 
دورا مهم���ا يف اإر�ض���اء احل���وار بن 
دول الع���امل لإعطائه���ا املكانة التي 
����رورة  اإىل  داعي���ة  ت�ض���تحقها، 

احلف���اظ عل���ى اخلط���اب العق���الين 
لتمكن املراأة واحل�ض���ول على اأف�ضل 
النتائ���ج م���ن احل���راك ال�ض���عبي يف 

املنطقة العربية.
بدورها اأ�ضارت الدكتورة رمي البطمة 
م���ن جامع���ة برزي���ت اإىل �رورة 
اإعادة مو�ض���عة حقوق املراأة يف اطر 
جديدة يف املنظومة ال�ضيا�ضة العامة، 
موؤكدة على اأن دور الدولة يف اإر�ضاء 

حقوقها ومتكينها يعد اأ�ضا�ضيا.
ودع���ت بطم���ة الباحث���ن يف ه���ذا 
املج���ال اإىل احلديث عن حقوق املراأة 
يف �ضياق حقوق الإن�ضان والرتكيز 
على فك���رة الوعي لتجنب الثغرات 

البحثية. 
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التغيري"   يحدثن  "ن�ساء 
تناق�س متكني املراأة �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا

افتتحتها �سمو االأمرية ب�سمة بنت طالل

ن���دوة  بحث���ت   - الأردني���ة  اأخب���ار 
متخ�ض�ض���ة بق�ض���ايا امل���راأة عق���دت 
يف اجلامع���ة الأردنية برعاية �ض���مو 
الأمرة ب�ض���مة بنت طالل دور املراأة 
يف اإح���داث التغير والإ�ض���الح يف 
الإقليم ومتكينها �ضيا�ضيا واقت�ضاديا 

واجتماعيا.
وتهدف الن���دوة الت���ي نظمها مركز 
درا�ضات املراأة بالتعاون مع املوؤ�ض�ضة 
الدمناركي���ة )كيفنف���و( اإىل توف���ر 
الباحث���ن  ب���ن  اللتق���اء  ظ���روف 
الع���امل  يف  ال�ض���باب  والباحث���ات 
وبلدان �ض���مال اأوروبا، لتبادل الآراء 
واملقرتح���ات الت���ي تتعل���ق بامل���راأة 

وخمتلف الق�ضايا.
وقال���ت �ض���مو الأمرة ب�ض���مة بنت 
ط���الل خالل افتت���اح اأعم���ال الندوة 
حت���دث  )امل���راأة  ن���دوة  عق���د  »اإن 
التغي���ر( ياأتي يف ف���رتة حرجة من 
تاري���خ املنطقة العربية التي ت�ض���هد 
بلدانها �ضعيًا حثيثًا لتحقيق الإ�ضالح 
الدميقراطي���ة  وتر�ض���يخ  ال�ضيا�ض���ي 

وتو�ضيع الفر�س«.
واأ�ض���افت« اإن تاأثر ما اأ�ضبح يعرف 
الي���وم )بالربي���ع العرب���ي( �ض���يبقى 
لفرتة طويلة قادمة مو�ضوعًا للبحث 

والنقا�س، م�ضرة اإىل اأن اإحدى اأكر 
النتائج جدلية لهذه الفرتة احلا�ض���مة 
تنعك����س يف مو�ض���وع ه���ذا اللق���اء 

)املراأة حتدث التغير(.

وت�ضاءلت �ضموها » اإىل اأي مدى كان 
دور امل���راأة عامال حمف���زاً، واإىل اأي 
مدى كانت ق�ضايا النوع الجتماعي 
عن�راً رئي�ض���ًا يف اإحداث التغير 
مبين���ة  الإقلي���م«،  يف  والإ�ض���الح 
»اإن جم���ال الن���وع الجتماع���ي يف 
الدميقراطيات الأكر ن�ض���جا ي�ضكل 
للجه���ود  جناح���ًا  الأك���ر  الق�ض���ية 
امل�ض���رتكة بن الأكادميين والباحثن 
من جهة، والنا�ضطن من جهة اأخرى، 
ون�ضاأ عنها �ضالت قوية بينهم اأثرت 
اإىل حد كبر يف نقا�ضات ال�ضيا�ضات 
القائمة واأ�ضهمت ب�ضورة كبرة يف 

عمليات متكن املراأة«.
امل�ض���رتك  ال���دور  اإن  واأ�ض���افت«   
للبحوث والن�ضاط كان حا�ضما، واإن 
كان هن���اك بع�س التباطوؤ يف البدء، 
فالبحث الن�ض���وي اأتاح املجال لطرح 

ق�ضايا ونقا�ضات جديدة«.
 واأ�ض���ارت �ضموها اإىل اأن هذا الواقع 

يزيد من م�ضوؤولية اجلهات املعنية 

مث���ل )ال�ض���بكة ال�ض���مال اأوروبية /
العربي���ة( يف مراقب���ة و�ض���مان اأن 
ينعك����س تاأثر ه���ذه التغرات التي 
حت���دث يف املنطق���ة، واأن تقيم من 
حي���ث تاأثره���ا على و�ض���ع امل���راأة، 
وبحث �ض���بل احلفاظ على املكا�ضب 
الت���ي حتققت بالفع���ل، وكيف ميكن 
ال�ض���تفادة من احلقائق والتطورات 
اجلدي���دة لت�ض���ب يف م�ض���لحة املراأة 

بدل من اأن تعمل �ضدها.

وتابع���ت �ض���موها »اإن انعق���اد هذه 
ي�ض���هد  ال���ذي  الأردن  يف  الن���دوة 
النتخاب���ات  خلو����س  ا�ض���تعداداً 
الربملاني���ة يف مطل���ع الع���ام املقب���ل 
يط���رح ت�ض���اوؤل: كيف �ض���توؤثر هذه 
النتخاب���ات عل���ى اأدوار وعالق���ات 
الن���وع الجتماعي، ومدى م�ض���اركة 
الق���رار  �ض���نع  عملي���ة  يف  امل���راأة 

وم�ضاركتها يف احلياة ال�ضيا�ضية«. 
وعربت �ض���موها عن اأمله���ا يف اأن 
ت�ضهم البحوث التي تنفذها )ال�ضبكة 
ال�ض���مال اأوروبية – العربية( ب�ضكل 
اأك���رب يف حتديد مب���ادرات مبتكرة 
موجه���ة لزي���ادة م�ض���اركة املراأة يف 
اأرج���اء  املج���الت يف كل  خمتل���ف 
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التكات���ف  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ�ض���ارت   
الباحث���ن  ب���ن  الوثيق���ة  وال�ض���لة 
والنا�ض���طن �ض���اعد الأفراد العاملن 
يف جمال ق�ض���ايا املراأة على اإي�ض���ال 
�ض���وتهم، واأخذها عل���ى حممل اجلد 
يف الأو�ض���اط الأكادميية، كما �ضاعد 
النا�ض���طون والباحثون يف ق�ض���ايا 
امل���راأة يف اأن يتم ال�ض���تماع اإليهم، 
من قبل وا�ض���عي ال�ضيا�ض���ات وعرب 
نطاق وا�ض���ع من الق�ض���ايا، مب���ا فيها 
القت�ض���اد الكلي، وحقوق الإن�ض���ان 

و�ضول اإىل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.
الباحث���ون  »ا�ض���تطاع  وتابع���ت   
والنا�ضطون  الن�ض���ويات  والباحثات 
والنا�ض���طات يف احلراكات الن�ضائية 
اإب���راز التغيرات الفعلية امللمو�ض���ة 
اإن كان عل���ى م�ض���توى اخلط���اب اأو 
ال�ضيا�ض���ات الفعلي���ة«، مو�ض���حة اأن 
اخلط���اب الع���ام يف البل���دان النامية 
يواج���ه �ض���عوبة يف التوفي���ق ب���ن 
مفاهيم مثل حرية الفكر والتعبر 

وبن تطبيقها على اأر�س الواقع.
 وع���زت �ض���موها ذل���ك يف بع����س 
احلالت اإىل التوجهات ال�ضائدة التي 
ل تع���د ق�ض���ايا املراأة م���ن الأولويات 
اأو اأن اللفتات والإ�ض���ارات الرمزية 
تكفي لتظه���ر اأن ق�ض���ايا املراأة هي 

من �ضمن التوجهات الواردة.
وقالت �ض���موها عندما تخ�ض���ع هذه 
املفاهي���م لالختبار يت�ض���ح اأكر اأن 
مقاوم���ة تغي���ر الواقع قائم���ة واإن 
هن���اك من ل ي���زال لديه ال�ض���تعداد 
لعرقلته، ما قد يوؤدي اإىل ا�ض���تمرار 
حدوث انتكا�ض���ات يف هذا امل�ضمار 
ذات  املوؤ�ض�ض���ات  »اإن  قي���ل،  وكم���ا 
التاأثر تفهم جيدا اأهمية ال�ض���يطرة 

والتحكم باخلطاب العام«.
واأ�ض���افت اأن هذه املواقف املت�ضلبة 
غالبًا ما تقف عائق���ًا اأمام الباحثات 
ال�ض���ابات م���ن طالب���ات اجلامع���ات، 
وت���وؤدي اإىل بقائه���ن يف ح���دود م���ا 
ه���و متع���ارف علي���ه يف احل���د م���ن 
طموحاته���ن واإبداعاته���ن ، ب���دًل من 
توجيههن نحو العتماد على عقول 
متفتح���ة ت�ض���عى لإيج���اد واختب���ار 
العديد من الط���رق املبتكرة للتعبر 
ع���ن ال���ذات الت���ي يوفره���ا الع�ر 

التكنولوجي احلايل.
اجلامع���ة  ق���ال رئي����س  م���ن جهت���ه 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة 
اإن الن�ض���اء يف الع���امل كل���ه يحدث���ن 

التغي���ر يف كل امليادين واملجالت، 
لفت���ا اإىل اأنهن ثائ���رات يف ميادين 
احلرية والكرامة، وهن جزء اأ�ضا�ض���ي 
يف نه�ض���ة املجتمع���ات وما ت�ض���هده 
م���ن حت���ولت يف بناه���ا العميق���ة 

وال�ضطحية.
واأ�ضاف رئي�س اجلامعة اأن املجتمعات 
حقق���ت بف�ض���ل امل���راأة ورعايته���ا 
وحماية حقوقها قفزات وا�ض���عة يف 
جمالت ال�ض���حة والتعلي���م والإنتاج 
ال�ض���ناعي والزراع���ي وال�ض���تثمار 
ال�ضياحي والعقاري واملايل وغرها 

من املجالت.
الذين   بالباحث���ن  الطراونة  ورح���ب 
جاوؤوا من دول عدة، ليناق�ضوا متكن 
املراأة �ضيا�ضيا واقت�ضاديا واجتماعيا، 
املثل���ى  الط���رق  ح���ول  ويتح���اوروا 
حل�ضولها على العدالة وامل�ضاواة كاملة 
غر جمزوءة، وليبحثوا الجتاهات 
اجلدي���دة يف البح���وث اجلندرية من 
حي���ث النظري���ة والتطبي���ق، وتاأث���ر 
امل���راأة وتاأثرها يف و�ض���ائل الإعالم  

ول�ضيما الإعالم اجلديد.
وقالت مديرة مركز درا�ض���ات املراأة 
يف اجلامع���ة الدكت���ورة غيداء خزنة 
كاتبي اإن م�ضاركة املركز يف الندوة 
جاء من�ض���جما مع اأه���داف املركز يف 
بناء �ض���بكة ات�ض���الت مع املنظمات 
يف  والعاملي���ة  والإقليمي���ة  املحلي���ة 

جمال املراأة.
 واأ�ضارت الدكتورة اأمل اخلروف من 
مركز درا�ض���ات املراأة اإىل اأن الندوة 
تهدف اإىل توفر فر�س اللتقاء بن 
الباحث���ن والباحث���ات ال�ض���باب يف 

العامل العربي وبلدان �ض���مال اأوروبا 
الت���ي  واملقرتح���ات  الآراء  لتب���ادل 

تتعلق باملراأة.
الفتت���اح  كم���ا حتدث���ت يف حف���ل 
م���ن  �ض���ديقي  فاطم���ة  الدكت���ورة 
جامعة فا�س يف املغرب عن التجربة 
املغربي���ة يف جم���ال متك���ن امل���راأة، 
والدكت���ورة درود داهل���روب م���ن 
جامع���ة �ض���توكهومل الدمناركية عن 
املراأة وعمليات التحول الدميقراطي.
الن���دوة  مو�ض���وعات  ورك���زت   
على مناق�ض���ة العديد م���ن التجارب 
العربية والأجنبي���ة فيما يخ�س دور 
املراأة يف اإحداث التغير ال�ضيا�ض���ي 
يف  والجتماع���ي  والقت�ض���ادي 
بلدانه���ا، واآلي���ات متك���ن امل���راأة يف 
جمي���ع املج���الت ونظ���رة الأحزاب 
ال�ضيا�ضية واملجتمعات اإىل اإمكانيات 
املراأة و�رورة م�ض���اركتها الفاعلة 
يف جميع الأن�ض���طة، واآليات حت�ضن 
و�ضع املراأة العربية، وحماية حقوقها 

وفقا لالتفاقيات الدولية.
وبح���ث امل�ض���اركون يف الن���دوة من 
موا�ض���يع  واأجنبي���ة  عربي���ة  دول 
العدالة وامل�ضاواة واحلقوق القانونية 
للمراأة واأمنها الجتماعي والنف�ض���ي 
والقت�ض���ادي، ودوره���ا يف الربي���ع 
ال�ضلطة والنفوذ  العربي و�راعات 
والجتاه���ات اجلدي���دة يف البح���وث 
النظري���ة  حي���ث  م���ن  اجلندري���ة 
والتطبي���ق، وتاأث���ر امل���راأة وتاأثرها 
يف و�ضائل العالم وو�ضائط التفاعل 
الجتماع���ي والف�ض���اء اللكرتوين.

)برتا(
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مكت���ب  عق���د   - العتيب���ي  فادي���ة 
»تيمبو����س« الوطن���ي بالتع���اون مع 
علمي���ة  ن���دوة  الردني���ة  اجلامع���ة 
بعن���وان« نوعي���ة التعلي���م الع���ايل 

و�ضبط جودته«.
اأداره���ا  الت���ي  الن���دوة  يف  �ض���ارك 
مدي���ر مكت���ب تيمبو����س الدكت���ور 
اأحم���د اأب���و الهيج���ا رئي����س اجلامعة 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة، 
الأ�ض���بق  الع���ايل  التعلي���م  ووزي���ر 
للعلوم  العربي���ة  الأكادميي���ة  رئي����س 
املالي���ة وامل�رفية الدكتور ع�ض���ام 

زعبالوي.
وحت���دث الدكت���ور الطراون���ة ل���دى 
افتتاح���ه اعم���ال الندوة ع���ن اأهمية 
اجل���ودة يف تطوي���ر التعليم العايل، 
اجلودة  �ض���مان  م�ضتعر�ض���ا مفهوم 
والتحديات  وتطبيقات���ه  ومعاي���ره 

التي تعرت�س حتقيقه.
اأ�ض���باب  م���ن  اأن  الطراون���ة  وق���ال 
حاجتن���ا لتطبي���ق مفه���وم اجل���ودة 
يف  التو�ض���ع  الع���ايل  التعلي���م  يف 
املوؤ�ض�ض���ات التعليمي���ة وتزايد اأعداد 
الطلب���ة وحمدودي���ة التمويل وزيادة 
التناف�ضية، ف�ض���ال عن تغير النمط 

الإداري اإىل الإدارة الت�ضاركية .
واأ�ضاف رئي�س اجلامعة اأن الهدف من 
حتقيق اجلودة يف التعليم العايل هو 
رفع م�ض���توى التعلي���م والتعلم مع 
الرتكيز عل���ى الكف���اءات النوعية، 

م�ض���را اإىل اأن هذا اله���دف يواجهه 
حتدي���ات  تتمثل يف توف���ر فر�س 

التعليم املتميز و�ضبط جودته.
وتطرق الطراون���ة اإىل اأهمية تطبيق 
معاي���ر �ض���مان اجل���ودة يف حتقيق 
التعليم  املجتمعي ملوؤ�ض�ض���ات  الدور 
الع���ايل وتطوي���ر مه���ارات العاملن 
فيه���ا، م�ضتعر�ض���ا يف الوق���ت ذاته 
معاير �ض���مان اجلودة املعتمدة يف 
كل م���ن بريطانيا وا�ض���رتاليا واأملانيا 
املتح���دة  والولي���ات  و�ض���وي�را 
اإىل  الأمريكي���ة واليابان بالإ�ض���افة 
الت�ض���ابة والختالف  واأوجه  الأردن، 
بن املعاير التي تطبق يف موؤ�ض�ضات 
التعليم العايل الأردين ومعاير تلك 

الدول.
م���ن جانب���ه ا�ض���تعر�س الزعب���الوي 
التعلي���م  يف  الأوروبي���ة  التجرب���ة 
العايل ومراحل تطويرها ، ل �ض���يما 
برنام���ج بولونيا  بهدف ال�ض���تفادة 
منها يف تطوي���ر التعليم العايل يف 

الأردن.
واأ�ض���ار الزعب���الوي اإىل م����روع (

)اإجراءات( بولونيا الذي يركز على 
دور اجلامع���ات وعالقته���ا باملجتمع 
املحل���ي والبح���ث العلم���ي والتعليم 
يف  الإج���راءات  وتوحي���د  الع���ايل 
اجلامعات التابعة لالحت���اد الأوروبي 
من ناحية اإ�ض���دار ال�ضهادات ومنحها 
واملعطي���ات  العلمي���ة  والدرج���ات 

املتعلقة بال�ض���اعات املعتمدة العلمية 
البكالوريو�س  لدرج���ات  والنظري���ة 
والت���ي  والدكت���وراه،  واملاج�ض���تر 
تقا����س مبخرج���ات التعلي���م ولي����س 
مبدخالته، م�ض���را اإىل وجود  46 دولة 

م�ضاركة �ضمن الربنامج. 
وبن الزعبالوي ال���دور الذي حتدثه 
تلك الإج���راءات يف تطوير التعليم 
العايل يف اأوروبا، م�ضتعر�ض���ا اإياها 
اعتم���اد  منه���ا  نق���اط  يف ع����رة 
نظام �ض���هل قابل للقراءة واملقارنة، 
واعتماد نظام مبني على الدرا�ض���ات 
اجلامعي���ة الأوىل والدرا�ض���ات العليا 
وتطوير اإطار معن لدرجات العلمية 
وه���و الأم���ر ال���ذي نفتق���ر اإليه يف 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل.
واأ�ض���اف الزعب���الوي اأن من �ض���من 
الإج���راءات اأي�ض���ا الرتوي���ج للحركة 
التع���اون  وتعزي���ز  والإنتق���ال، 
الأوروبي يف �ض���بط اجل���ودة، لفتا 
التع���اون  اأن  اإىل  ال�ض���دد  ه���ذا  يف 
الأوروب���ي يف جمال �ض���بظ اجلودة 
ي�ض���هل عملية املقارنة بن الدرجات 

العلمية عرب اأوروبا.
اإىل ذلك عر�س اأب���و الهيجاء اجلهود 
الت���ي يبذله���ا مكت���ب تيمبو�س يف 
قط���اع  تطوي���ر  الأردن يف جم���ال 

التعليم العايل .

خرباء يناق�سون نوعية التعليم العايل و�سبط جودته
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حممد مبي�ضن- قال رئي�س الوزراء 
الأ�ض���بق العن عبد الروؤوف الروابدة 
اإن الوط���ن مي���ر يف ف���رتة دقيق���ة 
ب�ضبب الأو�ضاع الراهنة يف عدد من 

البلدان العربية.
 واأ�ضاف يف مداخلة األقاها يف اأعمال 
الن���دوة الت���ي عق���دت يف اجلامع���ة 
الأردني���ة بعن���وان »فك���ر ال�ض���باب 
يف خدم���ة الوطن« اأن على ال�ض���باب 
اأن يفرقوا بن الواعظ وال�ضيا�ض���ي، 
موؤكدا يف هذا ال�ضدد اأن الواعظ هو 
�ضمر الأمة وهي بحاجة اإليه لتقوى 

وت�ضتطيع ا�ضرتداد حقوقها.
وبن الروابدة اأن ال�ضيا�ضي هو الذي 
يعم���ل لل�ض���الح الع���ام يف ظل بروز 
موازين القوى، ويعمل على مواجهة 
والقت�ض���ادية  ال�ضيا�ض���ية  التحديات 

والجتماعية.
وحذر الروابدة ال�ضباب من التع�ضب، 
داعي���ا اإىل اأن يكون���وا م���ع الوط���ن 
الأرين الذي يعترب مدماكا اأ�ضا�ض���يا 
يف بن���اء الأمة، مقرتح���ا اأن يكون 
�ضعار ال�ضباب الأردين » الوطن دائما 

على حق«.
وحت���دث يف الن���دوة الت���ي نظمتها 
بالتع���اون  الأردن  �ض���باب  جمعي���ة 
م���ع اجلامعة وزي���ر التنمية الأ�ض���بق 
املهند����س مو�ض���ى املعايط���ة ووزي���ر 

الريا�ضة وال�ض���باب الأ�ضبق الدكتور 
والنا�ض���ط  الق�ض���اة  ن���وح  حمم���د 
العم���ل  جبه���ة  ع�ض���و  ال�ضيا�ض���ي 
الإ�ض���المي الدكتور ارحيل الغرايبة، 
واأداره���ا الكات���ب ال�ض���حفي جه���اد 

املومني.
 وتن���اول املعايط���ة يف حديث���ه دور 
ي�ض���كلون  الذي���ن  الأردين  ال�ض���باب 
70% م���ن ع���دد ال�ض���كان يف اإجن���اح 

النتخابات النيابية املقبلة.
ودعا املعايطة ال�ض���باب اإىل امل�ضاركة 
النيابي���ة  النتخاب���ات  يف  الفاعل���ة 
لت�ريع عملية ال�ض���الح، موؤكدا يف 
هذا ال�ض���ياق اأن الربملان هو امل�رح 

الأهم للعملية ال�ضيا�ضية.
واأ�ض���اف املعايطة اأن النتخابات هي 
و�ض���يلة وحيدة حلل اخل���الف، معربا 
ع���ن اأمل���ه يف اأن يتمك���ن املجل����س 
النيابي املقبل من اإجناز قانون  جديد 

لالنتخابات.
 وقال الق�ضاة اإن م�ضكلة احلكومات 
الأردني���ة اأنه���ا متاأخ���رة ع���ن فكر 
ال�ضباب وي�ضتحيل اأن ت�ضبق فكرهم، 
موؤكدا اأن ال�ضباب ل يقبل التهمي�س 
واإذا مل يلتفت اإليهم فاإن امل�ضتقبل 

الواعد لن ينجز.
واأ�ض���اف الق�ض���اة اأن منهجية الدولة 
امل�ض���وؤول  ب���ن  التوا�ض���ل  وانع���دام 

والرعية واغالق الأبواب اأمامهم، من 
اأ�ضباب �ضعف التوا�ضل فيما بينهم، 
وحث امل�ض���وؤولن على الن���زول اإىل 
ال�ض���ارع، وحت�ض����س هموم املواطنن، 

واإيجاد احللول املنا�ضبة لهم.
ب���دوره اأك���د الغرايب���ة اأن ال�ض���باب 
ه���م ثروة الوط���ن، واأن ال�ض���تثمار 
الإن�ض���ان  يف  يكم���ن  احلقيق���ي 
الأردين، ودعا اإىل حماربة التع�ضب 
�ض���واء للدين اأو للقومي���ة اأو للعائلة، 
موؤك���دا ����رورة تكات���ف ال�ض���باب 
والعمل بروح الفريق الواحد ملجابهة 

التحديات والتحولت العاملية.
ال�ض���باب  وكان���ت رئي�ض���ة جمعي���ة 
الأردين الدكت���ورة من���ى الفايز قد 
األق���ت كلم���ة يف م�ض���تهل الن���دوة 
اأ�ض���ارت فيها اإىل اأن قوة الوطن من 

قوة ال�ضباب.
وقال���ت الفاي���ز اإن ال�ض���باب اأك���ر 
حيوي���ة يف املجتمع وعل���ى عاتقهم 
تقع م�ض���وؤولية بن���اء الوطن وتقدمه 

وازدهاره.
و�ضلطت الفايز ال�ض���وء على اأهداف 
اجلمعية التي اأن�ض���ئت الع���ام احلايل 
2012 و�ض���عيها املتوا�ض���ل اإىل ن����ر 
الوعي ال�ضيا�ض���ي، لي�ض���كل منهجية 
عم���ل يف تنمي���ة ال�ض���الح ب���روح 

النتماء للوطن العزيز.

 

الروابدة: ليكن �سعار ال�سباب االأردين " الوطن دائما على حق"

يف ندوة نظمتها "االأردنية " و" �سباب االأردن"
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مرك���ز  عق���د   - الأردني���ة  اأخب���ار 
يف  ال�ض���رتاتيجية  الدرا�ض���ات 
م���ع  بالتع���اون  الردني���ة  اجلامع���ة 
الملانية  ايربت  موؤ�ض�ض���ة فريدري�س 
ن���دوة اقليمية بعنوان )ال�ض���لفيون 
والدميقراطية ال�ضيا�ضية يف الردن( 

.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف 
الطراونة خ���الل الفتتاح: " ان قوى 
ديني���ة قف���زت يف بل���دان الربي���ع 
العربي اىل واجهة الحداث بع�ض���ها 
معت���دل وبع�ض���ها الآخر مو�ض���وف 

بالتطرف تبعا للفكر واملمار�ضة ".
وا�ض���ار اىل م���ا ت�ض���هده املنطقة من 
حتولت عميق���ة يف الأطر الفكرية 
والجتماعي���ة  ال�ضيا�ض���ية  والبن���ى 
النزع���ة  اىل  ا�ض���افة  والقت�ض���ادية 
النم���وذج  ا�ض���تبدال  نح���و  القوي���ة 
ال�ضمويل باآخر دميقراطي حترتم فيه 
كرامة الن�ض���ان وحقوق���ه وحرياته 
ويعي�س فيه الأف���راد جنبا اىل جنب 
بحقوق مت�ض���اوية يف احلياة الكرمية 

وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية الفاعلة.

واكد الطراونة ان مركز الدرا�ض���ات 
ال�ض���رتاتيجية يف اجلامع���ة يعت���رب 
عقله���ا املفك���ر حيث نوق�ض���ت من 
خالل���ه واحد م���ن اهم مو�ض���وعات 
ال�ض���اعة يف الوط���ن العربي والعامل 
�ض���عود  ظاه���رة  وه���و  ال�ض���المي 
ال�ض���لفية واقتحامها مليادي���ن العمل 
ال�ضيا�ض���ي واحلزب���ي ا�ض���افة اىل ما 
تطرح���ه م���ن ا�ض���ئلة حتمي���ة ح���ول 
واحلق���وق  ال�ضيا�ض���ية  امل�ض���اركة 

واحلريات والتعددية والدميقراطية.

حول " ينتدي  اال�سترياتيجية  " الدرا�سات 
 " ال�سلفيون والدميقراطية ال�سيا�سية يف االأردن"

واأو�ضح ان احلوار الهادف هو ال�ضبيل 
ل�ضتك�ض���اف اجلوامع امل�ض���رتكة بن 
التيارات املتعددة و�ضول اىل بلورة 
روؤى ا�ض���ت�رافية وحل���ول ابداعية 
للم�ض���كالت املتع���ددة الت���ي ت�ض���ود 

منطقتنا وعاملنا.

وقال املدير واملمثل املقيم ملوؤ�ض�ض���ة 
يف  الملاني���ة  اي���ربت  فريدري����س 
عمان اخيم فوكت:"ان اأحد ا�ضباب 
عقد ه���ذه الندوة ه���و حماولة فهم 
ال�ض���لفي ونظرت���ه لق�ض���ايا  التي���ار 
ال�ض���اعة املتعلق���ة بدور الن�ض���اء يف 
العتق���اد  وحري���ات  الدميقراطي���ة 
والدول���ة املدنية"،م�ض���را اىل ان من 
املهم ال�ض���تماع اىل ال�ضلفين لبحث 
املنهج املنا�ض���ب حول امل�ض���اركة يف 
امل�ض���وؤولية الجتماعية جتاه املجتمع 

املحلي.
من جهته قال مدير مركز الدرا�ضات 
ال�ض���رتاتيجية يف اجلامعة الردنية 
الدكتور مو�ض���ى ا�ضتيوي ان الهدف 
درا�ض���ة خط���اب  ه���و  الن���دوة  م���ن 
ومواق���ف اجلماع���ات ال�ض���لفية يف 
العامل العربي من ق�ضايا الدميقراطية 
والتعددي���ة  الفردي���ة  واحلري���ات 
والأقليات الديني���ة واملراأة وحماولة 
بالعملية  وتاأثرهم  تاأثرهم  مقاربة 

ال�ضيا�ضية.
وا�ضاف مل يحظ ال�ضلفيون بالرغم 
من ح�ض���ورهم الوا�ضح يف اخلطاب 
الإعالم���ي ال�ض���المي كم���ا هي حال 
يف  امل�ض���لمن  الخ���وان  جماع���ة 
الع���امل العربي بالهتمام الكايف من 
الباحثن واخلرباء العرب والجانب 

حيث كان اغلب التيارات ال�ض���لفية 
خ���ارج العملية ال�ضيا�ض���ية يف اغلب 
دولت���ي  با�ض���تثناء  املنطق���ة  دول 

البحرين والكويت.
واك���د ا�ض���تيوي ان املرك���ز يعم���ل 
ب���ن  الرب���ط  اآلي���ات  عل���ى تفعي���ل 
البح���ث الكادمي���ي وق�ض���ايا املجتمع 
املحورية يف اإطار من و�ضوح الروؤية 
وا�ضتقاللية القرار ومنهجية البحث 
العلم���ي، م�ض���را اىل ان الث���ورات 
لت�ض���هد  العربية جاءت  الدميقراطية 
ال�ض���لفين  ل���دى  مهم���ة  حت���ولت 
امل�رين باجت���اه تاأ�ض���ي�س الحزاب 
ال�ضيا�ض���ي  العم���ل  يف  والنخ���راط 
ال�ضيا�ض���ية والعالمية  وال�ض���جالت 
وم���ن �ض���منها اح���زاب �ض���لفية يف 
م����ر واليمن وتون����س وهو ما ميتد 

اىل دول وجمتمعات عربية اخرى.
�ضخ�ض���يات  م�ض���اركة  اىل  وا�ض���ار 
�ض���لفية م���ن ع���دة دول عربي���ة يف 
يف  باحث���ن  اىل  ا�ض���افة  الن���دوة 
اجلامعات ال�ض���المية عموما ونخبة 
م���ن املثقفن واملفكري���ن من العامل 
العرب���ي والغربي م�ض���حوبة بتغطية 
اعالمي���ة تث���ر م���ا ميكن ان ي�ض���مى 
خط���اب  يف  الرمادي���ة  باملنطق���ة 
والت�ضاوؤلت حولهم فيما  ال�ضلفين 
الدميقراطية  م���ن  يتعل���ق مبوقفه���م 
والدول���ة املدني���ة وحقوق الن�ض���ان 
واحلريات الدينية وحقوق القليات 
وق�ض���ية امل���راأة واحلري���ات الفردية 
ا�ضتك�ض���اف  اىل  �ض���عيا  وغره���ا، 
اىل  والو�ض���ول  الرمادي���ة  املنطق���ة 
اجاب���ات اك���ر دقة ح���ول الهواج�س 

والت�ضاوؤلت املطروحة.)برتا(
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لتخري���ج معلم متميز لدي���ه القدرة 
على العطاء والنتاج والبداع .

 
ب���دوره اأكد وزي���ر الرتبية والتعليم 
ال�ض���ابق الدكت���ور فاي���ز ال�ض���عودي 
ان مهن���ة التعلي���م من امله���ن املهمة 
لرتباطها يف بناء �ضخ�ضية الن�ضان 

.
 

وقال ال�ضعودي ان ال�ضالح املطلوب 
يجب ان يب���داأ يف الرتبية والتعليم 
اول ، م�ض���ددا يف هذا ال�ض���ياق على 
�رورة حت�ضن ظروف ورفاه املعلم 
املعنوية واملالية لن ال�ض���تثمار يف 
الرتبية مردوده اك���رب من اي قطاع 

اآخر.

ودع���ا ال�ض���عودي اىل متثي���ل جل���ان 
الهيئ���ات  اع�ض���اء  م���ن  الرتبي���ة 
الرتبي���ة  كلي���ات  يف  التدري�ض���ية 
لال�ض���تفادة من املعلومات والبيانات 

املتعلق���ة بقط���اع الرتبي���ة والتعليم 
عند اق���رار خطط وبرام���ج الوزارة 

امل�ضتقبلية .
ونوه���ت رئي�ض���ة املجل����س الأعل���ى 
املعوق���ن  الأ�ض���خا�س  ل�ض���وؤون 
الدكتورة امل النحا�س باأهمية تزويد 
طلب���ة الرتبي���ة اخلا�ض���ة مبعلوم���ات 
وافي���ة ح���ول بن���ود قان���ون حقوق 
والتفاقي���ة  املعوق���ن  ال�ض���خا�س 
املتعلق���ة بال�ض���خا�س املعوقن التي 

وقعها  الردن .
 

وحث���ت النحا�س اجلامع���ات الردنية 
على ت�ض���هيل درا�ضة الطلبة املعوقن 
من خالل توظيف امكاناتها لتطوير 
اخلدمة املقدمة لهم م�ض���رة اىل ان 
اجلامع���ة الردني���ة ت�ض���م )347( من 

ا�ضحاب العاقات .
ال�ض���وؤون  ادارة  مدي���رة  ودع���ت   
الثقافية يف وزارة الرتبية والتعليم 
الدكتورة منى موؤمتن اىل ان�ضاء �ضبكة 

من التوا�ض���ل ما ب���ن كليات الرتبية 
ونقابة املعلمن ووزارة الرتبية .

 
واقرتح���ت املوؤمت���ن ان�ض���اء جمعي���ة 
ملديري املدار�س لال�ض���هام يف و�ض���ع 
اهمي���ة  موؤك���دة  التعلي���م  �ض���وابط 
تكاتف اجلهود الوطنية لو�ض���ع نظام 

وطني لالبداع .
 

ومت خالل الندوة التي ادارها الدكتور 
ربح���ي علي���ان الجاب���ة عن ا�ض���ئلة 
وا�ضتف�ض���ارات ومداخالت احل�ض���ور 
ح���ول التحدي���ات الت���ي تواجه قطاع 

الرتبية والتعليم .
 

وبن عليان اأن الكلية التي ان�ض���ئت 
ع���ام 1973 كان له���ا ال���دور الك���رب 
يف تاأهي���ل املعلم���ن داخ���ل الردن 
وخارجه ،ف�ض���ال ع���ن تاأهيل قيادات 
تربوية �ضاهمت يف تطوير مدخالت 
وخمرجات وزارة الرتبية والتعليم 

الأردنية.
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خ���رباء  بح���ث   - ال�ض���مادي  �ض���ناء 
واكادميي���ون خ���الل اأعم���ال امللتقى 
العل���وم  ترجم���ة  ح���ول  ال���دويل 
الجتماعية بعنوان »ترجمة املواطنة 
املفاهي���م  » يف اجلامع���ة الردني���ة 
والأف���كار املنت����رة حالي���ا ح���ول 
املواطن���ة  لتطوير ار�ض���ية لرتجمة 
العلوم الن�ض���انية والجتماعية يف » 

منطقة االبحر البي�س املتو�ضط ».
و�ضدد امل�ضاركون على اهمية ت�ضليط 
ال�ض���وء عل���ى الخت���اللت ومكامن 
الق�ض���ور فيما يخ����س الرتجمة اىل 
العربية، وخا�ض���ة ترجم���ة املوؤلفات 
يف العل���وم الجتماعية والن�ض���انية 
واللغ���ات  العربي���ة  اللغ���ة  ب���ن  
املتبادلة  املعرفة  الوروبية، وتعميق 

يف �ضيا�ضات الرتجمة .
الدرا�ض���ات  ق�ض���م  مدي���رة  وقال���ت 
الفرن�ض���ي  املعه���د  يف   املعا����رة 
لل�رق الدين اليزابيث لونغني�س :« 
اإن امللتقى الذي ت�ضت�ض���يفه اجلامعة 
الردني���ة  بالتعاون مع جملة تران�س 
اوروبي���ان يه���دف اىل حتديد املتون 
امل�ض���رتكة ذات ال�ض���لة التي تتعامل 
م���ع بن���اء املواطن���ة يف املجتمع���ات 
املعا����رة يف الغ���رب ويف الع���امل 
العرب���ي م���ن اج���ل و�ض���ع برنام���ج 

يف  الرئي�ض���ية  العم���ال  لرتجم���ة 
اللغات ال�ضا�ضية للمنطقة .

و تن���اول امللتقى يف جل�ض���ته الوىل  
ومفهومه���ا  املواطن���ة  »مفارق���ات 
القانوين وال�ضيا�ض���ي » قدمها »اتين 
تا�ض���ان » م���ن مركز �ضو�ض���يولوجيا 
املمار�ض���ات والتمثيالت ال�ضيا�ض���ية 

يف جامعة باري�س .
وحت���دث عب���د العزي���ز لبي���ب م���ن 
جامع���ة تون�س عن املواطن���ة العربية 
وم�ض���ادرها  التي ترتكز على ثالث 

نقاط هي الدين والدولة والثقافة .
واملرتج���م  الفيل�ض���وف  وتن���اول 
جورج كت���ورة  يف ورقته » املواطن 
مرتجم���ة  اعم���ال  يف  واملواطن���ة  
م���ن الملاني���ة » ال�ض���عوبات  اللغوية 
واملفهومية وال�ضلوبية التي واجهته 
يف ترجم���ات بع����س املفكري���ن يف 
الع����ر احلدي���ث واملعا����ر منه���ا 
اعم���ال املفكر المل���اين ماك�س فيرب 
،ويورغن هابرما�س ،واولريت�س بك .

 
ويف اجلل�ضة الثانية ا�ضتعر�س ايغور 
�ضتيك�س من جامعة ادنربة يف اململكة 
املتح���دة ترجمة انظم���ة املواطنة يف 
دول البلقان » يوغ�ض���الفيا ودول ما 

بعد يوغ�ضالفيا«.

فيما حتدث »بول طر » من اجلامعة 
المريكي���ة اللبناني���ة ع���ن تو�ض���يع 
لبن���ان   ال�ضيا�ض���ية يف  التحوي���الت 
وحالة ت�ض���ويت املغرتبن اللبنانين 

يف النتخابات اللبنانية  .
وعر����س جوين عا�ض���ي م���ن جامعة 
الدول���ة  ع���ن  احلدي���ث  برزي���ت 
وم�ض���الة  امل�ض���تقبلية  الفل�ض���طينية 
�ض���لطة  كم�ض���الة  فيه���ا  املواطن���ة 

�ضيا�ضية.

وعل���ى هام����س املوؤمتر بح���ث رئي�س 
الدكت���ور اخليف  اجلامع���ة الردنية 
الطراون���ة م���ع امل�ضت�ض���ار الثق���ايف 
الفرن�ض���ي فلي���ب لن �ض���بل تطوير 
امل�ض���رتك لتمتن  التع���اون  الي���ات 
العالق���ات العلمي���ة والبحثي���ة ب���ن 

البلدين .

وق���دم الطراونة ايج���ازا حول برامج 
اجلامع���ة الكادميي���ة ومكانته���ا بن 
نظراته���ا خ�ضو�ض���ا وه���ي حتتفي 
مبرور خم�ض���ن عاما على تاأ�ضي�ض���ها 
م�ضرا اىل روؤيته بالنهو�س باجلامعة 
نحو العاملية من خالل حت�ضن منتجها 
العلمية  ال����راكات  العلمي وعق���د 
اجله���ات  خمتل���ف  م���ع  والبحثي���ة 

العاملية.

خرباء يبحثون تطوير اأر�سية لرتجمة العلوم 
االإن�سانية يف منطقة البحر االأبي�س املتو�سط

خالل امللتقى الدويل حول ترجمة العلوم االجتماعية 
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اإلغاء عقوبة االإعدام ما بني القبول والرف�س

حمم���د مبي�ض���ن  - بح���ث خ���رباء 
اجلامع���ة  يف  قانوني���ون  واأ�ض���اتذة 
اإمكاني���ة �ض���ياغة قانون  الأردني���ة 
باإن�ض���اء  يتعل���ق  منوذج���ي  عرب���ي 
املنظمات غر احلكومية يف العامل 

العربي.
والقان���ون ال���ذي مت بحث���ه من خالل  
ور�ضة عمل متخ�ض�ضة نظمتها كلية 
احلق���وق يف اجلامع���ة بالتع���اون مع 
جامعة جون هنكز الأمريكية يهدف 
اإىل و�ضع الأطر والعنا�ر الأ�ضا�ضية 
للن�ض���اطات التي تقوم بها املنظمات 
غر احلكومية التي ت�ضمل النقابات 
وغره���ا  واجلمعي���ات  والأح���زاب 
لتكون لها فر�ض���ة اأك���رب يف العمل 

املجتمعي والتطوعي.
واأكد عميد كلية احلقوق يف اجلامعة 
الدكتور طارق احلموري اأن الور�ضة 
تندرج �ض���من اهتمامات الكلية التي 
ت�ض���عى اإىل تطوير براجمها العلمية 

البحثية.
واأ�ض���ار احلم���وري اإىل اأن املنظمات 
غ���ر احلكومية تعد �ري���كًا فاعاًل 

يف ميادين التنمية وحركة الإ�ضالح  
بالتع���اون مع  الدميقراط���ي م�ض���يداً 
جامع���ة ج���ون هنك���ز يف جمالت 
تبادل املعلومات واخلربات واملعارف 

العلمية القانونية.
ولف���ت الدكتور حممد مطر اأ�ض���تاذ 
القان���ون ال���دويل يف جامع���ة جون 
هنك���ز اأهمية اختي���ار كلية احلقوق 
يف اجلامع���ة الأردنية لعقد الور�ض���ة 
لدوره���ا الريادي يف تطوير التعليم 
القانوين خ�ضو�ضًا بعد اإن�ضاء عيادات 
قانوني���ة تن�ض���غل بهم���وم املجتم���ع 

الأردين.
واأ�ض���اف مط���ر اأن الور�ض���ة  قامت 
بدرا�ض���ة املعاير الدولي���ة والتعرف 
عل���ى النم���اذج القانوني���ة ملقارنة و 
اأف�ضل املمار�ضات لن�ضل اإىل �ضياغة 
قان���ون  ي���وازن  بن �ض���لطة الإدارة 
)احلكومات( يف الرقابة و ا�ضتقاللية 

املنظمات غر احلكومية. 
واأو�ض���ح مط���ر اأن املنظم���ات غر 
احلكومي���ة لعب���ت دوراً حيوي���ًا يف 
�ض���يما يف  ل  العربي���ة  املجتمع���ات 

حركة الربيع العربي ومنها منظمات 
حقوق الأن�ضان.

و�ضلطت من�ض���قة الور�ضة الدكتورة 
حما�ضن اجلاغوب ال�ضوء على اأهمية 
الور�ضة م�ضرة اإىل اأن اأبرز عنا�ر 
القان���ون يتعل���ق بتموي���ل املنظمات 
الرقاب���ة عل���ى  غ���ر احلكومي���ة و 

ن�ضاطاتها.
 

واأك���دت اجلاغوب اأن مراقبة اأعمال 
املنظمات غ���ر احلكومية يف بع�س 
البل���دان العربي���ة ق���د تتعار����س مع 
املعاي���ر الدولي���ة بحري���ة تنظيمها 
الأمر الذي يحد من اأعمال ون�ضاطات 

هذه املنظمات .
ومت  خالل الور�ضة ت�ضكيل جلنة ت�ضم 
عدداً من اأ�ض���اتذة القانون واملحامن 
وممثلن من موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
لو�ضع م�ضودة قانون اإن�ضاء املنظمات 
غ���ر احلكومية ليت���م اإر�ض���اله اإىل 
جامعة ال���دول العربي���ة لإقراره من 

قبل اللجان املتخ�ض�ضة.     

حمم���د مبي�ض���ن - مبنا�ض���بة الي���وم 
العامل���ي ملناه�ض���ة عقوب���ة الإع���دام 
طلب���ة  م���ن  جمموع���ة  ا�ضت�ض���افت 
احلق���وق يف اجلامع���ة الأردني���ة يف 
ن���دوة حواري���ة ع���ددا م���ن اأع�ض���اء 
اجلمعية الفرن�ض���ية »معا لأجل اإلغاء 

عقوبة الإعدام«.

وق���دم املوؤيدون لإلغ���اء العقوبة من 
الطرفن وجهة نظرهم م�ضرين اىل 
امكانية ح�ض���ول خطاأ ق�ض���ائي عند 
احلكم بالإع���دام، الأمر الذي ل ميكن 
اإع���ادة الأمور اإىل مكانها خ�ضو�ض���ا 

بعد تنفيذ العقوبة.

واأ�ضاروا اإىل اأن بع�س الدول املتقدمة 
ح�ض���ل فيها اأخطاء ق�ضائية بحق من 
نفذ فيه���م عقوبة الإع���دام، لفتن 
يف ه���ذا ال�ض���دد اإىل اأن دول العامل 
يف ازدي���اد لإلغاء عقوبة الإعدام يف 

ت�ريعاتها اجلنائية.
واأكدوا اأن الكثر ممن ت�ضدر بحقهم 
اأحكام ق�ض���ائية ت�ضل اإىل حد الإعدام 
هم من الطبقات الفقرة ويف هذه 
احلالة لي�ض���ت لديهم القدرة بتوكيل 
حمامن للدفاع عنهم للتكلفة املالية 

الباهظة يف مثل هذه احلالت.
اأما املطالب���ون باإبقاء عقوبة الإعدام 
فاأك���دوا اأن ه���ذه العقوب���ة هي ردع 
كاف للمجرمن و�ضمان حق ال�ضحايا 

وعائالتهم.

عل���ى  الإبق���اء  اأن  اإىل  واأ�ض���اروا 
عقوب���ة الإعدام هي حماي���ة لالأفراد 
واملجتمع���ات واأن ه���ذه العقوب���ة ل 
توج���ه اإل لفئ���ة خط���رة ج���دا على 

املجتمع.
م���ن جانبه اأثنى عمي���د كلية احلقوق 
الدكتور طارق احلموري على الدور 
الن�ض���ط الذي يقوم به طلب���ة الكلية 
م�ض���را اإىل اأن هذه الندوة احلوارية 
طلب���ة  اهتمام���ات  �ض���من  تن���درج 
الكلية لرت�ض���يخ لغ���ة اجلدل واحلوار 

واملناق�ضة ب�ضكل علمي منظم.
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اأخب���ار الأردني���ة - يف قم���ة اأردنية 
فرن�ض���ية اأقيمت يف رحاب اجلامعة 
الأردنية ور�ضة العمل » ال�راكة بن 
القطاع���ن الع���ام واخلا�س يف جمال 
التعلي���م والبحث والتطوير« �ض���من 
برامج التعاون بن البلدين ال�ضديقن 
الذي ي�ض���هد تطوراً ملمو�ض���ًا خا�ضة 
يف قط���اع التعليم الع���ايل والبحث 

العلمي .
هدفت الور�ض���ة التي نظمتها وزارة 
التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي 
بالتع���اون مع ال�ض���فارة الفرن�ض���ية 
ليوم���ن،  وا�ض���تمرت  عم���ان،  يف 
اإىل تب���ادل املعرف���ة بن املخت�ض���ن، 
وال�ض���تفادة من اخلربات املرتاكمة 
يف جم���ال ال�راكة بن موؤ�ض�ض���ات 
التعلي���م العايل وموؤ�ض�ض���ات الإنتاج 
والقت�ضاد ، وتفاعل القطاعن العام 
واخلا����س يف تعظيم ال�ض���تفادة من 

جهود البح���ث والتطوير يف البلدين 
ال�ضديقن.

وقال وزي���ر التعليم العايل والبحث 
العلم���ي الدكتور وجي���ه عوي�س يف 
كلم���ة افتتح بها اأعمال الور�ض���ة اإن 
الأردن ي���ويل اأهمية كربى للتعليم 
يف  ال�ض���تثمار  ويف  والتمّي���ز، 
راأ�ضماله الب�ري، لكنه يواجه عددا 
من التحدي���ات اهمها زي���ادة الطلب 
عل���ى اللتح���اق مبوؤ�ض�ض���ات التعليم 
الع���ايل )التعليم اجلامع���ي( ، منوها 
اإىل اأنه من املتوقع اأن يت�ضاعف عدد 
الطلبة ليتجاوز ن�ضف مليون طالب 
يف الع���ام 2020 وتع���ذر تلبي���ة حاجة 
القطاعات القت�ض���ادية م���ن الأفراد 
الذي���ن ميتلك���ون مواه���ب وطاقات 

اإبداعية.
واأ�ض���اف اإن ذل���ك ي�ض���تدعي اإع���ادة 
النظ���ر بهيكلة القطاع جله���ة زيادة 

اأع���داد الطلب���ة امللتحق���ن بالتعليم 
التقني والتطبيقي مل�ض���توى الدبلوم 
املتو�ض���ط، والك�ض���ف ع���ن مواه���ب 
الطلبة واإبداعاتهم يف هذه املجالت 
ورعايتها، بحيث يجب اأن تكون من 
بن الأولويات التي تتطّلب ت�ض���افر 
جهود القطاعات احلكومية والأهلية 
اإىل  وتطويره���ا  لإجناحه���ا   ، كاف���ة 

اأق�ضى درجة ممكنة.

اأن  اإىل  عوي����س  الدكت���ور  واأ�ض���ار 
والبح���ث  الع���ايل  التعلي���م  وزارة 
العلم���ي عملت على زيادة م�ض���اركة 
القطاعات القت�ض���ادية املختلفة يف 
العايل،  التعليم  حاكمية موؤ�ض�ض���ات 
م���ن خ���الل اإ����راك ممثل���ي القطاع 
اخلا�س يف ع�ضوية املجال�س املختلفة 
الع���ايل وجمال�س  التعليم  كمجل����س 
الأمناء وجمال�س الكليات، بالإ�ضافة 

الطراونة : تعميق ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�س يف جمال البحث العلمي يت�سدر اأولوياتنا

يف قمة اأردنية فرن�سية 
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اإىل م�ض���اركتهم يف مراجعة اخلطط 

ال�ضرتاتيجية وال�ضيا�ضات .
 

الأخ���رة  ال�ض���نوات  اأن  واأو�ض���ح 
�ضهدت قيام الوزارة بتطوير العديد 
من ال�ض���رتاتيجيات التي ت�ض���تهدف 
تعزي���ز ال����راكات مع املوؤ�ض�ض���ات 
املختلف���ة،  القت�ض���ادية والإنتاجي���ة 
يف �ضبيل احلد من فتح التخ�ض�ضات 
غر املطلوبة ل�ضوق العمل ، وتقلي�س 
اأعداد املقبولن فيه���ا، والعمل على 
ب���ن خمرج���ات  الفج���وات  تقلي���ل 
التعليم العايل من الربامج الأكادميية 
وحاج���ات �ض���وق العم���ل ، وتطوي���ر 
اآليات القبول يف موؤ�ض�ضات التعليم 
الع���ايل مبا يحقق العدالة وال�ض���فافية 
ويراع���ي مي���ول واجتاه���ات الطلبة 

ومتطلبات �ضوق العمل املتجددة .
وو�ضف عوي�س الع�ر الذي نعي�ضه 
بع�ر القت�ض���اد املعريف الذي متّثل 
والت�ض���الت  املعلومات  تكنولوجيا 
حج���ر الزاوية فيه ، موؤك���دا باأنه من 
الطبيعي اأن تكون العلوم التطبيقية 
مو�ض���ع اهتم���ام وتركي���ز م���ن قبل 
والتعليمي���ة  املهني���ة  املوؤ�ض�ض���ات 

لتطوي���ر كف���اءات الطلب���ة يف هذه 
العل���وم م���ن اأج���ل حتقيق اإجن���ازات 
متقدمة ت�ض���هم يف تط���ّور املجتمع 
وتقدمه، وحت�ّض���ن كذلك من م�ضتوى 
التناف�ضية مقارنة مع الدول الأخرى 
يف جمال اإنتاج املعرفة وحتويلها اإىل 

تقنيات ومنتجات عملية.

رئي����س اجلامع���ة الردني���ة الدكتور 
اخلي���ف الطراونة ق���ال :«ان اجلامعة 
وه���ي حتتف���ل بخم�ض���ينها الذهب���ي 
وتخط���و اإىل عامل امل�ض���تقبل بخطٍة 
ا�ض���رتاتيجية جدي���دة حتم���ل اأهدافًا 
جديدة يقع يف �ضلم اأولوياتها تعميق 
ال�راكة بن القطاعن العام واخلا�س 
يف جمال البحث العلمي والتعليم«.

اجلامع���ة  »ان  الطراون���ة:  واأ�ض���اف 
العالق���ة  تل���ك  تفعي���ل  اإىل  تطم���ح 
وتو�ض���يع  وتوثيق عراها  الإيجابي���ة 
جتربته���ا  بع���د  خا�ض���ًة  مداه���ا، 
الناجح���ة يف برنام���ج دكت���ور لكل 
م�ض���نع، الت���ي اأم���دت اأع�ض���اء هيئة 
التدري�س بخ���رباٍت بحثية تطبيقيٍة، 
وال�ركات وامل�ض���انع بحلول علمية 
م�ضتنرة مل�ض���كالٍت واقعيٍة متر بها، 

للتدريب  للطلب���ة فر�ض���ًا  وقدم���ت 
وتطوير الطاقات �ضمن �ضوق العمل 
امل�ضتقبلي، وزودت املجتمع بو�ضائل 

واآلياٍت للتطوير ال�ضناعي«.
وب���ن رئي����س اجلامعة ان ع���ددا من 
التجارب املهم���ة للجامعة مع القطاع 
اخلا�س مثل جتربة حا�ضنات العمال 
الت���ي �ض���جعت ثقاف���ة الري���ادة لدى 
اجلي���ل اجلديد ، و�ض���بكت بن الفكر 
والتطبيق، خمرجة حيز التفكر من 
�ض���ندوق الوظيفة اىل ف�ضاء الإبداع 
والبت���كار والتجديد، كانت �ض���هادة 
ولدة حقيقي���ة لل�راك���ة الفاعل���ة 
م���ع القط���اع اخلا�س، وح���ازت على 
ن�ضب ر�ض���ا وقبول مرتفعة من كل 
الأطراف املعنية، بدللة ا�ض���تمرارها 
ومنوها وتطويرها الكمي والنوعي.

وق���ال الطراون���ة : »لك���ن، م���ا زالت 
ب�ض���مات القطاع اخلا����س يف جمال 
دعم البحوث الرتبوية وامل�روعات 
املطل���وب  امل�ض���توى  دون  البحثي���ة 
مقارنة ب���دول اأخرى تق���وم موازنة 
اجلامع���ات فيه���ا عل���ى ه���ذا الدور 

الفعال للقطاع اخلا�س«.
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بدوره���ا القت �ض���فرة اجلمهورية 
الفرن�ضية يف عمان كورين بروزيه 
الور�ض���ة  فيه���ا:«ان  قال���ت  كلم���ة 
الفرن�ضية الأردنية جاءت بعد زيارة 
وفد اأردين لفرن�ضا، يف �ضهر كانون 
الأول املا�ضي �ضم ممثلن عن وزارتي 
التعليم العايل، والرتبية والتعليم ، 
واجلامعات الأردنية، وغرفة التجارة 

الفرن�ضية الأردنية ».
وا�ض���افت:« ان هذه الزيارة �ضمحت 
مبقارب���ٍة اأوىل مل�روع���ات ال�راكة 
بن القطاعن العام واخلا�س املوجودة 
يف فرن�ض���ا ورغبن���ا بتق���دمي ه���ذه 
املقاربة لعدد اأكرب من امل�ضاركن من 

خالل تنظيم فعالّية يف عمان«.
وا�ض���ارت اىل ان���ه مل يك���ن ه���دف 
هذه الور�ض���ة طرح املثال الفرن�ض���ي 
كنم���وذج ُيقت���دى ب���ه، اإمن���ا عر����س 
جتارب املتحدثن الفرن�ضين لتكون 
اأ�ضا�س التبادل وم�ضاركتكم خرباتنا 
وجناحاتن���ا واأي�ض���ًا ال�ض���عوبات التي 

واجهناها.
 

وا�ض���ارت بروزيه اىل ت�ض���كيل جلنة 
وطنية يف فرن�ض���ا ع���ام 2006 حتمل 
ا�ض���م )م���ن اجلامع���ة اإىل الوظيفة( ، 
وكانت املالحظة وا�ضحة : مل نقم مبا 
يكفي، وعليه، قمنا بتقوية ال�راكة 
ب���ن القطاع���ن الع���ام واخلا����س من 
خالل اأدواٍت مبتكرة لدعم الندماج 
املهن���ّي لل�ض���باب، ولك���ن علينا بذل 

املزيد من اجلهد.
وقالت : »املو�ض���وع مه���م يف وقت 
يواجه فيه العامل اأزمة بازدياد بطالة 
وان   ، اخلريج���ن  خا�ض���ة  ال�ض���باب 
ال�ض���رتاتيجيات التي ميكنها اإيقاف 
ه���ذه الظاه���رة كث���رة، لك���ن ومن 
وجه���ة نظرها فان اإحداها اأ�ضا�ض���ّية 
وه���ي : ����رورة تكيي���ف التدريب 
ملالءمة عرو�س العمل، لأنه ل يكفي 
متكن �ض���بابنا من مهن���ة، لكن يجب 

اأي�ضًا تقدمي وظيفة لهم.
من جانبه قال امن �ض���ندوق جمل�س 
ادارة غرف���ة جت���ارة الردن ط���ارق 
الطب���اع ان هذه الور�ض���ة التي تهتم 
الع���ام  القطاع���ن  ب���ن  بال�راك���ة 
واخلا����س يف جم���ال دع���م التعليم 
والتدريب جت�ضد تطلعات جاللة امللك 
عبداهلل الثاين بن احل�ض���ن احلكيمة 

نحو بناء اأف�ضل العالقات بن البلدين 
لتحقيق امل�ضالح امل�ضرتكة ، اإذ ندرك 
يف القط���اع اخلا����س الأردين م���دى 
احلر�س والهتمام الذي يبديه جاللته 
بالتعليم والتدريب من اأجل النهو�س 

باحلياة القت�ضادية .
وا�ض���اف اأن الأردن من اأوائل الدول 
العربي���ة الت���ي قنن���ت ال�راكة بن 
القطاع���ن العام واخلا����س من خالل 
قانون التخا�ضية الذي اأر�ضى قواعد 
ال�راك���ة مبتدئًا بالإطار املوؤ�ض�ض���ي 
القانوين لهذا النوع من امل�روعات 
م�ض���تقلة  هيئ���ة  باإيج���اد  واملتمث���ل 
لالإ����راف عل���ى تنفيذه���ا م���روراً 

بالأ�ضاليب املعتمدة لل�راكة.

واكد الطب���اع اهمي���ة الرتكيز على 
واقع خمرجات التعليم ملعرفة مدى 
قدرت���ه على تلبية احتياجات �ض���وق 
م�ض���اهمة  وا�ضتك�ض���اف مدى  العمل 
هذه املخرج���ات يف حتقيق عمليات 
التنمية امل�ض���تدامة، يف الوقت الذي 
ينظ���ر في���ه اىل خمرج���ات التعليم 
على اأنها الأ�ضا�س الذي ميكن الو�ضول 
م���ن خاللها اإىل �ض���وق العم���ل، واأنها 

احلل ال�ضحري مل�ضكالت البطالة.

ب���دوره ق���ال نائ���ب رئي����س غرف���ة 
�ض���ناعة الردن ن���زال العرموط���ي 
ان���ه اإذا كان الأردن خط���ا خط���وات 
جي���دة يف جم���ال حتقي���ق ال�راكة 
متثلت يف تاأ�ضي�س اجلامعات اخلا�ضة 
والكليات التقني���ة وكليات املجتمع 
ومراك���ز ومعاه���د التدري���ب املهني 
، ال اأن هام����س التطوير والتح�ض���ن 
يظل موجوداً، فالتجربة الأردنية يف 

طريقها اإىل الكتمال والن�ضج.

وا�ض���اف اإن الغرفة التي متثل املظلة 
يف  ال�ض���ناعة  لغ���رف  القانوني���ة 
عم���ان والزرقاء وارب���د وهي بيت 
ال�ض���ناعين ودار خربتهم لي�ضعدها 
الجتماعي���ة  مب�ض���وؤولياتها  القي���ام 
والقت�ضادية �ضيما وهي متثل 22 األف 
من�ضاأة �ض���ناعية ميكروية و�ضغرة 
ومتو�ض���طة وكربى يعمل فيها 230 
األف عامل وعاملة ي�ضكلون 18 % من 
ق���وة العمل الأردني���ة، وبالتايل فاإن 
ال�راك���ة �ض���تعود بالفائ���دة والنفع 

عل���ى القط���اع ال�ض���ناعي وازده���ار 
اقت�ضادنا.

 ويف الوق���ت ذات���ه كم���ا ق���ال فاإن 
م�ضانع وجتهيزات القطاع ال�ضناعي 
�ض���تكون مواقع اكت�ض���اب اخلربات 
امليداني���ة للمتدربن من املوؤ�ض�ض���ات 
التعليمي���ة والتدريبي���ة مع���ربا عن 
ا�ض���تعداد القطاع ال�ضناعي للتعاون 
على حتقي���ق ال�راكة بن القطاعن 
الع���ام واخلا����س يف �ض���وء اإطار عام 

يتم اعتماده لهذه الغاية.

ثالث���ة حم���اور  الور�ض���ة  وتناول���ت 
القطاعن  ا�ضا�ض���ية تتعلق ب�راك���ة 
دع���م  جم���ال  يف  واخلا����س  الع���ام 
والتعلي���م وجت���ارب يف  التدري���ب 
جم���ال تعزيز العالقة ب���ن ال�ركاء 
وتعزيز الجتاهات املهنية والتدريب 
يف التخ�ض�ضات والربامج التعليمية 

)مهنة التدريب ( .

الردن  م���ن  الور�ض���ة  و�ض���ارك يف 
ممثلون ع���ن وزارات التعليم العايل 
والبحث العلم���ي والرتبية والتعليم 
والعم���ل واملالي���ة وغرفتي �ض���ناعة 
الوطني  الردن والربنامج  وجت���ارة 
و�ض���ندوق  م�ض���نع  ل���كل  دكت���ور 
الت�ضغيل والتدريب والتعليم املهني 

والتقني .

ممثل���ون  الفرن�ض���ي  اجلان���ب  وم���ن 
ع���ن وزارات : ال�ض���وؤون اخلارجية ، 
والتعليم العايل ، والرتبية الوطنية 
، والت�ضحيح الإنتاجي ، وممثلون عن 
التعلي���م والبح���ث – موؤمتر روؤ�ض���اء 
اجلامعات، والحتاد الوطني للمعاهد 
واأكادميية  للتكنولوجي���ا،  اجلامعّي���ة 
باري����س، والوكالة الوطني���ة للبحث 
– وعاملون اقت�ض���اديون مثل اإدارة 
التناف�ض���ية يف مونبيلي���ر، وغرفة 
جتارة و�ض���ناعة باري�س، وموؤ�ض�ض���ة 

دوفن.

يذك���ر ان الور�ض���ة تق���ام بدعم من 
غرفة �ضناعة الردن، وغرفة جتارة 
الردن، والغرفة التجارية الفرن�ضية 
الردني���ة، والربنام���ج الوطني لكل 

دكتور، ووزارة الرتبية والتعليم.
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يف حياتنا اليومية

عقدتها كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات 

كلي���ة  عق���دت  العتيب���ي-  فادي���ة 
امللك عب���د اهلل الث���اين لتكنولوجيا 
الأردني���ة  اجلامع���ة  يف  املعلوم���ات 
ور�ضة تدريبية متخ�ض�ضة حول دور 
املت�ضفح »جوجل« يف احلياة اليومية 
بالتع���اون مع فريق �ض���فراء جوجل 

يف اجلامعة.

وهدفت الور�ضة اإىل التعريف بنظام 
الت�ض���غيل املجاين اخلا����س بالهواتف 
الذي �ض���مم  »الأندروي���د«،  النقال���ة 
اأ�ضا�ض���ا لالأجهزة ذات �ضا�ضات اللم�س 
واحلوا�ض���يب  الذكي���ة  كالهوات���ف 

اللوحية.
وقالت امل�رفة على تنظيم الور�ضة 
الدكت���ورة �ريناز احلاج ب���دار:«اإن 
الور�ض���ة تتيح الفر�ضة لطلبة الكلية 
اإىل الطالع على اأح���دث التطورات 
يف علم التكنولوجيا والإت�ض���الت، 
امل�ض���تجدات  باأب���رز  وتعريفه���م 
جم���ال  يف  امل�ض���تخدمة  والربام���ج 
تطوي���ر  به���دف  الإلكرتوني���ات، 
مهاراته���م واإمكانياتهم املعرفية مبا 
العمل  �ض���وق  يتنا�ض���ب واحتياجات 

املحلي والدويل«.
واأ�ض���ارت احل���اج ب���دار اإىل اأن نظام  
»الأندروي���د« الذي ط���رح حديثا يعد 
نظام���ا مبني���ا عل���ى ن���واة اللينك�س 
ويوف���ر العديد من تطبيقات احلماية 
من الفرو�ض���ات وحتى من خماطر 
�رقة اجلهاز، اإ�ض���افة اإىل اأن النظام 

ي�ض���مح للمطورين كتابة �ض���فراتهم 
بالهات���ف  والتحك���م  امل�ض���درية 
با�ضتخدام مكتبات برجمية مكتوبة 

بلغة جافا.
الور�ض���ة يف جل�ض���تيها   وتناول���ت 
حم���اور مهم���ة ذات ال�ض���لة بنظ���ام 
وكيفي���ة  ومميزات���ه  الأندروي���د«   «
ا�ض���تخدامه يف عملي���ات الربجم���ة، 
اإ�ضافة اإىل الرتكيز على نظام جوجل 
وال���دور الذي يلعب���ه يف حياة الفرد 

اليومية.
وق���دم الطلب���ة اأن����س قع���دان واأحمد 
عياد واأريج اأحمد من فريق �ض���فراء 
جوجل يف اجلامع���ة نبذة خمت�رة 
عن نظام الت�ض���غيل جوجل واأهميته 
يف حياتن���ا اليومية، واأبرز اخلدمات 

التي يقدمها يف املج���الت التجارية 
والعام���ة باعتب���اره حم���رك بح���ث 
وم�ض���درا  للمعلوم���ات،  رئي�ض���يا 
مهم���ا للعدي���د من التطبيق���ات مثل 
»خرائط جوج���ل«، و«بري���د جوجل« 

و«م�ضتندات جوجل«. 
يف حن ا�ض���تعر�س فريق من �ركة 
»�ضتارت اأبز« املتخ�ض�ضة يف ت�ضميم 
اخللوية  الهواتف  تطبيقات  وتطوير 
 ، اللوحي���ة  واحلوا�ض���يب  الذكي���ة 
اأهمي���ة نظ���ام« الأندروي���د« وكيفية 
ت�ض���ميم تطبيقات الهواتف اخللوية 
با�ضتخدامه، اإ�ضافة اإىل عر�س فكرة 
ون�ض���اطاتها  ال�رك���ة  تاري���خ  ع���ن 

واخلدمات التي تقدمها.
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اأخب���ار الأردني���ة - نظم���ت اجلامعة 
الأردني���ة فرع العقب���ة بالتعاون مع 
هيئ���ة �ض���باب كلن���ا الأردن جل�ض���ة 
حواري���ة ح���ول " تطلعات ال�ض���باب 
للمجل����س النياب���ي الق���ادم واأهمي���ة 
الربمل���ان يف املرحل���ة الإ�ض���الحية " 
يف مدرج اجلامعة  ح�رها اأكر من 

150 طالبا وطالبة.

قال الدكتور برهان العمري رئي�س 
ق�ض���م اإدارة الأعم���ال يف اجلامع���ة 
الردنية - العقبة ان اجلميع مطالب 
بامل�ض���اركة يف النتخاب���ات النيابية 
بق���وة به���دف اختيار جمل����س نيابي 
قادر عل���ى العمل وموؤه���ل لتحقيق 
وال�ض���تمرار  الإ�ض���الح  مطال���ب 
الوط���ن  لرفع���ة  الق���وي  بالتق���دم 
وحت�ضن واقع املواطن ، واأ�ضار اإىل اأن 
اخلط���وات ال�ض���الحية التي متت يف 
اململك���ة خالل فرتة ق�ض���رة تعترب 
خطوات جبارة ومهمة حيث �ضملت 
ق�ض���ايا تتعل���ق بالد�ض���تور واملحكمة 
النتخاب���ات،  وقان���ون  الد�ض���تورية 
الأم���ر الذي يتي���ح ل���كل مواطن ان 
يديل ب�ضوته لختيار القوي والأمن 

والق���ادر عل���ى حتقي���ق طموح���ات 
الوط���ن واملواط���ن، واأن جاللة امللك 
يقود اإ�ضالحات �ضاملة �ضبقت الربيع 

العربي بكثر .

 واأ�ضار الدكتور في�ضل الغوين اأ�ضتاذ 
التاري���خ يف اجلامعة الردنية اىل اأن 
هناك الكث���ر من التعدي���الت التي 
جرت على قان���ون النتخابات التي 
ت���ري احلياه ال�ضيا�ض���ية يف الردن 
واملتمثل���ة باإن�ض���اء هيئ���ة م�ض���تقلة 
لالإ�راف عل���ى النتخابات ودورها 
يف تعزيز منظومة ال�ضفافية للعملية 
النتخابي���ة، و�رح مفه���وم القائمة 
نقل���ة نوعي���ة يف  الوطني���ة وه���ي 
العملي���ة النتخابية م���ن خالل اإفراز 
جمل�س نيابي قوي وموؤثر ومراجعة 
اإج���راءات الطعن ب�ض���حة النيابة اأمام 
الق�ضاء واإ�ضدار البطاقات النتخابية 
وعملية الت�ض���جيل اجلدي���دة مبا مينع 
ب�ضفافية  التزوير وامل�ض���ا�س  �ض���بهة 

النتخابات. 

واأكد رئي�س حزب الو�ض���ط ال�ضالمي 
يف العقب���ة عب���داهلل ال�ض���هبان ان 

الذي���ن يدعون للمقاطع���ة ل ميثلون 
ال�ض���ارع الأردين، فالنتخابات  راأي 
ا�ض���تحقاق وواج���ب وطن���ي ولي����س 
م�ض���الح ومطامع �ضخ�ض���ية، واأكد ان 
احلزب يوؤيد اج���راء انتخابات نيابية 
هذا العام من �ض���اأنها ان تو�ض���ل اىل 
حكوم���ات برملاني���ة، واأ�ض���ار اإىل ان 
مقاطعة النتخابات امر �ضيء ويقود 
اىل الأ�ض���واأ معترباً اأن امل�ضاركة تعد 
تر�ض���يخا للدميقراطي���ة احل���رة التي 
ي�ض���مو من خاللها الوطن اىل مدارج 

الرفعة والزدهار.

العقب���ة  الهيئ���ة يف  وق���ال من�ض���ق 
عمر حربي الع�ض���و�س اأن الت�ض���جيل 
وامل�ض���اركة يف النتخاب���ات القادمة 
انحي���از حقيقي للم�ض���لحة الوطنية 
وج���زء كب���ر م���ن دور املواطن يف 
الإ�ض���الح، م�ض���ددا على اأن الإ�ضالح 
يتحق���ق م���ن خالل وج���ود موؤ�ض�ض���ة 
ت�ريعي���ة ولي�س من خالل ال�ض���ارع 
و�ضحن عواطف املواطن وال�ضعارات 

الرباقة.

جل�سة حوارية حول تطلعات ال�سباب لالنتخابات 
يف " اردنية العقبة "
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فادي���ة العتيبي- اأكد وزي���ر التنمية 
الربملاني���ة  وال�ض���وؤون  ال�ضيا�ض���ية 
ب�ض���ام حدادي���ن عل���ى اأن احلكوم���ة 
الأردني���ة معنية يف تنقي���ة الأجواء 
ال�ضيا�ض���ية لإيجاد بيئة نظيفة لعمل 
�ضيا�ض���ي متط���ور تفتح في���ه الآفاق 
لكل الأفكار والجتاهات ال�ضيا�ض���ية 
والق���وى املجتمعية ب����رف النظر 

عن موقفها ال�ضيا�ضي.
واأ�ضاف خالل افتتاحه اأعمال امللتقى 
ال�ض���بابي الأول " البلديات م�ضوؤولية 
ال�ض���باب" ال���ذي نظم���ه معهد ب�ر 
لدرا�ضات املجتمع املدين يف اجلامعة 
الأردنية اأنه لبد من ت�ض���ييد القانون 
لعب���ور مرحلة �ضيا�ض���ية تت���اح فيها 

حدادين يدعو ال�سباب للم�ساركة يف االنتخابات 
النيابية القادمة

حري���ة التعبر امل�ض���انة بالد�ض���تور 
والقانون لكافة الأطياف ال�ضيا�ض���ية 
دون ا�ضتثناء، م�ض���را اإىل �رورة 
التزام املوالة واملعار�ض���ة – على حد 
تعبره - مبا ين�ضه الد�ضتور الأردين.

اأن  ����رورة  اإىل  حدادي���ن  ودع���ا   
يك���ون لل�ض���باب ح�ض���ور فاعل يف 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي القادم ، وله ب�ضمات 
النيابي���ة  النتخاب���ات  يف  وا�ض���حة 
القادمة، وا�ضفا ال�ض���باب باأنهم اأمل 

امل�ضتقبل وعليهم كل التعويل .
وا�ض���تملت فعالي���ات امللتق���ى الذي 
�ض���ارك فيه300 من طلب���ة اجلامعات 
الر�ض���مية واخلا�ض���ة يف اململكة ممن 
العم���ل ح���ول  �ض���اركوا يف ور����س 

م�ض���وؤولية  والبلدي���ات:  "ال�ض���باب 
الق���رتاع وم���ا بعد الق���رتاع" على 
تتعل���ق  حم���اور  تناول���ت  جل�ض���ات 
بحم���الت املدافع���ة وك�ض���ب التاأييد 
اجلدي���د  والإع���الم   ، والت�ض���بيك 
و����رح  الجتماع���ي،  والت�ض���بيك 
ح���ول اآلي���ة التوا�ض���ل مع ال�ض���باب 
ملتابعة املرحلة الثاني���ة من امل�روع 
وامل�ض���اركة فيه���ا، يقدمه���ا خ���رباء 
متخ�ض�ض���ون مثل الأ�ض���تاذ حممود 
ح�ض���مة والأ�ض���تاذ كم���ال م�رق���ي 

والأ�ضتاذ فيليب مدانات. 
 م���ن جانبه حت���دث وزي���ر البلديات 
الأ�ض���بق املهند�س �ض���حادة اأبو هديب 
عن مراح���ل تط���ور البلديات ومدى 

خالل اأعمال ملتقى البلديات م�سوؤولية ال�سباب 
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ورش عمل

م�ضاهمتها يف خدمة املجتمع املحلي. 
مدر�ض���ة  البلدي���ات  اعتب���ار  عل���ى 
الدميقراطي���ة الأوىل، حي���ث اأن اأول 
انتخابات اأجريت من���ذ زمن الإمارة 
كان���ت انتخاب���ات البلدي���ة، موؤك���دا 
على �رورة تكري����س ثقافتها يف 
املجتم���ع املحل���ي وحتدي���دا ب���ن فئة 
ثلث���ي  ي�ض���كلون  ال�ض���باب كونه���م 

املجتمع الأردين.
تعدي���الت  اج���راء  مت  اأن���ه  واو�ض���ح 
جوهرية على قانون البلديات الذي 
اأجريت عليه النتخابات البلدية يف 
الع���ام 2007، م���ا اأحدث نقل���ة نوعية 
فتحت املجال اأمام ال�ضباب للم�ضاركة 
فيها تر�ضحا وانتخابا، منها تخفي�س 
�ضن الناخب اإىل )18( عاما وتخفي�س 
�ضن رئي�س البلدية ليكون )25( عاما.
بدوره���ا  قالت مدي���رة معهد ب�ر 
لدرا�ض���ات املجتمع امل���دين الدكتورة 
م���ي الطاه���ر:"اإن اله���دف م���ن عقد 
امللتق���ى، التحاور مع �ض���ناع القرار 
ال�ضيا�ضي يف الوطن ومع اخلرباء يف 

اأمور البلديات وتبادل املعلومات .

ب����ر  معه���د  اإن   ": واأ�ض���افت   
للدرا�ضات يوؤمن باأن امل�روع �ضوف 
يرتج���م مفهوم امل�ض���اركة الإيجابية 
ال�ضيا�ض���ية،  احلي���اة  يف  لل�ض���باب 
والت���ي ل تقت�ر على ممار�ض���ة حق 
النتخ���اب ول على مراقب���ة عملية 
القرتاع، واإمنا م�ضاركة اأعم واأ�ضمل 
مفادها ر�ضد الأداء طويل الأمد لدى 
البلدي���ات مبا يعزز مفهوم امل�ض���اءلة 
الجتماعية لدى ال�ضباب جتاه الوطن، 

وير�ضخ �ضمة من �ضمات الدميقراطية 
املحلية التفاعلية التي تقا�س بتفاعل 

املواطن مع حميطه املحلي.
ويذك���ر اأن معه���د ب�ر لدرا�ض���ات 
املجتمع املدين، موؤ�ض�ض���ة م�ضتقلة ل 
ت�ض���عى اإىل الربح، تاأ�ض�س يف الأردن 
بالتزامن م���ع اإنطالقة الربيع العربي 
يف نهاي���ات ع���ام 2010، ويعن���ى يف 

القيادة والتمكن واحلكم الر�ضيد.
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حمم���د مبي�ض���ن - اأجنز م�ضت�ض���فى اجلامع���ة الأردنية 
م�روع اإن�ض���اء مراف���ق طبية جديدة لت�ض���اند اخلدمات 
الطبي���ة املقدم���ة ملراجعي امل�ضت�ض���فى ودعم م�ض���رة 

التعليم الطبي يف اجلامعة.

وافتت���ح رئي����س اجلامع���ة الدكت���ور اخلي���ف الطراونة 
عيادة طب الأ�ضنان بدعم من اجلمعية الوطنية للعناية 
ب�ض���حة اأ�ض���نان الأطفال وخمترب الطوارىء يف مبنى 
الط���وارىء وغرف���ا جدي���دة للعملي���ات اجلراحية التي 
تزامن ا�ضتقبالها للمر�ضى مع احتفالت اجلامعة بالعيد 

اخلم�ضن لتاأ�ضي�ضها.

وق���ال الطراونة يف الحتفال الكب���ر الذي اأقيم بهذه 
املنا�ض���بة:«اإن م�ضت�ض���فى اجلامعة  الذي حظي بالرعاية 
امللكية ال�ض���امية لي�س جمرد م�ضت�ضفى واإمنا هو عنوان 
لالإجناز والإبداع والتفوق م�ضرا اإىل ح�ضول امل�ضت�ضفى 
على �ضهادات التميز يف اجلودة ك�ضهادةJCI( ( والأيزو 

و�ضهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ض�ضات ال�ضحية«.

واأ�ض���اف رئي�س اجلامعة اأن امل�ضت�ضفى ح�ضل اأي�ضا على 
�ض���هادة حتليل املخاطر والتحكم ب�ضالمة وجودة الغذاء 
و�ض���هادة الأه���داف الوطني���ة جل���ودة و�ض���المة الرعاية 

ال�ضحية و�ضهادة التميز يف ال�ضالمة وال�ضحة املهنية.

واأك���د الطراون���ة اأن اإجن���ازات امل�ضت�ض���فى دفع���ت اإىل 
العاملي���ة بثقة واقتدار جنب���ا اإىل جنب مع جامعتنا الأم 
الت���ي تخطو نحو اخلم�ض���ن وما بعد اخلم�ض���ن لتحتفل 
مبكانتها التي ت�ض���تحق كواحدة من اأهم جامعات العامل 

واأف�ضلها يف اخلدمة التعليمية.

وزاد الطراونة اأن الأردن يف حجمه ال�ض���غر والكبر 
باأهل���ه وقيادته جن���ح يف انتزاع مكانته ب���ن اأمم العامل 
املتح����ر ليكون قبل���ة املنطقة يف  الطباب���ة والعالج 
وحمط���ة ثقة املر�ض���ى م���ن كل الفئات وعل���ى اختالف 
مواقعهم بف�ض���ل العقول املبدعة والكف���اءات اخلالقة 

التي حتت�ضنها موؤ�ض�ضات الأردن الطبية.

واأ�ض���ار اإىل اأن امل�ضت�ضفى الذي ي�ضم 547 �ريرا ي�ضعى 
با�ض���تمرار اإىل تطوي���ر بناه التحتية خلدم���ة اأكرب عدد 
من املواطنن، خ�ضو�ض���ا م���ن ال�رائح الفقرة وباأعلى 
مقايي�س اجلودة التي متاثل اأرقى ما تقدمه م�ضت�ض���فيات 

العامل يف الدول ال�ضناعية املتقدمة.

بدوره ك�ض���ف مدير امل�ضت�ضفى الدكتور جملي حميالن 
عن افتتاح م�ضت�ض���فى متخ�ض�س للولدة واخلداج ب�ضعة 
مائ���ة �ري���ر قريب���ا حظ���ي بدعم �ض���خي م���ن الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية.
واأ�ض���ار حميالن اإىل اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
دعمه املتوا�ض���ل لهذا ال����رح الطب���ي التعليمي خالل 
الزي���ارة التي قام به���ا جاللته للم�ضت�ض���فى مطلع العام 

احلايل.
وعر����س حميالن اإجن���ازات امل�ضت�ض���فى ويف مقدمتها 
اإبرام اتفاقيات تعاون مع وزارة ال�ضحة وجمعية العون 
ال�ضحي وامل�ضت�ضفى الإيطايل وجامعة العلوم الإ�ضالمية 

ونقابة املحامن.

وت�ضلم حميالن خالل احلفل من املدير التنفيذي ملجل�س 
اعتماد املوؤ�ض�ض���ات ال�ض���حية الدكتور حممود �رحان 
�ض���هادة HCAC  وذل���ك اعرتاف���ا بج���ودة اخلدم���ات 
الطبي���ة الت���ي يقدمها امل�ضت�ض���فى ف�ض���ال ع���ن املعرفة 

العلمية املتخ�ض�ضة التي يتميز بها.

ومت خالل احلفل تكرمي جمعية العون ال�ض���حي وعدد من 
الأطباء ال�ضت�ض���ارين واملوظفن ممن اأنهوا 35 عاما يف 
خدمة امل�ضت�ضفى وما زالوا على راأ�س عملهم اإ�ضافة اإىل 

تكرمي املوظفن املتميزين لعام 2010.
وقدم���ت مديرة العالقات العامة يف امل�ضت�ض���فى نوزت 
اأب���و الع�ض���ل والدكت���ورة رند حمي���الن اللت���ان اأدارتا 
احلفل عر�ض���ا حول م�ض���رة م�ضت�ض���فى اجلامعة الذي 
افتتح عام 1973 و�ض���م للجامعة الأردنية عام 1975 وما 
قدمه امل�ضت�ض���فى من خدمات �ض���حية وطبية وتطوعية 

وتعليمية للمجتمع الأردين.
ح�ر الحتف���ال نواب رئي�س اجلامع���ة وعد كبر من 
الأطباء وجمع من امل�ض���وؤولن يف امل�ضت�ضفيات الأردنية 

والعاملن يف امل�ضت�ضفى.

مرافق طبية جديدة يف م�ست�سفى اجلامعة
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اإبراهيم ذياب - تفقد رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور 
اخلي���ف الطراونة م�ضت�ض���فى اجلامع���ة يف زيارة غر 
جمدولة رافقته خاللها نائبة الرئي�س ل�ض���وؤون الكليات 

ال�ضحية وامل�ضت�ضفى الدكتورة ملي�س رجب.
 واطلع الطراونة على �ض���ر العمل يف اأق�ضام امل�ضت�ضفى 
املختلفة وق�ض���م الطوارئ وال�ض���يدليات، حيث ا�ضتمع 
اإىل مالحظ���ات املراجع���ن ووق���ف عل���ى �ض���ر العمل 

وجودة اخلدمات املقدمة.
 وتلم����س رئي�س اجلامع���ة خالل الزيارة والتوا�ض���ل مع 
املراجعن امل�ضكالت التي تواجههم موؤكدا على اأن اإدارة 
اجلامعة ت�ضع ن�ضب اأعينها تقدمي اخلدمة ال�ضحية بجودة 

وكفاءة عاليتن.

زكريا الغ���ول - ثمن رئي�س اجلامع���ة الأردنية الدكتور 
اخليف الطراونة جلمعية الأخوة الأردنية الفل�ض���طينية 

اختياره ع�ضوا يف جمل�س اأمناء اجلمعية.
 

واأك���د الطراونة اأنه �ض���يعمل بكل جه���د لتحقيق اأهداف 
اجلمعي���ة الرامي���ة اإىل تعزي���ز ومتت���ن رواب���ط الأخوة 
املوجودة اأ�ض���ال بن اأبناء ال�ض���عب الواحد على �ض���فتي 
النه���ر مبا يخدم ويع���زز الوحدة الأردنية الفل�ض���طينية 
والن�ض���هار يف بوتق���ة واح���ده للحفاظ عل���ى الوحدة 

الوطنية املقد�ضة.
 

وق���ال رئي����س اجلمعي���ة املحامي �ض���عد الب�ض���تاوي اأن 
اختي���ار الطراون���ة ج���اء نتيج���ة دوره الكبر يف دعم 
وحدة ال�ضعبن وما يربطهما من روابط الأخوة واملحبة 
املتاأ�ض���لة من خالل تقلده عددا من املنا�ضب الإدارية يف 
املوؤ�ض�ض���ات الأكادميية كان له الأثر يف دعم وحدة الدم 

وامل�ضر امل�ضرتك والرتابط التاريخي فيما بينهما.
 

وناق�س اجلانبان  عقب مرا�ض���م تالوة ن�س القرار �ضبل 
تطوير اآفاق التعاون امل�ضرتك واآليات الدعم وامل�ضاندة 
ل�ض���مان ا�ض���تدامة تقدمي العون على خمتلف الأ�ضعدة 

 وخ���الل الزيارة التقى الطراونة بطلبة الكليات الطبية 
املتدربن يف امل�ضت�ضفى، ووقف على م�ضتوى التدريب 
الذي يتلقونه وم�ض���توى الر�ضا عن العملية التدري�ضية 
والعناي���ة التي يتلقونه���ا، حيث اأبدى الطلبة ر�ض���اهم 
عن جمم���ل العملية التعليمية والعناي���ة التي يتلقونها 

لتاأهيلهم للم�ضتقبل.
 يذكر اأن الطراونة منذ توليه رئا�ض���ة اجلامعة الأردنية 
داأب على القيام بزيارات غر جمدولة م�ضبقا لكليات 
اجلامعة واأق�ض���امها وخمتلف مرافقها، منتهجا �ضيا�ضة 
الوقوف على احلال ب�ض���كل �ضخ�ض���ي، موؤمنا اأن الإدارة 

تكون يف امليدان ل خلف الأبواب املغلقة.

طلبة الكليات ال�سحية 
يبدون ر�ساهم عن م�ستوى التدريب

الطراونة ع�سو يف جمل�س اأمناء 
جمعية االأخوة االأردنية الفل�سطينية

يف زيارة للرئي�س اإىل م�ست�سفى اجلامعة

العلمية  الإن�ضانية والجتماعية  لتعزيز �ضمود ال�ضعب 
الفل�ض���طيني واإحياء واإب���راز املوروث ال�ض���عبي لأبناء 

ال�ضفتن.
 

ويذكر اأن اجلمعية تاأ�ض�ض���ت قبل �ضبع �ضنوات، مبوجب 
ترخي�س من وزارة الداخلية،وهي جمعية م�ضتقلة غر 
�ضيا�ض���ية  ترفع �ض���عار "كلنا اأردنيون من اجل الأردن 
وكلنا فل�ض���طينيون من اجل فل�ضطن"، ويراأ�س جمل�س 

اأمنائها رئي�س الوزراء الأ�ضبق في�ضل الفايز.
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زكري���ا الغول -  قال���ت نائب رئي�س اجلامع���ة الأردنية 
ل�ض���وؤون الدرا�ض���ات العلي���ا والبحث العلم���ي واجلودة 
الحتف���اء  :"اإن  احل���وراين  الدكت���ورة هال���ة اخليم���ي 
بالباحثن املتميزين من �ضفوف الطلبة ي�ضب يف روؤى 
اجلامعة و�ض���عيها احلثيث اإىل حتقيق معاير اجلودة مبا 

يوؤهلها لتتبواأ مكانة رفيعة بن اجلامعات العاملية".
واأ�ض���افت احلوراين خالل حفل تكرمي الفائزين بجائزة 
البح���ث العلمي لطلب���ة اجلامعات الأردني���ة يف الدورة 
الرابع���ة ع�رة والتي ينظمها مركز درا�ض���ات ال�رق 
الأو�ض���ط- الأردن : "اإن اله���دف م���ن تك���رمي الطلب���ة 
حتفيزهم ودفعهم نحو بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء 
بالبح���ث العلم���ي ومعايره مبا يحقق ج���ودة املخرجات 

وي�ضكل دافعا اأمام زمالئهم".

ونوه���ت اإىل اأن تك���رمي املتميزين يلب���ي مطلبا تربويا 
وتعليمي���ا ونف�ض���يا وا�ري���ا م�ض���ددة عل���ى اأن يحظوا 
بكل مقومات الرعاية والهتمام ليوا�ض���لوا م�ضرتهم 
العلمي���ة والبحثية مبا يخدم نه�ض���ة املجتمع والإن�ض���انية 

جمعاء. 
بدوره اأ�ض���ار رئي�س اللجنة العليا امل�رفة على اجلائزة 
الدكتور ج���واد احلم���د اإىل دور اجلامعات كحا�ض���نات 
للفك���ر والإب���داع لتحقي���ق التقدم النوع���ي يف تطوير 
وتنمية ملك���ة البحث العلمي عن���د الطلبة وفق املنهاج 

العلمي ال�ضحيح.

اخليمي تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة 
اجلامعات االأردنية

حملة مل�ساعدة اأ�سر عفيفة يف لوائي دير عال وبني كنانة

و�ض���دد حمد على �رورة ت�ض���جيع الطاقات الإبداعية 
يف اجلامع���ات ودعمه���ا وتبنيه���ا من قبل املوؤ�ض�ض���ات 
الأكادميي���ة واملراك���ز البحثي���ة لإعطائها فر�ض���ة تقدمي 

ذاتها.
ويف ختام احلفل �ض���لمت الدكت���ورة احلوراين اجلوائز 
للفائزي���ن، وح�ض���لت عل���ى اجلائ���زة الأوىل ومقدارها 
ال���ف دينار الطالبة ابتهال العمو�س من جامعة اآل البيت 
وعل���ى اجلائ���زة الثالثة ومقداره���ا 500 دين���ار الطالبة 
�ضماح عاي�س من كلية العلوم الرتبوية – النوروا ، فيما 

حجبت اجلائزة الثانية لعدم التقدم لها.
ويذك���ر اأن اجلائ���زة ينظمه���ا مركز درا�ض���ات ال�رق 
الأو�ض���ط من���ذ العام 1998 للم���رة الرابع���ة ع�رة على 
الت���وايل بالتع���اون م���ع خمتل���ف اجلامع���ات الأردنية 

وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

حممد مبي�ض���ن – �ض���من �ضل�ض���لة حمالت اخلر التي 
ينفذها املركز الثقايف ال�ض���المي يف اجلامعة الردنية 
نظم املركز حملة ا�ض���تهدفت م�ضاعدة ا�ر عفيفة يف 

لوائي دير عال  وبني كنانة .
 و�ض���لم نائب رئي����س اجلامعة الدكتور هاين ال�ض���مور 
مندوبا ع���ن رئي�س اجلامعة الي���وم مبالغ نقدية وطرود 
اخلر لرئي�ض���ة جمعية �ضيدات فنو�س يف لواء دير عال 
ورئي�س جمعية املن�ضورة اخلرية يف لواء بني كنانة .

وثمن ال�ض���مور الدور اخلري والن�ضاين الذي يقوم به 
املركز لتوثيق ال�ضلة بن اجلامعة واملجتمع املحلي موؤكدا 
دعم ادارة اجلامعة جلهود املركز الرامية اىل م�ض���اعدة 

ال�ر العفيفة يف خمتلف مناطق اململكة .
ب���دوره عر����س مدي���ر املرك���ز الدكتور احمد �ض���كري 
حمالت اخلر التي نفذه���ا املركز بدعم من الفعاليات 

الر�ض���مية وال�ض���عبية وادارة اجلامعة خ�ضو�ضا يف �ضهر 
رم�ضان املبارك وقبل حلول العياد الدينية .

واأك���د �ض���كري اأن املرك���ز يحر�س على تعزي���ز العمل 
اخلري الذي يدعم فئات حمتاجة يف املجتمع الردين 
اميانا بر�ض���الة املركز التي تدعو اىل التعاون والتكاتف 

وتغليب امل�ضالح العليا .
واأعرب كل من رئي�س جمعية املن�ض���ورة خالد ملكاوي 
ورئي�ضة جمعية �ضيدات فنو�س اخلرية �ضماهر البلوي 
ع���ن تقديرهم���ا لدارة املركز على هذه املب���ادرة التي 

توؤكد عمق ارتباط اجلامعة باملجتمع املحلي .
واأ�ض���ادا بالدع���م ال�ض���خي ال���ذي قدم���ه املرك���ز لال�ر 
الفق���رة واملحتاج���ة ما �ض���يدخل الفرح���ة على قلوب 

79املئات من املحتاجن يف كال املنطقتن .
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حممد جميل خ�ر- تفاعل بّناء يقوده ق�ض���م الفنون 
املو�ضيقية يف كلية فنون وت�ض���ميم اجلامعة الأردنية، 
مع كلّيته وطلبته وجامعته من جهة، ومع حميطه املحلي 
من جهة ثانية. وخطط طموحة ي�ضعى اإىل حتقيقها، يف 
ظل اإقبال عليه يف درجتّي البكالوريو�س واملاج�ضتر.

الي���وم، ويف خ�ض���م احتف���الت اجلامع���ة الأم بيوبيلها 
الذهبي ومرور خم�ض���ن عامًا على تاأ�ضي�ضها يف الثاين 
م���ن اأيلول من العام 1962، فاإن الق�ض���م الذي خّرج عدداً 
من جنوم املو�ض���يقى والغناء يف ف�ضائه املحلي على اأقل 
تقدير، يحقق، با�ض���طراد، قفزات نوعية على �ضعيدّي 

الكم والنوع، ويف اإطار املبنى واملعنى.

املو�ضيقى ال�رقية، الغربية الكال�ضيكية، اأ�ضول الأداء، 
وجمالي���ات ال�ض���وت ومفاتيح���ه، وكذا مفاتيح ال�ض���لم 
املو�ض���يقي، وتاريخ املو�ض���يقى، ومقاماتها، و�روبها، 
واآلته���ا، قدميه���ا وجديدها، وغرها، موا�ض���يع تبحثها 
م�ض���اقات الق�ض���م الذي ي�ض���م هيئ���ة تدري����س موؤهلة، 
ولكثر من اأع�ض���ائها مكانة مو�ضيقية مرموقة، حمليًا 

وعربيًا وعامليًا.
على �ضعيد اأن�ض���طة الق�ض���م، املنهجية وغر املنهجية، 
فهذا غي�س من في�ض���ها: م�ض���اركة طلبة الق�ض���م بحفل 
  Villa Lobos Trio ثالث���ي  لفرق���ة  مو�ض���يقي 
املو�ض���يقية، بالتعاون مع ال�ضفارة النم�ضاوية يف عمان 

الفنون املو�ضيقية.

واأق���ام الق�ض���م بالتعاون م���ع وزارة الثقافة يف رحاب 
اجلامعة الأردنية، موؤمتر »مو�ضيقيون من القد�س« رعاه 
وزير الثقافة، وا�ضت�ضاف املوؤمتر الذي توا�ضل على مدى 
يوم���ن، مو�ض���يقين واأكادميين من داخ���ل الأردن ومن 

خارجه.
واأقيمت ور�ض���ة عمل مع اأع�ض���اء اأ�ض���اتذة املعهد العايل 

للمو�ضيقى يف الكويت �ضارك فيها طلبة الق�ضم.
و�ض���ارك الفنان د. اأمين تي�ض���ر نائب عميد الكلية يف 
مهرجان املو�ض���يقى العربية التا�ضع ع�ر بدار الأوبرا 
امل�رية واملوؤمتر املقام على هام�ضه، كع�ضو جلنة حتكيم 
يف م�ض���ابقة الغناء وتقدمي  فا�ض���ل غنائي على امل�رح 
الكبر. و�ض���ارك طالب الق�ض���م كذلك يف ور�ضة عمل 
مو�ض���يقية مع الفرق���ة الأمريكي���ة Fuuls اأقيمت يف 
الزاوية الأمريكية داخ���ل ردهات املعهد الدويل لتعليم 

اللغة العربية للناطقن بغرها.

هذا احلراك الن�ض���ط للق�ض���م واأ�ض���اتذته وطلبته، وهذه 
امل�ض���اركات املحلية والعربية، عك�ضت �ضورة طيبة عن 
الق�ض���م، ومنحته اآفاقًا، وزادت الإقبال عليه، وتو�ض���َم 
طلبٌة ومبدعون اخلر فيه. يف هذا ال�ضياق يقول طالب 
ال�ض���نة الثالثة يف الق�ض���م معاذ اأبو ليل تخ�ض����س قيادة 
وتاأليف مو�ض���يقي: يقدم يل ق�ض���م الفنون املو�ض���يقية 

العديد م���ن الأمور املهمة يف عامل املو�ض���يقى، ويوفر 
لن���ا ما يلزمنا م���ن معّدات لهذه الغاي���ة، وميدنا بالثقافة 
�س فيها،  املو�ضيقية العامة و�ض���وًل اإىل م�ضتوى التخ�ضّ
وي�ض���قل املهارات واملوهبة بطريق���ة منهجية اأكادميية 

مدرو�ضة.

اأبو ليل ي�ض���يف يف �ضياق مت�ض���ل: كما ي�ضعني الق�ضم 
على الطريق ال�ضحيح يف امل�ض���تقبل من خالل التوجيه 
والإر�ض���اد الذي نتلقاه من اأع�ض���اء الهيئة التدري�ض���ية، 
خ�ضو�ضًا اأنه يهتم بكل طالب على قدٍر كاٍف ومت�ضاٍو.

ويخت���م الطال���ب كالم���ه بن�ض���يحة يوجهه���ا للطلب���ة 
املوهوب���ن مفادها اأن املوهب���ة ل تكتمل ول تتميز اإل 
عن طريق �ض���قلها بالدرا�ض���ة الأكادميية، خ�ضو�ض���ًا اأن 
عامل املو�ض���يقى اأ�ض���بح اأكر تعقيداً، ول جمال للهواة 

باأن يتميزوا يف ظل وجود عدد مميز من الأكادميين.

م���ن جهته���ا، ترى الطالبة حنن م�ض���اعن )�ض���نة ثالثة 
تخ�ض�س غناء(، اأن وجودها يف ق�ضم الفنون املو�ضيقية، 
ي�ض���كل فر�ض���ة تعتز بها كثراً. وهي هنا حتر�س على 

ال�ضتفادة من درا�ضتها فيه.

تقول م�ض���اعن: نحن ل نتعامل فقط مع درا�ضة نظرية، 
واإمن���ا نحت���اج لأن نح�ض���ل عل���ى خال�ض���ة جت���ارب من 
�ضبقونا يف هذا املجال الفّني اخل�ضب بالإبداع واجلمال 

وخ�ضو�ضًا الغناء.

وكم���ا زميله���ا اأبو ليل، تدع���و م�ض���اعن الطلبة اجلدد 
ي�ض���تطيع  »رمب���ا  الفر�ض���ة،  ي�ض���ّيعوا  اأّل  واملوهوب���ن 
املو�ض���يقي اأن يعمل يف اأي حقل اإذا در�ض���ه، ولكن لي�س 
اأي �ض���خ�س ي�ض���تطيع اأن يك���ون مو�ض���يقيًا ومبدعًا اإل 
اإذا توّف���رت في���ه املوهبة، واملوهبة بحاجة اإىل ال�ض���قل 
والتعليم واملمار�ضة العلمية العملية، فال يرتدد اأحد يف 

الإقبال على ق�ضم الفنون املو�ضيقّية«.

الطال���ب رعد الزب���ن )ثانية قيادة وتاأليف مو�ض���يقي(، 
ي�ض���ف انت�ض���ابه للق�ض���م بالقرار امل�ض���ري واحلا�ضم، 
معرباً يف �ضياق مت�ضل، عن ر�ضاه عن قراره هذا، وعن 
اآماله العري�ضات املتعلقة بكونه هنا يف ق�ضم مو�ضيقى 

وغناء وفن وجمال.

الزب���ن، يتحدث اأي�ض���ًا عن ال���روح التعاونّي���ة والأجواء 
الأ�رية ال�ض���ائدة داخل اآفاق الق�ضم، واملوطدة للعالقة 

بن اأع�ضاء هيئته التدري�ضية وطلبته.

وهو يكرر يف ختام مداخلته، دعوته، التي، كما يقول، 
وجهها مراراً، للراغبن درا�ض���ة املو�ضيقى: اأّل يق�ضدوا 
غر ق�ضم الفنون املو�ضيقّية، يف كلية فنون وت�ضميم 

اجلامعة الأردنية.

ق�سم الفنون املو�سيقية:
 تفاعل بّناء وخطط طموحة
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 كما اأظهرت النتائج وجود �ضعف وا�ضح لدور �ضناديق 
الإقرا�س ال�ضغر واملايكروي يف تدعيم ثقافة الريادة 
واملبادرة الفردية، واأنها تركز على الإناث دون الذكور 
م�ض���رة اإىل اأن ن�ض���ف املبحوث���ن م���ن الذك���ور قاموا 
بتمويل م�ضاريعهم باأنف�ضهم وان اأغلبية الإناث ح�ضلن 
على راأ�س املال الالزم لإن�ض���اء م�ض���اريعهن من �ضناديق 

الإقرا�س.
 واأو�ض���ى الباحثون ب�رورة تر�ض���يخ ثقافة امل�ض���اريع 
الآلي���ات  م���ن  اآلي���ة  بو�ض���فها  املايكروي���ة  ال�ض���غرة 
املنا�ض���بة يف الظ���روف القت�ض���ادية احلالي���ة لتدعي���م 
املب���ادرة الفردية، والريادية لدى ال�ض���باب يف املجالت 
القت�ضادية، وتر�ضيخ مفهوم التوظيف الذاتي  ملواجهة 

البطالة والفقر.

واأفادوا باأن هناك حاجة ملحة لت�ض���ميم مادة درا�ض���ية 
كمتطلب جامعة اإجباري حول الريادية واإن�ضاء امل�ضاريع 
ال�ضغرة تت�ضمن املعلومات النظرية واملهارات العملية 
حول امل�ض���اريع ال�ضغرة، اإ�ضافة اإىل ت�ضجيع الأكادميين 
التنمية،والعوملة،ودرا�ض���ات  والباحث���ن يف جم���الت 
الفقر والبطالة على تنظيم ور�س عمل، وندوات عامة 

حول الريادية واأهميتها يف املجتمع

واأ�ض���ار الباحثون اإىل �رورة ن�ر نتائج الدرا�ضة يف 
كتاب مرجعي وتدعيم دور الإعالم يف ن�ر وتر�ض���يخ 
ثقافة امل�ضاريع ال�ض���غرة واملايكروية من خالل تنظيم 
م�ض���ابقات �ض���حفية ح���ول ق�ض����س النج���اح يف جمال 
امل�ض���اريع ال�ضغرة، م�ض���ددين على اأهمية قيام �ضناديق 
الإقرا�س املايكروي وال�ض���غر بزيادة الت�ض���ال بفئات 
املجتمع وتعزيز العمل التوعوي وزيادة عقد الدورات 

املهنية وخ�ضو�ضا لل�ضباب.

ارتفاع م�ستوى امل�ساركة ال�سيا�سية لدى اأ�سحاب امل�ساريع 
االإنتاجية ال�سغرية

زكري���ا الغ���ول - اأظه���رت نتائ���ج درا�ض���ة اأعدها فريق 
بحثي من اجلامعة الأردنية برئا�ضة اأ�ضتاذ علم الجتماع 
الدكتور جمد الدين خم�س بعنوان:) ال�ضباب وامل�ضاريع 
الإنتاجية ال�ضغرة املدّرة للدخل(، وجود م�ضتوى كبر 
من امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لدى اأ�ضحاب امل�ضاريع الإنتاجية 

ال�ضغرة.
وقال خم�س يف موؤمتر �ضحفي عقده لالإعالن عن نتائج 
الدرا�ض���ة،:«اإن امل�ضاريع ال�ض���غرة تلعب دورا مهما يف 
مكافح���ة الفقر والبطالة«، م�ض���را اإىل اأنها توفر دخال 
ماليا �ض���هريا مرتفعا ن�ض���بيا لغالبي���ة املبحوثن يكفي 
لالإنفاق على امل�ض���اريف الت�ضغيلية للمحالت، والإنفاق 
على م�ض���اريف املبحوث واأ�رت���ه وتوفر فائ�س مايل 

�ضهري.
واأكد اأن ما يقارب ثلث املبحوثن يوفرون فر�ض���ة اإىل 
فر�ضتي عمل اإ�ض���افة اإىل �ضاحب امل�روع منوها اإىل 
اأن حوايل ن�ض���ف املبحوثن كان���وا متعطلن عن العمل 

قبل اإن�ضائهم مل�ضاريعهم.
و�ض���ملت عينة الدرا�ضة الذي اأعدها اإىل جانب الدكتور 
خم����س الدكت���ور ح�ض���ن خزاع���ي والدكت���ور حممود 
ال�رحان وبدعم مايل من �ضندوق دعم البحث العلمي 
)300( �ضخ�س من اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرة املايكروية 
)Micro Projects (، يف عم���ان، م���ن �ض���ن 12 اإىل 
30 �ض���نة وا�ض���ُتخدم منهج امل�ض���ح الجتماع���ي وُدعمت 
التحلي���الت الإح�ض���ائية ببيانات نوعية من الدرا�ض���ات 

املُعمقة لبع�س اأ�ضحاب امل�ضاريع املدرو�ضة 
وبينت الدرا�ض���ة اأن الرغبة يف اإن�ضاء م�ضاريع �ضغرة 
لدى غالبي���ة املبحوث���ن تكونت من خالل املمار�ض���ات 
احلياتي���ة اليومية ، واخل���ربات املهنية، ومل تتكون من 
خالل و�ضائل منهجية منظمة يف املدر�ضة، اأو اجلامعة اأو 

من و�ضائل الإعالم، اأو برامج �ضناديق الإقرا�س.

يف درا�سة اأعدها فريق بحثي من اجلامعة 
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اأخب���ار الأردني���ة - تقدي���را لبحوث���ه املتعددة، 
ح�ض���ل نائب رئي�س اجلامعة الأردنية ل�ض���وؤون 
الكليات العلمية الدكتور ر�ض���ا اخلوالدة على 
جائ���زة املنظمة الإ�ض���المية للرتبي���ة والثقافة 
والعل���وم )الأي�ضي�ض���كو( يف جم���ال التقانات 

احليوية )البيولوجيا( للعام 2012.

وت�ضلم اخلوالدة اجلائزة يف حفل افتتاح املوؤمتر 
الإ�ض���المي ال�ض���اد�س ل���وزراء التعلي���م العايل 
والبحث العلم���ي الذي انعق���د يف اخلرطوم / 
ال�ض���ودان يف الف���رتة 21-22 ت�ري���ن الث���اين 

برعاية رئي�س جمهورية ال�ضودان .

واأ�ض���اد منظم���و اجلائ���زة بامل�ض���توى املتق���دم 
لبح���وث الدكت���ور اخلوال���دة الت���ي تبل���غ 145 
بحثا من�ض���ورا عامليا وحمليا، وم�ضاركاته يف 
املوؤمت���رات العلمي���ة والن���دوات واملحا�رات، 

اخلوالدة يح�سل على جائزة االأي�س�سكو 
يف التقانات احليوية

تقديرا لبحوثه املتعددة

ماج�ض���تر  طال���ب   40 عل���ى  واإ�راف���ه 
ودكتوراه، وتنفيذه للعديد من امل�روعات 
البحثية التي ح�ض���لت على دع���م من عدة 

جهات دولية وحملية.
ي�ضار اإىل اأن الدكتور اخلوالدة ح�ضل �ضابقا 
عل���ى العديد من اجلوائز نظرا لتميز اأبحاثه 
وم���ن اأبرزها جائ���زة الباح���ث املتميز يف 
اجلامع���ة الأردنية2010،2011،وجائ���زة علي 
منك���و للباحث املتمي���ز، وجائ���زة البحث 
املميز/ قطاع الزراعة م���ن وزارة التعليم 
العايل والبج���ث العلي، وجائزة ال�ضو�ض���نة 
للتميي���ز الزراع���ي/ املركز ال�ضت�ض���اري 
التقن���ي، وجائ���زة الباح���ث املتميز/ قطاع 
الزراع���ة وزارة التعلي���م الع���ايل والبحث 
العلمي، وجائزة نقابة املهند�ضن الزراعين 

للبحث املتميز.
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حمم���د مبي�ض���ن - اخت���ر عمي���د كلية ال�ض���يدلة يف 
اجلامع���ة الأردني���ة الدكت���ور ط���الل اأبورجيع رئي�ض���ا 
تنفيذيا للجمعية العلمية لكليات ال�ض���يدلة يف الوطن 

العربي.
 واجلمعي���ة اإح���دى هيئ���ات اإحت���اد اجلامع���ات العربية 
تاأ�ض�ض���ت عام 1996 وتتوىل دعم امل�ضاريع العلمية التى 

تقوم بها كليات ال�ضيدلة يف العامل العربي.
 وخالل اجتم���اع الهيئة العمومي���ة للجمعية مت اختيار 
اللجنة التنفيذية اجلديدة التي �ض���مت ال�ض���ادة: الأمن 
الع���ام ال�ض���ابق للجمعي���ة الدكتور جمع���ة الزهوري و 
الدكت���ور عبد النا�ر �ض���نجاب من م����ر والدكتور 
ح�ض���ن القا�ض���ي من اليم���ن والدكت���ور الطيب حممد 
الطيب من ال�ض���ودان، والدكتور اإ�ض���ماعيل نيازي من 
ال�ض���عودية والدكتور حممد رحال من لبنان والدكتور 
م�ض���تاق طالب من العراق والدكتور خري �ض���امل من 
الإمارات العربية املتحدة والدكتور م�ضطفى الغافري 

من ليبيا والدكتورتوفيق القيمري من فل�ضطن.
كم���ا مت خ���الل الإجتماع اختي���ار اللج���ان املنبثقة عن 
اجلمعية حيث مت اختيار اأع�ض���اء جلنة البحوث العلمية 

اأبورجيع رئي�سا تنفيذيا للجمعية العلمية لكليات ال�سيدلة العربية

التي �ض���مت الدكتور عبد النا�ر �ض���نجاب من م�ر 
والدكت���ور ماجد علوان م���ن اليمن والدكت���ور توفيق 

القيمري من فل�ضطن.
اأما جلنة ال�ضناعات الدوائية فقد تكونت من الدكتورة 
ناهد مرت�ض���ى من م�ر والدكتورة �ض���عاد الكارب من 

ال�ضودان والدكتور حممود الرتيكي من ليبيا.
 و�ض���مت جلنة معاي���ر العتماد الأكادمي���ي والتعليم 
ال�ض���يدلين الدكت���ور خ���ري �ض���امل م���ن الإم���ارات 
العربية املتحدة والدكتور يا�ر الب�ضتنجي من الأردن 

والدكتور عدي عري�ضة من الأردن.    
ومت خ���الل الجتماع الذي ح�ره الأمن العام امل�ض���اعد 
لحتاد اجلامعات العربي���ة الدكتور حممد راأفت قبول 
كلي���ة ال�ض���يدلة يف اجلامع���ة الأمريكي���ة يف مادبا يف 
الأردن، وكلية ال�ضيدلة يف جامعة اخلليل يف فل�ضطن 
وكلية ال�ض���يدلة يف جامعة كرري يف ال�ضودان اأع�ضاء 

جدد يف اجلمعية.
 وقرر املجتمعون عقد املوؤمتر ال�ضاد�س ع�ر للجمعية 

العام املقبل يف جامعة بنغازي الليبية.
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 وقال م�رف فرق اجلامعة الأردنية الدكتور مو�ضى 
الأخر�س من كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا 
املعلومات:« اإن امل�ض���ابقة ت�ض���هم يف اإك�ضاب الطلبة 
اخلربة واملهارة للولوج اإىل العاملية ف�ضال عن اإك�ضاب 
الفريق مهارة العمل اجلماعي والتوا�ضل بن اأع�ضاء 
الفريق الواحد«، معربا عن تقديره لرئا�ض���ة اجلامعة 
وعمادة الكلية واإدارة املكتب���ة للتعاون الذي اأبدوه 
خ���الل ا�ضت�ض���افتهم للم�ض���ابقة وتوف���ر الظروف 
املالئمة للفرق لتقدمي اأف�ضل ما لديها وحتقيق نتيجة 

م�رفة مبا يليق ومكانة اجلامعة الأم.
واأعرب الفريق الفائز وامل�ض���كل م���ن الطلبة )يزن 
ال�ضباعن وحممد النت�ض���ة وعمران العمايرة(  من 
كلية الهند�ضة والتكنولوجيا عن �ضكرهم جلامعتهم 
الأردنية التي �ض���خرت كل مواردها لإجناح امل�ضابقة 
اآملن اأن تبقى منارة للعلم ومنبتا للطاقات املبدعة 

اخلالقة ل�ضيما وهي حتتفل يف عيدها اخلم�ضن.
وتعد م�ضابقة )IEEE Extreme( للربجمة اأكرب 
م�ض���ابقة عاملي���ة تنظمه���ا وت�رف عليه���ا جمعية 
مهند�ض���و الكهرب���اء واللكرتوني���ات – اأمري���كا، 
والتي تعد اأي�ضا اأكرب جتمع مهني يف العامل مكر�س 
لدعم البتكار التكنولوجي والتميز وت�رف على 
العديد م���ن املبادرات واملوؤمترات،والأن�ض���طة املهنية 

والتعليمية العاملية.

زكري���ا الغول - حل فريق اجلامعة الأردنية يف املرتبة 
م�ض���ابقة  عاملي���ا، يف   )23( واملرتب���ة  عربي���ا  الأوىل 
)IEEE Extreme( العاملي���ة للربجمة يف ن�ض���ختها 
ال�ضاد�ضة مب�ض���اركة اأكر من )1900( فريق من القارات 
ال�ض���ت، من اأكر من )60( دولة حول العامل من بينهم 

)98( فريقًا عربيًا و)14( فريقًا اأردنيًا.
بينما ح�ض���ل فريق اآخر م���ن طلبة اجلامعة على املركز 
)8( عربي���ًا و )158( عاملي���ًا يف امل�ض���ابقة التي نظمتها 
جمعية مهند�ض���و الكهرباء واللكرتونيات – اأمريكا، 
وا�ضت�ضافتها مكتبة اجلامعة بالتعاون مع فرع اجلمعية 

يف الأردن.

 وتعنى امل�ض���ابقة بحل جمموعة من امل�ضاكل الربجمية 
ال�ض���ائكة ا�ض���تمرت م���دة 24 �ض���اعة متوا�ض���لة بداأت 
بالتزام���ن يف جميع اأنح���اء العامل من ال�ض���اعة الثانية 
ع����رة من �ض���باح يوم ال�ض���بت املواف���ق 2012/10/20 
وانتهت ال�ض���اعة الثانية ع�رة من �ض���باح يوم الأحد 

املوافق 2012/10/21 بح�ضب توقيت جرينت�س.
 و�ضارك يف امل�ض���ابقة اإىل جانب اجلامعة الأردنية كل 
من جامعة العل���وم والتكنولوجيا وج���اءت يف املركز 
)4( عربي���ًا و)115( عاملي���ًا وجامع���ة الأم���رة �ض���مية 
للتكنولوجيا وح�ض���لت على املرك���ز )6( عربيًا )133( 

عامليًا وجامعة الزرقاء اخلا�ضة.

»االأردنية« االأوىل عربيا يف ماراثون الربجمة
)IEEE Extreme(  

مب�ساركة )1900( فريق من )60( دولة
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ال�سعالن حت�سل على جائزة منظمة 
كتاب بال حدود يف بغداد

 اأخب���ار الأردنية - ح�ض���لت الأديبة الأردنّية واأ�ض���تاذة 
الأدب احلدي���ث يف اجلامع���ة الأردنية الدكتورة �ض���ناء 
ال�ضعالن يف العا�ضمة العراقية بغداد على جائزة كّتاب 
ب���ال حدود للعام 2012م الت���ي اأطلقتها منظمة كتاب بال 

حدود/ال�رق الأو�ضط.

ج���اء ذلك خ���الل احلفل ال���ذي اأقامته املنظم���ة برعاية 
رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي واإ�راف الناطق 
الر�ض���مي با�ض���م احلكومة العراقية علي الدباغ الرئي�س 
الفخ���ري للمنظم���ة وبالتع���اون م���ع جمل����س الأعمال 

الوطني العراقي.

ة  وح�ضلت ال�ضعالن على اجلائزة الأوىل يف حقل الق�ضّ
ياع يف عيني رجل اجلبل"،  الق�ضرة عن رائعتها "ال�ضّ
كم���ا تقّل���دت درع وجائزة تقديرّية م���ن وزير الثقافة 

العراقي الدكتور �ضعدون الدليمي.

وقال الدباغ  اإن امل�ض���ابقة جاءت لتدعم مثقفي العراق 
والعرب يف جمالت الرواية والق�ض���ة وال�ضعر واملقال 
ال�ض���حفي، لن����ر ثقافة حري���ة التعبر ع���ن الراأي مبا 
يت���واءم مع احلركة التقدمية العاملي���ة والرتقاء باأفراد 
املجتم���ع وموؤ�ض�ض���اته والهتمام بال���رتاث الثقايف يف 

جمتمعاتنا.

م���ن جانبها عرّبت ال�ض���عالن عن فخرها ال�ّض���ديد بهذا 
الفوز الذي ي�ض���اف اإىل ر�ضيدها،  معربة عن تقديرها 
لإدارة اجلائ���زة التي ت�ض���ع يف مقدم���ة اأولوياتها دعم 

املبدع يف كّل مكان.

واأ�ضارت ال�ّض���عالن اأّن ق�ض���تها املخطوطة الفائزة هي 
ق�ض���ة تخيلّي���ة تقوم على مّد  كوام���ن البوح عرب اأكرب 

م�ض���احة من التّذك���ر يف توليفة �ردّية ا�ض���رتجاعّية 
)الفال�س باك( يف ت�ض���كيل ق�ض�ض���ّي على �ضكل ر�ضالة 
تّوجهه���ا ام���راأة اإىل رجل اأحّبته يف ظروف غام�ض���ة، 
دق  موؤكدة اأنها ق�ضة تنت�ر لقيم املحبة واجلمال وال�ضّ
بعيداً عن الكره والق�ضوة التي تعّم هذا العامل املنكود 

يف الوقت احلا�ر.
وكانت ) منظمة كتاب بال حدود / ال�رق الأو�ض���ط ( 
قد اأطلقت م�ض���ابقة بال حدود الثقافية على م�ض���توى 
الوطن العربي والعامل للكتاب العرب يف �ضهر اأيلول 
2011، باإ�راف الدباغ وبدعم جمل�س الأعمال الوطني 

العراقي.
  ح����ر احلفل ممث���ل دولة رئي����س ال���وزراء العراقي 
وع���دد من ال�ض���ادة الوزراء واأع�ض���اء جمل����س النواب 
العراقين، وامل�ض���وؤولون احلكوميون، وعدد كبر من 
ممثلي منظم���ات املجتمع املدين والأدب���اء والإعالمين 

والفنانن.
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هبة الكايد - وا�ض���لت وحدة الإعالم والعالقات العامة 
والثقافية يف اجلامعة الأردنية فعاليات برنامج " منرب 
الإبداع احلر " لبراز طاقات الطلبة الدبية والبداعية

وقال���ت مديرة الوحدة الدكتورة رىل احلروب ان هذه 
الف�ضاءات  ت�ضكل حالة فريدة لتكري�س نه�ضة حقيقية 
يف ميادين الأدب وال�ضعر والفنون بن اجل�ضم الطالبي 

داخل احلرم اجلامعي.

واأ�ض���افت ان للوحدة �ضجال حافال يف اإطالق مبادرات 
الف�ض���اءات الثقافية داخل ال�ضاحات املفتوحة و�ضوارع 
احل���رم اجلامع���ي بهدف حتويله���ا اىل م�رح كبر يف 
عر�س الأعمال امل�رحية والفنون الت�ضكيلية والعزف 

على الآلت املو�ضيقية والت�ضوير الفوتوغرايف.
ويهدف الربنامج الذي �ض���ارك فيه )13( طالبا وطالبة 
من خمتلف الكليات وفقا لرئي�ض���ة �ض���عبة الن�ضاطات 
والإ�ض���دارات الثقافي���ة الدكتورة هي���ا احلوراين اإىل 
اإب���راز مواهب الطلب���ة الإبداعية يف املج���الت الأدبية 
كال�ض���عر، واملو�ضيقى، وامل�رح، والر�ض���م، واملزاوجة 
بن ال�ض���عر والنر، وكتابة اخلاطرة واملقال، وتقدميها 

للجمهور والطلبة يف �ضاحات اجلامعة وف�ضاءاتها.

وقالت احلوراين: "ان ال�ضا�س الذي تعتمده اللجنة يف 
اختيار الكتابات هو البداع يف كتابة الن�س، و�ض���يتم 
ن�ر ما مت اختياره من ن�ضو�س يف جملة )اقالم جديدة( 
التي ت�ضدر عن الوحدة بهدف حتفر ال�ضباب املبدعن 

ودعمهم".
وق���دم الطالب حممد من�ض���ور ق�ض���يدتن �ض���عريتن 
الأوىل بعنوان "لي�ض���ت �ضوى حواء " والثانية كانت " 
ع�ضيقتي اأنا "، فيما �ضارك الطالب عماد حمد بق�ضيدة 

عن "الأم"، والطالبة عال حب�س ب�ضعر عن "اجلنن" .
وحتدث���ت الطالب���ة حن���ن النا����ر يف ق�ض���يدتها عن 
"طفل���ة �ض���ورية "، اما الطالب يزن �ض���عادة ال�ض���عري  
تناول مو�ض���وع " اخلروج عن الواقع" يف ن�س �ضعري، 
وحملت عنوان الق�ض���يدة التي قدمته���ا الطالبة هالة 
وائل عنوان " ثورة حبك "،فيما كان عنوان ق�ض���يدة 
الطالبة اأ�ض���يل اأبو جاب���ر " تبقى احلكاية "، وق�ض���يدة 

الطالبة ولء عليان " هكذا انت ".
وقدمت الطالبة بيان جمال ق�ضيدة عن" اأطفال احلرب 
"، جاءت وراءها قراءة لن�س �ض���عري حزين بعنوان " 
�ض���وريا تبكي " قراأته الطالبة داني���ا الكعكوري، فيما 
قدمت الطالبة �ض���هى الكيالين �ض���عرا بعنوان " �ضباح 

الجتياح".
ويف ختام الربنامج ا�ض���تمع الطلبة واحل�ض���ور وحمبو 
الن�ض���و�س النرية اىل اخلاطرة الت���ي قدمتها الطالبة 
اإ�راء العالملة والق�ض���يدة النبطية التي قراأتها الطالبة 

ربى العواملة .

طلبة  االأردنية  يتاألقون باإبداعاتهم االأدبية يف 
ف�ساءات "املنرب احلر"
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طلبة االردنية يف املرتبة االوىل
اخليمي تكرم نخبة من اأع�ساء هيئة مب�سابقة "حتدي �سام�سوجن"

التدري�س والطلبة املتميزين 

هب���ة الكاي���د - حل طلب���ة من كلي���ة املل���ك عبد اهلل 
الث���اين لتكنولوجيا املعلوم���ات يف اجلامعة الأردنية 
يف املرتبة الوىل مب�ض���ابقة« حتدي �ضام�ض���وجن » التي 
نظمته���ا كل من ����ركات �ضام�ض���وجن الكرتونيك�س 
امل����رق العربي و«�ض���فوجن« الفنلندي���ة و« اآي دي اآر 

�ضي« الأردن.

وتهدف هذه امل�ض���ابقة اإىل تعري���ف طلبة تكنولوجيا 
املعلومات على البيئة امل�ض���تخدمة لتطوير تطبيقات 

هواتف �ضام�ضوجن الذكية والكمبيوترات اللوحية.
 وتطلب الفوز بالتحدي اأن ت�ض���مم الفرق املتناف�ضة 
تطبيق���ات لأجهزة �ضام�ض���وجن اللوحي���ة اأو هواتفها 

 .HTML5   املحمولة الذكية با�ضتخدام نظام

ومتك���ن الطالبان مه���دي اخلطيب وحممود �ض���تيات 
من) ق�ضم علم احلا�ضوب (، والطالبان حممود علقم 
واإيهاب عنان من )ق�ضم اأنظمة املعلومات احلا�ضوبية(، 
م���ن الفوز بجائزة التحدي وهي ق�ض���اء فرتة تدريب 
يف مق���ر �ركة �ضام�ض���وجن الكرتونيك����س امل�رق 

العربي الكائنة يف جممع امللك ح�ضن لالأعمال. 

و�ضمت جلنة التحكيم املوؤ�ض����س امل�ضارك يف �ركة 
�ض���فوجن يا�ض���ن حامد ، ومدير البحث والتطوير يف 
�ركة �ضام�ضوجن الكرتونيك�س امل�رق العربي هادي 
جاد اهلل، وم�ضت�ض���ار هند�ضة النظم يف �ركة اآي دي 
اآر �ضي رامي النابل�ضي  والدكتورة �ريناز احلاج بدار 
من كلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات 

يف اجلامعة الأردنية.

ويذك���ر اأن التح���دي ياأتي يف اإطار مذك���رة التفاهم 
التي وقعت هذا الع���ام بن اجلامعة الأردنية  و�ركة 
�ضام�ض���وجن الكرتونيك����س امل�رق العرب���ي و�ركة 

Sfonge من فنلندا و�ركة IdRC )الأردن(.

�ضناء ال�ضمادي - كرمت نائبة رئي�س اجلامعة الأردنية 
ل�ض���وؤون البح���ث العلمي والدرا�ض���ات العليا واجلودة 
الدكت���ورة هالة اخليم���ي احلوراين نخبة من اأع�ض���اء 
هيئة التدري�س، وعددا من الطلبة املتميزين يف كلية 

امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.
وقال عمي���د الكلية الدكتور حمم���د القطاونة خالل 
افتت���اح فعاليات الي���وم العلمي ال���ذي نظمته الكلية 
مبنا�ضبة احتفالها يف العيد اخلم�ضن لتاأ�ضي�س اجلامعة 
" اإن الكلية ارتاأت تكرمي طاقمها الإداري ال�ضابق من 
اأع�ض���اء هيئة التدري�س تقدي���را جلهودهم وعطائهم 

يف تقدم الكلية وازدهارها ".
ون���وه القطاونة اإىل تكرمي الطلبة املبدعن الذين كان 
له���م الدور يف ح�ض���ول الكلي���ة على املرك���ز الأول 
عربيا و�رق اأو�ضطي، واملركز 23 عامليا يف م�ضابقة 
الربجم���ة العاملي���ة )IEEE Xtreme(، وح�ض���ولها 
عل���ى املركز الأول يف م�ض���ابقة )ACM( كاأف�ض���ل 
فريق برجمي ، ف�ض���ال ع���ن فوزهم مب�ض���ابقة حتدي 

�ضام�ضوجن.
واأ�ض���ار القطاون���ة اإىل اأن الي���وم العلم���ي ال���ذي يقام 
مب�ض���اركة )18( �ركة، يهدف اإىل مد ج�ضور التعاون 
ب���ن اجلامعة ممثل���ة بالكلية والقط���اع اخلا�س، خلدمة 
الطلبة يف رفد ال�ضوق املحلي بكوادر علمية متخ�ض�ضة 
يف جم���ال تكنولوجي���ا املعلومات، واإتاحة الفر�ض���ة 
للمهتمن وال�ركات لالط���الع على اأبرز الإجنازات 

الأكادميية التي حققها اأ�ضاتذة وطلبة الكلية.
وا�ض���تمل اليوم العلمي عل���ى دورات مكثفة يف لغة 
برجم���ة اجلاف���ا، وتدريب الطلبة على كتابة ال�ض���رة 
الذاتية، وكيفية اإجراء املقابالت، وور�س عمل علمية، 

بالإ�ضافة اإىل يوم وظيفي .
ي�ض���ار اإىل اأن كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا 
املعلومات اأن�ض���ئت ع���ام 2000، وت�ض���م ثالثة اأق�ض���ام 
اأكادميي���ة هي:ق�ض���م علم احلا�ض���وب، وق�ض���م اأنظمة 
املعلومات احلا�ضوبية، وق�ض���م تكنولوجيا معلومات 

الأعمال.

يف اليوم العلمي لـ"تكنولوجيا املعلومات"
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فادية العتيبي – باإرادة من حديد وحتّد منقطع النظر، 
ف���ازت كلية احلق���وق يف اجلامع���ة الأردنية مب�ض���ابقة 
املحاكمة ال�ض���ورية يف القانون الدويل الإن�ض���اين التي 
ا�ضت�ض���افتها اجلامع���ة بالتع���اون مع اللجن���ة الوطنية 
للقانون الدويل، وم�ضاركة فرق من جامعتي اآل البيت 

والعلوم الإ�ضالمية.

وتناولت املحاكمة التي عقدت يف مدرج �ض���مر �ضما 
مقا�ض���اة ملتهمن بجرمي���ة الإبادة اجلامعي���ة، وارتكاب 
جرائم �ض���د الإن�ضانية، اأداها الطلبة بالطريقة التي يتم 
فيها حماكمة املتهمن مبث���ل تلك اجلرائم يف املحكمة 

اجلنائية.

وت�ض���كلت جلنة التحكي���م من رئي�س اللجن���ة الوطنية 
للقان���ون الدويل الإن�ض���اين الفريق ماأمون اخل�ض���اونة 
وقا�ضي حمكمة التمييز حممد الطراونة ونائب رئي�س 

جامعة عجلون الأهلية الدكتور عماد ربيع.

وق���ال عميد الكلية الدكتور طارق احلموري:" اإن هذا 
الفوز جاء نتيجة للجهود التي بذلت يف تدريب الطلبة، 
اإىل جان���ب اإ�راكه���م يف برامج متمي���زة لتدريبهم 
على اجلانب القانوين من خالل اإر�ض���ال الطلبة حل�ضور 
جل�ض���ات املحاكم���ات يف خمتل���ف اجلهات الق�ض���ائية 
والت�ريعي���ة، ليمت���ازوا باأف�ض���ل اأداء وف���ق القواع���د 

املتعارف عليها يف املحكمة اجلنائية".

اإب���رام  يف  ما�ض���ية  الكلي���ة  اأن  احلم���وري  واأ�ض���اف 
التفاقي���ات وعق���د ال����راكات مع خمتل���ف اجلهات 
التدريبي���ة، لتنمية مهارات الطلبة و تطوير معارفهم 
بغي���ة الو�ض���ول اإىل تخريج نخبة من الطلب���ة القادرين 
عل���ى الإ�ض���هام ب�ض���كل فاع���ل يف دفع عجل���ة التنمية 

والتطوير يف الأردن.

م���ن جانب���ه ق���ال اخل�ض���اونة:" اإن الأردن واك���ب منذ 
البداية تطور القانون الدويل الإن�ضاين والتزم باحرتام 
قواعده، ون�ر اأحكامه من خالل امل�ضادقة على معظم 
التفاقي���ات واملعاهدات الدولية املنظم���ة لأحكام هذا 

القانون".

وزاد:" اإن الأردن �ض���اهم يف جم���ال الق�ض���اء اجلنائي 
الدويل من خالل م�ضاركته عن طريق خرباء خمت�ضن 

ب�ض���ياغة قواعد النظام الأ�ضا�ض���ي للمحكم���ة اجلنائية 
الدولي���ة، واإق���راره من خالل اإن�ض���اء املحكم���ة اجلنائية 
الدولي���ة، وم�ض���ادقتها على اأحكام النظام، م�ض���را يف 
ذات ال�ض���ياق اإىل �ض���دور قرار اإن�ض���اء اللجنة الوطنية 
للقانون الدويل الإن�ضاين التزاما منها باحرتام وتنفيذ 
قواعد القانون الدويل الإن�ضاين، والعمل على احرتامه 

من قبل الآخرين.

 واأك���د اخل�ض���اونة اأن اإج���راء م�ض���ابقة يف املحاكمات 
ال�ضورية لطلبة اجلامعات كمتطلب ميداين، يهدف اإىل 
التعريف باأحكام القانون الدويل الإن�ضاين والذي ياأتي 
يف اإط���ار عمل اللجن���ة، والعمل على ن����ره واإدراجه 
�ض���من برامج التعليم املدنية والع�ض���كرية، ف�ض���ال عن 
متكن اجلمه���ور عامة اأيا كان م�ض���تواهم الثقايف من 
الطالع على قواعده الأ�ضا�ض���ية، وحث اأجهزة الإعالم 

على امل�ضاركة يف التوعية بتلك املبادئ والأحكام.

اإىل ذلك قال القا�ض���ي الطراونة " اإننا نعي�س يف ع�ر 
القانون ال���ذي توج موؤخرا باعرتاف لدولة فل�ض���طن، 
وهو ما نعتربه اإجنازا تاريخيا لالأردن قبل فل�ضطن"، 
لفتا اإىل اأن ما ح�ض���ل هو تاأكي���د على اأهمية القانون 

الدويل الإن�ضاين.

و�ضدد الطراونة على �رورة اإقامة مثل تلك امل�ضابقات 
للطلب���ة، ملا ت�ض���هم به من ك����ر حاجزاخلوف عندهم 
من خ���الل املرافع���ات ال�ض���ورية واإك�ض���ابهم القواعد 

واملهارات املتعلقة بالقانون الإن�ضاين.

كلية احلقوق تظفر باملركز االأول يف م�سابقة املحاكمة ال�سورية
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جمالت اجلامعة االأردنية  �سمن 
فهر�س )scoups( العاملي

طلبة الـ)48( يثمنون موقف 
القيادة الها�سمية ملنحهم فر�سة 
الدرا�سة يف اجلامعات االأردنية

حممد مبي�ض���ن - اأ�ضبح حمتوى جملة درا�ضات التي 
ت�ض���درها عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية 
وجملت���ي "الأردنية للعل���وم ال�ض���يدلنية" و "الطبية 
الأردني���ة" اللت���ان ت�ض���دران بالتعاون مع �ض���ندوق 

البحث العلمي �ضمن الفهر�س )scoups( العاملي.

و)scoups( فهر����س عامل���ي يقدم خدماته بوا�ض���طة 
ال�ضبكة العاملية / النرتنت على مدار ال�ضاعة للعلماء 

والباحثن وطلبة اجلامعات.

وق���ال عمي���د البحث العلم���ي يف اجلامع���ة الدكتور 
خالد الفوار�س :" اإن العمل جار على فهر�ضة املجالت 
ال�ض���ادرة عن اجلامعة وهي املجلة الأردنية يف العلوم 
الزراعية واملجلة الأردنية للعلوم الجتماعية واملجلة 
الأردني���ة للتاريخ والآثار، موؤكدا يف هذا ال�ض���دد اإن  
املج���الت التي ت�ض���درها اجلامعة هي جم���الت عاملية 
علمية حمكمة ت�ضتمل على اأبحاث ودرا�ضات حمكمة 

لباحثن يف اجلامعات الأردنية وباحثن عاملين .

ون���وه الفوار����س اإىل اأن البحث يت���م ن�ره يف هذه 
املجالت بعد اعتماده من قبل ثالثة مقيمن م�ضرا اإىل 
اأن اإ�ضدار هذه املجالت يتم ب�ضكل دوري وبانتظام .

من جانبه قال مدير مركز العتماد و�ض���مان اجلودة 
الدكت���ور اأجمد هدي���ب اإن هذه اخلطوة �ض���وف توؤثر 
عل���ى ت�ض���نيف اجلامع���ة الأردنية لتكون من اأف�ض���ل 
اأول )500( جامع���ة على امل�ض���توى العامل���ي، لفتا يف 
هذا ال�ض���اأن اإىل اأن هذا الفهر�س له عالقة بت�ض���نيف 

اجلامعات العاملية.

واأ�ض���اف هدي���ب اأن وج���ود ه���ذه املج���الت على هذا 
الفهر�س �ض���يزيد من القيمة العلمية ملحتوى املجالت 
الأمر الذي يوؤ�ر مدى اهتمام اجلامعة بتنمية البحث 

العلمي.

زكريا الغول - ثمن طلبة عرب ال�)48( الدار�ض���ن يف 
اجلامعة الأردنية موقف القيادة الها�ضمية يف منحهم 
فر�ض���ة الدرا�ض���ة واللتحاق يف التعليم اجلامعي يف 

اجلامعات الأردنية.
 وقال من�ض���ق جالية طلبة ال�)48( يف اجلامعة الطالب 
عبداهلل �ر�ض���ور خ���الل اجتماع للطلب���ة:"اإن فتح 
اأب���واب اجلامع���ات الأردنية لآلف الطلبة اأ�ض���هم يف 
احلف���اظ على الهوي���ة الفل�ض���طينية وع���دم زعزعة 
التح���دي احل�ض���اري باكت�ض���ابهم املعرف���ة العلمي���ة 

والإن�ضانية.
 واأ�ض���اد مب�ض���توى اجلامعات الأردني���ة ويف طليعتها 
اجلامع���ة الأردنية التي ا�ض���تطاعت اأن حتت���ل موقعًا 
متقدم���ًا عل���ى جمي���ع الأ�ض���عدة املحلي���ة والعربي���ة 

والدولية.
 وق���ال مدي���ر مكت���ب �ض���وؤون الطلب���ة الوافدين يف 
اجلامع���ة الدكت���ور نبيل املج���ايل:"اإن قب���ول الطلبة 
ياأتي ان�ض���جامًا مع التوجيهات امللكية ال�ضامية الرامية 
اإىل دعم وم�ضاندة الأ�ض���قاء من عرب 48 لتمكينهم 
من التح�ض���يل اجلامعي يف ظل التحديات وح�ضا�ض���ية 

الظروف التي  يعي�ضونها".
 واأ�ض���ار املجايل اإىل الدور الذي يلعبه مكتب �ضوؤون 
الطلب���ة الوافدين يف خدمة الطلب���ة منذ قبولهم يف 
اجلامع���ة وحتى تخرجهم من خالل ت�ض���هيل اإجراءات 
ت�ض���جيلهم وقبوله���م بالتع���اون مع دوائ���ر اجلامعة 
املختلف���ة والعم���ل عل���ى توف���ر البيئ���ة الأكادميي���ة 
والجتماعية والثقافية املالئمة ومتابعة م�ض���رتهم 
الأكادميي���ة و تطوره���م املع���ريف و�ض���مان دجمهم 
مع الطلب���ة الأردنين ع���رب برامج التب���ادل الثقايف 

والجتماعي.
 وجت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن اجلامع���ة وقعت مع احلزب 
الدميقراطي العربي يف مطلع ال�ض���هر اجلاري مذكرة 
تفاه���م لقبول طلبة من املناطق الفل�ض���طينية ال�)48( 

للدرا�ضة يف اجلامعة.
   ومبوج���ب املذك���رة خ�ض�ض���ت اجلامع���ة للطلبة ممن 
حققوا ����روط القبول عدداً من املقاعد الدرا�ض���ية 
ملرحلة البكالوريو�س �ضمن الربنامج املوازي الدويل.
وي�ضار اإىل عدد الطلبة امللتحقن يف اجلامعة الأردنية 
م���ن املناطق الفل�ض���طينية ال����)48( بل���غ )200( طالب 

وطالبة.
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�ض���من احتفالت اجلامعة الردنية يف العيد اخلم�ض���ن 
على تاأ�ضي�ضها ا�ضت�ض���افت دائرة الن�ضاط الريا�ضي يف 

اجلامعة فعاليات بطولة اجلامعات الردنية.

كرة القدم - ن�سوي
واأه���دى فريق اجلامع���ة الأردنية لكرة القدم الن�ض���وي 
لق���ب بط���ل اجلامع���ات الأردنية له���ذا الع���ام جلامعته 
مبنا�ض���بة يوبيلها الذهبي بع���د فوزه على نظره فريق 
جامعة البلق���اء التطبيقية بثمانية اأهداف مقابل اأربعة 

يف نهائي مناف�ضات بطولة اجلامعات الأردنية.
 

كرة الطائرة - طالب
يف حن ح���ل فريق اجلامعة لك���رة الطائرة يف املركز 
الثالث �ض���من مناف�ض���ات كرة الطائ���رة )طالب( وحل 
فري���ق جامع���ة الرم���وك اأول بع���د فوزه عل���ى فريق 
اجلامع���ة الها�ض���مية ب�ض���وطن مقاب���ل �ض���وط، لتح���ل 
الها�ض���مية و�ض���يفا يف مناف�ض���ة �ض���هدت تقارب���ًا يف 
امل�ضتوى بن اأ�ضحاب املراكز الثالث الأوىل مع اأف�ضلية 

حلامل اللقب.
 

ويف التفا�سيل ..
ويف اأول لق���اء �ض���من مناف�ض���ات بطول���ة اجلامع���ات 
الردني���ة ك���رة القدم )الن�ض���وي( حقق فري���ق اجلامعة 
الأردنية فوزا غاليا على �ض���يفه العلوم والتكنولوجيا 

.)0/7(
 

فيم���ا ف���از فري���ق البلق���اء التطبيقي���ة عل���ى فري���ق 
التكنولوجي���ا بهدف���ن مقاب���ل ل�ض���يء وعل���ى فريق 

اجلامعة الها�ضمية بخم�ضة اأهداف مقابل هدف واحد.
وج���دد فري���ق اجلامعة الردني���ة كرة القدم – ن�ض���وي 
الفوز على فري���ق اجلامعة الها�ض���مية ليتاهل للمبارة 
النهائي���ة التي جمعت بينه وبن فري���ق جامعة البلقاء 
التطبيقة ليتوج بطال بعد فوزه بثمانية اهداف مقابل 

اربعة.

وعلى �ض���عيد مناف�ض���ات كرة الطائرة/ط���الب تقدم فريق 
التكنولوجي���ا عل���ى نظ���ره البلقاء بهدف���ن نظيفن وفاز 
فريق الها�ضمية على فريق الأردنية بهدفن مقابل ل �ضيء.

 
ويف اجلول���ة الثانية خ�ر التكنولوجيا امام الرموك بينما 
ح���ل فريق اجلامعة الردنية يف املركز الثالث وفريق جامعة 
الرم���وك اأول بع���د ف���وزه على فري���ق اجلامعة الها�ض���مية 

ب�ضوطن مقابل �ضوط، لتحل الها�ضمية و�ضيفا.
و�ض���هدت املناف�ضة تقاربًا يف امل�ض���توى بن اأ�ضحاب املراكز 

الثالث الأوىل مع اأف�ضلية حلامل اللقب.

وتوج الفرق الفائزة مندوبا عن رئي�س اجلامعة نائبه ل�ضوؤون 
الكليات ال�ضحية وامل�ضت�ضفى الدكتورة ملي�س رجب بح�ضور 
مدير الن�ض���اط الريا�ض���ي نايف اأبو دلبوح ومديرة العالقات 

العامة رندة تامبي.
وباركت رجب للفرق الفائزة ح�ضولها على اللقب  م�ضددة 
عل���ى حر����س اجلامعة عل���ى متابع���ة الأن�ض���طة والبطولت 
ل�ض���مان دميومة الن�ضاط الريا�ض���ي واملحافظة على م�ضتواه 

الفني.

من جانبه اأ�ض���اد مدير الن�ض���اط الريا�ض���ي يف اجلامعة نايف 
اأبو دلبوح  مب�ض���توى الأجهزة الفني���ة التدريبية للمنتخبات 
امل�ض���اركة م�ض���را اإىل �رورة تفعيل الن�ض���اط الريا�ض���ي 
الداخل���ي لطلبة اجلامع���ات بهدف ت�ض���كيل منتخبات قادرة 
على املناف�ض���ة ومتثيل اجلامع���ات الأردنية على امل�ض���توين 

العربي والعاملي.

االأردنية حترز لقب بطولة اجلامعات
 لكرة القدم – ن�سوي

 تقرير: زكريا الغول
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م�سرية دراجات من عمان اىل العقبة
و�ضاطرت دائرة الن�ضاط الريا�ضي احتفالت اجلامعة الردنية 
يف العي���د اخلم�ض���ن لتا�ضي�ض���ها عل���ى طريقتها،فاطلقت 
م�ض���رة عل���ى الدرجات الهوائية مب�ض���اركة خم�ض���ن طالبًا 

وطالبة من امام  برج ال�ضاعة ا�ضتمرت لثالثة ايام.

وم���رت امل�ض���رة بجامعت���ي الطفيل���ة واحل�ض���ن ب���ن طالل 
وا�ض���تقرت بفرع اجلامع���ة الأردنية يف العقبة ا�ض���تقبلها 

رئي�س الفرع وحمافظ العقبة وعدد من وجوه املحافظة.

وراف���ق امل�ض���رة كل من املدرب امل�ض���وؤول د. ع�ض���ام جمعة 
واملدرب رائع خري�ضات وعلي ابو داهي، والداري ميالد ابو 
طوق، ممن كان لهم دور اأ�ضا�ضي يف تنظيم واجناح امل�ضرة.
نائب عميد �ض���وؤون الطلبة الدكتور ح�ضن ال�ضعود اكد على 
ان���ه مت توفر  اق�ض���ى عوامل ال�ض���المة، وحمطات للتوقف 
ل�ضمان �ضالمة امل�ض���اركن بامل�ضرة بالتعاون والتن�ضيق مع 
وزارة الداخلية وجميع اجلهات املخت�ضة كمديرية المن العام 
والدف���اع املدين وحمافظ���ي املحافظ���ات يف حمافظة مادبا 

والكرك والطفيلة ومعان و�ضول اىل حمافظة العقبة.

وق���ال د. جمع���ة:»اإن امل�ض���رة حظي���ت مب�ض���اركة عدد من 
الط���الب الجان���ب الدار�ض���ن يف اجلامعة ما ي���ربز اأهداف 
امل�ض���رة لتعريفهم على الماكن ال�ضياحية يف الردن، اىل 
جانب خلق روح التعاون بن الطلبة امل�ض���اركن ف�ض���ال عن 
تعريف املجتمع املحلي عن الن�ض���طة التي تقوم بها اجلامعة 

الردنية«.

برنامج احتفايل لتكرمي الداعمني  
ويف برنام���ج احتفايل مميز كرم عميد �ض���وؤون الطلبة يف 
اجلامعة الأردني���ة الدكتور نايل ال�رع���ه اجلهات املختلفة 
التي �ضاهمت يف جناح الأن�ضطة الالمنهجية عامة والريا�ضية 

خا�ضة.
وثمن ال�رعة جهود الداعمن موؤكدا على الدور املهم الذي 
لعبت���ه �ركة )عامل الدراجات( ممثلة مبديرها حامد �ض���بح 

يف اجناح م�ضرة الدراجات.

ووجه ال�رعة ال�ض���كر لكاف���ة الفعالي���ات العالمية على 
جهودهم التي اأ�ض���همت يف جناح احتفالت اجلامعة ب�ضكل 

عام والريا�ضية ب�ضكل خا�س.
 

وا�ضاد بجهود جميع العاملن يف دائرة الن�ضاطات الريا�ضية 
عل���ى عملهم املمي���ز ودوره���م الفعال يف اجناح م�ض���رة 

العمادة.

املوؤمتر ال�ضحفي

ويف موؤمتر �ض���حفي عقده عميد �ضوؤون الطلبة 
الدكت���ور ناي���ل ال�رعة قبيل انط���الق فعاليات 
بطولة اجلامع���ات الردنية اأكد في���ه على اأهمية 
الن�ض���اط الريا�ض���ي يف حي���اة ال�ض���باب اجلامعي 
م�ض���ددا على اهمية تقدمي كل ما يلزم لها لتحقيق 
الأهداف املرجوة من دوائر الن�ضاط الريا�ضي يف 

اجلامعات.

وا�ض���ار ال�رع���ة اإىل �ض���عي اجلامع���ة الدائم اإىل 
الكف���اءة  وذوي  اخل���ربة  اأ�ض���حاب  ا�ض���تقطاب 
لال�ضتفادة من خرباتهم ما اأ�ضهم يف �ضم العديد 
من الوجوه الريا�ضية الطالبية ل�ضفوف منتخبات 
اجلامعة بعد منحهم عددا من املقاعد للدرا�ضة يف 
اجلامع���ة بغية الرتقاء مب�ض���توياتهم عرب خطط 
مدرو�ضة لتنمية روح امل�ضاركة والتعاون و�ضقل 
�ضخ�ض���ية الطالب اجلامعي ب�ض���كل م���واز لعملية 

حت�ضيله الدرا�ضي.
ولف���ت ال�رع���ة اإىل اأن اجلامع���ة حتر����س على 
متابعة الأن�ض���طة املدر�ض���ية والبط���ولت املحلية 
به���دف ا�ض���تقطاب الطلب���ة املتميزي���ن ريا�ض���يا 
ل�ضمان دميومة الن�ضاط الريا�ضي واملحافظة على 

م�ضتواه الفني.
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وفاء الخطيب 
تروي حكاية اليوبيل الذهبي

املن�سق العام الحتفالية اجلامعة االردنية
 يف العيد اخلم�سني على تاأ�سي�سها

حوار : زكريا الغول

منذ واحد وع�رين عاما، بداأت عملها يف اجلامعة 
الأردني���ة، تنقلت خالله���ا بن م�ضت�ض���فى اجلامعة 

وكلية الدرا�ضات العليا وعمادة البحث العلمي.

حمطات ر�ض���خت يف نف�ضها ال�ض���عور باأن اجلامعة 
الأردني���ة ج���زء ل يتج���زاأ م���ن تكوينه���ا الفكري 
والعمل���ي والعلمي. فكان اختي���ار اجلامعة لها يف 
مهم���ة ج�ض���يمة، مهم���ة املن�ض���ق الع���ام لحتفالت 

اجلامعة يف العيد اخلم�ضن على تاأ�ضي�ضها.

وفاء يو�ض���ف اخلطيب يف لقاء هذا العدد من جملة 
اأخبار الردنية تروي لنا حكاية اليوبيل الذهبي.

حدثينا عن نف�ضك 
متزوج���ة ويل م���ن الأولد اربع���ة، احم���ل �ض���هادة 
املاج�ض���تر يف اللغ���ة الجنليزية وادابه���ا، وافتخر 
اليوم بكوين طالبة يف اجلامعة الأردنية يف برنامج 

دكتوراه الأدب الجنليزي.

 يظهُر مْن �ض���رتِِك الذاتّي���ِة اأّنِك عا�رِت غَر 
حمطٍة ِمْن حمطاِت احلياِة اجلامعّية، ما اهمها؟

كّل حمط���ات عمل���ي يف اجلامع���ة الأردنّية جميلٌة، 
وكلها ذات اأثر طّيب يف نف�ضي ويف اأفراد اأ�رتي، 
اه���م املحط���ات العملي���ة يف حياتي ه���ي وظيفية  
كاأمينة ����ر ملجلة درا�ض���ات بفروعها الن�ض���انية 
واملج���الت الردني���ة املتخ�ض�ض���ة يف ادارة العمال 
والعل���وم الجتماعية والتي ا�ض���تمرت ملدة تتجاوز 
الح���دى ع�ر �ض���نة، واحم���ل لها بداخل���ي العديد 
والعديد من الذكريات الرائعة التي ربطتني بالعمل 
واملكان، وبكل من عملت معهم طيلة تلك الفرتة.

  وما اأجمُل تلَك املحطاِت؟ َوَمْن اأكُرها الت�ضاًقا بذاكرتِك؟
اأك���ر تلك املحطات الت�ض���اًقا بذاكرتي  اآخُره���ا.  واأعني بها 
عملي من�ّض���ًقا لحتفالّية اجلامعة الأردنّية بعيدها اخلم�ضن؛ 
اإذ مّثل���ت يل هذه املحطة ج�ًرا عربت بو�ض���اطته اإىل ذاتي، 
مّما جنم عنه احرتامي لنف�ض���ي اأكر من ذي قبل، وما ذاك اإل 
لأنني ا�ضتطعت –بعون اهلل وف�ضله- اأن اأحقق ما �ضاأظّل اأفخر 
به ما حييت؛ فقد متّكنت يف اأحيان كثرة من اإجناز مهّمات 
عّدة كان له���ا كبُر الأثر يف جناح التح�ض���رات لحتفالّية 
اجلامعة الأردنّية، جامعتي الأم مبنا�ضبة عزيزة على قلب كّل 
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حمّب لرتاب الأردن، وكّل منتم اإىل 
ه���ذه اجلامعة الرمز، التي �ض���اهمت 
يف بناء الوط���ن، ويف اإعالء بنيانه. 
ف�ض���اًل ع���ن اأنن���ي �ض���قلت يف هذه 
التجرب���ة خربات���ي على نحو ح�ض���ن، 
واكت�ضبت اأي�ًضا معارَف زادتني �ضعة 
اطالع، وحفزتني على امل�ض���ّي قدًما 

يف حتقيق املزيد من النجاح. 

من�ّض���ًقا  تعييُن���َك  كاَن  اإذْن، 
الأردنّي���ِة  اجلامع���ِة  لحتفالّي���ِة 
غ���َر  َحَدًث���ا  اخلم�ض���ِن  بعيِده���ا 
الوظيف���َة  ه���ذهِ  اإنَّ  اإْذ  م�ض���بوٍق؛ 
ًة، فما  ِة خا�ضّ ا�ضُتحِدَثْت لهِذهِ املََهمَّ
املََهّماُت التي اأوَكَل اإليِك الأ�ض���تاُذ 

الرئي�ُس اآنذاَك تنفيَذها؟
اأذكر اأنه حينما ا�ض���تدعاين الأ�ض���تاذ 
الدكت���ور ع���ادل الطوي�ض���ي حّذرين 
م���ن اّن العمل لي�س �ض���هاًل، وقال يل 
خماطًب���ا اإّن متابع���ة جمي���ع اأم���ور 
الحتفالّية من كبرها اإىل �ضغرها 
هو م�ض���وؤلّيتي، واأخربين ب���اأّن هذا 
ا ق���د اأعجز  �ض���يتطلب عم���اًل ميدانيًّ
عنه، كما حّذرين م�ضفًقا عليَّ فقال: 
اأخ�ضى من اأن يكون هذا العمل بحاجة 
اإىل رجل ولي�س اإىل �ض���ّيدة، فاجبته 
واثق���ًة ب���اأّن جالل���ة املل���ك عب���ِداهلل 
الثاين حفظ���ه اهلل قد عّن ال�ض���ّيدة 
رابحة الّدبا����س حمافًظا رغم قناعة 
اجلميع باأّن هذا املن�ض���ب ل يالئمها، 
فكانت اأه���ال للمكان، واأنا بطبيعتي 
اأح���ّب التحديات واأقبلها راغبًة غر 
كارهة، فابت�ضم وقال: لك ما اأردت. 
وبذا، قّرر الرئي����س تعييني يف هذا 
املن�ض���ب، وبداأت الّرحل���ة التي تكاد 
الي���وَم اأن تكم���ل عامه���ا الثاين من 
اجله���د والعم���ل والبح���ث ال���دوؤوب 
واملتوا�ض���ل، الذي يه���دف اإىل اإجناح 
هذه العملّية برمته���ا، والتي تكللت 
بت�ريف جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
ابن احل�ض���ن برعاية احلفل الرئي�ضي 

لهذه الحتفالية.

 كيف كانِت البدايُة؟ 
امل�ض���وؤولّية مل تكن �ض���هلة، والبداية 
كان���ت تدع���و اإىل الرهب���ة واخلوف، 
فه���ا هو املكتب قد اأن�ض���ئ، ولكن ما 
مهّمت���ة؟ وكيف �ضي�ض���ر العمل به؟ 
الأم���ر مل يكن �ض���هاًل، فا�ض���تحداث 

من�ضب اأ�ضعب بكثر من ال�ضتمرار 
يف من�ض���ب موجود اأ�ض���اًل منذ مّدة 
م���ن الزمن. ومن هنا كان علّي البدء 
بالتفك���ر يف نقط���ة البداي���ة، فاإذا 
كتب���َت احل���رف الأول م���ن ال�ض���طر 
الأول م���ن اأّي كت���اب، فاعلم حينها 
باأنك ل بّد �ض���تنهي الكتاب كلَّه ولو 

بعد حن.

ق���راءة  الأوىل  اخلط���وة  وكان���ت 
حما�ر جل�ض���ات اللجنة العليا التي 
�ضبقت تعييني؛ لتت�ضّكل لدّي فكرة 
ع���ن الأعمال التي م���ن املفرو�س اأن 
امل�ض���وؤوليات  املكتب، وعن  ينجزها 
واملهّمات التي من املمكن اأن ي�ضطلع 
بها. من هنا بداأت ات�ضالتي بروؤ�ضاء 
اللجان امل�ض���ّكلة ملعرفة َمن بداأ منهم 
العمل على اإجناز املََهّمة املوكولة اإليه 
ومن مل يبداأ، فتبّن اأن اأغلب اللجان 
مل تكن قد بداأت عملها بالفعل؛ وبذا 
فقد بداأ العمل كخلّية نحل لتاأ�ض���ي�س 
بدايات ه���ذه اللجان، التي �ض���تعمل 
على تنفيذ املطل���وب منها؛ للخروج 
باحتفالّي���ة مهيب���ة تلي���ق باجلامع���ة 
الأردّن  يف  ومكانته���ا  الأردني���ة 

وخارجه.

اأّن   ذك���رِت يف �ض���ياِق حديِث���ِك 
هن���اَك جلاًنا ق���د �ُض���كلْت لإجناِز 
َمَهّم���اٍت حمّددٍة، فما هذهِ اللجاُن، 

وما َمَهّمة كلٍّ منها؟
انبثق ع���ن اللجنة العلي���ا جلان عدة 
، منها: جلنة كتاب العيد اخلم�ض���ن، 
التي يراأ�ضها الأ�ضتاذ الدكتور حممد 
عدنان البخيت، ، وجلنة واقع تطّور 
البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية، 
التي يراأ�ضها الأ�ض���تاذ الدكتور ر�ضا 
اخلوال���دة، وجلن���ة التمّي���ز العلم���ّي، 
الت���ي تراأ�ض���ها الأ�ض���تاذة الدكت���ورة 
هالة اخليم���ي،  وجلنة �ض���هم الوفاء 
والت���ي يراأ�ض���ها الأ�ض���تاذ الدكت���ور 
�ض���تيوي العبداهلل ، وجلنة ا�ضتكمال 
الأردني���ة  اجلامع���ة  تاري���خ  كتاب���ة 
لالأع���وام 1988-2012م، التي يراأ�ض���ها 
الأ�ضتاذ الدكتور يو�ضف بني يا�ضن، 
وجلنة فهر�ض���ة الإنتاج العلمّي، التي 
العبادي،  اإبراهيم  الدكتور  يراأ�ض���ها 
وجلنة الأجندة التي يراأ�ض���ها الأ�ضتاذ 
الدكتور مو�ض���ى الناظ���ر. علًما باأّن 

وظيفتي بو�ضفي من�ّضًقا لحتفالّية 
اجلامع���ة تعني اأنن���ي اأمينة �ّر هذه 

اللجان جميعها.

���ُة جلنِة �ض���هِم الوف���اِء، وما  ما ق�ضّ
َمَهّمُتها؟

�ض���هم الوف���اء، فك���رة ب���داأت رائعة 
و�ض���ارت يف الجت���اه ال�ض���حيح، ثّم 
���ا، واآم���ل  توق���ف العم���ل به���ا حاليًّ
ولنب���ل الفكرة وروعة تطبيقها يف 
الأردنّي���ة اأن ينطلق هذا ال�ض���هم ولو 
لحًقا؛ ليحقق هدًفا �ض���امًيا كان قد 
ُر�ض���م م���ن البداي���ة. وتتلّخ����س هذه 
الفكرة يف ان�ضاء �ضندوق خا�س بهذا 
ال�ضهم وهو عبارة عن �ضهم خري 
اله���دف منه تعزي���ز النتماء والولء 
للموؤ�ض�ضة التعليمية التي تخرج منها 
الطال���ب به���دف البقاء على ات�ض���ال 

معها طوال الوقت.

ِف ق�ض����ِس  ْقِتنا لَِتَع���رُّ  لق���ْد �َض���وَّ
اللجاِن الأخ���رى التي انبثقْت عِن 

الحتفالّية، فهال حّدْثِتنا عنها. 
البداي���ات دائم���ا لها روع���ة الولدة، 
والنهاي���ات الرائعة لها مذاق النجاح، 
وبداي���ة ن���واة كتاب العيد اخلم�ض���ن 
كان���ت جتربة رائعة بوجود رئي�ض���ها 
العالم���ة الأ�ض���تاذ الدكت���ور حمم���د 
عدنان البخيت، واأع�ض���ائها الأ�ضتاذ 
الدكتور �ضتيوي العبداهلل، والأ�ضتاذ 
الدكتور مو�ض���ى الناظ���ر، فقد كان 
له���ذه اللجن���ة نكه���ة العائل���ة ومذاق 
خا����سّ بها؛ اإذ كانت جل�ض���اتها دافئة 
تخّيم عليه���ا روح املحّبة، فقد كان 
حّب اجلامعة واخل���روج بكتاب يليق 
بها هو الهّم الأكرب الذي حملته هذه 
اللجنة على عاتقها، وما بن لقاءات 
عقدتها ه���ذه اللجنة �ض���مت العديد 
من كبار رجال الدول���ة والأكادميين 
لت�ضتقي  الفكر واخلربة  واأ�ض���حاب 
منهم اأفكارا ترفد الكتاب، اإىل لقاء 
اآخر جمعه���ا بنخبة م���ن الأكادميين 
موؤ�ض�ضي هذا ال�رح الكبر، لتطرح 
عليهم فكرة اخلروج بكتاب يحكي 
في���ه كّل واح���د منه���م جتربت���ه يف 
القطاع الذي �ض���يكتب عنه، لي�رد 
فيه تاريخ هذه اجلامعة. وقد عا�ضت 
اللجن���ة خ���الل هذه اللق���اءات جتربة 
غنّية اأف���ادت منها يف ما خرجت به 
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من اأفكار؛ لي�ضار اإىل ترجمتها على 
�ض���كل "كتاب العيد اخلم�ضن"، وها 
ه���و العمل م���ا ي���زال اإىل اليوم على 
قدم و�ض���اق لإجناز هذا الكتاب الذي 
ناأم���ل اأن يخرج بحج���م حمّبة جميع 
اأبن���اء الأردنّي���ة لالأردنّي���ة، وقريًب���ا 
�ضت�ض���هد اجلامعة ميالد هذا الكتاب 
باجلهد الرائع الذي يبذله اأع�ضاء هذه 
اللجن���ة؛ ليخرجوه باأف�ض���ل �ض���ورة 
تعك�س املا�ض���ي واحلا����ر، وتدر�س 
التجربة وتقّيمها، فتربز النجاح ول 

تتجاوز العرات.

�ضرة وم�ضرة 

اأّما حكاي���ة كتاب "ا�ض���تكمال كتابة 
تاري���خ اجلامع���ة 1988-2012"، ال���ذي 
�ض���يحمل ا�ض���م "�ض���رة وم�ض���رة/ 
جترب���ة  فكان���ت  الث���اين"،  الق�ض���م 
اأخ���رى له���ا نكهة خمتلف���ة حكمت 
كل اأيام العمل ال���دوؤوب فيها لإجناز 
جم���ع امل���ادة املطلوبة التي �ض���تغطي 
اأدّق التفا�ض���يل التاريخّي���ة يف حياة 
الأردنّي���ة، من غر اأن تغفل ذكر اأّي 
جزئّية ولو �ض���غرة، فال ي�ضجل اأحد 
م���ن اأحبائه���ا عتًبا عليه���ا لإغفالها 
ل���ه من �ض���فحة التاري���خ، اأو حمو ما 
تركه من اأثر فيكدره ذلك الن�ضيان. 
وبوجود اأع�ض���اء هذه اللجنة جميًعا 
برئا�ضة الدكتور يو�ضف بني يا�ضن، 
وع�ض���وية الدكتور مهند مبي�ض���ن، 
والباحث���ن عب���د ال�ض���الم م�ض���طفى 
واأحم���د اأب���و دل���و، كان للعمل نكهة 
اأحياًن���ا ل�ض���عوبة  خمتلف���ة مري���رة 
الو�ض���ول اإىل املعلومة، ورائعة بروح 
اجلماع���ة والعم���ل اجلاّد ال���ذي خّيم 
عل���ى اأع�ض���ائها، وه���ا ه���و الكتاب 
الي���وم ق���د اق���رتب م���ن اأن يخ���رج 
ب�ضورته النهائّية اإىل حمّبي الأردنّية 
وتفا�ض���يلها  بتاريخه���ا  واملهتّم���ن 
وعمره���ا ال���ذي ق�ض���ته يف خدم���ة 

الوطن.

واقع تطّور البحث العلمّي يف 
اجلامعة الأردنية

ة كتاب "واقع تطّور البحث  واأّما ق�ضّ
العلمّي يف اجلامع���ة الأردنية 1962-

���ة م���ن اجلهد  2012"، فق���د كان ق�ضّ
الذي بدا يف البدايات �ضعَب التحقيق 
لطول املّدة الزمنّية التي �ض���يغطيها، 
وخل���وف بع����س الأ�ض���اتذة م���ن عدم 
متّكنه���م م���ن الو�ض���ول اإىل املعلومة 
الكافية، ولكنها وبرئا�ض���ة الأ�ض���تاذ 
الدكتور ر�ض���ا اخلوالدة ا�ض���تطاعت 
ال�ض���عوبات،  ه���ذه  تتج���اوز  اأن 
وا�ض���تطاع رئي�ض���ها اأن يح���ّول ج���ّو 
العم���ل يف اجتماعاته���ا اإىل ور�ض���ة 
عمل كب���رة؛ فق���د ر�ض���م خريطة 
عمل للعملّية باأكملها، و�ضار اجلميع 
على هذا النهج اإىل اأن ا�ضُتكمل جمع 
املادة املطلوب���ة وبدقة متناهية، وبذا 
يكون هذا الكتاب هو الكتاب الأول 
الذي �ضي�ض���در ع���ن الأردنّية ليغطي 
ع���ن  وليتح���ّدث  البحث���ّي،  واقعه���ا 
م�ضرتها البحثّية يف خم�ضن عاًما. 
علًم���ا ب���اأّن العمل يف ه���ذا الكتاب 
اأي�ًضا قد �ضارف على النتهاء، وما اإن 
ي�ض���در حتى يح�ّس كّل من يقراأه باأّن 
املعلومة باأكملها قد اأ�ض���بحت ملكه، 
واأّن اجلامعة ق���د جنحت اأخًرا وبعد 
عناء وجهد �ض���ديدين يف الو�ض���ول 
اإىل كامل املعلومات التي �ضيت�ضّمنها 

هذا الكتاب.

الإنتاج العلمّي للعاملن يف 
اجلامعة الردنية 

واأّما كتاب )الإنتاج العلمّي للعاملن 
يف اجلامعة الردنية( فلم تكن اأي�ًضا 
بالعملّي���ة ال�ض���هلة؛ فقد ا�ض���تغرقت 
الفهر�ض���ة الكثر الكثر من اجلهد 
والعناء؛ اإذ تب���ّن للجنة العاملة عليه 
يف بداية عمله���ا اأّن اأغلب الباحثن 
مل ي�ض���عوا اإنتاجه���م العلم���ّي عل���ى 
مواقعه���م الإلكرتونّي���ة، ف���كان ل 
ب���ّد من العودة اإىل الأ�ض���تاذة اأ�ض���تاًذا 
اأ�ض���تاًذا ل�ضتكمال املعلومة الناق�ضة، 
وللخ���روج بكتاب يفهر����س الإنتاج 
العلم���ّي، وها هو الكت���اب اليوم يف 

املطبعة، و�ضرى النور قريًبا.

اأوبريت ال�ّرو والقباب
واأّما حكاية اأوبريت ال�ّرو والقباب، 
احلكاي���ات  ب���ن  الأجم���ل  فكان���ت 
جميعها؛ اإذ خرجت كلماته دافئة من 
قلب �ض���اعر الأردنّي���ة املرحوم باإذن 
اهلل حبي���ب الزي���ودي، ث���ّم ترجمت 
اإىل لوح���ة فنّية رائعة عر�ض���ت يف 
ي���وم الفتت���اح، وكان ل ب���ّد خلروج 
هذا الأوبريت من العمل على جتهيز 
���ة به، م���ن اأكوام  الديك���ورات اخلا�ضّ
البول�ض���رتين بداي���ًة اإىل ق����سّ ه���ذه 
ا، �ضرى  الألواح لت�ض���توَي عماًل فنيًّ
النور بعد خما����س طويل طويل يف 
املالّية والعط���اءات وم�رح  اأروق���ة 
احل�ض���ن. وهنا اأ�ضتذكر حر�س ملحن 
العمل حمّمد وا�ض���ف على اأن يكون 
الأداء متقًنا، واأ�ضتذكر اأي�ًضا اأ�ضواتنا 
العالية جميعا؛ اأن���ا وعادل ال�ريف 
وحمّمد وا�ض���ف، كّل هذا لأننا اأ�ض���ّد 
���ا على اخلروج بعمل  ما نكون حر�ضً
مهيب يلي���ق با�ض���م الأردنّية، فكان 
كّل من���ا يعم���ل بطريقت���ه التي تنبع 
اأ�ضاًل من توطن الأردنّية يف وجدانه. 

اأجندة الحتفالّية
واإْن كان ثّم���ة ما ُيق���ال، فاإّن هناك 
العديد العديد من الق�ض����س، والكثر 
التحّديات وال�ض���عوبات،  الكثر من 
ال�ض���غرة كانت  التفا�ض���يل  ف���اأّدق 
حتتاج اإىل اأيام واأيام من احلّل، واأجندة 
ة اأطول من كّل  الحتفالّية كانت ق�ضّ
الق�ض����س، فما بن بداية املرا�ض���الت 
واليوم م���ا يقرب العام���ن، تغّرت 
�ض���تعمل  الت���ي  املنا�ض���بات  فيهم���ا 
الكلّي���ات عل���ى تنفيذه���ا اأكر من 
مّرة، حتى بّت اأرى اأنه ل ميكن بحال 
من الأحوال اخلروج باأجندة وا�ضحة، 
ولكن اإذا ما رغبنا يف تذليل ال�ضعب 
ه���و  والنتم���اء  ق���ادرون،  فنح���ن 
الأ�ض���ا�س، فعندما اأ�ض���عر باأّن جذري 
الرا�ض���خ يف الأردنّية هو ما يدفعني 
اإىل العمل والعطاء، ل اأعود اأح�ض���ب 
للتعب ح�ضاًبا، بل اأجد متعة يف تعب 

يتلوه جناح
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حديقة اليوبيل
ت�ضبه حكاية حديقة اليوبيل الذهبّي 
حكاي���اِت األف ليلة وليل���ة، فمن راٍو 
���ة حتى  ���ة اإىل ق�ضّ اإىل راٍو وم���ن ق�ضّ
انته���ت اليوم احلديقة ب�ض���ورة ميكن 
األ نكون را�ض���ن عنها اأ�ضّد الّر�ضا، 
ولكنها حديقة �ض���تحمل دائًما ا�ض���م 
اليوبي���ل الذهب���ّي، و�ض���يغر�س فيها 
علُم الأردّن واأعالُم الكلّيات؛ لتبقى 
الأردنّي���ة دائًم���ا واأبًدا من���ارة علم، 
يرى ابُن عّم���ان ِمن كّل مكان اأعالم 
كلّياتها ترف���رف؛ لتعل���ن اأنها باقية 
على العهد، و�ضتظّل دائًما منارة علم 
وبواب���ة اأجيال تخّرج اأفواج املتعلمن 

اإىل الوطن.

 احل���قُّ اأنَّ هذا اجله���َد كبٌر، وهَو 
ي�ض���تحقُّ التقديَر. فهِل اقت�رْت 
فعالّياُت الحتفالّيِة على ما �ضلَف 
جعبت���ك  يف  زاَل  م���ا  اأْم  ذك���ُرُه، 

جوانب اأخرى؟ 
برنام���ج الحتفالّية يت�ض���ّمن الكثر 
م���ن الفعالّي���ات، التي منه���ا معِر�س 
اجلامع���ة الأردنّي���ة، وله���ذا املعِر�س 
ا من املعان���اة؛ فقد  ���ة طويلة ج���دًّ ق�ضّ
بداأت جلنتة التي تراأ�ض���ها الدكتورة 
مي�ضون النهار، وت�ضّم يف ع�ضوّيتها 
وائ���ل  والدكت���ور  حتامل���ة،  ع�ض���ام 
اأزهري، و�ض���الح اأبو هزمي، و�ض���الح 
م�ّضاد، و�ضقراط قاحو�س، واأنا، بداأت 
بالعم���ل عل���ى الفكرة نف�ض���ها التي 
فحواه���ا: ه���ل نتحّدث ع���ن ُمتحف 
اأم معِر����س؟ واأي���ن �ض���ُينّفذ املعِر�س؟ 
وكيف �ضُتعر�ُس املواّد؟ وما الت�ضل�ضُل 
املّتبع لهذا املعِر�س؟ ما اآلّية التنفيذ؟ 
وكيف �ضت�ض���ّمُم وح���دات العر�س؟ 
وما اللوُن الأن�ضب لها؟ دّوامة مربكة 
وطويل���ة، ونف���ق كاد يب���دو اأن���ه بال 
نهاية، حتى و�ضلت اللجنة اإىل ت�ضّور 
اأّويّل للمعِر����س. ويف خ�ض���م العمل 
واجلهد الدوؤوب جاء تعين الدكتورة 
ا لدائرة  مي�ض���ون النهار مدي���ًرا عامًّ
الآثار؛ فا�ضتقالت من رئا�ضة اللجنة، 
فاأح�ض�ضنا اأننا من غرها قد اأ�ضبحنا 

يف مهّب الري���ح، ولكننا عدنا ثانية 
اإىل العم���ل بهّمة وتفاوؤل اأ�ضا�ض���هما 
حمّبتن���ا جلامعتن���ا و�ض���دق انتمائنا 
لها، ثّم اإّن الدكتورة مي�ضون عادت 
ب�ضفتها ال�ضخ�ضّية لتتابع معنا العمل 
باأق�ض���ى جهد وطاقة، وها نحن اليوم 
فري���ق رائ���ع يعم���ل ب���كّل جه���د كي 
يرى املعِر�س النور، وب�ض���ورة تليق 
بجامع���ة عريقة م�ض���ى م���ن ُعُمِرها 
خم�ض���ون عاًم���ا وهي بع���ُد يف قّمة 

العطاء والإنتاج.
وكذا فاإّن الحتفالّية تت�ض���ّمن جلنة 
موؤمت���ر "اجلامعة الأردنّية: خم�ض���ون 
عاًم���ا روؤى واإجن���از"، التي تراأ�ض���ها 
الأ�ض���تاذة الدكت���ورة من���ار فيا�س، 
عل���ى  العم���ل  ب���داأت  جلن���ة  وه���ي 
التح�ض���ر لهذا املوؤمتر الذي �ضيحوي 
يف جنبات���ه �ض���ّت ن���دوات متتابعة، 
لتغط���ي  اأ�ض���ابيع؛  �ض���تة  يف  ُتعق���د 
دور اجلامع���ة يف حركات الإ�ض���الح 
والتغير، وذاك���رة اجلامعة الأردنّية 
عل���ى ل�ض���ان موؤ�ض�ض���يها، واحلريات 
اجلامع���ة،  وا�ض���تقاللّية  الأكادميّي���ة 
واجلامع���ة  الطال���ب،  يري���د  وم���اذا 
والتكنولوجيا. ومّما ينبغي ذكره اأّن 
ه���ذه اللجنة قد عملت بروح الفريق 
الواحد، وكانت حري�ضة اأ�ضّد احلر�س 
على انتق���اء ال�ضخ�ض���ّيات الأكادميّية 
الت���ي �ض���تتحّدث يف ه���ذه املحاور، 
كما حر�ض���ت على اأن يخرج املوؤمتر 
باإطار جديد، واأل ت�ضود فيه تقليدّية 
املوؤمت���رات. علًما باأّن جل�ض���ات هذه 
اللجنة كانت اأي�ًض���ا جل�ضات ي�ضودها 
ال���دفء وروح الفريق الواحد؛ فالكّل 
يب���دي راأيه، وال���كّل م�ض���تعّد للعمل 
حت���ى اآخر قطرة ل�ض���مان جناح هذا 

املوؤمتر.

هْل ِمْن كلمٍة اأخرٍة توّديَن ذكَرها؟
اإن كان ثّم���ة ما ُيقاُل، فاإنني اأ�ض���كر 
���لكم بعق���د ه���ذا اللقاء،  لك���م تف�ضّ
ثّم اإنن���ي اأوؤّكد م���ّرة اأخ���رى اأّن كّل 
التفا�ضيل ال�ض���غرة التي مّرت بها 

جميع الق���رارات الت���ي كانت تعرب 
من خ���الل اللجنة العلي���ا، التي تراأ�س 
الحتفالية ت���كاد متالأ كتًبا وكتًبا من 
لتغطية  الذهن���ّي،  واجله���د  التفاعل 
جميع املناحي يف ه���ذه الحتفالّية؛ 
اإذ كانت جل�ضاتها دائًما واأبًدا ت�ضيطر 
عليه���ا روح العم���ل بالفريق الواحد، 
وع���دم  الألف���ة  ت�ض���ودها  وكان���ت 
�ض���لطوّية الق���رار لأّي م���ن اأفرادها، 
مّما جعل جميع اأع�ض���ائها ي�ض���عرون 
باأنه���م فريق عم���ل له ه���دف واحد 
وغاية واحدة، ومن َثّم كان كّل يقوم 
بالدور املطلوب منه على اأكمل وجه 

واأمّت �ضورة.
كل ه���ذه التفا�ض���يل ل يع���رف به���ا 
اإل م���ن كان يعي����س ه���ذا املخا����س 
الطويل، الذي عربت به الحتفالية، 
وناأم���ل اأن يك���ون ه���ذا الي���وم نتاَج 
جهد كّل من عم���ل باإخال�س وحر�س 
�ض���ديدين، و�ض���اهم يف اإجن���اح ه���ذا 
احل���دث العظي���م، الذي �ض���هدنا فيه 
تكات���ف اجلميع، ومل�ض���نا حر�ض���هم 
عل���ى اخلروج باحتف���ال مهيب يليق 

بجامعتهم. 
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ولي���د حمم���د ����رور اخلطيب مبنا�ض���بة 
تكليف���ه القي���ام باأعم���ال مدي���ر دائ���رة 
ا�ض���تطالعات ال���راأي الع���ام وامل�ض���وحات 
يف مرك���ز الدرا�ض���ات ال�ض���رتاتيجية... 

مربوك

تهنئة للدكتور حممد اأبو رمان
تهن���ئ اأ����رة اجلامعة الأردني���ة الدكتور 
حممد �ضليمان اأبو رمان مبنا�ضبة تكليفه 
القي���ام باأعم���ال مدي���ر دائرة الدرا�ض���ات 

وال�ضيا�ضات ال�ضرتاتيجية... مربوك

تهنئة للدكتورة �ساندرا الطراونة
تهن���ئ اأ�رة اجلامع���ة الأردنية الدكتورة 
املحا����رة  الطراون���ة  كام���ل  �ض���اندرا 
املتفرغة يف ق�ض���م ال�ضتعا�ضات ال�ضنية 
املتحركة يف كلية طب الأ�ض���نان مبنا�ضبة 
تعيينها اأ�ض���تاذا م�ض���اعدا يف الق�ض���م... 

مربوك

تهنئة للدكتور �سائد م�سمار
تهن���ئ اأ����رة اجلامعة الأردني���ة الدكتور 
ق�ض���م  م���ن  م�ض���مار  ع���وين  �ض���ائد 
الهند�ض���ة ال�ض���ناعية يف كلية الهند�ض���ة 
اأ�ض���تاذا  والتكنولوجي���ا مبنا�ض���بة تعيينه 

م�ضاعدا يف الق�ضم...مربوك

تهنئة للدكتور �سالح الدين االأعرج
تهن���ئ اأ����رة اجلامع���ة الأردني���ة الدكتور 
�ضالح الدين عبد ال�ض���الم الأعرج املحا�ر 
املتفرغ يف ق�ض���م وقاي���ة النبات يف كلية 
الزراعة مبنا�ضبة تعيينه اأ�ضتاذا م�ضاعدا يف 

الق�ضم...مربوك

تهنئة للدكتورة هناء العبو�س
تهن���ئ اأ�رة اجلامع���ة الأردني���ة الدكتورة 
هن���اء داود العبو����س املحا����رة املتفرغة 
يف ق�ض���م العلوم احلياتي���ة يف كلية العلوم 
مبنا�ضبة تعيينها اأ�ضتاذا م�ضاعدا يف الق�ضم 

... مربوك

تهنئة للموظفة مادل العكور
تهنئ اأ�رة اجلامعة الأردنية املوظفة مادل 
العك���ور مبنا�ض���بة تعيينها رئي�ض���ا لديوان 

كلية اللغات الأجنبية ...مربوك

تهنئة للزميلة نور رم�سان
تهن���ئ اأ����رة اجلامع���ة الأردني���ة الزميلة 
نور رم�ض���ان املوظفة يف رئا�ض���ة اجلامعة 

مبنا�ضبة اخلطوبة  ... مربوك

تهنئة للزميل املهند�س عتبة العوران
تهن���ئ اأ����رة اجلامع���ة الأردني���ة الزمي���ل 
املهند�س عتبة العوران من ق�ض���م الهند�ضة 
امليكانيكية مبنا�ضبة اخلطوبة  ... مربوك  
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ترقية

قرر مجلس عمداء الجامعة ترقية كل من:

الدكتور فايز �ضليم حداد من ق�ضم التمويل يف كلية الأعمال اإىل رتبة اأ�ضتاذ.  	•
الدكتور حممد حممود هديب من ق�ضم العلوم ال�ضيدلنية يف كلية الهند�ضة   	•

اإىل رتبة اأ�ضتاذ .  
الدكتور عزمي حممد اأبو ريان من ق�ضم الب�ضتنة واملحا�ضيل  يف كلية   	•

الزراعة اإىل رتبة اأ�ضتاذ.   
الدكتورة نائلة روفائيلوفنا بول توفا من ق�ضم ال�ضيدلة احليوية وال�ريرية   	•

يف كلية ال�ضيدلة اإىل رتبة اأ�ضتاذ.  
الدكتورة نان�ضي حممد خر هاكوز من ق�ضم ال�ضيدلة احليوية وال�ريرية   	•

يف كلية ال�ضيدلة اإىل رتبة اأ�ضتاذ.   
الدكتور عدنان �ضامل الدولت من ق�ضم املناهج والتدري�س يف كلية العلوم   	•

الرتبوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.   
الدكتور ه�ضام اإبراهيم الدعجة من ق�ضم املناهج والتدري�س يف كلية العلوم   	•

الرتبوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.   
الدكتور اإبراهيم حممد حماد من ق�ضم املناهج والتدري�س يف كلية العلوم   	•

الرتبوية اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.   
الدكتور ماهر حممود الدبا�س من ق�ضم التغذية والت�ضنيع الغذائي يف كلية   	•

الزراعة اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.  
الدكتورة عبر ب�ضر دبابنة من ق�ضم درا�ضات املراأة الأكادميي يف مركز   	•

درا�ضات املراأة اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.  
الدكتور خلدون �ضعيد قطي�ضات من ق�ضم القانون يف كلية احلقوق اإىل رتبة 	•

  اأ�ضتاذ م�ضارك. 

 
أسرة الجامعة األردنية تبارك للزمالء كافة،  

وتتمنى لهم دوام التقدم والرفعة .
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�ضورة خريجي اجلامعة:

اأول م�ضتوى البكالوريو�س:
بالنفت���اح  اخلري���ج  يت�ض���ف  اأن  	•
العقلي وح���ّب ال�ض���تطالع والوعي 
مبحدودية املعرفة احلالية وبالعالقات 
بن ميادين املعرفة املختلفة، والبحث 
الذي يربط بن تل���ك امليادين لتوليد 

معرفة جديدة.
•	اأن ميتلك اخلري���ج مهارات التعّلم 
الذاتي والتعلم مدى احلياة وال�ض���عي 
للمع���ارف  امل�ض���تمر  لالكت�ض���اب 
وامله���ارات اجلدي���دة م���دى احلي���اة،  
وتطبيقها ملواجهة التحديات البيئية 

واملهنية املختلفة التي تواجهه.
•	اأن ُيق���ّدر اخلريج اأهمية اكت�ض���اب 
املعرفة وتطويره���ا وفهمها، مبا يف 
ذلك املعرفة بتكنولوجيا املعلومات.
•	اأن ميتل���ك اخلري���ج الق���درة عل���ى 
نقل املعلوم���ات واحل���وار والتحليل 

بفاعلية ب�ضكل �ضفوي ومكتوب.
•	اأن ميتل���ك اخلري���ج الق���درة عل���ى 
الق�ض���ايا منطقي���ًا، وفح�س  حتلي���ل 
والأخ���ذ  اجلدلي���ة،  الفرتا�ض���ات 
بالعتب���ار وجه���ات النظ���ر والآراء 
املختلفة واتخاذ القرارات والت�رف 
مبرونة وان�ض���جام واإبداع يف املواقف 

املختلفة.
التن���وع يف  اخلري���ج  يح���رتم  اأن  	•
والعرقي���ة  الثقافي���ة  اخللفي���ات 
الأردين،  املجتم���ع  يف  والديني���ة 
الأخالقي���ة،  املعاي���ر  وتقدي���ر 
اإح�ض���ا�س  �ض���كل  عل���ى  وترجمته���ا 
بامل�ض���وؤولية يف مواق���ع العمل ويف 

املجتمع.
•	اأن يحر����س اخلري���ج على النتماء 
الوطن���ي واحرتام القوانن والأنظمة 

والتعليمات يف املجتمع.
مه���ارات  اخلري���ج  ميتل���ك  اأن  	•

اكت�ضاب املعرفة وتنظيمها وحتليلها 
وتقييمها واإي�ضالها لالآخرين.

•	اأن يكون اخلريج قادرا على اإجراء 
املعلومات  اإىل  والتو�ض���ل  البح���وث 
الت���ي يحتاجها، ومعرفة م�ض���ادرها 
وط���رق احل�ض���ول عليه���ا وتقييمها 

وا�ضتخدامها بفاعلية.
•	اأن يعم���ل اخلريج بفاعلية �ض���من 
فريق �ضواء اأكان قائداً اأم ع�ضواً فيه.

•	اأن يلت���زم اخلري���ج بالنخراط يف 
خدمة املجتمع.

•	اأن ميتلك اخلريج وجهة نظر عاملية 
من اأجل فهم امل�ض���كالت من وجهات 

نظر الثقافات املختلفة.
•	اأن يك���ون اخلري���ج ق���ادرا عل���ى 
التفكر الناق���د والإبداعي وامتالك 
والتخيل  امل�ض���كالت  ح���ل  مه���ارات 

والتخطيط واتخاذ القرارات.
•	اأن ميتلك اخلريج مهارات فعالة يف 
العمل التعاوين ت�ض���تند اإىل الت�ضامح 
بامل�ض���وؤولية  واحل����س  والكرام���ة 

ال�ضخ�ضية.
•	اأن ميتلك اخلري���ج مهارات مهنية 
وعملية متخ�ض�ضة يف ميادين العمل 
ال�ض���ناعية،  الزراعي���ة،  املختلف���ة: 

ال�ضحية، والتكنولوجيا...الخ.

ثانيا: م�ضتوى الدرا�ضات العليا:
•	اأن ميتل���ك اخلري���ج جميع مهارات 
اإنت���اج املعرفة )البح���ث( واملهارات 

التحليلية.
•	اأن ميتلك اخلريج املعارف احلديثة/ 
النظري���ة والعملي���ة املتخ�ض�ض���ة يف 
جماله، بالإ�ض���افة اإىل مدى وا�ضع من 

املعارف العامة.
يف  املعرف���ة  اخلري���ج  يطب���ق  اأن  	•
ال�ضياقات التخ�ض�ض���ية املتقدمة يف 
ذات  امل�ض���كالت  ح���ل  اأو  تخ�ض�ض���ه، 

ال�ضلة بها.
•	اأن يط���ور اخلري���ج فهم���ا منظما 
ملي���دان املعرف���ة اأو ميادي���ن املعرفة 
املتخ�ض����س به���ا، اأو تل���ك الت���ي له���ا 
�ض���لة بتخ�ض�ض���ه، واأن ميتلك القدرة 
عل���ى التقيي���م النق���دي لالدعاءات 
العقلية والنظريات واحلوارات، واأن 
ي�ض���هم ب�ضكل معمق مبيدان تخ�ض�ضه 

وامليادين الأخرى ذات ال�ضلة.
•	اأن ميتلك اخلريج القدرة على كتابة 
اأطروحة )اأو ر�ض���الة( ت�ضهم باإ�ضافة 
علمية جدي���دة للمعرف���ة يف جمال 
تخ�ض�ض���ه، ويف تطوير املمار�ض���ات 

العملية للعاملن يف التخ�ض�س.
•	اأن يكون اخلريج ملما باجلمعيات 
بتخ�ض�ض���ه  ال�ض���لة  ذات  املهني���ة 

وقواعدها الأخالقية.
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الغايات ال�ضرتاتيجية: 
تعمل اجلامعة الأردنية خالل تطبيقها 
للخط���ة ال�ض���رتاتيجية احلالية على 
تركيز م�ض���ادرها واهتماماتها على 
جمموعة من الغايات ال�ضرتاتيجية، 
والأن�ض���طة الت���ي تتن���اول التحديات 
ال�ض���اغطة وال�روري���ة التي تواجه 
اجلامع���ة يف امل�ض���تقبل القري���ب، اإذ 
�ض���تقوم اجلامعة الأردنية بت�ض���خر 
اإمكاناتها املادي���ة والب�رية من اأجل 
توفر خربة تربوية تعليمية تعلمية 
ذات ج���ودة عالية مقرونة بالتزامها 
بالأن�ضطة الأكادميية والإبداعية التي 
ت�ض���هم يف اأدائها لدورها الرئي�ض���ي 
الث���اين املتمث���ل يف اإنت���اج املعرفة، 
يف ظل الت���زام العاملن يف وحداتها 
الإدارية والأكادميية بالقيم الرئي�ضية 

اخلا�ضة باجلامعة الأردنية.
اإىل  الأردني���ة  اجلامع���ة  تنظ���ر  واإذ 
امل�ض���تقبل؛ فاإنه���ا تواج���ه ع���دداً من 
التحدي���ات الداخلية واخلارجية، التي 
يتوج���ب عليها مواجهته���ا وتناولها 
حتى ت�ضمن ا�ضتمراريتها يف حتقيق 
روؤيتها امل�ضتقبلية املتمثلة بالو�ضول 
اإىل م�ضاف اجلامعات امل�ضنفة عامليا. 
وتت�ض���ل هذه التحدي���ات بالتغرات 
الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية 
والرتبوية الت���ي طراأت على الأردن 
والعامل باأكمله، واملت�ضلة بالإمكانات 
الرتبوي���ة  والت�ض���هيالت  املتواف���رة 
اإىل اجلودة  والتكنولوجية، والتوجه 
يف مدخ���الت وعمليات وخمرجات 
وامل�ض���اءلة  الرتبوي���ة  املوؤ�ض�ض���ات 
الغاي���ات  تتمث���ل  اإذ  والعتم���اد، 
ال�ض���رتاتيجية للجامع���ة الأردنية مبا 

يلي:
1. و�ض���ع اجلامع���ة الأردني���ة طلبتها 
يف موق���ع ميكنهم مع���ه التفوق يف 
املنا�ض���بات العام���ة م���ع الآخرين يف 
تويل املواق���ع الوظيفي���ة واللتحاق 
بربام���ج الدرا�ض���ات العلي���ا، يف ظل 
املتطلب���ات  التعددي���ة والتغ���ر يف 
لبيئ���ات  والتكنولوجي���ة  البيئي���ة 

العمل.

2. التمي���ز يف اجلوان���ب: الأكادميية؛ 
والتعليمي���ة؛ والتعلمّي���ة لرباجمه���ا 
البكالوريو����س  م�ض���توى  عل���ى 

والدرا�ضات العليا.
3. تعزي���ز روح النتم���اء والعتزاز 
ل���دى اأع�ض���اء هيئته���ا التدري�ض���ية 
وخريجيه���ا  وطلبته���ا  وموظفيه���ا 

والتفاخر بها. 
اآمن���ة  جامعي���ة  بيئ���ة  توف���ر   .4
و�ض���حية وم�ض���تقرة ت�ض���جع عل���ى 
ل���دى  والتمي���ز  والإب���داع  التعّل���م 
طلبتها واأع�ض���اء هيئتها التدري�ضية 

والعاملن فيها.
5. متي���ز اجلامع���ة يف الإنتاج البحثي 
العلي���ا فيه���ا،  الدرا�ض���ات  وبرام���ج 
املجتمع���ات:  خلدم���ة  وت�ض���خرها 
والعاملي���ة،  والإقليمي���ة؛  املحلي���ة؛ 
التعّلمية  التعليمية  العملية  وتطوير 

فيها.
6. ال�ض���تثمار والت�ض���غيل الأف�ض���ل 
ملوارده���ا الب�رية واملادي���ة املتاحة، 

وت�ضخرها خلدمة العملية التعليمية 
التعّلمي���ة فيه���ا واملجتم���ع املحل���ي، 

ب�ضكل يحقق روؤيتها ور�ضالتها.
7. تطوي���ر هيكل���ة برام���ج اجلامع���ة 
والإداري���ة،  الأكادميي���ة  ووحداته���ا 
عل���ى  التغل���ب  ي�ض���هم يف  ب�ض���كل 
يف  والإه���دار  الإداري،   الرته���ل 
موارده���ا املادي���ة، وزي���ادة النفقات 
والتطوي���ر  اجل���ودة  ح�ض���اب  عل���ى 

لعملياتها وخمرجاتها.
8. توثيق العالقات مع املجتمع املحلي 
العربي���ة  والهيئ���ات  واملوؤ�ض�ض���ات 
والبحثي���ة  التعليمي���ة  والإقليمي���ة 

واخلدماتية.
هيئ���ة  اأع�ض���اء  فاعلي���ة  زي���ادة   .9
لتعزي���ز  اجلامع���ة  يف  التدري����س 
وحت�ض���ن عملية التعّلم لدى الطلبة، 
وزيادة منوهم ال�ضخ�ضي والجتماعي 
والأكادميي ومعرفتهم التكنولوجية 

واملعلوماتية.
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حماور اخلطة ال�ضرتاتيجية:

التعليمي���ة  العملي���ة  اأوًل: 
والتعّلمية:

�ض���تعمل اجلامعة الأردنية ب�ض���فتها 
ناق���اًل للمعرف���ة عل���ى اإع���ادة بن���اء 
التدري����س  وا�ض���رتاتيجيات  اأنظم���ة 
تخري���ج  اإىل  ت���وؤدي  بحي���ث  فيه���ا، 
يف  قوي���ة  خلفي���ة  لديه���م  ق���ادة 
 )Liberal Arts( الفنون العقلي���ة
واخلربة املتخ�ض�ضة، والروؤية العاملية 
وا�ضت�رافها، وذلك من خالل حت�ضن 
نوعي���ة اأ�ض���اليب التدري�س اخلا�ض���ة 
بتطوير امله���ارات والفنون العقلية 

التي تقدمها اجلامعة.

ثانيًا: البحث العلمي:
حتى ت�ضبح اجلامعة الأردنية منتجة 
للمعرفة يجب اأن تكون لديها خطوط 
بحثية وا�ضحة املعامل، بحيث تكون 
اإجراءات البحث العلمي الأ�ضيل هي 
اأحد اأهدافها ال�ضرتاتيجية، وذلك من 
خ���الل اإيجاد هيئات اأو مراكز بحثية 
تكون وظيفتها اإجراء اأبحاث اأ�ضيلة 
وابتكاري���ة رائ���دة، تق���ود اإىل توليد 
معارف ونتائج له���ا قيمة عاملية يف 

املجالت التخ�ض�ضية املختلفة.

ثالثًا: خدمة املجتمع وتنميته:
ت�ضكل خدمة املجتمع اإحدى الوظائف 
الرئي�ضية للجامعة الأردنية، فمنذ اأن 
اأن�ضئت اجلامعة العام 1962 وهي تويل 
ب���ن براجمه���ا وحاجات  الن�ض���جام 
املجتم���ع الأردين وخطط���ه التنموية 
املختلفة واملجتمع العربي والإقليمي 
اأهمية خا�ض���ة، فهي حتر�س على اأن 
توفر للطلبة امل�ض���جلن يف براجمها 

والط���الع  ال�ض���تفادة  اإمكاني���ة 
الفر����س الرتبوي���ة والبحثية  عل���ى 
املوؤ�ض�ض���ات  املتاحة يف  واخلدماتي���ة 
الأردنية املختلفة ذات ال�ضلة بامليادين 

التي تقع تخ�ض�ضاتهم بها. 

رابعًا: البيئة اجلامعية:
الأردني���ة  باجلامع���ة  الو�ض���ول  اإن 
امل�ض���نفة  اجلامع���ات  م�ض���اف  اإىل 
بيئ���ة  توف���ر  يقت�ض���ي  عاملي���ًا 
جامعي���ة داعمة لالأن�ض���طة التعليمية 
املختلف���ة،  والبحثي���ة  والتعلمي���ة 
الت���ي حتت���اج اجلامع���ة اإليه���ا للقيام 
ناقل���ة  باعتباره���ا  بوظيفته���ا 
للمعرف���ة ومنتجة لها، اإذ �ضت�ض���تمر 
اجلامع���ة يف توف���ر بيئ���ة �ض���حية 
اآمنة وم�ض���تقرة ومع���ززة للخربات 
الإيجابي���ة،  والتعلمي���ة  التعليمي���ة 
واملحافظ���ة عل���ى جمي���ع املتطلبات 
املتوافرة  العامة  لل�ض���المة  الأ�ضا�ضية 
اجلامع���ة  و�ض���تعمل  مبانيه���ا،  يف 
الأردنية عل���ى اإدخال املبادئ البيئية 
 Environmentally( امل�ض���اندة 
يف   )Sustainable Principle

مباين اجلامعة وعملياتها.

التنظيم���ي  البن���اء  خام�ض���ًا: 
والإداري للجامعة:

يعد توافر بنية اإدارية تنظيمية منظمة 
ومرتابط���ة ومتكامل���ة ومتما�ض���كة 
للجامع���ة اأح���د املقوم���ات واملطالب 
الأ�ضا�ضية للو�ضول باجلامعة الأردنية 
العاملي���ة؛  اجلامع���ات  م�ض���اف  اإىل 
ه���ي  للجامع���ة  الناجح���ة  ف���الإدارة 
الت���ي تعمل على خل���ق روح اللتزام 
بر�ض���الة اجلامعة وروؤيتها واأهدافها 
ب���ن العامل���ن به���ا واجله���ات ذات 
التغي���ر وتنفيذ  العالقة، لإح���داث 
ال�ضرتاتيجيات اخلا�ضة بذلك، وهي 
اأي�ض���ًا تعّد امل�ضوؤولة الأوىل عن ثقافة 
التنظي���م واجل���ودة يف جمتمعه���ا، 
ومتنح العاملن بها ال�ض���عور بالهوية 
ال�ض���تقرار فيها،  والتميز وتعم���ق 
وهي املرجعية جلميع العاملن فيها، 
اإذ يع���ودون اإليها عندم���ا يواجهون 
حالت ل ي�ض���تطيعون التعامل معها 
ومواجهته���ا، وكذل���ك تع���د البني���ة 
الإدارية والتنظيمية للجامعة اأ�ضا�ض���ًا 
لتنمية الإبداع والتميز بن العاملن 
فيه���ا، واإطالق طاقاته���م الإبداعية، 
التخطي���ط  ع���ن  امل�ض���وؤولة  وه���ي 
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للربام���ج واإدارته���ا وتوجي���ه املوارد 
املالي���ة للجامع���ة واإدارة الإبداع���ات 
والأنظمة  القوان���ن  فيها، وتطبي���ق 

والتعليمات النافذة فيها.

�ضاد�ضًا: �ض���مان اجلودة والتعّلم 
امل�ضتمر:

ينظر اإىل �ض���مان اجل���ودة يف اإطار 
اجلامعة الأردنية على اأنها جمموعة 
من الإجراءات الواجب القيام بها من 
اأجل و�ض���ع معاير ل���الأداء يف جميع 
العمليات والأن�ضطة والنواجت اخلا�ضة 
باملحاور اخلم�ض���ة ال�ض���ابقة مو�ض���ع 
ال�ض���رتاتيجية  للخط���ة  الرتكي���ز 
)التعّل���م والتعليم؛  احلالي���ة وه���ي: 
املجتمع؛  العلمي؛ وخدم���ة  والبح���ث 
والبيئ���ة اجلامعية؛ والبني���ة الإدارية 

والتنظيمية(. 
�ض���ياق  يف  اجلامع���ة  �ض���تتبنى  اإذ 
اجلامع���ات  م�ض���اف  اإىل  الو�ض���ول 
امل�ضنفة عامليًا فل�ضفة جديدة ل�ضمان 
اجلودة، وتوؤ�ض����س ملبادئ خا�ض���ة بها 
للجودة، ت�ض���من جودة عمل وحداتها 
وجمال����س  والإداري���ة  الأكادميي���ة 
احلاكمي���ة فيه���ا عموم���ًا وتعزيزها 
ب�ض���كل حمدد، وتتمثل عنا�ر هذه 

الفل�ضفة للجودة فيما يلي:
1. تنظ���ر اجلامع���ة الأردني���ة اإىل اأن 
الغاية من عملية �ضمان اجلودة التي 
تتبناها هي تعزيز اجلودة يف اخلربة 
التعليمي���ة التعّلمي���ة الت���ي يتلقاها 
الطلب���ة، وجتذير املعاي���ر الأكادميية 
ب���ن جمتمع العاملن به���ا من: طلبة، 
واأع�ض���اء هيئة تدري����س، وموظفن، 
بحيث ي�ضهم ذلك يف حتقيق اأهدافها 

وغاياتها ال�ضرتاتيجية.

2. ترى اجلامع���ة الأردنية اأن تعزيز 
اأدائه���ا يعن���ي ت�ض���جيع  اجل���ودة يف 
التاأم���ل والتفك���ر ل���دى العامل���ن 
فيها، واحل�ض���ول عل���ى تغذية راجعة 
جمتمعه���ا  اأف���راد  م���ن  م�ض���تمرة 
التدري�س؛  )الطلبة؛ واأع�ض���اء هيئ���ة 
واملوظفن( واجلهات امل�ض���تفيدة من 
خدماتها وامل�ضتقبلة خلريجيها، حول 
فاعلية عملية التعليم والتعّلم فيها 
واخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا ومالءمة 
نتاج���ات التعّلم لرباجمه���ا وكفاءة 
خريجيه���ا لتح�ض���ن درجة ان�ض���جام 
عمل الكوادر العاملة يف اجلامعة مع 
حاجات الطلب���ة ورغباتهم، وجتنب 
الزدواجية والتكرار يف جهودهم، 
و�ضمان ممار�ضة م�ض���وؤولياتهم نحو 
توفر بيئ���ة تعليمية تعلمية داعمة، 
التي ت�ضر التوقعات ومعاير الأداء 

فيها اإىل �رورة توفرها. 

3. �ض���تعمل اجلامعة الأردنية بحر�س 
عل���ى املتابع���ة احلثيث���ة وامل�ض���تمرة 
م���ن جميع امل�ض���تويات الإدارية فيها 
لإج���راءات �ض���مان اجل���ودة، حت���ى 
تتاأكد بنف�ض���ها من توافر اجلودة يف 
عم���ل وحداته���ا، والتاأكي���د لالآخرين 
اأن اإجراءاتها وممار�ض���اتها وخدماتها 
وخرباته���ا جيدة، وتت���م وفق اأحدث 
تلب���ي  واأنه���ا  الأكادميي���ة،  املعاي���ر 
حاج���ات طلبته���ا وامل�ض���تفيدين من 

خدماتها.

4. �ض���تعمل اجلامعة الأردنية ب�ض���كل 
بناء واإيجابي م���ع الهيئات اخلارجية 
املهني���ة منه���ا وتلك اخلا�ض���ة بجودة 
الربام���ج الأكادميية و�ض���مان اجلودة 
املوؤ�ض�ض���ية فيها، �ضواء اأكانت حملية 

اأم عربية اأم اإقليمية اأم عاملية.
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