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علمائها  من  عاملني  ردنية  الأ اجلامعة  كرمت   - العتيبي  فادية 

الت�ضنيفات  �ضلم  يف  عليا  مراتب  لتحقيقهما  جالء  الأ واأ�ضاتذتها 

العاملية املرموقة لعام 2014 وح�ضولهما على جوائز عاملية.

الهند�ضة  يف  الربوفي�ضور  نايفة  علي  العاملني  من  كل  تكرمي  وجاء 

التقديرية يف  فرانكلني  بنجامني  امليكانيكية حل�ضوله على جائزة 

الربوفي�ضور  التطبيقية  الريا�ضيات  وعامل   ،2014 للعام  الهند�ضة 

تاأثريا  كرث  الأ الدوليني  العلماء  طبقة  لعبوره  املومني  �ضاهر 

وا�ضت�ضهادا باأبحاثهم العلمية ال�ضادرة عن ت�ضنيف �ضنغهاي.

وكما جاء العاملان نايفة واملومني �ضمن قائمة العقول العلمية املوؤثرة 

2001-( املا�ضي  العقد  خالل  العلمي  البحث  م�ضرية  قادت  التي 

2013( التي اأ�ضدرتها موؤ�ض�ضة توم�ضون رويرتز.

وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة اإن الحتفال بتكرمي 

بداع  علمني اأثبتا جدارتهما ومتيزهما يف اإعالء قيمة العلم و�ضاأن الإ

ردنية التي تواىل على  يحمل اأكرث من معنى، ويوؤكد اأن اجلامعة الأ

مدارج  نحو  ما�ضية  والتميز،  الرفعة  كل هاج�ضهم  روؤ�ضاء  اإدارتها 

�ضمات  بداع  والإ التميز  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضمو/  ومراتب  الرقي 

تتنامى مع اجلامعة.

واأ�ضاف الطراونة اإىل اأن اجلامعة ترى يف اإجنازهما الذي تعتز به 

وتفتخر متيزا لها ملا ي�ضهم من حتقيق روؤيتها يف تبووؤ موقع متقدم يف 

»نايفة وامل�مني«

كرث تاأثريا �سمن قائمة العق�ل العلمية الأ

بداع والتميز العلمي بني  م�ضاف اجلامعات العاملية، ون�ضر ثقافة الإ

اأ�ضاتذة وطلبة اجلامعة، لفتا اإىل امل�ضتوى املتقدم الذي و�ضلت اإليه 

اجلامعة يف جمال ت�ضجيع البحث العلمي ودعمه وتطوير اآفاقه.

وختم الطراونة كلمته مهنئا اياهما ملا حققاه من اإ�ضهامات علمية، 

العقل،  بحرية  املطلق  باإميانهما  حتقق  الذي  بالإجناز  واجلامعة 

اأن  يف  اأمله  عن  معربا  والتميز،  والبتكار  بداع  الإ على  وقدرتهما 

تتواىل مثل تلك الإجنازات من اأ�ضاتذة اجلامعة وباحثيها.

وخالل احلفل الذي ح�ضره نواب الرئي�س ورئي�س واأع�ضاء جمل�س 

وروؤ�ضاء  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  العمداء  من  وعدد  مناء،  الأ

كادميي اجلليل نايفة كلمة حتدث فيها عن  جامعات، األقى كل من الأ

رحلة العلم التي قطعها بجد ومثابرة قاطفا ثمار النجاح والإجناز، 

م�ضريا اإىل جملة من الظروف التي مهدت له الطريق وجعلت من 

ن. احلظ حليفه ما اأ�ضهم يف حتقيق ما هو عليه الآ

ردن  الأ علماء  بني  الهوة  جت�ضري  امكانية  املومني  اأكد  جانبه  من 

�ضمن  والعمل  الوقت  ا�ضتغالل  خالل  من  املتقدمة  الدول  وعلماء 

موجها  املحدودة.  املادية  للموارد  مثل  الأ وال�ضتغالل  بحثية  فرق 

ردنية« على بادرة تكرميه. ال�ضكر »لالأ

�ضعيها  يف  اجلامعة  مل�ضاندة  والباحثني  �ضاتذه  الأ املومني  ودعا 

للح�ضول على مواقع متقدمة بني اجلامعات العاملية.
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العا�ضرة عربيا  باملرتبة  ردنية  الأ – حلت اجلامعة  اإبراهيم ذياب 

من بني قرابة األف جامعة عربية م�ضاركة يف ت�ضنيف ويبوميرتك�س 

وت�ضبح  خري  الأ الت�ضنيف  عن  مراتب  اأربع  بذلك  لتتقدم  العاملي 

�ضمن اأف�ضل )1%( من اجلامعات العربية.

وىل حمليا، وحلت يف املرتبة )52(  وحافظت اجلامعة على املرتبة الأ

و�ضط لتكون  بني )1200( جامعة داخلة يف الت�ضنيف يف ال�ضرق الأ

اآ�ضيويا  مرتبة  تقدمت )112(  فيما   ،)%4.3( اأف�ضل  من �ضمن 

لتحل بالرتتيب )380( من بني قرابة )7400( جامعة لتكون من 

�ضمن اأف�ضل )5%( بني جامعات اآ�ضيا.

عن  مرتبة   )285( ردنية«  »الأ جتاوزت  العاملي  ال�ضعيد  وعلى 

�ضمن  من  وتكون   )1348( الرتتيب  يف  لتدرج  ال�ضابق  ت�ضنيفها 

التي  الت�ضنيف  يف  املدرجة  العامل  جامعات  بني   )%7( اأف�ضل 

جتاوزت ع�ضرين األف جامعة.

هذا  اأن  اعترب  الطراونة  اخليف  الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س 

التقدم يف الت�ضنيف اجلديد نتيجة لالهتمام املتزايد الذي توليه 

والطالبي  والبحثي  والعلمي  كادميي  الأ منجزها  لعر�س  اجلامعة 

نقالت  موؤخرا  �ضهد  الذي  اللكرتوين  موقعها  على  والجتماعي 

نوعية من حيث املحتوى وال�ضكل واخلدمات التي يقدمها.

و�ضكر الطراونة جميع العاملني يف اجلامعة على اختالف وظائفهم 

واأدوارهم على ذلك اجلهد املثمر، داعيا اإىل بذل املزيد من اجلهد 

يف �ضبيل رفعة اجلامعة وتطورها. 

بح�سب ت�سنيف ويب�ميرتك�س العاملي

�سمن اأف�سل )1%( من اجلامعات العربية

اجلودة  �ضمان  ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اعترب  جانبه  من 

التميز  هذا  حتقيق  البط�س  وليد  حممد  الدكتور  العلمي  والبحث 

الرامية  ال�ضرتاتيجية  �ضيا�ضات اجلامعة وخطتها  اأن  موؤ�ضرا على 

اإىل الو�ضول اإىل العاملية بداأت توؤتي اأكلها، واأن اجلامعة ما�ضية يف 

خطى مدرو�ضة ويف الجتاه ال�ضحيح.

اأداءها من خالل عدد من  اأن اجلامعة تراقب  واأ�ضار البط�س اىل 

الويبوميرتك�س  ت�ضنيف  جانب  اإىل  بينها  من  العاملية  الت�ضنيفات 

موؤ�ض�ضة )QS( العاملية وهو اأعلى ت�ضنيف جلودة التعليم العايل، 

حيث ح�ضلت يف الفرتة ال�ضابقة على ت�ضنيف ثالث جنوم يف اأعلى 

مر الذي يوؤكد جدية اجلامعة يف حتقيق اأهدافها. م�ضتوياته، الأ

يذكر اأن ت�ضنيف الويبومرتك�س يعتمد يف حتديد ترتيب اجلامعات 

يف  تظهر  التي  اجلامعة  ن�ضاطات  اأ�ضا�س  على  العامل  م�ضتوى  على 

اأولها بعدد  اأربعة معايري، يتمثل  موقعها اللكرتوين بال�ضتناد اإىل 

بحاث والدرا�ضات والتقارير املن�ضورة الكرتونيا حتت نطاق موقع  الأ

اجلامعة.

وياأتي حجم �ضفحات املوقع التابع للجامعة كثاين املعايري، ويعترب 

عدد الروابط اخلارجية و�ضهولة الو�ضول للموقع من خالل حمركات 

بعدد  حت�ضب  التي  الغنية  امللفات  ورابعًا  الثالث،  املعيار  البحث 

امللفات اللكرتونية باأنواعها املختلفة التي تنتمي ملوقع اجلامعة.
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 زكريا الغول - لقاء اإجنازاته العملية والعلمية واإطالقه حراكا 

اأكادمييا اإيجابيا توج بعدد من املبادرات اخلالقة يف خمتلف املواقع 

الفخرية  الدكتوراه  الكازاخية  الفارابي  التي �ضغلها منحت جامعة 

اخليف  الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  لرئي�س  الرتبوية  العلوم  يف 

الطراونة.

 و�ضلم رئي�س جامعة الفارابي الدكتور عامل موتانوف يف حفل 

ال�ضخ�ضيات  كبار  من  عدد  بح�ضور  املنا�ضبة  بهذه  اأقيم  مهيب 

ردنية والكازاخية. الأ

و�ضمة  الأ من  العديد  ت�ضلم  الطراونة  الدكتور  ان  اىل  وي�ضار   

كان  والدولية  العربية  اجلهات  خمتلف  من  التقديرية  وال�ضهادات 

للدور  تقديرا  وىل  الأ الدرجة  من  الطالبي  القد�س  و�ضام  اآخرها 

وتبني دعم  الفل�ضطينية  الق�ضية  به يف دعم  ي�ضطلع  الذي  الكبري 

تدري�س  اعتماد  جانب  اإىل  املقد�ضيني،  الطلبة  واأن�ضطة  مبادرات 

مادة عن القد�س.

مم   كما منحت منظمة ال�ضالم وال�ضداقة الدولية التابعة لالأ

املتحدة ومقرها العا�ضمة الدمناركية كوبنهاجن الطراونة �ضهادة 

تقديرية ودرع املنظمة، تقديرا لدوره يف اإ�ضاعة ال�ضلم العاملي من 

خالل املواقع التي تقلدها.

الفارابي الكازاخية

متنح الطراونة الدكت�راه الفخرية

التعليم«  يف  املتميز  �ضهام  »الإ جائزة  على  الطراونة  وح�ضل 

مومبي  مدينة  يف  عقد  الذي  للتعليم  العاملي  املوؤمتر  من  واملقدمة 

الهندية.

ك�ضخ�ضية  الفارابي  و�ضام  الفارابي  جامعة  منحته  فيما   

لروؤ�ضاء  متنح  التي  و�ضمة  الأ اأرفع  من  يعد  والذي  بارزة  اأكادميية 

الدول واحلكومات وكبار العلماء.

ردنية اأطلق   الدكتور الطراونة ومنذ توليه مهامه رئي�ضا للجامعة الأ

 ،2013-2018 العوام  خالل  العاملية  نحو  للتحول  ا�ضرتاتيجية 

كادميية  الأ امل�ضتويات  يف  اجلامعة  عمليات  كل  مراجعة  على  وتقوم 

دارية والطالبية كافة، بهدف م�ضاعدة اجلامعة على الرقي اإىل  والإ

بقاء على دورها الرائد القيادي  العاملية مع الإ م�ضاف اجلامعات 

يف  والرتبوية  وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية  الجتماعية  التنمية  يف 

ردن والعامل العربي، يف معاجلة الكثري من التحّديات وامل�ضكالت  الأ

القت�ضادية والجتماعية والرتبوية وال�ضيا�ضية التي تواجه املجتمع 

اإىل جانب رفد تلك املجتمعات بالقادة  ردين والعربي والعاملي،  الأ

املدربني.
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ردنية رئي�س جمل�س اأمنائها  حممد مبي�ضني- كرمت اجلامعة الأ

�ضعيد  على  الرتبوية  خليفة  بجائزة  لفوزه  طوقان  خالد  الدكتور 

مارات العربية  ال�ضخ�ضية الرتبوية العتبارية التي متنحها دولة الإ

املتحدة ال�ضقيقة �ضنويا.

العامل  م�ضتوى  على  علمية  تربوية  ل�ضخ�ضية  اجلائزة  ومتنح 

العربي ممن لها اإ�ضهامات متميزة يف حقل التعليم اأو التعليم العايل 

اأو البحث العلمي اأو اأعمال ريادية يف جمال النهو�س بالتعليم على 

م�ضتوى القطر اأو العامل العربي.

احلفل  يف  الطراونة  اخليف  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 

التكرميي الذي اأقيم بهذه املنا�ضبة :« اإن تكرمي الدكتور طوقان من 

قبل اجلائزة اأول ومن قبل اجلامعة ثانيا اإمنا هو اعرتاف مبكانته 

يف  املقدرة  لهتماماته  انحياز  وهو  والوطنية  والعتبارية  العلمية 

ردن«. امليدان الرتبوي واملعريف يف الأ

اجلامعة  يف  وطلبة  �ضاتذة  لأ املتتالية  التكرميات  اأن  واأ�ضاف 

باأبواب  والنهو�س  نف�ضها  لتطوير  اجلامعة  �ضعي  عن  تتحدث  اإمنا 

بها  تليق  مكانة  اإيجاد  على  اإ�ضرار اجلامعة  موؤكدا  والعلم  املعرفة 

بني جامعات العامل املتقدم.

 ولفت الطراونة اإىل اأن تكرمي الدكتور طوقان من قبل جائزة 

ردن ب�ضكل عام وهو  خليفة هو مبثابة تكرمي لكل فرد يف اجلامعة والأ

اأ�ضتاذا ووزيرا ورئي�ضا  الوطنية  زمنة  الأ احلا�ضر دوما يف خمتلف 

والطاقة  التعليم  يف  ثاقبة  روؤية  و�ضاحب  ورياديا  اجلامعات  هم  لأ

النووية.

اجلامعة تكرم ط�قان لف�زه بجائزة خليفة الرتب�ية

بدوره اأ�ضار طوقان اإىل اأن ح�ضوله على هذه اجلائزة الرفيعة 

بحثية  بيئة  من  الها�ضمية  ردنية  الأ اململكة  وفرته  ملا  اإل  كان  ما 

دعم  يف  قدما  امل�ضي  على  والت�ضجيع  احلرية  من  وا�ضعة  وم�ضاحة 

على  واأفكارهم  منجزاتهم  لتحقيق  فراد  والأ واملوؤ�ض�ضات  امل�ضاريع 

تعدد حقولها.

ردن يف ظل قلة موارده واإمكاناته راهن  طوقان لفت اإىل اأن الأ

اأهم  من  فكان  املوارد  �ضح  جتاوز  على  وقدرته  املواطن  وعي  على 

اأولوياته التعليم النوعي الذي ي�ضعى من خالله اإىل اإبراز الطاقات 

وتوظيف الكفاءات التي من �ضاأنها اإعالء م�ضتوى الوطن وتقدمه.

روؤية  لها  التي  ردنية  الأ اجلامعة  اأمنوذج  طوقان  وعر�س   

علميا  ردين  الأ الفرد  قدرات  وا�ضتثمار  التعليم  جودة  حتقيق  يف 

يف  بارزا  �ضببا  كانا  ووعيهم  ردنيني  الأ ثقافة  اأن  موؤكدا  واأكادمييا 

قدرة الدولة على جتاوز الفنت واملحن والوقوف �ضفا واحدا حلماية 

املنجز الوطني.

واأهدى طوقان يف ختام كلمته فوزه بهذه اجلائزة للوطن ولكل 

ردنية التي حتر�س  فرد اأردين منتم لرتاب هذا الوطن وللجامعة الأ

على اأن تكون �ضباقة يف ت�ضليط ال�ضوء على املنجزات الوطنية بكافة 

جمالتها العلمية والقت�ضادية والجتماعية.

بهذه  تذكارية  هدية  طوقان  الطراونة  �ضلم  احلفل  نهاية  ويف 

مناء ونواب رئي�س  الأ ع�ضاء جمل�س  املنا�ضبة و�ضط ح�ضور لفت لأ

اجلامعة وعمداء الكليات وكبار امل�ضوؤولني.
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ردن  حممد مبي�ضني – تدار�س روؤ�ضاء جلان م�ضروع �ضيناريوهات الأ

2030 يف اجتماع عقده مركز الدرا�ضات ال�ضرتاتيجية يف اجلامعة 
ردنية �ضري عمل امل�ضروع وبلورة املنهجية باأبعادها املختلفة اإىل  الأ

جانب اإعداد خطة عمل املرحلة املقبلة.

وعر�س روؤ�ضاء اللجان التي ت�ضم القت�ضاد وال�ضيا�ضة والتنمية 

الفنية  اللجنة  اإىل  اإ�ضافة  والطاقة  واملياه  ن�ضانية  والإ الجتماعية 

حزمة من املقرتحات التي من �ضاأنها اإجناز م�ضارات امل�ضروع الذي 

ودرا�ضة  ردين  الأ املجتمع  لتطور  امل�ضتقبلي  التخطيط  ي�ضتهدف 

التحديات التي تواجه املنطقة يف املرحلة احلالية وانعكا�ضاتها على 

ردين. امل�ضتقبل الأ

للم�ضروع  التوجيهية  اللجنة  رئي�س   / اجلامعة  رئي�س  واأكد 

اأ�ضكال  كافة  بتقدمي  اجلامعة  ا�ضتمرار  الطراونة  اخليف  الدكتور 

واأع�ضاء  روؤ�ضاء  جهود  مثمنا  ردنية  الأ الدولة  يخدم  مبا  الدعم 

اللجان امل�ضاركة يف تنفيذه.

امل�ضروع  مدير  �ضرتاتيجية  الإ الدرا�ضات  مركز  مدير  واأ�ضار 

دول  جتارب  من  ال�ضتفادة  اأهمية  اإىل  �ضتيوي  مو�ضى  الدكتور 

متقدمة نفذت م�ضاريع مماثلة متوقعا ان يتم النتهاء من امل�ضروع 

الذي ينفذ بدعم كامل من اجلامعة وكادرها ومب�ضاركة نخبة من 

ردنية يف غ�ضون عام. اخلربات الأ

امل�ضاريع  من  يعد  امل�ضروع  اأن  اأكدوا  الجتماع  يف  امل�ضاركون 

الريادية التي تنفذها اجلامعة والتي من �ضاأنها م�ضاعدة احلكومات 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

يف دفع عجلة تقدمها وازدهارها.

اجتماع لروؤ�ساء جلان م�سروع

ردن 2030 �سيناري�هات الأ



�

ردنية  الأ اجلامعة  يف  املراأة  درا�ضات  مركز  عقد   - الغول  زكريا 

ول لدرا�ضة بحثية اأكادميية  اجتماع اللجنة التوجيهية التح�ضريي الأ

حوال  الأ ت�ضريعات  يف  الن�ضاء  »واقع  حول  يجريها  متخ�ض�ضة 

ال�ضخ�ضية واملحاكم الدينية«.

اأ�ضحاب اخلربة والخت�ضا�س  التوجيهية نخبة من  اللجنة  وت�ضم 

من  ن�ضان  الإ وحقوق  املراأة  ب�ضوؤون  واملهتمني  كادمييني  الأ من 

اإىل  اإ�ضافة  مدين  جمتمع  منظمات  وممثلي  حكوميني  م�ضوؤولني 

ق�ضاءة واإعالميني وحمامني نا�ضطني يف املجال ال�ضرعي والكن�ضي.

وتهدف الدرا�ضة اإىل حتقيق مزيد من العدالة وامل�ضاواة يف قوانني 

حوال ال�ضخ�ضية، وتوفري اأ�ض�س املحاكمة العادلة لكل من الرجل  الأ

على  التعرف  خالل  من  والكن�ضية.  ال�ضرعية  املحاكم  يف  واملراأة 

حوال  الأ ت�ضريعات  يف  للمراأة  الت�ضريعية  احلماية  واأ�ضانيد  اأطر 

ال�ضخ�ضية للم�ضلمني وغري امل�ضلمني ومدى املواءمة ما بني الن�ضو�س 

مدى  اإىل  اإ�ضافة  الت�ضريع،  وم�ضادر  اخلا�ضة،  الوطنية  القانونية 

توافر �ضمانات املحاكمات العادلة يف تلك املحاكم.

ردنية الدكتور اخليف الطراونة رئي�س اللجنة  وقال رئي�س اجلامعة الأ

كادميية  الأ الدرا�ضة  �ضتدعم  اجلامعة  :«اإن  للدرا�ضة  التوجيهية 

يات والعقبات التي تواجه الن�ضاء تبحث يف مواطن ال�ضعف والقّوة والتحدِّ

درا�سة لتقييم واقع املراأة يف ت�سريعات

ردن ح�ال ال�سخ�سّية يف الأ الأ

يف  القرار  �ضاحب  اأمام  �ضتو�ضع  وتو�ضيات  روؤية  اإىل  للو�ضول 

هميتها  لأ وتنفيذها،  تبنيها  بغية  والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتني 

املتعلقة  اجلوانب  على  ال�ضوء  لت�ضليط  امللحة  جمتمعنا  وحاجة 

الريادي  اجلامعة  دور  اأن  على  م�ضدًدا  ال�ضخ�ضية.«  حوال  بالأ

بحاث  والأ الدرا�ضات  اإجراء  عرب  حدوثها،  قبل  امل�ضاكل  جمابهة 

واإيجاد احللول الناجعة«.

ردنية« باعتبارها اأم اجلامعات يقع على عاتقها دور  واأ�ضاف اأن »الأ

ريادي حلمل منارة العلم واملعرفة والفكر، وقيادة حراك اأكادميي 

يرتك ب�ضمة وا�ضحة على م�ضرية الوطن، لفًتا اىل الدور املتنامي 

املراأة  ق�ضايا  كادميي يف  الأ البحث  اإثراء  املراأة يف  درا�ضات  ملركز 

والنوع الجتماعي، وا�ضًفا الدرا�ضة باجلريئة كونها تالم�س الن�ضاء 

يف اأروقة املحاكم.

ولفت اإىل اأن الدرا�ضة اأكادميية بحتة غايتها الو�ضول اإىل احلقيقة 

اأن توؤخذ تو�ضيات الدرا�ضة على  داء، متمنًيا  والرتقاء مب�ضتوى الأ

حممل اجلد، وُتتبنى من اأ�ضحاب القرار، وُتتابع يف جمل�س النواب 

املاج�ضتري  عناية طلبة  تنال  واأن  والنيافة،  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  ومن 

والدرا�ضات العليا والباحثني.
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من جانبها بينت مديرة املركز الدكتورة عبري الدبابنة اأن م�ضاهمات 

ثر قي ر�ضم خارطة الطريق يف نهج  اأع�ضاء اللجنة �ضيكون لها الأ

حتقيق  نحو  الدعم  ح�ضد  يف  بتعاونهم  الدرا�ضة  بعد  وما  الدرا�ضة 

والعدالة  يجابي  الإ املجتمعي  والتغيري  للمواطن  الف�ضلى  احلياة 

ال�ضخ�ضية  حوال  الأ لقانون  الت�ضريعية  املنظومة  يف  ن�ضانية  الإ

ردن. واملحاكم الدينية ال�ضرعية والكن�ضية يف الأ

 ولفتت اإىل تفا�ضيل يف املحاكم ال�ضرعية والكن�ضية موؤثرة يف جمرى 

يف  مغيبات  الن�ضاء  اأن  ومنها  حقوقي،  منظور  من  للن�ضاء  العدالة 

تلك املحاكم وقالت »ل يوجد قا�ضيات يف املحاكم الدينية ول حتى 

واجتماعيا  نف�ضيا  وعبئا  اعتربته حتديا  اأو موظفات مما  اإداريات 

على الن�ضاء يف اأروقتها«.

الن�ضان  وحقوق  املراأة  ق�ضايا  يف  الدولية  اخلبرية  زادت  بدورها   

اأن غياب الن�ضاء يف  اأ�ضمى خ�ضر  ع�ضو الهيئة امل�ضتقلة لالنتخاب 

»الن�ضاء  وقالت  للن�ضاء  مالئم  غري  وال�ضرعية  الكن�ضية  املحاكم 

ح�ضا�ضة  لتفا�ضيل  �ضردهن  يف  خا�ضة  الرهبة  من  بنوع  ي�ضعرن 

من  مينع  ما  يوجد  »ل  خ�ضر  وتابعت  ذكور  ق�ضاة  اأمام  وحمرجة 

وجود الن�ضاء يف املحاكم الدينية والقوانني ل متنع ذلك ».

�ضكالت   وتابعت خ�ضر » نحن بحاجة اإىل روؤية �ضمريية روحية لإ

�ضري واعتربتها مفيدة  العائلة يف املحاكم مثمنة مكاتب الوفاق الأ

حوال ال�ضخ�ضية اجلديد ومنها �ضندوق  وهامة وبنود يف قانون الأ

ذات  الكن�ضية.ويف  املحاكم  يف  لها  رديفا  يكون  اأن  متاأملة  النفقة 

ال�ضياق لفتت اإىل ارتفاع ر�ضوم التقا�ضي يف املحاكم الكن�ضية الذي 

اعتربته تاأخريا يف العدالة خا�ضة اأمام الن�ضاء الفقريات.

 وقدم القا�ضي اأ�ضرف العمري ممثال عن قا�ضي الق�ضاة الدكتور 

ردنية ومركز درا�ضات املراأة لهتمامهم  احمد هليل �ضكره للجامعة الأ

حوال ال�ضخ�ضية يف اململكة وملخ�ضا  مبكانة املراأة يف ت�ضريعات الأ

ردن  حوال ال�ضخ�ضية للم�ضلمني يف الأ لواقع املراة يف ت�ضريعات الأ

وم�ضرحا عن �ضعي دائرة قا�ضي الق�ضاة يف اإعادة هيكلة التقا�ضي 

يف  الدائرة  لدور  ومقدما  ردن  الأ يف  ال�ضرعية  املحاكم  داخل  يف 

توفري بيانات اإح�ضائية �ضفافة ومتكاملة دورية. م�ضريا اإىل اأن كافة 

املالحظات يف اإجراءات التقا�ضي يتم جمعها با�ضتمرار ملعاجلتها 

وحتقيق العدالة املن�ضودة.

يف  املراة  واقع  حول  ملخ�ضا  الديات  نزار  املحامي  قدم  فيما   

ردن. ت�ضريعات الحوال ال�ضخ�ضية للم�ضيحيني يف الأ

 والدرا�ضة التي تقوم عليها الباحثتان عبيدة عبدة ودميا كراد�ضة 

نتاج  تاأتي �ضمن اأهداف و�ضيا�ضة املركز الرامية اإىل امل�ضاهمة يف الإ

ال�ضيا�ضات  ر�ضم  اإىل  �ضافة  بالإ ن�ضان،  الإ حقوق  جمال  يف  املعريف 

العامة فيما يتعلق بحقوق املراأة واإحداث التغيري املجتمعي القائم 

على امل�ضاواة يف احلقوق والواجبات.« و�ضيتبع الدرا�ضة املقرر اإعالن 

الفئات  جميع  فيه  تلتقي  موؤمتر  القادمة  �ضهر  الأ خالل  نتائجها 

واخلربات املهتمة لعر�س خمرجات الدرا�ضة واخلروج بالتو�ضيات 

حداث التغيري املن�ضود. املوجهة ل�ضانعي القرار لإ

اجلامعة  وحدات  من  اأ�ضا�ضية  وحدة  املراأة  درا�ضات  مركز  ويعد   

ردنية، مينح درجة املاج�ضتري يف درا�ضات املراأة بدعم واهتمام  الأ

مرية ب�ضمة بنت طالل. تاأ�ض�س عام 2006 بعد اأن كان  من �ضمو الأ

بعد  اأ�ضبح  1998‘ ثم  عام  اإن�ضاوؤه  مت  املراأة  لدرا�ضات  برناجمًا 

ذلك ق�ضمًا لدرا�ضات املراأة، ومن ثم مركزًا متخ�ض�ضًا يف �ضوؤون 

قليمي. املراأة وق�ضاياها على امل�ضتويني املحلي والإ

�ضتاذ يف ق�ضم الفل�ضفة يف كلية  ردنية يف جل�ضته رقم )24/2014( ت�ضمية كل من الأ ردنية - قرر جمل�س عمداء اجلامعة الأ  اأخبار الأ

طفال يف كلية الطب الدكتورة جنوى عفيف خوري«اأ�ضتاذ �ضرف«. �ضتاذة يف ق�ضم الأ داب الدكتور �ضلمان ف�ضيل البدور، والأ الآ

العملية  اجلامعة  م�ضرية  دفع  يف  لتميزهما  وتقديرا  اجلامعة،  خدمة  يف  الطيبة  جهودهما  نظري  اللقب  هذا  وخوري  البدور  منح  وجاء 

والتعليمية والبحثية، مقدمان لطلبة العلم جل ع�ضارة فكرهما وجتاربهما يف احلياة، واإميانا من اجلامعة بالقيمة املعرفية التي ميتلكانها 

كادميية املتميزة. وبقامتهما العلمية والأ

مـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــح

»الـــبـــدور وخـــ�ري«

لـــــــقـــــــب اأ�ـــــــســـــــتـــــــاذ

�ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــرف
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م�ؤمتـرات وندوات

املعنية  واجلهات  احلكومات  موؤمترون  دعا  املبي�ضني-  حممد 

عمال  يف القطاع اخلا�س اإىل و�ضع ت�ضور م�ضتقبلي لتطوير بيئة الأ

ردنية. الأ

عمال  الأ لبيئة  الثاين  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف  واأ�ضاروا 

ردنية اإىل اأن هذه البيئة �ضوف حت�ضن من تناف�ضية  يف اجلامعة الأ

نتاج و�ضول  القت�ضاد الوطني كونها ت�ضكل رافعة اأ�ضا�ضية لتعزيز الإ

ردنيني. لتحقيق تنمية م�ضتدامة وتوؤمن احلياة الكرمية لالأ

من  حزمة  وتنفيذ  بداع  الإ على  الرتكيز  �ضرورة  واأكدوا 

داري  داء القت�ضادي واملايل والإ �ضالحات التي ترفع من �ضوية الأ الإ

فر�ضة عمل  ال�ضتثمار خللق  على  التي حتفز  اجلوانب  ل�ضيما يف 

ردين. لل�ضباب الأ

البيئية  املعايري  عمال:  الأ »مع�ضلة  عنوان  حمل  الذي  املوؤمتر 

مهمة  فر�ضة  اأهدافه  �ضمن  �ضكل  داء«  الأ ومتطلبات  خالقية  والأ

          م�ؤمترون يدع�ن لتح�سني

ردنية عمال الأ بيئة الأ

لتبادل املعلومات بني خرباء عرب واأجانب واأردنيني حول امل�ضكالت 

ومنتجات  خدمات  توفري  خ�ضو�ضا  �ضريعة  حلول  اإىل  حتتاج  التي 

لزبائن وم�ضتهلكني مهتمني بتطور �ضنع املنتجات.

اخليف  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  حدد  الفتتاح  جل�ضة  ويف 

التي  عمال  الأ بيئة  جناح  وموؤ�ضرات  متطلبات  كلمته  يف  الطراونة 

موال واملواطنني ويف مقدمتها  تهم �ضناع القرار واأ�ضحاب روؤو�س الأ

لال�ضتثمار  موال  الأ التي حتفز  داء  الأ التوفيق بني متطلبات  كيفية 

وىل  الأ بالدرجة  امل�ضتهلك  تهم  التي  خالقية  الأ باملعايري  يفاء  والإ

واحلكومة واملنظمات غري احلكومية.

الدولة جمموعة من  ن�ضوء  بدايات  اأ�ض�س منذ  ردن  الأ اإن  وقال 

طار ال�ضمويل الذي يحكم  القوانني والت�ضريعات الناظمة لتوفري الإ

بالبنى  احلكومات  اعتناء  اإىل  لفتا  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  عمل 

التحتية التي ت�ضهم يف دعم القت�ضاد ولفت انتباه امل�ضتثمرين.
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 الطراونة يف حديثه اأ�ضار اإىل املنجز الوطني الذي عمل على 

ناظمة  بيئة  �ضمن  واجلمعيات  فراد  لالأ ال�ضغرية  عمال  الأ ت�ضجيع 

مكانات والواقع. بداع وتتجاوز الإ ومتطورة تخلق الفر�س وحتفز الإ

للموؤمتر  التح�ضريية  اللجنة  مقرر   / الكلية  عميد  اأكد  بدوره 

م�ضكالت  معاجلة  اىل  �ضعى  املوؤمتر  اأن  الزعبي  زعبي  الدكتور 

ع�ضرية بحاجة اإىل حلول �ضريعة، منوها اإىل اأن العامل اليوم يواجه 

بنواح  مهتمني  وم�ضتهلكني  لزبائن  ومنتجات  خدمات  توفري  مهمة 

اأخالقية ترافق �ضنع املنتجات وتوفري اخلدمات.

يوؤثر  البيئة ما  توؤثران على  العمليتني  اإن هاتني  الزعبي   وقال 

مر الذي ينتج عنه �ضغوط  على امل�ضنعني وال�ضركات ب�ضكل كبري، الأ

متزايدة على امليزانيات لتفادي الوقوع يف زاوية ال�ضركات ال�ضلبية 

اأو ما ي�ضمى القوائم ال�ضوداء لل�ضركات.

تنفذها  التي  البحثية  دوات  الأ اإحدى  يعد  املوؤمتر  اأن  واأ�ضاف 

الكلية �ضمن �ضل�ضلة من التظاهرات العلمية املتخ�ض�ضة يف �ضوؤون 

التجارة والقت�ضاد العاملي.

عمل  ورقة   )40( اأيام  ثالثة  مدار  على  املوؤمتر  وناق�س 

متخ�ض�ضة ركزت على م�ضامني اأخالقيات العمل والطاقة املتجددة 

والنمو القت�ضادي واإدارة املوارد الب�ضرية واملعايري البيئية لتطوير 

املنتج وق�ضايا حما�ضبية والقوائم املالية املتعلقة بالقطاع امل�ضريف 

امل�ضاريع  ومتويل  والريادة  العامة  وال�ضيا�ضات  والت�ضريعات  واملايل 

خمتلف  من  واملتخ�ض�ضني  اخلرباء  من  نخبة  قدمها  ال�ضغرية، 

عمال. جنبية ومب�ضاركة وا�ضعة لرجال املال والأ البلدان العربية والأ

والداعمني  امل�ضاركني  الكلية  كرمت  اخلتامي  احلفل  وعقب 

وعددا من العاملني يف اجلامعة لعطائهم املتميز يف اإدارة وتنظيم 

ردنية  الأ للحكومة  �ضكرهم  عن  اأعربوا  بدورهم  الذين  املوؤمتر 

اململكة  يف  اإقامتهم  فرتة  خالل  لهم  قدمت  التي  الت�ضهيالت  على 

مكانيات التي  ردنية على ا�ضت�ضافتها لهذا املوؤمتر ولالإ وللجامعة الأ

وفرتها لإجناح اأعماله يف مناخ علمي وبحثي متميز.

فيما و�ضف عدد من طلبة الدرا�ضات العليا يف الكلية املوؤمتر باأنه 

مثمر، موؤكدين اأهمية الور�ضة املتخ�ض�ضة التي نظمها املوؤمتر حول 

القت�ضاد  بقطاعات  تتعلق  اإعداد بحوث علمية متخ�ض�ضة  كيفية 

ردن. عمال يف الأ واملال والأ

عمال«  الأ »جدارية  على  املوؤمترون  اطلع  املوؤمتر  هام�س  وعلى 

والتي  والت�ضميم  الفنون  كلية  مع  بال�ضراكة  الكلية  نفذتها  التي 

جاءت لتوثق تاريخ الكلية واجلامعة والوطن.

ردين  الأ واملجتمع  اجلديدة  الكلية  روؤية  اجلدارية  وج�ضدت 

م�ؤمتـرات وندوات
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ن�ضاين ب�ضكل اأو�ضع وما حتمله من معان لذاكرة املكان والزمان  والإ

وتوثق بناة النه�ضة ورموز التطوير وديدن العمل للم�ضتقبل الواعد 

واملزدهر.

وال�ضعي  بداع  والإ العمل  على  ت�ضجع  ر�ضائل  اجلدارية  وحتمل 

لطلب العلم دون اإغفال الناحية الع�ضرية التي ت�ضمل التكنولوجيا 

واكت�ضاب  املعلومة  ونقل  الجتماعي  الت�ضال  وو�ضائل  احلديثة 

ردين  العرفة. اإىل جانب دللت وموؤ�ضرات وا�ضحة لتنوع املجتمع الأ

ردنية من حقوق اإن�ضان و�ضيادة  وتعدد اأطيافه واإىل ركائز الدولة الأ

الد�ضتور والقوانني واإبراز م�ضادرها من ال�ضرائع الدينية.

ل
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م�ؤمتـرات وندوات

يف  �ضنان  الأ طب  لكلية  العلمي  املوؤمتر  اأّدى  العتيبي-  فادية 

ول مرة ر�ضالة �ضامية متثلت  ردنية يف دورته ال�ضابعة ولأ اجلامعة الأ

العلمي احلافل  امل�ضاركة يف الربنامج  الكلية على  يف ت�ضجيع طلبة 

فعاليات  تخللت  التي  املتخ�ض�ضة  والور�ضات  العلمية  بحاث  بالأ

املوؤمتر.

تفاعل الطلبة بدا وا�ضحا بعد اأن قدم طلبة املرحلة ال�ضريرية 

هيئة  على  ال�ضريرية  واحلالت  البحثية  اأوراقهم  من  عددا 

حما�ضرات، ومن خالل مل�ضقات علمية عر�ضت يف باحة املعر�س 

الطبية  ال�ضركات  كربى  مب�ضاركة  املوؤمتر  هام�س  على  اأقيم  الذي 

جهزة. �ضنان واأحدث الأ لعر�س اآخر امل�ضتجدات يف علوم طب الأ

املوؤمتر الذي عقدته الكلية هذا العام بالتزامن مع العيد الثالثني 

�ضنان: نهج متعدد الخت�ضا�ضات«،  لتاأ�ضي�ضها وحمل عنوان » طب الأ

هدف اإىل تبادل اخلربات بني العاملني يف املجال الطبي، والطالع 

على التطورات املتالحقة يف جمال البحث العلمي، اإىل جانب اإثراء 

�ضنان بكل ما هو جديد من تقنيات وم�ضتجدات علمية  مهنة طب الأ

�ضنان. يف جمال �ضحة الفم والأ

يف  الطراونة  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  قال  الفتتاح  حفل  ويف 

كرب يف تاريخ الكلية اأبحاث علمية وور�س متخ�س�سة وتفاعل طالبي ومعر�س ه� الأ

�سنان... علمي بامتياز م�ؤمتر طب الأ

اإىل  لت�ضل  بثبات  اخلطى  ت�ضرع  �ضنان  الأ طب  كلية  اإن  له:«  كلمة 

م�ضتويات رفيعة من التميز والتطور حتى غدت ذات ر�ضالة اإن�ضانية، 

قليمي  تاأخذ مكانتها ب�ضموخ واإبداع بني مثيالتها على امل�ضتويني الإ

العاملية  اجلامعات  ترحيب  مو�ضع  خريجيها  اأن  موؤكدا  والعاملي«، 

ف�ضلية يف التوظيف. وا�ضتقطاب �ضوق العمل ويحظون بالأ

ردنية  الأ تلتقي مع �ضعي اجلامعة  الكلية  اأن  الطراونة  واأ�ضاف 

كرث متيزا  نحو العاملية، وتبوء مكانة مرموقة بني جامعات العامل الأ

والبحث  التعليم  جمالت  يف  بداع  والإ اجلودة  مبعايري  والتزاما 

الكليات  جانب  اإىل  الكلية  توليه  الذي  الدور  اإىل  منوها  العلمي، 

املحلي  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  وم�ضت�ضفى  خرى  الأ الطبية 

طبية  كفاءات  واإعداد  �ضحية  ورعاية  طبية  خدمات  توفري  من 

متخ�ض�ضة.

من  الوترية  ذات  على  ال�ضتمرار  اأن  على  الطراونة  و�ضدد 

داء املتميز يقت�ضي توفري برامج اأكادميية  امل�ضتوى العلمي الرفيع والأ

التدري�س لالطالع على  ع�ضاء هيئة  الفر�ضة لأ وتهيئة  متخ�ض�ضة 

اأن  اإىل  لفتا  املتميزة،  التعلم  واأ�ضاليب  كادميية  الأ املمار�ضات 

البحوث  بني  التوازن  مراعاة  مع  العلمي  البحث  بربامج  الهتمام 
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�ضا�ضية والتطبيقية �ضرورة من �ضرورات التطور والبتكار. الأ

طب  كلية  اأن  اأكد  بدوره  البقاعني  زيد  الدكتور  الكلية  عميد 

على  بح�ضولها  ذلك  معلال  بامتياز،  عاملية  اليوم  باتت  �ضنان  الأ

دكتور  بربنامج  �ضنان  الأ طب  لكليات  وروبية  الأ اجلمعية  اعرتاف 

اأع�ضاء هيئتها التدري�ضية يف منظمات  �ضنان، ولفاعلية  يف طب الأ

دولية تعنى ب�ضحة الفم ون�ضر اأبحاثهم يف جمالت عاملية حمكمة، 

جراء  لإ مقرا  اعتمادها  جانب  اإىل  اخرتاع،  لرباءات  وت�ضجيلهم 

الطلبة غري  ن�ضبة  ن  ولأ امللكية،  كلية اجلراحني  امتحانات ع�ضوية 

ردنيني فيها بلغت حوايل 25%. الأ

 وعلى ال�ضعيد املحلي اأ�ضار الدكتور البقاعني اإىل العالقة التي 

تربط ما بني الكلية وكل من وزارة ال�ضحة واخلدمات الطبية امللكية 

�ضافة اإىل  ردين بالإ وجامعة العلوم والتكنولوجيا واملجل�س الطبي الأ

�ضنان التي و�ضفها بـــ »التفاعلية التكاملية« يف �ضتى  نقابة اأطباء الأ

املجالت ملا حتققه من خدمة للمهنة واملجتمع.

العلمية  اللجنة  رئي�س  قال  جانبه  من 

اللجنة  اإن  العمري  اإياد  الدكتور  للموؤمتر 

املوؤمتر  هذا  يكون  اأن  على  عملت  املنظمة 

اجلامعة  يف  ول  والأ حمكما  علميا  موؤمترا 

بحاث  ردنية، م�ضريا اإىل اأنه �ضيتم ن�ضر الأ الأ

اأن  بعد  حمكمة  علمية  جملة  يف  املقدمة 

من  نخبة  ت�ضم  جلنة  قبل  من  قبولها  مت 

�ضاتذة املحليني والعامليني. الأ

ما  اأب�ضط  هو  بامتياز«  »موؤمترعلمي 

ميكن اأن يقال يف و�ضف املوؤمتر الذي �ضارك 

والعلماء  �ضاتذة  الأ من  متميزة  نخبة  فيه 

وبريطانيا  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  من 

مارات العربية املتحدة  واإيرلندا وم�ضر والإ

فعالياته  و�ضهدت  ردن،  الأ اإىل  �ضافة  بالإ

اأحداثا علمية انفرد ومتيز بها عن باقي 

ال�ضنوات ال�ضابقة.

ليومني  امتدت  التي  جل�ضاته  فخالل 

ما  الدول  خمتلف  من  امل�ضاركون  ناق�س 

يف  ركزت  عمل  ورقة   )25( على  يزيد 

طب  تخ�ض�ضات  معظم  على  حماورها 

وتقومي  �ضنان  الأ زراعة  من  �ضنان  الأ

الفم  واآفات  اللبية  واملعاجلة  �ضنان  الأ

من  لعدد  عر�س  جانب  اإىل  �ضنان  والأ

على  جممعني  ال�ضريرية،  احلالت 

�ضرورة حتقيق الرتقاء بامل�ضتوى العلمي 

�ضنان ومواكبة كل ما هو حديث  الأ لطب 

وال�ضتعانة  املجال،  ذات  يف  وطارىء 

باخلربات العلمية يف خمتلف دول العامل.

كما عقد على هام�س املوؤمتر ثالث دورات متخ�ض�ضة يف زراعة 

اأ�ضاتذة  �ضلط  اللبية،  واملعاجلة  والفكني  �ضنان  الأ وتقومي  �ضنان  الأ

العلمية  اأحدث البتكارات وامل�ضتجدات  نخبويون ال�ضوء فيها على 

�ضنان اإىل جانب تخ�ضي�س جل�ضة علمية مت  والطبية يف علم طب الأ

فات الفموية. فيها بحث نهج تعدد التخ�ض�ضات يف معاجلة الآ

اجلامعة  يف  امل�ضوؤولني  من  عدد  ح�ضره  الذي  املوؤمتر  و�ضهد 

الطبية  واخلدمات  ال�ضحة  وزارة  الطبي يف  القطاع  وممثلون عن 

�ضنان بعد اأن مت  امللكية، افتتاح قاعتني تدري�ضيتني يف كلية طب الأ

اإعادة تاأهيلهما وتزويدهما باأحدث الو�ضائل التعليمية بتربع �ضخي 

كرب من نوعه  من الدكتور زهري عي�ضى مراد، واإقامة معر�س هو الأ

يف تاريخ الكلية �ضارك فيه كربى ال�ضركات الطبية لعر�س منتجاتهم 

واأبرز ما تو�ضلوا اإليه.

م�ؤمتـرات وندوات
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دب والرتجمة  فادية العتيبي- �ضكل املوؤمتر العاملي يف اللغة والأ

مرية عالية بنت  جنبية برعاية �ضمو الأ الذي نظمته كلية اللغات الأ

احل�ضني مظلة التقى حتتها نخبة من العلماء والباحثني من خمتلف 

فكار وتبادل اخلربات حول  جنبي ملناق�ضة الأ دول العامل العربي والأ

كرث فاعلية يف التوا�ضل ما  دب من الو�ضائل الأ كيفية جعل اللغة والأ

بني ال�ضعوب يف ظل املتغريات الطارئة يف العامل ب�ضكل عام.

املوؤمتر الذي عقد بالتعاون مع جمعية اأ�ضاتذة اللغة الإجنليزية 

يف  واأ�ضوات   )APETAU(العربية اجلامعات  يف  والرتجمة 

» قوة الت�ضال يف عامل متغري« جاء  اآ�ضيا )VIA( وحمل عنوان 

جنبية القائمة على مد  مبثابة ترجمة حقيقية ملهمة كلية اللغات الأ

خالل  من  خرى  الأ الدول  �ضعوب  مع  العالقات  وتعزيز  اجل�ضور، 

�ضبكة من امل�ضالح املتبادلة

املوؤمتر  فيها  و�ضارك  اأيام  ثالثة  مدار  على  جل�ضاته  وناق�ضت 

املحاور  واأجنبية جملة من  دول عربية  باحثا من  اأكرث من )70( 

والرتجمة،  واللغويات،  الإجنليزي،  دب  الأ يف  املتعلقة  الرئي�ضية 

دب  واللغة الإجنليزية وتعاليمها، وتناولت مو�ضوعات ذات �ضلة بالأ

اللغة،  وتعلم  الثقافات  بني  والتوا�ضل  العامل،  يف  واأهميته  املقارن 

مب�ضاركة اأكرث من )70( باحثا من دول عربية واأجنبية

دب والرتجمة امل�ؤمتر العاملي يف اللغة والأ

م�ؤمتـرات وندوات

يف  والرتجمة  املعا�ضر،  الإجنليزي  دب  الأ يف  الثقافية  والتعددية 

النزاعات وغريها من املو�ضوعات ذات ال�ضلة.

يف  الطراونة  اخليف  الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  وقال 

يعد  املوؤمتر  اإن  الفتتاح:«  حفل  خالل  للم�ضاركني  وجهها  كلمة 

فر�ضة مهمة لالحتفال بقوة التوا�ضل مع بع�ضكم البع�س يف عامل 

والرتجمة،  دب  والأ اللغة  تخ�ض�ضات  خالل  من  امل�ضتمر،  التغيري 

بهدف اكت�ضاف اأف�ضل ال�ضبل للتوا�ضل مع جمتمعاتكم؛ وعبور كل 

احلواجز«.

يف  تفخر  التي  اجلامعة  اإىل  اأتيتم  لقد   « الطراونة  واأ�ضاف 

هيئتيها  اأع�ضاء  جلعل  جاهدة  وت�ضعى  العامل،  على  انفتاحها 

ثقافات  مع  التفاعل  على  قدرة  اأكرث  والطلبة  دارية  والإ التدري�ضية 

ن  لأ الهادفة  ال�ضرتاتيجية  خطتها  اإىل  م�ضريا  خرى«  الأ ال�ضعوب 

و�ضط. تكون موؤ�ض�ضة عاملية را�ضخة يف قلب ال�ضرق الأ

اإن  عو�س  زهرة  الدكتورة  الكلية  عميدة  قالت  جانبها  من 

التوا�ضل الناجح بني املجتمعات املختلفة يتطلب فهم ثقافة بع�ضهم 

والتقاليد،  والعادات  واملعتقدات  القيم  ت�ضتمل على  والتي  البع�س، 

يجب اخلو�س  والتي  اآدابها  تظهر يف  مم  الأ ثقافة  اأن  على  موؤكدة 

فيها لكت�ضاب روؤى جديدة.
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ردنية بذكرى معركة الكرامة اأر�ضيفية - من احتفالت اجلامعة الأ
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اإ�ضــــاءات

ردنية بح�ضور وزير التعليم   فادية العتيبي- عقدت اجلامعة الأ

من  لعدد  اجتماعا  حممود  اأمني  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 

من  ونظرائهم  واخلا�ضة  الر�ضمية  ردنية  الأ اجلامعات  روؤ�ضاء 

كادميي  واآليات توطيد التعاون الأ اجلامعات الرتكية ملناق�ضة �ضبل 

والبحثي بني اجلانبني.

ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  تراأ�ضه  الذي  اللقاء  خالل  وجرى   

كادميية  الدكتور اخليف الطراونة التباحث يف جملة من الق�ضايا الأ

والعلوم  العربية  اللغة  تدري�س  التعاون يف جمال  تعزيز  املتعلقة يف 

للطلبة  الرتكية  املنح  وزيادة  تراك،  الأ للطلبة  بالن�ضبة  �ضالمية  الإ

ردنيني يف حقول العلوم الطبية والطبيعية والتقنية، ودعم جهود  الأ

كادميي واإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم  التبادل الطالبي والأ

لكال  ال�ضتفادة  يحقق  مبا  العلمية  والن�ضاطات  املوؤمترات  وعقد 

الطرفني.

ردين  الأ اجلانبني  �ضعي  حممود  الوزير  اأكد  له  مداخلة  ويف   

والرتكي اإىل اخلروج بنتائج من �ضاأنها حتقيق تعاون مثمر لي�ضار 

ردن من  اإىل ترجمتها على اأر�س الواقع، موؤكدا اأن ما يتميز به الأ

قمة اأكادميية اأردنية تركية

تبحث التعاون العلمي والبحثي

الرتكية  اإىل جانب رغبة احلكومة  وا�ضتقرار  واأمن  قيادة ها�ضمية 

هذا  اإر�ضاء  �ضاأنها  من  عوامل  كلها  اجل�ضور  ومد  الت�ضبيك  على 

التعاون وتوثيق عراه.

 وقال حممود اإن هذا اللقاء جاء ا�ضتمرارا ل�ضل�ضلة من اللقاءات 

التي جرت يف مدينة اأنقرة مع عدد من روؤ�ضاء اجلامعات الرتكية، 

مت خاللها التباحث يف عدد من الق�ضايا العلمية املتعلقة بالطلبة، 

واإن�ضاء م�ضاريع علمية م�ضرتكة، م�ضريا اإىل اأن املباحثات متخ�ضت 

ردنيني  الأ للطلبة  الرتكية  املنح  اأعداد  يف  زيادة  اأبرزها  اأمور  عن 

الدار�ضني يف اجلامعات الرتكية.

اجلانب  مع  م�ضرتكة  عالقات  باإقامة  رحب  بدوره  الطراونة   

الرتكي انطالقًا من �ضعي اجلامعة لالنفتاح على اجلامعات العاملية 

والعلمي  الثقايف  التبادل  زيادة  على  التاأكيد  خالل  من  قليمية  والإ

لإجناح الدور الريادي الذي ت�ضطلع به اجلامعة، م�ضيدا بالعالقات 

ردنية والرتكية. الوطيدة التي تربط احلكومتني الأ

اجلامعة  م�ضرية  حول  اإيجازا  ال�ضيف  للوفد  الطراونة  وقدم   

كادميية التي تطرحها،  وتطورها يف اخلطط الدرا�ضية والربامج الأ
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�ضمن  ارتكزت  التي  العاملية  نحول  للتحول  خطتها  اإىل  م�ضريا 

امل�ضتويات  يف  اجلامعة  عمليات  كافة  مراجعة  على  منهجيتها 

دارية والطالبية، و�ضول اإىل حتقيق اجلودة ال�ضاملة  كادميية والإ الأ

يف مدخالت اجلامعة وعملياتها وخمرجاتها.

 من جانبه اأكد �ضفري اجلمهورية الرتكية يف عمان �ضدات اونال 

ردنية  خوية الأ متانة العالقات الأ

لفتا  ال�ضعبني،  تربط  التي 

بني  النظر  وجهات  تطابق  اإىل 

الق�ضايا  يخ�س  فيما  البلدين 

البلدان  ميثل  حيث  قليمية،  الإ

والتعاي�س  واحلوار  العتدال 

وتوافقها  املنطقة،  يف  ال�ضلمي 

يف اإقامة عالقات تعاون علمية 

ردنية  الأ اجلامعات  مع  وبحثية 

ت�ضهم يف ال�ضتفادة من خربات 

مب�ضرية  والدفع  اجلانبني 

تقدمهما وارتقائهما.

رئي�س جامعة موؤتة الدكتور 

ر�ضا اخلوالدة �ضكر يف ت�ضريح 

على  ردنية  الأ اجلامعة  له 

اللقاء  هذا  ملثل  ا�ضت�ضافتها 

الرتكية  التعاون مع اجلامعات  لتبادل  ي�ضكل فر�ضة حقيقية  الذي 

حاجة  موؤكدا  خرية،  الأ ال�ضنوات  يف  وعراقة  ازدهارا  حققت  التي 

الطرفني لال�ضتفادة من اخلربات العلمية التي حتت�ضنهما، ولفتا 

اإىل �ضرورة توطيد التعاون فيما يتعلق بالزيارات العلمية وما تتناوله 

املراكز البحثية التي ت�ضمها كل جهة لتغطية النق�س مبا يكمالن 

بع�ضهما البع�س.

اأ�ضار  مت�ضل  �ضياق  ويف 

رئي�س جامعة الطفيلة التقنية 

الدكتور �ضتيوي العبداهلل اإىل 

بالنفع  �ضتعود  التي  الفائدة 

هذا  عقب  جامعته  على 

عنه  �ضيتمخ�س  الذي  اللقاء 

توقيع عدد من التفاقيات مع 

اجلامعات الرتكية من �ضاأنها 

الطالبي  التبادل  تعزيز 

كادميي واإقامة املوؤمترات  والأ

والندوات امل�ضرتكة.

اأكد روؤيته  الوفد ال�ضيف 

التعاون  تعزيز  يف  امل�ضرتكة 

العلمية  العالقات  ومتتني 

مر الذي ي�ضب يف م�ضلحة  والثقافية وتوثيق عراها وتر�ضيخها الأ

قفزات علمية  ردنية حققت  الأ اأن اجلامعات  اإىل  البلدين، م�ضريا 

منطقة  يف  مثيالتها  بني  مكانتها  تر�ضيخ  من  مكنتها  واأكادميية 

و�ضط. ال�ضرق الأ

وخالل الزيارة جال الوفد على عدد من املراكز البحثية التي 

ت�ضمها اجلامعة اأبرزها مركز الوثائق واخلطوطات ومركز حمدي 

اجلامعة  جتربة  على  اطلع  حيث  اجلذعية،  اخلاليا  ومركز  منكو 

التي  والنتائج  املتخ�ض�ضة ومنهجيتها  بحاث  الأ ردنية يف جمال  الأ

خل�ضت اإليها.

اإ�ضــــاءات
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لت�ضنيع  تطبيقية  بحثية  م�ضاريع   - الردنية   اأخبار 

تقرحات  وعالج  الركبة  مفا�ضل  وترميم  ب�ضرية  قرنية 

اجللد اأبرز امل�ضاريع التي ينفذها مركز العالج باخلاليا 

ردنية. اجلذعية يف اجلامعة الأ

قال:  العبادي  عبداهلل  الدكتور  للمركز  العام  املدير 

تب�ضر بنجاحات كبرية،  امل�ضاريع  ولية لهذه  الأ النتائج  اإن 

يجهدون  بحاث  الأ هذه  على  القائمني  اأن  اإىل  م�ضريا 

للح�ضول  املقبلة  ال�ضهور  خالل  بحاث  الأ هذه  ل�ضتكمال 

على النتائج النهائية.

البحثية  امل�ضاريع  الكثري من  لديه  املركز  اأن  واأ�ضاف 

القلب  ع�ضلة  �ضعف  بعالج  املتعلقة  للتنفيذ  اجلاهزة 

والف�ضل الكلوي والكبد واأمرا�س الع�ضالت املوروثة، ولكن 

ننتظر اأن يتوفر الدعم املايل لتنفيذ تلك امل�ضاريع.

م�ضتقات  تطوير  اإىل  يهدف  املركز  اأن  اإىل  واأ�ضار 

لعدة  الطب  على  ا�ضتع�ضت  للعالج  �ضريرية  ومنتجات 

بحاث  عقود ول يوجد لها عالج �ضاف، اإ�ضافة اإىل جذب الأ

والعربية  الوطنية  الكفاءات  وتدريب  ردن  لالأ التطبيقية 

وبالتايل  احلديثة،  التقنيات  من  الق�ضوى  لال�ضتفادة 

اجلمع بني التطبيق والبحث والتعليم.

وبني الدكتور العبادي اأن املركز ي�ضم عددا كبريا من 

اخلاليا  زراعة  جمال  يف  املتميزة  واخلربات  الكفاءات 

ردنية  وف�ضلها ودرا�ضتها جمهريا ووراثيا، من اجلامعة الأ

خرى. ردنية الأ ومن اجلامعات الأ

ال�ضريرية  املنتجات  لت�ضنيع  ق�ضم  على  املركز  يحتوي  كما 

الهواء  لتعقيم  حديثة  بتقنية  مزود  وهو  الب�ضري  التطبيق  ذات 

حدث معايري الت�ضنيع اجليد.  والتحكم فيه، مما يجعله مطابقا لأ

اإجراء العمليات اخلفيفة  وي�ضم املركز وحدة �ضريرية قادرة على 

واملتو�ضطة بوا�ضطة املجهر اجلراحي.

وك�ضف العبادي عن النتهاء من بناء املركز يف حرم اجلامعة 

ي�ضتقطب  اأن  متوقعا  املقبل،  العام  بداية  ر�ضميا  ليفتتح  ردنية،  الأ

اخلدمات  هذه  ن  لأ افتتاحه  عند  املنطقة  انحاء  كافة  من  مر�ضى 

غري متوفرة يف بلدان املنطقة.

اإ�ضــــاءات

افتتاح مبنى مركز العالج باخلاليا اجلذعية 

ر�سميا بداية العام املقبل

وفيما يتعلق بالدعم الذي يتلقاه املركز اأو�ضح الدكتور العبادي 

اجلامعة  يف  العلمي  البحث  عمادة  من  الدعم  يتلقى  املركز  اأن 

ال�ضعودي  ال�ضندوق  ومن  العلمي  البحث  دعم  و�ضندوق  ردنية  الأ

ردن. للتنمية اإ�ضافة اإىل بع�س اأهل اخلري يف الأ

املركز  اأن  بني  حاليا،  املركز  املر�ضى يف  ا�ضتقبال  وبخ�ضو�س 

ردنية، ومن القطاع  ي�ضتقبل املر�ضى من خالل م�ضت�ضفى اجلامعة الأ

اخ�ضاعهم  يتم  حيث  انف�ضهم،  املر�ضى  طريق  عن  اأو  اخلا�س 

يتم  ال�ضروط  هذه  مع  حالتهم  تطابق  مت  واذا  الدرا�ضة  ل�ضروط 

اإدخالهم للدرا�ضة دون اأن يتحملوا اأي اأعباء مالية.
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مديونية  تراكم  من  جامعات  روؤ�ضاء  حذر   - الغول  زكريا 

املخرجات  م�ضتوى  تراجع  اإىل  يوؤدي  الذي  مر  الأ اجلامعات، 

كادميية وهجرة الكفاءات العلمية. الأ

الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  عقده  اجتماع  خالل  وقالوا 

ال�ضلبية على  باآثارها  تلقي  تزال  ما  املديونية  اإن  الطراونة  اخليف 

الالزمة  التحتية  البنى  وعلى  اململكة،  يف  العايل  التعليم  م�ضتوى 

للقيام بالعملية التعليمية، وعلى امكانيات التطوير والتقدم يف ظل 

التحولت العاملية يف هذا ال�ضان.

ودعا املجتمعون اىل تطوير الجتماع لي�ضار اإىل ت�ضكيل جلنة 

من اع�ضائه ومن ذوي الخت�ضا�س لتكون مبثابة جلنة ا�ضت�ضارية 

النهو�س  يف  مل�ضاعدتها  خرى  الأ اجلامعات  على  التجربة  وتعميم 

ردن. كادميية يف الأ مبهامها وتطوير العملية الأ

وتناولوا اآليات الق�ضاء على عجز موازنة اجلامعات، مطالبني 

اإىل  اإ�ضافة  املوازنة،  للجامعات يف  املايل  القيد  ا�ضتقالل  ب�ضرورة 

فيها، وتخفي�س  نفاق  الإ تقليل  ل�ضيا�ضات  دارات اجلامعية  الإ اتباع 

عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات، حيث ميكن حتقيق ذلك بتوجيه 

الذين  الطلبة  وتقليل عدد  كلفة،  قل  الأ التقني  التعليم  اإىل  الطلبة 

»التوجيهي«  العامة  الثانوية  الدرا�ضة  �ضهادة  امتحان  اإىل  ي�ضلون 

روؤ�ساء جامعات يعاين�ن

اأزمة التعليم العايل

اإ�ضــــاءات

عن طريق اإن�ضاء امتحان يف ال�ضف العا�ضر يوجه بع�س الطلبة اإىل 

كادميي. التعليم املهني واآخرين اإىل الأ

ردنية و�ضعت خطة ا�ضرتاتيجية  وقال الطراونة اإن اجلامعة الأ

اجلامعة  عمليات  كافة  مراجعة  على  قامت  العاملية  نحول  للتحول 

حتقيق  اإىل  و�ضول  والطالبية،  دارية  والإ كادميية  الأ امل�ضتويات  يف 

وخمرجاتها  وعملياتها  اجلامعة  مدخالت  يف  ال�ضاملة  اجلودة 

ت�ضم �ضتة حماور اأ�ضا�ضية هي: العملية التعليمية والتعلمية والبحث 

داري والتنظيمي  العلمي وخدمة املجتمع والبيئة اجلامعية والبناء الإ

و�ضمان اجلودة والتعلم امل�ضتمر.

ردنية قطعت �ضوطا كبريا يف تنفيذ  واأ�ضار الطراونة اإىل اأن الأ

نفاق  الإ زيادة  خالل  من  ال�ضرتاتيجية  للخطة  الجرائية  اخلطة 

على البحث العلمي وا�ضتقطاب الطلبة املتفوقني واملتميزين علميا 

والتوا�ضل مع الطلبة اخلريجني، واآخرها رابطة اخلريجني املوجودة 

وربط  الب�ضرية  املوارد  ملفات  واأر�ضفة  العربية،  مارات  الإ دولة  يف 

دارية وحو�ضبتها. عمليات اجلامعة الإ

و�ضدد الطراونة على اأن عجز املوازنة الذي بلغ قرابة الـ)50( 

خططها  يف  اجلامعة  م�ضي  اأمام  كبريا  عائقا  يقف  دينار  مليون 

التطويرية والتعليمية ويف بناها التحتية ومرافقها وحت�ضني رواتب 
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اإ�ضــــاءات

دارية، وم�ضاعفة ميزانيات البحث العلمي  كادميية والإ طواقمها الأ

وتوفري البيئة املالئمة لت�ضجيعه.

للتعليم  وطنية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  �ضرورة  اإىل  الطراونة  ودعا 

اخلطط  تو�ضع  ثم  هداف  والأ احلاجات  �ضوئها  يف  يحدد  العايل 

بناء على ذلك، ومتنح اجلامعات ال�ضتقاللية لتطبيق وتنفيذ تلك 

اخلطط مبا يتوافق مع خ�ضو�ضية كل منها.

تبذل  اأن  اجلامعات  على  اإن  البخيت  الدكتور  قال  جانبة  من 

ق�ضارى جهدها يف البحث عن م�ضادر التمويل من خالل ال�ضتثمار 

و�ضبط النفقات.

عداد  لإ توجيهية  جلان  ت�ضكيل  �ضرورة  على  البخيت  وحث 

»الكتاب املرجع« يف اجلامعات واإعادة النظر باملتطلبات الجبارية 

منها  ومتكينهم  العربية  باللغة  الطلبة  معارف  وتعزيز  للجامعات، 

خرى. اإىل جانب اللغات الأ

واأكد البخيت على �ضرورة اإدخال م�ضاق »مناهج البحث العلمي« 

البكالويو�س  ملرحلة  التخرج  م�ضاريع  توىل  واأن  اإجباري،  كمتطلب 

اهتماما اأكرب.

ال�ضنوي  احلكومي  الدعم  اإن  املعاين  وليد  الدكتور  قال  بدوره 

لدعم  مليونا   25 منها  دينار،  مليون   70 لنحو  ي�ضل  للجامعات 

طراف. �ضندوق الطالب الفقري، والباقي يذهب اإىل جامعات الأ

ا�ضتنزاف  اإىل  �ضتوؤدي  اأن مديونية اجلامعات  املعاين  واأ�ضاف 

اأع�ضاء  على  احلفاظ  اأو  ال�ضتقطاب  على  قدرتها  وعدم  العقول، 

الهيئة التدري�ضية.

البدور  الدكتور �ضلمان  اأما عن واقع احلال يف اجلامعات قال 

ان املديونية اأثرت �ضلبا على اإمكانية توفري البنى التحتية الالزمة 

تهالك  يف  و�ضوحا  اأكرث  تبدو  التي  التعليمية  بالعملية  للقيام 

املختربات واملن�ضاآت العلمية امل�ضاندة، وعدم قدرة اجلامعات على 

املن�ضاآت  لهذه  تفتقر  بع�س اجلامعات اجلديدة  اأن  بل  ا�ضتبدالها، 

اإىل عدم قدرتها على تنمية  �ضافة  لعدم قدرتها على توفريها بالإ

براجمها ملواكبة متطلبات الع�ضر والتكنولوجيا، موؤكدا اأن املديونية 

توؤثر اأي�ضًا وب�ضكل �ضلبي على امل�ضرية التعليمية وا�ضتقطاب الكفاءات 

والبتعاث وت�ضرب الكفاءات.

فيما اأرجع الدكتور علي حمافظة اأ�ضباب تراجع التعليم العايل 

�ضا�ضي والثانوي(، م�ضريا اإىل اأن  اإىل انتكا�ضة يف التعليم العام )الأ

التعليم العايل يدق ناقو�س اخلطر ومير مبنعطف تاريخي لبد من 

الوقوف عنده.

ردنية  الدكتور خالد الكركي ثمن التطور احلا�ضل يف اجلامعة الأ

اياه  وا�ضفا  اليجابي،  التغيري  اإىل  اأكادمييا يدعو  وقيادتها حراكا 

ردين. باأنه مدعاة للتفاوؤل والفخر باملنجز الأ

من  املزيد  اجلامعات  منح  اأهمية  الكركي  اأكد  ذلك  ومبوازاة 

احلرم  داخل  ال�ضتثمارات  يف  التو�ضع  اإمكانية  مع  ال�ضتقاللية 

اجلامعي.

اأنور  الدكتور  يرى  ردنية  الأ اجلامعات  واقع  حت�ضني  وحول 

يف  وال�ضعف  القوة  جوانب  على  ال�ضوء  ت�ضليط  �ضرورة  البطيخي 

دارية، ومدى توا�ضل  خمتلف حماور العملية التعليمية والبحثية والإ

مر الذي  اجلامعة وتفاعلها مع جمتمعاتها الداخلية واخلارجية، الأ

ي�ضاعد يف ر�ضم اخلطط ال�ضرتاتيجية الق�ضرية واملتو�ضطة املدى 

دارية يف و�ضعها لتعزيز  كادميية واجلهات الإ ق�ضام الأ واإ�ضراك الأ

مكامن القوة وت�ضحيح مواطن ال�ضعف. 

واأكد البطيخي متوافقا مع ما �ضلف اأهمية رفع معدلت القبول 

خم�ض�ضات  وزيادة  العليا  الدر�ضات  طلبة  على  الرتكيز  و�ضرورة 

اإليه اجلامعات  الذي و�ضلت  امل�ضتوى  العلمي للحفاظ على  البحث 

ومتكينها من خو�س غمار العاملية.
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اإ�ضــــاءات

من  لعدد  اجتماعا  ردنية  الأ اجلامعة  نظمت   - الغول  زكريا    

ردنية احلكومية واخلا�ضة مع احتاد اجلامعات  ممثلي اجلامعات الأ

التعاون  توطيد  واآليات  �ضبل  ملناق�ضة   )UNIMED( املتو�ضطية 

كادميي والبحثي بني اجلانبني. الأ

ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  تراأ�ضه  الذي  الجتماع  وتناول 

الكليات العلمية الدكتور عزمي حمافظة تعريف امل�ضاركني بفر�س 

العلمية  والربامج  امل�ضاريع  واإن�ضاء  والطالبي  كادميي  الأ التبادل 

عوام  لالأ الوروبي  الحتاد  من  املتوفرة  التمويل  وفر�س  امل�ضرتكة 

 )Erasmus Mundus( برناجمي  خالل  من   2020-2014
.)Horizon 2020(و

على  النفتاح  اإىل  ت�ضعى  ردنية  الأ اجلامعة  اإن  حمافظة  وقال 

قليمية من خالل التاأكيد على زيادة التبادل  اجلامعات العاملية والإ

الثقايف والعلمي لإجناح الدور الريادي الذي ت�ضطلع به اجلامعة.

واأ�ضار حمافظة اإىل خطة اجلامعة ال�ضرتاتيجية للتحول نحو 

العاملية الرامية اإىل تعزيز جودة ونوعية البحث العلمي وخمرجات 

امل�ضنفة  اجلامعات  بني  رائدة  جامعة  لتكون  التعليمية  عملياتها 

ردنية  بحث التعاون العلمي والبحثي بني اجلامعات الأ

)UNIMED( واحتاد اجلامعات املت��سطية

عامليًا من خالل توفري اخلربة التعليمية والتعلمية املتميزة لطلبتها، 

ون�ضرها،  والتطبيقية  النظرية  املعرفة  نتاج  لإ بحثية  برامج  وتبني 

وامل�ضاهمة ب�ضكل فعال يف بناء ثقافة التعّلم امل�ضتمر.

من جانبه عر�س املدير التنفيذي لحتاد اجلامعات املتو�ضطية 

الحتاد  عن  نبذة  �ضكالي�ضي  مار�ضيلو  الدكتور   )UNIMED(

يف  ونظرياتها  املتو�ضطية  اجلامعات  ت�ضبيك  يف  واأدواره  واأهدافه 

خمتلف دول العامل.

تتبناها  اإىل �ضرورة و�ضع ا�ضرتاتيجية �ضاملة  ودعا �ضكالي�ضي 

الكادميي  التعاون  عالقات  وتر�ضيخ  لتاأطري  ردنية  الأ اجلامعات 

اأولوياتها  يحدد  منهجي  اإطار  �ضمن  الطالبي  والتبادل  والبحثي 

واحتياجاتها.

 ويف ذات ال�ضياق اأعرب ممثلو اجلامعات امل�ضاركة عن تقديرهم 

ردنية هذا اللقاء الذي ي�ضكل فر�ضة حقيقية  ل�ضت�ضافة اجلامعة الأ

لتعزيز التعاون مع اجلامعات العاملية، موؤكدين �ضرورة العمل على 

املتاحة مبا يحقق تقدم  والفر�س  العلمية  ال�ضتفادة من اخلربات 

ردن وازدهاره. الأ
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لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل  امللك  كلية  طرحت   - الكايد  هبة 

ال�ضرق  م�ضتوى  على  مرة  ول  لأ ردنية  الأ اجلامعة  يف  املعلومات 

و�ضط ماج�ضتري »ذكاء ال�ضبكة« مب�ضاريه ال�ضامل والر�ضالة بدءا  الأ

ول للعام اجلامعي 2014/2015. من الف�ضل الدرا�ضي الأ

معلومات  تكنولوجيا  ق�ضم  لرئي�س  وفقا  الربنامج  ويغطي 

عمال الدكتور علي الرو�ضان العديد من جمالت علم احلا�ضوب  الأ

التعمق يف جمال  اإىل  �ضافة  بالإ الذكية  وتطبيقات �ضبكة النرتنت 

حتليل ال�ضبكات الجتماعية.

�ضبكات  من  كل  الربنامج  يغطيها  التي  املو�ضوعات  وت�ضمل 

النرتنت و�ضريتها، واحلو�ضبة ال�ضحابية، وحتليل البيانات الكبرية، 

والتمثيل املرئي للبيانات، والدلئل الرقمية والتنقيب عن البيانات، 

طور  يف  حديثة  اأخرى  وموا�ضيع  املتنقلة،  نظمة  الأ وتطبيقات 

الدرا�ضة والبحث العلمي.

اأ�ضاتذة  من  جمموعة  ُيدّر�ضه  الذي  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�ضار 

عمال يف الكلية بواقع بواقع 33 �ضاعة  ق�ضم تكنولوجيا معلومات الأ

مثل  املعلومات  بتكنولوجيا  املرتبطة  التخ�ض�ضات  يقبل  معتمدة؛ 

معلومات  واأنظمة  احلا�ضوبية،  املعلومات  واأنظمة  احلا�ضوب،  علم 

احلا�ضوب،  وهند�ضة  عمال،  الأ معلومات  وتكنولوجيا  عمال،  الأ

الر�ضم  وعلم  احلا�ضوب،  و�ضبكات  الربجميات،  وهند�ضة 

احلا�ضوبي.

ماج�ستري ذكاء ال�سبكة

مطلع العام اجلديد

ردنية ل�ضتقبال    حممد مبي�ضني – ت�ضتعد اجلامعة الأ

وىل من طلبة برنامج الدبلوم املهني يف اإدارة  الدفعة الأ

ول للعام  الت�ضدير وال�ضترياد مطلع الف�ضل الدرا�ضي الأ

اجلامعي 2014/2015.

عمال يف اجلامعة   والربنامج الذي وّطن يف كلية الأ

ول  بدعم من منظمة التجارة العاملية )WTO( يعد الأ

ب�ضرية  اإعداد كفاءات  اإىل  من نوعه يف املنطقة ويهدف 

الت�ضدير  ن�ضاطات  يف  وعملية  علمية  قدرات  لديها 

وال�ضترياد املختلفة.

وقال مدير كر�ضي منظمة التجارة العاملية يف اجلامعة 

ا�ضتقبال  يف  �ضتبا�ضر  اجلامعة  اإن  عو�س  طالب  الدكتور 

طلبات الطلبة الراغبني باللتحاق بالربنامج خالل فرتة 

ول من  ت�ضجيل طلبة الدرا�ضات العليا للف�ضل الدرا�ضي الأ

العام اجلامعي املقبل.

اأن  ردنية«  الأ لـ«اأخبار  ت�ضريحات  واأ�ضاف عو�س يف 

جراءات العلمية  الربنامج الذي يركز على اجلوانب والإ

لعمليات ال�ضترياد والت�ضدير يوجب على الطالب اإكمال 

)24( �ضاعة معتمدة خالل عام درا�ضي.

وي�ضعى الربنامج - وفقا لعو�س - اإىل اإك�ضاب الطلبة 

داء وظائف الت�ضدير بفعالية يف البيئة  مهارات لزمة لأ

الدولية من خالل التعرف على خماطر التبادل التجاري 

والتاأمني  والتمويل  والدفع  ال�ضحن  وطرق  والقوانني 

طار القانوين لعمليات ال�ضترياد والت�ضدير. والإ

 ويتناول الدبلوم يف خمتلف م�ضاقاته اإدارة ال�ضترياد 

والت�ضدير وطرق الدفع والتمويل الت�ضديري و�ضيا�ضات 

الت�ضعري والتجارة اللكرتونية واأ�ضا�ضيات قانون التجارة 

مدادات والتفاو�س التجاري وات�ضالت  الدولية واإدارة الإ

عمال واإدارة املعار�س الدولية واإدارة املبيعات والرتويج  الأ

الدويل.

وىل من ا�ستقبال الدفعة الأ

طلبة دبل�م الت�سدير وال�سترياد
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خبارية  ردنية موؤخرًا عددا من ن�ضراتها الإ اإبراهيم ذياب - اأ�ضدرت اجلامعة الأ

باللغة الإجنليزية )الكرتونية ومطبوعة( ت�ضم باقة منتقاة من اأخبار اجلامعة التي 

كادميي فيها. تعك�س التطور الأ

خبار املعززة بال�ضور والروابط املفيدة،  وا�ضتملت الن�ضرات على ق�ضم رئي�ضي لالأ

واأق�ضام فرعية تنوعت بني »�ضخ�ضية العدد« من اأ�ضاتذة اجلامعة املرموقني علميا، 

�ضافة اإىل زاوية  و»خريج من اجلامعة« ممن متيزوا يف حياتهم العلمية والعملية، بالإ

»�ضهادات« �ضاغتها اأقالم عدد من اخلربات وزوار اجلامعة.

يف  املن�ضورة  خبار  الأ من  عدد  على  ال�ضحافة«  يف  ردنية  »الأ زاوية  واحتوت 

كادميي، كما احتوت  والأ العلمي  ون�ضاطها  تناولت اجلامعة  التي  العاملية  ال�ضحافة 

هم الفعاليات القادمة. الن�ضرة على زاوية لأ

رئي�س التحرير الدكتور حممد وليد البط�س نائب رئي�س اجلامعة ل�ضمان اجلودة 

والبحث العلمي اأكد اأهمية عر�س اجلامعة ملنجزاتها وخطواتها الواثقة التي حققتها 

يف تنفيذ ا�ضرتاتيجياتها للو�ضول اإىل العاملية.

وقال اإن فريق العمل يقوم على اإر�ضال الن�ضرات اإىل قائمة بريدية ت�ضم ما يزيد 

عن مئة األف عنوان من املهتمني واملتابعني لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف 

اأن العمل جار على رفع العدد لي�ضل اإىل ربع مليون عنوان بريدي  العامل، م�ضيفا 

عداد القادمة. خالل الأ

كادميية من عدة زوايا �ضمت يف ع�ضوية حتريرها  الن�ضرة التي جاءت فكرتها تعريفا باجلامعة واإبرازا لدورها ومكانتها العلمية والأ

كل من مدير العالقات الدولية ومدير الإعالم والعالقات العامة ومدير مركز العتماد و�ضمان اجلودة ومديرة مركز احلا�ضوب وعددا 

خرين. ع�ضاء الآ من الأ

جنليزية ن�سرة اإخبارية باللغة الإ

املعلومات يف اجلامعة  لتكنولوجيا  الثاين  امللك عبداهلل  كلية  تطرح   - الكايد  هبة 

اختياري  كمتطلب  الجتماعي«  التوا�ضل  »�ضبكات  م�ضاق  ردن  الأ مرة يف  ول  لأ ردنية  الأ

جلميع الطلبة اعتبارا من العام اجلامعي اجلديد.

علي  الدكتور  عمال  الأ معلومات  تكنولوجيا  ق�ضم  لرئي�س  وفقا   - املادة  وتهدف 

التوا�ضل  ب�ضبكات  املتعلقة  العامة  �ضا�ضية  الأ باملفاهيم  الطلبة  تعريف  اإىل  الرو�ضان- 

مع  واإدارتها  با�ضتعمالها  البدء  كيفية  اإىل  �ضافة  بالإ العملية،  وتطبيقاتها  الجتماعي 

املتعلقة  خالقيات  والأ مان واجلرائم اللكرتونية  والأ خذ بعني العتبار اخل�ضو�ضية  الأ

بحقوق امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع. 

اإن املادة يقدم تطبيقات خمتلفة ميكن ال�ضتفادة منها من خالل  وقال الرو�ضان 

ا�ضتخدام �ضبكات التوا�ضل كالت�ضويق اللكرتوين، واإدارة العالقات العامة، والبحث عن 

فر�س عمل.

واأ�ضار اإىل اأن املادة التي �ضُيّدر�ضها جمموعة من اأ�ضاتذة ق�ضم تكنولوجيا معلومات 

عمال يف الكلية بواقع ثالث �ضاعات معتمدة؛ تطرحها الكلية �ضمن املجموعة الفرعية  الأ

الثالثة من اخلطة الدرا�ضية للطلبة.

ردن ول مرة يف الأ يطرح لأ

مادة تبحث )�سبكات الت�ا�سل الجتماعي(
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Two UJ Faculty Members among
the World’s Most Influential Scientific Minds

Distinguished Professor Ali Nayfeh, Department 
of Mechanical Engineering, and Professor Shaher 
Momani, Department of Mathematics, have been 
listed recently among “The World>s Most Influential 
Scientific Minds” by Thomson Reuters.
According to Thomson Reuters:
“Everyone acknowledged in this book is a person of 
influence in the sciences and social sciences. They 
are the people who are on the cutting edge of their 
fields. They are performing and publishing work that 

their peers recognize as vital to the advancement of 
their science. These researchers are, undoubtedly, 
among the most influential scientific minds of our 
time.”
Notably, Professor Nayfeh was among nine 
individuals from around the globe honored by The 
Franklin Institute for outstanding scientific and 
business achievements where he was awarded 
the 2014 Benjamin Franklin Medal in Mechanical 
Engineering.

UJ recently celebrated its 49th graduation ceremonies which 
were held June 19-26.  Seven thousand students received 
their certificates in the midst of their families and friends.  The 
ceremonies were broadcast live via the Graduation Ceremony 
Media Website.
Celebrating their commencement to a whole new phase of their 
lives, the students attended the ceremonies with aspirations to 
a better future, realizing that UJ graduates are among the most 
employable in Jordan.
The university encompasses 20 faculties and offers more than 
3500 courses to meet the needs of its students, and has graduated 
more than 170,000 students since its establishment in 1962.

UJ 2014 Class Graduation Ceremonies

www.ju.edu.jo/Newsletter
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اجلامعة  اأطلقت   - ردنية  الأ  اأخبار 

والكوارث  زمات  الأ دارة  لإ خطتها  ردنية  الأ

قد  التي  واملحتملة  الطارئة  واحلوادث 

املادية  اخل�ضائر  من  للتقليل  تواجهها 

والب�ضرية املرتتبة عليها.

خارطة  ت�ضكل  التي  اخلطة،  وتهدف 

على  يتوجب  التي  جراءات  الإ حتدد  طريق 

ملواجهة  اتباعها  اجلامعه  يف  العاملني 

الطارئه  واحلالت  والكوارث  املخاطر 

اإىل  ملواجهتها،  اجلامعة  جاهزية  وزيادة 

زمات واملحافظة  تعزيز الفاعلية يف اإدارة الأ

على املوارد املائية والب�ضرية، مبا يعك�س جوا 

�ضتاذ  لأ ال�ضمادي- �ضدر حديثا   �ضناء 

ردنية  ال�ضرف يف ق�ضم التاريخ باجلامعة الأ

بعنوان  كتاب  حتاملة  عبده  حممد  الدكتور 

بني  مقارنة  وفل�ضطني  ندل�س  الأ يف  »اليهود 

تاريخني« يقارن فيه بني حياة اليهود يف ظل 

ندل�س وحياة امل�ضلمني  حكم امل�ضلمني يف الأ

يف ظل حكم اليهود يف فل�ضطني.

اأربعمائة  يف  يقع  الذي  الكتاب  ويهدف 

�ضفحة اإىل التذكري ببع�س احلقائق املتعلقة 

واللتزام  العهود  احرتام  عدم  يف  باليهود 

اتفاقيات  اأية  جدوى  وعدم  باملواثيق، 

املحتلني،  الغا�ضبني  اليهود  مع  توقع  �ضالم 

لنق�ضهم لها وعدم احرتامها.

ول الذي يقع يف اأربعة ف�ضول  الباب الأ

قبل  وانت�ضارهم  اليهود  لتاريخ  يعر�س 

يف  لهم  الذهبي  والع�ضر  ندل�س،  الأ فتح 

اليهود  غدر  مو�ضوع  اإىل  اإ�ضافة  ندل�س،  الأ

بامل�ضلمني واأثره على الت�ضامح معهم.

خ�ضوع  فيناق�س  الثاين  الباب  اأما 

�ضبانية وطردهم  اليهود ملحاكم التفتي�س الإ

اإ�ضــــاءات

زمات والك�ارث دارة الأ خطة لإ

حتاملة يقارن تاريخ اليه�د بني الندل�س وفل�سطني

واليهود واخلالفة  �ضبانية،  الإ را�ضي  الأ من 

العثمانية،  الدولة  عهد  يف  �ضالمية  الإ

ندل�س ودورها  واحلركة ال�ضهيونية ويهود الأ

يف احتالل فل�ضطني، وامل�ضلمون حتت حكم 

اليهود يف فل�ضطني. 

ال�ضور  من  عددًا  الكتاب  ويت�ضمن 

امل�ضلمني  ح�ضارة  جوانب  بع�س  توثق  التي 

يومنا  اإىل  قائمة  تزال  ل  التي  ندل�س  الأ يف 

هذا، اإىل جانب عدد اآخر من ال�ضور التي 

اليهود  ارتكبها  التي  واملذابح  املجازر  توثق 

امل�ضلمني  من  برياء  الأ بحق  فل�ضطني  يف 

والعرب.

اأبرز  الدكتور حتامله من  اأن  اإىل  ي�ضار 

وعمل  ردن،  الأ يف  التاريخيني  املوؤرخني 

رئي�ضا لق�ضم التاريخ اأكرث من مرة يف كلية 

داب باجلامعة، وهو نائب لرئي�س جمعية  الآ

وحتى   2000 �ضنة  منذ  ردنيني  الأ املوؤرخني 

ن. الآ

املوؤرخ  و�ضام  يحمل  الذي  احلتاملة 

عديدة  من�ضورة  وكتب  بحوث  له  العربي 

ع�ضية  ندل�س  الأ م�ضلمي  »حمنة  كتاب  منها 

�ضقوط غرناطة«، وكتاب »التن�ضري الق�ضري 

ندل�س«، وكتاب »التهجري الق�ضري  مل�ضلمي الأ

للمور�ضيكيني خارج �ضبه جزيرة ايبرييا يف 

وكتاب   ،»1621–  1598 فيليب  امللك  عهد 

»ثورة  كتاب  اأي�ضا  و  بلن�ضية«،  »مور�ضيكيو 

املجاهد املور�ضيكي �ضليم املن�ضور«.

مان والرتياح النف�ضي لدى  من ال�ضعور بالأ

الطلبة والعاملني.

من  عددا  اجلامعة  اإدارة  و�ضكلت 

اللجان امل�ضرفة على اإدارة احلالة الطارئة 

واللجنة  زمات،  الأ دارة  لإ العليا  اللجنة  هي 

التنفيذية اإىل جانب عدد من فرق الطوارئ 

واأ�ضدرت  اخت�ضا�ضه.  ح�ضب  كل  املختلفة 

عامليها  على  كتيبا خا�ضا عممته  اجلامعة 

جراءات العامة واخلا�ضة  وطلبتها يو�ضح الإ

واحلالت  زمات  بالأ اتباعها  الواجب 

الطارئة، وكيفية التعامل معها.

اأعد الن�س: الطلبة املتدربون من كلية 

الإعالم / جامعة الريموك 
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ردنية للوطن )7141( طالبا  زكريا الغول - زفت اجلامعة الأ

ربعني. وطالبة من خريجي الفوج التا�ضع والأ

 )5587( البكالوريو�س  ملرحلة  اخلريجني  الطلبة  عدد  وبلغ 

وللدبلوم املهني )624( واملاج�ضتري والخت�ضا�س العايل )747( 

وللدكتوراه )183(.

والت�ضجيل  القبول  وحدة  اأعدتها  التي  الإح�ضائيات  واأظهرت 

ح�ضلوا  اخلريجني  من   )38.16%( ن�ضبته  ما  اأن  اجلامعة  يف 

على تقدير ممتاز وجيد جدا، فيما ح�ضل )%44.76( منهم على 

تقدير جيد.

ردنية الدكتور اخليف الطراونة ارتفاع  واأرجع رئي�س اجلامعة الأ

القرار الذي  اإىل  ن�ضبة احلا�ضلني على تقديري ممتاز وجيد جدا 

اتخذته اجلامعة موؤخرا بتعديل نظام العالمات بحيث يتكون من 

اثنتي ع�ضرة فئة بدل من ثمان فئات ح�ضب النظام ال�ضابق، لتوفري 

اأكرب قدر من املرونة لع�ضو هيئة التدري�س واإن�ضاف الطالب وتعزيز 

قدرته على املناف�ضة.

�ضعي  اإىل  اخلريجني  للطلبة  وجهها  كلمة  يف  الطراونة  واأ�ضار 

بني جامعات  ت�ضتحق  الذي  موقعها  احتالل  اإىل  ردنية  الأ اجلامعة 

خطة  خالل  من  العايل،  التعليم  يف  ومتيزا  جودة  كرث  الأ العامل 

وموؤ�ضرات  ونواجته  التعلم  اأهداف  درا�ضة  على  تقوم  ا�ضرتاتيجية 

العمل  �ضوق  يواكب  مبا  ولويات  الأ حتديد  واإعادة  املفتاحية  داء  الأ

الفر�س  حمدود  التناف�ضية  عايل  جمتمع  يف  واحتياجاته  املتغري 

مكانات، اإىل جانب تدار�س طرق جلب الدعم والتمويل وتوليد  والإ

ربعني ردنية« يف عر�سها ال�سن�ي تزف لل�طن ف�جها التا�سع والأ »الأ

تغطية  وي�ضاعد يف  للجامعة،  الذاتي  الكتفاء  يحقق  امل�ضاريع، مبا 

كلفة الدرا�ضة، يف الوقت الذي انخف�س فيه حجم الدعم احلكومي 

الذي كان يرفد خزينتها ليقرتب من ال�ضفر.

تلك  يف  كبريا  �ضوطا  قطعت  اجلامعة  اأن  الطراونة  واأو�ضح 

قدرة  يف  جنوم  خم�س  ت�ضنيف  على  حازت  اأنها  خا�ضة  اخلطة، 

و�ضهولة  التعليمية،  البيئة  وت�ضهيالت  التوظف  على  اخلريجني 

عاقات، ح�ضب  الو�ضول من حيث املنح املقدمة واخلدمات لذوي الإ

ت�ضنيف )QS( العاملي للجامعات. 

واإرادة  باملعرفة  الت�ضلح  �ضرورة  اإىل  الطلبة  الطراونة  ودعا 

فكار  الأ على  بال�ضيطرة  وروا�ضبه  للما�ضي  ال�ضماح  وعدم  التغيري 

حالم  لالأ العنان  واإطالق  والف�ضاد  الفرقة  وجمابهة  والقيم، 

والطموحات.

وحث الطراونة على اأخذ العرب والدرو�س من املنا�ضبات الوطنية 

ردن؛ كالكرامة وال�ضتقالل وعيد اجلي�س، ملواجهة  التي مير بها الأ

تاريخي غاية باحل�ضا�ضية  التحديات يف ظل منعطف  اأ�ضكال  كافة 

مة العربية، اإذ متلي مفرداته جملة من  والتعقيد، يكابده الوطن والأ

املتغريات ر�ضم مالحمها ما ا�ضطلح على ت�ضميته »الربيع العربي«.

اإن  ال�ضرعة  نايل  الدكتور  الطلبة  �ضوؤون  عميد  قال  جانبة  من 

يف  املختلفة  والدوائر  الوحدات  مع  بالتعاون  عملت  العمادة  كوادر 

ظهار حفل التخريج باأبهى �ضورة بحيث  اجلامعة على قدم و�ضاق لإ

ردنية واألق طلبتها وكوادرها. يليق مبكانة الأ

من  عدد  ا�ضتحداث  على  عملت  اجلامعة  اأن  واأ�ضاف 

اأكرث من )38%( من اخلريجني
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والدويل،  املحلي  العمل  �ضوقي  احتياجات  يلبي  مبا  التخ�ض�ضات 

اجلامعة،  امتحانات  كافة  حو�ضبة  على  جار  العمل  اأن  اإىل  م�ضريا 

يزيد على )44(  ما  ن  الآ ت�ضم  اأن اجلامعة  ال�ضدد  لفتا يف هذا 

من  اجنبي  طالب  اآلف   )5( زهاء  بينهم  من  وطالبة  طالب  األف 

)72( جن�ضية عاملية.

وحث ال�ضرعة اخلريجني على التفاين والعمل بجد واإخال�س يف 

�ضهام يف  �ضبيل رفعة الوطن وتقدمه واملحافظة على مكت�ضباته والإ

بناء اأردن را�ضخ مزدهر.

رئي�س احتاد طلبة اجلامعة الطالب ثائر الفرحات و�ضف احلفل 

ردنية« قلب  بـ »تظاهرة وطنية« يجب احلفاظ على األقها لتبقى »الأ

الدولة الناب�س باحلياة على الرغم من التحديات وامل�ضاعب التي 

متر بها املنطقة العربية.

و�ضدد الفرحات على �ضرورة بقاء اخلريجني على توا�ضل دائم 

مع جامعتهم، م�ضريا اإىل اأن نية الحتاد تتجه اإىل ا�ضتحداث مكتب 

خا�س للتوا�ضل معهم ان�ضجاما مع روؤى اإدارة اجلامعة.

 بدوره متنى نائب رئي�س احتاد طلبة اجلامعة الطالب ها�ضم 

احلديد اأن يوا�ضل اخلريجون م�ضرية الإجناز والعطاء القائمة على 

ردن واألقه، اآمال اأن  الفكر والثقافة والريادة للحفاظ على تقدم الأ

مثل.  يكون الحتاد قد قام بدوره يف خدمتهم على الوجه الأ

الطلبة  ل�ضوت  حرا  منربا  و�ضيبقى  كان  الحتاد  اأن  واأكد 

اإدارة اجلامعة وموؤ�ض�ضاتها  وحلقة الو�ضل الناب�ضة ما بينهم وبني 

املختلفة. 

طالبا   )120( اجلامعة  رئي�س  كرم  اخلتامي  احلفل  وخالل 

يف  واملتفوقني  واملتميزين  والكليات  ق�ضام  الأ اأوائل  من  وطالبة، 

الن�ضاطات املختلفة وخدمة املجتمع. 

خمتلف  يف  والفعال  الدائم  حل�ضورهم  الطلبة  تكرمي  وجاء 

خري  اجلامعة  متثيلهم  اإىل  اإ�ضافة  وفعالياتها،  اجلامعة  اأن�ضطة 

متثيل يف خمتلف املحافل املحلية والدولية، وح�ضول بع�ضهم على 

جوائز عاملية واأو�ضمة وبراءات اخرتاع. 

ردنية  وىل من نوعها يف تاريخ اجلامعات الأ ويف �ضابقة تعد الأ

نقلت دائرة الإعالم بالتعاون مع مركز احلا�ضوب يف بث حي ومبا�ضر 

وقائع احتفالت التخريج على �ضفحة الكرتونية خا�ضة اأعدت لهذه 

.)http://ujnews2.ju.edu.jo( الغاية تتبع موقع اأخبارها

اإىل  ي�ضعى  العمل  كادر  اإن  ذياب  اإبراهيم  الدائرة  مدير  وقال 

اآخر امل�ضتجدات على  اآليات العمل ومواكبة  املزيد من التطوير يف 

ال�ضعيد الإعالمي، وزيادة فر�س التوا�ضل مع اجلمهورين الداخلي 

واإي�ضال  م  الأ اجلامعة  اهداف  جناح  ي�ضمن  مبا  واخلارجي 

ر�ضالتها.

منوذج على  واأ�ضار اىل اأن الدائرة تعمل على اأن ين�ضحب هذا الأ

كافة فعاليات اجلامعة وخ�ضو�ضا املوؤمترات العلمية وور�س العمل 

لنقل وقائعها على الهواء مبا�ضرة، اإىل جانب ما توفره عرب موقعها 

ن�ضطة اجلامعة. من اأر�ضيف مكتوب ومرئي لأ

ح�سل�ا على تقدير ممتاز وجيد جدا
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ردنية جتاوز باأفراحه حدود املكان، واأ�ضاء باألق متجدد  عر�س الأ

�ضماء فرع اجلامعة يف مدينة العقبة، احتفاءا بتخريج الفوج الثاين 

من طلبته ممن حملوا العلم و القلم و�ضاروا على درب املجد.

احلفل الذي اقيم يف فندق النرتكونتيننتال وبدعم من م�ضروع 

خمتلف  من  وطالبة  طالبا   )207( تخريج  �ضهد  زايد،  مر�ضى 

كليات الفرع اخلم�ضة، وح�ضور لفت من كبار امل�ضوؤولني يف اجلامعة 

هايل. ردنية وفرعها وجمع غفري من الأ الأ

ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  قال  للطلبة  ال�ضهادات  ت�ضليمه  وقبيل 

الدكتور اخليف الطراونة انه وبرغم التحديات الكبرية التي تقف 

منها  تعاين  التي  ال�ضعبة  املالية  و�ضاع  والأ الفرع  تطور  طريق  يف 

م وبالتايل فرعها يف العقبة من تفاقم املديونية وزيادة  اجلامعة الأ

اإل  تنفيذ خططها وبراجمها  التي حتول دون متكينها من  عباء  الأ

اأنها حتر�س على موا�ضلة م�ضريتها لتقدم م�ضتوى عال من نوعية 

داء املتميز والتو�ضع يف اأ�ضاليب البحث وال�ضتق�ضاء. التعليم والأ

اأن  ال�ضمور  هاين  الدكتور  العقبة  فرع  رئي�س  اأكد  حني  يف 

»فرع العقبة« يحتفي بتخريج ف�جه الثاين

�ضا�س  اجلامعة ومنذ اأن و�ضع جاللة امللك عبداهلل الثاين حجر الأ

هذا  لإجناح  جاهدة  ت�ضعى   2009 ني�ضان  يف  اجلامعة  مل�ضروع 

امل�ضروع التنموي الذي ي�ضهم يف تطوير املدينة التي تعترب منطقة 

جذب اقت�ضادي وا�ضتثماري واعد ومزدهر.

واأ�ضاف ال�ضمور اأن لدى اجلامعة خارطة طريق لتنفيذ روؤيتها 

امل�ضتقبلية خ�ضو�ضًا تطوير كلياتها وموؤ�ض�ضاتها البحثية لتكون اأكرث 

تاأهيل  جمالت  يف  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  وم�ضاندة  دعم  على  قدرة 

والدرا�ضات  البحوث  بنتائج  وتزويدها  الب�ضرية  الكوادر  وتدريب 

العلمية املتخ�ض�ضة.

والطلبة  كادميية  الأ ق�ضام  الأ اأوائل  تكرمي  وخالل احلفل جرى 

املتفوقني واملبدعني يف الن�ضاطات الالمنهجية اىل جانب اجلهات 

الداعمة لن�ضطة الفرع وفعالياته وهي م�ضروع مر�ضى زايد و�ضلطة 

واحة  و�ضركة  العقبة  تطوير  و�ضركة  اخلا�ضة  القت�ضادية  املنطقة 

ورجل  املنا�ضري  و�ضركة  ردنية  الأ الفو�ضفات  و�ضركة  للتطوير  اأيله 

عمال �ضالح البيطار.  الأ
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ي�م التخرج..... وم�عد مع الفرح

فادية العتيبي- يوم انتظروه بفارغ ال�ضرب، ليجنوا ثمار اجلد 

والتعب و�ضهر الليايل الذي ت�ضاركوا يف تكبده : اآباء واأبناء، يف موعد 

لتحقيقها،  انتظروها وجاهدوا  التي لطاملا  العمر  يجمعهم بفرحة 

في�ضعد الفوؤاد وتزول الهموم.

مهات، و  يوم علت فيه اأهازيج الغناء، و �ضمعت فيه زغاريد الأ

باء، مبتهجني  ملعت يف اأفقه م�ضاعر الفخر وقد انبعثت من عيون الآ

التي  الفرحة  لتحقيق  بالنهار  الليل  وا�ضلوا  وقد  اأكبادهم  بفلذات 

لبوابة  »مفتاحا«  لتكون  بتحقيقها،  حلموا  املهد  يف  كانوا  اأن  ومنذ 

الغد امل�ضرق الذي ينتظرهم، و»ب�ضرى خري« يزفونها ملن هم اأكرث 

من ي�ضتحقونها ردا وعرفانا لهم باجلميل.

»يوم التخرج« هذا اليوم الذي تعجز الكلمات فيه عن بوح ما 

يختلج القلوب من م�ضاعر توجها طعم النجاح الذي تلم�ضوا خيوطه 

منذ اأن ارتدوا روب التخرج وت�ضلموا �ضهاداتهم اجلامعية، ليتيقنوا 

باأن احللم اأ�ضبح حقيقة، وقد حان وقت القطاف.

ردنية« عددًا من  الأ »اأخبار  اأجرت جملة  ا�ضتطالع ميداين  يف 

طلبة  من  ربعني  والأ التا�ضع  الفوج  خريجي  من  باقة  مع  املقابالت 

التي  م�ضاعرهم  عن  فيها  حتدثوا  الكليات،  خمتلف  يف  اجلامعة 

التي  امل�ضتقبلية  وطموحاتهم  اآمالهم  اأ�ضمى  و  حلظتها،  انتابتهم 

لهم  �ضندا  كان  ملن  تقديرهم  يتنا�ضوا  اأن  دون  لتحقيقها،  ي�ضعون 

عن  اجلامعية  املرحلة  لجتياز  وداعما  الدرا�ضة،  �ضنوات  طيلة 

جدارة واقتدار.

كلية  يف  الريا�ضيات  ق�ضم  من  الهادي  عبد  يو�ضف  ماجد  هبة 

اأجمل  من  التخرج  حلظة  اأن  اأكدت  دفعتها  على  وىل  والأ العلوم 

بالتفوق  تكللت  اإذا  خ�ضو�ضا  املرء،  يعي�ضها  قد  التي  اللحظات 

والتميز يف تخ�ض�س اختاره مبح�س اإرادته وعن قناعة تامة تعود 

لرغبته يف تطبيق ما تعلمه يف جمال يحبه مثل »التدري�س«.

اأما الطالب حممد ح�ضني الزعبي من كلية الزراعة تخ�ض�س 

بفرحة  وتزينت  زادت  غامرة،  »فرحتي  فقال:  احليواين«  نتاج  »الإ

مراحل  يف  كنت  اأن  منذ  اأمامي  ال�ضعاب  كل  ذللت  التي  عائلتي 

وىل وحتى هذه اللحظة، رافقها حتفيزهم وت�ضجيعهم  الدرا�ضة الأ

�ضل ح�ضاد  بالأ املادي، هو  الدعم  اأ�ضكال  املتوا�ضل، وتقدمي كافة 

جهدهم الذي زرعوه يف داخلي«.

نتاج احليواين« فاأكد الزعبي  وحول �ضبب اختياره لدرا�ضة »الإ

اأن هذا التخ�ض�س �ضيفتح له اأبوابا وا�ضعة يف �ضوق العمل واملجالت 

التي يندرج حتتها هذا التخ�ض�س، لقلة خريجيه و�ضعف املناف�ضة 

على الوظائف.

اأما الطالبة مرينا مراد من كلية الفنون والت�ضميم وقد اختلطت 

عليها امل�ضاعر وباتت اأ�ضعب اإىل و�ضفها ح�ضب قولها.

قالت : »م�ضاعر ممزوجة بالفرح واحلزن تلك التي اأ�ضابتني؛ 

اجلد  يف  ق�ضيتها  �ضنوات  اأربع  عناء  ثمار  وقطف  بتخرجي  الفرح 
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والدرا�ضة واملثابرة والتميز، واحلزن ب�ضبب مغادرتي للجامعة التي 

الذين  واأ�ضدقائي  زمالئي  برفقة  الذكريات  اأجمل  فيها  نق�ضت 

الالمنهجية،  الن�ضاطات  الكثري من  الدرا�ضة  اإىل جانب  �ضاركتهم 

ويف  اجلامعة  »كورال«  يف  كع�ضو  الفعالة  م�ضاهماتي  عن  ناهيك 

احتاد الطلبة واللجنة العليا لالنتخابات.

بعد  اأتركها  ولن  الثاين،  بيتي  ردنية  الأ »اجلامعة  واأردفت: 

واأ�ضاتذتي  كليتي  لزيارة  اأرتادها  و�ضاأظل  ح�ضل،  مهما  تخرجي 

وزمالئي«.

التمري�س  كلية  من  اإبراهيم  هبة  الطالبة  وجهت  جانبها  من 

ملا  وتقديرها  امتنانها  لعائلتها، عربت من خاللها عن  �ضكر  كلمة 

اإىل  خطوات  بها  دفعت  واملعنوي  املادي  الدعم  اأ�ضكال  من  قدموه 

مام يف �ضبيل حتقيق رغبتها واحل�ضول على �ضهادة البكالوري�س  الأ

يف علم التمري�س.

وخ�ضت هبة يف كلمتها »والدتها« التي على حد و�ضفها �ضهرت 

يف  لها  عونا  وكانت  الدرا�ضة،  �ضاعات  يف  ترافقها  بلياليها  اأياما 

فرتة  يف  وخ�ضو�ضا  طبيعي  ب�ضكل  حياتها  وممار�ضة  وقتها  تنظيم 

المتحانات.

والتفوق  النجاح  هذا  �ضانعة  اأنت  »اأمي  قائلة:  كلمتها  وختمت 

الذي ما كان ليكون لول م�ضاندتك ودعمك املو�ضول يل طيلة �ضنوات 

الدرا�ضة، ف�ضكرا لك«.

وىل يف تخ�ض�س »اجلغرافيا« هبة  داب والأ الطالبة يف كلية الآ

ول بات ي�ضتهويني، فمن قبل كنت  جمال رحال قالت: »اإن املركز الأ

وىل  ن الأ دبي، وها اأنا الآ من اأوائل طلبة الثانوية العامة يف الفرع الأ

على طلبة دفعتي يف ق�ضم اجلغرافيا، واأطمح حقيقة يف املحافظة 

على هذه املرتبة اأثناء اإكمال درا�ضاتي العليا واحل�ضول على درجة 

املاج�ضتري«.

واأ�ضافت: »بالرغم من ارتباطاتي العائلية كوين متزوجة ولدي 

من اللتزامات ما يفوق غريي من الطلبة، اإل اأنني كنت دائما على 

قناعة تامة باأن التنظيم واإدارة الوقت عامالن اأ�ضا�ضيان يف و�ضول 

الفرد اإىل حتقيق اأحالمه وطموحاته، وهذا ما ح�ضل معي واأكون 

وىل« على دفعتي«. »الأ

» بايزوف كرمي بردى« من دولة قرق�ضتان وخريج كلية ال�ضريعة 

�ضول« حتدث عن رحلة العلم التي قطعها ول زال  تخ�ض�س »فقه الأ

�ضمن  اجلامعة  يف  للدرا�ضة  قدمت  ويقول:«  ردنية  الأ اجلامعة  يف 

العربية،  اللغة  در�س  لأ ردن  والأ بلدي  بني  الثقايف  التبادل  برنامج 

�ضالمي«. �ضل درا�ضة الدين الإ لكن رغبتي كانت يف الأ

واأ�ضاف: »بالفعل التحقت للدرا�ضة يف كلية ال�ضريعة ونهلت من 

للح�ضول  اأ�ضعى  ن  الآ اأنا  وها  فاأكرث  اأكرث  �ضالمي  الإ الدين  قواعد 

�ضالمية«، منوها يف حديثه بحبه  على درجة املاج�ضتري يف العلوم الإ

وقات ب�ضحبة اأ�ضاتذته  وتعلقه باجلامعة التي اأم�ضى فيها اأجمل الأ

وزمالئه وقد جمعته فيهم عالقات متينة ي�ضعب هجرها.

ويطمح بردى بعد اإنهاء درا�ضته اإىل العودة لبالده، والعمل فيها 

لها  اأ�ضولها يف اجلامعة موؤكدا زيارته  تلقى  التي  لل�ضريعة  مدر�ضا 

حتى لو بعد حني.

اأما الطالب با�ضل ماجد زينة من كلية علوم التاأهيل تخ�ض�س 

»عالج وظيفي« قال: »يف مثل هذا الوقت من العام املا�ضي، كنت اأقف 

اأ�ضماء اأ�ضدقائي  اأترقب حلظة اإعالن  اأ�ضوار �ضتاد اجلامعة  خلف 
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هتف واأ�ضفق لهم، وقلبي متلوؤه الغبطة  ممن �ضبقوين يف التخرج، لأ

جتاههم منتظرا اللحظة التي اأعي�س فيها ذات ال�ضعور الذي عا�ضوه 

وقتها؛ �ضعور بالفرح وال�ضعادة، وها قد جاء.

واأ�ضاف: »مل ينته م�ضوار اجلد والجتهاد الذي قطعه الطالب 

مبجرد ح�ضوله على �ضهادة التخرج، على العك�س فقد بداأ م�ضوار 

جديد و مرحلة جديدة يف رحلة البحث عن الذات والعتماد على 

يف  تفاوؤله  عن  معربا  العائلة،  م�ضاعدة  من  وال�ضتقاللية  النف�س 

حتقيق طموحاته واأحالمه يف حياته العملية التي قد بداأها يف اأحد 

مراكز العالج التي التحق للعمل فيها قبل تخرجه.

مور عن فخرهم  الأ اأولياء  اأعرب عدد من  على �ضعيد مت�ضل 

�ضهادة  على  بح�ضولهم  وبناتهم  اأبناوؤهم  حققه  مبا  واعتزازهم 

كانوا على قدر عال من  اأبناءهم  اأن  موؤكدين  الدرا�ضة اجلامعية، 

لل�ضباب  م�ضرفة  �ضورة  فعك�ضوا  بها،  كلفوا  التي  امل�ضوؤولية  حتمل 

جماد وطنه. ردين املتميز، ال�ضانع لأ الأ

اللواء املتقاعد الطبيب حممد املحي�ضن وزوجته، والدا اخلريجة 

اليوم  هذا  يف  فرحتهما  اأن  اأكدا  رغد«   « الطالبة  احلقوق  كلية  يف 

ول لنجاح ابنتها وتفوقها يف جمال تخ�ض�ضها  م�ضاعفة ل�ضببني، الأ

بالرغم من  رافقتها منذ �ضغرها،  الذي اختارته عن رغبة دفينة 

ح�ضولها يف الثانوية العامة على معدل يوؤهلها لدرا�ضة الطب.

واأرجع املحي�ضن وزوجته ال�ضبب الثاين اإىل اإن الذكريات التي 

جمعتهما يف هذا املكان »�ضتاد اجلامعة« الذي كانا قد تخرجا فيه 

قبل ع�ضرات ال�ضنني مما �ضاعف فرحتهما، بعدما عادت واأ�ضعلت 

التي عا�ضاها يف اجلامعة  يام  الأ لتلك  ال�ضوق واحلنني  يف قلوبهما 

م، قبل اأن يفتك وح�س الن�ضيان بها. الأ

وقال الطبيب املحي�ضن: »اأ�ضعر بالفخر والعتزاز بفلذة ابنتي 

وما حققته من مرتبة علمية �ضتكون هي البداية لرحلة العلم التي 

على  ت�ضجيعها  يف  رغبتهما  اإىل  منوها  اإليه،  ووالدتها  �ضاأوجهها 

متابعة درا�ضاتها العليا واحل�ضول على درجتي املاج�ضتري والدكتوراه 

يف التخ�ض�س نف�ضه.

كلية  يف  الطالبة  والد  الفايز  جمحم  ال�ضيخ  بارك  حني  يف 

من  وزمالئها  ابنته  تخرج  »غيداء«  الطالبة  اجلامعة  يف  احلقوق 

اأولياء  تلقاها  هدية  اأعظم  تخرجهم  اأن  موؤكدا  اجلامعة،  طلبة 

يجابي يف النفو�س. اأمورهم ول تقدر بثمن لعظم وقعها الإ

يف  جتتاحني  التي  تلك  و�ضفها  ي�ضعب  »م�ضاعر  الفايز:  وقال 

م�ضاعر  التخرج،  �ضهادة  ابنتي  ت�ضلم  فيه  اأنتظر  الذي  الوقت  هذا 

وكد  تعب  بعد  رجوته  ما  نلت  اأن  بعد  الفرح  دموع  فيها  اختلطت 

لتوفري حياة م�ضتقرة لبنتي التي مل تخذلني بنجاحها«.

حياتهم  �ضتعرت�س  حتديات  اخلريجني  اأمام  الفايز  واأكد 

داعيا  لتجاوزها،  اأكيدة  وعزمية  بهمة  جمابهتها  وعليهم  العملية، 

اإياهم اإىل موا�ضلة اجلد واملثابرة لتحقيق التميز الذي ينتظره منه 

»اأردنهم العزيز« ملوا�ضلة نه�ضته ورفعته. 
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الياأ�س«  مع  حياة  ول  احلياة  مع  ياأ�س  »ل  العتيبي-  فادية 

�ضاءت  مرة  كل  يف  م�ضامينها  من  وتيقن  بها  اآمن  مقولة 

الظروف اأن حتّد من حتقيقه حللم عمره الذي ظل يراوده منذ 

اأن كان طفال �ضغريا، ظروف �ضعبة ظلت تعرتي حياته وترتب�س 

بخطواتها، توؤخرها اأحيانا وتلجمها اأحيانا كثرية، لكن �ضوت 

العقل مل يتوان حلظة عن ت�ضجيعه وحتفيزه لتحقيق اإجنازه، 

بالكفاح  اأنه  واثقا  اأمنياته،  �ضماء  يف  ويحلق  بخياله  لريتقي 

اإليه واإن طال به الزمن واأكل  واجلد واملثابرة �ضبيل ملا ي�ضبو 

عليه الدهر و�ضرب.

كلية  خريجي  اأحد  حممد«  »اأبو  اأو  حمود«  يو�ضف  »خالد 

باقي  مثل  يكن  مل  عمال«،  الأ »اقت�ضاد  تخ�ض�س  يف  عمال  الأ

الطلبة، بل متيز عنهم ب�ضربه وتفانيه واإرادته التي �ضدت من 

عزمه لنيل ال�ضهادة اجلامعية بعد اأن جتاوز عمره »52« عاما، 

ردنية واأكربهم �ضنا. ليكون بذلك عمدة خريجي اجلامعة الأ

اإداريا  موظفا  يعمل  و»اجلّد«،  ب«  »الأ اخلريج:  حمود 

اأنه  ي�ضعر  التقاعد،  على  اأو�ضك  وقد  العايل  التعليم  وزارة  يف 

اعتلى القمة بعد ت�ضلمه ال�ضهادة اجلامعية التي توجت حياته، 

و�ضربت مثال رائعا يحتذى بحاملها.

اأف�ضى  التي  عباراته  بها  ازدانت  فرحة  ت�ضاويها  ل  فرحة 

ردنية« التي ر�ضدت �ضعادته منذ  بها يف حديثه ملجلة »اأخبار الأ

اللحظة التي ت�ضلم فيها �ضهادته من عميد كليته الدكتور زعبي 

اإل من  اأحد يعرف طعمها  الزعبي، ويقول: »فرحة التخرج ل 

جبلت  وقد  طعمها  هكذا  يكون  اأن  اأتوقع  مل  وحقيقة  تذوقها، 

بالكفاح واجلهاد وتكون بهذه احلالوة«.

وي�ضيف اأبو حممد: »اأ�ضعر بالفخر والعتزاز كوين ح�ضلت 

ال�ضنني،  طول  وبعد  العمر  هذا  بعد  اجلامعية  ال�ضهادة  على 

على  من  يل  ت�ضفق  التي  ولعائلتي  لنف�ضي  اأهديها  م�ضاعر 

املدرجات وتهتف باإ�ضمي وبالنجاح الذي حققته«.

م�ضوار العلم مل يكن بالي�ضري ح�ضب ما قاله حمود، فمطبات 

القدر كانت دائما له يف املر�ضاد، منذ اأن ح�ضل على �ضهادة 

ردنية،  الثانوية العامة ومت قبوله يف كلية الزراعة يف اجلامعة الأ

بعد اأن كان يحلم بدرا�ضة الهند�ضة اإل اأن معدله يف ذلك الوقت 

وحتديدا يف العام 1981 مل يكن لي�ضعفه.

درا�ضة  يف  رغبتي  عدم  من  »بالرغم  يقول:  ذلك  عن 

بلغ العال وقد اأو�سك على التقاعد

»اأب� حممد«

ردنية  عمدة خريجي اجلامعة الأ
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اأن  بعد  اأحببته  اأنني  اإل  الزراعة  تخ�ض�س 

معتمدة،  �ضاعة   »45« على  يزيد  ما  قطعت 

كنت  مرة  كل  يف  عارمة  فرحتي  كانت  وكم 

الرياح  تاأِت  مل  لكن  المتحان،  فيها  اجتاز 

كانت  املادية  فالظروف  ال�ضفن،  ت�ضتهي  مبا 

اأن  اعتد  ومل  درا�ضتي  موا�ضلة  اأمام  عائقا 

يرتدد حلظة  الذي مل  والدي  من  مال  اأطلب 

من  بالرغم  الدرا�ضية  متطلباتي  تلبية  يف 

�ضعوبة العي�س، لرتاأي وبقرار من نف�ضي ترك 

الدرا�ضة يف العام 1986«.

وي�ضيف: »اأديت خدمة العلم مدة �ضنتني، 

العايل،  التعليم  وزارة  يف  للعمل  توجهت  ثم 

وطيلة فرتة عملي كنت يف كل مرة اأجمع فيه 

كمل درا�ضتي اجلامعية،  قدرا من املال اأعود لأ

يف  الدرا�ضة  اإىل  رجعت   1989 العام  ففي 

كليتي لكن ولذات ال�ضبب مل اأمتكن من اإكمال 

ترك درا�ضتي من جديد،  الف�ضل الدرا�ضي، لأ

واأظل مالزما عملي يف الوقت الذي ظل حلمي 

يالزمني«.

يتابع »اأبو حممد« حديثه قائال: »بالرغم 

للدرا�ضة اجلامعية  التحقت  من �ضيق احلال 

»اإح�ضاء  دبلوم  على  وح�ضلت  املتو�ضطة 

ال�ضامل،  امتحان  اأخو�س  اأن  دون  تطبيقي« 

القت�ضاد  ق�ضم  يف  التحقت   2003 عام  ويف 

امل�ضائي  الربنامج  على  ردنية  الأ اجلامعة  يف 

معتمدة،  �ضاعة   »66« على  يزيد  ما  وقطعت 

لتثقلني الديون من جديد وا�ضطر على اأثرها 

لتاأجيل الدرا�ضة«.

حبه للعلم وللتعليم اجلامعي دفعه لتحمل 

وجهة  من  هي  معاناة  وتكبد  يطاق،  ل  ما 

اأن  بعد  عنها،  غنى  يف  هو  الكثريين  نظر 

يف  اأقدامه  وثبت  جميلة  اأ�ضرة  لنف�ضه  اأ�ض�س 

وجد  در�س  فقد  كان  ما  وهذا  منا�ضب،  عمل 

حتى اجتاز امتحان ال�ضامل، ويتقدم يف العام 

اجلديدة  التعليمية  اخلطة  بح�ضب   2007
يف  ويتخ�ض�س  عمال  الأ كلية  يف  جم�ضرا 

»اقت�ضاد اأعمال«، ويبلغ الفرحة التي مزجت 

جبينه  على  من  نزفت  التي  العرق  بقطرات 

خالل م�ضوار اجلد واملثابرة الذي قطعه.

»اأبو  يبت�ضم  اأمنية حياته  ها وقد حتققت 

حممد« ويقول: »حلم انتظرته طويال وكافحت 

واملثابرة«،  باجلد  وقد حتقق  كثريا  اأجله  من 

نوف  الأ حيث  الياأ�س  مع  حياة  ل  اأن  موؤكدا 

العزيز  الوطن  واأبناء  اأبناءه  وداعيا  تتنف�س، 

اإىل الت�ضلح ب�ضالح العلم الذي هو تاج ورفعة 

مهما  اأي�ضا  نف�ضهم  ولأ ولعائالتهم  لبالدهم 

واجهتهم من ظروف �ضعبة ع�ضرية.
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الغول - اكت�ضف فريق طبي من  زكريا 

طب  ا�ضت�ضارية  برئا�ضة  ردنية  الأ اجلامعة 

حديثي  طفال  الأ وحدة  ومديرة  الطفال 

ردنية  الأ اجلامعة  م�ضت�ضفى  يف  الولدة 

معلومات  بدران  اإميان  الدكتورة  �ضتاذة  الأ

جديدة حول مر�س انحالل الب�ضرة الفقاعي 

.)Epidermolysis Bullosa(

وقدم الفريق يف اكت�ضافه و�ضفا لطفرة 

ال�ضابق  يف  معروفة  تكن  مل  جديدة  جينية 

الفقاعي  الب�ضرة  انحالل  ملر�س  امل�ضببة 

 )Herlitz( املو�ضلي النادر من نوع هريلتز

ردن يف الأ

 Junctional Epidermolysis(

 )Bullosa-Herlitz- JEB-H

لدى  املر�س  ظهر  الدرا�ضة  وبح�ضب 

طفل اأردين على �ضكل فقاعات على اجللد 

جلدية  ت�ضلخات  اإىل  اأدت  ولدته  منذ 

ظافر  بالأ املخاطي،وحثل  الغ�ضاء  واإ�ضابة 

.)Dystrophic Nails(

الفحو�ضات  »اإن  بدران:  اأ.د  وقالت 

ومت  واإخوته  ووالديه  للطفل  اأجريت  التي 

�ضانت  م�ضت�ضفى  خمتربات  اإىل  اإر�ضالها 

خلل  وجود  اأظهرت  بريطانيا  يف  توما�س 

لربوتينات  امل�ضفرة   )LAMA3( يف جني

لدى  متنحية  ب�ضفة   )laminin-332(

بدون  خوة  والأ ب  والأ م  الأ ويحمله  الطفل 

ظهور اأي اأعرا�س لديهم«.

واأكدت اأ.د بدران يف البحث الذي ن�ضر 

 Australasian Journal of( يف جملة

Dermatology، 2013; 54)3(:218-

21( اأهمية ال�ضت�ضارة الوراثية و ت�ضخي�س 
اخللل يف اجلينات امل�ضفرة للربوتينات قبل 

اكت�ساف طفرة جينية جديدة

ت�سبب مر�س انحالل الب�سرة الفقاعي

تقارير

خارج  الإخ�ضاب  عملية  اأثناء  اأو  الولدة 

ملعرفة  نابيب(  الأ اأطفال  عملية   ( اجل�ضم 

اأن  اإىل  م�ضرية  اجلينية،  الطفرة  وجود 

عملية  وهو  للم�ضغة  الوراثي  الت�ضخي�س 

وهو  الرحم،  يف  حقنها  قبل  جنة  الأ تقييم 

ما ي�ضمى بالت�ضخي�س اجليني قبل الزراعة 

للزوجني  كبرية  فر�ضة  يعطي   )PGD(

حمال  لالأ املر�س  يحمل  ل  طفل  لإجناب 

القادمة.

الفقاعي  الب�ضرة  انحالل  مر�س  ويعد 

]Epidermolysis bullosa[ جمموعة 
الوراثية  الفقاعية  اجللدية  مرا�س  الأ من 

يكرث  التي  املجتمعات  يف  وينت�ضر  النادرة 

قـارب. فيها زواج الأ

عن  الب�ضرة  بانف�ضال  ويتميزاملر�س 

يف  مفرطة  ه�ضا�ضة  وجود  نتيجة  دمة  الأ

والغ�ضاء  اجللد  ق�ضرة  ومتا�ضك  تركيب 

حتى  للكدمات  التعر�س  عند  املخاطي 

ت�ضكيل  اإىل  يوؤدي  ما  خفيفة  كانت  واإن 

حوي�ضالت كبرية مملوءة بال�ضوائل، تتقرح 

غ�ضية املخاطية يف بع�س  وين�ضلخ اجللد والأ

حيان.  الأ

حوايل  ي�ضيب  الذي  املر�س  وي�ضبب 

اأنواعه  مبختلف  مليون  كل  يف  �ضخ�ضًا   50
خلال يف اجلينات امل�ضفرة للربوتينات التي 

القاعدي  الغ�ضاء  اأجزاء  تعمل كروابط بني 

واخلاليا اجللدية، ما ينتج عنه حتلل الب�ضرة 

وانف�ضال مكونات الب�ضرة عن بع�ضها البع�س 

وله  اجللد.  وان�ضالخات  الفقاعات  م�ضببًا 

يف  تختلف  نوعا،  ع�ضرين  على  يزيد  ما 

تق�ضيمها، كما تختلف يف حّدتها من خفيفة 

جدا اإىل �ضديدة توؤدي اىل الوفاة، ول يوجد 

ن. عالج جذري له حتى الآ

الفقاعي  الب�ضرة  انحالل  ويق�ضم 

بح�ضب  اأ�ضا�ضية  جمموعات  ثالث  اإىل 

الب�ضيط  للجلد:  املجهري  الفقاعة  تكوين 

هو  و   )Simplex epidermolysis(

نواع و ي�ضبب %92 من حالت  كاأ�ضـمه اأب�ضط الأ

 Dystrophic ( انحالل الب�ضرة الفقاعي، والندبي

منطقة  يف  ويكون   )EB dermolytic
يف  ال�ضميكة  القاعدية  ال�ضفيحة  حتت  ما 

وي�ضبب   )sublamina densa( اجللد 

الفقاعي،  الب�ضرة  انحالل  %5 من حالت 
 Junctional(  ( املو�ضلي  والو�ضطي 

 )epidermolysisbullosa )JEB
يف  متو�ضـطة  منطقة  يف  موجودًا  ويكون 

فقاعات  م�ضببًا  للب�ضرة  القاعدي  الغ�ضاء 

متو�ضــطة يف العمق وهذا النوع ي�ضبب 3% 

من حالت انحالل الب�ضرة الفقاعي.

الو�ضطي  الفقاعي  الب�ضرة  ولنحالل 

هريلتز  هما  رئي�ضيتان  جموعتان  املو�ضلي 

النوع  وهرلتز   ، الالهريلتز  وجمموعة 

موروث  وهو   )JEB Herlitz( املميت 

اجلينات  يف  خلل  نتيجة  متنحية  ب�ضفة 

طفرة  وجود  ب�ضبب  للربوتينات  امل�ضفرة 

 LAMA3،  ( امل�ضماة  اجلينات  يف 

LMAB3،LAMAC3( فكل جني واحد 
�ضال�ضل  ثالثة  من  �ضل�ضلة  عن  م�ضوؤول 

laminin- بروتينية مكونة لربوتني ي�ضمى

وغاما   ،3 3،بيتا  األفا  �ضل�ضلة  )وهي   332
2( وهذا الربوتني يعمل كرابط بني اأجزاء 
يوؤدي  اجللدية  واخلاليا  القاعدي  الغ�ضاء 

اإىل الطبقات  الب�ضرة  اإىل الت�ضاق طبقات 

التي حتتها. 
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تقارير

َلٍق ورغبِة  حممد جميل خ�ضر - بفخٍر واأَ

كادميي  والأ الناقد  يتحدث  متجدد،  عطاء 

يف  اللغات  مركز  مدير  الق�ضاة  حممد  د. 

اأعلنت  الذي  املركز  عن  ردنية  الأ اجلامعة 

حقيقة  اإىل  حتوله  ال�ضامية  امللكية  رادة  الإ

�ضاطعة منذ العام 1979.

اجلامعة  عن  »احلديث  الق�ضاة:  يقول 

ردنية �ضائق وممتع؛ ول �ضيما حني يتوقف  الأ

التاريخي  دورها  لها  موؤ�ض�ضة  عند  املرء 

فهي  ردنية  الأ الدولة  بنية  يف  كادميي  والأ

وىل التي فتحت اأبوابها للمعرفة  اجلامعة الأ

امل�ضتقبل،  رهان  تكون  كي  مبكر  زمن  يف 

وكان لها ذلك على مدى عقودها املتوا�ضلة. 

اإنها حا�ضرة يف الزمان واملكان يف كلياتها 

مركز  ومنها  املتنوعة  العلمية  ومراكزها 

امل�ضهد  جوانب  ي�ضيء  بات  الذي  اللغات 

واأن�ضطته  البهي  ح�ضوره  يف  كادميي  الأ

املحلي  امل�ضتويني  على  كادميية  والأ العلمية 

الراغبني  ا�ضتقطاب  يف  املتمثل  والعاملي 

مركز الّلغات: �سرٌح وطنيٌّ �سامخ

من  بغريها  للناطقني  العربية  بتعلم 

خالل  حوله  مما  املختلفة  العامل  جن�ضيات 

عوام املا�ضية اإىل �ضعلة م�ضيئة«.  الأ

دب يف اجلامعة  الق�ضاة اأ�ضتاذ النقد والأ

الثقافية  املنابر  عرفته  الذي  ردنية  الأ

بني  املتنقل  والعربية،  املحلية  كادميية  والأ

مواقع اإدارية كثرية يف غري جامعة اأردنية، 

اأن  يوا�ضل حديثه عن مركز اللغات موؤكدًا 

عامًا   35 قبل  تاأ�ضي�ضه  منذ  يوا�ضل  املركز 

مت�ضديًا  املحوري،  الوطني  بدوره  القيام 

بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 

اإ�ضافة ملا يقوم به من تعليم طلبة اجلامعة 

من خمتلف التخ�ض�ضات مهارات الت�ضال 

باللغتني العربية والإجنليزية.

»املجلة  لـ  ال�ضابق  التحرير  رئي�س 

ردنية،  الثقافية« التي ت�ضدر عن اجلامعة الأ

و�ضاحب عمود يف »الراأي« على مدار ثالثة 

عقود خلت. يلقي يف حديثنا معه ال�ضوء على 

وم�ضتعر�ضًا  ن�ضاأته،  متناوًل  اللغات،  مركز 

وتقدمه  تطوره  عناوين  وقارئًا  خدماته، 

على مدى العقود العديدة املا�ضية. 

مهارات  مواد  »تهدف  الق�ضاة:  يقول 

الطالب  �ضخ�ضية  �ضقل  اإىل  الت�ضال 

اللغة ا�ضتخدامًا  وم�ضاعدته على ا�ضتخدام 

كافة،  اللغوية  املهارات  يف  �ضحيحًا 

وحت�ضريه ملواجهة املواقف التي قد يتعر�س 

اللغة  ت�ضبح  بحيث  العملية  حياته  يف  لها 

اأما  اليومية«.  حياته  من  جزءًا  العربية 

�ضعبة اللغة العربية للناطقني بغريها فهي، 

بح�ضب الق�ضاة، »بوابة من بوابات اجلامعة 

�ضياق  يف  خر  الآ على  لالنفتاح  ردنية  الأ

احل�ضاري  والتوا�ضل  الثقايف،  التبادل 

العامل  العربية يف �ضائر دول  اللغة  وانت�ضار 

وتقدمي �ضورة �ضادقة عن ثقافتنا ال�ضمحة 

300 طالب  من  اأكرث  ا�ضتقطاب  من خالل 

ف�ضٍل  كل  يف  جن�ضية   50 من  اأكرث  من 

.» درا�ضيٍّ

الق�ضاة،  يورد  كما  املركز،  ي�ضتهدف 
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طلبة اجلامعة جميعهم من خالل التوا�ضل 

معهم يف املهارات اللغوية التي تتيح للطالب 

يف  واحلوار  ال�ضتيعاب  من  وا�ضعًا  هام�ضًا 

ف�ضاًل  والعلمية،  والفكرية  اللغوية  امل�ضائل 

وال�ضتيعاب  للفهم  وا�ضعة  اآفاق  فتح  عن 

والكتابة.

يقول  تاأ�ضي�ضه«،  منذ  درج  »املركز 

امل�ضتمر مع جميع  التوا�ضل  »على  الق�ضاة، 

العلمية  بتخ�ض�ضاتهم  اجلامعة  طلبة 

�ضنوات  ومنذ  طار  الإ هذا  ويف  املتنوعة، 

ف�ضلية  اإبداعية  م�ضابقة  املركز  يقيم  عدة 

العربية  باللغتني  املتنوعة  بداع  الإ يف حقول 

يف  الدار�ضني  الطلبة  جلميع  والإجنليزية 

اآلف  ع�ضرة  يتجاوز  وعددهم  ف�ضل  كل 

 120 من  اأكرث  تدري�ضهم  على  يقوم  طالب 

ع�ضو هيئة تدري�س من داخل اجلامعة ومن 

مر الذي يتيح تنّوعًا يف اخلربات  خارجها الأ

كادميية«.  والروؤى الأ

واملميز  الالفت  املعماري  الت�ضميم 

للمقر اجلديد للمركز، نال حظه اأي�ضًا من 

حديث الق�ضاة الذي اأ�ضار اإىل اأن ت�ضميم 

والعملية  ال�ضوئية  امل�ضاحات  يراعي  املبنى 

كبري  حد  اإىل  ي�ضبه  وهو  متناهية  بدقة 

ما  وهو  الراقية  وروبية  الأ العلمية  املعاهد 

املكاين  »اجلذب  عنا�ضر  بح�ضبه،  يحقق، 

للطلبة على اختالف جن�ضياتهم اإذا عرفنا 

جانب  الأ الطلبة  من  الدار�ضني  عدد  اأن 

يتجاوز  ثانية  لغة  العربية  يدر�ضون  الذين 

املبنى  وي�ضتمل  العام،  يف  طالب   1000
تدري�ضية  وقاعات  حديثة  خمتربات  على 

جمهزة بالو�ضائل التعليمية احلديثة ف�ضاًل 

العني  يريح  الذي  الداخلي  الت�ضميم  عن 

تقام  الذي  رم  مدرج  اإىل  اإ�ضافة  واحلركة 

ن  ن�ضطة العلمية والثقافية املتنوعة ولأ فيه الأ

جهزة احلديثة، فقد  املدرج وا�ضٌع ومزّوٌد بالأ

فتح اأبوابه ل�ضتقبال اأن�ضطة من خارجه، يف 

هذا ال�ضياق اأقيم فيه اأكرث من 25 ن�ضاطًا 

خالل هذا العام«.

الفذ  وت�ضميمه  اأي�ضًا  املبنى  وعن 

»نقلة  حقق  اإنه  الق�ضاة  يقول  وم�ضاحته، 

باللغة  الهتمام  ا�ضتقطاب  يف  نوعية 

ن املبنى القدمي  العربية للناطقني بغريها لأ

واملتنوع  املتزايد  املركز  لدور  يت�ضع  يعد  مل 

العامل  دول  50 جن�ضية من خمتلف  بوجود 

اجلديد  املبنى  وبوجود  العربية،  يدر�ضون 

الذين  املركز  زوار  عجاب  لإ ا�ضتمع  كنت 

جمالية  عن  اإيجابية  بانطباعات  يخرجون 

املركز وفود  وترتيبه ونظافته ويزور  املكان 

العامل على  اأجنبية كثرية من خمتلف دول 

مدار العام«.

تفاعٌل حمليٌّ عربيٌّ دويلٌّ لفت

حول تفاعل املركز مع اجلامعة واملحيط 

ل  املركز  اأن  اإىل  الق�ضاة  ي�ضري  اخلارجي، 

وطيدة  مهنية  عالقات  اإقامة  عن  يتوانى 

من  والعاملية  املحلية  اجلهات  خمتلف  مع 

العربية  بتعلم  الراغبني  ا�ضتقطاب  خالل 

طار ا�ضتقبل  للناطقني بغريها. ويف هذا الإ

املركز اأكرث من 20 وفدًا اأجنبيًا هذا العام 

توقيع  بهدف  العامل  جامعات  خمتلف  من 

التفاقيات وا�ضت�ضراف اآفاق املركز ومعرفة 

املنا�ضبة  كادميية  الأ والظروف  ال�ضروط 

ا�ضتقبل  العام  هذا  ويف  جامعاتهم،  لطلبة 

املركز اأكرث من 700 طالب من معظم دول 

من  اجلامعة  طلبة  مع  دجمهم  مت  العامل، 

اجلامعة  طلبة  من  اللغوي  ال�ضريك  خالل 

هوؤلء  ينقل  بحيث  �ضل�س  وب�ضكل  ردنية  الأ

اإىل  واحلياتية  اجلامعية  جتاربهم  الطلبة 

جامعاتهم وباأ�ضلوب ينم عن رغبة اجلهتني 

بناء  يف  جانب  الأ والطلبة  ردنية  الأ طلبة 

ردنية(  قاعدة �ضراكة توؤكد على ح�ضور )الأ

وم�ضتقبلهم،  حياتهم  يف  واملثمر  املوؤثر 

و�ضيوا�ضل املركز العطاء من خالل تطوير 

تلبي  حديثة  برامج  وت�ضميم  براجمه 

ويطمح  بعد،  عن  العربية  تعلم  متطلبات 

فتح  اإىل  التوا�ضل  هذا  طريق  عن  املركز 

خدمة  خاللها  من  ي�ضتطيع  جديدٍة  اأبواٍب 

العربية لغتنا القومية ولغة ديننا ال�ضمح«.

 

اإجنازات مت�ا�سلة

الجنازات  اأهم  اإىل  ي�ضري  الق�ضاة 

ول  الأ الف�ضلني  املركز خالل  بها  قام  التي 

والثاين من العام اجلامعي احلايل، ويقول: 

لكنه  التحديات  من  العديد  املركز  »واجه 

وباأ�ضلوبه  اجلماعي  باجلهد  ا�ضتطاع 

اإجنازات  يحقق  اأن  املنظم  كادميي  الأ

العام اجلامعي  عديدة كان وعد بها مطلع 

ردنية  خالل حوار دار بني رئي�س اجلامعة الأ

حيث  املركز  واأ�ضرة  الطراونة،  اخليف  د. 

عر�س الق�ضاة وقتها على الرئي�س خطة من 

13 نقطة. 

تعك�س  يوؤكد،  كما  اإجنازات،  اإنها 

»الرغبة ال�ضادقة يف الو�ضول مبركز اللغات 

اإىل اأف�ضل امل�ضتويات التعليمية للطلبة عربًا 

�ضارك  دويلٍّ  موؤمتٍر  عقُد  ومنها:  واأجانب، 

 43 من  واأكادمييًا  متخ�ض�ضًا   79 فيه 

جامعة عاملية، متثل 23 دولة. اليوم العلمي 

الذي حقق من خالل م�ضاركة فاعلة جناحًا 

م�ضتوى  على  م�ضابقة  اأجريت  وفيه  كبريًا. 

العربية  باللغتني  الت�ضال  مهارات  طلبة 

والإجنليزية يف اجلامعة، ومت ت�ضكيل جلان 

الطلبة  من  ثمانية  وفاز  امل�ضاركات  لتقييم 

موؤمتر  عقد  كما مت  امل�ضابقة.  تلك  بجوائز 

وكانت  عامًا«   60 يف  الفل�ضطيني  دب  »الأ

امل�ضاركات فيه ناجحة بني معهد القا�ضمي 

يف باقة الغربية ومركز اللغات«.

املوؤمترات  على  مر  الأ يقت�ضر  مل 

ن�ضطة الثقافية، كما يبنّي الق�ضاة، حيث  والأ

جرى »ت�ضكيل جلنة لتاأليف منهاج مهارات 

لتاأليف  وجلنة  العربية،  باللغة  الت�ضال 

منهاج مهارات الت�ضال باللغة الإجنليزية، 

اأ�ضئلة  بنك  بتحديث  املركز  قام  كما 

باللغتني  الت�ضال  ملهارات  المتحانات 

العربية والإجنليزية واإ�ضافة اأ�ضئلٍة جديدة. 

ت�ضنيفيًا  امتحانًا  ذلك،  اإىل  و�ضع  املركز 

جانب الدار�ضني يف  باللغة العربية للطلبة الأ

اجلامعة ملعرفة قدراتهم اللغوية وت�ضنيفها 

بالعربية.  ومعرفتهم  م�ضتوياتهم  ح�ضب 

ف�ضاًل عن اإجناز امتحان الكفاية املعرفية 

اللغتني  يف  اجلامعة  يف  املقبولني  للطلبة 

من  اأكرث  وعددهم  والإجنليزية  العربية 

)11000( طالب وطالبة وب�ضورة منتظمة 

على نحو منوذجي. كما يجري ب�ضكل دوريٍّ 

الإجنليزية  للغة  الوطني  المتحان  اإجناز 

كل يوم �ضبت. 

الق�ضاة عن  يتحدث  مت�ضل،  �ضياق  يف 

افتتاح خمترب ثالث منذ بدء العام احلايل 

مما زاد من اإيرادات اجلامعة من المتحان 

ت�ضجل  ومل  مميزة،  اأجواء  يف  يجري  الذي 

التعليم  وزارة  ب�ضهادة  تذكر  خمالفة  اأية 

مع  بالتعاون  ندوة  اأي�ضًا  ُعِقَدْت  العايل. 

�ضالمي جرى فيها الرتويج  املركز الثقايف الإ

جانب. ويحر�س  لر�ضالة عمان بني الطلبة الأ

كي  بينهم  الر�ضالة  هذه  ن�ضر  على  املركز 

وحني  �ضالمية  الإ الت�ضامح  ر�ضالة  يعرفوا 

تدخل املركز �ضتجد الر�ضالة من�ضورة ب�ضت 

لغات عاملية«.
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اتفاقيات على طريق التط�ر

اجلامعات  مع  التفاقيات  عن  ب�ضوؤاله 

العاملية، ي�ضري الق�ضاة اإىل توقيع اتفاقية مع 

وكذلك   ،ITS الدولية  المتحانات  موؤ�ض�ضة 

اتفاقية  وتوقيع  عقد عدد من المتحانات، 

اإىل  اإ�ضافة  مريكية  الأ كنتاكي  جامعة  مع 

العديد من التفاقيات مع جامعة مدلبريي 

الرو�ضية  وال�ضداقة  الدمنارك  وجنوب 

و�ضو�س وا�ضطنبول وغريها من اجلامعات. 

للعام  الق�ضاة،  بح�ضب  و�ضع،  املركز 

جائز  لنيل  التقدم  نيته  اإطار  ويف  املقبل، 

امللك عبداهلل للتميز، خطة نوعية. واأكد اأن 

�ض�س والبنية احلقيقية  املركز تتوافر فيه الأ

التي توؤهله للتقدم لهذه اجلائزة من خالل 

العمل »كفريق واحد وخلية نحل واحدة يف 

�ضبيل الو�ضول اإىل نيل هذه اجلائزة املهمة 

ردنية وريادتها  التي توؤكد مّتيز اجلامعة الأ

على خمتلف ال�ضعد«.

املوجودة،  اللغوية  املختربات  حتديث 

اإدارة  فيها  تفكر  التي  �ضياء  الأ بني  من 

ا�ضتبدال  يتم  بحيث  املقبل.  للعام  املركز 

املختربات احلالية التي متت مبنحة يابانية 

قبل 15 عامًا مبختربات حديثة، وقد ت�ضل 

كلفة جتديد املختربات وفق اأحدث الو�ضائل 

التكنولوجية اإىل مليون دولر اأمريكي.

يف هذا ال�ضياق يتطلع املركز، كما يذكر 

مديره، اإىل مبادرة »متربٍع من اأهل اخلري 

ي�ضاعد يف خدمة العربية لغة القراآن الكرمي 

املركز  ي�ضاعد  اإ�ضايفٍّ  طابق  بناء  اأجل  من 

للعربية  الدار�ضني  با�ضتقطاب  التو�ضع  يف 

الذين  باأهل اخلري  مل  والأ العرب  من غري 

وتبدلت  الزمن  تغري  مهما  ينقطعون  ل 

الظروف«.

قدم  امل�ضتقبلية،  اخلطط  �ضعيد  على 

املركز، بح�ضب مديره، ت�ضورًا »�ضاماًل لعقد 

امتحان  غرار  على  العربية  للغة  امتحان 

التوفل باللغة الإجنليزية. ومت اإعداد كتيب 

باللغتني العربية والإجنليزية يت�ضمن تعريفًا 

قيد  ن  الآ وهو  املتنوعة  وبراجمه  باملركز 

الطبع يف مطبعة اجلامعة. وي�ضتمر املركز 

مع  بالتعاون  لكرتوين  الإ املوقع  بتحديث 

مركز احلا�ضوب بحيث يتواءم مع متطلبات 

العاملية.  باجتياز  اجلامعة  ورغبة  الع�ضر 

يف  املركز  اجلامعة  تدعم  اأن  وناأمل  هذا 

ترويج برامج تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها يف الوليات املتحدة والدول املهتمة 

و�ضوف  ثانية.  لغة  بو�ضفها  العربية  باللغة 

برنامج  من  وىل  الأ الدفعة  املركز  ي�ضتقبل 

للناطقني  العربية  لتعليم  املهني  الدبلوم 

بغريها مع بداية العام اجلامعي اجلديد«.

الق�ضاة  يوؤكد  داري،  الإ موقعه  ومن 

لزمالئه جميعًا ودون ا�ضتثناء اأنه �ضي�ضتمر 

هيئة  ع�ضاء  لأ املريحة  البيئة  تاأمني  يف 

ينعك�س  ومبا  املركز  يف  العاملني  التدري�س 

اإيجابًا على العملية التعليمية باحلوار والود 

كما  حري�ضة،  املركز  واإدارة  والحرتام. 

الزمالء  مع  التعامل  على  الق�ضاة،  يوؤكد 

»ال�ضفح  باأ�ضلوب  املركز  يف  والزميالت 

واخليار  واأخريًا،  اأوًل  املبا�ضر  واحلوار 

ال�ضفوي يف التفاهم معهم هو املطروح«. 

الق�ضاة يختم هذه النقطة بالقول: »كل 

اأجل  من  كانت  الر�ضمية  املركز  مرا�ضالت 

تطلعات،  وحتقيق  حقيقية  اأعمال  اإجناز 

هيئة  ع�ضو  اأي  بحق  �ضكوى  اأية  َنْرفع  ومل 

تعاملت  التي  امل�ضكالت  تدري�س رغم بع�س 

غري  من  ور�ضانة،  بحكمة  دارة  الإ معها 

على  امللقاه  امل�ضوؤوليات  قيمة  من  انتقا�س 

اجلامعة  اأنظمة  �ضوء  يف  اجلميع  عاتق 

وتعليماتها«. 

اأعباء واآفاق

يتوقف  مل  عباء  الأ هذه  كل  رغم 

عن  الق�ضاة  حممد  د.  والناقد  كادميي  الأ

اأداء  فوا�ضل  بداعي،  الإ دبي  الأ دوره  اأداء 

حما�ضراته  خالل  من  العلمية  ر�ضالته 

لطلبة الدكتوراه واملاج�ضتري والبكالوريو�س، 

اإ�ضرافه على ر�ضائل املاج�ضتري  اإ�ضافة اإىل 

اأبوابه  اإن  كما  ومناق�ضتها.  والدكتوراه 

باأناة  اإليهم  ي�ضتمع  للطلبة  دائمًا  مفتوجة 

وب�ضوؤاله  بهدوء.  م�ضورته  ويقدم  واحرتام 

دارة  والإ بداع  الإ بني  التوازن  كيفية  عن 

جميعه  ي�ضب  جهٌد  »اإنه  قال:  كادمييا  والأ

واملعرفة  والعلم  كادميية  الأ العملية  خلدمة 

متطلبات  وخمتلف  العربية  واللغة  والطلبة 

درو�ضي  عن  التغّيب  اأقبل  ل  فاأنا  املركز. 

الذين  الطلبة  متابعة  وعن  وحما�ضراتي 

حقيقية  برغبة  م�ضكونًا  عليهم  اأ�ضرف 

خمتلف  وتذليل  وحوارهم  م�ضاعدتهم  يف 

ومن  لهم  موجود  اأنا  اأمامهم.  ال�ضعاب 

ولنا  للجامعة  وجود  ل  ودونهم  اأجلهم، 

اأن  ينبغي  ل  كادميي  والأ فالناقد  جميعا، 

يغيب ول ميكن اأن ن�ضل اإىل الهدف اإذا مل 

كادميية وجلامعتنا  نكن اأوفياء لر�ضالتنا الأ

فيها  وع�ضنا  فينا  عا�ضت  التي  احلبيبة 

�ضاركت  وقد  ونيف،  عقود  ثالثة  من  اأكرث 

الريا�س  يف  عامليني  مبوؤمترين  العام  هذا 

ومو�ضكو وقدمت ورقة علمية يف كل موؤمتر 

العلمي  اليوم  برئا�ضة  قمت  كما  منهما. 

يف  امل�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة  داب،  الآ لكلية 

جملة  عقدته  الذي  احلرير  طريق  ملتقى 

العربي يف الكويت.
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وبك  الأ و�ضندوق  ردنية  الأ اجلامعة  وقعت  مبي�ضني-  حممد    

ال�ضندوق  يقدم  تفاهم  مذكرة  على  )اأوفيد(  الدولية  للتنمية 

بالد  ودرا�ضات  واملخطوطات  الوثائق  ملركز  مالية  منحة  مبوجبها 

ال�ضام يف اجلامعة.

اخليف  الدكتور  رئي�ضها  اجلامعة  عن  نيابة  املذكرة  ووقع 

احلرب�س،  جا�ضر  �ضليمان  العام  مديره  ال�ضندوق  وعن  الطراونة 

دولر  األف   )200( بحوايل  املقدرة  املنحة  اإنفاق  �ضيتم  فيما 

اإن�ضاء وجتهيز خمترب متخ�ض�س ل�ضيانة الوثائق  اأمريكي لتمويل 

التلف  عليها من  بهدف احلفاظ  النادرة  واخلرائط  واملخطوطات 

والعوامل البيئية.

لل�ضندوق على  وامتنان اجلامعة  تقدير  الطراونة عن  واأعرب 

النادرة  بالوثائق  ال�ضتثمار  تطوير  يف  �ضت�ضهم  التي  املنحة  هذه 

واملتعلقة ببالد ال�ضام خ�ضو�ضا املدينة املقد�ضة والقد�س ال�ضريف.

اجلامعة  تنفذها  التي  العلمية  امل�ضاريع  الطراونة  وا�ضتعر�س 

والتنمية  والبيئة  واملياه  بالطاقة  متعلقة  علمية  قوة  تعترب  والتي 

ن�ضانية، م�ضريا اإىل اأن اجلامعة ا�ضتطاعت اأن توظف اإمكاناتها  الإ

قليم وكان لها  ردن ودول الإ باإعداد وتاأهيل كوادر ب�ضرية تعمل يف الأ

دور بارز يف رفع م�ضتويات التنمية وتطويرها.

ا�ضتعداد  املذكرة  على  التوقيع  حفل  خالل  اأكد  الطراونة   

العلمية  لتبادل اخلربات واملعرفة  بالتعاون مع ال�ضندوق  اجلامعة 

حول احتياجات البلدان النامية من جهود التنمية امل�ضتدامة.

ردن ملكا وحكومة و�ضعبا على التعاون  بدوره اأ�ضاد احلرب�س بالأ

مع ال�ضندوق لفتا اإىل اأن )اأوفيد( قدمت منحا لتطوير قطاعات 

زيارات واتفاقيات

ن�ساء خمترب ل�سيانة منحة مالية لإ

ال�ثائق واملخط�طات

عوام  بالتعليم وال�ضحة والطاقة خالل الأ ردن متعلقة  الأ مهمة يف 

املا�ضية.

لدى  خا�ضة  مكانة  ردنية  الأ للجامعة  اإن  احلرب�س«  وقال 

ال�ضندوق ملا حققته من رقي بني جامعات العامل«، موؤكدا اأن املركز 

تراثية  ملا يحتويه من مواد  رائدا  يعد واجهة علمية عربية ومعلما 

ذات دللت تاريخية واجتماعية وعلمية.

 وعر�س مدير مركز الوثائق واملخطوطات ودرا�ضات بالد ال�ضام 

�ضتاذ الدكتور حممد عدنان البخيت ر�ضالة واأهداف املركز الذي  الأ

اأ�ض�س عام 1973 والإجنازات التي حققها ل�ضيما دعم مقتنياته 

بوثائق تاريخية ت�ضمل املرا�ضالت واخلرائط واملذكرات ال�ضخ�ضية 

ال�ضام  بالد  يف  ال�ضرعية  املحاكم  و�ضجالت  والدوريات  وامللفات 

وقاف  وبخا�ضة �ضجالت املحاكم ال�ضرعية يف القد�س و�ضجالت الأ

والكنائ�س.

ولفت البخيت اإىل اهتمام املركز باأر�ضفة الوثائق واملخطوطات 

ردن والبلدان  وحفظها لتكون يف متناول طلبة العلم والباحثني من الأ

العربية ال�ضقيقة.

وثمن البخيت يف كلمته جهود اإدارة ال�ضندوق الرامية اإىل دعم 

دوات املهمة يف  امل�ضروع العلمي يف املركز، والذي �ضيكون اإحدى الأ

حفظ مقتنيات املركز لتظل رافدا مهما يف دعم البحوث والدرا�ضات 

�ضالمية. ردنية والعربية والإ التاريخية ومرجعا للجامعات الأ

من اجلدير ذكره اأن �ضندوق اأوفيد تاأ�ض�س عام 1976 وي�ضعى 

وبك  الأ ع�ضاء يف منظمة  الأ البلدان  املايل بني  التعاون  تعزيز  اإىل 

و�ضائر البلدان النامية يف حني تتكون موارده املالية من امل�ضاهمات 

وبك. ع�ضاء يف الأ الطوعية التي تتربع بها البلدان الأ
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ردنية الدكتور اخليف  هند خليفات - بحث رئي�س اجلامعة الأ

ملانية جارو اأنرتانكيان اآفاق  الطراونة مع رئي�س جامعة هامبورغ الأ

التعاون العلمي والبحثي يف العلوم الهند�ضية التكنولوجية.

وناق�س اجلانبان �ضبل تطوير اتفاقية تعاون م�ضرتك يف املجالت 

الطائرات  �ضناعة  وتطبيقات  هند�ضة  وخ�ضو�ضا  الهند�ضية، 

والتكنولوجيا احليوية وتت�ضمن ا�ضتحداث حمطة م�ضغرة لهند�ضة 

ردنية. الطائرات توطن يف اجلامعة الأ

 وتناول اللقاء اآليات اإن�ضاء امل�ضاريع والربامج امل�ضرتكة واإقامة 

جهود  ودعم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  وتبادل  العلمية  املوؤمترات 

التبادل الطالبي.

وقال الطراونة اإن اجلامعة ت�ضعى من خالل خطتها ال�ضرتاتيجية 

الرامية للتحول نحو العاملية تن�ضيط التفاقيات املربمة مع خمتلف 

مر الذي  اجلهات العاملية وتفعيل اجلانب التطبيقي العملي فيها الأ

ي�ضهم يف تعزيز اخلربات البحثية لدى كوادرها.

الهند�ضة  لكلية  املتميز  بامل�ضتوى  اأنرتانكيان  اأ�ضاد  جانبه  من 

والتكنولوجيا موؤكدا اهتمام جامعته بالتعاون الثنائي مع اجلامعة 

زيارات واتفاقيات

بحث ا�ستحداث حمطة م�سغرة

ملانية« لهند�سة الطائرات مع »هامب�رغ الأ

مر الذي �ضيكون حافزا مهما  ردنية وتطوير وتبادل اخلربات الأ الأ

لفتح بوابة نقل اخلربات الحرتافية.

ملانية من اأعرق اجلامعات يف العامل، اأ�ض�ضت  وتعد هامبورغ الأ

امليكانيك  هند�ضة  علوم  يف  بارزة  مبكانة  وتتمتع  1919م،  عام 

وتطوير طائرة »اأيربا�س« ولها دور كبري يف �ضناعة ال�ضيارات.

اخليف  الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  رئي�س  اأكد   - الغول  زكريا    

ا�ضت�ضافة  لإجناح  وامل�ضاندة  الدعم  اأ�ضكال  كافة  تقدمي  الطراونة 

ردن لكاأ�س العامل لل�ضيدات عام 2016. الأ

ردين لكرة القدم املهند�س  وقال لدى لقائه نائب رئي�س الحتاد الأ

اإن اجلامعة م�ضتعدة لتقدمي اخلربات الفنية  �ضالح الدين �ضربة 

والعلمية وتوفري املالعب واملرافق الريا�ضية.

لإجناح  املختلفة  التعاون  �ضبل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 

العربية  للدول  وت�ضديرها  الن�ضوية  الكرة  ثقافة  ون�ضر  الفعاليات 

املجاورة.

وتوثيق  تعزيز  �ضرورة  يف  امل�ضرتكة  روؤيتهما  اجلانبان  واأكد 

عرى التوا�ضل والتعاون وتكاتف جهود خمتلف اجلهات احلكومية 

ردن لدى  هلية من اأجل عك�س ال�ضورة امل�ضرقة عن الأ والر�ضمية والأ

ا�ضت�ضافته فعاليات كاأ�س العامل لل�ضيدات.

ال�ضاد�ضة  الن�ضخة  ا�ضت�ضافة  �ضرف  منح  ردن  الأ اأن  اإىل  ي�ضار 

 2016 لعام  �ضنة   17 حتت  لل�ضيدات  العامل  كاأ�س  نهائيات  من 

ردن بحث التعاون ب�ساأن ا�ست�سافة الأ

لكاأ�س العامل لل�سيدات

ذلك  وجرى  فيفا  القدم/  لكرة  الدويل  الحتاد  ينظمها  التي 

ملف  تفوق  حيث  الربازيل،  يف  العامل  كاأ�س  قرعة  هام�س  على 

وجنوب  وروغواي  الأ من  كل  على  جماع  بالإ ردين  الأ ال�ضت�ضافة 

اأفريقيا والبحرين.
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كلية  وقعت  العتيبي-  فادية 

اجلامعة  يف  والتكنولوجيا  الهند�ضة 

�ضركة  مع  تعاون  اتفاقية  ردنية  الأ

خرية  الأ تقدم  العاملية   EMC
م�ضتوى  على  برناجما  مبقت�ضاها 

الكلية  طلبة  وتدريب  لتدري�س  العامل 

احلديثة  التكنولوجيا  مبادئ  على 

ال�ضحابية  باحلو�ضبة  املتعلقة 

وتخزين  واإدارة  ال�ضخمة  والبيانات 

املعلومات.

وقعها  التي  التفاقية  وتهدف 

حممود  الدكتور  عميدها  الكلية  عن 

قليمي  حماد وعن ال�ضركة مديرها الإ

عيد،  رودي  ور�ضط  الأ ال�ضرق  ملنطقة 

على  واطالعهم  والعلمية  التكنولوجية  الطلبة  مهارات  تطوير  اإىل 

امل�ضتجدات املت�ضارعة ما ي�ضهم يف تاأهيلهم ل�ضوق العمل بعد رفدهم 

باملعرفة واخلربة التي توؤهلهم للمناف�ضة والتميز.

وبح�ضب رئي�س ق�ضم هند�ضة احلا�ضوب يف الكلية الدكتور اإياد 

�ضمن  للربنامج  الطلبة  تدري�س  على  تن�س  التفاقية  فاإن  جعفر 

امل�ضاقات التي يطرحها الق�ضم والذي جرى توطني الربنامج فيه، 

حمتوى  تغذية  على  �ضراف  بالإ التدري�ضية  هيئته  اأع�ضاء  و�ضيقوم 

الدورات  جانب  اإىل  وامل�ضاقات،  املناهج  يف  وحتديثاته  الربنامج 

اتفاقية لتدري�س وتدريب طلبة الهند�سة على احل��سبة ال�سحابية 

إدارة وتخزين املعل�مات والبيانات ال�سخمة وا

التدريبية باأ�ضعارها الرمزية التي �ضيح�ضل الطالب يف نهايتها على 

�ضهادات معتمدة من قبل الطرفني ت�ضاف اإىل ر�ضيد خرباته.

ال�ضهادات  اأن  التوقيع  عقب  حماد  الدكتور  الكلية  عميد  واأكد 

حيث  من  كادميية  الأ ال�ضهادات  توازي  باتت  والتطبيقية  العملية 

همية، م�ضريا اإىل اأن مثل هذه التفاقيات التي تن�س على تطبيق  الأ

عملي �ضت�ضهم يف دفع م�ضتوى املعرفة لدى الطلبة لت�ضل بهم اإىل 

م�ضتويات ي�ضتطيعون من خاللها املناف�ضة والنفراد.

التعاون  تعزيز  يف  التفاقية  اأهمية  اإىل  اأ�ضارعيد  جانبه  من 

الذي  التعاون  اإىل  لفتا  وم�ضتمر،  متوا�ضل  ب�ضكل  الطرفني  بني 

من  املقبلة  الفرتة  يف  �ضيح�ضل 

الكلية  م�ضاقات  حتديث  خالل 

الطارئة  بالتحديثات  وتغذيتها 

على الربنامج.

 EMC من اجلدير ذكره اأن

من اأكرب ال�ضركات العاملية املعنية 

�ضا�ضية  الأ البنية  نظم  بتطوير 

واخلدمات  والربامج،  للمعلومات 

وخمت�ضة  املختلفة،  العاملية 

والبيانات  ال�ضحابية  باحلو�ضبة 

وتخزين  واإدارة  ال�ضخمة 

املعلومات، ومقرها الرئي�ضي ولية 

مريكية. بو�ضطن الأ

زيارات واتفاقيات
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ردنية مكافاأة الإجناز البحثي  هبة الكايد – منحت اجلامعة الأ

والدكتور  ال�ضيدلة،  كلية  من  العفيفي  فاطمة  الدكتورة  من  لكل 

عبا�س الرفاعي من كلية الهند�ضة، والدكتور رائد بني يا�ضني من 

عمال. كلية الأ

العلمي  والبحث  اجلودة  ل�ضمان  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 

الدكتور حممد وليد البط�س اإن املكافاأة التي متنح يف كل من حقول 

ن�ضانية والجتماعية؛ تقدم للح�ضول  العلوم ال�ضحية والعلمية والإ

الكليات  من  18ع�ضوا  منهم  تدري�س  هيئة  ع�ضو   )43( عليها 

اأع�ضاء هيئة تدري�س  ال�ضحية و18 اآخرون من الكليات العلمية و 7 

ن�ضانية والجتماعية. من الكليات الإ

واأ�ضاف البط�س اأن العفيفي ا�ضتحقت املكافاأة عن جمال العلوم 

ال�ضحية، حيث ح�ضلت على 315 نقطة مقابل 21 بحثا ن�ضر لها 

400 نقطة  خالل العامني املن�ضرمني، فيما ح�ضل الرفاعي على 

لقاء 27 عمال علميا بني اأبحاث وكتب تقدم بها عن حقل العلوم، 

نقطة   240 يا�ضني  بني  والجتماعية جمع  ن�ضانية  الإ الكليات  وعن 

مقابل تقدميه 15 بحثا علميا.

بتقارب  �ضديدة  كانت  املكافاأة  على  املناف�ضة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

بحثي  يدل على وجود حراك  الذي  مر  الأ املتناف�ضني،  بني  النقاط 

قوي بني اأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة، يعود ف�ضله اإىل انتهاج 

وىل لهذا العام اجلامعة تن�سر  830 بحثا يف جمالت الفئة الأ

ومقرها  العاملية  التجارة  منظمة  اختارت  مبي�ضني-  حممد    

جنيف ) 13( جامعة عاملية لل�ضراكة والتعاون معها من بينها كلية 

ردنية. عمال يف اجلامعة الأ الأ

وتقدمت الكلية وفقا لعميدها الدكتور زعبي الزعبي للمناف�ضة 

مع )78( جامعة عاملية للتعاون مع املنظمة حيث وقع الختيار من 

اإمكانات  الكلية يف �ضوء ما تتمتع به من  قبل خرباء املنظمة على 

العلمي  والبحث  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  جمالت  يف  حديثة 

وخدمة املجتمعات املحلية.

التفاقية  جتديد  مت  اجلانبني  بني  العلمي  التعاون  ولتعزيز 

ربع �ضنوات قادمة بعد اأن  املربمة بني الطرفني يف عام 2010 ولأ

اأن�ضاأت املنظمة كر�ضيا لها يف الكلية يتوىل تفعيل الن�ضاطات ذات 

الهتمام امل�ضرتك.

وقع التفاقية نيابة عن الكلية عميدها الدكتور زعبي الزعبي وعن 

املنظمة ممثل كر�ضي املنظمة يف اجلامعة الدكتور طالب عو�س.

الزعبي وعو�س اأكدا اأهمية التعاون امل�ضرتك يف البحث العلمي 

خ�ضو�ضا واأن املنظمة تقدم �ضنويا دعما ماليا ل�ضبعة اأبحاث علمية 

املنظمة  اأن  اإىل  واأ�ضارا  الدولية.  التجارة  �ضوؤون  يف  متخ�ض�ضة 

تدعم توجهات الكلية خ�ضو�ضا يف تفاعلها مع موؤ�ض�ضات القطاعني 

ردن، ل�ضيما املتعلقة باملوؤمترات وور�س العمل  العام واخلا�س يف الأ

واملال ومبا يخدم �ضانعي  والتجارة  القت�ضاد  لق�ضايا  املخ�ض�ضة 

القرار القت�ضادي.

يف  بقوة  املنظمة  اإ�ضهامات  اإىل  وعو�س  الزعبي  من  كل  ولفت 

لطلبتها  عمال  الأ كلية  تقدمها  التي  وامل�ضاقات  الربامج  تطوير 

واملتعلقة بالقت�ضاد الدويل والقانون الدويل ونظام منظمة التجارة 

العاملية.

وعو�س-  – الزعبي  بح�ضب  اجلانبني  بني  التعاون  ثمرة  ومن 

ا�ضتحداث الدبلوم املهني للت�ضدير وال�ضترياد واملزمع افتتاحه يف 

الكلية مطلع العام اجلامعي املقبل.

خرية �ضيا�ضة الدعم للبحث العلمي  اجلامعة يف ال�ضنوات الثالث الأ

الباحثني  ومكافاأة  ون�ضره  البحث  اإجناز  يف  امل�ضاعدة  خالل  من 

با�ضتمرار.

 2014 احلايل  العام  خالل  ن�ضرت  اجلامعة  اأن  البط�س  واأكد 

وىل املدرجة يف قاعدة البيانات  )830( بحثا يف جمالت الفئة الأ

 )Journal Citation Reports( العاملية

نا�ضريها  واأعطت   )Web of Knowledge( ISI �ضمن 

مكافاآت مادية لقاء ذلك، م�ضريا اإىل اأن اهتمام اجلامعة املتزايد 

تلبية ملتطلبات اخلطة ال�ضرتاتيجية  ياأتي  العلمي والن�ضر  بالبحث 

لها باأن ت�ضبح �ضمن اأول 300 جامعة م�ضنفة عامليا وفق ت�ضنيف 

QS يف غ�ضون اخلم�س �ضنوات القادمة.
يف  العمداء  جمل�س  عن  �ضادرة  لتعليمات  وفقا  املكافاأة  متنح 

اجلامعة تتمثل باأن يكون للباحث اإنتاج بحثي ل يقل عن 6 بحوث 

هذه  من   4 تكون  بحيث  منحها،  من  خريين  الأ العامني  خالل 

وىل، و 2 من البحوث من�ضورة  البحوث من�ضورة يف جمالت الفئة الأ

ردنية، اإ�ضافة  يف جمالت الفئة الثانية اأو الثالثة اأو يف املجالت الأ

اإىل اأن يكون الباحث املتقدم لنيل املكافاأة باحثا رئي�ضا بثالثة من 

قل، واأن ل يكون قد ن�ضر له اأكرث من بحثني يف نف�س  بحوثه على الأ

املجلة.

من بني 78 جامعة عاملية

عمال( للتعاون معها منظمة التجارة العاملية تختار )كلية الأ
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هداف الوطنية جلودة و�ضالمة  ردنية للمرة اخلام�ضة على �ضهادة تطبيق الأ ح�ضل م�ضت�ضفى اجلامعة الأ

الرعاية ال�ضحية عن العام 2013.

وقال مدير امل�ضت�ضفى الدكتور اأحمد التميمي اإن احل�ضول على هذه ال�ضهادة يرجع اإىل �ضيا�ضة امل�ضت�ضفى 

املُ�ضتمرة يف مواكبة اجلودة، واللتزام مبعايري العتمادية العاملية والوطنية يف جمالت الرعاية ال�ضحية 

داء واخلدمة النوعّية للمر�ضى يف بيئة �ضحّية اآمنة. وال�ضتمرارية يف التطوير والتح�ضني يف تقدمي الأ

واأكد التميمي حر�س امل�ضت�ضفى على امل�ضاركة الدورّية يف هذا امل�ضروع ال�ضحي الوطني املهم الذي يطلقه 

جمل�س اعتماد املوؤ�ض�ضات ال�ضحّية �ضنويا حاماًل يف كل عام اأهدافًا نبيلة، تخدم املري�س وبيئته والرتقاء 

ردن. باملوؤ�ض�ضات ال�ضحّية وم�ضتوى اخلدمات الطبية يف الأ

للمرة اخلام�سة على الت�ايل

م�ست�سفى اجلامعة يح�سل على

هداف ال�طنية �سهادة تطبيق الأ
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�ضنان  الأ طب  كلية  ح�ضلت   - دياب  اإبراهيم 

اجلمعية  اعرتاف  على  ردنية  الأ اجلامعة  يف 

وروبية لتعليم طب ال�ضنان )ADEE( بربنامج  الأ

وروبية. البكالوريو�س، حمققة بذلك املعايري الأ

جاء ذلك عقب زيارة جلنة متخ�ض�ضة ت�ضم 

اأ�ضاتذة من اأملانيا، واململكة املتحدة ا�ضتمرت اأربعة 

�ضنان  اأيام اطلعت خاللها على مرافق كلية طب الأ

واملرافق  الطلبة  تدري�س  ت�ضاعد يف  التي  والكليات 

خرى التي ي�ضتخدمونها، وكافة مفا�ضل العملية  الأ

التعليمية فيها.

البقاعني  زيد  الدكتور  الكلية  عميد  وبح�ضب   

وروبية  تتمثل اأهمية العرتاف من قبل اجلمعية الأ

فر�س  وزيادة  خلريجيها،  العمل  فر�س  زيادة  يف 

اأرقى  يف  العليا  للدرا�ضات  مقاعد  على  احل�ضول 

اإتاحة  من  ذلك  �ضيمكن  كما  العاملية،  اجلامعات 

�ضنان  الأ طب  كليات  مع  التعاون  من  ملزيد  املجال 

كادميي والطالبي  وروبية يف جمالت التبادل الأ الأ

وم�ضاريع البحث والربامج الدرا�ضية امل�ضرتكة.

تاأ�ضي�ضها  منذ  الكلية  اأن  البقاعني  واأ�ضاف 

تطوير  على  دوؤوب  ب�ضكل  تعمل   1982 عام  يف 

فيها  والتدريبية  التعليمية  العملية  مفا�ضل  كافة 

برباجمها  بالعرتاف  يتمثل  الذي  للتميز  �ضعيا 

ومعتربة يف حقل طب  دولية عريقة  منظمات  من 

التي  للجهود  تتويجًا  الإجناز  وياأتي هذا  �ضنان.  الأ

التدري�ضية  طواقمها  خالل  من  الكلية  بذلتها 

دارية على مدار ما يقارب ثالثة اأعوام، وبدعم  والإ

باأن  علما  وقياداتها،  اجلامعة  رئا�ضة  من  م�ضتمر 

�ضهادة العرتاف �ضتمنح يف نهاية العام.

�ضنان  الأ لتعليم طب  وروبية  الأ ومتثل اجلمعية 

املعنيني  كادمييني  الأ �ضنان  الأ اأطباء   )ADEE(

حتت  وين�ضوي  اأوروبا،  يف  �ضنان  الأ طب  بتعليم 

مظلتها اليوم ما يزيد عن )%80 ( من كليات طب 

�ضنان يف اأوروبا وهي التي تاأ�ض�ضت عام 1975،  الأ

يف  التدري�س  برامج  تقييم  اجلمعية  مهام  ومن 

وتوحيد خمرجاتها  وروبية  الأ �ضنان  الأ كليات طب 

ورفع �ضوية التدري�س فيها.

وروبي �سنان« حت�سل على العرتاف الأ »طب الأ
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احليوية  الكيمياء  ق�ضم  يف  �ضتاذ  الأ فاز   - ردنية  الأ اأخبار 

الدكتور  ردنية  الأ اجلامعة  يف  الطب  بكلية  ع�ضاء  الأ ووظائف 

�ضعيد اإبراهيم اإ�ضماعيل بجائزة عبد احلميد �ضومان للباحثني 

العرب للعام 2013 عن حقل العلوم الطبية وال�ضحية.

متنحها  التي  اجلائزة  على  ا�ضماعيل  الدكتور  وح�ضل 

خمتلف  يف  العرب  والباحثني  �ضاتذة  لالأ �ضنويا  املوؤ�ض�ضة 

ونوعيته  العلمي  اإنتاجه  لغزارة  نظرا  العربية،  اجلامعات 

جانب  اإىل  تخ�ض�ضه،  جمال  يف  العملي  بالتطبيق  وارتباطه 

ن�ضره يف جمالت حمكمة وتعاونه مع القطاع ال�ضناعي يف نتائج 

اأبحاثه.

حا�سل على جائزة �س�مان للباحثني العرب 2013

اختيار د.ا�سماعيل كاأول رئي�س للجمعية الدولية

لتكن�ل�جيا النان� )البتمارات(

هذه  ا�ضتخدام  على  ا�ضماعيل  الدكتور  اأبحاث  وترتكز 

اجلزيئات لال�ضتهداف »الذكي« للخاليا ال�ضرطانية عن طريق 

ي�ضال  لإ اخلاليا  لهذه  مميزة  بربوتينات  لالرتباط  توجيهها 

ب�ضكل حمدد خلاليا دون غريها من  لل�ضرطان  اأدوية م�ضادة 

دوية وتقلل من  اخلاليا الطبيعية بحيث تزيد من فعالية هذه الأ

اأعرا�ضها اجلانبية.

كما اختري الدكتور ا�ضماعيل كاأول رئي�س للجمعية الدولية 

 )Aptamer Nanotechnology( البتمارات  لتكنولوجيا 

على هام�س املوؤمتر الدويل الذي عقد موؤخرا يف مدينة اأك�ضفورد 

.)Aptamers 2014( يف اململكة املتحدة حتت عنوان
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ن�سرة لغزة ها�سم

فعاليات ومعار�س فنية وم�ســريات طــالبــية

ردنية« حا�سرة يف امل�اقف  الطراونة: »الأ

ال�طنية والق�مية 
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احلي،  العربي  ال�ضمري  ل�ضوت  تلبية   - ردنية  الأ اأخبار 

اإخواننا  مل�ضاركة  ال�ضباقة  ردنية  الأ اجلامعة  من  وم�ضاهمة 

غا�ضم،  �ضهيوين  عدوان  من  يواجهونه  ما  غزة  يف  املرابطني 

وتاأكيدا لدور اجلامعة املعهود يف اأنها جزء من الن�ضيج الوطني 

الإعالم  وحدة  اأقامت  ومقد�ضاته،  وعروبته  ر�ضه  لأ الويف 

�ضرائيلي  والعالقات العامة والثقافية معر�ضا ل�ضور العدوان الإ

ردن وفرع  على غزة بالتعاون مع احتاد امل�ضورين العرب فرع الأ

فل�ضطني بكامريا م�ضورين من اأر�س غزة �ضجال فيها �ضمود 

من  املدنيني  على  العتداء  ب�ضاعة  وك�ضفا  واملقاومني  هل  الأ

الدمار الذي حلق  طفال والن�ضاء وال�ضيوخ، را�ضدين حجم  الأ

بالبنيان.

يف امل�ضهد الدرامي ويف الق�ضف واخلراب التقط امل�ضوران 

طفال واآمالهم على الرغم  حممد اأ�ضعد ويا�ضر فتحي اأحالم الأ

من كل ما يحيط بهم من قنابل وق�ضف ع�ضوائي فبع�ضهم اأ�ضر 

ين�ضوا  واآخرون مل  تهّدم منزله،  اأن  بعد  على حمل دميته معه 

كتبهم التي بها �ضيعربون اإىل القادم ويحققون بالعلم م�ضتقبال 

منت�ضرا م�ضلحني باملقاومة وجمابهة املعتدي فاأر�ضي ل تت�ضع 

خوتي واأبناء جلدتي وت�ضيق بكم اأيها املارقون. اإل لأ

ويف زوايا اأخرى تقف املاآذن اأو ما تبقى منها �ضاخمة تعانق 

�ضالمي امل�ضيحي الذي يحاول  بقايا كني�ضة لتثبت هذا التاآخي الإ

البع�س ت�ضويهه.

وحجارة مرتاكمة جراء  بيوت  وبقايا  واأ�ضالء  ودماء  دموع 

�ضرار  والإ املقاومة  بروح  مغلفة  واخلراب  والق�ضف  الهدم 

على البقاء والنت�ضار ودحر املعتدي هي عناوين ال�ضور التي 

لاإن�ضانية  كذلك  وتّعري  و�ضمودهم  اأهلنا  ب�ضالة  للعامل  تثبت 

عليهم  ا�ضتع�ضت  التي  ها�ضم  غزة  يف  وف�ضادهم  ال�ضهاينة 

فولوا عنها مندحرين.

افتتاحه  خالل  الطراونة  اخليف  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

املعر�س قال: “اإن اجلامعة كان لها ال�ضبق يف اإقامة اأول معر�س 

امل�ضتوى املحلي  ال�ضمود غزة على  بلد  ل�ضور واقعية من قلب 

لعر�س النتهاكات التي مار�ضها العدو ال�ضهيوين �ضد املدنيني 

خرية«. طفال والن�ضاء وال�ضيوخ خالل احلرب الأ من الأ
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 واأكد الطراونة اأن اجلامعة تاأخذ على عاتقها اإي�ضال ر�ضالة 

مفادها  املعرو�ضة  ال�ضور  خالل  من  والعامل  اجلامعة  لطلبة 

ال�ضهيوين   العدوان  ب�ضاعة  رغم  غزة  واأهايل  اأطفال  �ضمود 

من  جزء  اجلامعة  باأن  وتاأكيدا  امل�ضتهجنة،  وجرائمه  عليهم 

الن�ضيج الوطني وحا�ضرة يف املواقف الوطنية والقومية .

ال�ضور  ن�ضر  اإىل  اجلامعة  طلبة  احتاد  الطراونة  ودعا   

بالكلمة وقول احلقيقة واإي�ضالها لل�ضعوب و�ضناع القرار ممن 

ينا�ضرون دولة اإ�ضرائيل لتكون دليال �ضدهم و�ضد ممار�ضاتهم 

العدوانية التي ي�ضتهدفون فيها املدنيني حتى يت�ضنى لنا املطالبة 

جرامية . مبحاكمتهم على اأفعالهم الإ

يذكر اأن املعر�س الذي اأقيم يف ف�ضاء اجلامعة املمتد من 

اأ�ضاتذة  من  وا�ضعا  اإقبال  �ضهد  العلوم،  كلية  اإىل  ال�ضرو  �ضارع 

اجلامعة وطلبتها وجمع من املهتمني.

الفعاليات  من  �ضل�ضلة  اجلامعة  نظمت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

اأرواح  من معار�س فنية وم�ضريات طالبية و�ضالة غائب على 

جابهته  الذي  الهمجي  الع�ضكري  بالعدوان  تنديدا  ال�ضهداء، 

البوا�ضل  هلها  لأ ودعما  ون�ضرة  غزة«،   « ال�ضامدة  املدينة 

و�ضربهم على ويالت املاآ�ضي واجلروح.

طلبة  قبل  من  وا�ضعة  مب�ضاركة  جاءت  التي  الفعاليات 

لتوؤكد  جاءت  اجلامعة  اإدارة  قبل  من  مطلق  وبدعم  ردنية  الأ

مة  الأ اأبناء  يعي�ضها  التي  واملوؤازرة  والتعاطف  التالحم  حالة 

زمات  الأ مواجهة  يف  البع�س  بع�ضهم  مع  �ضالمية  والإ العربية 

وال�ضدائد التي تع�ضف باأبنائها.

ردنية الدكتور  تلك الفعاليات نادى اإليها رئي�س اجلامعة الأ

�ضرة اجلامعة دعاهم فيه  اخليف الطراونة يف بيان له وجهه لأ

غزة  يف  املرابطني  اأهلنا  جانب  اإىل  واحدة  وقفة  الوقوف  اإىل 

وتقدمي كل ما بو�ضعهم من دعوات وابتهالت ومواقف حازمة 

تاأخذ باإيديهم وت�ضد من عزميتهم.

ردنية جزء من ن�ضيج  الطراونة اأكد يف بيانه اأن اجلامعة الأ

ظلت  التي  وهي  ومقد�ضاته،  وعروبته  ر�ضه  لأ الويف  الوطن 

ال�ضاخمة، م�ضددا على  حا�ضرة يف املواقف الوطنية والقومية 

وفل�ضطني  هل غزة  لأ وعاملني  الدائم من طلبة  دعم اجلامعة 

كلها، وموقنا اأن رباطهم و�ضربهم هو مفتاح ن�ضرهم.



�0

كلمة رئي�س اجلامعة

لدعم �سم�د اأهايل غزة 

ردنية عزاء اأ�سرة اجلامعة الأ اأخ�اتي واأخ�تي الأ

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

قطاع  يف  والتدمري  بالقتل  اإ�ضرائيل  تتفرد  العربي،  العامل  يعي�ضه  الذي  والنق�ضام  والغياب  العاملي،  ال�ضمت  ظل  يف 

غزة،  وتتواىل قوافل ال�ضهداء كل يوم، ويزداد اإ�ضرار املقاومة على اأن ل تركع اإل لوجه اهلل، وقد اختارت اأن تكتب بالدم 

وجاع والتحديات الثقيلة. مة، التي تنوء اليوم بالكثري من الأ والت�ضحيات �ضفحة جديدة من تاريخ الأ

�ضنعتها  اأدوات  من  ي�ضتطيعون  ما  بكل  ال�ضهيوين  العدو  اأهل غزة  به  يقاوم  زمن  الفل�ضطينية،  ال�ضهادة  لزمن  واإنه 

مة، لهذا فمن الواجب على كل فرد منا اأن ي�ضهم بدعم اأهلنا  اإرادتهم الهاربة من �ضرية الهوان والذل الذي حلق لهذه الأ

القيام  عن  اأعلنت  التي  املدين  واملجتمع  الدولة  ملوؤ�ض�ضات  نقدمها  ونقدية،  عينية  وتربعات  دماء  من  منلك  مبا  هناك، 

ن اأهلنا هناك يدافعون عن وجودنا واأطفالنا وما تبقى لنا من كرامة وكربياء، متخذين توجيهات القائد  مبثل ذلك؛  لأ

ردن قدوة ح�ضنة لنا، فالكل اليوم مطالب ببذل  �ضرائيلية على غزة يف الأ املفدى با�ضتقبال جرحى العدوان والهمجية الإ

ر�س  ردنيون الذين ما تنكبوا يوما لنجدة اأخوتهم العرب وجميع معذبي الأ الغايل والنفي�س لدعمهم، وهذا ما تعودوه الأ

و�ضحاياها.

التي ظلت حا�ضرة يف  ومقد�ضاته وهي  ر�ضه وعروبته  لأ الويف  الوطني  الن�ضيج  ردنية جزء من هذا  الأ ن اجلامعة  ولأ

هل غزة وفل�ضطني  املواقف الوطنية والقومية ال�ضاخمة، طلبة وعاملني، فاإننا جندد دعمنا ونبثُّ دعاءنا و�ضلواتنا املنذورة لأ

مهات الثكاىل، هو طريق الن�ضر  كلها، وكلي يقني باهلل تعاىل اأن ح�ضن ظّنكم يا اأيها املرابطون وال�ضابرون ويا اأيتها الأ

القادم ل حمالة، واإن تخلى عنكم البعيد والقريب.

عزاء،  اأ�ضرة اجلامعة ، اإخوتي الأ

اأن  مة جمعاء، وهو دفاع عن اآخر ح�ضون احلرية والكرامة العربية، بعد  هل يف غزة هو �ضمود عن الأ اإن �ضمود الأ

اختار العدو النفراد باملعركة، يف ظل غياب الوحدة والت�ضامن العربي وان�ضغال العرب بق�ضايا بالدهم وحتدياتها، وظل 

ردن واأهله معقد الرجاء وح�ضن الظن، يف مثل هكذا ظروف، كيف ل، ون�ضامى القوات امل�ضلحة مل يربحوا اأر�س غزة  الأ

خوتنا هناك. مل والرعاية لإ منذ عدوان 2007 الغا�ضم، مقدمني العالج والأ

هلنا  داعيًا نف�ضي واإياكم يف هذا ال�ضهر الف�ضيل اأن نقدم ما ن�ضتطيع وما نقدر عليه حتى ولو بدعوة يف ظاهر الغيب لأ

املرابطني يف غزة وبيت املقد�س واأطراف بيت املقد�س، واأن جنعل جزءًا من �ضدقاتنا وابتهالتنا مبثوثة بردا و�ضالما على 

اأرواح ال�ضهداء واجلرحى وامل�ضردين واملعذبني.

ِمْنُكْم  َوَيتَِّخَذ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َوِلَيْعَلَم اهللَّ ا�ِس  النَّ َبنْيَ  ُنَداِوُلَها  اُم  يَّ اْلأَ َوِتْلَك  ِمْثُلُه  َقْرٌح  اْلَقْوَم  َم�سَّ  َفَقْد  َقْرٌح  �َض�ْضُكْم  مَيْ ْن  )اإِ

امِلِنَي( �ضدق اهلل العظيم ُ َل ُيِحبُّ الظَّ �ُضَهَداَء َواهللَّ

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

رئي�س اجلامعة

�ستاذ الدكت�ر اخليف الطراونة الأ
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