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أخبار وعناوين

د. سليامن الفرجات
مــن قبــُل ومــن بعــد آثــرت الجامعــة األردنية 
أن تكــون مقصــد األردنيــن ومالذهــم الــذي 
إليــه يلجــأون، وليســت مجــرد مــكان محــاط 

 خلــف قبابهــا ويف جــذور رسوهــا مــا يؤكــد 
بــأداء رســالتها ودورهــا يف  قيامهــا  دومــا 
خدمــة قضايــا الوطــن واألمــة واضطالعهــا 
الجديــد  النــشء  بــدور ريــادي يف تهيئــة 
وإعــداد أجيــال املســتقبل الذيــن يعلنــون كل 
ــدة بتميزهــم وتفوقهــم يف  ــوم نهضــة جدي ي
كل املجــاالت، ويثبتــون يف كل موقــف أنهــم 
أبنــاء األردنيــة ومعــول بنــاء األردن الحديــث، 

ــم األزر. ــّد به ــن يُش ــال الذي والرج

ــن  ــا الذي ــا بطلبتن ــا أن نســجل فخرن ــا هن ولن
ــة  ــروح قومي ــا ب ــدس وأهله ــرة للق ــوا ن هّب
عروبيــة ووقفــوا مجتمعــن يف موقــف رجولــة 
قضيــة  األوىل،  لقضيتنــا  انتصــارا  وبطولــة 
ــن  ــزم ال يل ــم بع ــتمدون قوته ــطن، يس فلس
مــن إدارة الجامعــة التــي وقفــت معهــم وإىل 
جانبهــم يف رفــض كل مــا مــن شــأنه املســاس 

ــف. بقدســنا الرشي

وألن "األردنيــة" كعادتهــا ترفــض أن تقــدم 
ديدنهــا  هــو  والفعــل  فقــط،  فعــل  ردود 
فقــد تشــكّل الوعــي لــدى إداراتهــا املتعاقبــة 
بــرورة العمــل برتاكميــة تهــدف إىل تكريس 
الذاكــرة  إذكاء  يف  والتعليــم  العلــم  دور 

بأســوار عاليــة معــزول عــن قضايــا مجتمعــه 
ــاء  ــن بن ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــل ه ــه؛ ب وأمت
كل  مــع  تتعاضــد  متــن  وقومــي  وطنــي 

ــر املنشــود. ــات إلحــداث التغي الجه

ــال  ــة لرج ــة" ِوجه ــكلت "األردني ــا ش ولطامل
ــم أن  ــا؛ إلميانه ــرار فيه ــي الق ــة وصانع الدول
ــة  ــل يف التنمي ــم األم ــد عليه ــن يُعق ــا م فيه
ــم مســتقبل  ــرون به ــاة، يب ــادة املبتغ والري
نحلــم  الــذي  الجديــد  والزمــان  الوطــن 
بــه جميعــا، يــرى رؤســاء وزراء حاليــون 
ــن  ــيجا م ــة" نس ــة "األردني ــابقون يف طلب وس
فيتوجهــون  واملوهبــة  والوعــي  الحريــة 
إليهــم بالخطــاب املبــارش، ويعلمــون أن فيهــا 
علــامء وعقــالء يف العلــوم واإلدارة والفلســفة 
والسياســة واآلداب ممــن يطلقــون العنــان 
والوعــي  األســئلة  يف  طلبتهــم  إلبداعــات 

والحريــة واالنفتــاح.

والجهــات  املؤسســات  مختلــف  وســعت 
تغيــر  حركــة  تشــكل  التــي  والجامعــات 
مجتمعيــة وتهتــم باإلبــداع واالبتــكار، إىل 
مــد جســور التعــاون مــع الجامعــة األردنيــة 
بوصفهــا مركــزا مــن مراكــز العلــم واملعرفــة، 
ــا إلرادة  وألنهــا تشــكل أمنوذجــاً  متألقــا وحيًّ

ــر. ــر والتنوي التغي

"األردنية" وطلبتها حصن الدولة المنيع

االفتتاحية



ــن  ــال م ــان األجي ــوس وأذه ــة يف نف التاريخي
ــم،  ــة يف صدوره ــدس حّي ــى الق ــة لتبق الطلب
وجــاء اعتــامد مــادة عــن القــدس تــدرَّس 
لطلبــة الجامعــة دليــالً عــى هــذا الوعــي 
بأهميــة إعــداد الطلبــة للــذود عن مقدســات 
األمــة والدفــاع عــن إرثهــا وحضارتهــا وصــون 

ــا. ــتقبل أجياله ــتقبلها ومس مس

وهــا نحــن يف عددنــا الجديــد مــن مجلــة 
ــن  ــا ع ــا خاص ــدم ملف ــة" نق ــار األردني "أخب
كل  عــى  الضــوء  فيــه  ســلطنا  القــدس، 
األنشــطة والفعاليــات التــي أقامتهــا الجامعــة 
يف شــهر كانــون األول تحديــدا إميانــاً بــرورة 
الحفــاظ عــى مدينــة القــدس يف وجــدان 
األمــة ومواجهــة سياســات التهويــد للمدينــة 
املقدســة، والحفــاظ عليهــا محجــاً للمؤمنــن 

ــم. ــة له وقبل
 

العامــة  والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة  وألن 
تعــي أهميــة نــرش كل هــذه النشــاطات 
عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة واملتعــددة 
إليصــال رســالتها للعــامل، فكانــت منــرا يصعد 
ــوا  ــد نال ــون وق ــه ينطلق ــة، ومن ــه الطلب إلي
ــا  ــم م ــم والتعلي ــداد للنضــال بالعل ــن اإلع م

أهــم املراحــل التي مــّر فيها الوطــن والجامعة 
ــامء  ــق االنت ــس عم ــداين عك ــث وج يف حدي
والوطنيــة، ورأيناهــا أيضــا يف عيــون الدكتــور 
الجامعــة  رؤســاء  أحــد  الفرحــان  إســحق 
الســابقن الــذي قــّدم صــورة مــن صــور تألــق 
ــن  ــد م ــاث العدي ــا يف ابتع ــة وعطائه الجامع
ــن للحصــول عــى الدرجــات  ــا املميزي طلبته
ــي  ــات الت ــة التخصص ــا يف كاف ــة العلي العلمي

ــة. ــا الجامع تحتاجه

وعرضــت املجلــة عــر زواياهــا وصفحاتهــا 
والنــدوات  واملؤمتــرات  النشــاطات  ألهــم 
وورش العمــل التــي أقيمــت يف الجامعــة 
ــة إىل  ــة، إضاف ــهور املاضي ــتة الش ــالل الس خ
مــا متيــز بــه األكادمييــون والباحثــون والطلبــة 
بحصولهــم عــى جوائــز وبــراءات اخــرتاع 
ومراكــز متقدمــة يف كل املســابقات واألعــامل 

ــا.   ــوا إليه ــا أو تقدم ــاركوا فيه ــي ش الت

و"األردنيــة" كانــت وســتبقى جديــرة باســمها 
وفسيفســاء  متفــردا،  متاســكا  فيهــا  ألن 
ــد  ــاب يبتع ــا أي خط ــه فيه ــة تواج متجانس
عــن خطــاب املعرفــة بآفاقهــا الرحبــة، وتؤمن 
بــأن الحــوار العقــالين الجــاد ويكــون الطلبــة 
فيــه رشكاء فاعلــن هــو الحــوار املطلــوب 
الــذي يؤكــد انفتــاح الجامعــة عــى مجتمعهــا 

ــواء.  ــد س ــى ح ــي ع ــي والخارج الداخ

ــا  ــات وتراثه ــى املقدس ــاظ ع ــم للحف يؤهله
وأرثهــا اإلنســاين والحضــاري والتاريخــي.  

لقــد حفــل هــذا العــدد مــن "أخبــار األردنية" 
بتوثيــق أهــم األحــداث واملناســبات التــي 
الشــخصيات  وأهــم  الجامعــة،  احتضنتهــا 
واملؤسســات التي وجــدت يف "األردنيــة" ِقبلة 
مثــى لبــث حــوار دميقراطــي عقــالين تخاطب 
بــه عقــول الشــباب مــن طلبتهــا املتميزيــن؛ 
وعندمــا ارتــأت الحكومــة إجــراء مثــل هــذه 
ــات  ــق بالتحدي ــا يتعل الحــوارات وال ســيام م
ــوزراء  ــس ال ــار رئي ــة اخت ــة الراهن االقتصادي
الدكتــور هــاين امللقــي الجامعــة األردنيــة 
ممثلــة مبركــز الدراســات االســرتاتيجية لعقــد 
هــذا اللقــاء مــع الباحثــن واألكادمييــن وخرة 

الطلبــة.

وعندمــا أراد رجــاالت الدولــة أمثــال الدكتــور 
ــدة  ــرؤوف الرواب ــد ال ــت وعب معــروف البخي
وفيصــل الفايــز وعــدد مــن الــوزراء الحاليــن 
ــر مــن أصحــاب املشــاريع  والســابقن، والكث
الحديــث  الكــرى،  واملؤسســات  الرياديــة 
عــن الوطــن وقضايــاه التاريخيــة والسياســية 

ــة. ــوا للجامعــة األردني توجه

ــوان  ــس الدي ــون رئي ــة" يف عي ــا "األردني ورأين
ــرز  ــد أب ــة أح ــز الطراون ــور فاي ــي الدكت املل
خريجــي الجامعــة، فحدثنــا عــن مرحلــة مــن 

االفتتاحية
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وقفة غضب

هنا بين النهر والبحر دولة واحدة هي...

للكيــان املحتــل الغاصــب، وليؤكــدوا للعــامل 
ــن تكــون  أجمــع، أن القــدس مل تكــن يومــا ول
"أورشــليم" العربيــة بــل ســتظل عروبيــة بدمــاء 
أهلهــا، وكفاحهــم املــروع ضــد االحتــالل 

الغاشــم.

وعــرب الطلبــة عــن أن اتخــاذ مثــل هــذا القرار 
يكشــف غلــو اإلدارة األمريكيــة يف تقديــم كل 
أشــكال الدعــم للكيــان الصهيــوين، وإمعانهــا 
بعنجهيتهــا يف نقــل ســفارتها للقــدس، لتؤكــد 
أمــام العــامل أجمــع دعمهــا إلجــرام الصهيونية 
بحــق شــعبنا يف الضفــة األخــرى، واالســتمرار 
ــك كل  يف انتهاكاتهــا ملقدســاتنا متجــاوزة بذل

األعــراف والقوانــني الدوليــة. 

وزاد الطلبــة أنهــم الشــعب القــادر عــى 
التــي  واملعــادالت  املؤامــرات  كّل  قلــب 

والء ومــؤازرة للقــدس، قــدس املدينــة بحاراتهــا 
وأزقتهــا وأســوارها وأهلهــا، وأقصاهــا الريــف، 
ــة  ــوده طلب ــاميا يق ــال س ــراكا نبي ــهدت ح وش
الجامعــة الذيــن انتفضــوا نــرة لهــا، رافضــني 
ــس  ــرار الرئي ــد ق ــيتها، بع ــا وبقدس ــث به العب
األمريــي الجائــر واعرتافــه بــأن القــدس عاصمة 

نكــون إليــه اليــوم، ووقفــوا امتــدادا لوقــوف 
ــة  ــوا يف نكس ــن انتفض ــة" مم ــة "األردني طلب
متألقــني  األمــة،  بعشــق  مشــتعلني   1967
ومتمســكني بأمــل الوحــدة العربيــة القوميــة 

ــة. ــة أو عنري ــوبها إقليمي ــي ال تش الت

اإلدارة  إعــالن  رفضهــم  الطلبــة  وســجل 
األمريكيــة القــدس عاصمــة إلرسائيــل ألن 
ــوم خــط  ــه الي ــا هتفــوا ب القــدس حســب م
أحمــر، والحديــث عــن مصريهــا مرفــوض 

جملــًة وتفصيــال.

ــة،  ــطني العربي ــة فلس ــدس عاصم ــتبقى الق س
ــق نحــو  وســتبقى عاصمــة األمــة، هــي الطري
الشــهادة والوجــود، ضيــاء أرواح شــهدائنا ينــري 
ســامء فلســطني، وعطــر دمائهــم منثــور عــى 

الضفتــني، الــكالم اليــوم كلــه عنهــا ولهــا.
ومــن قلــب الجامعــة األردنيــة، اشــتعلت رشارة 

بــروح قوميــة عروبيــة وقــف طلبــة "األردنية" 
ومخترباتهــا  ومراكزهــا  كلياتهــا  كل  مــن 
ــا  ــي طامل ــربج الت ــاحة ال ــد س ــوا عن واجتمع
احتضنــت احتجاجهــم وشــهدت مواقفهــم يف 
الرجولــة والبطولــة واالنتصــار لقضيتنــا األوىل، 

ــة فلســطني. قضي

وارتفعــت األعــالم األردنيــة والفلســطينية 
بأيــدي طلبــة توشــحوا "الشــمغ" الحمــراء 
والبيضــاء ورســموا صــورة وال أبهــى مــن 
صــور وحــدة الصــف الــذي نحــن أحــوج مــا 

دولة فلسطين العربية 
وعاصمتها القدس
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دعوات إلى مقاطعة البضائع األمريكية
العامليــة وبذلهــم  التاريــخ عــى األجنــدة 

ــي. ــر اإلرسائي ــدرء الخط ــارة ل ــودا جبّ جه
ــادة  ــم حــول القي ــة عــن التفافه وعــرب الطلب
الهاشــمية واعتزازهــم مبواقــف جاللــة امللــك 
ــة  ــة الديني ــاين صاحــب الوصاي ــه الث ــد الل عب
ــو  ــه ال يأل ــني أن جاللت عــى املقدســات، مبين
العربيــة  الكلمــة  ســبيل جمــع  جهــدا يف 
ــع  ــرييك ودف ــرار األم ــة الق ــالمية ملواجه واإلس
ــرار  ــذا الق ــن ه ــع ع ــة للرتاج اإلدارة األمريكي
غــري املــدروس واملرفــوض مــن كافــة الــدول.

ــت  ــد التّف ــم وق ــرب هتافه ــة ع ــجل الطلب وس
ــة  حولهــم إدارة الجامعــة واآلالف مــن الطلب
وجمــع غفــري مــن أعضــاء الهيئتني التدريســية 
واإلداريــة حاملــني أقالمهــم الحــرة مســطرين 
بهــا يف دفاتــر الحريــة أســمى معــاين النضــال 
للقهــر  الرافــض  الحــر  وبالفكــر  بالعلــم 
تطفــئ  لــن  بهيــا  حضــورا  واالســتبداد- 
نــوره ووهجــه أي قــرارات وأي مامرســات 
ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني املقاومــني 

ــام. ــكل ع ــانية بش ــد اإلنس ــاوس، وض األش

بــأن  بالهتــاف  وقفتهــم  الطلبــة  وأنهــى 
إىل  نهرنــا  مــن  عربيــة  ســتبقى  القــدس 
ــون  ــى أن تك ــان ع ــى الزم ــو تراخ ــا ول بحرن
حــرة خالــدة، فهنــا بــني النهــر والبحــر دولــة 

واحــدة هــي دولــة فلســطني العربيــة.

مــع قامئــة النشــامى وجمعيــة ســند للعمــل 
الشــبايب رافعــني شــعار القــدس كل القــدس 

ــة. عربي

ــة ملقاطعــة  ودعــا النشــامى إىل إطــالق حمل
ــالل  ــة، وإح ــة واإلرسائيلي ــات األمريكي املنتج

ــا. ــة مكانه ــة والعربي املنتجــات املحلي

ــة الجهــود الهاشــمية لوضــع  واســتذكر الطلب
القــدس والقضيــة الفلســطينة عــى مــدى 

ــة  ــوات الفضائي ــن القن ــد م ــدت العدي وتواف
ــع  ــن املواق ــرات م ــة، والع ــة والعربي املحلي
املكتوبــة  اإلعــالم  ووســائل  اإللكرتونيــة 
والصــورة  بالصــوت  لتســجل  واملســموعة 
وكل  "األردنيــة"  طلبــة  اجتــامع  والكلمــة 
القــوى الطاّلبيــة مــن النشــامى وأهــل الهمــة 
ــودة واضعــًة الكتــف عــى  ــد والع والتجدي
الكتــف، وأيديهــا بأيــدي بعــض يف وقفــة 

"اغضــب للقــدس". . 

لقــد وقــف الطلبــة اليــوم وقفــة غضــب 
وعــز تضامنــا مــع قدســنا للجــم عبثيــة قــرار 
إعــالن القــدس عاصمــة إلرسائيــل واحتجاجــا 
عــى االســتهتار بالحقــوق املروعــة ألشــقائنا 
لحرمــة  الصــارخ  واالنتهــاك  فلســطني  يف 
املــكان؛ فالقــدس هــي هاجســنا األول منهــا 

ــي. ــا ينته ــدأ الســالم وفيه يب

يف وقفــة عــز وفخــار، أكــد نشــامى األردنيــة 
احتجاجهــم عــى القــرار األمريــي باالعــرتاف 

بالقــدس عاصمــة لدولــة االحتــالل.

ــة  وأضــاء الطلبــة الشــموع عــى شــكل جمل
موســيقى  وقــع  عــى  عربيــة(  )القــدس 
وألحــان مغنــاة القــدس التــي قدمهــا كــورال 

الجامعــة.
أثنــاء  األمريــي،  بالقــرار  الطلبــة  ونــدد 
الوقفــة التــي نظمهــا نــادي الفنــون بالتعــاون 

تكتــب اليــوم يقفــون ألجــل القــدس، وألجــل 
ــى  ــاظ ع ــون للحف ــا.. يقف ــا وقيامته أقصاه
هويتهــا وعروبتهــا، يقفــون غضبــا ونــرة 

ــمة. ــوة الغاش ــى الق ــق ع للح

ــتكون  ــة س ــذه الوقف ــة أن ه ــن الطلب وأعل
الوقفــات  مــن  سلســلة  ضمــن  األوىل 
داخــل  القــرار  هــذا  ضــد  االحتجاجيــة 
وأنهــم  وخارجهــا،  األردنيــة  الجامعــة 
لــن يتوانــوا يف الدفــاع عــن حــق شــعبنا 
اســتطاعوا،  مبــا  أرضــه  يف  الفلســطيني 
ودعــوا زمالءهــم مــن الجامعــة األردنيــة 
صفــا  للوقــوف  الجامعــات  مــن  وغريهــا 
ــري عــن رفضهــم القاطــع لهــذا  واحــدا للتعب
ــعب  ــارصة الش ــتمراراهم يف من ــرار، واس الق

الشــقيق.  الفلســطيني 
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والتصويــر خلــدون حجازيــن والفنــان غســان 
أبــو لــن مــن قســم الفنــون البريــة، جــاءت 
لتجســد مشــاعر يعيشــها العــرب واملســلمون 
تجــاه القضيــة الفلســطينية والقــدس الريف 

ــل وإرصار. ــود وأم ــن صم م

وتخلــل الفعاليــة محــارضة قدمهــا رئيــس 
مــازن  الدكتــور  البريــة  الفنــون  قســم 
عصفــور بعنــوان )القــدس يف عيــون الفنانــني( 
عــرض فيهــا عــددا مــن اللوحــات التــي صاغهــا 
فنانــون مــن مختلــف الجنســيات والــدول 
تتحــدث عــن القــدس وعروبتها، وفقــرة غنائية  
تغنــت بالقــدس قدمهــا طلبــة قســم الفنــون 
ــيق  ــايض وتنس ــدة م ــادة عبي ــيقية بقي املوس

ــريات . ــال نص ــور نض الدكت

واســتغرق إنجــاز الجداريــة التــي بلــغ طولهــا 
أربعــة أمتــار و)80( ســم، بارتفــاع مــرت و)20( 
ســم، خــالل يومــني اثنــني فقــط وعــى ثــالث 
مراحــل، ورســمت بألــوان األكريليــك عــى 

ــواح خشــبية. ــت بأل قــامش مثب

ــن  كــام شــارك محافظــة خــالل الحفــل بتلوي
شــعلة يف صــورة تعبرييــة عــن إشــعالها، كانت 
قــد رفعتهــا إحدى الســيدات الفلســطينيات يف 
إحــدى اللوحــات الفنيــة الثــالث التــي صاغتها 
ريشــة طلبــة مــادة تركيــز الرســم والتصويــر يف 

لكلية. ا

اللوحــات الثــالث التــي نفذهــا زهــاء الـــ 
ــدرس الرســم  ــإرشاف م ــة ب ــا وطالب )15( طالب

وعــرب رســالة مفادهــا أن الفــن وعــى مــر 
العصــور قــادر عــى التعبــري عــن الفكــر والرأي 
والتعبئــة الجامهرييــة بلغتــه الخاصــة، جددت 
كليــة الفنــون والتصميــم يف الجامعــة موقفهــا 
ــن  ــكاذب، م ــب ال ــد ترام ــدس ووع تجــاه الق
خــالل فعاليــة فنيــة جمعــت مــا بــني الكلمــة 
ــهار  ــة بإش ــت البداي ــورة، كان ــوت والص والص
ــا  ــرد يف زخارفه ــي ت ــدس( الت ــة )الق جداري
ــا  ــت هويته ــة وتثب نضــال املرابطــني يف املدين

بحضــور رئيــس الجامعــة عزمــي محافظــة.
ــع  ــن م ــن التضام ــرب ع ــاءت لتع ــة ج الجداري
ــس  ــرار الرئي ــض ق ــطينية، ورف ــة الفلس القضي
الســفارة  األمريــي دونالــد ترامــب بنقــل 
األمريكيــة لــدى ارسائيــل إىل القــدس مــن 
جهــة، ولــزرع النزعــة الفنية يف قلــوب ونفوس 
ــن  ــم م ــام بداخله ــري ع ــة للتعب ــة الكلي طلب
ــيط. ــن ودون أي وس ــالل الف ــن خ ــاعر م مش

ــن  ــمها كل م ــي رس ــة الت ــت الجداري وتضمن
ــان  ــني غس ــري، والفنان ــاد العام ــور جه الدكت
ــة  ــاء هيئ ــب أعض ــم الخطي ــن وابراهي ــو ل أب
يف  البريــة  الفنــون  قســم  يف  التدريــس 
الكليــة، بدعــم مــن رشكــة املكاتب املحــدودة، 
خرائــط قدميــة لشــخوص موجوديــن مشــكلني 
جــدارا حــول القــدس لحاميتهــا والــذود عنهــا 
مؤكديــن أن مكانتهــا كبــرية وضاربــة جذورهــا 

ــخ. ــن والتاري يف الدي

12
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أعيادنا ألجل القدس
الطلبــة  شــؤون  عميــد  مســاعد  وأشــار 
القــدس  أن  إىل  الشــعار  عامــر  الدكتــور 
تجمعنــا وتجمــع أحــرار العــامل ورشفائــه 
الســامء  ومطــار  األنبيــاء  مهبــط  ألنهــا 
ــة  ــت عربي ــام كان ــه ك ــإذن الل ــتبقى ب وس
أبيــة منــذ األزل وحتــى الخلــود ولــن يغــري 
ــا  ــا، الفت ــي غريه ــن يدع ــة م ــذه الحقيق ه
بأنهــا يف قلــوب الجميــع العاصمــة والقبلــة 
والغاليــة التــي لــن نتــواىن يف الدفــاع عنهــا 

ــوة. ــزم وق ــن ع ــا م ــا فين ــكل م ب

وتخلــل الحفــل فيديــو توضيحــي لــروح 
طلبــة  لــدى  القــدس  وحــب  االنتــامء 
الجامعــة عــى اختــالف عقائدهــم، وفقــرة 
طالــب،  أبــو  وصفــي  للشــاعر  شــعرية 
قدمــه  موســيقي  كشــفي  واســتعراض 
إىل  إضافــة  الكاثوليــك،  الــروم  كشــافة 
مقطوعــات غنائيــة عــن القــدس قدمهــا 

الجامعــة. كــورال 

واملســتقبل عــى الــدوام، منوهــا بــأن هــذا 
اللقــاء خــري دليــل عــى معنــى األخــوة تلــك 
ومســيحيني  مســلمني  فيــه  نقــف  التــي 
خلــف قائدنــا امللــك عبــد اللــه الثــاين يــدا 
القــدس  عــن هويــة  الدفــاع  يف  واحــدة 

واملســيحية. اإلســالمية  ومقدســاتنا 

مــن جهتــه قــال النائــب البطريــريك ملطرانيــة 
ــام الشــومي يف كلمــة  ــني املطــران ويلي الالت
ألقاهــا خــالل الحفــل "نحــن كلنــا مســلمون 
ــا الوطــن  ومســيحيون شــعب واحــد يجمعن
الواحــد وقضايانــا املصرييــة مشــرتكة، نفــرح 
ــهر  ــض، ويف ش ــا البع ــع بعضن ــا م يف أعيادن
الصيــام يــأكل املســيحي عــى طاولــة أخيــه 
ــه  املســلم ويفطــر املســلم عــى مائــدة أخي

املســيحي".

عــى  نشــأنا  األردن  يف  "نحــن  وأضــاف 
ونتعلــم  ونبحــث  ونــدرس  القيــم  نفــس 
ونعمــل ونفــرح ونتــأمل معــا، ونبنــي الوطــن 
بســواعدنا ســوية، ونقــف يف وجــه العــدو 
ــد"، مشــيدا  ــدا بي ــه ي ــه ونتصــدى ل وقرارات
مببــادرة طلبــة "األردنيــة" التــي اعتربهــا 
ــة. ــات األردني ــا يف الجامع ــن نوعه األوىل م

ــادر  ــد ب ــالد املجي ــاد املي ــع أعي ــا م وتزامن
اتحــاد طلبــة الجامعــة األردنيــة بتنظيــم 
معنــى  خاللــه  جّســدوا  مهيــب  حفــل 
اإلســالمية  الديانتــني  بــني  التعايــش 
واملســيحية معلنــني بصــوت واحــد أنهــم 
أخــوة يف القضيــة وأخــوة يف املصــري وكلهــم 

وســيبقون. مقدســيون 

ــل  ــذا الحف ــة أن ه ــوى الطالبي ــت الق وبين
ألجــل  "أعيادنــا  عنــوان  حمــل  الــذي 
القــدس" مبناســبة األعيــاد املجيــدة جــاء 
ترســيخا ملبــدأ التعايــش والتســامح الدينــي 
يف وطننــا الحبيــب ودعــام لصمــود أهلنــا يف 
ــالمية  ــا اإلس ــى عروبته ــدا ع ــدس وتأكي الق
املدينــة  لتهويــد  والتصــدي  واملســيحية، 
ــف الهاشــمية  ــع املواق ــا م املقدســة ووقوف
ــا. ــة عليه ــدس والوصاي ــن الق ــاع ع يف الدف

الدكتــور  الريعــة  كليــة  عميــد  وهّنــأ 
ــالين اإلخــوة املســيحيني  ــد الرحمــن الكي عب
األردن  أهــل  أن  مؤكــدا  عيدهــم،  يف 
التعايــش  معــاين  لحظــة  كل  يعيشــون 
والتضافــر والتضامــن، ويقفــون يــدا واحــدة 
أمــام نوائــب الدهــر وتحديــات الواقــع 
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وقــال رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
عزمــي محافظــة "إننــا يف الجامعــة ننظــر 
كمــروع  األكادميــي  الكــريس  هــذا  إىل 
قــراءه  إعــادة  خاللــه  مــن  يتــم  وطنــي 
للتاريــخ األردين املعــارص وتســليط الضــوء 
الدولــة  بنــاء  يف  األردين"  "النمــوذج  عــى 
الحديثــة عــى الصعيــد العــريب، الــذي تحــول 
إىل مدرســة سياســية وضــع النقــاط عــى 
ــاين  ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــا جالل ــروف له الح
ــبعة  ــية الس ــه النقاش ــه وأوراق ــج حكم يف نه
والتــي متثــل رؤيتــه الكفيلــة لنقــل األردن 
إىل مصــاف الــدول املتقدمــة والتــي تعــد 
ــراً لنهــج الراحــل الحســني". اســتمراراً وتطوي

  

الكــريس، وإطــالق مــروع بحثــي إلجــراء 
ــم  ــول اه ــة ح ــة ومتخصص ــات معمق دراس

املحطــات يف حقبــة الحســني.

لتوثيــق  مروعــا  عليــه  القامئــون  ويعــد 
لــه  املغفــور  ملســرية  الشــفوي  التاريــخ 
الحســني، وانشــاء مكتبــة لتوثيــق كل األعــامل 
إىل  الحســني  مبســرية  الخاصــة  واألنشــطة 

والنــدوات. املؤمتــرات  جانــب عقــد 
وجــاء االعــالن عــن الكــريس يف مؤمتــر صحفي 
املركــز  ومديــر  الجامعــة  رئيــس  جمــع 
وعــددا مــن كبــار رجــاالت الدولــة الــذي 
عــارصوا الحســني وعملــوا معــه وحشــدا مــن 
الصحافيــني والكتــاب واملؤرخــني املهتمــني 

ــات ــف القطاع ــن مختل م

عرفانــاً ووفــاءً وإدراكاً ألهميــة اإلنجــازات التــي 
تحققــت يف عهــد املغفــور لــه امللك الحســني بن 
طــالل طيــب اللــه ثــراه وتخليــدا لذكــراه العطرة 
أطلــق مركــز الدراســات االســرتاتيجية يف الجامعة 

األردنيــة كــريس امللــك الحســني األكادميــي.

السياســية  بالدراســات  يعنــى  والكــريس 
توثــق  التــي  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
لفكــره ومســريته، التــي قــادت الوطــن وأهلــه 

والنــامء. التقــدم  ذرى  إىل 

ويعكــف عــى اســتضافة باحثــني عامليــني 
ــة  ــات الدولي ــني يف العالق ــني متخصص وأردني
عــى  للعمــل  األوســط  الــرق  ومنطقــة 
مــروع بحــث أو كتــاب ضمــن أهــداف 

إطالق كرسي الملك الحسين
ابن طالل األكاديمي
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حكمــة وخــربة وحنكــة امللــك املؤســس 
البــاين.  وامللــك 

  
وأضــاف أن امللــك الراحــل تــوىل ســلطاته 
الدســتورية يف أخطــر مرحلــة مــرت بهــا 
األمــة يف التحــول نحــو االيديولوجيــة الفكرية 
والتطــرف والفكــر املحافــظ املتمثلــة بحــزب 
ــة اإلخــوان وحــزب البعــث  ــر وجامع التحري
والقوميــني العــرب والشــيوعيني، ويف ظــل 
عقالنيــة  غــري  خطابيــة  عربيــة  قيــادات 
ــة  ــى األنظم ــات ع ــهدت انقالب ــرتة ش ويف ف
األنظمــة  عــى  انقالبــات  وثــم  امللكيــة 

االنقالبيــة نفســها.
  

وزاد إن حكمــة وإنســانية وقــرب جاللــة 
ــه  ــه وإدراك ــعبه ووعي ــاء ش ــن أبن ــل م الراح
ــن  ــه م ــامل مكن ــة والع ــريات يف املنطق للمتغ
النجــاة بــاألردن فضــال عــن حنكتــه يف عقــد 
التحالفــات الالزمــة للحفــاظ عــى األردن. 

 
كــام أن الفــرتة األوىل مــن حكــم الحســني 
شــهدت بدايــة فقــدان العقــل العــريب إذ كان 
ــم  ــة ث ــات عــى األنظمــة امللكي ــاك انقالب هن
ــها،  ــة نفس ــة االنقالبي ــى األنظم ــات ع انقالب
كــام شــهدت بدايــة االنفجــار الســكاين، وفــق 

ــر. ــو جاب أب

الدكتور موىس شتيوي
ــرتاتيجية  ــات االس ــز الدراس ــر مرك ــال مدي وق
مــوىس  الدكتــور  األردنيــة  الجامعــة  يف 
شــتيوي إنــه مــن بــاب العرفــان والــوالء 
ــك  ــة املل ــة لجالل ــز والجامع ــل املرك ــن قب م
ــة  ــالل وإدراكاً ألهمي ــن ط ــني ب ــاين الحس الب
ــه  ــد جاللت ــت يف عه ــي تحقق ــازات الت اإلنج
ــمياً  ــالن رس ــأيت اإلع ــة، ي ــدة كاف ــى األصع ع
عــن إطــالق كــريس امللــك الحســني بــن طــالل 

األكادميــي باملركــز.
 

ــذ  ــل الراحــل الحســني، من ــد عم وأضــاف لق
توليــه مقاليــد الحكــم يف 2 أيــار 1953، عــى 
إرســاء أســس بنــاء الدولــة األردنيــة الحديثــة 
ضمــن مــروع حضــاري عــريب نهضــوي، 
حيــث اســتكمل اســتقالل األردن بتعريــب 
الدولــة  أركان  وتثبيــت  العــريب،  الجيــش 
البــذل  مــن  شــاقة  رحلــة  عــرب  األردنيــة 
ــت  ــانية جمع ــة إنس ــت بعالق ــاء توج والعط
بــني الشــعب األردين، واألب اإلنســان عــى 
مــدى عقــود مــن التضحيــة والنضــال، وســنني 

املنطقــة  تجــاه  ثاقبــة  رؤيــة  لــه  عربيــا 
وقضاياهــا.

 
ــه  ــع جاللت ــق م ــن اتف ــب أن م ــد الخطي وأك
ومــن اختلــف,  يعــرتف مبكانتــه الدوليــة 
معــادالت  وتحليــل  فهــم  عــى  وبقدرتــه 
ــى  ــه ع ــدويل وتأثريات ــع ال ــدات الوض وتعقي
املنطقــة بصــورة عامــة وعــى األردن خصوصا  
ــب  ــات مــن تجني ــب األوق ــه يف أغل ــا  مكن م
بلــده اآلثــار الســلبية لتطــورات ذلــك الوضع. 

 
الدكتور داوود حنانيا

املديــر العــام الســابق للخدمــات الطبيــة 
ــار إىل أن  ــا أش ــور داوود حناني ــة الدكت امللكي
عالقتــه امتــدت مــع امللــك الراحــل منــذ عــام 
1947 وحتــى وفاتــه مؤكــدا أنــه كان انســانيا 
ونهضويــا وحداثيــا يســعى إىل بنــاء أردن 

ــاالت. ــف املج ــدم يف مختل ــث ومتق حدي
 

يف  عــره  يســبق  كان  الراحــل  ان  وقــال 
التفكــري، إذ طلب الدخــول يف دورة متخصصة 
لطــب الطــريان الــذي مل يكــن معروفــا يف دول 
ــدة  ــات املتح ــتثناء الوالي ــدم باس ــامل املتق الع
اســتخدم  الــذي  العلــم  وهــو  االمريكيــة 
ــار  ــة الختي ــة الالزم ــوص الطبي ــراء الفح إلج
طيــاري ســالح الجــو واملتابعــة الطبيــة لهــم.

  
يف  الراحــل  جاللــة  دور  حنانيــا  وعــرض 
الحســني  ومدينــة  القلــب  مركــز  إنشــاء 
الطبيــة املفخــرة الطبيــة األردنيــة رغــم شــح 
ــب  ــز القل ــن مرك ــة،  ومتك ــات املالي اإلمكاني
مــن إجــراء أول عمليــة قلــب مفتــوح  يف 
األردن عــام 1970 ومتابعــة الراحــل للعمليــة 
ــاء  ــذي أجرهــا عقــب انته ــق ال وشــكر الفري

العمليــة مبــارشة.

الدكتور كامل أبو جابر
ــل  ــور كام ــبق الدكت ــة األس ــر الخارجي وزي
اســتحق  الراحــل  غــن  قــال  جابــر  أبــو 
ــى  ــاين، مشــريا غ ــك الب ــب املل بجــدارة لق
فــن  اتقنــوا  الذيــن  الزعــامء  مــن  أنــه 
ــأرسة  ــه ل ــود إىل انتامئ ــذا يع ــم وه الحك
 1200 منــذ  بالحكــم  الخبــرية  الهاشــمية 

الكريــم.  الرســول  عــام وانتســابه إىل 
 

مــن  الهاشــميون  متكــن  لقــد  وقــال 
ــوارد   ــة امل ــم قل ــة رغ ــة ناجح ــاء دول إنش
بفضــل  فاشــلة  دول  معظمــه  محيــط  يف 

عدنان أبو عودة
وتحــدث يف املؤمتــر الصحفــي رئيــس الديــوان 
امللــي األســبق عدنــان أبــو عــودة وقــال 
ــه قــاد  ــة امللــك الحســني رحمــه الل "إن جالل
األردن ملــدة 46 عامــا أي مــا يقــارب نصــف 
قــرن يف محيــط مضطــرب يف عالقاتــه ومتغــري 
ــداث  ــذه األح ــض ه ــت بع ــه، وكان يف أنظمت
ــا كانــت تلحــق  تنعكــس عــى األردن وأحيان

بــه إصابــات شــبه قاتلــة".
 

وأضــاف أن شــخصية جاللتــه العامــة متيــزت 
ــزام،  ــي االلت ــي النشــأة وطن ــه كان قوم بكون
وهــذه  اآلخــر،  يحــرتم  النزعــة  إنســاين 
ــا  ــي عــرف به الشــخصية السياســية هــي الت

ــا. ــا وعاملي ــا وعربي أردني
 

ــخصية  ــات ش ــن مكون ــودة أن م ــو ع وزاد أب
ــة   ــاللة حاكم ــن س ــو م ــخ فه ــه التاري جاللت
والتحمــل  الصــرب  أهمهــا  ميــزات  منحتــه 
ــو والتســامح  ــد النظــر والعف ــدال وبع واالعت
يرعــب  دكتاتــورا  يكــن  مل  أنــه  وأهمهــا 

مستشــاريه.
 

عبد اإلله الخطيب
ــه  ــد اإلل ــة األســبق عب ــر الخارجي وأشــار وزي
الخطيــب إىل أهميــة الكــريس النطالقــة جهــد 
ــن  ــم وتدوي ــل وفه ــة وتحلي ــي لدراس أكادمي
وتوثيــق فكــر القائــد البــاين املغفــور لــه 
امللــك الحســني  ومواقفــه خــالل فــرتة حكمــه 
ــرت  ــة أث ــداث مفصلي ــن أح ــهدته م ــا ش وم

ــة. ــى األردن واملنطق ع
 

ولفــت الخطيــب إىل أن الراحــل الحســني 
ــام  ــل كان زعي ــا ب ــدا وطني مل يكــن فقــط قائ
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تفــرّد بــه دون غــريه مــن القــادة فــكان 
يدعــو للتقــدم إىل اإلســالم وليــس العــودة إىل 
الــوراء، ســيّام أن الرســالة الســاموية ، أمامنــا 

ــا." ــاق به ــا اللح ــاً وعلين دوم
 

حكمته وحنكته
ــه  ــا حنكت ــات ومعه ــذه الصف ــح أن ه وأوض
قيــادة  مــن  مّكنتــه  وشــجاعته  وحكمتــه 
األردن قيــادًة نوعيــة، نقلــه فيهــا مــن موقــع 
ــم  ــور والعل ــل إىل روايب التط ــف والجه التخل
ــن دول  ــريه م ــى غ ــزا ع ــه متمي ــذي جعل ال
املنطقــة، مبيًنــا أنــه ورغــم صعوبــة املراحــل 
التــي مــر بهــا والتحديــات التــي واجههــا 
واملؤامــرات التــي جابههــا إال أنــه اســتطاع أن 
يصــل ببلــده إىل بــر األمــان، وأن يجعــل منــه 
بلــدا فاعــال يف املنطقــة يُصغــى إليــه عندمــا 

ــم. يتكل
 

وعــرض املجــايل لفــرتة معارصتــه للحســني 
عندمــا كان أمــريًا، وال يــزال دون الســابعة 
عــرة مــن عمــره لكنــه تحــدث بطالقــة 
وثقــة وبــأدب جــم وال يقاطــع أحــدا يف 
ــد  ــا بع ــت حينه ــد أيقن ــا: "لق ــه، مضيًف كالم
نظــره وثاقــب فكــره وعلــو همتــه وخرجــت 

ــورا". ــاء مبه ــك اللق ــن ذل م
 

ولفــت إىل مــا تعــرض لــه الحســني مــن 
ــم  ــه للحك ــالل تعرض ــات خ ــات وأزم صعوب
وكيــف قــام مبجابهتهــا وســاعدته حنكتــه 
عــى تجاوزهــا كلهــا بــدًء مــن تعريــب قيــادة 
ــالب  ــرار وانق ــاط األح ــة الضب ــش وحرك الجي
العــراق ومحــاوالت إســقاط حكمــه العديدة، 
ــع ال  ــه يف وض ــه جعل ــذا كل ــريًا إىل أن ه مش
يحســد عليــه ســواء أكان ذلــك مــن األصدقــاء 
أم مــن األعــداء لكنــه يف الوقــت ذاتــه رضب 
رقــام قياســيا باملحبــني واملعجبــني الذيــن رأوا 

ــكا. ــدا ملهــام وسياســيا محن ــه قائ في
 

وأضــاف: "وفــوق هــذا كلــه إنســان متواضــع 
يطبــق  وللنــاس  للخــري  محــب  متســامح 
الحكمــة القائلــة "العفــو عنــد املقــدرة" فقــد 
كان ال يعــرف الحقــد عــى أحــد، وقــد برهــن 
عــى ذلــك يف معاملتــه لخصومــه ومعارضيــه 
عــرب مراحــل حكمــه التــي امتــدت عــى 

ــا". ــود تقريب مســاحة خمســة عق
 

ــني  ــة الحس ــالق وعظم ــايل إن أخ ــال املج وق
جعلــت زعــامء مــا يزيــد عــى 90 دولــة 

عبد السالم املجايل 

               ... يعــرض لذكريــات نصــف قــرن 
عايشــها مــع الحســن

واســتضاف "الكــريس" يف باكــورة نشــاطاته 
رئيــس الــوزراء األســبق الدكتــور عبــد الســالم 
ــف  ــات ومواق ــول ذكري ــا ح ــايل متحدث املج
وأحــداث خمســني عامــا عايشــها مــع امللــك 
الراحــل الحســني بــن طــالل طيــب اللــه ثــراه.

املجــايل باعتبــاره شــاهدا مهــام ومؤثــرا عــى 
ومل  ذكرياتــه رسا  يبــق  مل  الحســني،  عــر 
يبخــل عــى املدونــني والباحثــني بــيء، بــدءاً 
مــن التقائهــام يف بريطانيــا، وانتهــاء بحضــور 

ــه. جنازت
 

ظاهرة متفردة يف القرن العرشين
 واســتهل الحديــث بالقــول: "إن الحديــث 
عــن العظــامء ليــس عمــالً ســهالً وال يســتطيع 
ــة  ــَك املوهب ــن َملَ ــه إال م ــه وتأديت ــام ب القي
فالحســني  أمتلكهــام،  ال  اللتــني  واملهــارة 
ظاهــرة متفــردة يف القــرن العرين ومدرســة 
محــددة األهــداف متكاملــة األبعــاد متعــددة 
املناهــج حــني شــكلت بــؤرة اســتقطاب لــكل 

ــاح". ــني للنج الطامح
  

ــخصية  ــب الش ــن املناق ــايل ع ــدث املج وتح
تواضعــه  "إن  وقــال:  الحســني  للملــك 
وإنســانيته وتســامحه وحبــه للنــاس وتفانيــه 
يف تحقيــق مطالبهــم وخدمــة مصالحهــم مثل 
ــم  ــع حبه ــه موض ــا جعل ــذا م ــذى، وه يحت
ــه". ــول قيادت ــاف ح ــه، وااللتف ــم ل وتفانيه

 
خارطة الطريق

ــايل: "إن الحســني كان صاحــب  وأضــاف املج
رؤيــا يحلــم مبســتقبل مــرق لوطنــه وأمتــه، 
وألمتــه  لوطنــه  طريــق  خارطــة  وميتلــك 
واضحــة املعــامل، وهــذه خاصيــة عــز نظريهــا، 
إضافــة ملــا ميلكــه مــن نظــرة اســترافية 
ــف  ــن الحني ــق بالدي ــوم يتعل ــة، ومفه مذهل

ولكــن  اإلقليــم،  هــزت  عواصــف  تخللهــا 
بحكمتــه وقيادتــه عــرب بــاألردن لــرب األمــان، 
التــي  والويــالت  الــرور  أهلهــا  وجنــب 

ــة. ــعوب املنطق ــا ش ــت منه عان
 

وأوضــح شــتيوي أن الراحــل ركــز منــذ توليــه 
ــة،  ــة اقتصادي ــة تحتي ــاء بني الســلطة عــى بن
وصناعيــة، ومعرفيــه قــل نظريهــا، وكان رائــداً 
للنهضــة التنمويــة التعليميــة بــاألردن، التــي 
توجــت بصــدور اإلرادة امللكيــة الســامية بـــ2 
ــة أم  ــول 1962 بتأســيس الجامعــة األردني أيل
ــة  ــدت للنهض ــي مه ــة الت ــات األردني الجامع

التعليميــة يف العقــود التاليــة.
 

ــوام  ــرب أع ــني ع ــك الحس ــح املل ــاف: كاف وأض
ــط،  ــرق األوس ــالم يف ال ــاء الس ــه إلرس حكم
ودافــع عــن فلســطني أرضــاً وقضيــة وشــعباً، 
ــة  ــر الدولي ــع املناب ــة إىل جمي ــل القضي وحم
مؤكــداً عدالتهــا وضــامن حقــوق شــعبها 
وناضــل مــن أجلهــا يف زمــن الحــرب ويف 
ــادل  ــالم الع ــة الس ــن رؤي ــلم، ضم ــن الس زم

والشــامل.
 

وقــال شــتيوي إن "دراســات األردنيــة" يعلــق 
آمــاالً عــى إنشــاء هــذا الكــريس، الــذي يعنــى 
بإجــراء الدراســات السياســية واالقتصاديــة 
واالجتامعيــة، التــي توثــق لفكــر ومســرية 
الراحــل العظيــم، الــذي قــّدم لــأردن والعرب 
والعطــاء  البــذل  معــاين  أســمى  والعــامل 
والفــداء، وأرىس نهجــاً يف القيــادة عــّز نظــريه 

عــى مســتوى العــامل.
ــاء الضــوء  ــني أن الكــريس سيســهم يف إلق  وب
ــادت الوطــن  ــي ق ــه ومســريته الت عــى حيات
ورســم  والنــامء،  التقــدم  ذرى  إىل  وأهلــه 
ــة  ــتناداً إىل رؤي ــرف، اس ــق امل ــام الطري له
ثاقبــة ومقــدرة قياديــة فــذة اتســمت بــروح 
ــة،  ــاين الوطني ــس األم ــة، تتلم ــة خالق عري

ــانية.  ــة، واإلنس ــرؤى القومي وال
 

كــام ســيتم مــن خــالل هــذا الكــريس إطــالق 
مــروع دراســات أردنيــة علميــة وموضوعيــة 
ــة  ــية واالقتصادي ــاد السياس ــاول كل األبع تتن
الحســني  الراحــل  حقبــة  يف  واالجتامعيــة 
بحثــاً ومتحيصــاً ونــراً، لتســليط الضــوء عــى 
األســس والفلســفة التــي بنيــت عليهــا الدولــة 

ــة، حســب شــتيوي. األردني
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حــني  املفاوضــات  يف  تجربتــه  إىل  وأشــار 
ــف  ــد وكي ــد إىل مدري ذهــب عــى رأس الوف
ــري  ــى غ ــطينيني ع ــاًء فلس ــك أعض ــني املل ع

االتفــاق مــع االحتــالل.
 

ــن  ــث ع ــول: "إن الحدي ــايل بالق ــم املج وخت
ــالق  ــة أخ ــن مدرس ــث ع ــو حدي ــني ه الحس
وقيــم ومبــادئ مدرســة قيــادة وقــدوة قلّــت 
مثيالتهــا يف القــرن العريــن، ومــا ذكرتــه وما 
ــت  ــح يل الوق ــو أتي ــا ل ــره منه كان يل أن أذك
ــع  ــن نقطــة يف بحــر، وم ــر م ــون أك ــن يك ل
يقينــي التــام بــأن الذيــن عــارصوه لهــم معــه 
ــم،  ــن كله ــف إنســاين أو قصــة إن مل يك موق
متعــددة  شــخصيته  فمكونــات  فجلّهــم، 
ومكملــة لبعضهــا البعــض إال أن إنســانيته 
ــد  ــات وق ــذه املكون ــع ه ــى جمي ــى ع تطغ
ــدة  ــات الش ــانية يف أوق ــذه اإلنس ــت ه تجل
والضيــق وعنــد املنعطفــات الحــادة التــي 

ــه". ــه الل ــه رحم ــت يف حيات كان

هــذه تتفاعــل ضمــن نظــام منســق متكامــل 
وكــام قــال ابــن خلــدون: "الجيــش بالخزانــة 
بالعــدل  والعــامرة  بالعــامرة  والخزانــة 

ــك". ــاس املل ــدل أس والع
 

معاهدة السالم
الســالم  مرحلــة  املجــايل  اســتعرض  كــام 
ــك  ــاًل: "إن املل ــي، قائ ــالل اإلرسائي ــع االحت م
يؤمنــان  كانــا  الحســني  وامللــك  املؤســس 
ملوازيــن  دقيــق  حســاب  بعــد  بالســالم 

عبثًــا." يــأت  اإلميــان مل  املعركــة وهــذا 
 

وأضــاف: "إن الغــرب غــرّي اســرتاتيجيته يف 
املنطقــة بعــد حــرب الخليــج، فبــداًل مــن أن 
ــم  ــدم له ــر املتق ــي املخف ــل ه ــون إرسائي تك
مــن أجــل حاميــة البــرتول، أصبحــوا هــم 
موجــودون يف الخليــج فعــاًل، مــام جعــل 
إرسائيــل دولــة حقيقيــة يف املنطقــة، وتــم 

ــالم." ــرب الس ــدء بح الب

ــاس  ــب الن ــه أح ــام أن ــه، ك ــرون جنازت يح
فأحبــوه، مضيًفــا أنــه مل يُجــرب أحــد عــى 
ــوه  ــاس وبادل ــه الن ــل أحب ــني ب ــب الحس ح
الحــب طواعيــة "ألن الحســني دافــع عنــا 
وعــن كرامتنــا وحمــى مواطنينــا وانتمــى لنــا، 
وعندمــا كنــا منــرض بنى لنــا املستشــفيات وملا 
ــا املــدارس والجامعــات  ــم بنــى لن أرادوا العل
ــامرات  ــا آالف الع ــى لن ــكنا بن ــا س ــا أردن ومل
ــري مــام  ــى بكث ــا أغن ــات وجعلن وشــيد الطرق

ــن". نح
 

القائــد  بــني  عميــق  التناغــم  أن  وذكــر 
والشــعب نــدر أن يكــون يف بلــد آخــر، وهــذا 
ــى األردن أن  ــت ع ــوة حافظ ــم كان ق التناغ
ــد  يبقــى بأمــان رغــم األعاصــري، فالعــدل عن
وتطبيقــا،  فكــرا  امللــك  أســاس  الحســني 
والجيــش هــو حامــي الحمــى وضامــن األمن، 
ــن  ــة، واملواط ــة الديني ــز الرعي ــدس رم والق
الصالــح هــو وســيلتها املنتجــة واملحــرك وكل 
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الحــوار  مبســتوى  الــوزراء  رئيــس  وأشــاد 
الدراســات  الــذي نظمــه مركــز  املســؤول 
االســرتاتيجيه يف الجامعــه األردنيــة مع رئاســة 
ــني  ــز والباحث ــاء املرك ــس امن ــه ومجل الجامع
يف  واالكادمييــني  السياســني  ونخبــة  فيــه 
مبناســبة  املركــز  امللقــي  وهنــأ  الجامعــه 
مراكــز  بــني  االوىل  املرتبــه  عــى  حصولــه 
األبحــاث يف الــرق األوســط وشــامل افريقيــا 
مركــز   150 أهــم  مــن  عامليــا  وتصنيفــه 
دراســات عــى املســتوى الــدويل وبالــدور 
الريــادي الــذي يقــوم بــه برفــد مختلــف 
بدراســاته  والدولــه  املجتمــع  مؤسســات 

واملوضوعيــة. املحايــدة  وأبحاثــه 

الحكومــة تنظــر بأهميــة خاصــة لهــذا اللقــاء 
الحــواري مــع هــذه النخبــة مــن قــادة الــراي 
لالســتفادة مــن االفــكار والــرؤى التــي ميكــن 
ــول  ــاد حل ــة إليج ــا الحكوم ــتفيد منه أن تس

للتحديــات التــي تواجــه االردن .

كبــري  بشــكل  تــدرك  الحكومــة  إّن  وقــال 
بأنهــا ستســتفيد بشــكل كبــري مــن الخــربات 
املتوفــرة يف مركــز الدراســات االســرتاتيجية 
ــة ال ســيام يف ضــوء حجــم  بالجامعــة األردني
الدراســات التــي خرجــت عــن املركــز ودقتهــا 
نــرية ســاعدت  أفــكار  ومــا احتوتــه مــن 

ــات . ــن الحكوم ــد م العدي

التقــى رئيــس الــوزراء الدكتــور هــاين امللقــي 
الجامعــة  يف  وباحثــني  أكادمييــة  قيــادات 
ــة  ــة األردني ــس الجامع ــة بحضــور رئي األردني
االســرتاتيجية  الدراســات  مركــز  ومديــر 
الحــوارات  اطــار  يف  وذلــك  الجامعــة  يف 
ــات  ــان التحدي ــة بش ــا الحكوم ــي تجريه الت
االقتصاديــة وأولويــات عمــل الحكومــة خــالل 

املرحلــة املقبلــة .

ــذي  ــاء ال ــالل اللق ــوزراء خ ــس ال ــد رئي واك
والبحــث  العــايل  التعليــم   ، وزراء  حــره 
والربملانيــة  السياســية  والشــؤون  العلمــي 
أن  اإلعــالم،  لشــؤون  والدولــة  والعمــل 

رئيس الوزراء: نحرص على لقاء األكاديميين لالستفادة من 
األفكار والرؤى حول التحديات التي تواجه األردن
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معيقــات تعــرتض التعــاون التجــاري يبقى كل 
ــة لالخــر . ــد رئ بل

ــرب  ــرب مع ــة ع ــة التجاري ــار إىل ان الحرك واش
طريبيــل الــذي تــم افتتاحــه مؤخــرا ليســت 
رسيعــة ولكــن " الحركــة افضــل من الســكون 

ــح " . ــق الصحي ونحــن ســائرون يف الطري

واشــار إىل انــه مل يتــم اجــراء دراســة حقيقيــة 
االردن  لــه  تعــرض  الــذي  الحصــار  حــول 
ــة  خــالل الســنوات الســتة او الســبعة املاضي
ــا عــى االردن  ــه كان حصــارا مكلف ــدا ان مؤك
حيــث كان حصــارا مزدوجــا مــن حيــث عــدم 
القــدرة عــى الخــروج إىل االســواق الخارجيــة 
بســبب عــدم االســتقرار ومــن ناحيــة اخــرى 
ــا املســلحة  ــا املســلحة واجهزتن ــت قواتن عمل
حــارص االخريــن ان يدخــل إىل بلدنــا حــركات 

ــة . ارهابي

ولفــت إىل انــه ونتيجــة لالوضــاع الراهنــة 
إىل  ســلبية  رســائل  ارســل  االقليــم  فــان 
املســتثمرين يف كل العــامل بــان هــذه املنطقــة 
غــري امنــة لالســتثامر مــام ادى إىل تراجــع 
ــة  ــى حامي ــرب ع ــاق اك ــو وانف ــري يف النم كب

. واملواطنــني  االردن 

ــا  ــا وتنميتن ــوزراء ان اقتصادن ــس ال ــد رئي واك
تعتمــد بشــكل غــري قليــل عــى الخــارج 
" ولــو كانــت قدرتنــا عــى االعتــامد عــى 
ــع  ــل م ــى التعام ــا ع ــت قدرتن ــذات لكان ال

هــذه املتغــريات افضــل " .
  

ينمــو  كان  االردين  االقتصــاد  ان  إىل  واشــار 
االعــوام  بــني  باملائــة ســنويا  مبعــدل 5ر6 
االزمــة  داهمتنــا  ان  إىل   2008 إىل   2000
املاليــة العامليــة التــي اثــرت عــى االردن 
ــي 2010  ــالل عام ــن خ ــبة الدي ــت نس وكان
الناتــج  مــن  باملائــة   61 حــوايل   2011 و 
املحــي االجــاميل وارتفعــت العــام املــايض إىل 
ــة العــام املــايض نتيجــة لعوامــل  1ر95 باملائ
ــل  ــرب للعوام ــبة اك ــة وبنس ــة وداخلي خارجي

الخارجيــة.
 

ــالح النــه اذا  ــة لالص ــا فرص ــال االن لدين وق
املحــي  للناتــج  الديــن  نســبة  اســتمرت 
االجــاميل باالرتفــاع ووصولهــا إىل نســبة 100 
باملائــة ســيكون مــن الصعــب ان تجــد جهــة 

ــالردن . ــا ل ــدم قروض ــة تق دولي

ــة الحكومــة ان  ــوزراء ان رؤي واكــد رئيــس ال
تنفيــذ االصالحــات يجــب ان يكــون بشــكل 

مصالحهــا ودوافعهــا الفتــا إىل ان متويــل هــذا 
االقليــم مــن قبــل الــدول العامليــة والداعمــة 
واملمولــة ســيخضع للدراســة وقــد يعنــي 
تغــريا يف اولوياتهــا مــام يعنــي انــه لــن يكــون 

ــب . ــت القري ــل يف الوق ــاك متوي هن

ــع يف  ــتقرار رسي ــة إىل اس ــى الحاج ــد ع واك
ــودة إىل  ــدول الع ــتطيع ال ــى تس ــم حت االقلي
ــاج  ــا إىل ان هــذا االســتقرار يحت التنميــة الفت
إىل تفاهــامت عــى مســتوى دول االقليــم 
ومصالحهــا وادوارهــا ومؤكــدا انــه ال بــد 
ان يكــون لــالردن قــدرة ديناميكيــة عــى 
ــد . ــم الجدي ــات االقلي ــع مخرج ــل م التفاع
واشــار إىل ان داعــش بــدات باالنتهــاء ولكــن 
ــن  ــم ل ــي لالقلي ــتقرار حقيق ــود اس دون وج
ــواة  ــودة ن ــدم ع ــات بع ــاك ضامن ــون هن تك
جديــدة لحــركات ارهابيــة وبالتــايل ال بــد من 
تحصــني املجتمعــات والجبهــات الداخليــة 

ــة . مــن رشور هــذه االف

ســوريا  يف  االعــامر  اعــادة  ان  إىل  ولفــت 
والعــراق ليســت عمليــة اقتصاديــة فحســب 
وامنــا تخضــع لحســابات وتفاهــامت سياســية.

الوطنــي  الصعيــد  وعــى  االردن  ان  واكــد 
امللــك الحكيمــة  اســتطاع بقيــادة جاللــة 
ان يعــرب خــالل االردن الســنوات الســبعة 
ــاك يف  ــن هن ــان ومل يك ــر االم ــة إىل ب املاضي
هــذا العبــور خســارات سياســية بــل كان 
فيــه انجــازات سياســية وكان االردن كــام هــو 
ــرب دون التدخــل  ــام الشــقائه الع ــا داع دامئ
يف شــؤونهم الداخليــة وكان يــر عــى ان 
ــارك  ــية يش ــون سياس ــب ان تك ــول يج الحل

فيهــا املواطنــون .

وقــال ان االردن اســتطاع حاميــة حــدوده 
الشــاملية عــن طريــق مناطــق التهدئــة مــن 
ــل  ــم التوص ــذي ت ــاليث ال ــاق الث ــالل االتف خ
اليــه يف عــامن بــني االردن والواليــات املتحــدة 
مناطــق  واصبحــت  وروســيا  االمريكيــة 
التهدئــة يف جنــوب ســوريا وشــامل االردن 
مطلبــا عامليــا ليتــم تعميمهــا عــى باقــي 

ــوريا . ــق س مناط

واكــد ان عالقــات االردن مــع العــراق متميــزة 
رشيــكا  يكــون  الن  مؤهــل  وهــو  جــدا 
اقتصاديــا وسياســيا وتنمويــا مــع االردن الفتــا 
إىل اللقــاء الــذي جمــع جاللــة امللــك وجمعــه 
مــع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
ــة يف  ــى الرغب ــد ع ــه التاكي ــم خالل ــذي ت وال
التعــاون والتوصــل إىل حلــول الي  زيــادة 

ــرص  ــة تح ــوزراء ان الحكوم ــس ال ــد رئي واك
ــي  ــاءات الت ــة اللق ــاش يف كاف ــدور النق ان ي
االقتصاديــة  الفعاليــات  مــع  تعقدهــا 
والحقائــق  الواقــع  حــول  واملجتمعيــة 
وبشــكل موضوعــي وبعيــدا عــن اي عواطــف 
ــدم  ــي ال تخ ــن الشــعبوية الت ــث ع او البح

. الوطــن واملواطــن 

ــرتق  ــى مف ــوم ع ــف الي ــا نق ــت إىل انن ولف
الــذي  الطريــق  طــرق ويجــب ان نختــار 
نســري عليــه والــذي مــن شــانه تعزيــز منعــة 
االردن السياســية واالقتصاديــة مــن خــالل 
االعتــامد عــى الــذات يف ضــوء عــدم امكانيــة 

ــري . ــى الغ ــامد ع االعت

وقــال ان الوضــع االقليمــي الســابق بــدأ 
ــد  ــا واقــع جدي ــح لدين ــوم اصب باالنتهــاء والي
واقليــم جديــد بــدأ يتشــكل وهنــاك دول 
ــا  ــم له ــذا االقلي ــد ان تدخــل ه ــدة تري جدي
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ــا  ــم تحصيله ــي يت ــغ الت ــت إىل أن املبال ولف
مــن املقيمــن غــري االردنيــني نتيجــة تعديــل 
عــى  توزيعهــا  ســيتم  الريبــة  نســب 
االردنيــني وســيتم وضــع بنــد يف موازنــة عــام 
2018 لشــبكة االمــان االجتامعــي ويف املوازنــة 
التاشــريية لعامــي 2018 و 2019 وقــال اذا 
مــا ذهبنــا لدعــم الخبــز فســتدرس الحكومــة 
ــة ال  ــدا ان الحكوم ــم مؤك ــال الدع ــة ايص الي
تســتهدف كل القطاعــات او الســلع التــي 
ــه هــدر . ــذي في فيهــا دعــم وامنــا الدعــم ال

وقــال إن الدعــم املقــدم يف موازنــة 2017 
للمواطنــني بلــغ 850 مليــون دينــار، منها 140 
مليــون دينــار للخبــز بعــد ان كان نحــو 180 
مليــون دينــار وتــم تنزيلهــا بســبب اجــراءات 
الرقابــة و135 مليــون للكهربــاء و240 مليــون 
للميــاه، و44 مليــون للغــاز املنــزيل، و100 
مليــون دينــار للمعونــة الوطنيــة و72 مليــون 
دينــار  مليــون  و126  للجامعــات  دينــار 
للمعالجــات الطبيــة حتــى نهايــة شــهر متــوز.

ــه  ــب ان يرافق ــايل يج ــالح امل ــد ان االص واك
ــز  اصــالح تنمــوي اقتصــادي يســهم يف تحفي
االســتثامرات  وجلــب  االقتصــادي  النمــو 
وتعزيــز املشــاريع الحكوميــة الخدميــة التــي 

ــن . ــا املواط يحتاجه

مشــاريع  ويف  الحكومــة  ان  إىل  ولفــت 
2ر1  نحــو  ســتخصص  العامــة  الخدمــات 
مليــار دينــار منهــا 224 مليــون دينــار لقطــاع 
االســكان والطــرق منهــا 25 مليونــا تاجــري 
ــم  ــة يت ــاك طــرق بديل ــيكون هن ــي وس متوي

االســتثامر فيهــا مــن القطــاع الخــاص .

ــار لقطــاع  ــون دين ــص 98 ملي ــيتم تخصي وس
الصحــة النشــاء مستشــفيات ومراكــز صحيــة 
ــن  ــي م ــري متوي ــا تاج ــار منه ــون دين 33 ملي

خــالل القطــاع الخــاص .

واشــار رئيــس الــوزراء إىل انــه ســيتم تخصيص 
ــاء  ــم النش ــاع التعلي ــار لقط ــون دين 123 ملي
مــدارس وغــرف صفيــة منهــا 70 مليــون 
دينــار تاجــري متويــي و ســيتم تخصيــص 146 
ــبكات  ــن ش ــاه م ــاع املي ــار لقط ــون دين ملي
ميــاه ورصف صحــي يف الباديــة األردنيــة كــام 
ــة  ــار للطاق ــون دين ــص 35 ملي ــيتم تخصي س

ــر االخــر . ــن واملم ــات التخزي لغاي

وتــم تخصيــص 220 مليــون دينــار لالمركزيــة 
ان  املحافظــة الفتــا إىل  للمشــاريع داخــل 
خطــة التحفيــز للقطــاع الخــاص تتضمــن 

املتعلقــة  القانونيــة  املنظومــة  واســتكامل 
مقبلــون  وأننــا  القضائيــة،  باإلصالحــات 
ــري  ــم توف ــات وت ــذه االصالح ــق ه ــى تطبي ع
مخصصــات كافيــة لهــذا املوضــوع يف موازنــة 

عــام 2018.

وقــال لــن نتهــاون مــع أي شــخص مهــام كان 
يف رسقــة املــال العــام واالعتــداء عليــه مــن ماء 
ــد  ــاء وغريهــا مؤكــدا ان مــن وضــع الي وكهرب
عــى املــال العــام هــو رسقــة مــن جيــب كل 

مواطــن وعقوبتهــا الســجن وليــس الغرامــة.

وفيــام يتعلــق بســوق العمــل وبيئــة األعــامل 
ــس  ــي إن مجل ــور امللق ــال الدكت ــة، ق والبطال
البطالــة  مســوحات  اعتــامد  قــرر  الــوزراء 
منظمــة  مــن  املعتمــدة  املعايــري  حســب 
العمــل الدوليــة، لتحديــد حجــم مشــكلة 

البطالــة والتعامــل معهــا بجديــة.

وأضــاف أن الحكومــة بــدأت بتنفيــذ برنامــج 
اســتحداث فــرص العمــل وإحــالل العــامل 
ــار  ــون دين ــص 100 ملي ــم تخصي ــني وت األردني
لهــذا الربنامــج، وتوفــري االحتياجــات املطلوبــة 
الســتحداث الفــرص وإحــالل العاملــني وتوفــري 
تأمــني صحــي وضــامن االجتامعــي للعاملني يف 

هــذه املرحلــة.
 

وفيــام يتعلــق بالتدريــب املهنــي والفنــي 
ــع  ــن وض ــة م ــاء الحكوم ــد انته ــي، أك والتقن
إطــار عــام ملجلــس أعــى لتوجيــه الخريجــني 
مــن املــدارس نحــو التعليــم التقنــي واملهنــي 
الكليــة  بــني  التجســري  وقــف  متضمنــا 
ذات  مواصلــة  عــى  واقتصــاره  والجامعــة 

التخصــص واملوضــوع بــني املرحلتــني.

ــس  ــه لي ــدرك أن ــا ن ــوزراء إنن ــس ال ــال رئي وق
لكــن  إيجابيــة،  االقتصاديــة  املــؤرشات  كل 
بعضهــا إيجــايب منهــا زيــادة الدخــل الســياحي 
وزيــادة  الخــارج  يف  العاملــني  وتحويــالت 
ــم  ــتوردات رغ ــادة املس ــا زي ــادرات وأيض الص

ــاري. ــزان التج ــز املي ــى عج ــا ع تأثريه

ــام 2010  ــذ ع ــنة األوىل من ــه للس ــاف أن وأض
ــج  ــن النات ــبة م ــام كنس ــن الع ــع الدي مل يرتف
املحــي اإلجــاميل وبــات عنــد مســتوى 95 

ــف . ــا النزي ــة واوقفن باملئ
 

ــون  ــل يف قان ــالح الخل ــة اص ــار إىل اهمي واش
االعفــاءات  ان  إىل  املبيعــات الفتــا  رضيبــة 
ــى االن  ــام 1994 وحت ــذ ع ــة من ــري املدروس غ

ــه . ــن مضمون ــون م ــت القان افرغ

شــمويل وبتناغــم بــني كافــة مجــاالت االصــالح 
الســيايس واالقتصــادي واالداري التنموي.

كــام اكــد ان الحكومــة اخــذت عــى عاتقهــا 
ــكل  ــا ب ــل املشــاكل والتصــدي له عــدم ترحي

مســؤولية خدمــة للوطــن واملواطــن.

وأكــد الدكتــور امللقــي أن اإلصــالح اإلداري 
حيــث  املقبلــة  املرحلــة  عنــوان  هــو 
ــد القطــاع العــام وإصالحــه  نســتهدف تجدي
اإلســاءة،  مســتها  التــي  ســمعته  وحاميــة 
وتعزيــز الرقابــة واملســاءلة وتقليــل التفاعــل 
بــني طالــب الخدمــة ومؤديهــا، والوصــول 
إىل قطــاع عــام رشــيق وشــفاف وقــادر عــى 
ــة  ــوم الخدم ــادة مفه ــن وإع ــة املواط خدم

العامــة.

أكــد رئيــس  التعليــم،  ويف مجــال إصــالح 
الــوزراء أن هنــاك تراجعــا يف مســتوى التعليم 
والتقنــي  والفنــي  والجامعــي  املــدريس 
ــاليب  ــأن أس ــك وب ــر بذل ــا يق ــي، وكلن واملهن

التعليــم قدميــة يف ظــل تطــور التعليــم.

تراجــع  يف  نتهــاون  أن  ميكــن  "ال  وقــال 
ــم  ــم مهــام كانــت التكلفــة، ألن التعلي التعلي
واألردنيــني"،  لــأردن  نســبية  ميــزة  أهــم 
ــم  ــك بالتعلي ــة املل ــامم جالل ــك كان اهت ولذل
بإطــالق  ترجمتــه  وتــم  كبــريا،  والشــباب 
ــم  ــة، وت ــوارد البري ــر امل ــرتاتيجية تطوي باس
ــا يف  ــى للمناهــج وبدأن ــس األع إنشــاء املجل
"مهننــة مقــدم الخدمــة املعلــم" بتدريبــه 
ــالالت  ــة االخت ــا معالج ــه، وأيض ــع كفاءت ورف
يف العمليــة التعليميــة ورفــع ســوية التعليــم 
املهنــي والتقنــي وضامن أن تواكــب مخرجاته 
ــواق  ــة وأس ــل املحلي ــوق العم ــات س احتياج

ــة. املنطق

وأكــد رئيــس الــوزراء أهميــة تعزيــز ســيادة 
ــة  ــر املواطن ــن تجذي ــال "ال ميك ــون، وق القان
ال  الــذي  املواطــن  القانــون،  ســيادة  دون 
يحــس بالعدالــة يفقــد فكــرة املواطنــة، ال 
ميكــن أن نجــذر املواطنــة وأن نتكاتــف معــا 

ــون". ــام القان ــية أم ــا سواس إال إذا كن

وشــدد عــى أن ســيادة القانــون وتحقيــق 
االقتصــاد  تطويــر  يف  يســهامن  العدالــة 
وتعزيــز بيئــة االســتثامر، مؤكــدا يف هــذا 
ــاوز  ــمح بالتج ــن أن نس ــه "ال ميك ــدد أن الص

عــى املــال العــام".
وقــال لــن نتهــاون مــع أي شــخص ولفــت إىل 
ــايئ،  ــالح القض ــة لإلص ــة امللكي ــكيل اللجن تش
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توضيــح  إىل  وتحتــاج  االردين  االنســان 
دون  فيهــا  الحكومــة  رؤيــة  وبيــان 
يتعلــق  مــا  خاصــة  تزيــني  او  تجميــل 
تقــل  ال  التــي  الداخليــة  بالتحديــات 
اهميــة عــن التحديــات الخارجيــة مثــل 
االصــالح  وعمليــة  والتعليــم  الرتبيــة 
الســيايس واالقتصــادي وســيادة القانــون 
ــات  ــرارات والتوجه ــة والق ــز املواطن وتعزي
ــة  ــة االهمي ــات بالغ ــة يف موضوع الحكومي
ومحاربــة  الغذائيــة  الســلع  دعــم  مثــل 

وغريهــا. والبطالــة  والفقــر  الفســاد 
 

تلقــي  الخارجيــة  التحديــات  أن  وأكــد 
مــا  الداخليــة  مشــكالتنا  عــى  بظاللهــا 
العمليــة  الخطــط  وضــع  يســتدعي 
وتحقيــق  التحديــات  هــذه  ملواجهــة 
فهــم  إىل  تســتند  شــاملة  وطنيــة  رؤيــة 
وتطوراتهــا. االحــداث  لطبيعــة  واســع 

رئيــس  خاللــه  أجــاب  حــوار  وجــرى 
واستفســارات  أســئلة  عــن  الــوزراء 
القضايــا  مــن  جملــة  بشــأن  الحضــور 

والدوليــة.  واالقليميــة  املحليــة 

البريــة  املــوارد  وتنميــة  التعليــم 
ــم ســوق العمــل. ــون وتنظي وســيادة القان
ــات  ــز الدراس ــر مرك ــد مدي ــه اك ــن جهت م
األردنيــة  الجامعــة  يف  االســرتاتيجية 
ــد  ــز يع ــتيوي أن املرك ــوىس اش ــور م الدكت
ــال  ــة وحام ــة التنويري ــر الجامع ــد مناب أح
اإلنســانية  األردن  ورســالة  لرســالتها 

. والحضاريــة 

بعمــل  يتصــدى  املركــز  أن  إىل  ولفــت 
اســرتاتيجي  وبتفكــري  ممنهــج  مؤســي 
لقضايــا الوطــن ومــا يواجهــه مــن تحديــات 
ومخاطــر مــن خــالل مؤمتــر او نــدوة او 
بحــث علمــي او ورقــة عمــل يضــع خالصتهــا 
القــرار  صانعــي  يــدي  بــني  وتوجيهاتهــا 
والباحثــني واملهتمــني لتشــكل مدخــال مهــام 
يف فهــم توجهــات املجتمــع وديناميكيتــه 
حــول مختلــف القضايــا الراهنــة وطنــي 
مدخــال  ايضــا  ولتمثــل  ودوليــا  واقليميــا 
العامــة  السياســات  صناعــة  يف  مهــام 
وتشــكيل الوعــي واملعرفــة املجتمعيــة بهــا.

ــاوف  ــس ومخ ــاك هواج ــار إىل أن هن وأش
تفكــري  يف  كبــريا  حيــزا  تحتــل  كثــرية 

2018 بالراكــة مــع  23 مروعــا لعــام 
ــة  ــات تحلي ــاء محط ــاص النش ــاع الخ القط
ــة  ــل مطــاري العقب وطاقــة شمســية وتاهي
ــافرين  ــم املس ــول رق ــوء وص ــاركا يف ض وم
إىل  اضافــة  مســافر  ماليــني   8 نحــو  إىل 
والعقبــة  معــان  بــني  الحديــد  ســكة 
بكلفــة 230 مليــون دينــار بعــد ان تــم 
ــة  ــتتم احال ــات وس ــن املخطط ــاء م االنته

العطــاءات.

وكان رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
الجلســة  عزمــي محافظــة رحــب بهــذه 
وتبــادل  الــوزراء  رئيــس  مــع  الحواريــة 
أن  إىل  الفتــا  العــام  الشــان  حــول  االراء 
عــى  كبــرية  تحديــات  يواجــه  األردن 
مختلــف الصعــد السياســية واالقتصاديــة 
ــة  ــررت الحكوم ــة وق ــة واالداري والتعليمي
ــا  ــجاعة وان ال ترحله ــا بش ــدى له ان تتص
عواقــب  مــن  لذلــك  ملــا  للمســتقبل 

االردن. مســتقبل  عــى  وخيمــة 

ولفــت إىل ان اعطــاء الحكومــة الولويــة 
تغفــل  ومل  االقتصــادي  للشــان  االصــالح 
مثــل  والقطاعــات  الجوانــب  باقــي 
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"أردنيتكم" ضمن قائمة أفضل 500 
جامعة في العالم حسب تصنيف توظيف 

الخريجين للعام 2018

وتتصدر محليا مقاييس التصنيف العالمية وتعد من 
أفضل 1% من الجامعات العربية

"Google Scholar" و "ويبومتركس" و "QS"

الجامعــة  إىل  باإلضافــة  القامئــة،  وضمــت 
أربــع  عربيــة؛  جامعــة   )13( األردنيــة، 
جامعــات مــن مــر، وثــالث جامعــات لــكل 
ــن  ــني م ــارات، وجامعت ــن الســعودية واإلم م
لبنــان، وجامعــة كويتيــة. ويف هــذا التصنيــف 
 )500-301( الفئــة  "األردنيــة"  تبــوأت 
مســبوقة فقــط بأربــع جامعــات عربيــة.

 
وبــنّي مركــز االعتــامد وضــامن الجــودة يف 
الجامعــة أنّــه لــدى الجامعــة الكثــري مــن 
الخطــط واالســرتاتيجيات فيــام يخــص ملــف 
ــل  ــة" تعم ــني، وأّن "األردني ــف الخريج توظي
حاليــاً وبشــكل مكثــف عــى ملفــات مالءمــة 
ــزم  ــا يل ــم مب ــف وتزويده ــني للتوظي الخريج

ــتقبلية. ــم املس لوظائفه

 QS World( أس"  "كيــو  تصنيــف  أمــا 
University Ranking( اســتند عــى تســعة 
معايــري هــي: )30%( للســمعة األكادمييــة، 
للخريجــني،  التوظيفيــة  للســمعة  و)%20( 
و)20%( لنســبة الطلبــة إىل أعضــاء هيئــة 
التدريــس، و)10%( لتأثــري املوقــع اإللكــرتوين، 

الجامعــات عــى املســتوى العاملــي الــذي تــم 
ــة. ــف 27764 جامع ــه تصني في

جــاءت   "Google Scholar" تصنيــف  ويف 
الجامعــة باملرتبــة األوىل لالستشــهاد بالبحوث 
العلميــة الــذي يطلقــه املجلــس اإلســباين 
للبحــث العلمــي  اعتــامدا عــى تأثــري وقيمــة 

ــة. ــوث العلمي البح

QS Ranking
يف التفاصيل اعتمد تصنيف

 )QS Graduate Employability Rankings(
تتعلــق  مــؤرشات  خمســة  عــى  العاملــي 
الســمعة  وهــي  الخريجــني  بتوظيــف 
يف  الخريجــني  ومتيــز   ،)%30( التوظيفيــة 
ــداع )%25(،  ــاز واإلب ــري واإلنج ــاالت التأث مج
 ،)%25( العمــل  أربــاب  مــع  والــراكات 
ــاب  ــل أرب ــف )10%(، وتواص ــبة التوظي ونس

.)%10( الطلبــة  مــع  العمــل 

حلـّـت الجامعــة األردنيــة ضمــن قامئــة أفضــل 
)500( جامعــة يف العــامل مــن حيــث توظيــف 
 QS Graduate Employability( الخريجــني
Rankings( للعــام 2018 حســب تصنيــف 

مؤسســة  QSالربيطانيــة الســنوي.

كــام حافظــت عــى صــدارة قامئــة الجامعــات 
املحليــة الجامعــة األردنيــة وحلــت يف املرتبــة 
 )1000( نحــو  بــني  مــن  عربيــا  التاســعة 
جامعــة يف املنطقــة العربيــة حســب تصنيــف 
 QS World University( أس"  "كيــو 
عــن  الصــادر   2017 للعــام   )Ranking
املؤسســة الربيطانيــة QS لتكــون حســب مــا 
ــن  ــن املؤسســة م ــر الصــادر ع ورد يف التقري

ــة.   ــات العربي ــن الجامع ــل 1% م أفض

فيــام كشــفت نتائــج تصنيــف "الويبومرتكس" 
ــبانيا  ــوث / اس ــي للبح ــز الوطن ــع للمرك التاب
األردنيــة  الجامعــة  أّن  متــوز 2017  لشــهر 
األوىل محليــاَ ومــن أفضــل 1% مــن الجامعــات 
فيــه  تــم  الــذي  العــريب  املســتوى  عــى 
تصنيــف 987 جامعــة، ومــن أفضــل 5 % مــن 
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غــري مرضيــة للجامعــات األردنيــة بشــكل 
ــون  ــة ك ــات يف املنطق ــة بالجامع ــام مقارن ع
األردن يعــد مــن الــدول املصــدرة للكفــاءات، 
ولوجــود تريعــات تحــد مــن زيــادة نســبة 

ــب. ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ أعض

 ولفــت إىل أّن الجامعــة األردنيــة جامعــة 
ــات  ــة يف التخصص ــت متخصص ــاملة وليس ش
يؤثــر  الــذي  األمــر  والصحيــة،  العلميــة 
ســلبا يف معايــري البحــث العلمــي املقــاس 
ــة  ــكل عضــو هيئ ــة ل بعــدد البحــوث العلمي
العلميــة  االستشــهادات  وعــدد  تدريــس 
ــف تحصــل  ــات التصني ــك البحــوث، فجه بتل
ــات  ــدة البيان ــن قاع ــات م ــذه البيان ــى ه ع
تنــر  التــي تعتمــد مجــالت  "ســكوبس" 

ــة  ــاء التطبيقي ــة البلق ــة81-90، وجامع املرتب
وجامعــة عــامن األهليــة يف املرتبــة 100-91. 

وضــامن  االعتــامد  مركــز  مديــر  وأشــار 
أّن  إىل  الســواعري  فالــح  الدكتــور  الجــودة 
ــون  ــن أن تك ــن املمك ــة كان م ــج األردني نتائ
ــاء  ــة إىل أعض ــبة الطلب ــار نس ــل يف معي أفض
هيئــة التدريــس لــو مل تتأثــر بالوضــع املــايل 
ــة  ــول طلب ــا قب ــرض عليه ــذي يف ــة ال للجامع
ــة  ــدويل لتغطي ــوازي وال ــج امل ــن الربنام ضم
العــادي ال  النفقــات، ألن رســوم الربنامــج 
تغطــي التكلفــة يف جميــع التخصصــات. 

ــاء  ــبة أعض ــار نس ــواعري أن معي ــح الس وأوض
هيئــة التدريــس األجانــب تكــون نتائجــه 

ــن  ــس م ــة التدري و)5%( لنســبة أعضــاء هيئ
حملــة شــهادة الدكتــوراه، و)5%( لالستشــهاد 
و)%5(  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  ببحــوث 
لعــدد البحــوث العلميــة، و)2.5%( لنســبة 
ــب، و)%2.5(  ــس األجان ــة التدري ــاء هيئ أعض
يف  الدارســني  األجانــب  الطلبــة  لنســبة 

الجامعــة.

وحققــت الجامعــة نتائــج متميــزة يف معايــري 
التصنيــف؛ حيــث بــنّي التقريــر الصــادر عــن 
عــى  الجامعــة  حصــول  التصنيــف  جهــة 
عالمــة 84.4% وتقدمهــا يف جميــع املعايــري 
مقارنــة بنتائجهــا يف العــام 2016، وحلــت يف 
ــن أفضــل  ــري التســعة ضم ــن املعاي ــة م أربع
عــر جامعــات عربيــة، فمــن حيث الســمعة 
ــن  ــة العــارشة، وم ــت يف املرتب ــة حل األكادميي
للخريجــني  التوظيفيــة  الســمعة  حيــث 
حلــت يف املرتبــة الخامســة، ومــن حيــث 
ــة  ــن حمل ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــبة أعض نس
ــن  ــة، وم ــة الثامن ــت يف املرتب ــوراه حل الدكت
حيــث تأثــري املوقــع اإللكــرتوين حلــت يف 

ــا.  ــابع عربي ــز الس املرك

ــن  ــة" مل تك ــج "األردني ــر أّن نتائ ــني التقري وب
متقدمــة يف معيــار نســبة الطلبــة إىل أعضــاء 
هيئــة التدريــس؛ حيــث حلــت يف املرتبــة 48 
عربيــا، وكذلــك يف معيــار نســبة أعضــاء هيئــة 
ــة  التدريــس األجانــب حيــث حلــت يف املرتب
العلمــي  البحــث  معايــري  ويف  عربيــا.   70
جــاءت "األردنيــة" يف املرتبــة 19 فيــام يخــص 
نســبة البحــوث لــكل عضــو هيئــة تدريــس، 
ويف املرتبــة 47 عربيــا فيــام يخــص نســبة 

ــكل بحــث علمــي.   االستشــهاد ل

ــر  ــه ن ــم في ــذي يت ــف، ال ــوى التصني واحت
نتائــج أفضــل 100 جامعــة عربيــة، عــى 
13 جامعــة أردنيــة: فحلــت جامعــة العلــوم 
ــا،  ــة 14 عربي ــة يف املرتب ــا األردني والتكنولوجي
وجامعــة الريمــوك يف املرتبــة 29، وجامعــة 
والجامعــة   ،46 املرتبــة  يف  ســمية  األمــرية 
ــرتا يف  ــة الب ــة 48، وجامع ــمية يف املرتب الهاش
ــة  ــوم التطبيقي ــة العل ــة 61-70، وجامع املرتب
وجامعــة  األملانيــة  والجامعــة  الخاصــة 
وجامعــة   ،80-71 املرتبــة  يف  فيالدلفيــا 
يف  العربيــة  عــامن  وجامعــة  الزيتونــة 
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بكامــل  نرهــا  يتــم  حيــث  العلميــة، 
ــة.  ــع الجامع ــى موق ــاً ع ــا مجان محتواه

ــع  ــالل موق ــن خ ــة م ــع الجامع ــر موق ويزخ
مكتبتــه بالرســائل الجامعيــة املنشــورة يف 
األردن والوطــن العــريب؛ فمكتبــة الجامعــة 
ــة  ــائل الجامعي ــداع  للرس ــز إي ــة مرك األردني
ــري  ــم توف عــى مســتوى الوطــن العــريب، ويت
ملخــص عــن أي رســالة دراســات عليــا تنــر 
يف األردن والوطــن العــريب لخدمــة الباحثــني. 

كــام تقــوم "األردنيــة" بنــر جميــع الخطــط 
ــات  ــة ومخطط ــا األكادميي ــية لربامجه الدراس
موادهــا الدراســية عــى موقعهــا االلكــرتوين. 
ــم  ــع التعل ــاء مواق ــامم بإنش ــم االهت ــام ت ك
االلكــرتوين لجميــع املــواد الدراســية التــي 
ــة  ــات الخاص ــة املعلوم ــا بكاف ــم تضمينه يت
باملصــادر  وتدعيمهــا  الدراســية  باملــادة 

التعليميــة املفتوحــة.

ــكل  ــي تش ــي الت ــث العلم ــري البح ويف معاي
التصنيــف،  هــذا  عالمــات  مــن   )%45(
املرتبــة )852( عامليــاَ  األردنيــة يف  جــاءت 
ــري  ــة وتأث ــث قيم ــن حي ــا م ــابعة عربي والس
ــدد  ــها بع ــم قياس ــي ت ــة الت ــا العلمي بحوثه
املرتبــة )1295( عامليــا  االستشــهادات، ويف 
مــن حيــث عــدد البحــوث العلميــة املنشــورة 
ــن  ــل )10%( م ــة أفض ــن قامئ ــة ضم للجامع
البحــوث األكــر استشــهادا يف )26( تخصصــا 

ــا. علمي

املجــالت  تصنيــف  يخــص  فيــام  جديــدة 
هيئــة  أعضــاء  ترقيــة  ألغــراض  املقبولــة 
التدريــس لتحســني نوعيــة املجــالت التــي 

ــوث. ــي للبح ــر العلم ــا الن ــم فيه يت

يف  حققــت  "األردنيــة"  أن  بالذكــر  جديــر 
تصنيــف كيــو أس العاملــي مؤخــرا مراكــز 
متقدمــة واقرتبــت كثــريا مــن شــمولها يف 
قامئــة أفضــل 500 جامعــة عــى مســتوى 
ــن 551- ــة أحس ــت يف فئ ــد صنف ــامل؛ فق الع
600 جامعــة عــى مســتوى العــامل، وصنفــت 
يف معياريــن مهمــني مــن أفضــل 500 جامعــة 
عامليــة؛ فحصلــت عــى املركــز390 عامليــا مــن 
حيــث الســمعة األكادمييــة وعــى املركــز 267 
عامليــا مــن حيــث ســمعة وجــودة خريجيهــا.

ويبومرتكس
ــع للمركــز  ويف تصنيــف "الويبومرتكــس" التاب
الوطنــي للبحــوث / اســبانيا لشــهر متــوز 
ــى  ــة )41( ع ــة يف املرتب ــت األردني 2017 حلّ
مســتوى  عــى  واألوىل  العاملــي  املســتوى 
الــرق األوســط والعــامل العــريب مــن حيــث 
حجــم املوقــع االلكــرتوين وثــراء محتــواه؛ 
فموقــع الجامعــة األردنيــة، وتحقيقاً لرســالتها 
ــي  ــي، غن ــع املحــي والعامل ــة املجتم يف خدم
باملعلومــات وامللفــات املهمــة مثــل البحــوث 
الجامعــة  مجــالت  يف  املنشــورة  العلميــة 

باللغــة اإلنجليزيــة ويف تخصصــات علميــة 
وطبيــة يف الغالبيــة العظمــى.

ــة  ــة العربي ــد اللغ ــي تعتم ــالت الت ــا املج أّم
لغــة للنــر واملعتمــدة يف هــذه القاعــدة 
ــة جــداً كــام هــو الحــال بالنســبة  ــي قليل فه
للمجــالت املعتمــدة يف التخصصات اإلنســانية، 
وهــذا يــؤدي إىل صعوبــة النــر العلمــي 
يف هــذه القاعــدة بالنســبة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس العاملــني يف الكليــات اإلنســانية، 
وبالتــايل عــدم احتســاب نتاجهــم العلمــي يف 
التصنيــف. وألن مــا يقــارب نصــف أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف الجامعــة األردنيــة ينتمــون 
بحوثهــم  وينــرون  اإلنســانية،  للكليــات 
باللغــة العربيــة ويف مجــالت غــري معتمــدة يف 
قاعــدة ســكوبس، فــإنَّ ذلــك يعنــي أنَّ نصــف 
ــم  ــة ال يت ــة األردني ــي للجامع ــاج العلم اإلنت
ــمة  ــم قس ــف، ويت ــراض التصني ــابه ألغ احتس
املجمــوع  عــى  العلميــة  الكليــات  إنتــاج 
ــس يف الجامعــة.  ــة التدري العــام ألعضــاء هيئ
البحــوث املنشــورة يف تخصصــات  أّن  كــام 
إنســانية تحصــل عــى عــدد قليــل جــدا مــن 
االستشــهادات مقارنــة بالبحــوث املنشــورة يف 
ــاء.  ــة أو الفيزي ــب أو الصيدل ــص كالط تخص

وأشــار الســواعري إىل أّن تقريــر املركــز للعــام 
2016 بــنّي أّن مصــدر مــا يقــارب ال %90 
مــن بحــوث "األردنيــة" املعتمــدة يف قاعــدة 
ســكوبس مــن الكليــات العلميــة، ولهــذا 
ــرارات  ــد تلجــأ إىل اتخــاذ ق ــإّن الجامعــة ق ف
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وأضــاف أن ارتفــاع نســبة النــر يف املجــالت 
العامليــة املحكمــة مــن شــأنه الدفــع بعجلــة 
مراكــز  عــى  وحصولهــا  الجامعــة  تقــدم 
متقدمــه يف التصنيفــات العامليــة تبعــا لقيمــة 
بحوثهــم ومــدى تأثريهــا عامليــا، باإلضافــة إىل 
ــى  ــع ع ــود بالنف ــر يع ــذا األم ــإن ه ــك ف ذل
الباحــث وعضــو هيئــة التدريــس مــن خــالل 
احتســاب نقــاط مضاعفــة يتــم اعتامدهــا 
لغايــات الرتقيــة، داعيــا أســاتذة وباحثــي 
الكليــات اإلنســانية إىل العمــل عــى النــر يف 

ــة. ــل هــذه املجــالت العاملي مث
 

ــس الجامعــة  ــب رئي ــه أوضــح نائ  مــن جانب
لشــؤون الكليــات اإلنســانية الدكتــور أحمــد 
يف  ينصــب  الجامعــة  تركيــز  أن  مجدوبــة 
املقــام األول عــى التطويــر وعــى رفعــة 
ســبيل  يف  الجامعــة  خطــت  وقــد  األداء،  
تحقيــق ذلــك خطــوات متقدمــة وكبــرية 
يف مســرية البحــث العلمــي، وتعمــل عــى 
إحــداث نقلــة يف التعلــم ويف أســس االرتقــاء 
بالبحــث العلمــي مــن خــالل تطبيــق جملــة 
ــالت  ــداث تعدي ــري واألدوات، وإح ــن املعاي م
يف التريعــات مــام جعــل الوصــول إىل هــذه 
ــن  ــة لحس ــة طبيعي ــة نتيج ــب املتقدم املرات

األداء وجديــة العمــل.
  

وأشــار مجدوبــة يف مداخلتــه إىل أن حصــول 
األردنيــة عــى جملــة مــن املراكــز املتقدمــة 
العامليــة ، هــو  التصنيــف  عــى مقاييــس 
انعــكاس لرؤيتهــا، وأعــرب عــن ســعادته ملــا 
يتحقــق مــن جهــود يف العمــل والتطويــر 
ــة املطــاف يف ترتيبهــا  ــذي ســيصب يف نهاي ال

ــة. ــات العاملي ــف التصنيف يف مختل

"Google Scholar"
العلمــي وضــامن  البحــث  ويعــزو عميــد 
الجــودة الدكتــور شــاهر املومنــي حصــول 
الجامعــة األردنيــة عــى املرتبــة األوىل حســب 
لالستشــهاد  ســكولر(  )جوجــل  تصنيــف 
ــس  ــه املجل ــذي يطلق ــة ال ــوث العلمي بالبح
اإلســباين للبحــث العلمــي  اعتــامدا عــى 
تأثــري وقيمــة البحــوث العلميــة، اىل الجهــود 
ــل التريعــات  التــي بذلتهــا الجامعــة لتعدي
التــي تصــب يف هــذا االتجــاه، ووضــع أســس 
جديــدة للنــر يف املجــالت العلميــة وتعديــل 

ــي. ــث العلم ــامت البح تعلي
  

ــرف  ــت ب ــامدة قام ــي إن الع ــال املومن وق
ــر يف  ــس للن ــة التدري ــاء هيئ ــز ألعض حواف
مجــالت مــن الدرجــة األوىل، وأولــت عمليــة 
النــر يف املجــالت العامليــة أهميــة كبــرية ألن 
ــي،  ــث العلم ــى البح ــد ع ــات تعتم التصنيف
كذلــك تقــوم العــامدة بالعمــل املســتمر عــى 
تطويــر التريعــات بحيــث تحســن مــن 
ــجيع  ــي وتش ــث العلم ــودة البح ــة وج نوعي
ــة  الباحثــني عــى االشــرتاك يف املواقــع العلمي
التــي مــن شــأنها تعريــف الباحثــني يف الــدول 

ــة(. ــي )األردني ــرى بباحث األخ

رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور عزمــي 
محافظــة قــال إن الجامعــة تضــع نصــب 
أعينهــا تنفيــذ اســرتاتيجيتها الراميــة إىل أن 
أكادمييــا وبحثيــاً  تكــون جامعــة متميــزة 
ورياديــاً، وصــوالً ملســتويات عامليــة متقدمــة.

والجامعــة إذ تــدرك متامــا أهميــة البحــث 
العلمــي الــذي يتصــدر ســلم أولويــات خطتهــا 
االســرتاتيجية، ووجــوب العمــل عــى تطويــره 
واالرتقــاء بــه، فإنهــا تســعى دامئــا إىل تشــجيع 
أســاتذتها وباحثيهــا عــى الكتابــة البحثيــة 
وطــرح املوضوعــات الجديــدة مــن خــالل 
تخصيــص جائــزة البحــث املتميــز، وتحفيزهــم 
املجــالت  يف  البحــوث  هــذه  نــر  عــى 

ــة. ــة املحكم ــة العاملي ــات العلمي والدوري
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قيــم الــوالء واالنتــامء، وأن تســهم يف بنــاء 
ــارك  ــه، ومش ــه وقدرات ــباب أردين واع لذات ش
عــى  وقــادر  وتطــوره،  الوطــن  تنميــة  يف 
بوعــي  العــر،  متغــريات  مــع  التعامــل، 
وإدراك، فالحفــاظ عــى الوطــن مســؤولية 

الجميــع .
 

الكراهيــة،  خطــاب  مواجهــة  إىل  ودعــا 
ــاظ عــى متاســكنا االجتامعــي، مشــريا  والحف
حجــم  إدراك  مــن  تبــدأ  املواجهــة  أن  إىل 
ــم  ــا، والتحــي بالقي ــي تواجهن ــات الت التحدي
الراســخة،  تقاليدنــا  إىل  والعــودة  النبيلــة، 
واحــرتام اآلخــر، وقبــول التنــوع، وبنــاء إعــالم 
وطنــي يقــوم عــى املعلومــة الدقيقــة، بعيــدا 

ــة . ــارة، واملبالغ ــويه، واإلث ــن التش ع
  

وشــدد عــى الشــباب أالّ يستســلموا لليــأس، 
ــوا أن  ــتقبل، وأن يدرك ــة باملس ــدان الثق وفق
ــذ  ــات، من ــن التحدي ــد م األردن واجــه العدي
ــا  ــا دامئ ــات التأســيس، وكان يخــرج منه بداي

أقــوى، وأصلــب عــودا، وأشــد بأســا.
 

ــور  ــة الدكت ــة األردني ــس الجامع واســتهل رئي
عزمــي محافظــة النــدوة بكلمــة دعــا فيها إىل 
رضورة الحفــاظ عــى منجــز األردنيــني األميــز 
)التامســك االجتامعــي( مــن مواجهــة اللغــة 

ــبب  ــات بس ــن تحدي ــا م ــه بلدن ــا يواجه وم
ــاب  ــوى اإلره ــار ق ــا، وانتش ــات حولن الراع

ــة. والتطــرف، بأشــكال ومســميات مختلف
  

وقــال: "اننــي أدرك، بــأن هنــاك تحديــات 
كبــرية، تواجــه شــبابنا اليــوم تدفعهــم إىل 
أبرزهــا،  لعــل  والالمبــاالة،  اليــأس  حالــة 
الظــروف املعيشــية واالقتصاديــة الصعبــة، 
وضبابيــة املســتقبل، خاصــة يف ظــل األوضــاع 
العربيــة،  األمــة  تعيشــها  التــي  الراهنــة، 
باملشــاركة  املتعلقــة  القضايــا  جانــب  إىل 
الحقيقيــة، والعدالــة االجتامعيــة، وانتشــار 
انتشــار  إىل  إضافــة  والتطــرف،  اإلرهــاب 

املخــدرات".
  

نكــون  أن  ايضــا  علينــا  الفايــز:  وأضــاف 
أن  أيضــا،  نــدرك  أن  وعلينــا  واقعيــني، 
مواجهــة هــذه التحديــات، ليســت مســؤولية 
ــاركية،  ــؤولية تش ــا، فاملس ــات وحده الحكوم
ــزاب،  ــن أح ــع، م ــق الجمي ــى عات ــع ع وتق
وجامعــات، ودور العبــادة، واألرسة، واإلعــالم، 
ومختلــف مؤسســات املجتمــع املــدين، عــى 
هــذه الجهــات، أن تنهــض بدورهــا التنويــري 
شــبابنا،  متكــني  اىل  وتســعى  والتوعــوي، 
وطنيــة،  مبســؤولية  مشــاكلهم،  ومواجهــة 
وتعمــل عــى تعزيــز ثقافــة الحــوار، وإعــالء 

قــال رئيــس مجلــس األعيــان فيصــل الفايــز: 
ــة،  ال نســتطيع أن ننكــر، أن تغــريات جوهري
ــث  ــا، ومامرســاتنا، بحي طــرأت عــى ترفاتن
اصبحنــا نشــاهد مامرســات غــري مألوفــة 
عاداتنــا،  مــع  تنســجم  وال  مجتمعنــا،  يف 
وأعرافنــا ، ظواهــر دخيلــة يــزداد خطرهــا 
ــوم،  ــد ي ــا بع عــى نســيجنا االجتامعــي، يوم
وخرجــت عــى مختلــف الضوابــط األخالقيــة، 
وتجــاوزت عــى القوانــني، لعــل أخطرهــا، 
وخطــاب  واملجتمعــي،  الجامعــي  العنــف 
ازداد  الــذي  الخطــاب  هــذا  الكراهيــة، 
رشاســة، يف وســائل اإلعــالم املختلفــة، خــالل 
الســنوات األخــرية، وتحديــداً بعــد ثــورات مــا 

ــريب(. ــع الع ــمي )بالربي س
 

جــاء ذلــك خــالل نــدوة حواريــة بعنــوان 
"كيــف نبنــي متاســكنا االجتامعــي يف مواجهــة 
ــا جامعــة عــامن  ــة"، نظمته خطــاب الكراهي
لحــوارات املســتقبل بالتعــاون مــع الجامعــة 

ــة. األردني
 

وطالــب الفايــز أال نقــف مكتــويف األيــدي 
أمــام خطــر خطــاب الكراهيــة، حتــى نحافــظ 
عــى نســيجنا االجتامعــي متامســكا، ووطننــا 
آمنــا مســتقرا، واملســؤولية تقــع عــى شــبابنا 
ــة،  بالدرجــة االوىل، يف ظــل املتغــريات الدولي

خبراء يواجهون خطاب الكراهية  بخطاب التماسك االجتماعي
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عــى  تعكــف  الجامعــة  أن  التــل  وأكــد 
مــا  والتوعيــة  التدريــب  إلزاميــة  دراســة 
ــني  ــى التجربت ــالع ع ــد االط ــزواج بع ــل ال قب
الرتكيــة واملاليزيــة، فضــال عــن قضايــا العنــف 

الجامعــي.
  

مــن  الدعــم  مــن  مبزيــد  التــل  وطالــب 
املؤسســات الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع 
املــدين ومزيــد مــن التعــاون مــن أفــراد 
القيــم  للحفــاظ عــى منظومــة  املجتمــع 
مــن  أصابهــا  مــا  ومعالجــة  والعــادات 

اختــالالت.
 

 ولفــت التــل إىل أن الجامعــة تعمــل جاهــدة 
عــى طــرح الوثيقــة عــى كل رشائــح املجتمع 
وتنفيذهــا  املناطــق،  مختلــف  يف  األردين، 
بالتعــاون مــع عــدٍد مــن املؤسســات الوطنية، 
بهــدف إيصــال الرســالة وتحقيــق الهــدف 

ــا. املرجــو منه
  

وأوىص املشــاركون عقــب حــوار موســع مــع 
الجمهــور بتشــكيل لجنــة تنســيقية لنــر 

ــامن. ــة ع ــم وثيق مفاهي

مــن  عليهــا  طــرأ  ومــا  املآتــم  ومراســم 
اختــالالت وكذلــك الجلــوة العشــائرية وديّــة 
الــدم، إضافــة إىل إطــالق العيــارات الناريــة يف 
املناســبات، وإغــالق الطــرق مبواكــب األعراس 
والتخريــج، إىل جانــب  االقرتاحــات والحلــول 

ــة. ــكالت االجتامعي ــن املش ــد م للعدي
  

رئيــس جامعــة عــامن بــالل حســن التــل 
قــال: إن وثيقــة التامســك االجتامعــي تســعى 
ــا  ــًة م ــة خاص ــوم املجتمعي ــة الهم إىل معالج
ــة بالقيــم واملفاهيــم، ومــن  كان منهــا ذا صل
الجامعــة حركــة  "باعتبــار  بالســلوك،  ثــم 
ــة  ــص منظوم ــعى لفح ــي تس ــري مجتمع تغي
القيــم واملفاهيــم التــي تحكمنــا فتعمــل 
ومعالجــة  منهــا،  اإليجــايب  تعظيــم  عــى 
ــاء  ــادة بن ــعي إلع ــالل الس ــن خ ــلبي، م الس

الوعــي املجتمعــي".
 

إصــالح  إىل  تســعى  الوثيقــة  إن  وأضــاف، 
ــت  ــي "أصاب ــالالت الت ــن االخت ــة م مجموع
عــى  وأثــرت  وعاداتنــا،  قيمنــا  منظومــة 
هــذه  أن  إىل  الفتــا  االجتامعــي،  متاســكنا 
الوثيقــة هــي الطريقــة العمليــة لالقــرتاب 
مــن عــادات وســلوك مجتمعنــا اقرتابــاً نقديــاً 

بهــدف اإلصــالح.

اإلقصائيــة التــي تــروج للبغــض والعــداء، 
ومحاربــة الكلــامت واأللفــاظ التــي تتضمــن 
التقليــل مــن شــأن اآلخريــن وتهميشــهم 
ــة  ألن اســتخدامها يعــزز الدعــوة إىل الكراهي
ــز عــى  ــة ترك ــات ضيق ــاج هوي ــي بإنت وينته
القواســم  وتتجاهــل  االختــالف،  عوامــل 
ــني  ــس ب ــابه والتجان ــل التش ــرتكة وعوام املش

ــد. ــع الواح ــاء املجتم أبن
 

ــاء  ــى بن ــرص ع ــرص كل الح ــة" تح و"األردني
نســـيج مجتمعي متامســك؛ يقول محافظة: إن 
الجامعــة تضــم فئــة املجتمــع األوســع واألكــر 
ــة الشــباب، تســعى بجــد إىل  ــريا وهــي فئ تأث
ــؤول  ــل املسـ ــارات التواص ــن مه ــم م متكينه
وحــوارا  وتحدثــاً  وكتابــة  قــراءة  والرفيــع 
ومناظــرة، إضافــة إىل صقــل شــخصيات الطلبة 
مبــا ميكنهــم مــن الثقــة املبنيــة عــى املعرفــة 
الدقيقــة واالعتــداد بالنفــس مــن ناحيــة، 
ــم  ــم وثقافاته ــن وقناعاته ــل آراء اآلخري وتقبّ

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــا م واحرتامه
 

أقــرت  الجامعــة  أن  إىل  محافظــة  وأشــار 
ــة  ــا اإلجباري ــة متطلباته ــن حزم ــراً ضم مؤخ
واالختياريــة املعدلــة حزمــة مــن املــواد التــي 
مــن شــأنها ترســيخ التامســك االجتامعــي 
ــن  ــالف، وم ــببات االخت ــباب ومس ــذ أس ونب
ــمل  ــفة تش ــل إىل الفلس ــادة مدخ ــا م أهمه
مهــارات التفكــري الناقــد واملنطــق وتــريس 
أســس الحــوار وتقبــل اآلخــر عــى اختالفــه، 
ومــادة الحيــاة الجامعيــة وأخالقياتهــا ومــادة 
وتتعلــق  االجتامعــي  التواصــل  وســائل 
ــي واالســتخدام  بشــبكات التواصــل االجتامع
ــات  ــا، فاملوضوع ــا وتطبيقاته ــل ألدواته األمث
الطلبــة  تتجــاوز معرفــة  فيهــا  املطروحــة 
باســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي من 
الناحيــة التقنيــة إىل كيفيــة التعامــل مع هذه 
البيئــة الرقميــة بطريقــة أخالقيــة وآمنــة، 
واالســتفادة منهــا يف توطيــد وتوثيــق عالقــات 

ــى.  ــورة  املث ــد بالص ــع الواح ــاء املجتم أبن
 

ــة  ــوم الرتبوي ــة العل ــد كلي ــب عمي ــدم نائ وق
الدكتــور محمــد الزيــود عرضــا تفصيليــا عــن 
جامعــة عــامن ووثيقــة التامســك االجتامعــي 
التــي أطلقتهــا الجامعــة عــام 2015 التــي 
تعالــج مظاهــر االختــالالت التــي طــرأت 
ــل  ــة، مث ــد االجتامعي ــادات والتقالي ــى الع ع
ــف  ــا وتكالي ــدد أفراده ــة وع ــم الجاه مراس
واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  وآثــاره  الــزواج 
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اســتمرار  انعــكاس  إىل  الروابــدة  وأشــار 
للوفــاق  كداعيــة  الــدوام  عــى  األردن 
العروبيــة  النظــرة  توســع  إىل  واالتفــاق 
ــإلرث  ــتنادا ل ــالمي اس ــامل اإلس ــمل الع لتش
ركائــز  أهــم  أحــد  يُعــد  الــذي  النبــوي 

األردنيــة. القيــادة  رشعيــة 

الجغرايف املوقع 
قــال  الجغــرايف،  باملوقــع  يتعلــق  وفيــام 
الروابــدة "إن موقــع األردن رتــب عليــه 
ثــالث دول  بــني  لوقوعــه  اســتثنائيا  دورا 
عربيــة قويــة وكبــرية ومســتقرة، مل تكــن 
أنهــا  عــن  فضــالً  ســيايس،  وفــاق  عــى 
مــا  ومواقفهــا،  أهدافهــا  يف  متباينــة 
حــدا بــه )األردن( إىل محاولــة التكيــف، 

تاريخ األردن 
وعــرض الروابــدة، يف مســتهل محارضتــه، 
   2000 العــام  مــن  بدايــة  األردن  لتاريــخ 
قبــل امليــالد مــرورا باألشــوريني والغساســنة 
والدولــة  واألمويــني  اإلســالمي  والتحــرك 
إىل  وصــوالً  العثــامين،  والعهــد  العباســية 
عروبيــة  األردن  رشق  حكومــة  تشــكيل 

واملحتــوى. الطابــع 

وفقــا  العروبيــة،  النشــأة  عــى  وترتــب 
تنظيــامت  أي  إقامــة  عــدم  للروابــدة، 
سياســية أردنيــة حقيقيــة، وعــدم بــروز 
الهويــة األردنيــة، يف الوقــت الــذي فتــح 
العربيــة،  للقيــادات  أبوابــه  األردن  فيــه 
األمــر الــذي مل يشــهده أي قطــر عــريب.

ــرؤوف  ــبق عبدال ــوزراء األس ــس ال ــال رئي ق
األردن  قــوة  عنــارص  أهــم  إن  الروابــدة 
ــة  ــة، وعبقري ــة حديث ــا كأرض ودول تاريخه
املوقــع الجغــرايف، والرتابــط الوثيــق مــع 
عــى  ودورهــا  الفلســطينية،  القضيــة 
ــا عــى اســتيعاب  ــة وقدرته الســاحة العاملي
والتطــور. االنفتــاح  وإرادة  املســتجدات، 

يف  ألقاهــا  محــارضة  خــالل  ذلــك  جــاء 
الجامعــة األردنيــة بعنــوان "األردن: بــني 
رئيــس  لهــا  قــدم  والجفرافيــا"،  التاريــخ 
محافظــة،  عزمــي  الدكتــور  الجامعــة 
ــن  ــن الســفراء املعتمدي وحرهــا حشــد م
لــدى اململكــة وعــدد مــن األعيــان والــوزراء 

وطلبــة. وأكادمييــني  الســابقيني 

الروابدة:
"األردن عروبي الهوى والمنطلق والموقف"
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جميــع  يف  الفلســطينيني  األشــقاء  لدعــم 
ــر  ــة لتحري ــائل املتاح ــكل الوس ــل وب املحاف
ــر  ــم يف تقري ــى حقه ــول ع ــم والحص أرضه
مصريهــم عليهــا وإقامــة دولتهــم املســتقلة 

القــدس". وعاصمتهــا 

الفلســطينية،  القضيــة  "ســتبقى  وزاد 
ــا  ــل به ــي ينفع ــية الت ــة األردن األساس قضي
ويتفاعــل معهــا، وتنعكــس آثارهــا عليــه 
حــراكا سياســيا داخليــا لــه املقــام البــارز يف 

األردين". الســيايس  النشــاط 

ويف معــرض حديثــه عــن املوقــف األردين 
إزاء عمليــة الســالم، أشــار الروابــدة  إىل 
عــى  مواقفــه  يف  الواضــح  األردن  إرصار 
إعــادة عمليــة الســالم إىل مســارها الصحيــح 
بعدمــا أصابهــا الــرتدي والتــاليش، ســعيا 
ــة  ــة املحتل الســتعادة جميــع األرايض العربي
للوصــول  الوحيــد  الســبيل  باعتبارهــا 
الظــروف  ظــل  يف  العــريب  الحــق  إىل 
ــده  ــذي تؤك ــر ال ــة، األم ــات الحالي واملعطي
أقرهــا  والتــي  للســالم  العربيــة  املبــادرة 

مؤمتــر القمــة العربيــة يف بــريوت.
 

الروابــدة، يف محارضتــه، مســاحة  وأفــرد 
للــدور األردين الكبــري عــى الســاحة العربيــة 
بقيــادة ذات إرث نبــوي ورســالة عربيــة 
ــد  ــن أي ــه كان أول م ــتذكراً أن ــة، مس قومي
مــر يف مواجهــة العــدوان الثــاليث ودخــل 
ــا، ومســاندته لتونــس يف  املعركــة إىل جانبه
أزمــة بنــزرت، واملغــرب والســودان ولبنــان 
يف  والعــراق    ،1973 حــرب  يف  وســورية 
ــه يف  ــه ل ــة ومعارضت ــة الرقي ــرب البواب ح

ــت. ــالل الكوي احت

األردن عــرويب الهوى واملنطلق 
واملوقف

ــى  ــال "إن األردن يبق ــدة، قائ ــم الرواب وخت
عــرويب الهــوى واملنطلــق واملوقــف، ينهــض 
عربيــة  أرض  كل  جانــب  إىل  للوقــوف 
وحضنــا دافئــا لــكل عــريب هجــر وطنــه 
ــة،  ــع مبحب ــى الجمي ــه، يرع ــره وطن أو هج
ويقاســم شــظف العيــش دون منــة، ويْؤثــر 
األمــة عــى خصوصيتــه، ال يبــايل بالثمــن 
الــذي يدفعــه، وال تــرده عــن دربــه مكائــد 
ــن  ــه ع ــوى، وال يردع ــاب اله ــار أصح الصغ
ــل". ــام الباط ــروف أو اته ــكار املع دوره إن

ومصداقيتــه إىل جانــب قوتــه العســكرية 
ــهود  ــة واملش ــاءة العالي ــة ذات الكف واألمني

ــا. له

القضية الفلســطينية
الفلســطينية،  القضيــة  مــع  العالقــة  أمــا 
ــال  ــا مفص ــدة رسدا تاريخي ــال الرواب ــد ت فق
الهاشــميون  نــذر  الــذي  للــدور  ودقيقــا 
للقضيــة وحاميتهــا  لــه خدمــة  أنفســهم 
النضاليــة  الحركــة  انطــالق  منــذ 
الهدنــة  اتفاقيــات  إىل  الفلســطينية، 
ــرورا  ــة، م ــدول العربي ــة ال ــف جامع ومواق
القــرن  بأحــداث خمســينيات وســتينيات 
املــايض، ومــا شــهدته حربــا حزيــران 1967 
ــاط  ــن )رمضــان( 1973، وفــك االرتب وتري

الحــايل. الوقــت  إىل  وصــوال 

الروابــدة  أوضــح  نفســه،  الســياق  ويف 
ــي  ــي ووطن ــق قوم ــن منطل "أن األردن وم
األســايس  الرافــد  الــدوام  عــى  ســيبقى 

األمــر الــذي ميــز الدبلوماســية األردنيــة 
ــن  ــوة للتضام ــدال والدع ــطية واالعت بالوس
ولــو عــى حســاب مصالحهــا القطريــة".

قوة الدولة األردنية بإرث الرســالة
الدولــة  قــوة  عنــر  الروابــدة  وحــدد 
مــن  املمتــد  الرســالة،  بــإرث  األردنيــة 
محمــد،  الرســول  إىل  الهاشــميني  نســب 
كوريــث  الكــربى  العربيــة  الثــورة  وإرث 
الحديــث  العــريب  النهضــوي  للمــروع 
وطنيــا  ثابتــا  باعتبارهــا  والدميقراطيــة 
وسياســة الوســطية واالعتــدال والتســامح 
والقــدرة عــى اســتيعاب اآلخــر واالختــالف 
وفتــح آفــاق الحــوار مــع جميــع األطــراف.

وتابــع أن االســتقرار الــذي ينعــم بــه األردن 
ــارص  ــع عن ــة وتالحــم جمي ــه الوطني ووحدت
املجتمــع وفعالياتــه أيضــا تعــد عنــارصة 
إنجازاتــه  إىل  باإلضافــة  ومنعــة،  قــوة 
توجهــه  صحــة  عــى  كدليــل  الوطنيــة 
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سنبذل كل ما بوسعنا لجعل دراستكم تجربة ممتعة
محافظة للطلبة الجدد:

ــة  ــاة الجامعي ــا الحي ــون قضاي ــل يناقش األق
تواجههــم. التــي  واملشــاكل  وأخالقياتهــا 

ــريا  ــول كث ــة تع ــة أن الجامع ــدد محافظ وش
وتوليهــا  الجامعيــة  األرس  تجربــة  عــى 
خاللهــا  مــن  وتســعى  كبــريا  اهتاممــا 
وأعضــاء  الطلبــة  بــني  الهــوة  تجســري  إىل 
ــح  ــاد والنص ــري اإلرش ــس وتوف ــة التدري هيئ
للطلبــة الجــدد يف أمــور حياتهــم الجامعيــة 

واالجتامعيــة.

ــتقباال  ــب اس ــل مهي ــالل حف ــك خ ــاء ذل ج
شــؤون  عــامدة  درجــت  الجــدد  للطلبــة 
ــم  ــاء به ــه ســنويا احتف ــة عــى تنظيم الطلب
وملناقشــة همومهــم ومشــاكلهم وإطالعهــم 
ــاليب،  ــراك الط ــة والح ــطة الجامع ــى أنش ع

وكل مــا يتعلــق بحياتهــم الجامعيــة.
ــول  ــم ح ــرض فيل ــى ع ــل ع ــتمل الحف واش
نشــأة الجامعــة وتطورهــا تــاله عــرض غنــايئ 
لفرقــة اللوزيــني، وعــرض موســيقي لكــورال 

ــة. الجامع

حــر الحفــل عميــد شــؤون الطلبــة ورئيــس 
ــرو  ــات ومدي ــداء الكلي ــة وعم ــاد الطلب اتح
الوحــدات والدوائــر اإلداريــة أجابــوا خاللــه 
ــول  ــئلتهم ح ــة وأس ــارات الطلب ــن استفس ع
وأنظمتهــا  التعليميــة  العمليــة  مجمــل 

ــا. ــة له ــة املرافق ــات اإلداري والعملي

االســتفادة  إىل  الطلبــة  محافظــة  ودعــا 
ــي توفرهــا  ــادل الطــاليب الت مــن برامــج التب
ــكا  ــة يف أمري ــات عريق ــع جامع ــة م الجامع
وأوروبــا باعتبارهــا تجربــة فريــدة ومفيــدة.
حــول  إيجــازا  للطلبــة  محافظــة  وقــدم 
وتوجهــات  الجديــدة  املتطلبــات  حزمــة 
ــال: "إن  ــج قائ ــم املدم ــة نحــو التعلي الجامع
هــذا العــام مختلــف عــن األعــوام الســابقة 
تدريــس  وســيتم  جديــدة  مــواد  يشــمل 
بعضهــا بطريقــة التعليــم املدمــج الــذي 
يقــوم عــى لقــاءات صفيــة إىل جانــب تعلــم 

إلكــرتوين".

وتضــم حزمــة املتطلبــات مــواد إجباريــة 
ــل  ــارات التواص ــة ومه ــة الوطني ــل الثقاف مث
العلمــي  والبحــث  التعلــم  ومهــارات 
الناقــد  والتفكــري  الفلســفة  يف  ومقدمــة 
العلــوم  جانــب  اىل  اإلنســانية  والحضــارة 
ــة  ــل الثقاف ــة مث العســكرية، ومــواد اختياري
والثقافــة  القانونيــة،  والثقافــة  اإلســالمية 
االجتامعــي  التواصــل  ووســائل  الصحيــة، 

واإلبــداع. والريــادة 

ــه  ــة إن ــال محافظ ــف فق ــر املختل ــا األم أم
جامعيــة  أرس  يف  الطلبــة  توزيــع  ســيتم 
بحيــث  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــى 
لــكل عضــو هيئــة تدريــس )5  يخصــص 
ــى  ــبوعيا ع ــرة أس ــه م ــالب يلتقون – 6( ط

الدكتــور  األردنيــة  الجامعــة  رئيــس  أكــد 
عزمــي محافظــة مخاطبــا الطلبــة الجــدد 
أن الجامعــة ســتبذل كل مــا بوســعها لجعــل 
دراســتهم فيهــا تجربــة ممتعــة ومفيــدة 
ــة. ــاة العملي ــا للحي ــدادا مالمئ ولتعدهــم إع

ــدد  ــة الج ــم الطلب ــة هم ــتنهض محافظ واس
أن يغتنمــوا حياتهــم وهــم يف قمــة النشــاط 
ــم  ــع اس ــم ورف ــق أهدافه ــة لتحقي والحيوي
الجامعــة واألردن عاليــا وأن يكونــوا عــى 

ــؤولية. ــدر املس ق

النشــاطات  يف  باالنخــراط  الطلبــة  وأوىص 
الجامعيــة التــي تنظمهــا عــامدة شــؤون 
واألنديــة  والجمعيــات  واالتحــاد  الطلبــة 
ــة  ــن أعــامل تطوعي ــه م ــا تقدم ــة مب الطالبي
أنفســهم  يف  لتعــزز  للمجتمــع  وخدمــة 
ــي  ــل الجامع ــة والعم ــؤولية االجتامعي املس
ــذي  ــذايت، ال ــي ال ــزام األخالق اإليجــايب وااللت
مــن شــأنه أن يحفــز فيهــم قيــم العمــل 

والعطــاء. واإلنتــاج 

لكــم  األكادميــي  اإلعــداد  "إن  وقــال: 
غايــة  يف  أمــران  املتخصصــة  والدراســة 
األهميــة، ولكــن الجامعــة ليســت قاعــة 
درس فقــط، إمنــا مــرح لصقــل وتطويــر 
شــخصياتكم اجتامعيــا وثقافيــا وســلوكيا، 
وهــذا أمــر يــوازي التأهيــل العلمــي لكــم".
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اىل جانــب إعــداد دليــل للتعلــم املُدمــج 
باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة ليســتعني بــه 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف املــواد املطروحــة 

ــج. ــم املُدم ــدأ التعلّ عــى مب

وارفقــت التجربــة عقــد ورش عمــل ونــدوات 
ودورات يف التعلّــم املُدمــج، نظمهــا مركــز 

ــامد وضــامن الجــودة. االعت

وتطــرح الجامعــة 15 شــعبة لــكل مــن مــادة 
ــادة  ــي وم ــث العلم ــم والبح ــارات التعل مه
الثقافــة الوطنيــة )مادتــان إجباريتــان للطلبــة 
الــدرايس  الفصــل  مــن  اعتبــاراً  املقبولــني 

ــعب ــذه الش ــدرس ه ــث ت األول(، حي
عى مبدأ التعلّم املُدمج.

وبهذا الصدد وقعت الجامعة اتفاقيتني
 للتعاون مع مؤسسة امللكة رانيا

 للتعليم والتنمية )إدراك( يتم
 مبوجبهام تدريس مادة
 الثقافة الوطنية لطلبة
 الجامعة األردنية عى
 مبدأ التعلّم املُدمج،

و إعداد مادة مهارات
اللغة العربية لتدريسها عى
منصة إدراك لطلبة الجامعة

وطلبة أية جامعات أخرى
مهتمة باملوضوع وبالتعلّم املُدمج.

بــدأت الجامعــة االردنيــة اعتبــارا مــن الفصل 
الــدرايس األول بتدريــس )70( مســاقا جامعيا 
ــذي يجمــع  ــم املدمــج، ال ــا لنظــام التعل وفق
ــم  ــة والتعلي ــرف الصفي ــم يف الغ ــني التعلي ب

االلكــرتوين بحســب تقاريــر رســمية.

وأخضعــت الجامعــة يف وقــت ســابق )150( 
ــة  ــدورات متخصص ــس ل ــو هيئــة تدري عض
ومكثفــة مــن قبــل خــرباء مــن الجامعــة ذاتها 
ــارت  ــج، إذ اخت ــم املدم ــاليب التعل ــى اس ع
ــذا  ــارشة به ــس للمب ــة تدري ــو هيئ )30( عض

النــوع مــن التعلــم هــذا الفصــل.

للخطــة  تنفيــذا  الجامعــة  خطــوة  وتــأيت 
االســرتاتيجية التــي وضعتهــا لالعــوام )2017-

.)2022

وطرحــت الجامعــة يف الفصــل الثاين مــن العام 
ــم  ــج، ث ــم املدم ــن التعل ــني ضم ــايض مادت امل
توســعت بهــا خــالل الفصــل الصيفــي املــايض 
ــة  ــملت التجرب ــواد، إذ ش ــس م ــح خم لتصب
ــات  ــدالالت واملصطلح ــم ال ــاديت »عل االوىل م

ــات العامــة«. ــة يف مجــال العالق والكتاب

طرح 70 مساقًا وفق نظام التعلم المدمج

ــل  ــم دلي ــيتم تعمي ــه س ــة أن ــد الرايع  وأك
ــية  ــة التدريس ــى أعضــاء الهيئ ــتخدام ع االس
ميكــن  أنــه  مضيفــا  اإللكــرتوين،  بالربيــد 
الرابــط  خــالل  مــن  النظــام  إىل  الوصــول 

.grades.ju.edu.jo

وأوضــح الرايعــة أن مــا مييــز هــذا النظــام 
 ،  JSF الحديثــة الربمجــة  اســتخدامه لغــة 
ــزة  ــات األجه ــع متصفح ــع جمي ــه م وتوافق
ال  وأنــه  الذكيــة،  والهواتــف  الحاســوبية 
يتطلــب تنزيــل أي برامــج إضافيــة مســاعدة، 
فضــال عــن أنــه يدعــم اللغتــني العربيــة 
ــة إضافــة أي لغــات  ــة مــع إمكاني واإلنجليزي

ــهولة. ــكل س ــتقبال ب ــرى مس أخ
 

وتابــع الرايعــة أن كل مــا يلــزم عضــو هيئــة 
ــخيص  ــوب الش ــاز الحاس ــو جه ــس ه التدري
لالنرتنــت  ومتصفــح  الــذيك  الهاتــف  أو 
باإلضافــة إىل اتصــال باالنرتنــت، مشــيدا بــكل 
ــود  ــعيفان ومحم ــزة اس ــني حم ــن املربمج م
ــم  ــى قيامه ــمة ع ــاء القواس ــات ودع الحربي

ــام. ــذا النظ ــبة ه بحوس

يف  املعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  أطلــق 
الجامعــة األردنيــة نظــام عالمــات جديــد 
التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  عــى  يســهل 
ــات  ــة املعوق ــادي كاف ــات وتف إدخــال العالم
والقضايــا الفنيــة التــي كانــت تواجههــم عنــد 

اســتخدام النظــام الســابق.

وجــاء إطــالق النظــام بحســب مــا أفــاد 
ــة  ــح الرايع ــور صال ــز الدكت ــر املرك ــه مدي ب
الجامعــة  إدارة  توجيهــات  مــن  انطالقــا 
وحرصــا مــن املركــز عــى تطويــر جميــع 
ــه بأحــدث لغــات  ــات املوجــودة لدي الربمجي
الربمجــة الحديثــة، إضافــة إىل ســعيه للوصول 
ــة  ــذيك، وأمتت ــي ال ــرم الجامع ــوم الح إىل مفه
أعــامل الجامعــة والرقــي بخدماتهــا إلكرتونيــا 

ــتقبلية. ــه املس ــع رؤيت ــامىش م ــا يت مب

JSF نظام إدخال عالمات جديد باستخدام لغة البرمجة الحديثة
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وتنــاول الدليــل إجــراءات تقييــم الطلبــة 
نتاجــات  وربــط  الدراســية،  للمــواد 
والتعليــم  التعلّــم  بأســاليب  التعلّــم 
الجامعــة  التقويــم، وإجــراءات  وأســاليب 
ــة  ــاء الهيئ ــدرات أعض ــتمر لق ــر املس للتطوي
ــا  ــب توفره ــراءات الواج ــية، واإلج التدريس
اإلرشــاد  عــى  الطلبــة  حصــول  لضــامن 
الوظيفــي  واإلرشــاد  املناســب  األكادميــي 
الــذي سيســاهم يف زيــادة فرصــة حصولهــم 

الوظائــف. عــى 

الدليــل،  يف  املهمــة  اإلجــراءات  ومــن 
الربامــج  واعتــامد  وترخيــص  اســتحداث 
تعلّــم  نتاجــات  وإعــداد  األكادمييــة، 
والربامــج،  الدراســية  للمــواد  ومواصفــات 
وتطويــر الخطــط الدراســية وإعــداد تقاريــر 
ــن  ــي تضم ــة الت ــج األكادميي ــواد والربام للم
ــة  ــن التغذي ــي تتضم تحســنها املســتمر والت
مثــل  املصلحــة  أصحــاب  مــن  الراجعــة 

العمــل.  وأربــاب  والخريجــني  الطلبــة، 

الجــودة  االعتــامد وضــامن  أطلــق مركــز 
اإلصــدار األول مــن الدليــل العمــي لضــامن 
الجــودة األكادمييــة يف الجامعــة األردنيــة. 

الجامعــة  لرؤيــة  تحقيقــاً  الديــل  ويــأيت 
محليــاً  األكادمييــة  الريــادة  إىل  الراميــة 
ــع  ــد املجتم ــة برف ــالتها املتمثل ــاً ورس وعاملي
ــؤ يف  ــز وكف ــج متمي ــي بخري ــي والعامل املح

والحقــول. التخصصــات  كافــة 

وقــام املركــز بإعــداد هــذا الدليــل الريــادي 
الوطنيــة  املراجــع  االعتبــار  بعــني  آخــذاً 
ــة  ــن الطلب ــادة كل م ــة إلف ــري العاملي واملعاي
والجامعــات  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء 

املحليــة والعربيــة.   

وتــم الرتكيــز يف هــذا الدليــل عــى الجانــب 
ــواردة  ــري ال ــق املعاي العمــي اإلجــرايئ لتطبي
ــن  ــار وم ــكل معي ــف ل ــم وص ــه، وتقدي في
ثــم تبيــان أهميتــه ومــؤرشات أداء تــدل 
عــى درجــة تطبيقــه ومــن ثــم توضيــح 
اإلجــراءات ومخططــات ســريها والنــامذج 
التــي تجعــل مــن عمليــة التطبيــق واضحــة 

ــات.  ــم بالثب ــهلة وتتس وس

املــؤرشات  توضيــح  عــى  الدليــل  ويركّــز 
واإلجــراءات التــي تضمــن اســتحداث برامــج 
املراجعــة  وتضمــن  عامليــة  مبواصفــات 
آلخــر  ومواكبتهــا  لتطويرهــا  املســتمرة 

املســتجدات. 

وبــنّي الدليــل املــؤرشات التــي ترتقــي بعملية 
ــى  ــز ع ــة ترك ــة فاعل ــّون تجرب ــم لتك التعلي
التعلّــم يكــون الطالــب محــور تركيزهــا، 
عــى  مبنيــة  تعلميــة  بخــربات  وتــزوده 
ــارات  ــة الكتســابه امله ــم ضامن نتاجــات تعلّ
ــة لنجاحــه  واملعــارف والســلوكيات الروري
اســتمرارية  وضــامن  العمــل  ســوق  يف 

تطويــره لقدراتــه.

إصدار دليل ضمان الجودة األكاديمية 
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عمــر  الطلبــة  مبــادرات  مكتــب  مديــر 
ــا  ــوا منوذج ــة أن يكون ــا الطلب ــدات دع عبي
وذلــك  األردن  خدمــة  يف  منيعــا  وســدا 
إطــالق  يف  امللــك  رؤيــة جاللــة  بتطبيــق 

املخاطــر. ملواجهــة  الهادفــة  املبــادرات 

ــا  ــو تعريفي ــادرة فيدي ــالق املب ــن إط وتضم
عــن "احــذر"، وثــالث جلســات حواريــة  
الكراهيــة  وخطــاب  التطــرف  عــن  األوىل 
ــا  ــان العســاف وقدمه ــور عدن ــا الدكت أداره
كل مــن رئيــس مجلــس إدارة جريــدة الــرأي 
اتحــاد  عــام  وأمــني  الرواشــدة،  رمضــان 

الفنانــني العــرب حســني الخطيــب.

عــى  الثانيــة  الجلســة  ركــزت  فيــام 
موضــوع املخــدرات واملنشــطات، أدارتهــا 
نائــب  وقدمهــا  الزبــن  عبــري  اإلعالميــة 
العقيــد  املخــدرات  إدارة مكافحــة  مديــر 
فــراس الزعبــي، وخبــري املنشــطات الدكتــور 
كــامل الحديــدي، ونائــب عميــد الدراســات 
العليــا يف الجامعــة األردنيــة الدكتــور أرشف 

العــدوان.

فتناولــت  الثالثــة واألخــرية  الجلســة  أمــا 
ــا  ــات أداره ــن املعلوم ــري وأم ــن الفك األم
املجــايل  راجــي  الهــادي  عبــد  الصحفــي 
وقدمهــا نائــب عميــد كليــة امللــك عبداللــه 
الدكتــور  املعلومــات  لتكنولجيــا  الثــاين 
محمــد أبــو رشيعــة، وخبــري أمــن املعلومــات 
محمــد  والرائــد  ســمور،  رائــد  املهنــدس 
ــي يف  ــلم املجتمع ــز الس ــن مرك ــادي م العب

مديريــة األمــن العــام.

يومــا خائنــا أو مجرمــا، بــل كانــت عــى الدوام 
ــي.  ــيج االجتامع ــزا للنس ــاء ورم ــا للبن عنوان

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
محافظــة إن مبــادرة "احذر" تهــدف إىل توعية 
ــه  ــي تواج ــر الت ــم باملخاط ــة وتحذيره الطلب
ــة،  ــاب الكراهي ــف وخط ــذ العن ــع كنب املجتم
ــدد  ــت ته ــي بات ــطات الت ــدرات واملنش واملخ
كثــريا مــن الشــباب وتهــدد حياتهــم، وكذلــك 
ــة  ــات ومحارب ــن املعلوم ــري وأم ــن الفك األم

ــة. ــم اإللكرتوني الجرائ

وأضــاف أن املبــادرة هــي تحذيــر للطلبــة مــن 
هــذه املخاطــر وتوعيتهــم لرفــع ســوية الحيــاة 

بالتــوازي مــع التحصيــل العلمــي واألكادميــي.
 

عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور خالــد عطيــات 
ــة  ــريا يف مواجه ــات دورا كب ــأن للجامع ــوه ب ن
يتعلــق  فيــام  الســلبية وخاصــة  الظواهــر 
بالتطــرف وخطــاب الكراهيــة مــع انتشــار 
ــت  ــي جعل ــي الت ــل االجتامع ــع التواص مواق
ــد  ــدات تزي ــكار ومعتق ــر أف ــا لن ــا مكان منه
مــن األحقــاد والكراهيــة وتفتح نوافــذ لتصفية 
الحســابات قــد تكــون ملنافــع شــخصية أو 

ــؤولة. ــري مس ــات غ ــدم جه تخ

وحــث مديــر دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامة 
ــزي  ــد الســالم العن يف الســفارة الســعودية عب
الطلبــة عــى حــب الوطــن والتامســك ألن 
الشــباب هــم عــامد الوطــن ولبنتــه األساســية، 

ودعــا إىل محاربــة خطــاب الكراهيــة
وانتشاره، وعدم االلتفات إىل الشائعات.

أطلــق مجموعــة مــن طلبــة الجامعــة األردنية 
مبــادرة توعويــة باســم "احــذر" تدعــو اىل 
ــر  ــة الظواه ــل واملنطــق ملواجه ــم العق تحكي

ــلبية. ــات الس واملامرس

ــب  ــل مهي ــم يف حف ــة مبادرته ــهر الطلب وأش
افتتحــه رئيــس مجلــس األعيــان فيصــل الفايــز 
الجامعــات  طلبــة  توعيــة  أهميــة  مؤكــدا 
ــلبية  ــر الس ــن الظواه ــد م ــدارس بالعدي وامل
التــي بــدأ املجتمــع األردين يعــاين منهــا وتهــدد 
ــباب  ــاة الش ــر حي ــي وتدم ــيجه االجتامع نس
املخــدرات  وانتشــار  الجامعــي  كالعنــف 

وخطــاب الكراهيــة والتطــرف.

وأشــار يف كلمــة ألقاهــا إىل أن هــذه املبــادرة 
الخالقــة التــي يحتضنهــا مكتــب مبــادرات 
الطلبــة يف عــامدة شــؤون الطلبة ويقــوم عليها 
شــباب واعــد مــا هــي إال دليــل واضــح عــى 
نضــج الطلبــة يف مواجهــة التحديــات واملخاطر 
التــي تحيــط بهــم، ووعيهــم مبختلــف اآلفــات 
ــتقرار  ــدد اس ــي ته ــة الت ــة والصحي االجتامعي

املجتمــع األردين ومتاســكه.

العقــل  تحكيــم  إىل  الطلبــة  الفايــز  ودعــا 
واملنطــق يف مواجهــة التحديــات والظواهــر 
واملامرســات الدخيلــة للحفــاظ عــى أمــن 
وســالمة الوطــن مــن خــالل تعزيــز قيــم 
الجوامــع،  وتعظيــم  والعطــاء،  التســامح 
ــرأي  ــرأي وال ــول ال وتغليــب لغــة الحــوار وقب
اآلخــر، ونبــذ مامرســات العنــف، والعــودة إىل 
قيــم العشــائر األردنيــة األصيلــة الراســخة التي 
حفظــت الهويــة الوطنيــة األردنيــة، ومل تحــم 

"احذر" مبادرة طالبية تدعو الى تحكيم العقل والمنطق 
لمواجهة الظواهر والممارسات السلبية
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126 مشــروعا لبنــاء القــدرات والحــراك األكاديمــي بدعــم مــن 
األوروبيــة المفوضيــة 

خالل الخمسة عشر سنة الماضية

 
وتاريــخ  لبدايــات  ملخصــا  عــي  وقــدم 
ــل  ــن قب ــة م ــج املمول ــع الربام ــاون م التع
ــج  ــة اىل نتائ ــة، باإلضاف ــة األوروبي املفوضي
ــهدها  ــي ش ــورات الت ــاون والتط ــذا التع ه
ــد اإلداري  ــى الصعي ــة ع ــب والجامع املكت
عــى  الكــربى  بالفائــدة  لتعــود  والفنــي 

بالجامعــة.  والعاملــني  الطلبــة 
 

مبنســقي  زيارتــه  خــالل  الوفــد  والتقــى 
أحــد عــر مروعــا مــن مشــاريع متبــوس 
يف  القــدرات  لبنــاء  بلــس  وايراســموس 
التعليــم العــايل الذيــن قدمــوا بدورهــم 
مــن  ملشــاريعهم  تفصيليــاً  عرضــاً 
والتحديــات  ونتائجهــا،  أثرهــا،  حيــث 
اىل  باإلضافــة  تنفيذهــا  رافقــت  التــي 
ــا.   اســرتاتيجيات تســويقها وضــامن دميومته

 
وتخللــت الزيــارة جولــة ميدانيــة للمرافــق 
املشــاريع  ضمــن  إنشــاؤها  تــم  التــي 
التــي  والقاعــات  كاملختــربات  املمولــة 
ومعــرة  الهندســة،  كليــة  يف  انشــئت 
مــروع  أنشــئت ضمــن  التــي  الزيتــون 
يف  العاملــني  قــدرات  لبنــاء  تيمبــوس 

األردنيــة.  الزيتــون  صناعــة 

نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات 
اإلنســانية الدكتــور أحمــد مجدوبــة قــدم 
ــني  ــد ب ــع الوف ــاء م ــاً يف اللق ــاً توضيحي عرض
فيــه أهميــة مشــاركة الجامعــة ضمــن عمليــة 
بولونيــا التعليميــة ومشــاريع متبــوس، وأثرهــا 

ــدرات.  ــاء الق ــودة وبن ــامن الج ــى ض ع
 

ــرتاتيجية  ــد اس ــام الوف ــة أم ــرض مجدوب وع
برنامــج  مــن  أثــر كل  الجامعــة، موضحــاً 
باإلضافــة  بلــس,  وإيراســموس  تيمبــوس 
اىل الدعــم الــذي قدمتــه الجامعــة لهــذه 

املســتقبلية. واإلجــراءات  املشــاريع، 

ــور  ــة الدكت ــات الدولي ــب العالق ــر مكت مدي
رامــي عــي أكــد اهميــة الزيــارة لتقييــم 
تجربــة الجامعــة يف مشــاريع بنــاء القــدرات 
والحــراك األكادميــي املدعومــة مــن املفوضيــة 
ســنة  عــر  الخمســة  خــالل  األروربيــة 
ــتفادت  ــة اس ــاً اىل أن الجامع ــة، منوه املاضي
ــا  ــن 38 مروع ــام 2002 وإىل اآلن م ــذ ع من
للحــراك  مروعــا   88 و  القــدرات،  لبنــاء 
الهيئتــني  وأعضــاء  للطلبــة  األكادميــي 
التدريســية واإلداريــة يف الجامعــة، باإلضافــة 
اىل دعمهــا لتوجــه الجامعــة نحــو التعلّــم 
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بحــث رئيــس الجامعــة االردنيــة الدكتــور 
مــن  أورويب  وفــد  مــع  محافظــة  عزمــي 
واإلنتــاج  للتعليــم  التنفيذيــة  الوكالــة 
ــاركة  ــر مش ــة أث ــري والثقاف ــمعي والب الس
ومشــاريع  تيمبــس  مشــاريع  يف  الجامعــة 
ــدرات يف مجــال  ــاء الق ــس لبن ايراســموس بل
ــرتاتيجية  ــى اس ــا ع ــايل وتأثريه ــم الع التعلي
العامليــة  إىل  للوصــول  وســعيها  الجامعــة 

وعــى رشكائهــا املعنيــني.

برنامــج  مديــرة  مــن  كالً  الوفــد  وضــم 
ايراســموس بلــس ميلفيــا فــان ريــج بريــزي, 
القــدرات يف مجــال  بنــاء  ومديــر وحــدة 
التعليــم العــايل لــدى الربنامــج رالــف رادرز، 
والخبــرية يف تقييــم مشــاريع ايراســموس بلس 
ــة  ــاك مــن جامع ــر ب ــم موفتل ــورة ميلت الدكت
ســابانجي  يف اســطنبول، وامللحــق ومديــر 
برنامــج التعليــم والشــباب والتعــاون الــدويل 

يف املفوضيــة األوروبيــة جــوب ارتــس.

خــالل  الضيــف  الوفــد  محافظــة  وأطلــع 
املشــاريع ونشــاطات  نتائــج  اللقــاء عــى 
الربامــج املدعومــة مــن املفوضيــة األروربيــة.

حظيــت  الجامعــة  إن  محافظــة  وقــال 
بأكربعــدد مــن املشــاريع والربامــج املدعومــة 
األردن،  يف  األوروربيــة  املفوضيــة  مــن 
باإلضافــة اىل مشــاريع التبــادل األكادميــي، 
كونهــا أول وأقــدم جامعــة يف األردن ولدورهــا 

تاريــخ األردن الحديــث. املهــم يف 
 

بــدوره بــني مديــر مكتــب ايراســموس بلــس 
يف األردن الدكتــور أحمــد ابــو الهيجــا أن زيارة 
ــاكل  ــى الهي ــالع ع ــى االط ــزت ع ــد رك الوف
ــامن  ــة لض ــا املؤسس ــي وضعته ــة الت اإلداري
ــواء  ــاريع س ــر للمش ــال واملثم ــذ الفع التنفي
ــة  ــة، باإلضاف ــة أو املالي ــة أو األكادميي اإلداري
اىل جوانــب مهمــة تتعلــق مبــا حققتــه هــذه 
املشــاريع واســتفادة الجامعــة منهــا وتأثريهــا 
التــي  املشــاريع  نتائــج  اســتدامة  ومــدى 

ــت. انته
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يعمــل فيهــا ) حجــازي (  و)كانرتجيــان (؛  إذ 
ــب  ــة الجامعــة بتدري باإلمــكان التحــاق طلب
عمــي أو ميــداين يف هــذه املؤسســات يف 
فــرتات تــرتاوح بــني مثانيــة أســابيع قــد متتــد 
إىل ســنوات وال ســيام يف حــاالت االختصــاص 

ــاء. لأطب
  

)أســتاذ فخــري( لقــب ميّكــن مســتحقيه مــن 
اســتعامله يف اإلنتــاج العلمــي الــذي ينره أو 
ــه ارتباطــه األكادميــي  يف أي ســياق يظهــر في
أو العلمــي مــع الجامعــة، إضافــة إىل إمكانيــة 
تعاونــه مــع أعضــاء الهيئــة التدريســية يف 
ولأســتاذ  العلميــة،  األبحــاث  الجامعــة يف 
ــع مرافــق الجامعــة  الفخــري اســتخدام جمي
ــة  ــة شــأنه شــأن أعضــاء هيئ مبــا فيهــا املكتب
ــه أيضــا إجــراء أو املشــاركة يف  التدريــس، ول
األبحــاث العلميــة يف الجامعــة رشيطــة وضــع 
ــذي  ــاج العلمــي ال اســم الجامعــة عــى اإلنت

ينــره مــن تلــك األبحــاث.

الشــهادات والــدروع، وأعــرب عــن فخــر 
ــام كأســتاذين  ــة واعتزازهــا بانضاممه الجامع
متميزيــن إىل قامئــة األســاتذة الفخريــني، مــام 
ــة  ــول الجامع ــة حص ــادة فرص ــهم يف زي يس
عــى مراكــز متقدمــة يف التصنيفــات العامليــة.

 
وقــال محافظــة إن نظام التريــع يف الجامعة 
ــل هــذا اللقــب للمســتحقني  ــح مث ــز من يجي
يف  البارزيــن  واملختصــني  العلــامء  مــن 
الحقــول العلميــة املختلفــة، مشــريا إىل أن 
مثــة امتيــازات متعــددة تتمثــل يف توثيــق 
االرتبــاط وإقامــة عالقــات مســتمرة مــع مثــل 
هــؤالء األكادمييــني املتميزيــن عــى رأســها 
البحــث العلمــي الــذي يشــكل أوىل أولويــات 

الجامعــة وأي مؤسســة تعليميــة.
  

وأضــاف محافظــة أن مــن جملــة االمتيــازات 
املتحققــة زيــادة إمكانيــة تعزيــز اتصــال 
الجامعــة بإقامــة رشاكات علميــة وبحثيــة 
وتدريبيــة مــع املؤسســات العامليــة التــي 

األردنيــة  الجامعــة  عمــداء  مجلــس  قــرر 
ــة الطــب  ــس كلي ــات مجل ــتنادا إىل توصي اس
منــح كل مــن األســتاذ يف أمــراض القلــب 
ــاد مــوىس حجــازي، واختصــايص  ــور زي الدكت
ــوب  ــور هاك ــان الدكت ــدم والرط ــراض ال أم
كانرتجيــان لقــب أســتاذ فخــري ملتحقــني 
بذلــك بركــب مــن نالــوا األســتاذية الفخريــة 
ــان  بعــد أن نقشــوا بصــامت يشــار لهــا بالبن
والفخــر وحققــوا انفــرادات عظيمــة األثــر يف 

ــي. ــام العلم ــايل  تخصصه مج

وجــاء قــرار منــح كل  الدكتــور حجــازي 
يف  املتميــزة  إلنجازاتــه  تقديــراً  اللقــب 
التداخــالت القلبيــة غــري الجراحيــة يف أمــراض 
والدكتــور  والبنيويــة،  الخلقيــة  القلــب 
يف  الجليلــة  إلســهاماته  تقديــراً  كانرتجيــان 

والرطــان. الــدم  أمــراض  معالجــة 
 

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وهنــأ 
محافظــة العاملــني الجليلــني أثنــاء تســليمهام 

منح  العالمين حجازي و كانترجيان لقب أستاذ فخري
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تقــي بتجهيــز املركــز مــن حيــث رشاء أجهــزة 
ومعــدات متطــورة تســتخدم لأغــراض البحثية 
والعالجيــة، الفتــا إىل أن املركــز لديــه خطــة 

للتوســع يف معالجــة أمــراض مســتعصية.
 

وأشــار إىل أن املركــز متكــن مــن إنفــاق املنحــة 
الســابقة يف تجهيــزه بأحــدث مــا توصــل إليــه 
العلــم الحديــث مــن معــدات متطــورة، األمــر 
الــذي أدى إىل نجاحــه يف تنفيذ مشــاريع  بحثية 
ــة  ــادة املنح ــاف أن زي ــة، وأض ــة مهم وعالجي
ســتزيد مــن فرصة تنفيذ املشــاريع املســتقبلية 
للمركــز ومتكــني الباحثــني مــن إعــداد بحــوث 
ودراســات تتعلــق ببعــض األمــراض وصــوال إىل 

العــالج.  

الطبيــة وغــري الطبيــة، وتحديــث وتطويــر 
ــزة. ــدات واألجه ــات واملع اآللي

 
عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وأعــرب 
محافظــة عن تقدير الجامعــة األردنية وامتنانها 
البالــغ لخــادم الحرمــني الريفني امللك ســلامن 
بــن عبدالعزيــز والحكومــة الســعودية ممثلــة 
بصنــدوق التنميــة الســعودي عــى الدعــم 
الــذي قدمتــه للمركــز مؤكــدا حــرص املركز عى 
ــعودية  ــة الس ــات الطبي ــع املؤسس ــاون م التع

ــا. ــادل الخــربات يف مجــال العــالج بالخالي لتب
  

ووفقــا ملديــر مركــز الخاليــا الجذعيــة الدكتــور 
عبــد اللــه عويــدي العبــادي فــإن هــذه املنحــة 

أعلــن صنــدوق التنمية الســعودي زيــادة قيمة 
املنحــة املقدمــة ملركــز العــالج بالخاليــا التابــع 
للجامعــة األردنيــة، لتصبح )21.2( مليــون دوالر 

بــدل )14.2( مليــون دوالر.
 

جــاء ذلــك يف اتفاقيــة التمويل املعدلــة ملروع 
الحكوميــة  املستشــفيات  وتجهيــز  إنشــاء 
العربيــة  اململكــة  بــني  املوقعــة  األردنيــة 

واألردن. الســعودية 
  

ــز  ــز مرك ــة إىل تجهي ــة إضاف ــمل االتفاقي وتش
العــالج بالخاليــا الجذعيــة يف الجامعــة األردنيــة 
ــاء  ــفيات، وإنش ــض املستش ــل بع ــادة تأهي إع
مستشــفيات جديــدة، وتحديــث قطــع الغيــار 

زيادة قيمة منحة الصندوق الســعودي 
للتنميــة لمركــز الخاليا الجذعية
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وتطلعاتهــم  املحافظــة  أبنــاء  طموحــات 
ــا  ــدا عزمه ــاء، مؤك ــرق وبّن ــتقبل م إىل مس
ــتحداث  ــية واس ــا الدراس ــع يف برامجه التوس
ــع  ــب م ــدة تتناس ــدة وفري ــات جدي تخصص
ســوق العمــل املتــاح يف مدينــة العقبــة.

مــن  العقبــة  أردنيــة  أن  اللــوزي  وأكــد 
الجامعــات املتميــزة يف منطقــة الجنــوب، 
العقبــة،  محافظــة  يف  الفريــد  ملوقعهــا 
التدريســية  الخطــط  ضمــن  واعتامدهــا 
يتطلبهــا  التــي  التخصصــات  مــن  الكثــري 
ــع  ــا ينســجم م ــة مب ــل يف املنطق ســوق العم

العقبــة  األردنيــة يف  الجامعــة  فــرع  أدرج 
ضمــن برنامــج املنــح الدراســية الــذي تقدمــه 
العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة 
لطلبــة شــامل ووســط اململكــة امللتحقــني يف 

ــوب. ــات الجن جامع

ــية،  ــح دراس ــى )205( من ــرع ع ــل الف وحص
وزعــت كاآليت: منــح صنــدوق دعــم الطالــب 
ــم  ــدوق دع ــروض صن ــا )114(، و ق وعدده
الطالــب )68(، ومنــح صنــدوق التخصصــات 
وأخــريا  منحــة،   )21( والتطبيقيــة  املهنيــة 
منــح أوائــل األلويــة )2( منحــة، وتغطــي 
كافــة التكاليــف الدراســية للطلبــة يف مرحلــة 
البكالوريــوس، باإلضافــة إىل راتــب شــهري 

ــارا. ــداره 60 دين مق

وقــال رئيــس الفــرع الدكتــور مــوىس اللــوزي 
ــن  ــرع ضم ــة" إن ادارج الف ــار األردني لـ"أخب
ــح مــن شــأنه اســتقطاب أعــداد  برنامــج املن
عــى  ســينعكس  مــا  الطلبــة،  مــن  أكــرب 

تحســن األداء املــايل للفــرع.

إدراج فرع العقبة ضمن برنامج منح الشمال والوسط

ــم  ــة إنتاجه ــني إضاع ــب الباحث جــاءت  لتُجن
أو  الرديئــة  املجــالت  يف  بالنــر  العلمــي 
 )Hijacked Journals( املجــالت املختطفــة
التــي يعتــرب النــر فيهــا هــدرا لالبحــاث 
وضياعــا للوقــت والجهــد حيــث ال ميكــن 
ــم  ــد وال يت ــن جدي ــاث م ــذه االبح ــر ه ن

احتســابها للباحــث أو للجامعــة. 

رضورة  عــى  الباحثــني  املومنــي  وحــّث 
ــع  ــن املواق ــة م ــات املجل ــن بيان ــق م التحق
املعتمــدة املنشــورة عــى صفحــة عــامدة 
العــامدة  تقــوم  حيــث  العلمــي  البحــث 
بتحديــث قوائــم املجــالت املعتمــدة بشــكل 
الدعــوات  اىل  االســتجابة  وعــدم  دوري، 
االلكرتونيــة للمجــالت الرديئــة واملختطفــة 
ــد االلكــرتوين، مشــريا إىل  ــرب الربي واملرســلة ع
أن مســؤولية التحقــق مــن بيانــات املجــالت 

ــني. ــق الباحث ــى عات ــع ع تق

ــذه  ــة له ــي الفرص ــذي يعط ــر ال ــواء، األم س
األبحــاث لالستشــهاد بهــا والرجــوع إليهــا مــن 

ــني. ــني العاملي ــل الباحث قب
 

ــى  ــي ع ــب املومن ــامت بحس ــزت التعلي ورك
عــدم قبــول أي بحــث منشــور أو مقبــول 
للنــر ألغــراض الرتقيــة أو التعيــني أو النقــل 
أو املكافــأة أو لطلبــة الدراســات العليــا يف 
املجــالت املختطفــة وهــي مجــالت تســتخدم 
أســامء مجــالت علميــة أكادمييــة اصليــة مــن 
خــالل إنشــاء موقــع الكــرتوين وهمــي يحمــل 
ــل  ــن قب ــات م ــة واملعلوم ــم املجل ــس اس نف
االحتيــال  ألغــراض  ـل  مضلِـّ نــارش وهمــي 

ــادي. ــردود م ــل م ــع مقاب ــر الري والن
 

ــاج  ــوية االنت ــع س ــة رف ــي أهمي ــد املومن وأك
العلمــي للباحثــني مبــا يتناســب والســمعة 
العامليــة للجامعــة وباحثيهــا. وأن التعليــامت 

األردنيــة  الجامعــة  عمــداء  مجلــس  أقــر 
اعتــامد  بشــأن  التعديــالت  مــن  جملــة 

العلميــة. واملؤمتــرات  املجــالت 

وقــال عميــد البحــث العلمي وضــامن الجودة 
التعليــامت  إن  املومنــي   شــاهر  الدكتــور 
الجديــدة ســعت إىل تشــجيع الباحثــني عــى 
ــة  ــالت علمي ــي يف مج ــم البحث ــر إنتاجه ن
ــة  ــام ومدرج ــدر بانتظ ــة تص ــة رصين محكم
ضمــن قواعــد البيانــات العامليــة مــن مجــالت 
الفئــة األوىل "ثومبســون رويــرتز" أو مجــالت 
الفئــة الثانيــة "ســكوبص"، أو ضمــن مجــالت 
الفئــة الثالثــة اذا اســتوفت الــروط الواجــب 
توافرهــا فيهــا كأن تصــدر عــن دار نــر 
ــون  ــي ويك ــز بحث ــة أو مرك ــة أو جامع عاملي
لهــا هيئــة تحريــر متخصصــة، وأن يكــون 
مــى عــى صدورهــا ســنتان، مــام يعــود 
ــة عــى حــد  ــى الباحــث والجامع ــع ع بالنف

تعديالت جديدة على اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمية
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محطتــان لمعالجــة الميــاه العادمــة لمركز الميــاه والطاقة والبيئة 
وأخرى للمســجد

سمو األمير عاصم بن نايف يدعو إلى استخدام الطاقة البديلة واالستفادة من المياه العادمة

ــع  ــات يف املجتم ــف القطاع ــة ملختل اقتصادي
االقتصــاد  منــاذج  أثبتــت  حيــث  األردين، 
ــداء  ــه ابت ــوث ومعالجت ــع التل ــي أن من البيئ
مــن املصــدر لــه فوائــد بيئيــة أكــر وتكلفــة 
ماليــة أقــل وتوفــري مــايل أعــى، وبالتــايل 
نصــل إىل نقطــة اتــزان اقتصــادي يضمــن 
ــق  ــا يحق ــة، م ــية عالي ــل وتنافس ــب أق رضائ
رفاهــا مجتمعيــا واكتفــاء اقتصاديــا يف أعــى 

درجاتــه.

ــن  ــم وإســناد م ــب املحطــة بدع وجــاء تركي
رشكــة إرشاق للطاقــة التــي شــكلت أمنوذجــا 
مــن التعــاون مــا بــني القطــاع الخــاص والعــام 

والقطــاع األكادميــي.

ويف هــذا الســياق عــرب مديــر عــام رشكــة 
إرشاق عصــام ســامرة عــن اعتــزاز الركــة 
بالتعــاون مــع "األردنيــة" انطالقــا مــن إميــان 
القطــاع الخــاص بأهميــة التعليــم ورضورة 
البحــث  عــى  القامئــة  املشــاريع  تعزيــز 
املجتمــع  يخــدم  مبــا  التطبيقــي  العلمــي 
ــم إنشــاء  ــة ت ــذه الرؤي ــا له املحــي، وتحقيق
الطلبــة  خــربات  لصقــل  إرشاق  أكادمييــة 

املطلوبــة. باملهــارات  وتزويدهــم 

النفايــات حتــى ينعكــس ذلــك إىل مامرســات 
فعليــة وأســلوب حيــاة.

ــاه والطاقــة  ــر مركــز املي إىل ذلــك ألقــى مدي
ــة  ــم ســعيدان كلم ــور معتص ــة الدكت والبيئ
خــالل فعاليــات االفتتــاح قــال فيهــا: "إن 
وحــدة معالجــة امليــاه تعــد أول مرحلــة 
مــن مراحــل تحويــل مبنــى املركــز إىل مبنــى 
أخــر وصديــق للبيئــة ضمــن رؤيــة املركــز".

ــة  ــات البيئي ــز أدرك التحدي ــاف أن املرك وأض
فوجــه  األردن  يواجههــا  التــي  واملائيــة 
األجنــدة  خدمــة  يف  لتصــب  نشــاطاته 
ــز مدخــالت محــاور التنميــة  الوطنيــة وتعزي
املســتدامة يف قطــاع امليــاه، مــن خــالل  إجراء 
ــة عــى  ــة واملشــاريع الفني الدراســات البحثي
مصــادر امليــاه املحليــة، وتقديــم الفحوصــات 
املخربيــة املعتمــدة مــن مؤسســة املواصفــات 
ــاه. ــودة املي ــامن ج ــة لض ــس األردني واملقايي

ــذه  ــل ه ــب مث ــعيدان إىل أن تركي ــار س وأش
املحطــة عــى مســتوى املنــازل واملــدارس 
واملستشــفيات  والفنــادق  والجامعــات 
ــة وغريهــا ليضمــن كفــاءة  واملــزارع الحيواني

دعــا ســمو األمــري عاصــم بــن نايــف إىل 
البديلــة  الطاقــة  اســتخدام  نحــو  التوجــه 
ــر  ــا يؤث ــة، م ــاه العادم ــن املي ــتفادة م واالس
إيجابــا عــى تحســني البيئــة وتوفــري الكلــف.

وحــدة  افتتاحــه  لــدى  ســموه  وأعــرب 
معالجــة امليــاه العادمــة التابعــة ملركــز امليــاه 
ــن  ــة ع ــة األردني ــة يف الجامع ــة والبيئ والطاق
الجامعــة  تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره 
واملركــز بالتعــاون مــع رشكــة إرشاق للطاقــة 
وإيجــاد  واألبحــاث  الدراســات  تقديــم  يف 
الحلــول ملواجهــة املشــاكل البيئيــة، ومامرســة 
دورهــام الفاعــل بنقــل املعرفــة والتكنولوجيا.

 
ــة  ــة األردني ــس الجامع ــال رئي ــه ق ــن جهت م
الدكتــور عزمــي محافظــة إن مــروع تركيــب 
التابعــة  العادمــة  امليــاه  معالجــة  وحــدة 
ملركــز امليــاه والطاقــة والبيئــة بدعــم مشــكور 
يعــد مقدمــة  للطاقــة  مــن رشكــة إرشاق 
ــة يف  ــات الجامع ــن توجه ــرب ضم ملــروع أك
ــة يف  ــاه العادم ــة املي ــن معالج ــتفادة م االس

ــتثامرها. ــي واس ــرم الجامع الح
وأكــد أنــه ال بــد مــن إشــاعة ثقافــة اســتخدام 
الطاقــة البديلــة ومعالجــة امليــاه وتدويــر 
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ــة  ــروة املائي ــالم بال ــامم اإلس ــا اهت ــني فيه ب
ــاة وأســاس  ــي تعــد مــن أهــم أرسار الحي الت
وجودهــا، الفتــا إىل أن ذكــر عنــر امليــاه 
ــم قــد ورد أكــر مــن ســتني  يف القــرآن الكري
مــرة وكلهــا تؤكــد عــى رضورة تقديــر هــذه 
ــتعاملها يف  ــا واس ــه عليه ــكر الل ــة وش النعم

إعــامر األرض وبنائهــا.

وأشــار الكيــالين إىل أهميــة الوعــي املــايئ 
الــذي هــو جــزء مــن ثقافتنــا اإلســالمية؛ 
فكلــام ارتقــى املســلم يف تدينــه والتزامــه 
ارتقــى يف تعاملــه مــع امليــاه بالحفــاظ عليهــا 
والبعــد عــن تلويثهــا وتبديدهــا واإلرساف 

ــا. فيه
 

وعــرض مديــر رشكــة بــرتا للريــادة املجتمعيــة 
هيفــاء  أبــو  محســن  املهنــدس  الخــراء 
ــي  ــاه الوضــوء الت ــر مي مراحــل وحــدة تدوي
تشــمل الرتشــيح األويل مــن مصــدر الســحب 
املــايئ وتجميــع أكــرب قــدر مــن امليــاه، ومــن 
ــم  ــط والتعقي ــون النش ــة بالكرب ــم املعالج ث
النهــايئ بواســطة األشــعة الفــوق البنفســجية، 
ري  ألغــراض  للضــخ  النهــايئ  والتجميــع 
ــا  ــم معالجته ــد أن يت ــة بع ــجار الحرجي األش

ــرون. ــامية 5 ميك مبس
  

وأكــد أبــو هيفــاء أن امليــاه املســتعملة يف 
الوضــوء هــي أقــل امليــاه تلوثــا واحتــواء 
الكيامويــة والدهــون والشــحوم.  للمــواد 

ــن  ــدد م ــره ع ــذي ح ــل ال ــام الحف ويف خت
الســفارة  وأركان  الجامعــة  يف  املســؤولني 
ــات  ــة الجه ــرم محافظ ــامن ك ــة يف ع األملاني
ــي  ــة الت ــروع املحط ــذة مل ــة واملنف الداعم
أقيمــت يف حــرم مســجد الجامعــة األردنيــة. 

ــاريع  ــذه املش ــإن ه ــا ـ لســعيدان ـ ف ووفق
ومبــاين  املنزليــة  القطاعــات  تســتهدف 
يف  لتصــب  العامــة  واملرافــق  املؤسســات 
للميــاه  الوطنيــة  االســرتاتيجية  أهــداف 
2015ــــ 2025 لإلســهام يف ضــامن مســتقبل 

األردن. يف  امليــاه  لقطــاع  مســتدام 
  

ــة عــن  ــا شــبري( نياب والقــت الدكتــورة )يوهان
الســفرية األملانيــة يف عــامن كلمــة أشــادت 
فيهــا مبســتوى عالقــات الصداقــة القامئــة بــني 
األردن وأملانيــا التــي مــى عليهــا أكــر مــن 60 
عامــا، وقالــت إن مــروع املحطــة هذا أســس 
بدعــم مــن الحكومــة األملانيــة لدعــم الجهــود 
املائيــة خصوصــا وأن  التنميــة  األردنيــة يف 
ــاه. األردن يعــد مــن أفقــر دول العــامل يف املي

 
وأشــارت إلــــــى التعــاون القائــم مـــع وزارة 
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية 
لتنفيــذ مشــاريع مامثلــة فـــي حــوايل )100( 
مســجد إلعــادة كفــاءة امليــاه  فيهــا ال ســيام 
وأن األردن يشــهد ازديــادا يف اســتهالك امليــاه 
وزيــادة  الالجئــني  تدفــق  عوامــل  نتيجــة 
املائيــه  مــوارده  وشــح  الســكان  أعــداد 

الطبيعيــة.
بــدوره أكــد مديــر مــروع املحطــة )بيــورن 
ــهم يف  ــي تس ــة الت ــة املحط ــش( أهمي زمربت
ــاه الوضــوء يف املســجد،  إعــادة اســتخدام مي
مشــريا يف هــذا الصــدد إىل أن الوكالــة األملانية 
بتدريــب األمئــة والواعظــات عــى  تقــوم 
ــة  ــتهدف التوعي ــي تس ــلوكيات الت ــر الس ن
باملحافظــة عــى امليــاه وعــدم اإلرساف فيهــا.

 
ــة  ــة يف الجامع ــة الريع ــد كلي ــى عمي وألق
كلمــة  الكيــالين  الرحمــن  عبــد  الدكتــور 

وأضــاف ســامرة أن تــربع الركــة إلنجــاز 
ــاه العادمــة يف الجامعــة  وحــدة معالجــة املي
جــاء مســاهمة يف عمليــة التعليــم والبحــث، 
يف  املطلــوب  الهــدف  لتحقيــق  وكذلــك 
املحافظــة عــى البيئــة والتوفــري يف اســتهالك 
امليــاه، مــا ينعكــس بالــرورة عــى كميــات 
ــتغاللها يف  ــا واس ــن توفريه ــي ميك ــاه الت املي

مجــاالت متعــددة.

وقــدم املهنــدس محمــود جــرب مديــر مشــاريع 
معالجــة امليــاه يف رشكــة إرشاق رشحــا تفصيليــا 
عــن آليــة عمــل وحــدة معالجــة امليــاه، وعرض 

مراحــل تركيــب وحــدة املعالجــة.

ولفــت جــرب إىل أنــه ســيتم متابعــة الفحوصات 
املخربيــة للميــاه املعالجــة بالتعــاون مــع مخترب 

مركــز امليــاه والطاقــة يف الجامعــة األردنية.   

وختــم حديثــه بــأن رؤيــة إرشاق تقــوم عــى 
ابتــكار حلــول متكاملــة يف معالجــة املشــاكل 
البيئيــة، ومــن أهمهــا مشــاريع معالجــة املياه.

محطة ملعالجة مياه الوضوء يف مسجد 
الجامعة 

والطاقــة  امليــاه  مركــز  أنجــز  ذلــك   إىل   
والبيئــة يف الجامعــة األردنيــة بدعــم مــن 
 )GIZ( الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل
وحــدة معالجــة ميــاه الوضــوء يف مســجد 

األردنيــة. الجامعــة 

وتعــد الوحــدة التــي نفذتهــا رشكــة بــرتا 
للريــادة املجتمعيــة الخــراء يف جوهرهــا 
مروعــا رياديــا وحيويــا ينســجم مــع تعاليــم 
ــروة  ــى ال ــة ع ــم يف املحافظ ــالم العظي اإلس
املائيــة باعتبارهــا مــن أعظــم نعــم اللــه عــى 

ــان. اإلنس
عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وبــارك 
محافظــة لــدى افتتاحــه املحطــة مندوبــا 
عــن ســمو األمــرية ســمية بنــت الحســن هــذا 
اإلنجــاز الــذي يــأيت يف نطــاق اهتاممــات 
تنميــة  تدعــم  وســائل  بإيجــاد  الجامعــة 

األردن. املائيــة يف  املصــادر 

وبــني مديــر مركــز امليــاه يف الجامعــة الدكتــور 
معتصــم ســعيدان أبــرز مهــام املحطــة ومنهــا 
ــا يف  ــتفادة منه ــوء لالس ــاه الوض ــة مي معالج
ــة،  ــق الجامع ــرة يف حدائ ــجار املنت ري األش
الفتــا إىل نجــاح تجربــة املركــز يف إنجــاز 
محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي التــي 
تعمــل عــى ري أكــر مــن )200( شــجرة 

ــز. ــاين املرك مزروعــة حــول مب
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باإلضافــة إىل أنهــا متكــن من إجــراء العمليات 
دوايل  ربــط  مثــل  املنظــار  يف  التداخليــة 

املــريء ووضــع أنبــوب يف املعــدة.

حــر الحفــل كل مــن مديــر مستشــفى 
العزيــز زيــادات  الدكتــور عبــد  الجامعــة 
وعميــد كليــة الطــب الدكتــور نذيــر عبيــدات 
ــة  ــر املستشــفى للشــؤون الطبي ــب مدي ونائ
والكادريــن  العبدالــالت  عــامد  الدكتــور 
الطبــي واإلداري يف وحــدة تنظــري الجهــاز 

الهضمــي.

مــن اإلجــراءات والتدابــري التــي تتخذهــا 
الجامعــة لتطويــر وتحديــث وحــدات ودوائــر 
مهــارات  وتطويــر  املختلفــة  املستشــفى 

واإلداري. الطبــي  الكادريــن 

يبذلهــا  التــي  الجهــود  محافظــة  ومثــن 
وتطويــر  املــرىض  خدمــة  يف  املستشــفى 
إىل  األردن  يف  والعالجيــة  الطبيــة  الخدمــة 
ــاالت  ــي يف املج ــث العلم ــم البح ــب دع جان

كافــة. الصحيــة 

 وقــال رئيــس وحــدة تنظــري الجهــاز الهضمــي 
ــع  ــري إن جمي ــد خض ــور فري ــال الدكت لأطف
األجهــزة مــزودة بربمجيــات متطــورة لتجميــع 
البيانــات وتصنيفهــا وحفــظ الصــور الرقميــة 

التشــخيصية.

ــأنها أن  ــن ش ــدة م ــزة الجدي ــد أن األجه وأك
ــر  ــخيص املبك ــريا يف التش ــهاما كب ــهم إس تس
ألمــراض الجهــاز الهضمــي عنــد األطفــال، 

ــة  ــة األردني ــن ســعي مستشــفى الجامع ضم
لتقديــم خدمــات صحيــة متميــزة دشــن 
الهضمــي  الجهــاز  تنظــري  وحــدة  مؤخــرا 
لأصفــال املجــددة تعــد األوىل مــن نوعهــا يف 

األردن.

الهضمــي  الجهــاز  تنظــري  وحــدة  وزودت 
لأطفــال املجــددة بســتة أجهــزة حديثــة 
ــة  ــع بكلف ــة الصن ــن ياباني ــوع فيوجن ــن ن م
وصلــت ألكــر مــن 100 ألــف دينــار متعــددة 
والقولــون  املعــدة  لتنظــري  االســتعامالت 
ــا. ــى 18 عام ــوم وحت ــر ي ــن عم ــال م لأطف

األردن  يف  مثيالتهــا  عــن  الوحــدة  وتتميــز 
باحتوائهــا عــى جهــازي قيــاس حموضــة 
املعــدة واالرتــداد املريئــي وقيــاس حركــة 
املــريء واألمعــاء، وحركــة وضعــط املســتقيم 

لتشــخيص كســل األمعــاء.
عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
محافظــة إن الوحــدة تــأيت ضمــن سلســة 

وحدة تنظير الجهاز الهضمي في 
مستشفى الجامعة

األولى من نوعها في األردن
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الطراونــة لطلبــة الجامعات: انهلوا ما 
اســتطعتم من العلم والتجربة

"األردنية"محطة دراستي األولى واألهم

ــش  ــة- الجي ــلحة األردني ــوات املس ــاً للق رائع
العــريب  بقيــادة امللــك التاريخــي الحســني بن 
طــالل، طيــب اللــه ثــراه . وطــال الصــرب، ثــم 
ــام  ــة للنظ ــلطة الرعي ــة الس ــمت قضي حس
الهاشــمي واســتقامت املعادلــة إىل يومنــا 

هــذا.

بــدأت بالتفكــري جديــا بالعمــل الســيايس، 
تؤهلنــي  لالقتصــاد  دراســتي  أن  وشــعرت 
للولــوج إىل العمل الســيايس العام، فالســيايس 
بحاجــة إىل خلفيــة اقتصاديــة، ولهــذا بــدأت 

ــا. ــات العلي ــا بالدراس ــري جدي التفك
 

ــور  ــة للدكت ــة األردني ــي الجامع ــاذا تعن • م
ــه األوىل  ــت محطت ــد كان ــة وق ــز الطراون فاي

ــم؟ ــة العل ــات رحل ــن محط م
باملاجســيرت  بالتفكــري  بــدأت  قلــت  كــام 
مــا  أنهــل  أن  أردت  ولــذا  والدكتــوراه، 
أســتطيع مــن معرفــة يف علــم االقتصــاد، وكان 
ــت يف  ــة كان ــة األردني ــا أردت، والجامع يل م
طليعــة الجامعــات املشــهود لهــا بالتميــز 
األكادميــي والعلمــي؛ فــكان عــدد الطلبــة يف 
قاعــات التدريــس ليــس كبــرياً، إذ مل يكــن 
يتجــاوز العــدد 30 طالبــاً، األمــر الــذي أســهم 
يف رفــع مســتوى التفاعــل البّنــاء واملفيــد بــني 
الطلبــة والهيئــات التدريســية يف املحــارضات. 
الجامعــة األردنيــة محطــة دراســتي األوىل 

ــم. واأله
 

يف  الطراونــة  فايــز  الدكتــور  دولــة  رأي   •
حقــب  عــر  التعليــم  أســاليب  اختــالف 
متواليــة وكيــف تــرى واقــع التعليــم العــايل 

األردن؟ يف 
الجامعــة األردنيــة كانــت الجامعــة الوحيــدة 
منــذ تأسيســها يف أوائــل الســتينات اىل أن 
حــوايل  بعــد  الريمــوك  جامعــة  تأسســت 

لقــد كان قــرار الدراســة يف الجامعــة األردنيــة 
قــرارا صائبــا؛ فحــني ذهبــت إىل جامعــة 
املاجســتري  لدراســة  كاليفورنيــا  جنــوب 
كان  كــم  االقتصــاد ملســت  والدكتــوراة يف 
تأســيي قويــا يف مرحلــة البكالوريــوس يف 
.USA يف   A Student فكنــت  "األردنيــة" 

 
الجامعــة  الــذي تركتــه  األثــر  • مــا هــو 
األردنيــة يف تشــكيل بعــض مالمــح شــخصية 
الهاشــمي  امللــي  الديــوان  رئيــس  دولــة 

الدكتــور فايــز الطراونــة؟
   بعــد حصــويل عــى شــهادة الثانويــة العامــة 
)التوجيهــي( كنــت شــغوفاً لاللتحــاق بســالح 
الجــو امللــي، حيــث تزامــن ذلــك مــع  حــرب 
ــت  ــدي  حال ــة وال ــن معارض ــران،  ولك حزي
أن  اللــه،  رحمــه  أراد،  فقــد   ، ذلــك  دون 

ــة أوالً. أحصــل عــى الدرجــة الجامعي

التحقــت حينهــا بالجامعــة األردنيــة ومكثــت 
-1967 بــني   املمتــدة  األربعــة  الســنوات 
باألحــداث،  زاخــرة  كانــت  حيــث    1971
ــة  ــاب هزمي ــاءت يف  أعق ــا ج ــا وأنه خصوص
1967 وبــروز التنظيــامت الفلســطينية التــي 
كان بعضهــا منتميــا إىل دول عربيــة وأحــزاب 
تناصــب األردن العــداء وتُزايــد عــى األردنيني 
ــت حــد  ــة الفلســطينية إىل أن وصل يف القضي
الفــوىض يف عامــي 1969 و 1970،  وانعكــس 
اخرتقــت  حيــث  الجامعــة  عــى  ذلــك 

ــة . ــوف الطلب ــامت صف التنظي

مــن ناحيتــي،  وقفــت، بالطبــع، يف صــف 
النظــام بوجــه هــذه الفــوىض، وتعرضــت 
لكثــري مــن املضايقــات، ولكــن قناعتــي زادت 
وتعمقــت  بثبــات املوقــف األردين، وبالنظــام 
الدســتوري، خصوصــا يف  امللــي  الســيايس 
أعقــاب معركــة الكرامــة التي ســجلت انتصاراً 

حاوره: الدكتور سليامن الفرجات
ــة"  ــني إىل رسو "األردني ــه الحن ــوار غلّف يف ح
يف  للســري  واالشــتياق  الشــامخة،  وقبابهــا 
وأيــام  الدراســة  زمــالء  برفقــة  شــوارعها 
ــة  ــز الطراون ــور فاي ــة الدكت ــدأ دول ــا، يب الصب
رئيــس الديــوان امللــي الهاشــمي حديثــه 
عــن جامعتــه التــي درس فيهــا االقتصــاد 
ــه  ــة األوىل، جامعت ــه الجامعي ــه درجت ومنحت
التــي قــى فيهــا أجمــل ســنني العمــر، ونهــل 
مــن ينابيعهــا علــام ومعرفــة، التقينــاه لــرى 
توقــف  مــا  اللتــني  عينيــه  يف  "األردنيــة" 
ــه  ــوقا لجامعت ــا وش ــام حب ــام والتامعه بريقه

األم، فــكان الحديــث التــايل.
 

• أثــر االلتحــاق بالجامعة األردنية للدراســــة 
ــها األوىل، ال  ــنوات تأسيس ــت يف س ــد كان وق
ســيام أن والــدك أحمــد باشــا الطراونــة قــد 

درس يف دمشــق؟
 فعــالً كانــت الجامعــة األردنيــة يف طــور 
التأســيس، واالهتــامم بهــا رســمياً وشــعبياً 
ــالم  ــم أح ــدى أه ــت إح ــل كان ــرياً، ب كان كب
ــه وأســكنه  ــة امللــك الحســني رحمــه الل جالل
ــن أجــل تأسيســها  ــل م ــه، وعم فســيح جنان

ــخصياً. ــا ش ــري ودعمه الكث

كان أخــي األكــرب هشــام وعمتي نايفة يدرســان 
يف الجامعــة األردنيــة ولذلــك مل يكــن التحاقــي 
بهــا غريبا عــن العائلة، كــام أن اهتــامم املغفور 
لــه الحســني العظيــم بالجامعــة جعلــه يطلــب 
مــن شــخصيات سياســية أردنيــة مرموقــة؛ مثل 
والــدي املرحــوم أحمــد الطراونــة واملرحــوم 
معــايل الدكتــور خليــل الســامل ومعــايل األســتاذ 
حــازم نســيبة تدريس مســاقات معينــة يف كلية 
التجــارة واالقتصــاد؛ فآثــرت الذهــاب لأردنيــة 
ثــم االلتحــاق بجامعــات أخــرى للدراســات 

. لعليا ا
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واملنــح  املقاعــد  لبعــض  ملكيــة  مــكارم 
املناطــق  يف  للطلبــة  خصوصــا  الدراســية، 
بفــرص  أبناؤهــا  يحظــى  ال  التــي  النائيــة 
بــه  يحظــى  مــا  يــوازي  مــدريس  تعليــم 

أقرانهــم يف املــدن.

جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  كنــت   •
الحســن بــن طــالل وجامعــة آل البيــت، 
مــاذا يعنــي لــك ذلــك االرتبــاط باملؤسســات 

التعليميــة؟
ــام  ــي ع ــتقالة حكومت ــن اس ــبوع م ــد اس بع
1999 اتصــل يب جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين، 
رئيســا  أكــون  أن  وكلفنــي  اللــه،  حفظــه 
ــالل  ــن ط ــني ب ــة الحس ــاء جامع ــس أمن ملجل
ــت  ــد كان ــارشة بتأسيســها، فق ــان واملب يف مع
إحــدى أحــالم الحســني رحمــه اللــه. وبارشنــا 
ــة  ــة مؤت ــرع لجامع ــا بف ــور وبدأن ــى الف ع
يف مدينــة معــان، وبعــد خمــس ســنوات 
اســتطعنا أن نبنــي أجمــل حــرم جامعــي 
ــن  ــم ع ــد 7ك ــذي يبع ــام وال ــا تنظي وأكره
ــس  ــة لي ــة اآلن فاعل ــان. والجامع ــة مع مدين
ــا  ــن بتفاعله ــط مبســتواها األكادميــي ولك فق
مــع املجتمــع املحــي. وهــي كشــقيقاتها 
ضعــف  مــن  تعــاين  األردنيــة  الجامعــات 

ــة. ــوارد املالي امل

الحمــد للــه، لقــد تجــاوزت هــذه الجامعــات 
ظاهــرة العنــف الجامعــي، وهــذا أمــر يف 
ــى  ــايب ع ــكاس إيج ــه انع ــة، ول ــة األهمي غاي
واقــع التعليــم يف األردن. العنــف كان يشــكل 
ظاهــرة  ويعكــس  الجميــع،  أمــام  تحديــا 
ســلبية ودخيلــة عــى املجتمــع األردين وقيمــه 

ــة. األصيل

• مــا هــو الــدور الــذي ميكــن أن يقــوم 
ــات  ــمي يف سياس ــي الهاش ــوان املل ــه الدي ب
ــواء؟ ــد س ــى ح ــايل ع ــام والع ــم الع التعلي
كــام تعلمــون، الديــوان امللــي الهاشــمي 
ليــس جهــة تنفيذيــة، بــل توجيهيــة، فجاللــة 
امللــك ال يتدخــل بالتعيينــات ســواء مجالــس 
ــية  ــات التدريس ــاء أو الهيئ ــاء أو الرؤس األمن
واإلداريــة إال بصالحيــات امللــك بــاإلرادات 
ــيبات  ــى تنس ــاءا ع ــدر بن ــي تص ــة الت امللكي

ــوزراء. ــس ال ــم ومجل ــس التعلي مجل

ــاين يحــرص عــى  ــه الث ــة امللــك عبدالل وجالل
االلتقــاء مــع رؤســاء مجالــس األمنــاء ورؤســاء 
الجامعــات بــني الفينــة واألخــرى ملناقشــة 
السياســات العامــة املتصلــة بالتعليــم العــايل 
ــك  ــة املل ــدي جالل ــه، ويب ــوض ب ــبل النه وس
ــاك  ــام أن هن ــوص. ك ــذا الخص ــه به توجيهات

باهتــامم  الزمــن، فحظيــت  مــن  عقديــن 
ــة  ــالد والحكوم ــيد الب ــن س ــري م ــمي كب رس

واملؤسســات كافــة.

وتســتمر اليــوم مســرية بنــاء التعليــم العــايل 
جامعــة  ثالثــني  عــى  يزيــد  مــا  ونشــهد 
رســمية وأهليــة، وأصبــح التعليــم جاذبــاً 
للطلبــة العــرب وغريهــم، وباتــت الجامعــات 

األردنيــة يف صــدارة الجامعــات العربيــة.

ــات  ــارة إىل أن الجامع ــن اإلش ــد م ــا ال ب وهن
األردنيــة تعــاين مــن ضعــف يف مواردهــا 
ــث  ــى البح ــس ع ــذي انعك ــر ال ــة، األم املالي
رســالة  أهــم  يشــكل  الــذي  العلمــي 
للجامعــات، ولكــن ومــع ذلــك ال تــزال بعــض 
الجامعــات تتبــوأ مراتــب متقدمــة، ومــن 
ــود مســتمرة  ــة. كــام أن الجه ــا األردني ضمنه
يف مواجهــة التحديــات التــي تعــرتض مســرية 
ــداً مــن  ــى أن أرى مزي ــم العــايل، وأمتن التعلي
أفضــل  وأسســاً  للجامعــات،  االســتقاللية 
ــول الجامعــي وأن يكــون مســتندا عــى  للقب
قــدرات الطلبــة وليــس عــى املعــدالت ومــا 
يقــرره القبــول املوحــد، وهــذا لــه عالقــة 

بامتحــان التوجيهــي أصــال.



العلــم  مــن  اســتطعتم  مــا  وأنهلــوا 
واملعرفــة واســتفيدوا مــن التجربــة، فعــدد 
ــداً،  ــرية ج ــة كب ــل واملنافس ــني هائ الخريج
ــانية يف  ــارب اإلنس ــى كل التج ــوا ع وانفتح
ــكار  ــداع واالبت ــم واإلب ــوف العل ــتى صن ش
الجميــع،  أمــام  متاحــة  باتــت  التــي 
فاألوطــان تبنــى بعزميــة شــبابها وهمتهــم. 

• يف ظــل الظــروف اإلقليميــة املحيطــة، 
كيــف متكــن األردن مــن الحفــاظ عــى 

واســتقراره؟ أمنــه 
كــام يعلــم الجميــع فقــد تأســس األردن 
النبيلــة،  القيــم  مــن  منظومــة  عــى 
الحكــم  نظــام  يف  الراســخة  واملبــادئ 
ــي  ــيج االجتامع ــامح. والنس ــح واملتس املنفت
ــه  ــل قيادت ــك بفض ــوي ومتامس يف األردن ق
األردنيــني  ووعــي  الحكيمــة  الهاشــمية 

. جميعــا

الثــاين،  عبداللــه  امللــك  جاللــة  أن  كــام 
ــه، والــذي يقــود مســرية اإلصــالح  أيــده الل
التواصــل  كــرّس  واإلنجــاز،  والتنميــة 
واملشــاركة،  للتعبــري  نهجــا  والحــوار 
أن  كــام  الوطنيــة.  يخــدم مســريتنا  ومبــا 
واألجهــزة  املســلحة  القــوات  احرتافيــة 
األمنيــة الســاهرة عــى حاميــة أمــن الوطــن 
واملواطــن وصــون املكتســبات، تقــف حصنــا 
منيعــا يف وجــه مــن يحــاول املســاس بأمــن 

واســتقراره. الوطــن 

ــتاذ  ــة األس ــة دول ــوزراء يف حكوم ــة ال رئاس
العمــل  يف  واســتمريت  الرفاعــي،  زيــد 
إىل  وعــودة  هــذا.  يومنــا  إىل  الســيايس 
الســؤال، نعــم صحيــح؛ فلقــد انشــغلت 
دراســتي  لكــن  الســيايس،  بالعمــل 
لالقتصــاد منحتنــي طريقــة تفكــري مختلفــة 
ــت  ــا كان ــوين أو االجتامعــي، ألنه ــن القان ع
عــن  والبحــث  الفرضيــات  عــى  مبنيــة 
الحــل األمثــل يف ظــل املتغــريات املاثلــة، 
ــد  ــم ال ب ــه يف العل ــا نحصل ــإن م ــذا ف وبه
بالــرورة أن نوظفــه يف مجــاالت مختلفــة 

الــدرس. قاعــة  تنحــر يف  ومتعــددة ال 

ــا  ــدة منه ــام ومناصــب عدي • تســلمت مه
ــة  ــك رئاس ــن، وكذل ــة ملرت ــة الحكوم رئاس
ــرات،  ــدة م ــمي لع ــي الهاش ــوان املل الدي
مــاذا تقــول لجيــل الشــباب األردين الواعــد 
ــن؟ ــاه الوط ــؤولية تج ــل املس ــأن تحم بش

ــدوام  ــى ال ــم ع ــن ه ــباب الذي ــول للش أق
امللــك  جاللــة  ورعايــة  اهتــامم  موضــع 
الدراســة  مرحلــة  إن  الثــاين،  عبداللــه 
حياتكــم  يف  فاصلــة  فــرتة  الجامعيــة 
ــرة،  ــة واملثاب ــوا معهــا مبنتهــى الجدي فتعامل

أمضيــت يف جامعــة الحســني بــن طــالل 
ــني  ــدة عام ــا ومل ــت بعده ــاً، وانتقل 11 عام
ــت،  ــة آل البي ــاء جامع ــس أمن ــا ملجل رئيس
وخدمــة  رائعــة  تجربــة  أيضــا  وكانــت 
ــداريك  ــعت م ــد  وس ــا، فق ــز به ــة أعت عام

حــول التعليــم العــايل وتحدياتــه.
 

ــل  ــة حاص ــز الطراون ــور فاي ــة الدكت • دول
عــى أعــى الدرجــات العلميــة، ولكنــك 
مــا  األكادميــي،  املجــال  يف  تعمــل  مل 
وهــل  األمــر،  يف  نظــرك  وجهــة  هــي 
العلــم  يف  نحتصلــه  مــا  توظيــف  ميكــن 
يف  الــدرس  قاعــات  خــارج  واألكادمييــا 

والجامعــات؟ املــدارس 
عــى  حصلــت  أن  إىل  االقتصــاد  درســت 
يف  بعدهــا  ألعمــل  الدكتــوراه،  درجــة 
ــه.  ــي في ــذي أرى نف ــيايس ال ــال الس املج
فبعــد حصــويل عــى الدكتــوراه عــام 1980 
الهاشــمي  امللــي  الديــوان  انتقلــت مــن 
املجــال  يف  وعملــت  الــوزراء  رئاســة  إىل 
اقتصاديــا  لرئيــس  االقتصــادي مستشــاراً 
االقتصــادي  املكتــب  وأسســت  الــوزراء، 

الــوزراء. لرئيــس 

وبعدهــا ويف عام 1988 تم اختياري
وزير دولة لشؤون
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الفرحــان: "األردنية" منارة فكرية 
ومؤسســة تنويريــة ... تصنــع التغيير وتفتح 

آفاق المعرفة

تشــكل الوعــي باملخاطــر التــي كانــت تحيــط 
ــة". باألم

أمــام  عائقــا  تقــف  مل  املرحلــة  صعوبــة 
الفرحــان مــن التفــوق والتميــز وصناعــة 
الواليــات  إىل  إيفــاده  تــم  إذ  مســتقبله؛ 
املتحــدة األمريكيــة ليواصــل دراســاته العليــا 
ــن  ــوراه م ــتري والدكت ــى املاجس ــول ع للحص
جامعــة كولومبيــا ويعــود إىل أرض الوطــن 
ــس  ــة التدري ــا يف مهن ــام وباحث ــل معل للعم
ويتــوىل مهمــة تطويــر املناهــج الدراســية يف 

والتعليــم. الرتبيــة  وزارة 

منصبــا  الفرحــان  لتــويل  األوىل  املحطــة 
ــني كان  ــام 1970 ح ــا كان الع ــا رفيع حكومي
عمــره ال يتجــاوز الـــ 36عامــا عندمــا اختــاره 

 النشأة
ــة  ــني كارم الواقع ــدة ع ــان يف بل ــد الفرح ول
وتلقــى  الريــف  القــدس  مدينــة  جــوار 
ــها  ــة يف مدارس ــة االبتدائي ــه يف املرحل تعليم
ــة  ــه ملدين ــت أرست ــة 1948 انتقل ــد نكب وعن
الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة  يف  الســلط 
ليتخــرج مــن مدرســتها العريقــة عــام 1951.

ــل  ــر األوائ ــني الع ــن ب ــه كان م وألن ترتيب
العامــة عــى مــدارس  الثانويــة  نتائــج  يف 
ــية  ــة دراس ــى بعث ــل ع ــد حص ــني فق الضفت
عــى نفقــة الحكومــة إىل الجامعــة األمريكيــة 
إكــامل دراســته  ليتمكــن مــن  بــريوت  يف 
ــالث  ــاء بعــد ث ــة يف تخصــص الكيمي الجامعي
ــل  ــا فص ــة تخلله ــا يف الجامع ــنوات قضاه س
ــالمية  ــة اإلس ــه للحرك ــا النضامم ــت منه مؤق
ويعــرتف "أن هــذه املرحلــة  كانــت بدايــات 

حاوره: محمد مبيضن
التــي  الشــديدة  العواصــف  مــن  بالرغــم 
اجتاحــت املنطقــة العربيــة منتصــف القــرن 
االحتــالل  بدايــات  طليعتهــا  ويف  املــايض 
الطاهــرة عــام  اإلرسائيــي ألرض فلســطني 
1948 إال أن اإلرصار والتحــدي يف مواصلــة 
التعليــم كانــا األبــرز يف حيــاة الشــاب إســحق 
ــم مــن أهــم  ــذي أدرك أن التعلي الفرحــان ال
ــره  ــو يف نظ ــتقبله، وه ــاء مس ــه لبن احتياجات
القــوى  مواجهــة  يف  فعــال  ســالح  أيضــا 

الغــادرة.  الصهيونيــة 

ــور إســحق الفرحــان  ــع الدكت ــا م ــي هن نلتق
ــابقني،  ــة الس ــة األردني ــاء الجامع ــد رؤس أح
ــه.  ــا يف عيون ــة"، ونراه ــن "األردني ــا ع يحدثن
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ــني  ــح لأردني ــري وتفت ــع التغي ــة تصن وتنويري
لطلبتهــا  رســالة  ويوجــه  املعرفــة,  آفــاق 
ــة،  ــالت الحزبي ــن التكت ــاد ع ــرورة االبتع ب
ــلح يف  ــون التس ــة والباحث ــتغل الطلب وأن يس
العلــم والبحــث والتأهيــل والتدريــب الــذي 
يرقــى إىل افضــل املقايــس واملعايــري العامليــة.
طيبــة وحضــور وطنــي  وللفرحــان ســرية 
كبــري؛ إذ اختــري خــالل الفــرتة مــن عــام 1989 
وحتــى عــام 1993عضــوا يف مجلــس األعيــان 
وعــني رئيســا لجامعــة الزرقــاء الخاصــة عــام 

ــام 2007 . ــى ع 1994حت

ــه  ــال الل ــل أط ــيخنا الجلي ــل ش وينصــب عم
يف عمــره منــذ عــام 1977 يف خدمــة مجمــع 
ــة  ــأن اللغ ــق ب ــه املطل ــة إلميان ــة العربي اللغ
العربيــة هــي هويــة األمــة وجوهــر وحدتهــا 
ــا وإحــدى األدوات  ــا وحضارته ووعــاء ثقافته
ــريب واإلســالمي  ــرتاث الع ــاء ال ــة يف إحي املهم

واإلنســاين.

ــان ـ رضورة  ــيخنا ـ الفرح ــرى ش ــزات ي منج
بتطويــر  اهتامماتهــا  الجامعــة  تصــب  أن 
ــب  ــي تواك ــس الت ــق التدري ــا وطرائ مناهجه
ــي تشــهد  ــة الت ــة العاملي املســتجدات العلمي
ــورة  ــداث ث ــا، ورضورة إح ــارعا يف وتريته تس
املســاس  عــدم  جانــب  إىل  تكنولوجيــة 
بوظائفهــا األساســية ال ســيام العمــود الفقــري 
للجامعــة املتمثــل يف البحــث العلمــي وهــو 
املحــرك األســايس الــذي يدعــم جهــود التنمية 
ــانية. ــات اإلنس ــة املجتمع ــتدامة وخدم املس
ويف مجــال اإلصــالح يف التعليــم العــايل يؤكــد 
ضيفنــا أنــه ال بــد مــن  توجيــه الشــباب 
لســهولة  والتقنــي  املهنــي  التعليــم  نحــو 
خلــق فــرص عمــل لهــم يف ضــوء التحديــات 
فئــة  نســبة  وارتفــاع  الســكانية وزيادتهــا 
الشــباب ملواجهــة شــبح البطالــة التــي تهــدد 
ــي. ــتقبلهم الوظيف ــي ومس ــيج املجتمع النس
ــوم  ــة الي ــة األردني ــان الجامع ــف الفرح ويص
بأنهــا منــارة فكريــة ومؤسســة تحديثيــة 

رئيــس الــوزراء األســبق الشــهيد وصفــي التــل 
وزيــرا للرتبيــة والتعليــم ليوافــق رشيطــة 
أن يتــوىل أيضــا وزارة االوقــاف والشــؤون 

اإلســالمية. واملقدســات 

املحطة األهم رئيسا للجامعة األردنية
ــة  ــه جالل ــتدعى املغفورل ــام 1976 اس يف الع
امللــك الحســني )طيــب لــه ثــراه( رئيــس 
عبــد  الدكتــور  آنــذاك  األردنيــة  الجامعــة 
الســالم املجــايل والدكتــور الفرحــان وبعــد 
اســتعراض مســرية الجامعــة الفتيــة التــي 
مــى عــى تأسيســها  نحــو)14( عامــا أصــدر 
جاللتــه إرادتــه امللكيــه الســامية بتعيــني 

الفرحــان رئيســا للجامعــة األردنيــة.

ويقــول ضيفنــا إن تقلــده هــذا املنصــب 
ــة  ــة مهم ــه محط ــكل ل ــا ش ــع أكادميي الرفي
ــا وأن  ــة خصوص ــة والعملي ــه العلمي يف حيات
طــرح  يف  يتوســع  بــدأ  الجامعــي  الكيــان 
برامجــه ومســاقاته األكادمييــة وقبــول الطلبــة 
مــام جعلــه يفكــر يف مواجهــة تحــدي توفــري 
هيئــة تدريســية كفــؤة ليتخــذ قــرارا تاريخيــا 
بابتعــاث )60( باحثــا متفوقــا مــن حملــة 
ــات  ــف التخصص ــتري يف مختل ــة املاجس درج
إىل جامعــات عامليــة متقدمــة للحصــول عــى 

ــوراه . ــة الدكت درج

ــرار  ــذا الق ــذ ه ــة تنفي ــن صعوب ــم م وبالرغ
الجامعــة  موازنــة  إمكانــات  لشــح  نظــراً 
ومواردهــا املاليــة الضئيلــة يف ذلــك الحــني إال 
ــا. ــط له ــام خط ــاح ك ــارت بنج ــور س أن األم

ويذكــر الفرحــان أن مــن بــني املبتعثــني وقتها 
نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الرتبيــة والتعليــم 
ــر  الســابق الدكتــور محمــد الذنيبــات والوزي
األســبق والنائــب الحــايل الدكتــور عبــد اللــه 
اإلســالمية  الحركــة  العكايلــة والقيــادي يف 
ــد  ــور محم ــوم الدكت ــبق املرح ــب األس والنائ

أبــو فــارس.

الطليعــة  يف  األردنيــة  الجامعــة  ولتظــل 
ــن  ــه م ــا حققت ــا وم ــى مكانته ــظ ع ولتحاف

ضرورة تطوير المناهج وطرائق التدريس لمواكبة 
المستجدات العلمية العالمية

توجيه الشباب نحو التعليم
المهني والتقني لخلق فرص عمل في 

ضوء التحديات السكانية
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عــى  بالخــري  ينعكــس  مــا  وطاقاتهــم 
واألردنيــة. العربيــة  لرياضــة  مســرية 

الجامعــة  اســرتاتيجية  مجدوبــة  وعــرض 
ــداث  ــتقبي إلح ــط املس ــا والتخطي ورؤيته
نقلــة نوعيــة يف أدائهــا، الســيام تعديــل 
مــواد  وإدخــال  الجامعــة  متطلبــات 
جديــدة تركــز عــى املهــارات األساســية 
وتطبيــق نظــام التعلــم املدمــج واالهتــامم 
ــل  ــداد جي ــن إع ــن م ــا، لتتمك بالتكنولوجي
ــارة  ــل مبه ــوق العم ــول س ــى دخ ــادر ع ق

عاليــة املســتوى.

املؤمتــر  مبواضيــع  أشــاد  مجدوبــة، 
ــذي  ــه لخدمــة الشــباب العــريب ال وتطلعات

إتاحــة فــرص تبــادل الخــربات واملعرفــة 
العلميــة بــني دول العــامل األول والــدول 
ــي  ــة يف املتغــريات واملســتجدات الت العربي

طــرأت عــى عــامل الرياضــة.

ويف التفاصيــل قــال نائــب رئيــس الجامعــة 
الدكتــور  اإلنســانية  الكليــات  لشــؤون 
املؤمتــر  افتتــح  الــذي  مجدوبــة  أحمــد 
املؤمتــر  إن  الجامعــة  نيابــة عــن رئيــس 
وإن  ومضامينــه،  ألهدافــه  مهــم  حــدث 
الــذي  التغيــري  بقــوة  تدعــم  الجامعــة 
والبحــث  بالتعليــم  النهــوض  يســتهدف 
أمــام  األبــواب  لفتــح  الريــايض  العلمــي 
مهاراتهــم  تطويــر  مــن  الرياضيــني 

املؤمتــر  األردنيــة   الجامعــة  اســتضافت 
العــريب األورويب لعلــوم الرياضــة والصحــة 
بوصفهــا ترعــى وتقــدر التفكــري اإلبداعــي 
حافــل  ملســتقبل  الشــباب  يقــود  الــذي 

ــز. ــاز والتمي ــاء واإلنج ــد بالعط وواع

الرتبيــة  كليــة  نظمتــه  الــذي  واملؤمتــر 
علــوم  معهــد  مــع  بالتعــاون  الرياضيــة 
ــة  ــورغ األملاني ــة ماغديب ــة يف جامع الرياض
للتبــادل  األملانيــة  الهيئــة  مــن  وبدعــم 
العلمــي ) DAD( تحــت شــعار )تحديــات 
خــرباء  التقــاء  إىل  يهــدف  التغيــري( 
مــن دول عربيــة  وأكادمييــني  ومختصــني 
عــن  فضــال  صديقــة،  وأجنبيــة  شــقيقة 

نجاح المؤتمر العربي األوروبي لعلوم الرياضة والصحة في 
"األردنية"
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الريــايض  االجتــامع  وعلــم  املبتكــرة 
الريــايض  واإلعــالم  الرياضيــة  واإلدارة 

التنافســية. والرياضــة 

فعاليــات  أبــرز  مــن  إن  الحايــك  وزاد 
املؤمتــر اســتضافة )11( متحدثــا رئيســيا 
حواريــة  جلســات  إقامــة  عــن  فضــال 
ونــدوات وورش عمــل تناولــت التحديــات 
التــي تواجــه الرياضــة عــى كافــة الصعــد 

والعامليــة. والعربيــة  املحليــة 

للمؤمتــر  اإلعالميــة  اللجنــة  رئيســة 
ســلطت  البطيخــي  نهــاد  الدكتــورة 
ــج املؤمتــر التــي ســيكون  الضــوء عــى نتائ
األبحــاث  تقــدم  يف  البالــغ  األثــر  لهــا 
العلــوم  يف  التطبيقيــة  والدراســات 

 . ضيــة يا لر ا

التــي  الجهــود  إىل  البطيخــي  وأشــارت 
بذلتهــا لجــان املؤمتــر إلنجــاح فعالياتــه، 
وامتنانهــا  تقديرهــا  عــن  معربــة 
ــه  ــة ألهداف ــة الداعم ــات األردني للمؤسس
والبحــث  والتأهيــل  التدريــب  لتطويــر 
ــات  ــدم تطلع ــذي يخ ــايض ال ــي الري العلم
ــة يف األردن  ــة الرياضي ــات الرتبي ورؤى كلي

العــريب. والعــامل 

عــدد  وصــف  صلــة،  ذي  صعيــد  وعــى 
العربيــة  الوفــود  أعضــاء  مــن  كبــري 
املؤمتــر  أعــامل  يف  املشــاركة  واألجنبيــة 
تنظيــم  يف  األردنيــة  الجامعــة  نجــاح 
عــن  معربــني  العاملــي،  امللتقــى  هــذا 
وفرتهــا  التــي  لإلمكانيــات  تقديرهــم  
بالتســهيالت  وأشــادوا  أعاملهــم  إلنجــاح 
لهــم  األردنيــة  الحكومــة  قدمتهــا  التــي 
األردنيــة  األرض  عــى  إقامتهــم  طيلــة 
ــع  ــد يض ــن أن األردن بل ــرة، مؤكدي الطاه
يف صــدارة اهتامماتــه التعــاون املشــرتك 
ــن  ــتفادة م ــة لالس ــات العاملي ــع الجامع م

اإلنســانية. واملعرفــة  العلــم  ثــورة 

عقــد  الــذي  املؤمتــر  أعــامل  وشــارك يف 
يف  بــالزا  كــراون  فنــدق  يف  جلســاته 
منطقــة البحــر امليــت )200( مشــارك مــن 

وأجنبيــة.  عربيــة  دولــة   )25(

الرتبيــة  كليــة  عميــد  تنــاول  بــدوره 
الدكتــور  املؤمتــر  الرياضية/رئيــس 
الــذي  املؤمتــر  محــاور  الحايــك  صــادق 
تضمــن مناقشــة أوراق عمــل متخصصــة 
الريــايض  التدريــب  موضوعــات  يف 
والتغذيــة  البــدين  الجهــد  وفســيولوجيا 
الرياضيــة والتحليــل الحــريك وامليكانيــي 
والتســويق  الريــايض  النفــس  وعلــم 
ــة والرياضــة  ــايض  والســياحة الرياضي الري

. ية لنســو ا

ناقشــوا  املؤمتريــن  إن  الحايــك  وقــال 
تتعلــق  جوهريــة  رياضيــة  قضايــا 
التــي  والتحديــات  املدرســية  بالرياضــة 
تواجههــا وأوضــاع االتحــادات الرياضيــة 

األوملبيــة. واللجــان 

ــع  وأضــاف أن املؤمتــر بحــث أيضــا مواضي
الرياضيــة  الرتبيــة  مناهــج  منهــا  مهمــة 

يحتــاج إىل تطويــر مهاراتــه يف األلعــاب 
يف  املنافســة  مــن  ليتمكــن  الرياضيــة 
املســتوى  عــى  الرياضيــة  البطــوالت 
العاملــي، كــام أكــد عــى أهميــة الــراكات 
تطويــر  عــى  ذلــك  وانعــكاس  الدوليــة 
ــث  ــاء بالبح ــة، واالرتق ــن ناحي ــم م التعلي

أخــرى. ناحيــة  مــن  العلمــي 

هويكلــامن  انيتــا  الدكتــورة  وقدمــت 
ــا  ــة عرض ــورغ األملاني ــة ماغديب ــن جامع م
الرياضــة  يف  الهائــل  للتطــور  مفصــال 
تفعيــل  أهميــة  إىل  مشــرية  العامليــة 
يف  الكبــري  لدورهــا  التطبيقيــة  األبحــاث 

وتقدمهــا. الرياضيــة  النهضــة 

األردنيــة  الجامعــة  اســتضافة  ومثنــت 
ــكل  ــذي ش ــر ال ــات املؤمت ــتضافة فعالي الس
مــع  الجامعــة  تعــاون  يف  فريــدة  حالــة 

وأجنبيــة. عربيــة  جامعــات 
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دعوة إلى تكثيف الدراسات المتخصصة بالفجوة الجندرية في 
الدول العربية

لدى اختتام فعاليات مؤتمر "دور اإلعالم في تجسير الفجوة الجندرية"

ــة،  ــة والخاص ــة الحكومي ــات اإلعالمي املؤسس
ــزام  ــات بإل ــك املؤسس ــه إىل تل ــا دعوت موجه
األخــرية عــى تقديــم صــورة غــري منطيــة لــكل 
ــك يف  ــب ذل ــث يص ــل حي ــرأة والرج ــن امل م

ــة. ــح تجســري الفجــوة الجندري صال

رضورة  عــى  توصياتــه  يف  املؤمتــر  وشــدد 
ــان  ــوق اإلنس ــق حق ــق مواثي ــزام بتطبي االلت
الدوليــة يف حاميــة أمــن وســالمة اإلعالميــات 
ــات  ــق النزاع ــني إىل مناط ــني املنتم واإلعالمي
وضــع  إىل  إضافــة  واملحتلــة،  املســلحة 
سياســات ولوائــح لرفــع التمييــز الجنــدري يف 
ــي  ــا إىل صانع ــة وتقدميه املؤسســات اإلعالمي

ــدة. ــى ح ــة ع ــرار يف كل دول الق

املؤسســات اإلعالميــة املحليــة والعربيــة عــى 
ــواء. حــد س

ــرية  ــمو األم ــة س ــي برعاي ــذي حظ ــر ال املؤمت
ــن  ــم م ــة بتنظي ــالل املعظم ــت ط ــمة بن بس
ــة  ــة األردني ــرأة يف الجامع ــز دراســات امل مرك
ومبــادرة  العربيــات  اإلعالميــات  ومركــز 
ــز  ــي مراك ــره الختام ــا يف تقري ــا" دع ــا هن "أن
تكثيــف  رضورة  إىل  واألبحــاث  الدراســات 
إجــراء الدراســات املتخصصــة يف موضــوع 
الفجــوة الجندريــة يف الــدول العربيــة كافــة.

وأوىص املؤمتــر بزيــادة نســبة متثيــل املــرأة يف 
مواقــع صنــع القــرار اإلعالمــي يف ظــل رصــد 
ــع يف  ــذا املوق ــا ه ــوظ لتمثيله ــع امللح الرتاج

عندمــا تتّحــد املعرفــة بالطمــوح والخــربة 
معلنــا عجــزه  الفكــر  يضطــرب  بــاإلرادة؛ 
ــارات التــي تليــق  عــن ترتيــب الجمــل والعب
بالحديــث عــن كل مــا امتثــل أمــام ناظريــك 
يف  ســيّام  والكلــامت؛  والصــورة  بالصــوت 
العربيــة  الوحــدة  فيهــا  خيّمــت  أجــواء 

بظاللهــا عــى روح املــكان.

متامــا هــذا هــو اإلحســاس الــذي نقلنــا معــه 
الفجــوة  تجســري  يف  اإلعــالم  "دور  مؤمتــر 
أوراقــه  خبايــا  يف  حمــل  مبــا  الجندريــة" 
وبــني أروقــة جلســاته مــن متتــامت واضحــة 
ــن  ــع م ــف الجمي ــول رضورة تكات ــامل ح املع
أجــل تصويــب األوضــاع وتحقيــق األهــداف 
املتجهــة نحــو رفــع التمييــز الجنــدري يف 
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واملســتدامة الزالــت متقــدة، خصوصــا يف 
ــادرة  ــة الق ــات اإلعالمي ــود املؤسس ــل وج ظ
قضايــا  اإلعــالم يف خدمــة  توظيــف  عــى 
ــي. ــوع االجتامع ــة الن ــج لثقاف ــرأة والرتوي امل

دراســات  مركــز  مديــرة  أشــارت  بدورهــا 
ــة إىل أن املؤمتــر  ــري دبابن ــورة عب املــرأة الدكت
ســونيا  اإلعالميــة  عرافتــه  تولــت  الــذي 
ــني الجامعــة  الزغــول شــكل مثــرة للتعــاون ب
واملركــز ومؤسســات املجتمــع املــدين لتحقيــق 
للمــرأة  املنشــود  االقتصــادي  التمكــني 
األردنيــة، معربــة عــن أملهــا بتحقيقــه الغايــة 
املرجــوة منــه والعمــل عــى تنفيــذ توصياتــه 

ــة. كاف

رئيســة مركــز اإلعالميــات العربيــات األســتاذة 
ــز عــن  محاســن اإلمــام بيّنــت أن املؤمتــر متيّ
بــني  توأمــة  بتشــكيله  العــام  غــريه هــذا 
مؤسســات املجتمــع املــدين التــي يعــد املركــز 
إحداهــا، مــع مراكــز دراســات املــرأة البحثيــة 
ــى  ــا ع ــة يف حديثه ــا، مثني ــا هن ــادرة أن ومب
ــة مــن كافــة األطــراف التــي  الجهــود املبذول
ســاهمت يف التئــام شــمل املؤمتــر ونجــاح 
ــة  ــز يف خدم ــود املرك ــدة جه ــاده، مؤك انعق
خــالل  مــن  األردنيــة ومتكينهــا  اإلعالميــة 
التدريــب والتأهيــل بالتعــاون مــع "دراســات 
لقضايــا  الداعمــة  املراكــز  كأحــد  املــرأة" 

ــرأة. امل

الســفارة  ممثلــة  أشــادت  جانبهــا  مــن 
األملانيــة يف عــامن يوهانــا ســبري بالجهــود 
األردنيــة يف متكــني املــرأة يف كل املجــاالت 
تطرقــت  فيــام  العمــل،  خاصــة يف ســوق 
مديــرة برنامــج متكــني املــرأة اقتصاديــا يف 
منطقــة الــرق األوســط وشــامل افريقيــا 
 )GIZ( ــة األملانيــة للتعــاون الــدويل يف الوكال
هيلداجــراد فوغلــامن إىل رؤيــة مبــادرة "أنــا 
ــني  ــا متك ــة بقضاي ــا يف التوعي ــا" وبرامجه هن
املــرأة يف املنطقــة وتعظيــم دور املــرأة يف 
املجتمــع بالتعــاون مــع املؤسســات املختلفــة، 
لتســتعرض اإلعالميــة بارعــة علــم الديــن 
أهميــة دور اإلعالميــة العربيــة يف املهجــر 
باعتبارهــا ســفرية لبلدهــا ومجتمعهــا؛ فضــال 
عــن  مســاهمتها يف ايصــال الصــوت العــريب 
والقضايــا العربيــة وإظهــار الصــورة الحقيقية 

ــي. ــالم الخارج ــام اإلع ــة أم ــرأة العربي للم

ــت األوىل  ــني" قدم ــني جيل ــربات ب ــادل خ "تب
ــات  ــة كل مــن اإلعالمي دميــة كرادشــة والثاني
مهــا عقيــل والدكتــورة عاليــة إدريــس  ورهام 

مراشــدة.

وشــكلت جلســات اليــوم الثــاين للمؤمتــر 
منــربا للحــوار التفاعــي بــني املؤمتريــن حــول 
ــت بجلســة  ــد مــن املوضوعــات افتُِتَح العدي
ــاء  ــة : أعب حــول "اإلعــالم واألهــداف التنموي
وتحديــات" برئاســة رمضــان الرواشــدة وإقرار 
اإلعالميتــان  فيهــا  الزعبــي، تحــدث  منــار 
ســعاد جــروس وهيــام طــه عــن اإلعــالم 
والتنميــة يف العــامل العــريب، واإلعالميتــان ريــم 
ــع  ــن واق ــة ع ــو غزال ــاء أب ــودي وميس الداه

ــات(. ــرص وتحدي ــة )ف ــة العربي اإلعالمي

ســبقت  التــي  الثانيــة  الجلســة  ومتيــزت 
ــات  ــام فعالي ــالن اختت ــة إلع ــة النهائي الجلس
ــرأة  ــن امل ــث ع ــات بالحدي ــر والتوصي املؤمت
يف اإلعــالم مــن منظــور أكادميــي مبشــاركة 
اإلعالميتــني لينــا عربيــات وصابريــن الصــايف.

وعــودا عــى بــدء؛ فقــد أكــدت ســمو األمــرية 
بســمة بنــت طــالل الرئيســة الفخريــة ملركزي 
دراســات املــرأة واإلعالميــات العربيــات يف 
ــاح  ــل افتت ــا حف ــدى رعايته ــا ل ــة ألقته كلم
املؤمتــر أهميــة التعــاون وتبــادل الخــربات بني 
اإلعالميــات العربيــات لتســليط الضــوء عــى 
قضايــا املــرأة العربيــة يف املجتمع واملســاهمة 
يف دعــم الجهــود املبذولــة لتمكــني املــرأة 

ــاالت. ــف املج ــة يف مختل العربي

وعــربت ســموها يف كلمتهــا عــن فخرهــا 
بــأن اإلعالميــة العربيــة أثبتــت قدرتهــا عــى 
ــي  ــات يف ظــل الظــروف الت ــة التحدي مواجه
ميــر بهــا عاملنــا العــريب، مشــيدة خــالل ذلــك 
ــا  ــة وطنه ــة يف خدم ــة العربي ــدور اإلعالمي ب

ــة. ــق التنمي ــاهمتها يف تحقي ومس

ولفــت رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
العربيــة  الــدول  أن  إىل  محافظــة  عزمــي 
الفجــوة  ردم  اســتطاعت  األردن  فيهــا  مبــا 
الجندريــة يف التعليــم، موضحــا أنــه عــى 
الرغــم مــن أن مشــاركة املــرأة يف القــوى 
الجهــود  إاّل أن  العاملــة ال زالــت متدنيــة 
الدوليــة لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني 
الشــاملة  التنميــة  ألهــداف  تحقيقــا 

الجهــود  توحيــد  إىل  التوصيــات  ودعــت 
ــات  ــز اإلعالمي ــروع مرك ــز ف ــل تعزي ــن أج م
العربيــات يف الــدول العربيــة معلنــة عــن 
ــاض بإنشــاء فــرع  توكيــل اإلعالميــة زينــة فيّ
جديــد للمركــز يف بــريوت ينضــم لفروعــه يف 
دول فلســطني والعــراق ومــر والســودان 

ــقيقة. ــن الش واليم

التــي  توصياتــه  يف  كذلــك  املؤمتــر  وركــز 
أعلنتهــا رئيســة مركــز اإلعالميــات العربيــات 
ــدرات  ــاء ق ــة بن ــى أهمي ــام ع ــن اإلم محاس
ــات مــن خــالل التدريــب  ــات العربي اإلعالمي
يف  والتشــبيك  الخــربات  وتبــادل  املهنــي 

الــدول العربيــة.

وكانــت جلســات املؤمتــر قــد حفلت مبناقشــة 
جملــة مــن املحــاور املهمــة بــدأت يف اليــوم 
األول بالتمكــني االقتصــادي للمــرأة يف اإلعــالم 
ترأســتها أســمى خــر بحضــور اإلعالميــة 
ــت  ــة، تحدث ــررة للجلس ــن مق ــمر حدادي س
ــن حــول  ــم الدي ــة بارعــة عل ــا اإلعالمي خالله
البطالــة والهجــرة بــني اإلعالميــات، فيــام 
ــورة رىل الحــروب ورقــة حــول  قدمــت الدكت
ــة  ــرار باملؤسس ــع الق ــات يف صن دور اإلعالمي
ــة  ــف ورق ــان يوس ــورة حن ــة، والدكت اإلعالمي
ــز  ــة يف تعزي ــوان "دور املؤسســة اإلعالمي بعن
ســوق  يف  للمــرأة  االقتصــادي  التمكــني 

ــل". العم

وتناولــت الجلســة الثانيــة برئاســة الدكتــورة 
عــزة كامــل وحضــور الدكتــورة هيــا الحــوراين 
ــات يف  ــور دور اإلعالمي ــة مح ــررة للجلس مق
مواجهــة الصــورة النمطيــة للمــرأة يف اإلعــالم 
تحدثــت حولــه الدكتــورة أمــاين الرحــان عن 
دور اإلعــالم يف إعــادة انتــاج مفاهيــم النــوع 
نــرباس  اإلعالميتــان  وأشــارت  االجتامعــي، 
املعمــوري وزينــة فيــاض ضمــن هــذا املحــور  
إىل دور اإلعــالم يف مواجهــة الصــورة النمطيــة 
للمــرأة يف الدرامــا العربيــة، فيــام لفتــت 
الباحثــة روان عبابنــة يف ورقتهــا العلميــة 
إىل أهميــة اســتخدام املنتجــات اإلعالميــة 

ــي. ــم التفاع ــا يف التعلي ــا هن ــادرة أن ملب

قــدرات  "بنــاء  الثالثــة  الجلســة  وضمــت 
التــي  ومخرجــات"  آليــات  اإلعالميــات: 
ترأســتها الدكتــورة آمــال عبداللــه وأقرتهــا 
اإلعالميــة نــداء جــودة محارضتــني حــول 
و  اإلنــاث"  لإلعالميــات  املهنــي  "التوجيــه 
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املؤمتر أن مســتقبل قطــاع الهندســة الكهربائية 
ــا املعلومــات يف األردن  واالتصــاالت وتكنولوجي
واعــد ويشــهد قفــزة نوعيــة يف الخدمــات 
ــا  ــة، مضيف ــة الوطني ــود التنمي ــة لجه الداعم
أن هــذه القطاعــات تشــكل العمــود الفقــري 
ــو إىل  ــذي يدع ــر ال ــي، األم ــدم التكنولوج للتق
ــد مــن االســتثامر فيهــا لتحســني األحــوال  مزي
املعيشــية للمواطنني وبنــاء وتقــدم املجتمعات 

ــة . املحلي

وشــهد املؤمترعقــب جلســة االفتتــاح يف اليــوم 
األول عقــد نــدوة عمــل متخصصــة أدارهــا 
الدكتــور يوســف العبدالــالت وشــارك فيهــا 
رئيــس جامعــة الزيتونــة األردنيــة الدكتــور 

ملواجهــة التحديــات التــي تقف عقبــة يف طريق 
التنميــة بأمناطهــا وأشــكالها الخدماتيــة كافــة.

ــة  ــة الهندس ــه كلي ــذي نظمت ــر ال ــا املؤمت ودع
بالتعــاون مــع مجمــع املهندســني الكهربائيــني 
وجامعــة   )IEEE( األردن  يف  واإللكرتونيــني 
الزيتونــة األردنيــة وحمــل شــعار "التكنولوجيــا 
ــود  ــع الجه ــة" إىل جم ــاكل الوطني ــل املش لح
ودمــج املؤمتــرات ذات العالقــة بهــذه املجــاالت 
مبؤمتــر عاملــي موحــد بالتعــاون مع املؤسســات 
املعنيــة بتلــك القطاعــات للخــروج بتوصيــات 
مضاعفــة الفائــدة، بحســب مــا أفــاد بــه رئيــس 
املؤمتــر ورئيــس املجمــع الدكتــور غيــث عبندة.
وقــال عبنــدة يف تعليــق لــه عــى أهميــة 

شــّكل املؤمتــر الرابــع لتطبيقــات الهندســة 
بحثيــة  منصــة  والحاســوب  الكهربائيــة 
للمؤمتريــن يف مناقشــته القضايــا املرتبطــة 
ــات  ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــات الهندس بقطاع
والطاقــة مــن خــالل تبــادل املعــارف والخــربات 
ــدول  ــارب ال ــى تج ــالع ع ــتجدات واالط واملس

املتقدمــة يف تلــك املجــاالت.

وركــز املؤمتــر الــذي انطلقــت فعالياتــه برعايــة 
ــم قطــاع  ــة تنظي رئيــس مجلــس مفــويض هيئ
االتصــاالت الدكتــور غــازي الجبــور مندوبــا عــن 
وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ووزير 
تطويــر القطــاع العــام مجــد شــويكة عــى 
ــرص  ــاء الف ــة واقتن ــات الحديث ــتغالل التقني اس

توُجٌه لدمج المؤتمرات المتعلقة بقطاعات الهندسة 
وتكنولوجيا المعلومات والطاقة

المؤتمر الرابع لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب في "األردنية"
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وأهميــة تطويــر برنامج حاســويب لتعليم وتعلم 
خوارزميــات لجدولــة الوظائــف يف املعالجــات 
ــة  ــات املتعلق ــن املوضوع ــا م ــة وغريه الدقيق

ــة. ــة الذكي باألنظم

ــروٍض  ــى ع ــتمل ع ــر اش ــون املؤمت ــذا يك وبه
لســبع وأربعــني ورقــة عمــل لباحثــني عامليــني 
مــن 28 دولــة يف محــاور الهندســة الطبيــة 
الحاســوب  الحيويــة واالتصــاالت وهندســة 
والشــبكات وامليكاترونكــس وأنظمة وتطبيقات 
تكنولوجيــا املعلومــات وأنظمة القــوى والطاقة 

ــة. الكهربائي

ــا  ــته أوراق ــز مبناقش ــذي متي ــر ال ــّد املؤمت ويع
علميــة تنــر ألول مــرة؛ الحقــا لسلســلة مــن 
ــة  ــا الجامعــات األردني ــي نظمته املؤمتــرات الت
مبشــاركة   2011  ،2013  ،2015 األعــوام  يف 
باحثــني وعلــامء مختصــني يف مجاالت الهندســة 
ــف أنحــاء العــامل  ــة مــن مختل ــة كاف الكهربائي
تــم نــر بعــض أوراقهــم البحثيــة يف مجــالت 
علميــة عامليــة محكمــة؛ ســيام وأنــه منــرب 
فريــد ملناقشــة األســاليب العمليــة الحديثــة يف 

ــوب. ــة والحاس ــة الكهربائي ــاالت الهندس مج

التنظيميــة  اللجنــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
لهــذا املؤمتــر )واملشــكلة مــن أعضــاء مــن 
ــة ومــن املجمــع  إحــدى عــرة جامعــة أردني
والصناعــة( تعمــل عــى تنظيمــه اســتمرارًا 
لسلســلة املؤمتــرات الســابقة األميــز يف مجالهــا 
ــع  ــات مجم ــب مواصف ــك حس يف األردن، وذل
IEEE العاملــي، حيــث نــرت وقائــع هــذا 
اإللكرتونيــة  املكتبــة  عــى  عامليًــا  املؤمتــر 
للمجمــع واملفهرســة يف العديــد مــن الفهــارس 

.Scopus العامليــة ومنهــا

فيــام خصــص الدكتــور غانــم بطــرس مــن 
اململكــة املتحــدة حديثــه عــن االعتامديــة 
ورضورة توفــر شــبكة الطاقــة الكهربائية يف ظل 
التطــورات الحديثــة مــن دعــم شــبكة الكهرباء 
مبصــادر متنوعــة كمصــادر الطاقــة املتجــددة.

وتطــرق الدكتــور حســن النشــاش إىل األســاليب 
التقنيــة يف تحســني الرتكيــز الفكــري عنــد 
العاملــني يف مجــاالت املراقبــة، مبيّنــا أن هنــاك 
ــة  ــببها رتاب ــز األوىل س ــدان الرتكي ــني لفق حالت
املراقبــة والثانيــة ســببها الضغــط العــايل؛ وأنــه 
باســتخدام مجســات تكنولوجيــة حديثــة ميكن 
حــل الحالــة األوىل بتعزيــز املحفــزات الفكريــة 
وحــل الحالــة الثانيــة بتوزيــع أعبــاء املراقبــة.

وزخمــت محــاور جلســات اليوم الثــاين للمؤمتر 
باملعلومــات واملقرتحــات والحلــول التــي قدمها 
الباحثــون للعديــد مــن الجوانــب املتعلقــة 
ــا  ــدا م ــاء والحاســوب، تحدي بهندســتي الكهرب
يتعلــق بالخوارزميــات والــذكاء االصطناعــي 
وهندســة الشــبكات واالتصــاالت الالســلكية 
وتكنولوجيــا املعلومــات وتعلم اآللة والهندســة 

الطبيــة الحيويــة وأنظمــة الطاقــة املختلفــة.

ــي  ــة الت ــم العلمي وناقــش املؤمتــرون يف أوراقه
عرضوهــا خــالل اليــوم الثــاين رضورة  تكثيــف 
األبحــاث التطبيقيــة حــول األنظمــة واآلليــات 
املهتمــة مبنــع رسقــات الهويــة الشــخصية 
قــاع  يف  األجســام  واكتشــاف  االلكرتونيــة 
البحــار واملحيطــات، وكذلــك األنظمــة املتعلقــة 
بالتحكــم بأوقــات وأطــوار اإلشــارات الضوئيــة، 
وأيضــا عــن نظــام حاســويب لتمييــز املــواد 
املختلفــة باســتخدام التعلــم العميق، مشــريين 
ــة،  ــات املوزع ــاكل البيان ــة لهي إىل الطــرق اآلمن

ــذي ملجموعــة  ــدات، والرئيــس التنفي ــريك عبي ت
ــم  ــد تحبس ــيد ولي ــة الس ــا املتكامل التكنولوجي
ــور  ــاج الدكت ــة إنت ــذي لجمعي ــس التنفي والرئي
ــة  ــذي ملؤسس ــس التنفي ــار، والرئي ــال البيط نض
ــس  ــي، و مؤس ــل حق ــيد فيص Oasis 500 الس
أخطبــوط وجواكــر املهنــدس محمــد الحــاج 

ــن. حس
 

وناقشــت هــذه النــدوة وعنوانهــا "تكامــل 
االبتــكار والريــادة والبحــث يف األردن - )الفــرص 
القطاعــات  ربــط  عمليــة  والتحديــات(" 
العاملــة والناشــئة املعــارصة وتهيئتهــا لتحقيــق 
تكامــل يضمــن التطبيــق األمثــل يف القطاعــات 
الصناعيــة ومواءمــة القــوى العاملــة واملتعلمــة 
مــع متطلبــات ســوق العمــل ومتكــني كال 
القطاعــني مــن اســتغالل املعرفــة والعلــوم 
املتاحــة يف القطــاع األكادميــي؛ ليــس هــذا 
فحســب بــل إضفــاء ملســة ريادية شــبابية لبناء 
مســتقبل يضمــن توافــق مخرجــات كل قطــاع 
ــات املعــارصة للنمــو واالســتدامة. مــع املتطلب

ــور رولــف مــن  وكان املتحــدث الرئيــي الدكت
جامعــة بوفخــم األملانيــة قــد عــرض جانبــا مــن 
ــا  ــة، متطرق ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث مجري
إىل كيفيــة احتيــاج املصانــع الحديثــة لتطويــع 
تقنيــات يف مجــاالت مختلفــة لتوفــري منتجــات 
ذات نوعيــة عاليــة وبتنــوع كبــري جــدا لتلبيــة 

احتياجــات األســواق الحديثــة التنافســية.

واشــتمل املؤمتــر يف يومــه األول عــى ثــالث 
جلســات ناقــش خاللهــا املؤمتــرون جملــة مــن 
ــس  ــم وامليكاترونيك ــة بالتحك ــاور املتعلق املح
واالتصــاالت وتصميــم هوائيــات االتصــاالت، 
ركــز فيهــا تســعة باحثــني عــى األنظمــة 
عــى  الذكيــة  التطبيقــات  لتطويــر  اآلليــة 
األجهــزة الخلويــة، وأخــرى للتتبــع اآليل داخــل 
املبــاين الســكنية وكشــف الرســائل االلكرتونيــة 
املزيفــة، إضافــة إىل أهميــة تصميــم هوائيــات 
ومصفوفــات خطيــة متطــورة رباعيــة العنارص، 
ودراســة الخصائــص الهيكليــة والضوئيــة لنقاط 

ــة. الســيليكون النانوي

وبــدأت جلســات اليــوم الثاين للمؤمتــر مبحارضة 
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــني" م ــور "راج ج للدكت
تحــدث فيهــا حــول املواضيــع التي عليهــا إقبال 
بحثــي كبــري هــذه األيــام واملتعلقــة بالشــبكة 
الســحابية وتطبيقاتهــا، معرجــا عــى تحديــات 

األمــان والخصوصيــة للتطبيقــات الحديثــة.
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خبراء يناقشون تداعيات اللجوء القصري على الصحة النفسية 
وارتداداته النفسية واالجتماعية في المجتمع

في المؤتمر العالمي الثاني لكلية الطب 

ــاال  ــرب مث ــاب يعت ــرض االكتئ ــت "إن م وأضاف
ــة  ــة املرتبط ــري املعدي ــراض غ ــى األم ــا ع حي
ــوء  ــغ، وس ــل التب ــاكل مث ــن املش ــا م بغريه
التغذيــة، وإدمــان الكحــول، وعــدم مامرســة 

ــة". الرياض

وأعربــت ســموها عــن أســفها لـ"عــدم إدراج 
غــري  األمــراض  لقامئــة  النفســية  الصحــة 
الصحــة  اســتثناء  أن  موضحــة  املعديــة"، 
ــة غــري  النفســية مــن قامئــة األمــراض الصحي
ــذي  ــي ال ــاء العامل ــة( يف اللق ــة )املزمن املعدي
عقــد يف العــام 2011، ووضعهــا يف أســفل 
قامئــة األولويــات، "يشــكل مشــكلة كبــرية 
أنــه  إىل  حديثهــا  يف  ومشــرية  وحقيقيــة"، 
ــفة إال أن  ــة املؤس ــك الحقيق ــن تل ــم م بالرغ

العــرب،  والضيــوف  الالجئــني  مــن  كبــرية 
اســتوجب عــى املؤسســات الصحيــة الوطنيــة 
الحكوميــة  غــري  واملنظــامت  والجامعــات 
ــي  ــكل علم ــم بش ــل معه ــتعداد للتعام االس
االجتامعيــة  للتغــريات  تبعــا  ومــدروس 
والنفســية واالقتصاديــة التــي حدثــت أو قــد 

ــم.  ــدث معه تح

ــت ســمو  ــاح املؤمتــر، قال ــل افتت وخــالل حف
األمــرية دينــا مرعــد، رئيســة االتحــاد الــدويل 
ملكافحــة الرطــان، إن الصحــة النفســية، 
وبحســب دراســات، "مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
بزيــادة أعــداد الوفيــات، وخاصــة أولئــك 

ــان". ــب والرط ــراض القل ــاب أم أصح

برعايــة ســمو األمــرية دينــا مرعــد، عقــدت يف  
ــر  ــات املؤمت ــة فعالي ــة األردني رحــاب الجامع
الــذي  النفســية  للصحــة  الثــاين  العاملــي 
نظمتــه كليــة الطــب بالتعــاون مــع املبــادرة 
ــاء  ــة أطب ــية وجمعي ــة النفس ــة للصح العاملي
األمــراض النفســية األردنيــة، مبشــاركة عامليــة 

واســعة.

وهــدف املؤمتــر يف طرحــه ملوضــوع الصحــة 
االســتثنائية  الظــروف  بيــان  إىل  النفســية 
التــي تعيشــها املنطقــة العربيــة نظــرا للجــوء 
القــري الحاصــل مــن الــدول املجــاورة، ومــا 
ــية  ــدادات نفس ــات، وارت ــن تداعي ــه م يحدث
اململكــة  وكــون  املجتمــع،  يف  واجتامعيــة 
أعــدادا  تســتضيف  الهاشــمية  األردنيــة 
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وقــال إن غيــاب الرفــاه االجتامعــي وحضــور 
الفقــر والعــوز والضيــاع يؤثــر ســلبا عــى 
ــؤدي  ــلوكه، وي ــه وس ــرد وإحساس ــري الف تفك
إىل اضطرابــات اجتامعيــة ونفســية وصحيــة، 

ــا. ــتها ومعالجته ــة دراس ــداً أهمي مؤك

ودعــا عبيــدات العــامل مبنظامتــه ومؤسســاته 
أصحــاب  لتمكــني  العمــل  إىل  وهيئاتــه 
الــدول  يف  والعقليــة  النفســية  اإلعاقــات 
بعنايــة  يحظــوا  ألن  واملتوســطة،  الفقــرية 
طبيــة قــادرة عــى أن تعيــد إليهــم تفكريهــم 

وســلوكهم الســوي الســليم.

العامليــة  املبــادرة  رئيــس  تنــاول  حــني  يف 
للصحــة النفســية رئيــس اللجنــة العلميــة 
ــه  ــي يف كلمت ــل الدليم ــور وائ ــر الدكت للمؤمت
مــن  والهــدف  املبــادرة  عــن  الحديــث 
تأسيســها ســعيا إىل تســليط الضــوء عــى 
كيفيــة معالجــة الصحــة النفســية يف املنطقــة 
ــع  ــذي يجتم ــن األردن ال ــداء م ــة ابت العربي
ــدول  ــن ال ــني م ــن الالجئ ــدد م ــرب ع ــه أك في

املجــاورة .

بــدوره، أكــد الدكتــور نــارص الريقــي رئيــس 
ــة  ــية األردني ــراض النفس ــاء األم ــة أطب جمعي
ــا  ــية، م ــة النفس ــدون الصح ــة ب ــه ال صح أن
النفســية  الصحــة  دور  أهميــة  إىل  يشــري 

لأفــراد يف املجتمعــات.

جلسات وأعامل
ــام  ــة أي ــذي اســتمر ثالث ــر ال واكتســب املؤمت
ــة خاصــة نابعــة مــن تنــوع املشــاركني  أهمي
فيــه مــن علــامء وخــرباء مــن شــتى الجامعات 
فرصــة  مــا جعلــه  واألوروبيــة  األمريكيــة 
لتبــادل اآلراء والخــربات املعرفيــة  ذهبيــة 
للوقــوف عــى األســباب الحقيقيــة لالختالالت 
ــث  ــا، حي النفســية والبحــث يف طــرق عالجه
يف  ومختــص  خبــري  نحــو)300(  شــارك 
الصحــة النفســية والعقليــة مــن دول أوروبــا 
وأمريــكا، ناهيــك عــن املشــاركة العربيــة 
مــن مختلــف الــدول، إىل جانــب ممثلــني 
عــن املؤسســات الطبيــة الحكوميــة وغــري 
الحكوميــة يف األردن، تباينــت مشــاركاتهم مــا 
بــني الحضــور ومناقشــة مــا يزيــد عــى )30( 
ورقــة تتطــرق للصحــة النفســية واختالالتهــا 

ــا. ــبابها وتأثرياته وأس

وأشــار محافظــة إىل أن هنــاك عالقــة بــني 
تــدين مســتوى الصحــة النفســية وعوامــل من 
قبيــل التحــّول االجتامعــي الريــع، والهجــرة 
القريــة والنــزوح وظــروف العمــل املجهدة، 
الجنــس،  نــوع  عــى  القائــم  والتمييــز 
واالســتبعاد االجتامعــي، وأمنــاط الحيــاة غــري 
الصحيــة، ومخاطــر العنــف واعتــالل الصحــة 

ــان.  ــوق اإلنس ــاكات حق ــة، وانته البدني

وأكــد محافظــة أن احــرتام وحاميــة الحقــوق 
املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة االقتصاديــة 
والثقافيــة هــي أيضــاً مــن العوامــل األساســية 
لتعزيــز الصحــة النفســية، إذ إنــه بــدون 
األمــن والحريــة مــن الصعــب الحفــاظ عــى 

مســتوى عــال مــن الصحــة النفســية. 

ــز السياســات  كــام شــدد عــى رضورة أن تركّ
النفســية  بالصحــة  الخاصــة  الوطنيــة 
اهتاممهــا عــى اضطرابــات الصحــة النفســية، 
بالقضايــا  االعــرتاف  نفســه  الوقــت  ويف 
ــز الصحــة  ــة بتعزي الواســعة النطــاق املتعلق

النفســية، والعمــل عــى معالجتهــا. 

دمــج  يشــمل  ذلــك  أن  محافظــة  وبــني 
يف  النفســية  الصحــة  تعزيــز  مســألة 
السياســات والربامــج عــى مســتوى الحكومــة 
ــم  ــك التعلي ــا يف ذل ــرى، مب ــات األخ والقطاع
والصحــة والعمــل والعدالــة والنقــل والبيئــة 

االجتامعيــة. والرعايــة  واإلســكان 

مصــدر  هــو  الســوي  اإلنســان  أن  وأكــد 
النهضــة والفكــر والتقــّدم، ولــي يقــوم الفــرد 
بــأداء واجباتــه ومهامــه الذاتيّــة واالجتامعيّــة 
ــاً  ــون متمتّع ــد أن يك ــه ال ب ــل وج ــى أكم ع
بصحــة نفســيّة عاليــة تخلــو مــن االضطرابات 
واملشــاكل التــي تؤثــر بشــكل ســلبّي يف بذلــه 
الفــرد  أن  إىل  الفتــاً  وإنجازاتــه،  وعطائــه 
ــر  ــه أث ــل نفــّي ل املصــاب باضطــراب أو خل
ســلبي يعــود عــى ذاتــه وعــى اآلخريــن مــن 

ــه. حول

مــن جهتــه، حــث رئيــس املؤمتــر عميــد كليــة 
ــر  ــور نذي ــة الدكت الطــب يف الجامعــة األردني
ــث  ــى رضورة البح ــني ع ــدات، األكادميي عبي
يف صحــة العقــل وســالمة الفكــر، بهــدف 
ــان،  ــليم لإلنس ــري الس ــى التفك ــة ع املحافظ
التغيــري هبــت عــى  خصوصــاً وأن ريــاح 
املنطقــة واســتقبال األردن آلالف الالجئــني.

ــذا  ــالل ه ــن خ ــتبدأ م ــية س ــة النفس الصح
املؤمتــر الــذي تجتمــع فيــه خــربات مــن 
ــش  ــا والتناق ــر ثقافته ــارج والداخــل لن الخ

حولهــا.

ــة  ــا وجــود جهــود علمي وأكــدت األمــرية دين
كليــة  يف  كانــت  ســواء  عظيمــة  إيجابيــة 
الطــب يف الجامعــة األردنيــة أو يف أماكــن 
ــن  ــاءات م ــل الكف ــى تأهي ــل ع ــرى تعم أخ
أطبــاء وعاملــني يف القطــاع الصحــي لتقديــم 
املشــورة الصحيــة حــول موضــوع الصحــة 

ــه. ــل وج ــى أكم ــية ع النفس

وأردفــت أن مــا نحتاجــه هــو خطــة صحيــة 
ــة  ــة الصحي ــول الرعاي ــور ح ــة تتمح متكامل
النفســية،  الصحــة  فيهــا  مبــا  املتكاملــة 
والتعــاون مــع طــب األرسة والرعايــة الصحيــة 
لتقديــم رعايــة صحيــة متعــددة  األوليــة 
الجوانــب تبنــي جســورا متينــة للعمــل فيــام 

ــا. بينه

مــن ناحيتــه، قــال رئيــس الجامعــة األردنيــة 
الصحــة  إّن  محافظــة  عزمــي  الدكتــور 
النفســية جــزء أســايس ال يتجــزّأ مــن الصحــة، 
ــات  ــدام االضطراب ــرّد انع ــت مج ــي ليس وه
ــام  ــا، ك ــة بدونه ــل الصح ــية وال تكتم النفس
أنهــا تتأثـّـر بالعوامــل االجتامعيــة االقتصاديــة 

والبيولوجيــة والبيئيــة.

وأضــاف أن الصحــة النفســية عبــارة عــن 
للفــرد  فيهــا  ميكــن  العافيــة  مــن  حالــة 
تكريــس قدراتــه الخاصــة والتكيّــف مــع 
بتفــان  والعمــل  العاديــة  اإلجهــاد  أنــواع 

مجتمعــه.  يف  واإلســهام  وفعاليــة 

ــن  ــية م ــة النفس ــة أن الصح ــرب محافظ واعت
األمــور األساســية لتوطيــد القــدرة الجامعيــة 
والفرديــة عــى التفكــري والتأثــر والتفاعــل 
ــة  ــب لقم ــر، وكس ــض كب ــا البع ــع بعضن م

ــاة.  ــع بالحي ــش والتمت العي

وأوضــح أن هنــاك عوامــل اجتامعية ونفســية 
ــة متعــددة تحــّدد مســتوى صحــة  وبيولوجي
ــوط  ــا، فالضغ ــرد النفســية يف مرحلــة م الف
املخاطــر  مــن  االقتصاديــة  االجتامعيــة 
ــراد  ــية لأف ــة النفس ــى الصح ــر ع ــي تؤث الت

واملجتمعــات. 
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وتأثــريات عمليــات اللجــوء مــن مختلــف 
الجوانــب.

وشــدد املؤمتــرون عــى رضورة االســتمرار 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة العاملي ــادرة الصح يف مب
وزارة الصحــة ملنــح دبلــوم مســتمر يف مجــال 
الصحــة النفســية العامليــة لطــب األرسة يف 
األوليــة  الرعايــة  ومقدمــي  الصحــة  وزارة 
املــدى  عــى  القــدرات  بنــاء  مــن  كجــزء 

الطويــل يف هــذا املجــال.

األطبــاء  أعــداد  زيــادة  بــرورة  وأوصــوا 
الربامــج  تشــجيع  خــالل  مــن  النفســيني 

ــا يف  ــل عليه ــم العم ــي ت ــامذج الت ــى الن ع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وذلــك مــن 
ــع  ــية م ــة النفس ــة الصح ــج رعاي ــالل دم خ
ــمى  ــا يس ــت م ــة تح ــة األولي ــق الرعاي مراف
بنمــوذج الرعايــة التعاونيــة، الفتــني إىل مــدى 
تأثــر ارتفــاع انتشــار األمــراض النفســية  عــى 
االقتصــاد والرعايــة الصحيــة واملجتمــع ككل.

 
نتائج وتوصيات

ــاركون يف  ــا املش ــادى به ــة ن ــات مهم  توصي
ــام  ــى أي ــتار ع ــك الس ــدلني بذل ــر مس املؤمت
عــدد  يف  والحــوارات  بالنقاشــات  حافلــة 
مــن القضايــا املتعلقــة بالصحــة النفســية، 

حلقــة  عقــدت  املؤمتــر،   أعــامل  وخــالل 
نــارص  الدكتــور  أدارهــا  موســعة  نقاشــية 
ــادات  ــد عي ــور زي ــا الدكت ــي وحره الريق
والنائــب وفــاء بنــي مصطفــى والقــايض فايــز 
الحامرنــة والدكتــور وائــل الدليمــي، ناقشــت 
مــربرات إيجــاد قانــون الصحــة النفســية، 
ــرة  ــية كظاه ــة النفس ــة الصح ــدة أهمي مؤك
عامليــة ورضورة نقــل بعــض املهــام مــن األطباء 

النفســيني إىل مقدمــي الرعايــة األوليــة. 

وعــرض املحــارضون األمريكيــون املتخصصون 
ــال  ــم حي ــة نظره ــب األرسة وجه ــرباء ط وخ
هــذا املوضــوع،  حيــث قدمــوا نظــرة ثاقبــة 
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األطبــاء النفســيني يف األردن، وممثــل عــن 
وزارة الصحــة وأكادميــي طبيــب وأكادميــي 
ــوق  ــني يف حق ــن املهتم ــب م ــري طبي ــر غ آخ
اإلنســان وتريــع السياســات العامــة وأحــد 
بالتريعــات  املهتمــني  املحامــني  الخــرباء 
وممثلــني عــن املــرىض، تكــون مهمتهــا وضــع 
ــون ووضــع بعــض  املــربرات ملثــل هــذا القان
ــك  ــون وكذل ــود العامــة للقان ــل والبن التفاصي

ــه. ــوة من ــد املرج ــداف والفوائ األه

ــر  ــة لوزي ــل اللجن ــج عم ــم نتائ ــا: تقدي وثاني
ــم  ــه يت ــال موافقت ــتها ويف ح ــة، لدراس الصح
تشــكيل لجنــة مــن الخــرباء تضــم أطبــاء 
التريــع  يف  وخــرباء  ومحامــني،  نفســيني، 
وجمعيــة  اإلنســان  حقــوق  يف  وخــرباء 
ليقومــوا  اقتصاديــا،  وخبــريا  املســتهلك 
بوضــع مســودة قانــون الصحــة النفســية، 
قبــل عرضــه عــى مجلــس النــواب وحســب 

األصــول املرعيــة يف هــذا الخصــوص.
 

ــذي حــر  ــره أن املؤمتــر ال ــر ذك ــن الجدي م
افتتاحــه وزيــر الصحــة الدكتــور محمــود 
والعلــامء  الخــرباء  مــن  ونخبــة  الشــياب، 
العامليــة  النفســية  الصحــة  يف  واملهتمــني 
هيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  إىل  باإلضافــة 
التدريــس يف الجامعــة األردنيــة وأطبــاء مــن 
اململكــة،  يف  الطبيــة  القطاعــات  مختلــف 
تخللــت أجنــدة أعاملــه تنظيــم حلقــات 
ــني  ــن قانوني ــرباء م ــا خ ــع فيه ــية اجتم نقاش
ــوف  ــية للوق ــة نفس ــان وصح ــوق إنس وحق
عــى تأثــريات عمليــات اللجــوء مــن مختلــف 
الجوانــب، إىل جانــب محــارضات تثقيفيــة 

ومعــرض طبــي.

كمفهــوم أوســع نطاقــا مــن مجــرد األمــراض 
النفســية. 

ــن  ــد م ــراء املزي ــى إج ــاركون ع ــث املش وح
ــة  ــدف إىل معرف ــي ته ــة الت ــاث العلمي األبح
مــدى تأثــري اللجــوء ليــس عــى الالجئــني 
وحســب وإمنــا عــى املجموعــات املجتمعيــة 
ــدى  ــن م ــد م ــك التأك ــم وكذل ــة له الحاضن
تأثــري اللجــوء عــى الصحــة النفســية لالجئــني 
نتائــج  تأكــدت  وإن  بــاألردن  وخاصــة 
األبحــاث يتــم دراســة أســباب االرتفــاع يف 
نســبة املصابــني بهــذه األمــراض يف مخيــامت 

الالجئــني بــاألردن.

ودعــا املؤمتــر إىل إنشــاء مؤسســة متخصصــة 
لدراســة ومراقبــة انتشــار األمــراض النفســية 
وعوامــل الخطــر املرتبطــة بهــا مــن أجــل 
للتدخــالت  أفضــل  بشــكل  التخطيــط 
ــا يف األردن  ــة إىل معالجته والسياســات الرامي

وآليــة ســن هــذه القوانــني يف األردن.
 

وشــدد املشــاركون عــى رضورة  أن تقــوم 
التغــريات  مــع  بالتكيــف  الجامعــات 
االجتامعيــة والنفســية التــي متــر بهــا املنطقــة  
مــن خــالل مراجعــة املناهــج يف الكليــات 
ــم التوســع يف الربامــج  ــة وأن يت ــة كاف الصحي

النفســية. الصحــة  يف  التدريبيــة 
 

بــرورة  توصياتهــم  املؤمتــرون  وختــم 
ــة النفســية  ــون الصح ــى ســن قان ــل ع العم
يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ولتحقيــق 
ذلــك اقرتحــوا أوال أن ينبثــق عــن املؤمتــر 
لجنــة مصغــرة تضــم كل مــن رئيــس جمعيــة 

ــد  ــاد املزي ــية وايف ــة النفس ــة للصح التدريبي
ــة  ــص يف الصح ــارج للتخص ــاء للخ ــن األطب م
النفســية، وإرشاك مقدمــي الرعايــة الصحيــة 
ممرضــني  مــن  اآلخريــن  حلفائهــم  مــع 
ــة  ــوذج الرعاي ــس يف من ــامء نف ــيني وعل نفس

األردن. يف  النفســية  لأمــراض  الصحيــة 

مقدمــي  تدريــب  رضورة  املؤمتــر  وأكــد 
وخاصــة  األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة 
كشــف  عــى  األرسة،  طــب  اختصاصيــي 
وعــالج األمــراض النفســية الشــائعة مثــل 
االكتئــاب والقلــق والحــاالت الطبيــة غــري 
ــة الصحــة النفســية  ــاج رعاي املفــرة،  وإدم
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جهد ملموس لإلسهام في مجتمع المعرفة وتطوير بيئات 
التعليم وتحقيق الفاعلية واإلنتاجية

مكتبة الجامعة في مؤتمرها )نحو مكتبات حديثة: الجودة واالعتمادية( 

مجدوبــة إن )االعتامديــة والجــودة( تشــكالن 
ــي  ــة الت ــود املكثف ــن الجه ــزأ م ــزءا ال يتج ج
تبذلهــام الجامعــة يف ســبيل إرســاء قواعدهــام، 
ــا  ــات اســرتاتيجيتها، وهــو م ويتصــدران أولوي
يجــري العمــل عليــه بــدءا مــن تطويــر الربامج 
األكادمييــة واعتامدهــا وطنيــا ودوليــا، وانتهــاء 
ــة مســتوياتها،  ــة عــى كاف ــات اإلداري بالعملي
مؤكــدا أن وجــود مركــز مســتقل لالعتــامد 
والجــودة يف الجامعــة مــا هــو إال تجســيد 

ــب. ــذا الجان ــة به ــامم الجامع الهت

ــة  ــة أن املكتب ــس الجامع ــب رئي ــاف نائ وأض
مبقتنياتهــا وخدماتهــا ومواردهــا البريــة، من 
أهــم الروافــع الداعمــة ألهــداف االســرتاتيجية 
ــة يف  ــز عليهــا واملتمثل ــم الرتكي ــي ت الســتة الت

تطلعــات الجامعــة يف مــروع الحصــول عــى 
شــهادة )اآليــزو( والبــدء بتطبيقــه يف العديــد 
ــة  ــة باإلضاف ــر اإلداري ــدات والدوائ ــن الوح م
إىل كلياتهــا، ومكتبــة الجامعــة جــزء ال يتجــزأ 
مــن هــذا املــروع، ولهــا دور حيــوي وفعــال 
يف اعتــامد أي تخصــص، وحصــول الكليــات 
األكادمييــة عــى االعتامديــة، باعتبارهــا املــزود 
واالشــرتاكات  واملراجــع  للمصــادر  الرئيــي 
اإللكرتونيــة يف قواعــد البيانــات التــي تعتمــد 
مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة 

ــات. ــف الفئ ــن مختل واملســتفيدين م

عــن  مندوبــا  للمؤمتــر  افتتاحــه  وخــالل 
رئيــس الجامعــة، قــال نائــب رئيــس الجامعــة 
ــد  ــور أحم ــات اإلنســانية الدكت لشــؤون الكلي

النــر  يف  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر  شــكل 
ــودة  ــة: الج ــات حديث ــو مكتب ــرتوين )نح اإللك
واالعتامديــة( الــذي نظمتــه مكتبــة الجامعــة 
مبشــاركة محليــة وإقليميــة تزيــد عــى )120( 
ــات،  ــم املكتب ــال عل ــا ومتخصصــا يف مج باحث
اســتمرارية لجهــد علمــي ملمــوس تبذلــه 
املكتبــة لإلســهام يف مجتمــع املعرفة، والســعي 
إىل تطويــر بيئــات التعليــم الجامعــي مــن 
خــالل دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم، يف 
ســبيل تحقيــق الفاعليــة والكفــاءة اإلنتاجيــة.

ــاء  ــام ج ــذا الع ــر له ــوع املؤمت ــوان وموض عن
الــذي مل  املتميــز،  املجهــود  لهــذا  ترجمــة 
يكــن وليــد الصدفــة، بــل جــاء نتيجــة خطــة 
محكمــة وضعتهــا إدارة املكتبــة انســجاما مــع 
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أجنــدة أعــامل املؤمتــر مل تتضمــن تقديــم 
عقــدت  بــل  فقــط،  بحثيــة  عمــل  أوراق 
ــة  ــا ورش ــل، منه ــة وورش عم ــات علمي جلس
عمــل تدريبيــة حــول كيفيــة صياغــة رؤى 
ورســالة واســرتاتيجية املكتبــات الجامعيــة، 
ــارشي قواعــد  ومعرضــا ضــم أجنحــة ألهــم ن
البيانــات العامليــني عــرض فيهــا كل نــارش 
أهــم الخدمــات التــي يقدمهــا،"إىل جانــب 
مركــز  االجتامعــات عقدهــا  مــن  سلســلة 
التميــز الــذي يضــم يف عضويتــه مكتبــات 
ــة العــرة يف األردن مــع  الجامعــات الحكومي
عــدد مــن املؤسســات املعنية بقواعــد البيانات 
والخدمــات املكتبيــة يف ســبيل الوصــول إىل 
تصــورات وخطــوط عريضــة حــول مــدى 
إمكانيــة االســتفادة مــن خدماتهــم ســعيا 
لتحســني وتطويــر أداء املكتبــات الجامعيــة 
األمــر الــذي جــاء منســجام مــع محــاور املؤمتر 

ــام. ــذا الع له

اإللكــرتوين  النــر  مجــال  يف  املتعلقــة 
وتكنولوجيــا املعلومــات وعلــم ااملكتبــات، 
واملتمثلــة يف االعتــامد وضــامن الجــودة يف 
والتنقيــب  املعرفــة  واكتشــاف  املكتبــات، 
ــائل  ــالت وس ــة، وتحلي ــات املفتوح ــن البيان ع
ــكار  ــبة، واالبت ــي، والحوس ــل االجتامع التواص
وإدارة املعرفــة للمكتبــات، والبحــوث الرقميــة 

املكتبــات. يف 

مــن  للباحثــني  الجغــرايف  التنــوع  أن  كــام 
مختلــف الــدول العربيــة أكســب املؤمتــر 
ــة، حيــث  ــه قيمــة مضاف ــه وطروحات وفعاليات
جــاءت املشــاركة مــن دول  لبنــان ومــر 
العربيــة  واململكــة  والســودان  وفلســطني 
الســعودية والعــراق والجزائــر وليبيــا والكويت 
وقــد  األردن  جانــب  إىل  عــامن،  وســلطنة 
تنوعــت مشــاركاتهم مــا بــني الحضــور وتقديم 

بحثيــة. أوراق 

التدريــس وتعلــم  الطلبــة وأعضــاء هيئــة 
وتعليــم معــارص وفعــال، وأبحــاث علميــة 
ــة  ــة جامعي ــة، وبيئ ــة للمعرف ــة ومنتج رصين
متطــورة، وتنميــة مجتمعيــة فاعلــة ورشاكات 
اســرتاتيجية مــع ذوي العالقــة محليــا وإقليميا 
وعامليــا، مشــريا إىل أنــه مــن غــري املمكــن 
ــردة أو مجتمعــة  ــات منف ــك الغاي ــق تل تحقي
محتوياتهــا  يف  ثريــة  مكتبــة  وجــود  دون  

ــا. ــورة يف خدماته ومتط

واالعتامديــة  الجــودة  أن  مجدوبــة  وأكــد 
ــكالن  ــا يش ــة مل ــام رضورة ملح ــات تحقيقه ب
ــني  ــر األداء وتحس ــة لتطوي ــيلة مهم ــن وس م
ــد املعرفــة ذاتهــا وأســاليب  الخدمــات وتجوي
الوصــول إليهــا، الفتــا إىل أن الجامعــة فرغــت 
مــن إعــداد اســرتاتيجية مطــورة للســنوات 
الخمــس املقبلــة واملنبثقــة عــن االســرتاتيجية 
ــة محاورهــا مبوضــوع  ــى يف كاف الســابقة تعن

ــة. ــودة واالعتامدي الج

ــة  ــر مكتب ــر مدي ــس املؤمت ــد رئي ــني أك يف ح
ــري  ــاهر املناص ــور س ــابق الدكت ــة الس الجامع
إميــان الجامعــة بــأن تطبيــق معايــري الجــودة 
واالعتامديــة ســيكون لــه األثــر الكبــري يف 
ــة،  ــع املعرف ــات ملجتم ــل الخدم ــم أفض تقدي
وتحقيــق الكفــاءة واإلنتاجيــة الفاعلــة، مــا 
دفــع مبكتبــة الجامعــة إىل متابعــة كل مــا هــو 
ــق  ــالل تطبي ــن خ ــال م ــذا املج ــد يف ه جدي
ــة بجــودة  ــة املتعلق ــري واألنظم أحــدث املعاي
ــات  ــد البيان ــراء قواع ــة إلث ــات املكتبي الخدم
بــكل مــا هــو جديــد لرفــع مســتوى األبحــاث 

ــة. ــن الجامع ــة ع املنبثق

لتلــك  تنفيــذا  أنــه  إىل  املناصــري  وأشــار 
ــن إدارة  ــم م ــة بدع ــت املكتب ــوات قام الخط
الجامعــة بإبــرام اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم 
بــني  واملنافســة  الفكريــة  امللكيــة  تحــرتم 
النارشيــن، تتجــى أهدافهــا يف املقــام األول يف 
نيــل رضــا املســتفيد مــن خدماتهــا وتحقيــق 
الجــودة فيهــا، الفتــا إىل توجــه الجامعــة نحــو 
ــة  ــم مكتب ــع طاق ــا يدف ــة م ــات الرقمي املكتب
ــة  ــرة ملواكب ــد ومثاب ــل بج ــة إىل العم الجامع
كل مــا هــو جديــد ومفيــد وفعــال مــن شــأنه 
رفــع جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للباحثني 

ــوب. ــق واملطل ــكل الالئ ــا بالش ورواده

ــذي امتــدت جلســاته عــى مــدار  واملؤمتــر ال
املحــاور  مــن  جملــة  ناقــش  أيــام  ثالثــة 



أخبار وعناوين

62

 مؤتمرات وندوات

الطلبــة بأبحاثهــا العلميــة الرصينــة والرســائل 
تحــت  طلبتهــا  أعدهــا  التــي  الجامعيــة 
ــوا مــن معــني أفكارهــا  ــا بعــد أن نهل إرشافه

ــا. ــمو أخالقه وس

ــالل  ــة خ ــة وطالبي ــادات أكادميي ــت قي وألق
الحفــل كلــامت رثــاء تحدثــوا فيهــا عــن 
خــالل  حققتــه  ومــا  الفقيــدة  مناقــب 
بالجامعــة  مشــيدين  التعليميــة،  مســريتها 
ممثلــة مبركــز دراســات املــراة وكليــة اللغــات 
األجنبيــة  بإقامــة حفــل تأبــني يليــق مبــا 
أنجزتــه الفقيــدة خــالل مشــوار عطائهــا.
واســتعرضت األمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة 
األردنيــة لشــؤون املــرأة الدكتــورة ســلمى 
النمــس مســرية قــواس التــي اســتطاعت مــن 
خاللهــا أن تعلــم الجميــع معنــى الحــب 
واإلميــان والحنــان، ومواجهــة الحيــاة بالعــزم 
ــة. ــة الثابت ــوط الصداق ــج خي واإلرصار، ونس

أبــو عطيــة تحدثــت عــن  لــورا  الطالبــة 
ــة، واألم     ــة الحازم ــواس األكادميي ــورة ق الدكت
      الــرؤوم بأبنائهــا وطلبتهــا وعــن حرصهــا 

الــرأي والــرأي اآلخــر وتشــجيع الطلبــة عــى 
التفكــري، واالبتعــاد عــن التقليديــة والجمــود 
يف طــرح اآلراء العلميــة وال ســيام التــي متــس 

ــارش. ــكل مب ــي بش ــع املح ــا املجتم قضاي

املــرأة  دراســات  مركــز  مديــرة  ووجهــت 
التعزيــة  مشــاعر  دبابنــة  عبــري  الدكتــورة 
واملواســاة إىل عائلــة الفقيــدة قــواس وإىل 
أرسة الجامعــة، مؤكــدة أن األمل كبــري بفقــدان 
أكادمييــا  إرثــا  تركــت  متميــزة  أكادمييــة 
ــا  ــة عــى راســها أنه ــام وإنجــازات مهم عظي
كانــت أول املؤسســني ملركــز دراســات املــرأة.

وأشــارت إىل أن الراحلــة كانــت منوذجــا لــكل 
ــام  ــا أين ــع زمالئه ــل م ــني يف التعام األكادميي
وجــدت وقــدوة لهــم، حيــث حرصــت أن 
ــا  ــا له ــرف م ــادرة للخــري تع ــاً مب ــون دامئ تك
ومــا عليهــا مــن خــالل الحــب والعطــاء 

وابتســامتها التــي مل تفارقهــا.

وقال عميد كلية اللغات
األجنبية الدكتور محمود

الرعة إن الفقيدة حارضة
يف الكلية ويف ذاكرة

ــى  ــة ع ــة وطالبي ــادات أكادميي ــت قي أجمع
ــة  ــواس األكادميي ــة رىل ق ــز مســرية الراحل متي
واإلداريــة، التــي قضتهــا لســنوات طويلــة 

ــة. ــن والجامع ــاء للوط ــاز والعط باإلنج

الــذي  التأبــني  حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
ــة رئيســها  ــة، برعاي ــم يف الجامعــة األردني أقي
وبحضــور  محافظــة  عزمــي  الدكتــور 
نخبــة مــن القيــادات األكادمييــة والطلبــة 
ــدة  ــدين، وذوي الفقي ــع م ومؤسســات مجتم
ــدة  ــن أن الفقي ــا، مؤكدي ــا وأصدقائه وزمالئه
ــب  ــن الح ــرية م ــاحة كب ــت مس ــواس ترك ق
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــا مل ــن عرفه ــدى كل م ل
حســن األخــالق والســرية اإلنســانية العطــرة، 
فــكان لهــا يف قاعــة الــدرس ويف ميــدان اإلدارة 
بصــامت واضحــة تــؤرش عــى حجــم عطائهــا 

وإخالصهــا يف العمــل.

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
محافظــة إن الجامعــة وهــي تــودع الدكتــورة 
ســيداتها  مــن  واحــدة  تفقــد  قــواس  رىل 
العمــل  يف   إيجابــا  واملؤثــرات  الفاعــالت 
األكادميــي واإلداري التــي متيــزت فيهــام عــى 

ــواء. ــد س ح

جهــود  لتثمــني  اجتامعنــا  أن  وأضــاف 
الدكتــورة قــواس نابــع مــن تقديــر الجامعــة 
ــا يف  ــه زميالتن ــوم ب ــذي تق ــري ال ــدور الكب لل
ودعمنــا  واإلداريــة،  التدريســية  الهيئتــني 
الجامعــة  إثــراء  يف  لجهودهــن  املســتمر 

املتنوعــة. وقدراتهــن  بخرباتهــن 

واســتذكر محافظــة دور الفقيــدة يف اهتاممها 
املجتمــع  تقدمــه يف خدمــة  ومــا  باملــرأة 
وإســهامها يف تنميتــه وتطويــره، مشــريا إىل أن 
الدكتــورة قــواس مل تتوقــف طيلــة حياتهــا عن 
دعــم املــرأة يف كل الحقــول فكانــت صاحبــة 
النســوية  النظريــة  مــادة  بإقــرار  الســبق 
لتــدرس يف كليــة اللغــات األجنبيــة، وهــي 
مــن أهــم أعضــاء هيئــة التدريــس التــي 
ــل  ــدر وتقب ــة الص ــا برحاب ــا طالبه ــهد له يش

الراحلة قواس..... األكاديمية الغائبة وذكراها الحاضرة
"األردنية" تؤبن فقيدتها
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عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وســلم 
ــؤون  ــس لش ــب الرئي ــور نائ ــة بحض محافظ
الكليــات اإلنســانية الدكتــور أحمــد مجدوبــة، 
ــور  ــة الدكت ــس للشــؤون اإلداري ــب الرئي ونائ

درع  الفقيــدة  ذوي  الكفاويــن،   عمــر 
ــورة  ــة الدكت ــاء للراحل ــرا ووف ــة تقدي الجامع

رىل قــواس. 

ــاركتهم  ــم ومش ــل معه ــى التواص ــم ع الدائ
ــاؤل  ــة بالتف ــية واالجتامعي ــاكلهم الدراس مش

ــل واالبتســام.  واألم

وبينــت ســارة صديقــة الفقيــدة أن اإلنســان 
أصدقــاؤه  يســتذكره  مــن  هــو  العظيــم 
ومحبــوه بعــد موتــه باســتمرار، وبالرغــم مــن 
رحيلــه بالجســد فــإن روحــه باقيــة وال ننفــك 

عــن ذكــره.

وألقــى الدكتــور نخلــة أبــو ياغــي نيابــة عــن 
أهــل الفقيــدة كلمــة حملــت كل معــاين 
اإلنســانية والحــب والوفــاء الــذي كان تتمتــع 
ولــن  مل  التــي  قــواس،  رىل  الدكتــورة  بــه 
يســتطيع مــن عرفهــا نســيانها، وكأنهــا نقــش 

يف الحجــر.
وخــالل حفــل التأبــني تــم عــرض فيديــو 
قصــري عــن مناقــب الدكتــورة رىل قــواس، 
وإداريــون  وطلبــة  أســاتذة  فيــه  تحــدث 

ربطتهــم بهــا عالقــة وثيقــة.
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خبراء وأكاديميون يناقشون التغيرات االقتصادية وأثرها في 
قطاع اإلنتاج الحيواني

خالل فعاليات اليوم العلمي لكلية الزراعة 

عــى املنتــج املحــي، إىل جانــب ارتفــاع كلــف 
األســعار. وتذبــذب  األعــالف 

ــام إن  ــة األغن ــة عــن تربي ــادر هباهب وقــال ن
أســاليب الرتبيــة البدائيــة أكــر العوامــل التي 
تحــد مــن تطــور القطــاع والتكاثــر الطبيعــي 
وعــدم اســتخدام األســاليب الحديثــة ورفــض 
إدخــال التكنولوجيــا، إضافــة إىل االعتــامد 
عــى املراعــي الطبيعيــة واملعتمــدة عــى 

ــاه األمطــار. مي

دائــرة  مــن  الشيشــاين  ناديــا  وناقشــت 
يف  الدائــرة  دور  واملقاييــس  املواصفــات 
مراقبــة و تطويــر معايــري األعــالف وإنتاجهــا 
الزراعيــة. املنشــآت  ومتابعــة  واســتريادها 
ــوم العلمــي معــرض  ــم عــى قامــش الي وأقي
زراعــي ضــم عــددا كبــريا مــن رشكات اإلنتــاج 
الحيــواين واملنتجــات الزراعيــة عــى مختلــف 

أنواعهــا وأشــكالها.

والرجــوع إىل رأي املختــص ملزيــد مــن الدقــة 
ــة. واملوضوعي

رضورة  إىل  األردين  املــرع  التيتــي  ودعــا 
األردن  يف  التريعيــة  املنظومــة  تعزيــز 
فيــه  والعاملــني  القطــاع  حاميــة  لصالــح 

املحــي. املنتــج  وحاميــة 

بدورهــا قدمــت عضــو نقابــة املهدســيني 
حــول  إيجــازا  العليمــي  نهــاد  الزراعيــني 
ومتابعــة  العمــل  تنظيــم  يف  النقابــة  دور 
ــواب  ــس الن ــني مــع مجل التريعــات والقوان

التوعيــة واإلرشــاد. إىل جانــب حمــالت 

ــواين يف  ــاج الحي ــة اإلنت ــر مديري ــرض مدي وع
إيجــازا  الصعــوب  محمــود  الزراعــة  وزارة 
األردن،  يف  الحيــواين  اإلنتــاج  واقــع  حــول 
وشــملت  بذلــك  املتعلقــة  واإلحصائيــات 
وغريهــا. واملســتوردة  الصــادرة  الكميــات 

األبقــار  تربيــة  قطــاع  يف  العاملــني  وعــن 
عــن  مســلم  حســني  املهنــدس  تحــدث 
التــي تواجــه تربيــة األبقــار يف  العقبــات 
باالســترياد  الســامح  يف  واملتمثلــة  األردن 
الجــاف  الحليــب  واســترياد  العشــوايئ 
ــلبا  ــر س ــا يؤث ــات، م ــتخدامه يف الصناع واس

ــن  ــون م ــون وأكادميي ــرباء ومختص ــش خ ناق
ــات  ــة  خــالل فعالي ــات املعني ــف الجه مختل
ــاج  ــه قســم اإلنت ــذي نظم ــي ال ــوم العلم الي
الجامعــة  يف  الزراعــة  كليــة  يف  الحيــواين 
األردنيــة، التحديــات التــي تواجــه قطــاع 
اإلنتــاج الزراعــي يف األردن والحلــول الناجعــة 

لتجاوزهــا. 

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وأكــد  
محافظــة يف مداخلــة لــه خــالل فعاليــات 
اليــوم العلمــي الــذي جــاء بعنــوان "التغــريات 
اإلنتــاج  قطــاع  يف  وأثرهــا  االقتصاديــة 
الحيــواين"، الــدور الــذي تضطلــع بــه الكليــة 
يف تخريــج الكفــاءات العاملــة يف القطــاع، 
وتقديــم النصــح واملشــورة للجهــات ذات 

العالقــة للرقــي مبنجزنــا األردين .

يف  العاملــة  والــركات  املؤسســات  ودعــا 
ــاون  ــرى التع ــق ع ــي إىل توثي ــاع الزراع القط
التــي  التحديــات  ملواجهــة  الكليــة  مــع 
يعانيهــا القطــاع ومتابعــة آخــر املســتجدات 

الزراعــة. تكنولوجيــا  يف 

مــن جانبــه قــال عميــد الكليــة الدكتــور 
الظــروف  إنــه ويف ظــل  العمــري  محمــد 
التــي ميــر بهــا القطــاع الزراعــي والتحديــات 
الداخليــة والخارجيــة يــربز دور املهنــدس 
الزراعــي، خاصــا بالذكــر طلبــة "األردنيــة" 
ــاج  ــوي يف إنت ــم والحي ــم امله ــام بدوره للقي
املنتجــات  عــى  الرقابــة  ويف  آمــن  غــذاء 

الزراعيــة.

وقــال الدكتــور حســام التيتــي مــن قســم 
اإلنتــاج الحيــواين يف لقــاء صحفــي إنــه ال بــد 
ــي يف  ــاع الزراع ــتوى القط ــاء مبس ــن االرتق م
ــات  ــود الجه ــف جه ــالل تكات ــن خ األردن م

ــة. ــة ذات العالق كاف

وطالــب التيتــي بــرورة إيجــاد تناغــم بــني 
وتحــري  الزراعيــني  واملتخصصــني  اإلعــالم 
املصداقيــة والحقيقــة لــدى نــر املعلومــات 
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"ديجكوزين" تعرض لتجارب عالمية ناجحة  
في مجال الريادة واالبتكار

في محاضرة تنويرية استضافها )االبتكار والريادة( 

جهــة، وتعزيــز مهاراتهــم وقدراتهــم الفرديــة 
ــا لتصــار بالنســبة لهــم مصــدرا  واالرتقــاء به

ــل. للدخ

االبتــكار  مركــز  مديــر  أكــد  جانبــه  مــن 
والريــادة الدكتــور أرشف بنــي محمــد أهميــة 
تنظيــم مثــل هــذه املحــارضات للطلبــة التــي 
مــن شــأنها إطالعهــم عــى تجــارب حقيقيــة 
ــدة  ــة رائ ــة وعاملي ــة وعربي لشــخصيات أردني
ــق  ــادة األعــامل، وتــرع الطري يف مجــال ري
أمامهــم للتواصــل معهــا واالســتفادة مــن 
إىل  باإلضافــة  واملهنيــة،  العلميــة  خرباتهــا 
ــم  ــم تدع ــق قي ــة خل ــول أهمي ــم ح توعيته
ريــادة األعــامل وإنشــاء املشــاريع والــركات.

األعــامل  ريــادة  تأثــري  ومــدى  الشــخصية 
عليهــا.

ــود  ــة وج ــى أهمي ــن ع ــددت ديجكوزي وش
تنفيــذ  عــى  واإلرصار  الواضحــة  الرؤيــا 
مبــادرات ريــادة األعــامل، مســتعرضة بعــض 
التجــارب العامليــة القامئــة والناجحــة يف هــذا 

ــال. املج

حــوار  يف  الطلبــة  ديجكوزيــن  وناقشــت 
عليهــا  يقومــون  التــي  املشــاريع  مفتــوح 
خــالل دراســتهم الجامعيــة مقدمــة لهــم 
وجبــة مــن االقرتاحــات والنصائــح التــي مــن 
شــأنها اإلســهام يف تطويــر تلــك املشــاريع مــن 

يف  والريــادة  االبتــكار  مركــز  اســتضاف 
الجامعــة الربوفيســورة جوســيت ديجكوزيــن 
األســتاذة يف ريــادة األعــامل ومؤسســة برامــج 
رياديــة يف كليــة ماســرتخ لــإلدارة يف هولنــدا، 
حــول  للطلبــة  تنويريــة  محــارضة  إللقــاء 
ثقافــة االبتــكار والريــادة واإلبــداع، والعوامــل 
ــي  ــات الت ــا والصعوب ــي تســهم يف نجاحه الت

ــا. ــه رواده تواج

ــادة  ــة لري ــن وهــي ممثل وتناولــت ديجكوزي
خــالل  املتحــدة  األمــم  يف  املــرأة  أعــامل 
املحــارضة الحديــث حــول ريــادة األعــامل 
ــه رواد  ــي تواج ــات الت ــة والصعوب االجتامعي
تنميــة  وعوامــل  االجتامعيــني،  األعــامل 
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الرواشدة: الجرائم اإللكترونية تهاجم كل أفراد األسرة وأهم 
أسبابها االستخدام الخاطئ لألجهزة الخلوية 

في جلسة حوارية عقدتها عمادة شؤون الطلبة

ويف مداخلــة لعميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور 
ــر  ــم الكمبيوت ــال إن جرائ ــات ق ــد العطي خال
ــراس  ــرع أج ــة تق ــر إجرامي ــت ظواه واالنرتن
الخطــر لتنبــه مجتمعنــا عــن حجــم املخاطــر 
عنهــا،  تنجــم  أن  ميكــن  التــى  والخســائر 
خاصــة أنهــا جرائــم ذكيــة تنشــأ وتحــدث 
يف بيئــة إلكرتونيــة أو مبعنــى أدق رقميــة، 
ــذكاء وميتلكــون  ــا أشــخاص مرتفعــو ال يقرتفه
أدوات املعرفــة التقنيــة؛ مــام يســبب خســائر 
ــة  للمجتمــع ككل عــى املســتويات االقتصادي
واالجتامعيــة والثقافيــة واألمنيــة؛ األمــر الــذي 
يتطلــب مــن الجامعــة توعيــة طلبتهــا  - وهم 
رشيحــة الشــباب األكــرب يف املجتمــع - بخطورة 

ــا. ــة منه ــك الظواهــر وطــرق الوقاي تل

 مــن جانبــه أكــد الدويــري خــالل إدارتــه 
الجلســة الحواريــة دور الجامعــة بــرورة 
عقــد اللقــاءات التوعويــة يف كافــة املوضوعات 
وتحديــدا املواضيــع املتعلقة باألمــن املعلومايت 
والفكــري ســيام مــع هــذا التطــور الهائــل يف 
تكنولوجيــا املعلومــات الــذي بــات يشــكل 
ــا  ــك التكنولوجي ــتخدمي تل ــى مس ــرا ع خط
ــدى  ــم مل ــي منه ــوائية دون وع ــة عش بطريق

ــة. ــا الذكي ــورة تطبيقاته خط

 وأشــار إىل أن أهــم أســباب نشــوب هــذا 
النــوع مــن الجرائــم هــو االســتخدام الخاطــئ 
لأجهــزة الخلويــة الذكيــة كاســتخدام الكامــريا 
ــن أي  ــم تخزي ــث يت ــال، حي ــبيل املث ــى س ع
صــورة منــذ التقاطهــا عــى تطبيقــات قــادرة 
عــى اســرتجاعها واســتعادة أي بيانــات أخــرى 

تــم حذفهــا مــن الجهــاز.

 الطراونــة أوضــح أنــه بــات مــن الســهل 
تتبــع املجــرم اإللكــرتوين والوصــول إليــه رغــم 
ــائل التواصــل  ــتخدام لوس ــزارة انتشــار االس غ
التــي  الجرائــم  االجتامعــي، مؤكــدا أن كل 
تقــع بالطريقــة التقليديــة تقــع أيضــا بطريقــة 
الكرتونيــة أيضــا، وأســبابها هــى نفــس أســباب 
ــي  ــل باق ــة مث ــى جرمي ــه فه ــم العادي الجرائ

ــائل. ــت الوس ــم وإن اختلف الجرائ
 

ويف تناولــه موضــوع الجرميــة االلكرتونيــة مــن 
ناحيــة قانونيــة نــّوه بــأن جرائــم االعتــداء عى 
العــرض أيضــا قد تقــع بطريقــة الكرتونية رغم 
عــدم التقــاء الجــاين باملجنــي عليــه مســتعرضا 
ــذا  ــح يف ه ــك، ليوض ــى ذل ــة ع ــة واقعي أمثل
الصــدد أن هنــاك محكمــة مختصــة بالنظــر يف 
مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا وهــي محكمــة 

الجنايــات الكــربى.

أكــد قائــد وحــدة الجرائــم اإللكرتونيــة التابعــة 
ملديريــة األمــن العــام الرائد رائــد الرواشــدة  أن 
ــراد األرسة  ــم كل أف ــة تهاج ــم اإللكرتوني الجرائ
مهــام اختلفــت أعامرهــم وأجناســهم وليســت 

حكــرا عــى فئــة معينــة أو عمــر معــني.

وقــال خــالل الجلســة الحواريــة التــي عقدتهــا 
ــة  ــة يف الجامعــة األردني عــامدة شــؤون الطلب
بعنــوان "معــا ملكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة"، 
وشــاركه فيهــا مدعــي عــام عــاّمن رامــي 
ــت تشــري إىل أن  ــة إن االحصــاءات بات الطراون
ــات  ــتخداما ملنص ــدول اس ــر ال ــن أك األردن م

ــي.  ــل االجتامع التواص

وتنــاول الرواشــدة خــالل الجلســة التــي أدارها 
مديــر دائــرة اإلرشــاد الوظيفــي ومتابعــة 
الخريجــني- صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين 
للتنميــة يف العــامدة الدكتــور رامــي الدويــري 
مــن  اإللكرتونيــة  الجرميــة  عــن  الحديــث 
ــة، مشــريا إىل طبيعــة الجرميــة  ــة األمني الناحي
وأســباب  وأنواعهــا  وصورهــا  اإللكرتونيــة 
انتشــارها ودور الوحــدة يف مكافحتهــا والحــد 

ــا. ــن أخطاره م
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العالم إيشيغورو: الروبوتات بتصميماتها تقارب شكل البشر 
وتحاكي سلوكهم

في محاضرة حول الروبوتات الذكية  نظمها "دكتور لكل مصنع"  

ــواب  ــدة كاألب ــا جام ــد نعتربه ــي ق ــواد الت امل
ــه  والجــدران واآلالت؛ حيــث كانــت مدخــالً ل

ــات بشــكل بــري. لصناعــة روبوت

ــور  ــج الدكت ــر الربنام ــه أوضــح مدي ــن جانب م
مــن  الهــدف  أن  العبدالــالت  يوســف 
تنظيــم املحــارضة تنويــر الطلبــة وأعضــاء 
هيئــة التدريــس وتوســيع مداركهــم بآخــر 
املســتجدات والتطــورات يف عــامل الصناعــة 
التــي ميكنهــم االســتفادة منهــا وتوظيفهــا مبــا 

املســتقبلية. يخــدم توجهاتهــم 

"إيشــيغورو"  الروبوتــات  عــامل  أن  يذكــر   
أســتاذ يف قســم املبــادرات التكنولوجيــة يف 
ــريويش  ــربات ه ــر مخت ــاكا ومدي ــة أوس جامع
ــور  ــد ط ــات، وق ــاث الروبوت ــيغورو ألبح إيش
مؤخــرا روبــوت "تريينويــد" ليتمكــن مــن 
التواصــل مــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل يف التحــدث مــع اآلخريــن،  كــام 
طــور برمجيــات محادثــة لأشــخاص املعمرين 
ــى  ــا، وحاصــل ع ــارك وأملاني ــان والدمن يف الياب
جائــزة العلــوم والتكنولوجيــا عن فئــة البحوث 
مــن وزيــر الرتبيــة والثقافــة والرياضــة والعلوم 
والتكنولوجيــا وجائــزة الشــيخ محمــد بــن 
ــل  ــزة أفض ــة وجائ ــوم للمعرف ــد آل مكت راش

فيديــو يف مؤمتــر "هــري 2017".

بوضــوح الفــرق بينهــا وبــني البــر، فالروبــوت 
ميثــل تركيبــة ميكانيكيــة بســيطة وال نــرى أي 
مجــال لإلشــكال فيهــا، ولكــن عندمــا نتطــرق 
هــذه  إن  القلــب؟  هــو  فــام  القلــب،  إىل 
النقاشــات الفلســفية رضوريــة حقــاً، وميكنهــا 
ــا يف هــذا  أن تفــر املغــزى مــن وراء تواجدن
ــوب  ــا للقل ــن وراء امتالكن ــى م ــامل، واملعن الع
ــا  ــى إدراكن ــة ع ــاعر املرتتب ــف واملش والعواط
ــا أن  ــات ميكنه ــا، والروبوت ــط بن ــع املحي للواق
تســاعدنا يف ســعينا للعثــور عــى إجابــة لهــذه 

ــاؤالت". التس

وأضــاف أن الروبوتــات ميكنهــا دامئــاً أن تأخــذ 
وظيفــة شــخص مــا وأنهــا متواجــدة لتحســني 
ــل  ــتغالل األمث ــى االس ــاعدتنا ع ــا ومس حياتن
للتكنولوجيــا والوصــول إىل التطــور، منوهــا 
ــر واآلالت؛  ــني الب ــل ب ــا الفص ــه ال ميكنن بأن
فــاآلالت هــي أدوات متوفــرة ملســاعدتنا يف 
اســتخدام هــذه األدوات؛ األمــر الــذي يفرقنــا 
عــى حــد تعبــريه عــن باقــي الكائنــات الحيــة.

 ويف وقــت يفصــل فيــه بعــض األشــخاص بــني 
ــأن الديــن  ــم، يــرى إيشــيغورو ب الديــن والعل
هــو مــا ســاعده يف تصنيــع روبوتاتــه؛ مشــريا 
ــم  ــاد الســائد لديه يف هــذا الصــدد إىل االعتق
يف اليابــان / "شــينتو" الــذي يقــوم عــى مبــدأ 
أن األرواح موجــودة يف كل مــكان حتــى يف 

الصناعــة  لربــط  الوطنــي  الربنامــج  نظــم 
ــة  ــع"  يف كلي ــكل مصن ــور ل ــا "دكت باألكادميي
تثقيفيــة  محــارضة  الجامعــة  يف  الهندســة 
للطلبــة حــول الروبوتــات الذكيــة ألقاهــا 
ــة  ــور "هــريويش إيشــيغورو" مــن جامع الدكت

أوســاكا اليابانيــة.

وقــدم العالِــم إيشــيغورو رشحــاً مفصــالً عــن 
ــربا  ــا، معت ــا وصناعته ــة عمله ــات وآلي الروبوت
أن الروبوتــات بتصميامتهــا تقــارب بشــكل 
كبــري شــكل البــر مــع مــا يضــاف إليهــا 
ــن  ــا لتتمك ــورة زودت به ــات متط ــن تقني م
مــن محــاكاة ســلوك البــر ســواء يف الصــوت 
تعابــري  والحركــة وحتــى  الــكالم  وطريقــة 

ــه. الوج

وتحــدث عــن الهــدف مــن صناعته ملثــل هذه 
اآلالت، حيــث يحــاول يف ذلــك أن يفهــم البر 
ــاة،  ــات نابضــة بالحي ــق روبوت مــن خــالل خل
ــات  ــه والروبوت ــن أعامل ــاذج م ــتعرضا من مس
ــئلة  ــع األس ــف تتجــاوب م ــا وكي ــي صنعه الت

التــي تُطــرح عليهــا.

أخــرى  ناحيــة  "هنــاك  إيشــيغورو  وقــال   
ــد التعامــل مــع  غــري الفلســفة املطروحــة عن
ــدرك  ــرء أن ي ــن للم ــات، إذ ميك هــذه الروبوت
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شرعيون وقانونيون يؤكدون توافق القانون الدولي مع
مقاصد الشريعة اإلسالمية في النزاعات المسلحة

ندوة عقدتها )الشريعة( و)الدولية للصليب األحمر(

ــور  ــن ص ــه م ــهده ونعايش ــا نش ــل م يف ظ
النزاعــات  يف  الحــروب  تخلفهــا  مؤملــة 
املســلحة عــى آالف املدنيــني مــن قتــل 
اكــرتاث  دون  وتريــد  وحــرق  وتريــد 
اإلنســانية  والقيــم  الدينيــة  بالتعاليــم 

القانونيــة. والقواعــد 

وأشــار الكيــالين يف كلمتــه إىل ســرية رســول 
ــه إىل  ــه وســلم ودعوت ــه علي ــه صــى الل الل
التعــاون والتكامــل يف كل مــا يخــدم مصالح 
ــا، األمــر  ــة العلي اإلنســانية وقيمهــا األخالقي

الســمحاء،  للريعــة  األصيلــة  واملقاصــد 
والصــالت الوثيقــة التــي تجمــع بينهــام.

الدكتــور  الريعــة  كليــة  عميــد  وقــال 
عبــد الرحمــن الكيــالين يف كلمــة لــه خــالل 
برعايــة  جــاءت  التــي  العمليــة  النــدوة 
رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي محافظــة، 
ــاع عــن حقــوق اإلنســان يف وقــت  إن الدف
ــا  ــن القضاي ــروب م ــت الح ــلم ويف وق الس
املؤسســات  عــى  يجــب  التــي  الكــربى 
العلميــة واإلنســانية والدينيــة التصــدي لهــا 

ــم اإلنســانية املشــرتكة  ــراز القي يف ســبيل إب
اإلســالمية  الريعــة  عليهــا  تتفــق  التــي 
الغــراء مــع القانــون الــدويل اإلنســاين يف 
أوقــات الحــروب والنزاعــات املســلحة، جــاء 
ــاين  ــدويل اإلنس ــون ال ــدوة "القان ــاد ن انعق
مــا  وجســور"بالتعاون  جــذور  واإلســالم: 
ــة  ــة األردني ــة يف الجامع ــة الريع ــني كلي ب
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
املشــرتك  يف  للتفكــري  دعــوة  لتشــكل 
ــل  ــات العم ــادىء وغاي ــني مب ــل ب واملتكام
املتينــة  األســس  وبــني  النبيــل،  اإلنســاين 
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وتحــدث يف الجلســة التــي أدارهــا الدكتــور 
بســام العمــوش، الدكتــور عــى الصــوا الذي 
ــة  ــن حامي ــث ع ــه الحدي ــاول يف مداخلت تن
املدنيــني مــن منظــور الريعــة  حقــوق 
اإلســالمية مركــزا عــى أن املدنيــني يشــكلون 
النســبة األكــرب مــن عــدد ضحايــا الحــروب 
ــزام  يف هــذا العــر لضعــف أو انعــدام الت
وغــري  اإلســالمية  والجامعــات  الــدول 
ــني  ــات والقوان ــذ االتفاقي ــالمية يف تنفي اإلس
الدوليــة، معرجــا عــى مــا تخلفــه الحــروب 
مــن آثــار ســيئة عــى الحيــاة اإلنســانية 
مــن تدمــري وخــراب بســبب التوســع يف 

ــامل. ــري الش ــلحة ذات التأث األس

يف حــني ناقــش الدكتــور عبــد اللــه الكيــالين 
الفقهيــة  الجــذور  ماهيــة  مداخلتــه  يف 
للقانــون الــدويل، إن كان هنــاك تناقــض 
أو توافــق مــع الريعــة اإلســالمية، وكيــف 
مــن املمكــن تأهيــل الوعــاظ والخطبــاء 
ــني وأرسى  ــة املدني ــائل حامي ــدي ملس للتص
املواثيــق  مــع  يتناقــض  ال  مبــا  الحــروب 

الدوليــة وتحقيــق املقاصــد الرعيــة.

ويف الجلســة الثانيــة التــي ترأســها الدكتــور 
ــم الجــازي وتناولــت يف موضوعاتهــا  إبراهي
ــني  ــا ب ــاين م ــدويل اإلنس ــون ال ــور القان مح
املستشــار  قــدم  والتطبيــق،  النظريــة 
اللجنــة  اإلســالمية يف  للشــؤون  اإلقليمــي 
الدكتــور  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
ــا  ــة م ــه مقارب ــري يف مداخلت ــام شخش حس
ــة  ــالمية وآلي ــة اإلس ــون والريع ــني القان ب
الــدويل  القانــون  أن  إىل  تطبيقــه، مشــريا 
الحــرب  قانــون  ذاتــه  هــو  اإلنســاين 
مــن  جــزء  وهــو  املســلحة،  والنزاعــات 
ــدويل العــام ويطبــق يف حــاالت  ــون ال القان
ــري  ــا أو غ ــة منه ــلحة الدولي ــات املس النزاع

الدوليــة.

ــات  ــرض آلي ــامد فع ــد ح ــور زاي ــا الدكت أم
خفــض  خاللهــا  مــن  ميكــن  وتطبيقــات 
وضحايــا  منكــويب  عــن  األمل  نســبة 
املدنيــني  حاجــات  وتفقــد  الحــروب، 
وتلبيــة احتياجاتهــم وفــق أســس مدروســة 
تقــوم عــى وســائل تنميــة مســتدامة، دون 
ــات  ــى املجتمع ــال ع ــا ثقي ــكلوا عبئ أن يش

لهــم. املســتضيفة 

غايتهــا، ويوفــر الحاميــة القانونيــة ضــد 
ــس  ــدم والنف ــة ال ــة لحرم ــاكات اآلمث االنته
ــال ويجــرم أي  ــكل مــن ال يشــارك يف القت ل
اعتــداء عــى األمــالك التــي تخــدم الصالــح 
املســاعدات  توفــري  جانــب  إىل  العــامل، 
ــز أو  ــال تحي ــرر ب ــن ت ــكل م ــة ل الروري

متييــز.

التــي حرهــا عــدد  النــدوة  واشــتملت 
ــة  ــار املســؤولني يف الجامعــة والكلي مــن كب
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــون ع وممثل
األحمــر وخــرباء قانونيــون ورشعيــون، عــى 
جلســتني، األوىل  بعنــوان "القانــون الــدويل 
اإلنســاين يف ميــزان الريعــة اإلســالمية"، 
فتحــت يف نقاشــاتها آفــاق املعرفــة عــى 
ــدويل  ــون ال ــني القان ــامية ب ــرتكات الس املش
اإلســالمية  الريعــة  ومقاصــد  اإلنســاين 
تكامــل  وإمنــا  تناقــض  ال  أن  وكشــفت 

وتعاضــد بينهــام.

إنشــاء  املســلمني  عــى  يوجــب  الــذي 
ــق ومعاهــدات  ــالت ومواثي ــات وتكت تحالف
تخــدم أصــوال أخالقيــة، ومشــرتكات فطريــة 
وإنســانية، وتنتــر لقضايــا قيميــة، مؤكــدا 
ــة هــو انتصــار  ــم األخالقي أن االنتصــار للقي
ملقاصــد  تحقيــق  وهــو  نفســه  لإلســالم 
القــرآن الكريــم، وتعزيــز ألهــداف الدعــوة 

ــالة. ــات الرس وغاي

يف حــني أوضــح مستشــار العالقــات املدنيــة 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  يف 
ــوم  ــامل الي ــه أن الع ــور يف كلمت ــس منص أني
ــدويل  ــون ال ــار القان ــى اعتب ــع ع ــد أجم ق
القانــوين  واإلطــار  املرجعيــة  اإلنســاين 
والنزاعــات  الحــروب  ملامرســات  الناظــم 
يشــكل  حيــث  أنواعهــا،  اختــالف  عــى 
ــوع  ــني املــروع واملمن ــة ب الحــدود الفاصل
الوســائل  ويقيــد  القتــال  عمليــات  يف 
املســتخدمة إن كــرب رضرهــا أو تجــاوزت 
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ــن  ــه، م ــاء ب ــاء اإلنســان واالرتق ــة يف بن نوعي
ــة  ــة األردني ــع الجامع ــاون م ــاء التع ــا ج هن
نشــاط  أول  حرمهــا  مــن  انطلــق  التــي 
ــف محافظــات  ــم إىل مختل ــن ث ــة، وم للحمل

ــة. اململك

وتناولــت النــدوة ثــالث أوراق عمــل تناولــت 
األوىل دور اإلرشــاد األرسي يف تعزيــز حقــوق 
املــرأة قدمهــا نائــب رئيــس االتحــاد العاملــي 
ملراكــز التدريــب واإلرشــاد األرسي ورئيــس 

جمعيــة أرسيت املحامــي أحمــد أبــو رمــان.
ــات  ــى اآللي ــة ع ــة الثاني ــزت الورق ــام رك في
الدوليــة لحاميــة حقــوق املــرأة قدمهــا ســفري 

ــي. حقــوق اإلنســان كــامل املرق

أمــا الورقــة الثالثــة واألخــرية فتناولــت املــرأة 
واملواطنــة : الواقــع التريعــي والســيايس 
مركــز  مديــرة  قدمتهــا  األردنيــة  للمــرأة 
ــري  ــورة عب دراســات املــرأة يف الجامعــة الدكت

دبابنــة. 

ــز  ــتعرضة دور املرك ــتدامة، مس ــة املس التنمي
درجــة  طلبتــه  مينــح  الــذي  الجامعــة  يف 
املاجســتري يف دراســات املــرأة، بوصفــه مركــزا 
ــات  ــم توجه ــعى إىل دع ــا يس ــا بحثي أكادميي
تنميــة العمــل النســايئ ويعــد مركــز أكادميــي 

ــي.  بحث

وقــدم مديــر عــام املنظمــة كفــاح أبــو نخلــة 
ــة إىل  ــة الهادف ــرة عــن املنظم ــذه مخت نب
املســاهمة يف تحســني العمليــة التعليميــة 
مختلــف  يف  الطلبــة  قــدرات  وتطويــر 
املجــاالت، وتســعى إىل بنــاء أجيــال مــن 
والتكنولوجيــا،  العلمــي  التقــدم  خــالل 
ــص  ــق متخص ــة فري ــى األكادميي ــرف ع وي
والفنيــني  والخــرباء  املستشــارين   مــن 

الخــربات. وأصحــاب  واإلداريــني 

ــه  ــه والرتبوي ــات األكادميي ــد أن للمؤسس وأك
الحقوقــي  الفكــر  ونــر  تحقيــق  يف  دورا 
ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــة ومب ــة املدني والرتبي
ملــا تضطلــع فيــه هــذه املؤسســات مــن أدوار 

عقــد مركــز دراســات املــرأة وعــامدة شــؤون 
بالراكــة  األردنيــة  الجامعــة  يف  الطلبــة 
مــع منظمــة أكادمييــة النجمــة األمريكيــة 
املســتدامة  والتنميــة  والتدريــب  للتعليــم 
الدبلوماســية  الشــبكة  ومبســاندة منظمــة 
ــوق اإلنســان  ــدويل وحق ــون ال ــة للقان الدولي
نــدوة متخصصــة عــن حملــة "منــارصة املــرأة 
يف األردن" بالتزامــن مــع انطالقــة الحملــة 

ــرأة". ــارصة امل ــة من ــة "حمل الدولي

وتهــدف النــدوة وفقا ملديــرة املركــز الدكتورة 
عبــري دبابنــة اىل تعريــف املشــاركني بالحملــة 
وأهدافهــا الراميــة إىل دعــم وتعزيــز حقــوق 
املــرأة عــى كافــة املســتويات واألصعــدة، 
والدفــاع عــن حقوقهــا وتعزيــز املســاواة 
بــني الجنســني، ومتكــني املــرأة وفســح املجــال 
أمامهــا ألخــذ دورهــا يف تحقيــق التنميــة 

ــتدامة. املس

وأشــارت دبابنــة إىل أن األردن مــن الــدول 
مســرية  يف  املــرأة  مكانــة  عــززت  التــي 
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معايير االعتماد الدولية وتطبيقها في البرامج األكاديمية 

"ACPE "في ورشة عمل نظمتها "الصيدلة" و

وخــالل الورشــة عــرض كل مــن الدكتــورة 
أمــل البكــري والدكتــور معتصــم فهمــي مــن 
كليــة الصيدلــة يف الجامعــة األردنيــة تجربــة 
الكليــة يف حصولهــا عــى شــهادة االعتامديــة 
العامليــة )ACPE( مــن مجلــس االعتــامد 
ــا  ــد تحقيقه ــديل، بع ــم الصي ــي للتعلي االمري
معايــري جــودة التعليــم الصيــدالين وتحقيــق 
املعايــري العامليــة يف املخرجــات التعليميــة، 
لالســتفادة  األردنيــة  للجامعــات  كنمــوذج 

ــك. ــا يف ذل ــن تجربته م

وأعــرب املشــاركون عــن امتنانهــم للمشــاركة 
ــار  ــأيت يف إط ــي ت ــورش الت ــذه ال ــل ه يف مث
ــات  ــني الجامع ــتمر ب ــم واملس ــاون الدائ التع
ــم  ــوية ورس ــع س ــى رف ــل ع ــة للعم األردني
العــايل يف  التعليــم  اســرتاتيجيات  وتطويــر 

األردن.

ــا  ــي تتطلبه ــري الت ــروط واملعاي ــتيفاء ال اس
ــق بالخطــط  ــي تتعل ــة الت ــة العاملي االعتامدي
الدراســية واملنهــاج، والبنيــة التحتيــة للكليــة 
مــن قاعــات دراســية ومختــربات ومرافــق 
الســالمة، والهيــكل التنظيمــي ومخرجــات 
التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  التعليــم، 

والطلبــة.

وأكــدت عميــدة كليــة الصيدلــة الدكتــور 
عبلــة البصــول يف مداخلــة لهــا أهميــة تطبيق 
الجامعــات  يف  الــدويل  االعتــامد  معايــري 
ــد  ــى صعي ــا ع ــس إيجاب ــا ينعك ــة م األردني
وبالتــايل  التعليميــة  العمليــة  مخرجــات 
التعليميــة  املخرجــات  عــى  انعاســكها 
مــن خــالل متيــز طلبتهــا وانســجامها مــع 

العمــل. ســوق  متطلبــات 

يف  الصيدلــة  لكليــات  العاملــي  "االعتــامد 
ــوان ورشــة العمــل  ــة"، عن الجامعــات األردني
ــة  ــة يف الجامع ــة الصيدل ــا كلي ــي عقدته الت
األمريــي  االعتــامد  هيئــة  مــع  بالتعــاون 
ــالع  ــدف إط ــديل )ACPE( به ــم الصي للتعلي
معايــري  عــى  األردن  يف  الصيدلــة  كليــات 
االعتــامد الدوليــة وضــامن الجــودة يف الهيئــة، 
األكادمييــة  الربامــج  يف  تطبيقهــا  وكيفيــة 
ــامد  ــهادة االعت ــى ش ــول ع ــل الحص ــن أج م

الدوليــة.

وتناولــت الورشــة التــي حرهــا مندوبــا 
مؤسســات  اعتــامد  هيئــة  رئيــس  عــن 
التعليــم العــايل الدكتــور زيــاد البشــايرة، 
وقدمهــا مديــر هيئــة االعتــامد االمريــي 
الدكتــور مايــك روس محــاور تتعلــق بكيفيــة 
الحصــول عــى االعتــامد العاملــي مــن خــالل 
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محاضرات نظرية وتدريبات عملية على أسلوب التعلم
بحل المشكلة

في ورشة عقدتها كلية الطب واستهدفت )70%( من أساتذتها  

مقدمــة حــول  عــرض  تضمنــت  الشــقيق 
أســاليب التعلــم وميــزة كل أســلوب، وعرضــا 
تفصيليــا حــول أســلوب التعلــم بطريقــة 
ــاركني  ــيم املش ــم تقس ــام ت ــكلة، ك ــل املش ح
ملجموعــات صغــرية لتدريبهــم عــى آليــة 
طــرح املشــكلة والخطــوات التــي تــي ذلــك 
ــكلة. ــل املش ــة ح ــم بطريق ــلوب التعل يف أس

ــة  ــذه الورش ــم ه ــه لتنظي ــة إىل التوج بالكلي
ــا".  ــية فيه ــة التدريس ــاء الهيئ وإرشاك أعض

أجنــدة  إىل  حديثــه  يف  عبيــدات  وأشــار 
ــوم واحــد  ــي اســتمرت لي أعــامل الورشــة الت
املحــارضات  مــن  عــدد  عــى  واشــتملت 
الســودان  يف  متخصصــون   خــرباء  قدمهــا 

ــة  ــا كلي ــي عقدته ــل الت ــة العم ــاءت ورش ج
)التدريــس  بعنــوان  الجامعــة  يف  الطــب 
ــد أن  ــكلة(  لتؤك ــن املش ــم م ــلوب التعل بأس
أســلوب التعلــم بحــل املشــكلة شــّكل رضورة 
ملحــة يف ظــل توجــه "األردنيــة" لالنتقــال 
التعلــم  إىل  التلقينــي  التعليــم  نهــج  مــن 
املدمــج واإللكــرتوين، إىل جانــب الرتكيــز عــى 
جملــة مــن املهــارات منهــا مهــارات التواصــل 

والقيــادة. 

وقــال عميــد الكليــة الدكتــور نذيــر عبيــدات 
ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــامل الورش ــاح أع يف افتت
ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــى )70%( م ــد ع ــا يزي م
ــال  ــم انتق ــى يت ــة:  "حت ــية يف الكلي التدريس
التعليــم الطبــي مــن الطريقــة التقليديــة إىل 
ــر  ــن توف ــد م ــال ب ــكلة ف ــل املش ــلوب ح أس
جملــة مــن املقومــات أبرزهــا مصــادر التعلــم 
والبنيــة التحتيــة واألهــم مــن ذاك كلــه توفــر 
عــى  القــادر  املؤهــل  التعليمــي  الــكادر 
تنفيــذ هــذا األســلوب، األمــر الــذي دفــع 

مهــارات تحليــل البيانــات ورســم المخططــات باســتخدام لغــة 
R البرمجــة

بيشــون عــى كيفيــة اســتخدام لغــة R"" التــي 
متكــن الباحــث مــن اكتســاب مهــارات تحليــل 

ــات.  ــم املخطط ــات ورس البيان

ــا كل  ــي أداره ــة الت ــع الورش ــزت مواضي ورك
ــة يف  ــة الحيوي ــدة املعلوماتي ــس وح ــن رئي م
مركــز بابراهــم الدكتــور ســاميون انــدروز، 
ــة اإلحصــاء البيولوجــي الدكتــورة آن  وأخصائي

الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك  كليــة  عقــدت 
لتكنولوجيــا املعلومــات بالتعــاون مــع مركــزي 
الحســني للرطــان وبابراهــم لأبحــاث يف 
ــوان  ــة بعن ــا ورشــة تدريبي ــربدج/ بريطاني كام
."R تحليــل البيانــات باســتخدام لغــة الربمجة"

وهدفــت الورشــة التــي اســتمرت ثالثــة أيــام 
ــاركني الـــــــــــــــــــ )25(  ــب املش إىل تدري
مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة مــن 
مختلــف كليــات الجامعــة، و اطبــاء مــن مركز 
الحســني للرطــان عــى تطبيــق لغــة الربمجــة 
يف مجــال املعلوماتيــة الحيويــة باســتخدام لغة 
الـــ R وهــي عبارة عــن مجموعــة متكاملة من 
ــات,  ــي تســمح مبعالجــة البيان ــات الت الربمجي
للقيــام بعمليــات حســابية وإظهــار البيانــات 
الرســومية مــا يتيــح ملســتخدمها إمكانيــة 

االعتــامد عــى نفســه يف تحليــل البيانــات.
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الورشة العلمية التاسعة لمستخدمي مركز السنكروترون
بتنظيم من )SESAME(  وكلية العلوم 

وأضــاف محمــود يف حديثــه عــن املنحــى األول 
أن مــدى الطــول املوجــي الــذي ميكــن الحصول 
عليه من مســارع الســنكروترون وشــدة األشــعة 
الناتجــة عنــه تتفــوق بامتيــاز عــى تلــك التــي 
ميكــن الحصــول عليهــا مــن األجهــزة التقليدية، 
مــا يفتــح أبوابــا جديــدة يف البحــوث العلميــة 
واألثريــة  البيولوجيــة  بالدراســات  املتعلقــة 
والتطبيقــات  املــواد  وتوصيــف  والقانونيــة 

الطبيــة وغريهــا.
 

ــال إن  ــاين قائ وعــرج محمــود عــى املنحــى الث
تشــغيل منشــأة الســنكروترون والتعامــل مــع 
ــب  ــتخدامها تتطل ــن اس ــة ع ــات الناتج البيان
مهــارات خاصــة تقــع ضمــن إطــار نقــل 
ــي  ــاج البحث ــا والرقــي بســوية اإلنت التكنولوجي
ــن  ــة م ــة البري ــة للمعرف ــهام يف اإلضاف واإلس

ــا. ــتخدمة له ــات املس ــل املجتمع قب
 

واشــتملت الورشــة عــى محــارضات متخصصــة 
قدمهــا علــامء وباحثــون مرفون عــى خطوط 
 )X-Ray, IR, Material Science( األشــعة 
 X-Ray,( ومحــارضات حــول مجــاالت أبحــاث
IR(  كــام تــم مناقشــة إمكانيــة تشــكيل فــرق 
ــنكروترون  ــتخدمي الس ــة ملس ــث األردني البح
الســتخدام خطــوط األشــعة للمرحلــة األوىل 

لعمــل مركــز الســنكروترون.

املختلفــة ملشــاريع األبحــاث العلميــة املقــرتح 
ــعة  ــزم األش ــوط ح ــتخدام خط ــا باس إجراؤه
إىل  الســنكروترون،  ملركــز  األوىل  للمرحلــة 
جانــب تحقيــق التعــاون املبــارش بــني أعضــاء 
فــرق البحــث األردنيــة ملناقشــة املشــاريع 
الشــبكة  أعضــاء  مــن  املقرتحــة  البحثيــة 
األردنيــة ملســتخدمي ضــوء الســنكروترون 

ــز. ــر املرك ــن عم ــة األوىل م ــة املرحل وخاص
 

ــي شــارك  ــكات أن الورشــة الت وأوضــح الوري
ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــا ع فيه
الجامعــات  يف  العليــا  الدراســات  وطلبــة 
األردنيــة والباحثــني مــن القطاعــات التنمويــة 
األردنيــة املختلفــة، جــاءت لتؤكــد حــرص 
ــم  ــالتها يف دع ــق رس ــى تحقي ــات ع الجامع
ــك  ــدار، وكذل ــاءة واقت ــي بكف ــث العلم البح
وتقديرهــا  التنمويــة  القطاعــات  حــرص 
ألهميــة البحــث العلمــي يف تعزيــز القــدرات 

العلميــة والتكنولوجيــة يف األردن.

مــن جانبــه قــال عميــد كليــة العلــوم يف 
الجامعــة الدكتــور ســامي محمــود إن أهميــة 
ــف واســتخدام ضــوء الســنكروترون يف  توظي
ــة ذات  ــن الطبيع ــع م ــة تنب األبحــاث العلمي

ــتخدام. ــذا االس ــددة له ــب املتع الجوان

ملركــز  األردنيــة  الوطنيــة  اللجنــة  عقــدت 
مــع  بالتعــاون    )SESAME( الســنكروترون 
كليــة العلــوم يف الجامعــة األردنيــة الورشــة 
ــز  ــة التاســعة ملســتخدمي مرك ــة األردني العلمي

. الســنكروترون 

وهدفــت الورشــة إىل اســتقطاب الكفــاءات 
العلميــة الوطنية وتشــكيل أنويــة الفرق البحثية 
التــي تســتخدم ضــوء الســنكروترون يف أبحاثهــا 
العلميــة ســعيا لالرتقــاء مبســتوى النتاجــات 
العلمية والوصول بالباحثــني األردنيني إىل مصاف 
الباحثــني الدوليــني ممن لهم إســهامات جليلة يف 
حقــول املعرفة، والرقي باملجتمع البري بشــكل 
عــام مــن خــالل رفــع ســوية البحــث العلمــي.

 
ــز  ــة ملرك ــة األردني ــة الوطني ــس اللجن ــال رئي وق
الســنكروترون الدكتــور عبــد الحليــم الوريــكات 
ــات  ــتجابة لتوصي ــاء اس ــة ج ــاد الورش إن انعق
الــورش العلميــة األردنيــة الســابقة، وتنفيــذا 
لرؤيــة واســرتاتيجيات اللجــان الوطنيــة األردنيــة 
ملركــز الســنكروترون بهــدف تعريــف األردنيــني 
باملركــز، ومشــاريع األبحاث العلميــة يف املجاالت 

املختلفــة الســتخدامات ضــوء الســنكروترون.
 

وأشــار الوريكات إىل الفوائد العديدة التي ســوف 
يجنيهــا الباحثــون األردنيــون مــن االســتخدامات 
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ورش عمل حول حزمة متطلبات الجامعة الجديدة وتطبيقات 
نظام التعلم المدمج

نظمها مكتب تنسيق متطلبات الجامعة

وأوضــح أن حزمــة املتطلبــات تقــوم عــى 
شــقني رئيســيني يتمثــل األول يف الربنامــج 
التحضــريي أو التأســيي؛ والثــاين يف متطلبات 

ــة. ــة واالختياري ــة اإلجباري الجامع

ملجدوبــة:  وفقــا  أبعــاد  ثالثــة  وللحزمــة، 
مهــاري ومعــريف ووجــداين، ولــكل بعــد منهــا 
مســتويان، واحــد أســايس مبتــدئ والثــاين 
أكــر تقدمــاً وعمقــاً. أمــا األســايس فيتوقــع أن 
يأخــذه الطلبــة يف الفصــل األول، وأمــا الثــاين 
فيــوزع عــى بقيــة الفصــول، حســب الخطــط 

ــات. ــادية للكلي االسرتش

قــدم املحــارضات كل مــن الدكتــور مجدوبــة 
ــات الجامعــة  ــر مكتــب تنســيق متطلب ومدي
الدكتــور حمــزة الخوالــدة و الســيد وليــد 

ــن )إدراك(. ــال ع ــدار ممث ب

ناقشــت الورشــة الثانيــة مــادة "الحضــارة 
اإلنســانية" عــى طريقــة التعلــم املدمــج 
وأســاليب تدريســها عــى نحــو غــري تقليــدي، 
مــع الرتكيــز عــى الهــدف مــن طرحهــا وهــو 

ــر. ــى اآلخ ــاح ع االنفت

ــادة  ــول م ــة ح ــة تعريفي ــدت ورش ــام عق في
ــة  ــع مؤسس ــاون م ــة" بالتع ــة الوطني "الثقاف
امللكــة رانيــا العبداللــه للتعليــم والتنميــة 
 15 يف  الجانبــان  يطرحهــا  التــي  )إدراك( 
ــدرس عــى نظــام  شــعبة الفصــل الحــايل، وت

ــج. ــم املدم التعل

وقــال نائــب رئيــس الجامعــة الدكتــور أحمــد 
مجدوبــة إن الــورش هدفــت إىل الرتكيــز عــى 
ــات  ــة املتطلب ــرح حزم ــة لط ــة الجامع سياس
الجديــدة واالنتقــال مــن التعليــم إىل التعلــم 

ــق. ومــن التنظــري إىل التطبي

ضمــن توجهــات الجامعــة األردنيــة يف إعــادة 
ــة  ــر العملي ــم لتطوي ــات التعل ــة نتاج صياغ
ــدي  ــم التقلي ــن التعلي ــا م ــة ونقله التعليمي
إىل التعليــم االبداعــي نظــم مكتــب تنســيق 
عمــل  ورش  سلســلة  الجامعــة  متطلبــات 
ــدة  ــة الجدي ــات الجامع ــة متطلب ــول حزم ح

ــج. ــم املدم ــام التعل ــات نظ وتطبيق

العامــة  محاورهــا  يف  الــورش  وتناولــت 
موضوعــات االنتقــال مــن ثقافــة التعليــم 
ثقافــة  إىل  التقليديــة،  وطرائقــه  بأســاليبه 
التّعلــم مبكوناتهــا وأدواتهــا العريــة، القامئــة 
عــى املــزج بــني اللقــاءات الصفيــة التشــاركية 

والتعلــم اإللكــرتوين التفاعــي.

"مهــارات  مــادة  ناقشــت  األوىل  الورشــة 
التعلــم والبحــث العلمــي" التــي طرحتهــا 
الجامعــة هــذا الفصــل يف أربــع شــعب، فيــام 
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نحو سياسات وطنية لتحويل النفايات إلى طاقة
في ورشة عمل عالمية...

ــملت  ــدة  ش ــع ع ــاركون مواضي ــاول املش وتن
مدينــة عــامن كواحــدة من ضمــن 100 مدينة، 
وخــربة أمانــة عــامن الكــربى يف اســتغالل 
النفايــات وتوليــد الغــاز الحيــوي مــن مكبــات 
النفايــات ومحطــات معالجــة امليــاه العادمــة 
ــة  ــا، باإلضاف ــة منه ــة الكهربائي ــاج الطاق وإنت
إىل إمكانيــة إنتــاج الســامد العضــوي مــن 
ــر  ــث والتطوي ــة، وكان للبح ــات الحيوي النفاي
ــرض  ــم ع ــد ت ــة فق ــذه الورش ــارز يف ه دور ب
ــة  ــاث العلمي ــض األبح ــات بع ــج ومخرج نتائ
ورســائل املاجســتري فيــام يخــص إنتــاج مــواد 
مســاعدة عــى رفــع كفــاءة تحويــل النفايــات 

ــوي.  ــود حي ــة الســائلة إىل وق الحيوي

وعــى هامــش الورشــة قــام املشــاركون بزيــارة 
ميدانيــة إىل مكــب الغبــاوي ومحطــة الســمرا 
الغــاز  )محطــة  العادمــة  امليــاه  ملعالجــة 
ــة  ــة األردني ــى التجرب ــالع ع ــوي( واالط الحي
فيــام يخــص توليــد الغــاز الحيــوي يف النفايات 
املطمــورة وأيضــاً مــن الحــأة الناتجــة يف 

ــمرا. ــة الس محط

مــن جانبــه أكــد )ممثــل املركــز يف شــبكة 
املصــادر الطبيعيــة CNRD( الدكتــور حســام 
ــث  ــة حي ــوع الورش ــة موض ــة أهمي الخصاون
إنهــا متثــل خــط وصــل بــني قطــاع امليــاه 
ــه  ــا إىل رضورة توج ــات، الفت ــة والنفاي والطاق

ــة. ــول العلمي ــذه الحق ــات له الجامع

ســعيدان  معتصــم  للدكتــور  حديــث  ويف 
ــاد  ــة، أش ــة والبيئ ــاه والطاق ــز املي ــر مرك مدي
العــام  القطــاع  بــني  التشــاركية  بأهميــة 
والخــاص واألكادميــي يف إيجــاد حلــول فعالــة 
ومجديــة اقتصاديــا إلدارة النفايــات وتدويرهــا 
ــل  ــة كبدائ ــاع الطاق ــد قط ــتغاللها يف رف واس

مســتدامة للوقــود األحفــوري.

ــة  ــج مشــاريع تطبيقي وعرضــت الورشــة لنتائ
وبحثيــة ركــزت عــى املناطــق املتــررة مــن 
النفايــات  إدارة  قطــاع  وبالــذات  الالجئــني 
البلديــة وإمكانيــة تحويلهــا إىل طاقــة مــن 
خــالل إنتــاج الغــاز الحيــوي واســتغالله يف 
إىل  باإلضافــة  الكهربائيــة،  الطاقــة  إنتــاج 
ــة  ــأة الناتج ــتغالل الح ــدوى اس ــة ج إمكاني

ــة. ــاه العادم ــة املي ــات معالج ــن محط م

عقــد مركــز امليــاه والطاقة والبيئــة  يف الجامعة 
"النفايــات  بعنــوان  عامليــة  عمــل  ورشــة 
إىل طاقــة: تحديــات وحلــول"  وبالتعــاون 
 )CNRD( مــع شــبكة املصــادر الطبيعيــة
وبدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  
)UNDP( شــارك فيهــا خــرباء وباحثــون مــن 
األردن وأملانيــا وأندونيســيا ومــن مختلــف 
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة واألكادمييــة.

وقــال نائــب رئيــس الجامعــة األردنيــة لخدمــة 
املجتمــع/ رئيــس فــرع العقبــة الدكتــور موىس 
ــة ال  ــات الورش ــه فعالي ــدى افتتاح ــوزي ل الل
ــال يف  ــات أن تلعــب دورهــا الفع ــد للجامع ب
نقــل املعرفــة والتكنولوجيــا وإجــراء دراســات 
جــدوى اقتصاديــة لهــذه املشــاريع ونقــل 
و  املتقدمــة  الــدول  يف  األجنبيــة  الخــربات 

ــا يف األردن. ــة تطبيقه ــة إمكاني دراس

ــل هــذه  ــد مث ــة عق ــوزي إىل أهمي ــار الل وأش
التــي تخــرج بتوصيــات تســهم  اللقــاءات 
وتدعــم الجهــود واملســاعي يف إعداد سياســات 
وطنيــة واســرتاتيجيات محليــة ترتقــي بــإدارة 

ــة. ــات املتكامل ــادر والنفاي املص
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توليفة من الخبرات والتجارب حول األطر الوطنية للمؤهالت 
في ورشة إقليمية عقدتها الجامعة بالتعاون مع إيراسموس بلس الوطني

بالتعــاون  العلميــة  والربامــج  للمشــاريع 
العــايل يف األردن  التعليــم  مــع مؤسســات 
مســتعرضا عــددا منهــا ومــا حققتــه مــن 
يف  القــدرات  تعزيــز  يف  أســهمت  نتائــج 

التعليــم العــايل.

بحســب  جلســاتها  يف  الورشــة  وناقشــت 
ــة  ــودة يف كلي ــؤون الج ــد لش ــاعد العمي مس
ــق  ــو فري ــة، عض ــة يف الجامع ــوم الرتبوي العل
مكتــب  العــايل/  التعليــم  تطويــر  خــرباء 
ــاال  ــورة دي ــي الدكت ــس الوطن ــموس بل إيراس
حميــدي جملــة مــن املحــاور أبرزهــا أهميــة 
تأســيس أطــر وطنيــة للمؤهــالت ورضورة 
ــدول  ــادل خــربات عــدد مــن الخــرباء يف ال تب
العربيــة الذيــن قدمــوا أحــدث مــا توصلــت 
أطــر  مجــال  يف  املشــاركة  الــدول  إليــه 

املؤهــالت.
 

ــع  ــر الوض ــية لتطوي ــات نقاش ــت حلق وتناول
الراهــن يف ضــوء مــا قدمــه الخبــري اإليرلنــدي  
برايــان ماجــور، حيــث تناولــت محارضتــه 
الوطنيــة  األطــر  حــول  أوروبيــا  منوذجــا 
وتبعتهــا  إيرلنــدا  دولــة  يف  للمؤهــالت 
ــا  ــة يف دول أوروب ــات املتبع ــة السياس مناقش
ــع  ــا م ــة وربطه ــق باألطــر الوطني ــام يتعل في
التعلــم مــدى الحيــاة وقيمتهــا اإلقليميــة.

ــة  ــال محافظــة إن هــذه الورشــة اإلقليمي وق
تبعــا ملوضوعهــا  بالغــة  أهميــة  تكتســب 
الــذي يحظــى باهتــامم بالــغ مــن قبــل أكــر 
مــن )150( دولــة عامليــة، مؤكــدا ســعي 
ــي للمؤهــالت  األردن إىل تأســيس إطــار وطن
يضمــن تطويــر الشــفافية واملقاربــة بــني 
بــأن األطــر  الوطنيــة، ومنوهــا  املؤهــالت 
ــب  ــا يرتت ــوى مل ــة قص ــغ أهمي ــة تبل الوطني
ــا  ــم وربطه ــات التعل ــوض بنتاج ــا النه عليه

مبتطلبــات ســوق العمــل.

مــن جانبــه تطــرق مديــر مكتــب إيراســموس 
ــا  ــو الهيج ــد أب ــور أحم ــي الدكت ــس الوطن بل
يف مداخلتــه للحديــث عــن الورشــة التــي 
عقــدت عــى مــدار يومــني وشــارك فيهــا 
عــدد كبــري مــن الخــرباء مــن دول عربيــة 
ولبنــان  وســوريا  ومــر  الجزائــر  هــي: 
وفلســطني وتونــس واملغــرب باإلضافــة إىل 
األردن، ودول أوروبيــة مثــل ايرلنــدا وبلجيــكا 
ــارب  ــات والتج ــربات والسياس ــادل الخ إىل تب
ــام  ــدول في ــك ال ــا تل ــي تنتهجه ــة الت الناحع

ــالت. ــة للمؤه يتعلــق باألطــر الوطني

ــاد األورويب  ــفري االتح ــب س ــار نائ ــدوره أش ب
ــدور  ــه إىل ال ــا يف كلمت ــم الفي ــيد إبراهي الس
األورويب يف متويلــه  االتحــاد  يلعبــه  الــذي 

والبحــث  العــايل  التعليــم  وزيــر  افتتــح 
العلمــي الدكتــور عــادل الطويــي أعــامل 
ــة  ــا  الجامع ــي عقدته ــة الت ــة اإلقليمي الورش
األردنيــة  بالتعــاون مــع مكتــب إيراســموس 
الوطنيــة  األطــر  حــول  الوطنــي  بلــس 

األوروبيــة. للخــربة  وفقــا  للمؤهــالت 

ــور  ــت بحض ــي افتتح ــة الت ــت الورش وهدف
ــة  ــي محافظ ــور عزم ــة الدكت ــس الجامع رئي
مجــال  يف  ومتخصصــني  خــرباء  ومشــاركة 
ودول  األردن  يف  العــايل  التعليــم  تطويــر 
جنــوب حــوض البحــر األبيــض املتوســط، إىل 
تبــادل الخــربات واملعرفــة بــني املشــاركني مــن 
ــول  ــني ح ــرباء األوروبي ــة والخ ــدول العربي ال
ــة املتعلقــة باملؤهــالت وصــوال  األطــر الوطني
إىل تصــور واضــح للــروط الواجــب توافرهــا 
التــي  العلميــة  والدرجــات  املؤهــالت  يف 

ــرد. ــا الف ــل عليه يحص

كلمتــه خــالل حفــل  الطويــي يف  وأكــد 
وطنيــة  أطــر  وجــود  رضورة  االفتتــاح 
ــامم  ــريا إىل اهت ــة، مش ــكل دول ــالت ل للمؤه
ــره   ــعيه إىل تطوي ــوع وس ــذا املوض األردن به
واملــي بــه قدمــا مــن خــالل تشــكيل لجــان 
متخصصــة ملتابعتــه نظــرا ألهميتــه  وملــا 

يســتقطبه مــن اهتــامم عاملــي واســع.    
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دورات لتحسين جودة عملية التعلم 
والتعليم وتوفير وسائل تواكب التطورات 

وتالئم الطلبة

يعقدها مركز االعتماد وضمان الجودة ضمن خطة تدريب سنوية

والباحثــني يف مختلــف الكليــات واملراكــز.

ــة  وتلقــى املشــاركون تدريبــات حــول كيفي
باســتخدام  واملونتــاج  الفيديوهــات  إدارة 
ــة  ــة وآلي ــهلة واملجاني ــر الس ــج التحري برام
بالتعلــم  الخاصــة  املواقــع  عــى  رفعهــا 

اإللكــرتوين.

التعلــم والتعليــم والتقييــم يف الجامعــة، يعقد 
التدريبيــة  الــدورات  مــن  سلســلة  املركــز 
ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ ــتهدف أعض ــي تس الت

ــم  ــا، وتالئ ــورات والتكنولوجي ــب التط تواك
ــة. ــة الطلب كاف

ــا  ــورة دان ــدورة التــي قدمتهــا الدكت وتناولــت ال
القضــاة من كلية امللك عبداللــه الثاين لتكنلوجيا 
املعلومــات أســس وآليــات إعــداد الفيديوهــات 

والربمجيــات املســتخدمة يف إنتاجهــا.

التــي  الســنوية  التدريــب  خطــة  ضمــن 
يعكــف مركــز االعتــامد وضــامن الجــودة عــى 
تنفيذهــا بهــدف تطويــر الربامــج ووســائل 

جــاءت الــدورة ضمــن برنامــج متكامــل 
ــة  ــري تقليدي ــية غ ــاقات تدريس ــداد مس إلع
باســتخدام مختلــف الوســائط املتعــددة، 
وضمــن إجــراءات شــعبة التطويــر يف مركــز 
االعتــامد وضــامن الجــودة لتحســني جــودة 
الجامعــة  يف  والتعليــم  التعلــم  عمليــة 
وتوفــري وســائل تعلــم حديثــة ومتعــددة 

تصميم ومونتاج الفيديوهات التعليمية وتضمينها ملواقع التعلم اإللكرتوين
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علميــة،  موضوعــات  مــن  طرحتــه  ومــا 
عمــي  تطبيــق  إجــراء  إىل  باإلضافــة 
لكيفيــة كتابــة مــروع – دراســة حالــة 

مــروع ســابق.

ــن  ــف للتامري ــرس الص ــى أن يك ــف، ع الص
تتعلــق  التــي  املناقشــات  أو  واملشــارريع 

باملوضــوع املــراد تعلمــه. 

ــاور  ــدورة مح ــالل ال ــالمية خ ــاول الس وتن
باملشــاريع  التعريــف  شــملت  رئيســية 
)إيراســموس  برنامــج  ضمــن  األوروبيــة 
ــايل  ــم الع ــدرات يف التعلي ــاء الق ــس( لبن بل
التــي  واملواضيــع  لهــا  العامــة  واألطــر 
تناولتهــا، والتعريــف مبشــاريع إيراســموس 
بلــس التــي فــازت بهــا الجامعــة األردنيــة 

التعلــم  لنمــوذج  كليمــر  عرضــت  فيــام 
ــة  ــذي يركــز عــى إطــالع الطلب املعكــوس ال
عــى مقاطــع فيديــو أو ملفــات صوتيــة 
أوقــات  خــارج  الوســائط  مــن  أو غريهــا 

مــن الــدورات التــي عقدهــا املركز أيضــا دورة 
ــموس  ــة )إيراس ــاريع األوروبي ــوان" املش بعن
بلــس( / كتابــة وإدارة املشــاريع- تدريــب 
ــا زهــاء الــــــ )50( مــن  عمــي"، شــارك فيه
أعضــاء الهيئــة التدريســية والباحثــني وقدمهــا 
أســتاذ الهندســة امليكانيكيــة الدكتــور أحمــد 

الســالمية.

املحارضتــان  قدمتهــا  التــي  الــدورة  أمــا 
مــن  كليمــر  وامييــي  نعيمــي  تســنيم 
ــى آخــر  ــزت ع ــة، رك ــات االجنبي ــة اللغ كلي
ــاليب  ــة يف مناهــج وأس املســتجدات املتعلق

الحديثــة. التدريــس 

التعلــم  النعيمــي منــوذج  حيــث قدمــت 
املبنــي عــى املشــاريع واملهــام باعتبــاره 
ــه  ــس يكتشــف في ــا للتدري منهجــا ديناميكي
الحقيقيــة  املشــاكل والتحديــات  الطالــب 
يف العــامل املحيــط، مشــرية إىل أن منــوذج 
واملهــام  املشــاريع  عــى  املبنــي  التعلــم 
يكســب الطلبــة املهــارات عــرب العمــل يف 
روح  أن  و  صغــرية،  تعاونيــة  مجموعــات 
ــة  ــخ املعرف ــط يرس ــم النش ــاركة والتعل املش
مقارنــة مــع املعلومــات التــي كان يحصلــون 
عــى  القامئــة  التقليديــة  بالطــرق  عليهــا 

التلقــني.

كتابة وإدارة املشاريع األوروبية )إيراسموس بلس(

االتجاهات الحديثة يف التدريس الجامعي
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وعــرض فريــق الجامعــة األردنيــة اإلنجــازات 
تطويراملحتــوى  موضــوع  يف  املتحققــة 
ــم يف  ــل للص ــة األم ــة مدرس ــي لطلب التدري
إطــار عمــل مــروع إم ايكــويت، أســفرت عــن 
مناقشــات مثمــرة لتحســني عمليــة التطويــر.

ورشــات  عقــد  بأهميــة  الســالمية  ونــّوه 
تدريبيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية تعميــام 
ــن مشــاريع ايراســموس  ــدة املرجــوة م للفائ
ايكــويت"  "ام  مــروع  أن  موضحــا  بلــس، 
ضمــن  األورويب  االتحــاد  مــن  املدعــوم 
يقــدر  مببلــغ  بلــس  ايراســموس  برامــج 
ــالث  ــه ث ــارك في ــورو تتش ــون ي ــوايل ملي بح
جامعــات أوروبيــة وثــالث جامعــات أردنيــة 
هــي الجامعــة األردنيــة وجامعــة العلــوم 
ــم  ــمية، ت ــرية س ــة األم ــا وجامع والتكنولوجي
العمــل  ورش  مــن  العديــد  عقــد  خاللــه 
ــة يف  ــة إىل اســتخدام األجهــزة املحمول الهادف
التعليــم وإعطــاء فــرص التعليــم للجهــات 

األقــل حظــاً يف املجتمــع.

التعليــم والوصــول عــن بعــد إىل مصــادر 
تعليميــة إثرائيــة للــامدة الدراســية.

 
ــة  ــن جامع ــروع م ــل امل ــق عم ــدم فري وق
ريفينســبورن للتعليــم العــايل يف بريطانيــا 
املحتــوى  وتحريــر  تطويــر  يف  جلســة 
 Camtasia برنامــج  باســتخدام  التعليمــي 
عــى مــدى يومــني بالتعــاون مــع مركــز 
فيهــا  شــارك  الجــودة  وضــامن  االعتــامد 
أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن مختلــف 

األكادمييــة. األقســام 

ــامن  ــط وض ــرى يف ضب ــة أخ ــدت جلس وعق
الجــودة لتقنيــات التعليــم قدمهــا فريــق 
نيــد"  "يــو  مــن جامعــة  املــروع  عمــل 
للتعليــم املفتــوح يف إســبانيا، فيــام قــدم 
فريــق مــن جامعــة بلوفديــف يف بلغاريــا 
التعليمــي  املحتــوى  تحريــر  يف  جلســة 
التعلــم  منصــة  باســتخدام  وتطويــره 

.Dipseil اإللكــرتوين 

سلســلة مــن ورش العمــل التدريبيــة نظمتهــا 
ــس  ــة التدري ــة ألعضــاء هيئ الجامعــة األردني
بالتعــاون مــع رشكاء مــن بريطانيــا وإســبانيا 
بلــس  إيراســموس  مــروع  يف  وبلغاريــا 
يف  التعليــم  جــودة  "تحســني  بـــ  املعنــون 
األردن لأشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة 
واالقتصاديــة(  واالجتامعيــة  )الجســدية 
باســتخدام تقنيــات األجهــزة املحمولــة )إم 

إيكــويت(".

املــروع بحســب مــا أفــاد بــه منســقه 
الدكتــور أحمــد الســالمية يهــدف إىل تحســني 
الفئــات  لتلــك  األردن  يف  التعليــم  جــودة 
املحمولــة  األجهــزة  تقنيــات  باســتخدام 
اللوحيــة،  واألجهــزة  النقــال  كالهاتــف 
ــر بعــض املســاقات  ــك مــن خــالل تطوي وذل
الدراســة  مرحلــة  يف  للطلبــة  التعليميــة 
ــدرس  ــي لل ــوى العلم ــط املحت ــة ورب الثانوي
ــة  ــة رمــز االســتجابة الريــع وتقني مــع تقني
مــا  Dipseil؛  اإللكــرتوين  التعلــم  منصــة 
يتيــح للطلبــة الحصــول عــى قــدر كاف مــن 

تحسين جودة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة باستخدام 
األجهزة المحمولة



81

ورش عمل

ــة  ــف باألنظمــة املجرب ــة إىل التعري األردني

ميــاه  اســتخدامها ملعالجــة  التــي ميكــن 

الــرف الصحــي بعــد تجميعهــا بشــكل 

ــم  ــس نظ ــص  )compendium( )أس ملخ

وتقنيــات الــرف الصحــي(، تــم نــره 

قبــل  مــن   2014 عــام  تحديثــه  بعــد 

للعلــوم  الســويري  الفيــدرايل  املعهــد 

.)EAWAG( املائيــة  والتقنيــات 

 

وتناولــت الورشــة التــي اســتمرت ثالثــة 

املعهــد  مــن  مدربــون  وقدمهــا  أيــام 

تتعلــق  محــاور  الســويري  الفيــدرايل 

بأفضــل املامرســات والتقنيــات املتطــورة 

ــي،  ــرف الصح ــاه ال ــاه ومي ــة املي ملعالج

التقنيــات.  تلــك  عــى  عمليــا  وتدريبــا 

ــر  ــبب الحف ــوث بس ــة للتل ــاه الجوفي واملي

مليــاه  املبــارش  الطــرح  أو  االمتصاصيــة، 

هــو  كــام  األنهــار  يف  الصحــي  الــرف 

الحــال مثــال يف بعــض دول شــامل إفريقيــا.

ــا  ــا واضح ــاروا إىل أن يف األردن توجه وأش

للتجمعــات  خاصــة  أنظمــة  الســتخدام 

الســكانية الصغــرية التــي ال يزيــد عــدد 

ســكانها عــن 5000 نســمة، بحيــث تعطــى 

ــا  ــف مياهه ــي تتص ــق الت ــة للمناط األولوي

للتلــوث  العاليــة  بالحساســية  الجوفيــة 

ــاه الــرف  ــا مبي واملعرضــة بســهولة لتلوثه

الصحــي وامللوثــات. 

وهدفــت الورشــة التــي شــارك فيهــا )35( 

ــني  ــس واملهندس ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م

االستشــارية  الــركات  يف  املصممــني 

أهميــة  ومختصــون  خــرباء  ناقــش 

ــاه الــرف  التعريــف بأنظمــة معالجــة مي

ــك  ــتخدمة يف ذل ــات املس ــي والتقني الصح

املشــاريع. مختلــف  يف  وتوظيفهــا 

وبينــوا خــالل ورشــة "تقنيــات معالجــة 

نظمهــا  التــي  املنزليــة"  العادمــة  امليــاه 

الجامعــة  يف  املدنيــة  الهندســة  قســم 

ــني  ــة املهندس ــع نقاب ــاون م ــة بالتع األردني

ــدويل لخدمــات إدارة  األردنيــني واملركــز ال

ــن  ــه م ــويرية )CEWAS( أن ــاه الس املي

تزويــد  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم 

ــة هــو  ــرف الصحــي التقليدي ــات ال خدم

ــة  ــة أو املفاجئ ــكانية الريع ــادة الس الزي

ــة  ــة املصاحب ــرات القري ــة بالهج واملرتبط

ومــا  والحــروب،  السياســية  للتوتــرات 

يصاحــب ذلــك مــن تعــرض ميــاه الينابيــع 

خبراء يناقشون تقنيات معالجة المياه العادمة المنزلية 
وتوظيفها في المشاريع
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تدريبــات على الـــبرنامج الـــتحضيري في
اللغتين العربية واإلنجليزية

في ورشتين استهدفتا أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات

كل مــن : الدكتــورة منــى محيــالن، والدكتــورة 
اللــه  عطــا  والدكتــور  الشــوابكة،  ســمية 
ــة  ــة االنجليزي ــعبة اللغ ــس ش ــا،  ورئي الحجاي
الدكتــور زيــدون الــرع، والدكتــورة كيــي 
ــد  ــو الحــاج وهن طــه، واألســتاذتني ســامية أب
ــن  ــري م ــون الدوي ــورة ميس ــاهني، والدكت ش

ــة. ــوم الرتبوي ــة العل كلي

ــي  ــات، والتغــريات الت ــز اللغ ــارات يف مرك امله
طــرأت عــى املــواد الجديــدة فضــال عــن 
ــق  ــات وطرائ ــل املنهجي ــول أفض ــث ح الحدي
التدريــس الواجــب اتباعهــا يف مــواد املهــارات 

واألساســيات.

يذكــر أن الورشــتني اللتــني اســتمرت أعاملهــام 
يومــا واحــدا حــارض فيهــام مــن مركــز اللغــات 

برعايــة ومشــاركة نائــب رئيــس الجامعــة 
األردنيــة لشــؤون الكليــات اإلنســانية الدكتــور 
اللغــات يف  أحمــد مجدوبــة، عقــد مركــز 
ــاء  ــني األوىل ألعض ــتني تدريبيت ــة ورش الجامع
الهيئــة التدريســية مــن مدرســني ومحارضيــن 
غــري متفرغــني يف شــعبة اللغــة العربيــة يف 
ــة  ــعبة اللغ ــم يف ش ــة لنظرائه ــز، والثاني املرك
اإلنجليزيــة بهــدف تهيئتهــم لتدريــس الربنامج 
ــة  ــة واالنجليزي ــني العربي ــريي يف اللغت التحض

ــل. ــكل فاع بش

وخــالل افتتــاح أعــامل الورشــتني تحــدث 
مجدوبــة يف كلمتــه حــول التغــريات التــي 
بحزمــة  يتعلــق  فيــام  الجامعــة  أجرتهــا 
متطلبــات الجامعــة والفلســفة مــن إحداثهــا، 
مشــريا إىل أن الهــدف منهــا هــو االنتقــال 
بالطالــب مــن مرحلــة التعليــم إىل مرحلــة 
ــري إىل  ــم النظ ــة التعلي ــن مرحل ــم، وم التعل

التطبيــق العمــي.
وأكــد مجدوبــة أن هــذه التغــريات جــاءت 
العلمــي  والتطــور  العــر  روح  لتواكــب 
الحاصــل لطرائــق التدريــس الحديثــة، وترمــي 
ينعكــس  مــا  واألداء  املحتــوى  تحســني  إىل 
إيجابــا عــى مخرجــات العمليــة التعليمــة يف 

الجامعــة.

وأكــد مديــر مركــز اللغــات الدكتــور زيــاد 
فيهــام  شــارك  التــي  الورشــتني  أن  قوقــزة 
العــرات مــن األســاتذة واملحارضيــن، جاءتــا 
مبثابــة دورات توجيهيــة بهــدف إطالعهــم 
ــذي  ــايب ال ــري اإليج ــة التغ ــم بطبيع وتعريفه
طــرأ ســواء عــى املحتــوى واملنهجيــات أو 
عــى توزيــع الدرجات، يف ســبيل تجويــد األداء 
وتوحيــد منهجيــات التدريــس بشــكل يجعــل 
ــذات  ــذات املعلومــات  ول الطالــب يتعــرض ل
املنهجيــة للــامدة التــي يطرحهــا املركــز يف 

ــعب. ــع الش جمي

وأشــار قوقــزة إىل أن الورشــتني قدمتــا مــن 
أســاتذة ومحارضيــن عرضــوا فيهــا أوراق عمل 
ــواد  ــس م ــابقة يف تدري ــم الس ــول تجاربه ح
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"األردنية" تستحدث بكالوريوس اللغتين 
الفرنسية واإلنجليزية

تأكيدا على رؤيتها في التوسع في برامجها األكاديمية المتزامنة مع حاجة السوق المتزايدة

ــد  ــص الجدي ــذا التخص ــتحداث ه إىل أن اس
ســوق  يتطلبهــا  ملحــة  رضورة  أصبــح 
العمــل األردين الــذي بــات يســتثمر يف أكــرب 
قطاعاتــه الحيويــة التــي تدعــم االقتصــاد 
ــري  ــية وغ ــركات الفرنس ــربى ال ــي ك الوطن
الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة، األمــر الــذي 
ترتــب عليــه الحاجــة إىل خريجــني مؤهلــني 
ــب  ــية إىل جان ــة الفرنس ــن اللغ ــني م متمكن
اللغــة اإلنجليزيــة، مــا يســهم يف متكنهــم 
وقدرتهــم عــى شــغل الوظائــف واملناصــب 

ــركات. ــك ال ــر يف تل ــي تتوف الت

الدكتــور  األجنبيــة  اللغــات  كليــة  عميــد 
محمــود الرعــة أكــد يف تريــح صحــايف لــه 
ــوس يف تخصــص  أن طــرح برنامــج البكالوري
ــأنه  ــن ش ــة م ــية واإلنجليزي ــني الفرنس اللغت
التميــز  نحــو  الكليــة  بخريجــي  الدفــع 

مطلــع  الجامعــة  يف  األجنبيــة  اللغــات 
ــام 2018-2017  ــدرايس األول للع ــل ال الفص
ــني الفرنســية  ــوس يف اللغت برنامــج البكالوري
ــزدوج  ــد م ــج جدي ــو برنام ــة وه واإلنجليزي
)لغــة فرنســية- لغــة إنجليزيــة( عــى غــرار 
الربامــج األكادمييــة املزدوجــة التــي يطرحهــا 
يف  واألوروبيــة  اآلســيوية  اللغــات  قســام 

الكليــة.

كتخصــص  الربنامــج  اســتحداث  مــربارات 
 )146( ســاعات  بعــدد  جديــد  مــزدوج 
برنامــج  ســاعة معتمــدة يف ظــل وجــود 
البكالوريــوس يف اللغــة الفرنســية وآدابهــا 
ــام 1987،  ــذ الع ــذي يطرحــه القســم من وال
ــة،  ــرة طارئ ــة أو فك ــدة الصدف ــن ولي مل تك
بعــد مشــاورات ومباحثــات  بــل جــاءت 
زخمــة عقدهــا مجلــس القســم وأفضــت 

ــة  ــة العتيبــي - تأخــذ الجامعــة األردني فادي
عــى عاتقهــا كواحــدة مــن أبــرز املؤسســات 
التعليميــة مهمــة تطويــر التعليــم والوصــول 
وراقيــة،  متقدمــة  مســتويات  إىل  بــه 
مخرجاتهــا  تعزيــز  إىل  الدائــم  والســعي 
العلميــة خدمــة لكافــة القطاعــات الحيويــة 
ــو  ــا ه ــرح كل م ــالل ط ــن خ ــع م يف املجتم
جديــد ومفيــد وعــري يتوافــق مــع رغبــات 
وطموحــات الشــباب الذيــن هــم صنــاع 
املســتقبل، ويخــدم ســوق العمــل املتجــدد.

 
وتأكيــدا عــى رؤيتهــا يف التوســع يف برامجهــا 
األكادمييــة املتزامنــة مــع حاجــة الســوق 
مبواصفــات  مســلح  لشــباب  املتزايــدة 
خــوض  مــن  متكنهــم  مميــزة  وظيفيــة 
ــدار،  ــدارة واقت ــاءة بج ــى الكف ــامره مبنته غ
كليــة  يف  الفرنســية  اللغــة  قســم  طــرح 
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ــت  ــه تربع ــاق ب ــني يف االلتح ــة الراغب الطلب
عــى عــرش أســباب اســتحداثه كتخصــص 
ــية  ــني الفرنس ــني اللغت ــا ب ــع م ــد يجم جدي
واإلنجليزيــة يف ظــل تعــر برنامــج اللغــة 
بــني  رواجــه  وعــدم  وآدابهــا  الفرنســية 

صفوفهــم.

الدراســية  الخطــة  أن  عــودة  وأوضــح 
ــم إعدادهــا باالســتعانة  ــد ت للربنامــج الجدي
ــمي  ــية يف قس ــة التدريس ــاء الهيئ ــع أعض م
اإلنجليزيــة  واللغــة  اإلنجليزيــة  اللغــة 
ــواد  ــا نســبته 60%  مل ــة مب ــة، موزع التطبيقي
ــة  ــواد يف اللغ ــة الفرنســية، و40%  مل يف اللغ
ــية  ــاور رئيس ــة مح ــاول ثالث ــة، وتتن إنجليزي

هــي: الســياحة، والرتجمــة، والتعليــم.

ــة  ــة يف الســنتني األوىل والثاني ــدرس الطلب وي
ــة،  ــية واإلنجليزي ــني الفرنس ــات اللغت متطلب
أمــا الســنتان الثالثــة والرابعــة فتطــرح فيهــا 
مــواد التخصــص املهنيــة، علــام أنــه تــم 
االتفــاق ومــن خــالل الســفارة الفرنســية 
ــربى  ــع  ك ــاون م ــات تع ــرام اتفاقي ــى إب ع
األردن  يف  املوجــودة  الفرنســية  الــركات 
ــا  ــدرب فيه الســتقبال طلبــة التخصــص للت
كــامدة  الصيفيــة  الفصــول  أحــد  خــالل 
ــه مــن املتوقــع  تدريــب عمــي ، منوهــا بأن
بــني  كبــريا  رواجــا  الربنامــج  يالقــي  أن 

صفــوف الطلبــة، ويتنبــأ لــه بالنجــاح.

توجــه  إىل  حديثــه  يف  الرعــة  وأشــار 
الجامعــة مــن خــالل كلياتهــا الســتحداث 
ــدة مل تطــرح مــن  ــدة وفري تخصصــات جدي
قبــل يف الجامعــات األخــرى ويتطلبهــا ســوق 
اللغــات  كليــة  نيــة  إىل  منوهــا  العمــل، 
األجنبيــة لطــرح برنامــج البكالوريــوس يف 
تخصــص الرتجمــة الــذي هــو قيــد الدراســة 
وســيتم  الكليــة،  إدارة  قبــل  مــن  حاليــا 
اتخــاذ قــرار طرحــه قريبــا بعــد أن يتــم 
ــي  ــات الت ــراءات واملوافق ــة اإلج ــاذ كاف اتخ

الربنامــج. يتطلبهــا 

اللغــة  قســم  رئيــس  قــال  جانبــه  مــن 
ــاك  ــور أكــرم عــودة كان هن الفرنســية الدكت
هــذا  اســتحداث  عــى  كبــريا  تشــجيعا 
التخصــص الجديــد أســوة بباقــي التخصصات 
املزدوجــة التــي تطــرح يف الكليــة كــام هــو 
)الصينية/اإلنجليزيــة(   : برامــج  يف  الحــال 
و)الروســية/  اإلنجليزيــة(  الكوريــة/  و) 
/اإلنجليزيــة(  و)الرتكيــة  اإلنجليزيــة( 
)اإلســبانية/  و  اإلنجليزيــة(  و)اإليطاليــة/ 

اإلنجليــزي(. و)األملانيــة/  اإلنجليزيــة( 

وأضــاف أن مجلــس القســم تواصــل مــع 
ــة، والســفارة  ــة الفرانكفوني ــة الجامعي الوكال
الفرنســية، وامللحقيــة الثقافيــة الفرنســية، 
مطلقــا  ترحيبــا  أبــدوا  بدورهــم  الذيــن 
ــون  ــد الع ــد ي ــج، ومب ــرح الربنام ــرة ط بفك
واملســاعدة إلنجاحــه، مشــريا إىل أن رغبــة 

واإلبــداع واالنفــراد يف ظــل حاجة مؤسســات 
ــة  ــاءات علمي ــدة لكف ــل املتزاي ــوق العم س
مؤهلــة قــادرة عــى إجــادة اللغــة الفرنســية 
ــة  ــارات مهني ــة ومه ــة ومحادث ــراءة وكتاب ق
إىل جانــب إجادتهــم للغــة اإلنجليزيــة التــي 
ــة  ــي ألي وظيف ــب رئي ــل متطل ــي باألص ه
ــة  ــات األردني ــدرة الجامع ــل ن ــل، يف ظ عم

ــص. ــذا التخص ــرح ه ــذي تط ال

ــرح  ــة يف ط ــة الطلب ــة إن رغب ــال الرع وق
ــة  ــى حاج ــادة ع ــص زي ــذا التخص ــل ه مث
ــود كادر  ــه، ووج ــة ل ــل الفعلي ــوق العم س
تدريــي مؤهــل لتدريســه، كلهــا عوامــل 
ــرة طــرح هــذا  ــد عــى فك اجتمعــت للتأكي
ــس  ــت الخم ــات قارب ــد مباحث ــروع بع امل
ســنوات تداولهــا قســم اللغــة الفرنســية مــن 
ــة  ــتتضمنها الخط ــي س ــاقات الت ــث املس حي
ــن  ــامده م ــة اعت ــق بآلي ــا تعل الدراســية، وم
قبــل مجلــي األمنــاء والعمــداء يف الجامعــة 

ــة. ــري الوطني ــب املعاي بحس

وأضــاف الرعــة متــت املوافقــة عــى طــرح 
التخصــص املــزدوج الجديــد مــن قبــل وزارة 
التعليــم العــايل بعــدد ســاعات )146( ســاعة 
معتمــدة، علــام أنــه مل يتــم إلغــاء تخصــص 
اللغــة الفرنســية وآدابهــا، بــل ظــل مطروحــا 
بالتــوازي مــع التخصــص الجديــد الــذي بــدأ 

تدريســه مطلــع الفصــل الــدرايس الحــايل.
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املنظّمــني )ليــى العاجيــب مــن الفلســفة 
وعبدالعزيــز الوثــريي مــن الهندســة( عــى 
إرشاك طــالّب مــن كليّــة الريعــة يف األســبوع، 
إضافــة إىل ورقــة حــول الفلســفة والديــن 
قّدمهــا الدكتــور نــارت قاخــون؛ وذلــك رفضــاً 
منهــم - حســبام أعتقــد – ألن تصبح الفلســفة 
وأقســامها ومناهجهــا محــض أداة ملحاربــة 
التطــرّف واإلرهــاب، وتحويلهــا مــن علــم 
ــة  إىل خطــاب "متطــرّف"، عــى حســاب ثقاف
ــالمّي  ــريّب اإلس ــر الع ــخ الفك ــة يف تاري حقيقي
بــكّل مذاهبــه، بــل أحيانــاً عــى حســاب لغــة 
عربيّــة ســليمة تُســتبدل بهــا عاّميّة تعتقــد أّن 

ــا التفكــري فلســفيّاً.   بإمكانه

وتضيــف الكــريك أن محاولــة املشــاركني إعــادة 
األمــور إىل نصابهــا العلمــّي الصحيــح: بــأن 
ــة، وال  ــؤال الحريّ ــن س ــة ع ــب املعتزل ال تغي
ــنفرى  ــفة، وال الش ــؤال الفلس ــن س ــي ع الوح
عــن ســؤال الهويّــة، وال الفــّن عــن معنــى 
التفكــري كــام تجــّى يف املشــهد املرحــّي 
الســاخر الــذي قّدمتــه الطالبــة مــرح القيــي 

ــة إذا جــاز  بطريقــة حــرة، ال بطريقــة تقليدي
ــام قدمــه  ــه في ــك كل ــد تجــّى ذل ــري، وق التعب
الطلبــة مــن محــاور ربطــت الفلســفة بغريهــا 

ــارف. ــوم واملع ــن العل م

ومــن أهــّم مــا مييّــز أســبوع الفلســفة يف 
الجامعــة األردنيّــة القائــم منــذ أربــع ســنوات، 
ــن  ــريك م ــس الك ــورة بلقي ــول الدكت ــام تق ك
قيــام  الجامعــة  يف  العربيــة  اللغــة  قســم 
ــني بالفلســفة،  مجموعــة مــن الطــالّب املهتّم
ــه  ــن تخّصصــات شــتّى، عــى تنظيم وهــم م
وانتقــاء املحارضيــن وفــق معايــري بعيــدة 
قــدر املســتطاع عــن منطــق املجاملــة والربيــق 
املزيـّـف. ولقــد ترّفــت باملشــاركة فيــه ثــالث 
ــب  ــى العاجي ــا لي ــاركتني يف آخره ــرّات، ش م
ــوم  ــي تق ــي الت ــفة وه ــم الفلس ــة قس خّريج
منــذ أعــوام عــى ضــامن اســتمراريّة األســبوع 

ــا. ــد تخرّجه ــى بع حتّ
 

وبشــكل خــاّص، حســب الكــريك، فــإّن مــا 
ميّــز أســبوع الفلســفة هــذا العــام هــو إرصار 

د. هيــا الحــوراين - للعــام الرابــع عــى التــوايل 
ــة يف  ــات مختلف ــن تخصص ــة م ــرص طلب يح
إقامــة "األســبوع  الجامعــة األردنيــة عــى 
واضــح  فهــم  مــن  منطلقــني  الفلســفي" 
ملعنــى الفلســفة بعيــدا عــن أي مفاهيــم 
مدرســية تحرهــا يف أنهــا نســق مــن املعارف 
ــة القامئــة عــى  الفلســفية أو املعــارف العقلي
التصــورات؛ إنهــا كــام يــرون العلــم بالغايــات 
األخــرية للعقــل اإلنســاين، وعليــه فهــي واحــدة 
مــن أهــم مجــاالت الفكــر يف تطلعــه للوصــول 

ــاة.  ــى الحي إىل معن

وأظهــر الطلبــة عمقــا يف قدرتهــم عــى تقديــم 
الفلســفة مبفهومهــا الدقيــق املتضمــن دعــوة 
ــون  ــي تك ــري، ول ــة يف التفك ــاق والحري لالنعت
لأفــراد  قيمــة ال بــد مــن تحررهــم يف الفكــر، 
ذلــك أنــه ليــس للعلــم بحــد ذاتــه قيمــة 

ــة. ــه أداة للحكم ــة إال بوصف حقيقي

ــم الفلســفة عــى نحــو  ــح تعل ــك يصب ويف ذل
العقــل  باســتخدام  ممكنــاً  األنحــاء  مــن 

طلبــة "األردنيــة" يطرحــون أســئلة الحرية والهويــة ومعنى التفكير 
بوعــي عميق
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ــنوات  ــع س ــدار أرب ــى م ــة ع ــف الطلب وعك
عــى إقامــة أســبوعهم بعيــدا عــن الصبغــات 
الرســمية يف شــكله، وبعيــدا عــن الخطــاب 
العــام يف مضمونــه؛ فغالبيــة أوراقــه هــي 
تخصصهــم،  كان  أيــا  بالفلســفة  ملشــتغلني 
والفلســفة  والديــن،  الفلســفة  فناقشــوا 
والعلــم، والفلســفة واألدب، والفلســفة واللغة، 
والفلســفة والسياســة قدمهــا مــن هــو قــادر 
عــى تقديــم ورقــة معرفيــة جيــدة بأســلوب 
يفهمــه الجميــع بهــدف نــر الفلســفة يف 
ــه  ــي بشــكل بســيط ال تثقل ــع الجامع املجتم
الخطابــات التــي يلقيهــا مــن يزعمــون احتكار 

ــة. املعرف

موعــده  حفظــوا  األســبوع  هــذا  متابعــو 
جــزء  ألنهــم  عــام؛  كل  ينتظرونــه  وباتــوا 
ــوح  ــو مفت ــط، فه ــورا فق ــوا جمه ــه وليس من
ــوى  ــدم محت ــى أن يق ــاركة ع ــود املش ــن ي مل
معرفيــا جيــدا، وال يقتــر عــى طلبــة بأعينهم 
للمشــاركة يف التنظيــم، فاملهــام تتــوزع تطوعــا 
وتربعــا مــن الطلبــة أنفســهم بــني تصويــر 
الجلســات واملحــارضات وتوثيقهــا، ونرهــا 
عــى الصفحــة الخاصــة باألســبوع عــى مواقــع 
التواصــل االجتامعــي يتــربع أيضــا أحــد الطلبة 

ــائها.  ــا وإنش بتصميمه
  

القــراءة الذاتيــة والبحث الشــخيص بعيــداً عن 
االختصــاص األكادميــي، وذلــك مــام ســاعد عى 
جعــل األســبوع أقــرب اىل الجمهــور واملتلقــي، 
ــاط الفلســفة باالختصــاص  وجعــل فكــرة ارتب

واألكادمييــا والحالــة النخبويــة أقــل حضــوراً.
ــع  ــاول األســبوع الفلســفي عــى مــدى أرب تن
ســنوات عــددا مــن املواضيــع واألفــكار التــي 
كان  إن  بالواقــع  حقيقيــاً  ارتباطــاً  ترتبــط 
االجتامعــي أو الشــخيص وحتــى الســيايس، 
مــن الفلســفة وعالقتهــا بالعلــم الطبيعــي، إىل 
ــينام  ــفة بالس ــة الفلس ــن وعالق ــفة الدي فلس
مــع  متاســاً  أكــر  وأســئلة  واألدب،  والفــن 
ــة. ــة والهوي ــؤال الحري ــة كس ــا الراهن القضاي
وعــن فكــرة األســبوع الفلســفي تقــول خريجة 
ــدأت  ــا ب ــى العاجيــب إنه قســم الفلســفة لي
قبــل أربــع ســنوات مبقــرتح مــن الدكتــور رضار 
ــم إىل رضورة  ــت نظره ــني لف ــني ح ــي ياس بن
تنظيــم نشــاط خاص باليــوم العاملي للفلســفة 
ــث مــن شــهر  ــس الثال ــذي يصــادف الخمي ال
تريــن الثــاين مــن كل عــام، فانبثقــت فكــرة 
بعيــدة عــام هــو مألــوف وتقليــدي مــن إقامة 
ــرة، وأصبحــت نشــاطا  ــدوة أو محــارضة عاب ن
ــة  ــى طلب ــط ع ــتمل فق ــا ال يش ــا بحت طالبي
القســم بــل جميــع الطلبــة املهتمني بالفلســفة 

يف الجامعــة، أســميناه األســبوع الفلســفي.

ــة  ــوغ الطلب ــى بل ــل ع ــان، دلي ــة وإتق بحرفي
مســتوى معرفيــا ميكــن مــن خاللــه أن نأمــل 
بحركــة فكريــة طالبيــة قــادرة عــى مواجهــة 
كل محــاوالت حرهــا يف صــورة منطيــة لطلبة 
تقليديــني، بــل هــم طلبــة يقاومــون يك ال 
تبقــى الفلســفة رهينــة أي مــزاج ســيايّس مــن 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــرتاث م ــل بال ــة، أو جه جه
الدكتــور نــارت قاخــون مــن جامعــة آل البيت 
األردنيّــة  الجامعــة  احتفــاء طلبــة  وصــف 
بالفلســفة أنــه فلســفّي بنفســه؛ فهــو تنظيــم 
ــون  ــري ليك ــعلة تن ــوا ش ــة أرادوا أن يكون طلب
بربنامجــه  فلســفيّاً  بالفلســفة  احتفاؤهــم 
ــب عــى مصاعبــه، فاملحــاور  وإعــداده والتغلّ
ــع  ــفة والواق ــئلة الفلس ــتبك بأس ــة تش حقيقيّ
عاليــة  ومشــاركاتهم  منــه،  تنطلــق  الــذي 
املســتوى تنبــئ عــن وعــي حقيقــّي ومحاوالت 
جــادة الجــرتاح مقامــات فلســفيّة تبــّث األمــل 
ــا. ــات وجذريّته ــّدة التّحديّ ــم ش ــادم رغ بالق

وقــد كان تنظيــم الطّلبــة كــام يــرى مثــاالً 
لذلــك الحــراك الثّقــايفّ الــذي مُيكــن للجامعات 
أن تنهــض بــه بعيــداً عــن شــكالنيّة األكادمييــا 
وفجــوات تواصلهــا ووعيهــا مــع واقــع املعرفــة 

الفلســفيّة ومنعرجاتهــا.

وأضــاف قاخــون أن املحــارضة التــي قدمهــا يف 
ــفة  ــوان "فلس ــبوع بعن ــن األس ــوم األول م الي
الّديــن: مســارات البحــث الفلســفّي يف الّديــن 
بــني مقبوليّــة االتّفــاق وتضاديّــة االفــرتاق" 
ــاء يف رحــاب  ــات االلتق جــاءت لتقــرتح ممكن
"العقالنيّــة" بوصفهــا منظومــة تقيــم االتّســاق 
بــني األفــكار يف إطــار ناظــم ملروعيّــة ســؤال 

ــى"؛ ســؤال "ملــاذا؟".  "املعن

الطالــب عبــد العزيــز الوثــريي مــن كليــة 
الهندســة وأحــد أهــم املنظمــني لهــذا األســبوع 
ــى  ــفي تُعن ــبوع الفلس ــرة األس ــح أن فك يوض
املأخــوذة  النمطيــة  بالصــورة  أويل  بشــكل 
عــن الفلســفة ومحاولــة تغيريهــا مــن خــالل 
إبــراز ارتبــاط الفلســفة باملوضوعــات الواقعية 
األســبوع  مهمــة  فكانــت  بهــا،  وعالقتهــا 
الفلســفي توضيــح األهميــة التــي تحملهــا 
الفلســفة ونقلهــا مــن األوســاط النخبويــة 
حالــة  لتكــون  املتخصصــة  واألكادمييــة 
اجتامعيــة ميكــن تداولهــا ببســاطة ويــر.

ويقــدم أوراق األســبوع يف العــادة عــدد مــن 
الشــباب والطلبة املهتمني يف الفلســفة بشــكل 
شــخيص، وتقــوم املعرفــة التــي يحملونهــا عى 



أخبار وعناوين

88

تقارير

ــقد يف الحــرم الجامعــي ، وزوار  ــي تعـــ الت
الجامعــة الرســميني وغــري الرســميني مــن 
ــون كل  ــا،  ويحرص ــل األردن و خارجه داخ
الحــرص عــى االرتقــاء مبســتوى الخدمــات 

املحليــة. القطاعــات  ملختلــف 

ــم  ــي أرســت دعائ ــرية هــي العوامــل الت كث
ــة  ــدور البطول ــظ ب ــه يحتف ــم وجعلت املطع
لنفســه يف كل روايــة يردهــا البعــض عــن 
عبقــا  مينحهــا  وأن  وتاريخهــا،  الجامعــة 
ــه  ــا أشــار إلي ــا، بحســب م ــق به خاصــا يلي
مديــر دائــرة خدمــات الغــذاء والتغذيــة 
أن  أهمهــا  الرحاحلــة  عــامد  الدكتــور 
مطعــم الجامعــة ال يعمــل ضمــن سياســته 
ــح  ــة وال يســعى إىل الرب عــى أســس تجاري
ــم  ــي املطاع ــه يف باق ــول ب ــو معم ــام ه ك
ــواء  ــه س ــن حول ــرة م ــات املنت والكافتريي

داخــل أســوار الجامعــة أو خارجهــا.

الرحاحلــة إن املطعــم يســعى إىل  وقــال 
مــن  ملرتاديــه  النوعيــة  الخدمــة  تقديــم 
خــالل وجباتــه املتنوعــة بأســعار رمزيــة 

ــرة  ــات املنت ــم والكافتريي ــف املطاع مختل
ــة  ــدالت االقتصادي ــل التب ــه يف ظ ــن حول م
الريعــة، لتنــوع وجباتــه الغنيــة بالعنــارص 
تقليديــة  وبأســعار  املتكاملــة  الصحيــة 
يف متنــاول اليــد، ويصمــد باقتــدار رغــم 
منافســة  خضــم  يف  مــوارده  محدوديــة 
عــن  اســتحق  حتــى  ومحمومــة،  رشســة 
ــة مروجــا الســمه  جــدارة أن يظــل يف القم
وخدماتــه، ومثبتــا للجميــع أنــه ســيظل 
حتــى إشــعار آخــر املــالذ األمثــل ملتذوقــي 

املــايض. بطعــم  املعتــق  الرقــي  األكل 

"التميــز يف توفــر الطعام من أجل 
املعرفة"

أجــل  مــن  الطعــام  توفــري  يف  "التميــز 
عــى  القامئــون  يتخــذه  شــعار  املعرفــة" 
مطعــم الجامعــة نهجــا يف تقديــم خدماتــه 
وأعضــاء  طلبــة  مــن  الرائــح  ملختلــف 
ومرتاديــن  وإداريــة،  تدريســية  هيئــة 
ــف  ــاركني يف مختل ــمية مش ــود رس ــن وف م
املؤمتــرات، والنــدوات والحلقــات الدراســية 

الغــريب  املنتصــف  يف   - العتيبــي  فاديــة 
مــن الحــرم الجامعــي، وعــى بعــد 70 مــرتا 
مــن بــرج الســاعة باتجــاه الجنــوب، مــرورا 
بشــارع الــرو، تجــده قابعــا هنــاك، رســت 
األردنيــة،  الجامعــة  نشــأة  مــع  دعامئــه 
واكــب الحــارض واحتفــظ بعبــق املــايض 
الــذي وثّقــت جدرانــه جوانــب مهمــة مــن 

ــه. ــة مرتادي ــة وطبيع ــخ الجامع تأري

دائــرة خدمــات الغــذاء والتغذيــة، ومــا 
العــدول  ويصعــب  عليــه  متعــارف  هــو 
مرافــق  الجامعة(...أحــد  )مطعــم  عنــه 
ــم  ــهرته، رغ ــري بش ــزة.... كب ــة املمي الجامع
قلــة إمكانياتــه، مميــز أيضــا يف خدماتــه، ال 
بــد ألي مــار مــن أمامــه أن يتوقــف عنــده، 
صاالتــه،  يف  متجــوال  داخلــه،  إىل  ويلــج 
ــة   ــددة بأســعار رمزي ــه املتع ــذوق أصناف لت
مل يطــرأ عليهــا أي تغيــري منــذ مــا يزيــد 

ــنوات. ــر س ــى الع ع

األردنيــة  الجامعــة  مطعــم  اســتطاع 
بــني  مميــزة  مكانــة  لنفســه  يحجــز  أن 

مطعم الجامعة: ما بين لذة الطعام ومتعة األداء....
 ذكريات قديمة وأسعار رمزية
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إعدادهــا عــدد مــن الطهــاه املهــرة، يتــم 
عرضهــا ضمــن برنامــج زمنــي يتــم تحديــده 
ــاق  ــة أطب ــوم أربع ــم يف كل ي ــبوعيا، تض أس
ــالت  ــن املقب ــك ع ــد أدىن، ناهي ــية كح رئيس
والحلويــات واملروبــات البــاردة والســاخنة، 
)الخبــز(  مــادة  يوفــر  املطعــم  أن  علــام 
مبعــدل رغيفــني للطالــب أو املوظــف مجانــا 
مــع كل وجبــة، مشــريا إىل أن وجبــة اإلفطــار 
محــددة ضمــن وقــت زمنــي مــا بني الســابعة 
والنصــف وحتــى العــارشة صباحــا، أمــا وجبــة 
ــاعة الحاديــة  ــني الس ــون مــا ب ــداء فتك الغ

ــة والنصــف. ــى الثاني عــرة والنصــف وحت

وتابــع قائــال: "أمــا فيــام يتعلــق بالكافترييــات 
التابعــة للمطعــم، فــإن أصنافهــا متنوعــة مــا 
بــني املعجنــات، والسندويشــات، والبيتــزا، 
والشــاورما والســكاكر واملروبــات الســاخنة 
اللذيــن  واملــاء  البيبــي  مثــل  والبــاردة 
ــه يف املحــاالت  يقــل ســعرهام عــام هــو علي

التجاريــة".

ــة إىل  ــم الجامع ــره أن مطع ــر ذك ــن الجدي م
ــة  ــات متنوع ــن خدم ــه م ــا يقدم ــب م جان
ــة  ــه مهم ــى عاتق ــذ  ع ــه يأخ ــه، فإن ملرتادي
)ســفري(  والـــ  التــوايص  طلبــات  تلبيــة 
للعاملــني يف الجامعــة داخــل أوقــات العمــل 
الرســمي أو خارجهــا إذا ســمحت ظــروف 

ــك. ــل بذل العم

ــات التــي تقــدم  ــة أن الوجب وأكــد الرحاحل
صحيــة ومتكاملــة العنــارص الغذائيــة، يتــم 
ــبوع  ــام األس ــة أي ــا طيل ــع يف أطباقه التنوي
الغــذايئ  التــوازن  عــى  املحافظــة  مــع 
ــروط  ــع ل ــث تخض ــتة، حي ــارص الس للعن
إخصائيــي  قبــل  مــن  صارمــة  صحيــة 
تحقيــق  األساســية  مهمتهــم  تغذيــة 
الصحيــة  والفائــدة  والنوعيــة  الجــودة 

األســعار. بأقــل 

خدمات متنوعة وآليــة ممنهجة

ــة  ــذاء والتغذي ــات الغ ــرة خدم ــون دائ تتك
مطعــم  مــن  التنظيميــة  بنيتهــا  يف 
ــاالت  ــع ص ــم أرب ــي؛ ويض ــة الرئي الجامع
اثنتــني مخصصتــني للطلبــة مــن مختلــف 
الجنســيات، ويتــم فيهــا العمــل عــى نظــام 
تقــدم  أخــرى  الذاتيــة، وصالــة  الخدمــة 
وضيوفهــا،  الجامعــة  ملوظفــي  خدماتهــا 
ــة  ــريوان( مخصص ــي )الق ــرية ه ــة أخ وصال
ــر  ــرة ع ــع الدائ ــة، وتتب ــبات الجامع ملناس
الجامعــة  أنحــاء  يف  منتــرة  كافترييــات 
البحــوث  محطــة  ملطعــم  باإلضافــة 

الغــور.  منطقــة  يف  الزراعيــة 
وحــول طبيعــة الوجبــات واملأكــوالت التــي 
ــة إن املقــر  يقدمهــا املطعــم، قــال الرحاحل
الرئيــي يقــدم وجبــات متنوعــة وكثــرية يف 
ــى  ــوم ع ــداء(، يق ــور و الغ ــي )الفط وجبت

قــد تكــون أقــل مــن ســعر التكلفــة، مؤكــدا 
أن أســعار بيــع الوجبــات للطالــب تحديــدا 
ــن  ــبته 20 %- 50% م ــا نس ــام مب ــى دع تتلق
دون  الجامعــة،  إدارة  قبــل  مــن  كلفتهــا 

ــادي. ــح امل ــر إىل الرب النظ

وأضــاف الرحاحلــة أنــه بالرغــم مــن ارتفــاع 
ــغيلية  ــف التش ــة والكل ــواد األولي ــف امل كل
إال أن أســعار بيــع الطلبــة بقيــت ثابتــة 
أي  عليهــا  يطــرأ  ومل  ومعلنــة  هــي  كــام 
ســنوات،  عــر  مــن  أكــر  منــذ  تغيــري 
حيــث تأخــذ الجامعــة عــى عاتقهــا مهمــة 

ــات.  ــذه الفروق ــل ه تحم

ــاك أي  ــد هن ــه ال يوج ــة إن ــزم الرحاحل وج
توفــري  عــى  قــادرة  كافترييــا  أو  مطعــم 
مختلــف  بــني  تجمــع  التــي  وجباتهــا 
بأســعار  والغربيــة  الرقيــة  األطعمــة 
مطعــم  يف  حاصــل  هــو  كــام  زهيــدة 
الجامعــة، الــذي مــن املمكــن أن يقــدم 
وجبــة متعــددة األصنــاف للطالــب تــرتاوح 
ــة  ــف، ووجب ــار ونص ــار ودين ــني دين ــا ب م
للموظــف ال يزيــد ســعرها عــن الثالثــة 
ــه مقصــدا  ــذي جعل ــر ال ــري، وهــو األم دنان
ــاال ضخــام مــن قبــل  للكثرييــن ويالقــي إقب
مرتاديــه الذيــن يتجــاوزون اآلالف يوميــا 

مــن طلبــة وموظفــني وضيــوف. 



أخبار وعناوين

90

تقارير

وأســعاره  األردين،  املجتمــع  وحضــارة 
ــة. ــيطة والعفوي ــواءه البس ــة، وأج التفضيلي
املثــى  الوجهــة  ليــس  الجامعــة  مطعــم 
املــكان  أيضــا  هــو  بــل  فقــط،  للطلبــة 
بالذكريــات لكثرييــن مــن رواده  املفعــم 
مريــن  وباتــوا  طالبــا  ارتــادوه  ممــن 
ــني  ــامء وإعالمي ــاتذة وعل ــه أس ــى زيارت ع
يف  متقدمــة  قياديــة  مراكــز  وأصحــاب 

والخــاص. العــام  القطاعــني 

فاملــكان ال يــزال يحتفــظ بأجمــل الذكريــات 
ــة  ــاء الدراس ــم أثن ــم بزمالئه ــي جمعته الت
ومــا غلفهــا مــن ضحــكات وأحاديــث ال 
زال وقعهــا يف قلوبهــم محفوظــا، وهــا هــم 
ــات  ــك الذكري ــا الســرتجاع تل ــه حالي يزورون
مل  أو  فيهــا  رافقهــم  مــن  رحــل  وإن 
تســعفهم الظــروف أن يتالقــوا مــرة أخــرى.

يشــمها  رائحــة  "للمــكان  يقــال...  وكــام 
الزمــان"،  بــه  طــال  مهــام  بــه  املرتبــط 
ويبقــى الحنــني يف العــودة إليــه واالســتمتاع 
الذكريــات  أجمــل  واســرتجاع  بجلســاته 

التــي علقــت يف املــكان.  

شــهادات حية من رواد املطعم

ــم،  ــادي املطع ــني مرت يف اســتطالع أجــري ب
تبــني أن األكــر ارتيــادا لــه فئــة الطلبــة 
الســكن  يف  القاطنــني  الطلبــة  وتحديــدا 
ميثلــون  ومــن  واملغرتبــني،  الداخــي، 

وأجنبيــة. عربيــة  مختلفــة  جنســيات 
ارتياحهــم  عــن  منهــم  البعــض  وعــرب 
لزيــارة املطعــم وتنــاول الوجبــات التــي 
يقدمهــا يوميــا ألســباب تتعلــق برغبتهــم 
ــام  ــه لطع ــرب يف صنع ــام األق ــاول الطع لتن
قدرتهــم  عــدم  ظــل  يف  والعائلــة  األرسة 
أو ســكناتهم،  بيوتهــم  إعدادهــا يف  عــى 

أيديهــم. متنــاول  وبأســعار هــي يف 

مــن  الطلبــة  مــن  عــدد  أبــدى  كــام 
مختلفــة  وأجنبيــة  عربيــة  جنســيات 
مثــل الصــني واليابــان وكوريــا وأمريــكا، 
يف  الرقــي  الطعــام  بتنــاول  ســعادتهم 
باقــي  عــن  وتفضيلــه  الجامعــة  مطعــم 
ــن  ــا، مؤكدي ــابهة يف خدماته ــم املتش املطاع
الجامعــة  ملطعــم  يوميــا  ارتيادهــم 
ثقافــة  متثــل  التــي  الشــهية  ملأكوالتــه 

ما بــن املعيقات والتحديات.... 
طموحات

الــذي  املحمــوم  الســباق  مــن  بالرغــم 
يخوضــه مطعــم الجامعــة مــع منافســيه مــن 
ــه، إال  ــات التــي تحيــط ب املطاعــم والكافتريي
أن القامئــني عليــه يحرصــون كل الحــرص عــى 
التطويــر يف خدماتــه، والتوســع يف مجــال 
عملــه، وتحســني األداء بالشــكل الــذي يليــق 

ــا. ــة وعراقته ــة األردني بالجامع
 

الجامعــة  إدارة  دعــم  أن  الرحاحلــة  أكــد 
وهمــة العاملــني فيــه مــن موظفــني وفنيــني 
أمــام  وصمــوده  املطعــم  نجــاح  أســاس 
منافســيه مــن األكشــاك والجهــات املســتثمرة 
كبــريا  تحديــا  يشــكلون  ممــن  الغــذاء  يف 
التــي  الواحــد  الفريــق  فــروح  للمطعــم، 
تغلــف املــكان بــني أوســاط العاملــني تبعــث 
ــم  ــة يف تقدي ــى املواظب ــاد ع ــة واالجته الهم
الخدمــة النوعيــة وإن كانــت اإلمكانيــات 

محــدودة.

وقــال: ")128( موظفــا مــن فنــي وإداري 
يعملــون ضمــن كادر الدائــرة، موزعــني عــى 
ــات  ــع شــعب هــي: شــعبة إعــداد الوجب أرب
الريعــة  الوجبــات  وشــعبة  )املطاعــم(، 
ــعبة  ــبة، وش ــعبة املحاس ــات(، وش )الكافتريي
بــروح  يتحلــون  وجميعهــم  املســتودعات، 
ســبيل  يف  والتشــاركية  الجامعــي  العمــل 
ــم  ــة املطاع ــدرا قامئ ــم متص ــل املطع أن يظ
األخــرى، مــن خــالل متيــز خدماتــه وأصنافــه 

وأســعاره".

هنــاك  كان  "وإن  الرحاحلــة:  وأضــاف 
معيقــات، لكــن تظــل الطموحات املســتقبلية 
ســبيل  يف  املــكان،  عــى  تهيمــن  والــرؤى 
ــر، مشــريا  ــر فأك ــاء أك تحســني األداء واألرتق
ــة تلــك الطموحــات العمــل  إىل أن مــن جمل
عــى تجديــد الخدمــات املقدمــة وتحديثهــا، 
ــن  ــة م ــة العامل ــوادر البري ــامم بالك واالهت
ودورات  تدريبــات  إىل  إخضاعهــم  خــالل 
متخصصــة وخصوصــا تلــك املتعلقــة بفنــون 
اإليتيكيــت والضيافــة،  وتحديــث األثــاث 
والتجهيــزات واألدوات املســتخدمة، وإدخــال 
الوقــت  مــن  تقلــل  التــي  التكنولوجيــا 
والجهــد، ومواكبــة كل مــا هــو جديــد يعــود 

ــه. ــم وعاملي ــى املطع ــع ع بالنف
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وتتمحــور نشــاطات املحطــة يف توفــري البيئــة 
حيــث  للطلبــة،  والتدريبيــة  التدريســية 
ــة الزراعــة  ــب الخطــة الدراســية يف كلي تتطل
أن يقيــم طلبتهــا مــن مســتوى الســنة الرابعة 
) باســتثناء قســم التغذيــة والتصنيــع الغــذايئ 
( يف املحطــة فصــال دراســياً كامــالً وباملجــان، 
الســتكامل متطلباتهــم التعليميــة يف الجامعة، 
حيــث يبلــغ متوســط عــدد الطلبــة يف الســنة 
الواحــدة )150 ( طالبــا وطالبــة، بــإرشاف 
أعضــاء الهيئــة التدريســية ومبســاعدة نخبــة 

ــني. مــن املهندســني الزراعي
 

املحطــة التــي تنتــج أغلــب أنــواع الخــروات 
والفاكهــة  تــزرع يف منطقــة األغــوار حســب 
املواصفــات العامليــة، وإنتــاج األغنــام واملاعــز 
ــم  ــب يت ــم والحلي ــن الالح ــار والدواج واألبق
تســويقها مــن خــالل الكــوادر اإلداريــة يف 
الجامعــة والســوق املحــي إضافــة للمجتمــع 

املحــي.
 

أفضــل الربامــج البحثيــة وبالتعــاون مــع كليــة 
ــة. ــة يف الجامع الزراع

 
ــة الواقعــة  وتعمــل محطــة البحــوث الزراعي
وتوفــري  تجهيــز  عــى  األغــوار  منطقــة  يف 
ــا  ــي يحتاجه ــي الت ــث العلم ــات البح متطلب
الكليــة  يف  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء 
للمشــاركة يف  وملختلــف األقســام، إضافــة 
تنفيــذ البحــوث وتوفــري مســتلزماتها ومتابعــة 

عملياتهــا الزراعيــة .
 

ــوات  ــاء قن ــى إبق ــرص ع ــي تح ــة الت املحط
االتصــال والتواصــل مفتوحــة مــع مؤسســات 
ــات املجتمــع  ــام والخــاص وفئ القطاعــني الع
املحــي بحســب ابــو العينــني، جــاءت بهــدف 
تقديــم النصــح واإلرشــاد يف املجــال الزراعــي، 
وذلــك مــن خــالل إقامــة النــدوات وورش 
العمــل والعديــد مــن الربامــج واألنشــطة 
التــي تصــب يف تحقيــق أهــداف املحطــة 

ــة. ــة والتعليمي ــريتها البحثي ــم مس ودع

ــوث  ــة البح ــف محط ــامدي- توظ ــناء الص س
الزراعيــة التابعــة لكليــة الزراعــة يف الجامعــة 
ــي  ــا الت ــة وأبحاثه ــا العملي ــة، خرباته األردني
الكليــة  طلبــة  لخدمــة  42عامــاً  لـــ  متتــد 
رصحــاً  لتبقــى  مســريتها  بذلــك  مواصلــة 
املســرية  دعــم  يف  بــه  يحتــذى  تعليميــاً  

والتعليميــة.   البحثيــة 
 

وتــويل الجامعــة، املحطــة ُجــل االهتــامم 
ملواصلــة عمليــة البحــث العلمــي، وذلــك 
مــن خــالل توفــري البيئــة التعليميــة والبحثيــة 
املناســبة أمــام الباحثــني ســواء أعضــاء الهيئــة 
التدريســية أو الباحثــني مــن الطلبــة مــن 

ــة. ــل التعليمي ــف املراح مختل
 

مديــر املحطــة الدكتــور جــامل أبــو العينــني، 
بــني ملجلــة أخبــار الجامعــة، أن دور املحطــة 
البحــوث  توجيــه  يف  باملشــاركة  يتلخــص 
العلميــة الســيام املتعلقــة بالقطــاع الزراعــي 
مبــا يواكــب تطــورات القطــاع يف األردن وفــق 

محطة البحوث الزراعية في "األردنية" صرح تعليمي
وإنتاجي مميز
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األردنيــة  والجمعيــة  التطبيقيــة،  والبلقــاء 
مصــدري  وجمعيــة  الحــي،  للتقييــم 
منتجــات الزيتــون، إضافــة إىل أربــع جامعات 
أوروبيــة هــي: جامعــة فريونــا اإليطاليــة 
وجامعــة غرناطــة اإلســبانية وجامعــة ارســطو 
ــاين،  ــة ومعهــد بحــوث الزيتــون اليون اليوناني

ــا. ــن تحقيقه م

ومــن أهــم مخرجــات املــروع إنشــاء مركــز 
األردنيــة  الجامعــة  يف  للزيتــون  تدريبــي 
والعلــوم  مؤتــة  جامعــة  يف  لــه  وفرعــني 
زيتــون  معــرة  وإنشــاء  والتكنولوجيــا، 
ومصنــع مخلــالت عــى نطــاق تجريبــي، 
التدريبيــة. الــدورات  عقــد  إىل  باإلضافــة 
وشــكلت أوراق مؤمتــر مــروع بنــاء قــدرات 
العاملــني يف صناعــة الزيتــون األردنيــة الــذي 
عقــد يف نيســان مــن هــذا العــام تأكيــدا عــى 
أهميــة قطــاع الزيتــون، مــن خــالل تســليط 
الضــوء عــى أهميــة نقــل املعــارف النظريــة 
والعمليــة يف مجــال صناعــة الزيتــون مــن 
خــالل  مــن  األردن  إىل  األوروبيــة  الــدول 

ــة. ــة وأردني ــات أوروبي مؤسس

صناعــة  عــى  املؤمتــر  جلســات  وركــزت 
الزيتــون يف العــامل، وقطاع الزيتــون يف األردن، 
مــع اإلشــارة إىل التحديــات ونقــاط القــوة يف 

ــاع . ــذا القط ه

املواصفــات  كفــاءة  رفــع  إىل  أدى  الــذي 
املدفوعــة  التكاليــف  وقلــل  للمحطــة، 

املســتأجرة.  للعاملــة 
 

ــي تقــع عــى بعــد  يشــار إىل أن املحطــة الت
الغــرب مــن عــامن يف  45 كليــو مــرت إىل 
منطقــة االغــوار، أنشــئت بــإرادة ملكيــة عــام 

1975، وتبلــغ مســاحتها 856 دومنــا.

ويف ســياق متصــل أولــت الجامعــة قطــاع 
ــا  ــا بالغ ــون اهتامم ــا الزيت ــة وخصوص الزراع
وذلــك مــن خــالل تدشــني "مــروع بنــاء 
الزيتــون  صناعــة  يف  العاملــني  قــدرات 
العــام  منــذ  الزراعــة  كليــة  يف  األردنيــة" 
الزيتــون  صناعــة  اســتدامة  بهــدف   2014
عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والــدويل، 
وتطويــر قــدرات مزارعــي الزيتــون والعاملــني 
يف املعــارص لالرتقــاء بجــودة زيــت الزيتــون.
ويشــكل قطــاع الزيتــون يف األردن، مــا نســبته 
املزروعــة،  املســاحات  إجــاميل  مــن   %36
وتصــل صــادرات القطــاع إىل 100 مليــون 
دينــار ســنويا، مــن خــالل 17 مليــون شــجرة 
تنتــج ربــع مليــون طــن مــن مثــار الزيتــون.
املــروع مدعــوم مــن االتحــاد األورويب وهــو 
ــذ 20  ــن تنفي ــوس، تضم ــن مشــاريع متب ضم
نشــاطا متكــن فريــق العمــل الــذي يضــم 10 
ــة  ــة وعضوي ــة األردني ــة الجامع رشكاء برئاس
التكنولوجيــا،  والعلــوم  مؤتــة  جامعــات: 

وحــول أبــرز إنجــازات املحطــة، بــني أبــو 
ــة  ــة النباتي ــاء الحديق ــم إنش ــه ت ــني أن العين
وتضــم معظــم أنــواع الفاكهــة، وكل نــوع 
وهــي  مختلفــة  أصنــاف  عــى  يحتــوي 
االســتوائية  املحاصيــل  لزراعــة  مخصصــة 
وتحــت االســتوائية، إضافــة إىل زراعــة فســائل 
النخيــل حيــث بلــغ مجمــوع زراعــة أشــجار 
 150 و  شــجرة    1400 املدجــول   النخيــل 
ــع  ــن املتوق ــف برحــي وم ــل صن شــجرة نخي
بعــد ســنوات وجيــزة ان  يحقــق ارباحــا 

ــة. طائل

كــام تــم تحويــل بعــض البيــوت البالســتيكية 
متعــدد  بيــوت  نظــام  إىل  مفــردة  مــن 
الصــوب، وإيجــاد منــط زراعــي غــري تقليــدي 
وذلــك باالنتقــال إىل الزراعــة بــدون تربــة 
ــة، وإنشــاء بســاتني  ــل مختلف ــاج محاصي إلنت
وبســاتني  والثمــري،  الورقــي  العنــب 
ــال،  ــون، والربتق ــات )الليم ــدة للحمضي جدي

والكلمنتينــا(.

وتقدم  املحطة الخدمــــــات والتسهيـــــالت 
ــاالت  ــاث يف مج ــدة أبح ــاز عـــــ إلنجـــــــ
الوقايــة النباتيــة / إنتــاج حيواين/إنتــاج نبــايت.

عــى  باالعتــامد  املحطــة  واســتطاعت 
موظفيهــا تقليــل التكاليــف وزيــادة األربــاح، 
وذلــك مــن خــالل تأهيلهــم النجــاز األعــامل 
ــر  ــا، األم ــا ومادي ــم إداري ــة بتحفيزه املطلوب
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الهندسة الصناعية في "األردنية" أرضية علمية متينة 
للنهوض بعالم الصناعة

ــة  ــة متين ــة علمي ــيخ أرضي ــية وترس التدريس
يف األردن عــى مســتوى مختلــف الربامــج 
الدراســية املطروحــة والنشــاطات العلميــة 

ــة.  ــري العلمي وغ

وحــدد القســم منذ تأسيســه جملــة أهدافه - 
بحســب الطاهــات - لبنــاء مســتقبل أفضل يف 
عــامل الغــد املتغري كإعــداد مهندســني صناعيني 
أكفــاء لديهــم القــدرة عــى املســاهمة يف 
تطويــر الصناعــة املحليــة، وتعزيــز قــدرة 
ــريات  ــة التغ ــى مواكب ــي ع ــدس الصناع املهن
التكنولوجيــة واملســاهمة الفاعلــة يف تقديــم 
ــب عــى املشــكالت  ــة للتغل ــول العري الحل
اإلنتاجيــة، إىل جانــب تشــجيع ودعــم البحث 
العلمــي يف مجــال الهندســة الصناعية بشــكل 
ــالل  ــن خ ــام م ــكل ع ــة بش ــاص والهندس خ
ــز أوارص  ــي، وتعزي ــي التطبيق ــث العم البح
التعــاون مــع املجتمــع املحــي بهــدف تعزيــز 

ــح املشــرتكة.  املصال

عــى التخطيــط ملواكبــة هــذه التحديــات 
ومواجهتهــا بطريقــة عريــة، فــكان البــد 
مــن االجتهــاد يف تحقيــق الــذات وطــرق 
دروب اإلبــداع لتحســني األداء عــى مختلــف 
الصعــد، األمــر الــذي حــدا بالجامعــة األردنية 
عــى مــدار الســنوات املاضيــة إىل اتخــاذ 
قــرار يكّمــل دور كليــة الهندســة مــن خــالل 
ــكان  ــة؛ ف ــة الصناعي ــم الهندس ــيس قس تأس
ــي تعــد أساســا  واحــدا مــن أول األقســام الت
تعليميــا متينــا يؤهــل الطلبــة كمهندســني 
تطويــر  متميزيــن، ويســاهم يف  صناعيــني 
ــب  ــة للتغل ــول عري ــم حل قدراتهــم، وتقدي
املجتمــع  تواجــه  التــي  املشــاكل  عــى 
ومواكبــة  بتنافســية  املتعلقــة  والعوائــق 

الصناعــة الوطنيــة.

يف  جــاء  تأسيســه  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
نهايــة الثامنينيــات إال أنــه اســتطاع الوصــول 
ــس  ــق تكري ــن طري ــزة ع ــات متمي إىل نجاح
الجهــد الكبــري مــن قبــل أعضــاء الهيئــة 

هبــة الكايــد - "أن يشــار إلينــا بالريــادة؛ 
األقســام  بــني  التميــز  مقاييــس  ووضــع 
األكادمييــة يف املنطقــة" حلــم عــزم قســم 
الهندســة الصناعيــة يف الجامعــة األردنيــة 
ــواعد  ــق بس ــه، وينطل ــه، وينال ــل إلي أن يص

لتحقيقــه. وأســاتذته  طلبتــه 

هــذا مــا بــدأ بالحديــث عنــه رئيــس القســم 
ــا  ــاء جمعن ــات يف لق ــد الطاه ــور محم الدكت
معــه يف مكتبــه املتواضــع الــذي يعــج بعبــق 
الطاقــة التــي تولدهــا معــدات عــامل الصناعــة 
األخــاذ، معرجــا خــالل اللقــاء عــى أن هــذا 
الحلــم نتــاج نقــاش مســتمر عكــس توجهــات 
ــاء روح التغيــري  القســم املســتقبلية يف إضف
الــذي يخــدم املصلحــة العامــة ككل للوصــول 

إىل درجــة عاليــة مــن التميــز.

وقــال الطاهــات إن التغــريات االقتصاديــة 
واالجتامعيــة عــى مــدار العقــود املاضيــة 
دؤوب  بشــكل  للعمــل  بالجميــع  حــدت 
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الصيانــة وإدارة الجــودة إىل مــا يقــارب 
وطالبــة. طالبــاً   )50(

النجاحــات  وعــرب  القســم  ويســعى 
تحديــث  إىل  حققهــا  التــي  املرتاكمــة 
برامجــه  وتطويــر  واألجهــزة  املختــربات 
برامــج  واســتحداث  الدراســية  وخططــه 
هندســية جديــدة، وقــد خطــا خطــوات 
ايجابيــة باتجــاه الحصــول عــى شــهادة 
االعتــامد الــدويل APET، كــام وعــزز بنــاء 
عالقتــه مــع أقســام الهندســة الصناعيــة 
مختلــف  عــى  الجامعــات  يف  األخــرى 
ــامل  ــول بع ــربات والوص ــج الخ ــد لدم الصع
ــة. ــتويات املطلوب ــى املس ــة إىل أرق الصناع

ومــن الجديــر ذكــره أن أهــم مميــزات 
ــية  ــا األساس ــة اهتامماته ــة الصناعي الهندس
ارتباطهــا  وكيفيــة  اإلنســاين  العنــر  يف 
عــى  املتكاملــة،  اإلنتاجيــة  بالنظــم 
اعتبارهــا الرابــط بــني رأس املــال واملــوارد 

واإلدارة. واملعــدات  واآلالت  البريــة 

وإدارة الطاقــة واألمتتــة واختيــار املــواد 
الصناعيــة  املنشــآت  وتصميــم  وتخطيــط 
اإلنتاجيــة  وتحســني  الجــودة  وضبــط 

الصناعــات. مــن  الكثــري  وغريهــا 

ويف جانــب األرقــام حدثنــا الطاهــات عــن 
ــة  ــو هيئ ــى )24( عض ــد ع ــا يزي ــود م وج
مــن  أكادمييــة مختلفــة  برتــب  تدريــس 
ــم  ــريا إىل أن القس ــربات، مش ــاب الخ أصح
مينــح الشــهادة الجامعيــة األوىل )درجــة 
الصناعيــة،  الهندســة  يف  البكالوريــوس( 
وأنــه حظــي هــذا العــام بقبــول عــدد 
ــى  ــى أع ــني ع ــة الحاصل ــن الطلب ــري م كب
الهندســة  أقســام  بــني  قبــول  معــدالت 
ــة ممــن  ــأن عــدد الطلب األخــرى، منوهــا ب
الدراســة واملســجلني  هــم عــى مقاعــد 
الدراســية   والربامــج  املراحــل  كافــة  يف 
وطالبــة،  طالبــاً   )850( عــن  يزيــد 
الطلبــة املســجلني يف  فيــام وصــل عــدد 
برنامــج املاجســتري يف تخصــيص الهندســة 
وهندســة  اإلدارة  تخصــص   / الصناعيــة 

يــرى  كــام  القســم  أهميــة  وتكمــن 
تعنــى  حيــث  يطرحــه،  فيــام  الطاهــات 
وإنشــاء  بتصميــم  الصناعيــة  الهندســة 
وتحســني نظــم متكاملــة فعالــة مــن القــوى 
والطاقــة  واملعــدات  واملــواد  البريــة 
يف  مســتخدمة  واملعلومــات،  املــال  ورأس 
يف  املتخصصــة  واملعرفــة  املهــارات  ذلــك 
ــة  ــية واإلداري ــوم الهندس ــات والعل الرياضي
واالجتامعيــة وطــرق التحليــل والتصميــم 
النتائــج  وتقييــم  لتحديــد  الهنــديس 
ــا. ــؤ به ــن هــذه النظــم والتنب ــة م املتحصل

وتتميــز الهندســة الصناعيــة -عــى حــد 
ديناميكيــة رسيعــة  مهنــة  بأنهــا  قولــه- 
توفــر  تــكاد  اآلفــاق  واســعة  التطــور 
فاملهندســون  محــدودة،  غــري  فرصــا 
ــات  ــوم يف الصناع ــون الي ــون يعمل الصناعي
والخدميــة  والتحويليــة  اإلنتاجيــة 
كافــة؛  والعامــة  الخاصــة  واملؤسســات 
وإدارة  السياســات،  وتحليــل  كالتصميــم 
والتصنيــع  التصميــم  وهندســة  اإلنتــاج 
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للكبــار و11 للصغــار تراوحــت أســعارها بــني 
قرشــا.  35-25

يف  أهدافــه  بتحقيــق  املهرجــان  وســاهم 
ــع  ــة وتوزي ــايف يف اململك ــهد الثق ــراء املش إث
مكتســبات التنميــة الثقافيــة خــارج العاصمة 
الكتــاب  اقتنــاء  عــى  املواطــن  وتشــجيع 
ــت تكــون ســبيال  ــة يف كل بي وتأســيس مكتب
لــي تــري العقــل والوجــدان وترفــع مســتوى 
الوعــي لــدى أفــراد األرسة كافــة، محققا بذلك 
رســالة الــوزارة يف إيصــال هــذه املعــارف إىل 
الفئــات املســتهدفة يف املحافظــات بشــكل 
متــوازن ومربمــج؛ ســيام وأن إصــدارات هــذه 
ــدورة اشــتملت عــى موضوعــات متنوعــة  ال
األردنيــة،  والدراســات  الــرتاث،  حقــول  يف 
ــالمي، واألدب األردين،  ــريب واإلس ــرتاث الع وال
األطفــال،  والعاملــي، وأدب  العــريب  واألدب 
والثّقافــة  والعلــوم،  والحضــارة،  والفكــر 

ــون. ــة، والفن العام
 

يف  ينضــب  وال  أبــدا  الحديــث  ينتهــي  ال 
الثقافــة  وزارة  مشــكورة  الكتــاب؛  حــرة 
ممثلــة مبكتبــة األرسة األردنيــة التــي نظمــت 
ــرة؛  ــة ع ــه الحادي ــان يف دورت ــك املهرج ذل
فــكان فرصــًة للمثقفــني واألكادمييــني لتــداول 
املنجــز الثقــايف العــريب والغــريب والوقــوف 
عــى أحــدث اإلصــدارات؛ األمــر الــذي عكــس 
صــورة األردن الثقافيــة وكان مبثابــة دعــوة 
إىل لفــت النظــر بــرورة االهتــامم بالكتــاب 

ــر. ــة الن وحرك

الثقافــة  وزيــر  أطلقــه  الــذي  املهرجــان 
ــع  ــا م ــة تزامن ــة الوطني ــه شــقم يف املكتب نبي
انطالقتــه يف  30 مركــز توزيــع مــن محافظات 
اململكــة كافــة أُ قيــم ضمــن احتفاليــة عــاّمن 
عاصمــة الثقافــة اإلســالمية 2017، اشــتمل 
مختلــف  غطــت  متنوعــة  عناويــن  عــى 
عــى  الرتكيــز  مــع  اإلنســانية  املعــارف 
ــة مــن خــالل  الجوانــب التنويريــة والحضاري
172 ألــف نســخة يف 50 عنوانــا 39 منهــا 

هبــة الكايــد- كــم جميــل أن نعــود "للكتاب" 
.. تحديــدا يف ظــل تلــك العوملــة الخطــرية 
التــي باتــت فيهــا اإلصــدارات الورقيــة بشــتى 
أنواعهــا تعيــش مرحلــة تراجــع مؤملــة يف 
ــا أن  ــل أيض ــو جمي ــم ه ــريب؛ وك ــا الع عاملن
ــا عــن وجــود  نصحــو وإذ بخــرب قصــري ينبؤن
مهرجــان للكتــاب بعنــوان "القــراءة للجميع"؛ 
شــعور ال ميكــن وصفــه حــني تــرى أنــه ال زال 
لدينــا مؤسســات يف خّضــم صحوتهــا بدعمهــا 
القــراءة وخوفهــا عــى انقــراض الكتــاب كــام 
انقرضــت قبلــه الكثــري مــن املجــاالت األدبية.

ــمو  ــه وس ــا بجامل ــع" أعادن ــراءة للجمي "الق
الــذي  الجميــل  الزمــن  ذلــك  إىل  رســالته 
ينقلــك بذاكرتــك إىل تلــك اللحظــات الخاطفة 
ــرى  ــك، وت ــل تل ــيلة النق ــي وس ــت متتط وأن
ــة  ــك الزاوي ــاك يف تل ــس هن ــن يجل ــا م فيه
يف  غارقــا  كتابــا  وميســك  نظارتــه  يرتــدي 

ــرأ! ــا مبــا يق ــارحا، متمعن ــره، س بح

ضمن مهرجان "القراءة للجميع"
"األردنية" قبلة المثقفين ومقصد الباحثين عن التنوع
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ــة  ــة والعلمي مــن خــالل توفــر الكتــب األدبي
وقصــص األطفــال بأســعار تشــجيعية تســاعد 
املهتمــني بالثقافــة يف االطالع عــى اإلصدارات 
ــة. ــات املنزلي ــايل إنشــاء املكتب ــة وبالت الحديث

لندعــم معــا "القــراءة"؛ فهــي مــن أهــم 
وســائل كســب املعرفــة التــي متكــن اإلنســان 
ــانية  ــارف اإلنس ــارش باملع ــال املب ــن االتص م
ــم  ــاً أه ــتظل دامئ ــا، وس ــا وماضيه يف حارضه
ــن  ــول اآلخري ــان بعق ــال اإلنس ــيلة التص وس
البالــغ يف  وأفكارهــم، باإلضافــة إىل أثرهــا 
بأبعادهــا  اإلنســانية  الشــخصية  تكويــن 
ــني إنســان  ــاك فــرق واضــح ب املختلفــة، وهن
قــارئ اكتســب الكثــري مــن قراءاتــه وإنســان 
آخــر ال مييــل إىل القــراءة وال يلجــأ إليهــا، مــع 
أن املطالعــة تحتــوي عــى أمــور ثالثــة مهمــة 
هــي املالحظــة واالستكشــاف والبحــث الــذايت 
عــن املعرفــة ومــن هنــا تــأيت شــمولية القراءة 
واالطــالع، وليكــن هــذا املهرجــان دعــوة منــا 

ــدف. ــق هــذا اله ــا لتحقي جميع

ــوع، واميــان مــن القامئــني  ــني عــن التن الباحث
الذيــن  الطلبــة  مبســتوى  املهرجــان  عــى 
أثبتــو أيضــا أنهــم بنــاة املســتقبل، يتســلحون 

ــالع. ــعة االط ــة وس ــم واملعرف بالعل

وأضــاف أنــه يشء مــرف حــني نعلــم أن 
عــدد إصــدارات املهرجــان منــذ انطالقتــه يف 
عــام 2007 برعايــة ملكيــة ســامية مــن قبــل 
جاللــة امللكــة رانيــا العبداللــه وحتــى العــام 
الحــايل وصــل إىل 627 ألــف عنــوان، وأن 
عــدد النســخ املطبوعــة ثالثــة ماليــني نســخة 
منهــا 720 ألــف نســخة مــن كتــب األطفــال، 
مــا ينبــئ عــن وجــود جيــل متعلــم ومثقــف؛ 
بــل ونجــاح باهــر يف نــر الوعــي الثقــايف يف 

ــريه. كل بيــت أردين عــى حــد تعب

خالــد  الدكتــور  الطلبــة  شــؤون  عميــد 
العطيــات أشــاد يف معــرض تعليقــه عــى 
املهرجــان بــدور وزارة الثقافــة والقامئــني عــى 
ــات  ــذه الفعالي ــل ه ــم مث ــاط يف تنظي النش
التــي تعــزز الجوانــب الثقافيــة لــدى الطلبــة 

"الجامعــة األردنيــة" مبــا شــهده املعــرض 
الــذي أقيــم فيهــا مــن إقبــال كبــري مــن 
كانــت  وموظفيهــا  وأســاتذتها  طلبتهــا 
ــا  ــات م ــى أن الجامع ــل ع ــال ودلي ــري مث خ
زالــت تتمســك بدورهــا التنويــري وال بــد أن 
ــايف  ــي الفكــري والثق ــز الوع تســتمر يف تعزي
لــدى طلبتهــا؛ وأن "الكتــاب" ال زال يف أوج 
ــهم؛  ــرارة أنفس ــالته يف ق ــارة رس ــه ونض قيمت
بــل أثبتــوا أن هنــاك نســبة ال بــأس بهــا 
ــة  ــة نابض ــت حي ــراءة ال زال ــأن الق ــن ب تؤم
يف قلوبنــا، مدركــني دورهــا يف تعزيــز الوعــي 
ــة  ــر طلب ــأن فك ــا ب ــا يلهمن ــا، م ــدى أجيالن ل
"األردنيــة" ال زال متّقــدا ويســري نحــو االتجــاه  

الصحيــح.

ــة  ــي محافظ ــور عزم ــة الدكت ــس الجامع رئي
عــرّب عــن ســعادته الختيــار الجامعــة األردنيــة 
ــذي  ــان ال ــع املهرج ــز بي ــد مراك ــون أح لتك
تحــرص وزارة الثقافــة عــى إقادمتــه ســنويا، 
ــل  ــار - حســب محافظــة – دلي وهــذا االختي
ــني ومقصــد  ــة املثقف ــة" قبل ــى أن "األردني ع
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ولفــت اللــوزي إىل أن االتفاقيــة ســتعزز 
يف  املشــرتك  املتخصــص  العلمــي  البحــث 
ــايب  ــؤرش إيج ــي م ــادي وه ــال االقتص املج
الجامعــة  طلبــة  عــى  بالفائــدة  تعــود 

والوطــن بشــكل عــام .

ــة  ــة بكلي ــات الدولي ــرة العالق ــت مدي ومثن
ــارد  ــن غيت ــامل آن كاثري ــدج إلدارة األع كي
يف  وفرنســا  األردن  بــني  البنــاء  التعــاون 
ــدة  ــل مؤك ــارة والنق ــم والتج ــال التعلي مج
توطيــد  عــى  الفرنــي  الجانــب  حــرص 
هــذا التعــاون مبــا يخــدم مصلحــة البلديــن 
ــي  ــة الت ــرية إىل أن االتفاقي ــني، مش الصديق
لتعــاون  بدايــة  ســتكون  توقيعهــا  تــم 
الخــربات  تبــادل  مجــال  يف  مشــرتك 
التعليميــة والعلميــة، إضافــة  والثقافــات 
متخصصــة  علميــة  أبحــاث  عمــل  إىل 
ــة  ــة يف املجــاالت االقتصادي ــب الطلب وتدري
والتجاريــة واللوجســتية والتعليــم املســتمر 

ــا  ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــاف أن االتفاقي وأض
والجامعــة  الفرنســية  كيــدج  كليــة  بــني 
األردنيــة ســيكون لهــا أثــر إيجــايب يف تعزيــز 
ــني  ــربات ب ــادل الخ ــوث وتب ــم والبح التعلي
واألردنيــة  الفرنســية  العلميــة  الكليــات 
ليتــزودوا  الطلبــة  تبــادل  إىل  إضافــة 
التجــارة  مجــاالت  يف  وخــربات  مبعــارف 
للعمــل يف  وتهيئتهــم  والنقــل  واالقتصــاد 

الســوق املحــي .

مــن جانبــه بــني اللــوزي أن االتفاقيــة تنــص 
ــة  ــذ عــدد مــن الربامــج األكادميي عــى تنفي
الطلبــة  وتبــادل  املنطقــة  مســتوى  عــى 
وأعضــاء هيئــات التدريــس والتعــاون يف 
مجــال البحــوث العلميــة موضحــا أن هــذه 
عــى  نوعهــا  مــن  األوىل  هــي  االتفاقيــة 
الجامعــات األردنيــة الحكوميــة  مســتوى 

ــي . ــب الفرن ــع الجان ــة م والخاص

العقبــة  منطقــة  ســلطة  رئيــس  بحضــور 
الريــدة  نــارص  الخاصــة  االقتصاديــة 
ــة  ــرع العقب ــة ف ــة األردني ــس الجامع ورئي
ــات  ــوزي وضمــن فعالي ــور مــوىس الل الدكت
رشكــه  تنظمــه  الــذي  مرســيليا  أســبوع 
وقعــت  العقبــه  يف  املتوســط  حــول 
العقبــة وكليــة  فــرع  األردنيــة  الجامعــة 
كيــدج الفرنســية إلدارة األعــامل اتفاقيــة 
تعــاون مشــرتك تهــدف إىل تعزيــز التبــادل 

بينهــام. والطــاليب  العلمــي 

بــني  القائــم  بالتعــاون  الريــدة  وأشــاد 
املجــاالت  جميــع  يف  الصديقــني  البلديــن 
إىل  مشــريا  والثقافيــة  العلميــة  خاصــة 
هــذا  الخــربات يف  مــن  فرنســا  لــدى  أن 
املجــال مــا ميكــن االســتفادة منهــا مــن 
خــالل توقيــع االتفاقيــات وإرســاء التعــاون 

وفرنســا  األردن  بــني  املشــرتك 

تعاون علمي وتبادل طالبي بين فرع العقبة 
و "كيدج" الفرنسية 
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اتصــاالت بمزايــا اســتثنائية مصممــة  عــروض   ..."Orange"
خصيصــًا لطلبــة الجامعــة

من خالل مذكرة تفاهم.....

ســتواصل Orange األردن تقديــم خدمــات 
ــالب،  ــاة الط ــهيل حي ــة لتس ــددة ومتنوع متع
مــن خــالل املعــرض املتواجــد يف حــرم الجامعة، 
حيــث تســعى Orange األردن للرتكيــز بشــكل 
ــن  ــع م ــبابية يف املجتم ــة الش ــى الفئ ــري ع كب
ــا  ــه ألنن ــذي يحتاجون ــم الدعــم ال خــالل تقدي

ــاع املســتقبل." ــم صن نؤمــن بأنه

وتــأيت اســرتاتيجية Orange األردن الخمســية 
Essentials 2020، الهادفــة ملواصلــة املســاهمة 
يف رقي قطــاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املحــي ورفــده بالكفــاءات التــي تعمــل الركة 
ــاً  ــاً وعملي ــها أكادميي ــاركة يف تأسيس ــى املش ع

وبأعــى املســتويات. 

ــا  ــي تبذله ــود الت ــا الجه ــة عالي ــن محافظ ومث
األردنيــة،  الجامعــة  يف  األردن   Orange
ــم،  ــزة يف دعــم مســرية العل وإســهاماتها املتمي
ــني  ــا ب ــة م ــا يف الراك ــا خاص ــكل أمنوذج لتش

والخــاص. األكادميــي  القطاعــني 

ــة  ــال إن الجامعــة تحــرص عــى توفــري كاف وق
الخدمــات والتســهيالت لطلبتهــا، وتــأيت الراكة 
مــع Orange األردن واحــدة مــن مجموعــة 
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــن ال ــرية م كب
ــني  ــم القطاع ــوم تالح ــر مفه ــعيا إىل تطوي س
األكادميــي والخــاص لضــامن تناغــم مســتمر مــا 
بينهــام ســواء عــى مســتوى البحث العلمــي أو 
الخدمــات املقدمــة أو مواءمــة املخرجــات مــع 

ســوق العمــل.

مــن جانبــه قــال الرئيــس التنفيــذي لــدى 
بتجديــد رشاكتنــا  "نفتخــر  األردن:   Orange
ــا  ــا معه ــي تجمعن ــة، الت ــة األردني ــع الجامع م
رشاكــة طويلــة األمــد، ويف إطــار هــذه الراكــة، 

 Orange ــة ــة ورشك ــة األردني ــددت الجامع ج
األردن تعاونهــام مــن خــالل إبــرام اتفاقيــة 
لتلبيــة احتياجات الكــوادر التدريســية واإلدارية 

ــة. والطالبي

ووقــع االتفاقيــة عــن الجامعــة رئيســها الدكتور 
عزمــي محافظة وعــن Orange األردن، رئيســها 
التنفيــذي جــريوم هاينــك، يف حفــل توقيــع 

مهيــب، بحضــور مســؤويل كال الطرفــني.

الحــرم  داخــل  يقــام  االتفاقيــة،  ومبوجــب 
 Orange ــاص بـــ ــت خ ــرض ثاب ــي مع الجامع
لتقديــم جملــة مــن خدمــات االتصــاالت، توفر 
إمكانيــة دفــع الفواتــري داخــل املعرض، تســهيالً 
عــى موظفــي وطــالب الجامعــة، ولضــامن 
وصولهــم لهــذه الخدمــات عــى وجــه الرعــة 
ــات  ــع خدم ــا م ــل خدماته ــهولة، ولتكام والس
ــم  ــة إىل منحه ــاك، باإلضاف ــد هن ــب الربي مكت
ــة  ــتثنائية مصمم ــا اس ــاالت مبزاي ــروض اتص ع

خصيصــاً لهــم.
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ــالح األرسي  ــج اإلص ــي وبرنام ــاء الرع القض
كل  شــعار  الشــهادة  تتضمــن  بحيــث 
الشــهادة     إصــدار  ويتــم  الفريقــني،  مــن 
واملصدقــات وكشــوف العالمــات مبــا يتوافــق 
يف  النافــذة  والتعليــامت  األنظمــة  مــع 
ــن  ــارشة م ــا مب ــم تصديقه ــام يت ــة في الجامع
العلمــي. والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة 
باملــواد  الطلبــة  تزويــد  املعهــد  ويتــوىل 
ومحتويــات  بالربنامــج  الخاصــة  العلميــة 
املســاقات وقبــول وتســجيل الطــالب وحفــظ 
بالطــالب  الخاصــة  والبيانــات  الســجالت 
يف  االشــرتاك  برســوم  املتعلقــة  والنواحــي 

الربنامــج.

وأعــرب محافظــة والصــامدي عــن أملهــام يف 
ــة التــي تؤســس  نجــاح تنفيــذ هــذه االتفاقي
العلمــي  التعــاون  مــن  جديــدة  ملرحلــة 
ــدف  ــد به ــة واملعه ــني الجامع ــي ب واألكادمي
ــني يف  ــي للعامل ــي واملهن ــتوى الفن ــع املس رف

ــي. ــاء الرع ــال القض مج

املحــارضات  وإلقــاء  واحــد  درايس  فصــل 
املؤمتــرات  الــدورات واملشــاركة يف  وعقــد 
والنــدوات يف تخصصــات األحــوال الشــخصية 

األرسي. واإلصــالح 

ويف مجــال البحــث العلمــي تــم االتفــاق بــني 
الجانبــني عــى تبــادل البحــوث واألطروحــات 
وتشــجيع  الرعــي،  القضــاء  مجــاالت  يف 
ــر  ــى ن ــام ع ــس فيه ــة التدري ــاء هيئ أعض
أبحاثهــم ودراســاتهم يف املجــالت العلميــة 
ــد  ــة واملعه ــن الجامع ــا كل م ــي يصدره الت
وعــى إجــراء البحــوث العلميــة املشــرتكة 

ــام.  بينه

الكتــب  تبــادل  عــى  الفريقــان  ووافــق 
الصــادرة  العلميــة  واملجــالت  والدوريــات 
عنهــام إضافــة إىل التعــاون يف توفــري الوثائــق 
واإلحصــاءات  واملخطوطــات  العلميــة 
الرعــي. بالقضــاء  املتعلقــة  والدراســات 

يصــدر  الشــهادات  إصــدار  مجــال  ويف 
برنامــج  يف  املاجســتري  شــهادة  الفريقــان 

ــاء  ــد القض ــة ومعه ــة األردني ــت الجامع وقع
القضــاة  قــايض  لدائــرة  التابــع  الرعــي 
اتفاقيــة تعــاون يتــوىل فيهــا الفريقــان مهمــة 
الدراســية  الخطــط  وضــع  عــى  اإلرشاف 
ــج  ــتري يف برنام ــة املاجس ــح درج ــة ملن الالزم
ــالح األرسي. ــج اإلص ــي وبرنام ــاء الرع القض

ووقــع االتفاقيــة نيابــة عــن الجامعــة رئيســها 
الدكتــور عزمــي محافظــة وعــن دائــرة قــايض 
القضــاة رئيــس املحكمــة العليــا الرعيــة 
فضيلــة القــايض كــامل الصــامدي بحضــور 
طوالبــة  منصــور  الدكتــور  املعهــد  مديــر 
وعميــد كليــة الريعــة يف الجامعــة الدكتــور 

ــالين.  ــن الكي ــد الرحم عب

ومبوجــب االتفاقيــة يتــم تطويــر املناهــج 
الدراســية لربنامــج املاجســتري بحيــث تتــالءم 
واملســتجدات العلميــة والتطبيقيــة يف الجهــاز 
القضــايئ بالتعــاون والتنســيق مــع الجامعــة, 
ــول لربنامــج  ــد بــروط القب ــم التقي ــام يت في
املاجســتري وفقــا لإلطــار العــام لتعليــامت 
ــامد الربامــج املشــرتكة الصــادرة  ــري اعت ومعاي
عــن مجلــس اعتــامد مؤسســات التعليــم 
العــايل, وتعليــامت منــح درجــة املاجســتري يف 

ــة.  ــة األردني الجامع

وحــددت االتفاقيــة العالقــة اإلداريــة بــني 
أعضــاء  أحــد  يكــون  بحيــث  الفريقــني 
ــوا  ــة عض ــة الريع ــس يف كلي ــة التدري هيئ
يف مجلــس إدارة املعهــد ومشــاركة كليــات 
الجامعــة يف لجــان املعهــد األكادمييــة، فضــال 
عــن قيــام الجانبــني بإجــراء تقييــم دوري 
ــل  ــك مــن قب ــد وذل ــأداء األكادميــي للمعه ل

ــني. ــن الطرف ــرتكة م ــة مش لجن

املاليــة  الجوانــب  االتفاقيــة  وتضمنــت 
الســيام دفــع املخصصــات املاليــة ألعضــاء 
ــة املتعلقــة  ــة التدريــس والنواحــي املالي هيئ
ــة. ــة واألكادميي ــف اإلداري ــج والتكالي بالربنام

 
ــة  ــادل أعضــاء هيئ ــان عــى تب واتفــق الجانب
ــدة  ــس مل ــات التدري ــام لغاي ــس بينه التدري

"األردنية" تتعاون مع القضاء الشرعي
في وضع خطط دراسية
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شراكة استراتيجية في التعلم اإللكتروني بين
الجامعة و"إدراك" 

من خالل مذكرة تفاهم.....

ــه". ــق إمكانات ــن تحقي ــريب م ــع الع املجتم

يف حــني أكــد نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون 
الكليــات اإلنســانية الدكتــور أحمــد مجدوبــة 
أن ارتبــاط الجامعــة مــع )إدراك( التــي جــاءت 
مببــادرة مــن جاللــة امللكــة رانيــا العبــد اللــه 
ــدريس  ــام امل ــم الع ــاء بالتعلي ــبيل االرتق يف س
ــادرة  ــايل، سيســهم يف متكــني مب ــم الع والتعلي
جاللتهــا بالتوســع واالنتشــار يف ســياق التعليم 
عــى  االعتــامد  نســبة  تــرتاوح  إذ  العــايل؛ 
ــن  ــة م ــاليب تقليدي ــم بأس ــب يف التعلي الطال
10- 20% يف حــني تقفــز نســبة االعتــامد عليــه 
يف التعليــم اإللكــرتوين لتصــل إىل 60%، ودعمها 
بجهــود أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعة 
ــم  ــم وخرباته ــل عطائه ــيقدمون ج ــن س الذي
العريقــة يف تدريــس مســاقات جامعيــة بطرق 
أكــر حداثــة وتطــورا وال ســيام تدريــس اللغــة 
ــة يف  ــح الطــرق التقليدي ــي مل تفل ــة الت العربي

تعزيــز حضورهــا.

ــراكات مــع الجامعــات يف  وأكــد مســؤول ال
منصــة إدراك الســيد وليــد البــداد أهميــة هذه 
الراكــة للمنصــة، إذ ســتوفر كافــة إمكانياتهــا 
يف ســبيل توفــري مســاقات إلكرتونيــة تفاعليــة 
ــري  ــالل توف ــن خ ــة م ــاهم يف إرشاك الطلب تس
تكنولوجيــا متطــورة وتصميــم تعليمــي خــالق 
يســهم يف إنشــاء بيئــة تعلــم مدمــج ناجحــة. 

الفنيــة التــي توفرهــا منصــة )إدراك( والقــدرة 
عــى اســتيعاب أكــرب عــدد ممكــن مــن الطلبة 
لتلقــي العلــم واملعرفــة عــن بعــد ألي مســاق 

ــة. ــن أي كلي جامعــي وم

ــة  ــاء العطي ــت الســيدة هيف ــا قال ــن جانبه م
التنفيــذي ملؤسســة امللكــة رانيــا  الرئيــس 
للتعليــم والتنميــة: إن هــذا التعــاون بــني 
مؤسســة امللكــة رانيــا والجامعــة األردنيــة 
ــة  ــز الراك ــرتاتيجية لتعزي ــوة اس ــأيت كخط ي
بــني مبــادرة إدراك ومؤسســات التعليــم العــايل 
ــم  ــخري التعلي ــا تس ــن خالله ــم م ــة يت األردني
اإللكــرتوين لتخفيــف األعبــاء املرتتبــة عــى 
الجامعــات بســبب الطلــب املتزايــد عــى 

ــايل.  ــم الع التعلي

وسيســهم هــذا التعــاون -بحســب العطية- يف 
ــول مبتكــرة ومســتدامة  ــد الجامعــات بحل رف
ــي ذي  ــم نوع ــري تعلي ــا يف توف ــم مهمته تدع
التــي  التطــورات  يواكــب  عاليــة،  جــودة 
ــم يف ســبيل  يشــهدها العــامل يف مجــال التعلي

ــباب األردين.  ــدرات الش ــاء ق بن

وأضافــت "نحــن فخــورون جــداً أن تتبــوأ 
ــة  ــي رؤي ــدارة بتبن ــة الص ــات األردني الجامع
إدراك يف تســخري التكنولوجيــا إلحــداث تغيــري 
جــذري يف التعليــم باللغــة العربيــة ميّكــن 

ــة  ــة ومؤسســة امللك ــة األردني أبرمــت الجامع
رانيــا للتعليــم والتنميــة- إدراك- بحضــور وزير 
ــور  ــي الدكت ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
األوىل  تفاهــم  مذكــريت  الطويــي  عــادل 
حــول تطويــر مســاق إلكــرتوين معتمــد ملــادة 
مهــارات اللغــة العربيــة والثانيــة حــول تبنــي 

ــة.  ــة الوطني مســاق الثقاف

ويــأيت إبــرام املذكرتــني تحقيقــا لرغبــة كال 
اســرتاتيجية  رشاكــة  تأســيس  يف  الطرفــني 
لغايــات تقديــم مســاقات إلكرتونيــة تســاهم 
يف تطويــر أســاليب التعلــم يف الجامعــة وخلق 
ــب  ــب يف قل ــع الطال ــج تض ــم مدم ــة تعل بيئ
ــة الطرفــني  ــة وتعكــس رؤي ــة التعليمي العملي

ــايل. ــم الع ــتقبل التعلي ملس

ــن  ــزء م ــان كج ــاقان اإللكرتوني ــرح املس ويط
مســاقي مهــارات اللغــة العربيــة والثقافــة 
معتمــدة  ســاعات  ثــالث  بواقــع  الوطنيــة 
بطريقــة  تدريســهام  يتــم  منهــام،  لــكل 
التعلــم املدمــج مبــا يتناســب مــع التعليــامت 

واملقاييــس املتفــق عليهــا.

وجــاء توقيــع مذكــريت التفاهــم عــى هامــش 
مؤمتــر إدراك اإلقليمــي، وقعهــا عــن الجامعــة 
ــة  ــي محافظ ــور عزم ــها الدكت ــة رئيس األردني
ــة الســيدة  وعــن املؤسســة رئيســتها التنفيذي

ــاء العطيــة. هيفــاء ضي

محافظــة، يف تريــح صحــايف لــه أكــد أهميــة 
ــا للتعليــم  الراكــة مــع مؤسســة امللكــة راني
ــا  ــة، مل ــي تعــد بالغــة يف األهمي ــة، الت والتنمي
ســتتيحه مــن ترجمــة حقيقيــة لخطــط ورؤى 
ومقرتحــات مــن شــأنها االرتقــاء مبســتوى 
ــي،  ــي النوع ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
وإرســاء دعائــم التعلــم اإللكــرتوين الــذي تتجه 

ــا هــذا. األنظــار نحــوه يف وقتن
وقــال إن مــا جــاء مــن بنــود يف املذكرتــني 
ينســجم مــع توجهــات الجامعــة األردنيــة نحو 
التعلــم املدمــج واإللكــرتوين يف ســبيل تطويــر 
باإلمكانيــات  مشــيدا  التدريــس،  أســاليب 
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مركز االستشارات يطلق دبلوما وأربع دورات جديدة
في الجودة

بالتعاون مع )األردنية للجودة(

ــا  ــودة, وجعله ــة الج ــم وثقاف ــي مبفاهي الوع
ــدى  ــاة ل ــة ومنهــج حي قيمــة ســلوكية ومهني

أفــراد املجتمــع األردين بكافــة فئاتــه. 
وأشــارت إىل أن االتفاقيــة تــأيت ضمن مســاعي 
الجمعيــة بتقديــم عــدة نشــاطات ذات طابع 
تثقيفــي وتوعــوي مبفاهيــم وثقافــة الجــودة 
مثــل املحــارضات والــدورات، لرفــع القــدرات 
ــى  ــول ع ــن الحص ــتفيدين م ــني املس ولتمك
التأهيــل املناســب ملامرســة أعاملهم مبســتوى 
أو مســاعدة غريهــم  الجــودة  مــن  أعــى 
ــات  ــات والخدم ــودة املنتج ــني ج ــى تحس ع

املقدمــة مــن قبلهــم.

ــق  ــرتكة يف خل ــود املش ــان الجه ــن الجانب ومث
بــني  مــا  لبنــاء رشاكــة جديــدة  التعــاون 
ــة  ــة والتنموي ــات األهلي ــامت والجمعي املنظ
والقطــاع األكادميــي ســعيا لتمكــني القطاعــني 
لالســتفادة مــن بعضهــام البعــض وعكــس 

ــارا. ــاء وازده ــع من ــى املجتم ــك ع ذل

الــركاء  مــع  العالقــات  وتوطيــد  املركــز 
ــني. املحلي

تقديــم  إىل  يســعى  املركــز  أن  وأضــاف 
ــر  ــودة وتطوي ــة الج ــة عالي ــات منافس خدم
حلــول خالقــة وإبداعيــة ملجابهــة التحديــات 
االستشــارات  مجــال  يف  تواجهــه  التــي 
ــب  ــات والتدري ــة والدراس ــات الفني والخدم
جــو  وتوفــري  العلميــة،  املنهجيــة  باتبــاع 
خدمــي يفــوق توقعــات متلقــي الخدمــة 
ــربات  ــن الخ ــة م ــبكة متكامل ــتعانة بش باالس
ــاء  ــن أعض ــزة م ــاءات املمي ــارف والكف واملع
الجامعــة  يف  والخــرباء  التدريســية  الهيئــة 
اإليجابيــة  التنافســية  وتعزيــز  وخارجهــا، 
للقطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة املختلفــة يف 

واملنطقــة. األردن 

مــن جهتهــا عــربت رئيســة مجلــس إدارة 
عــن  املــري  ســحر  الدكتــورة  الجمعيــة 
إميانهــا بأهميــة تطويــر مســتوى الجــودة 
عــى النطــاق الوطنــي مــن خــالل نــر 

يف  والتدريــب  االستشــارات  مركــز  أبــرم 
ــة  ــة األردني ــع الجمعي ــة م ــة األردني الجامع
دبلــوم  لتنفيــذ  تعــاون  اتفاقيــة  للجــودة 

الجــودة. يف  تدريبيــة  برامــج  وأربعــة 

ووقــع االتقاقيــة عــن الجامعــة مديــر املركــز 
الدكتــور مــازن عرفــة وعــن الجمعيــة رئيــس 
مجلــس إدارتهــا الدكتــورة ســحر املــري 
ــورة  ــب الدكت ــرة التدري ــرة دائ ــور مدي بحض

ــني. ــن الجانب ــني ع ــد وممثل ــام الكاي هي

ــان مبوجــب االتفاقيــة خمســة  وينفــذ الجانب
ــد  ــودة معتم ــر ج ــوم مدي ــي: دبل ــج ه برام
 )Six Sigma( ودورة  ســاعة،   150 بواقــع 
بواقــع 50 ســاعة واإلدارة الرشــيقة بواقــع 20 
ســاعة  ودوريت الحــزام األخــر بواقــع 50 
ــاعة.  ــع 20 س ــر بواق ــزام األصف ــاعة  والح س
وقــال مديــر مركــز االستشــارات الدكتــور 
مــازن عرفــة إن االتفاقيــة تــأيت ضمــن فلســفة 
املركــز الراميــة إىل ربــط الجامعــة باملجتمــع 
وتوســيع قاعــدة املســتفيدين مــن خدمــات 
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تعــاون فــي مشــاريع بحثيــة تطبيقيــة تدعــم القطــاع الصحــي 
الدوائيــة والصناعــة 

وقعها )حمدي منكو للبحوث العلمية( و )سنا لألبحاث الصيدالنية(  

املجــال للباحثــني لــدى الطرفــني للتعــاون يف 
ــة. ــة التطبيقي ــاريع البحثي املش

 
بــدوره أوضــح النجــار أن هــذه االتفاقيــة 
ــز  ــع مرك ــا م ــم تنفيذه ــي يت ــي األوىل الت ه
حمــدي منكــو للبحــوث العلميــة، وهــي 
ــال  ــاون يف مج ــد التع ــاملة تجس ــة ش اتفاقي
تحليــل الصناعــات الدوائيــة مــا ميكــن )ســنا( 
مــن التوســع يف أوجــه الخدمــات الفنيــة التي 
ــوم  ــث تق ــة، حي ــات الدوائي ــا للصناع تقدمه
ــات  ــة الدراس ــم طلب ــي يف دع ــدور مجتمع ب
التدريــب  مجــايل  يف  والخريجــني  العليــا 

ــرتكة. ــاث املش واألبح

الدكتــور يــارس البســتنجي، ونائبــه الدكتــورة 
ــز التســهيالت  ــم املرك ــق، تقدي ــو زري ــد أب رن
ــزات  ــربات والتجهي ــتخدام املخت ــة الس الالزم
ــات  ــل الدراس ــل عم ــن أج ــه م ــرة لدي املتوف

ــة.  ــل املخربي والتحالي

ــة، أعــرب  ــع االتفاقي  محافظــة وعقــب توقي
التــي  االتفاقيــة  توقيــع  يف  ســعادته  عــن 
تتــامىش مــع الخطــة االســرتاتيجية للجامعــة 
ــة  ــي والداعم ــث العلم ــة البح ــزة لبيئ املحف
ــز  ــالل الرتكي ــن خ ــني، م ــاق الباحث ــوة آلف بق
تدعــم  جديــدة  ودراســات  بحــوث  عــى 

القطــاع الصحــي والصناعــات الدوائيــة.  

ــن  ــة م ــتنجي أن االتفاقي ــد البس ــني أك  يف ح
شــأنها توطيــد العالقــات مــا بــني املركــز 
وممثــي الصناعــات الدوائيــة، وتســهم يف 
تطويــر البحــث العلمــي التطبيقــي املتعلــق 
ــا،  ــر منتجه ــة بهــدف تطوي بالصناعــة األردني
ــة  ــأنها إتاح ــن ش ــة م ــريا إىل أن االتفاقي مش

وقعــت الجامعــة األردنيــة ممثلــة مبركــز 
حمــدي منكــو للبحــوث العلميــة ورشكــة 
ــاون  ــة تع ــة اتفاقي ــاث الصيدالني ــنا لأبح س
والدراســات  البحــوث  إجــراء  مجــال  يف 
التطبيقيــة املوجهــة لخدمــة القطــاع الصحــي 

الدوائيــة. والصناعــات 

ونصــت االتفاقيــة التــي وقعهــا عــن الجامعــة 
وعــن  محافظــة  عزمــي  الدكتــور  رئيســها 
الركــة مديرهــا العــام الدكتــور ســامر النجار 
عــى التعــاون يف مجــال البحــث العلمــي 
ــة  ــات املخربي ــامم املشــرتك والخدم ذي االهت
والعلميــة واالستشــارات والدراســات العلميــة 
القطــاع الصحــي والصناعــة  التــي تدعــم 
التجميــل  مــواد  وصناعــات  الدوائيــة 
بهــدف  وغريهــا  الحيويــة  والتكنولوجيــا 

تطويــر جــودة منتجاتهــا وتنافســيتها.

ــور  ــت بحض ــي وقع ــة الت ــت االتفاقي وتضمن
مديــر مركــز حمــدي منكــو للبحــوث العلمية 
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ــول  ــاين يف التح ــه الث ــد الل ــك عب ــة املل جالل
واإلصــالح. الدميقراطــي 

ــي  ــد الدميقراط ــره أن املعه ــد ذك ــن الجدي م
الوطنــي هــو منظمــة غــري ربحيــة، وغــري 
منــذ  يعمــل  حكوميــة،  وغــري  منحــازة، 
ــم وترســيخ  ــام 1983 عــى دع نشــأته يف الع
املؤسســات الدميقراطيــة يف جميــع أنحــاء 
املواطنــني،  مشــاركة  خــالل  مــن  العــامل 
يف  واملســاءلة  االنفتــاح  ثقافــة  وتعزيــز 

الحكــم.  مؤسســات 
 

عــى  رئيســيني  برنامجــني  املعهــد  وينفــذ 
)أنــا  برنامــج  هــام  الجامعــات  مســتوى 
أشــارك( وبرنامــج )أشــارك بلــس(  بالراكــة 
مــن  مبــارش  وبــإرشاف  جامعــة   25 مــع 
عــامدات شــؤون الطلبــة، حيــث تنخــرط  
مــن خاللهــام مجموعــات مــن ) 15( إىل 
)20( طالبــاً يف جلســات نقاشــية تعقــد مــرة 
كل أســبوعني وملــدة فصــل درايس واحــد تتــم 
فيــه مناقشــة املعايــري العامليــة للدميقراطيــة 
تفاُعليّــة  دروس  خــالل  مــن  واملواطنــة 
مــة لتحفيــز الشــباب للعــب دور فاعــل  مصمَّ
ــرار يف  ــع الق ــة صن ــة وعملي وواع  يف السياس

األردن.

تنســجم مــع أهــداف وتطلعــات الربامــج 
ــدث  ــة وتح ــن جه ــد م ــا املعه ــي ينفذه الت
أثــرا إيجابيــا لــدى الطلبــة مــن جهــة أخــرى 
يؤهلهــم لتكويــن آراء ومقرتحــات ســديدة 
ــم.  ــم ومجتمعاته ــة أوطانه ــأنها رفع ــن ش م

املعهــد  خطــة  إىل  اللقــاء  تطــرق  كــام 
الدميقراطــي الوطنــي املســتقبلية، ورؤيتــه  
يف التوســع باملواضيــع التــي سيناقشــها يف 
برامجــه مــن خالل طــرح محور دور الشــباب 
يف محاربــة الفكــر املتطــرف واإلرهــاب الــذي 
بــات يفتــك باملجتمعــات ويؤثــر عــى عقــول 

ــباب. الش

ــة  ــس  الجامع ــه، شــكر رئي شــيهو يف مداخلت
عــى الجهــود الجليلــة التــي تبــذل مــن قبــل 
إدارة الجامعــة والتســهيالت التــي متنحهــا يف 
ســبيل تســهيل مهمــة الربامــج التــي ينفذهــا 
املعهــد مــن خــالل اســتقطاب الطلبــة و 
التــي  لهــم،  الحواريــة  الجلســات  إقامــة 
تؤســس يف نهايــة املطــاف لفكــر إيجــايب بنــاء.

وأشــار شــيهو إىل أن املعهــد الدميقراطــي 
الوطنــي باعتبــاره واحــدا مــن مؤسســات 
رؤيــة  وفــق  يعمــل  املــدين  املجتمــع 

أبــدى رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
عزمــي محافظــة خــالل لقائــه املديــر املقيــم 
أفريقيــا  وشــامل  األوســط  للــرق  األول 
 )NDI  ( الوطنــي  الدميقراطــي  للمعهــد 
اريانيــت شــيهو اســتعداد الجامعــة لتوســيع  
مظلــة تعاونهــا ونطــاق مشــاركتها يف الربامــج 
التــي ينفذهــا املعهــد وتســتهدف الشــباب يف 
ســبيل صقــل مهاراتهــم وانخراطهــم يف العمل 
ــة  ــية للدميوقراطي ــادئ األساس ــيايس واملب الس

ــان . ــوق االنس وحق

وأكــد محافظــة أن الربامــج التــي ينفذهــا 
أشــارك(  )أنــا  برنامــج  وأبرزهــا  املعهــد 
ــف  و)أشــارك+( عــى نطــاق واســع يف مختل
رفــع  شــأنها  مــن  األردنيــة   الجامعــات 
مبهــارات  الطلبــة  لــدى  الوعــي  مســتوى 
املامرســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
واألحــزاب السياســية واالنتخابــات، مــا يســهم 
يف إرســاء مبــادىء املواطنــة واالنتــامء لديهــم.

ــرة  ــر دائ ــره مدي ــذي ح ــاء ال ــالل اللق وخ
اإلعــالم والعالقــات العامــة الدكتــور ســليامن 
الفرجــات وممثلــون عــن املعهــد، بحــث 
الجانبــان مــدى إمكانيــة  التعــاون يف إنشــاء 
الطرفــني  بــني  هادفــة  مشــرتكة  برامــج 

توسيع نطاق التعاون مع برنامج )أنا أشارك( 
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التايلنديــة ال ســيام املتعلقــة باســتقبال مزيــد 
مــن الطلبــة، والتعــاون يف مجــال البحــث 

العلمــي.
 

ــة  بــدوره أكــد كاناتانــون عــى الســمعة الطيب
التــي تتمتــع بهــا الجامعــة األردنيــة وقــد ذاع 
صيتهــا بــني مثيالتهــا مــن الجامعــات املحليــة 
ــد  ــه يف توطي ــة حكومت ــدا رغب ــة، مؤك والعربي
ــة يف  ــة األردني ــع الجامع ــرتك م ــاون املش التع

ــاالت. ــف املج مختل

ــري  ــة األم ــن جامع ــة م ــة طلب ــة ألربع الجامع
ســونكال بتايلنــد ضمن اتفاقيــة التبــادل الطاليب 
ــل  ــالل الفص ــام 2015 خ ــت يف الع ــي وقع الت

ــام 2016/ 2017. ــن الع ــاين  م ــدرايس الث ال
 

وكان محافظــة قــد عــرض يف بدايــة اللقــاء نبذة 
موجــزة عــن مســرية الجامعــة وأبــرز املحطــات 
التــي تألقــت بهــا وحصــدت خاللهــا إنجــازات 
ــرى  ــق ع ــه يف توثي ــن أمل ــا ع ــردة، معرب منف
التعــاون األكادميــي والعلمــي مــع الجامعــات 

رحــب رئيــس الجامعــة األردنية الدكتــور عزمي 
ــدي يف  ــفري التايلن ــه الس ــالل لقائ ــة خ محافظ
عــامن الســيد بورنبونــج كاناتانون بقبــول مزيد 
ــات  ــة يف كلي ــني للدراس ــة التايلندي ــن الطلب م
الجامعــة، انســجاما مــع سياســتها الراميــة 
ــقيقة  ــدول الش ــعوب ال ــى ش ــاح ع إىل االنفت
والصديقــة، وتوثيــق عــرى التعــاون األكادميــي 

ــرتك. املش

ــه  وأشــار محافظــة خــالل اللقــاء الــذي حرت
مســاعد مديــر مكتــب العالقــات الدوليــة شــريا 
محاســنة إىل ســعي الجامعــة الســتقطاب طلبة 
تايلنديــني يف مختلــف التخصصــات الجامعيــة 
العلميــة واإلنســانية إىل جانــب تخصــيص اللغة 
ــال  ــث يحت ــالمية حي ــة اإلس ــة والريع العربي
ســلم أولويــات الطلبــة التايلنديــني للدراســة يف 

الجامعــة األردنيــة.

ــة  ــدى الجامعــة األردني وأوضــح محافظــة أن ل
)25( طالبــا تايلنديــا موزعــني يف تخصصــات 
الريعــة، واآلداب، واألعــامل واآلثــار والســياحة 
اســتقبال  إىل  مشــريا  الدوليــة،  والدراســات 

قبول مزيد من الطلبة التايلنديين

ــة  ــم الرعي واملخطوطــات وســجالت املحاك
ــام.  ــالد الش ــالمية يف ب ــاف اإلس واألوق

مــن  بالــرتاث  والعنايــة  العلمــي  البحــث 
خــالل توفريهــا للدارســني يف مجــال الوثائــق 

العلميــة  العالقــات  توطيــد  أطــر  ضمــن 
والثقافيــة قــدم الســفري النمســاوي يف عــامن 
مايــكل ديــر ملركــز الوثائــق واملخطوطــات 
ودراســات بــالد الشــام يف الجامعــة األردنيــة 
اإللكرتونيــة  الروابــط  مــن  مجموعــة 
العربيــة  املخطوطــات  مــن  ملجموعــة 
ــة النمســاوية،  ــة الوطني املحفوظــة يف املكتب
ــا مــن  ــى مكتبــة يف النمس ــد أغن ــي تع الت

حيــث الوثائــق.

وأثنــى الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت 
ــى  ــات ع ــق واملخطوط ــز الوثائ ــر مرك مدي
ــة  ــذه املجموع ــم ه ــر يف تقدي ــادرة دي مب
ــز  ــي ستســهم يف تعزي مــن املخطوطــات الت
ــي تقــوم  ــه الت تحقيــق رســالة املركــز ورؤيت
عــى التميّــز والريــادة يف مجــال تشــجيع 

روابط إلكترونية لمجموعة من المخطوطات العربية
لمركز الوثائق والمخطوطات

مقّدمة من المكتبة الوطنية في فيينا
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برامج أكاديمية وتدريبية لدبلوماسيي كوسفو
تستهدف جنوب شرق أوروبا والبلقان

ايجــازا  الضيــف  للوفــد  شــتيوي  وقــدم 
حــول مهــام املركــز والبحــوث التــي يجريهــا 
يف مجــال النزاعــات اإلقليميــة والعالقــات 
ــن  ــب رصــد وتدوي ــن، إىل جان ــة واألم الدولي
االردن  يف  باالوضــاع  املتعلقــة  األحــداث 
ــة  ــرأي باالضاف ــتطالعات ال ــوحات واس واملس
التــي  التدريبيــة  األكادمييــة  الربامــج  إىل 

يقدمهــا املركــز.
 

وأعــرب الوفــد الضيــف عــن شــكره وتقديــره 
ــه  ــدى زيارت ــن ل ــاب الكبريي ــاون والرتح للتع
الــوزارات  الجامعــة األردنيــة وعــدد مــن 
تثمــر  ان  مؤمــال  األردنيــة،  واملؤسســات 
ناجحــة  املشــرتكة عــن مشــاريع  الجهــود 

البلديــن. تصــب يف مصلحــة 

باألفــكار  محافظــة  رحــب  جانبــه  مــن 
الجامعــة  اســتعداد  وأبــدى  املطروحــة 
إلنجــاح  الدعــم  أشــكال  كافــة  لتقديــم 

الجانبــني. مصلحــة  يف  التعــاون 

ولفــت محافظــة إىل أن الجامعــة ســتعمل 
أيضــا عــى دعــم املكتبــة الكوســوفية يف 
الكتــب واملراجــع حــول اللغــة العربيــة و 

العلــوم اإلســالمية وقضايــا االســتراق.
  

ويف ذات الســياق بحــث اســامعيل مــع مديــر 
مركــز الدراســات االســرتتيجية يف الجامعــة 
تبــادل  امكانيــة  شــتيوي  مــوىس  الدكتــور 
الباحثــني واملفكريــن وعقــد املحــارضات التــي 
تتنــاول القضايــا امللحــة يف املنطقــة، وتبــادل 

ــني. ــني الطرف الدراســات واألبحــاث ب

بحــث رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
عزمــي محافظــة مــع الســفري الكوســويف بقــري 
الدبلوماســية  األكادمييــة  مديــر  إســامعيل 
أوجــه التعــاون العلمــي واألكادميــي املشــرتك.

  
وتنــاول الجانبــان إمكانيــة إقامــة برامــج 
ــاالت  ــات واملج ــرتكة يف الدراس ــة مش أكادميي
التدريبيــة  والــدوارات  الدبلوماســية 
للدبلوماســيني الجــدد، يف كوســفو واملناطــق 
أوروبــا  رشق  جنــوب  يف  بهــا  املحيطــة 

البلقــان. ومنطقــة 
 

لتعليــم  برامــج  إقامــة  إمكانيــة  وناقشــا 
ــا موجهــة  ــة لغــري الناطقــني به اللغــة العربي
ــرتكة يف  ــاث مش ــداد أبح ــيني وإع للدبلوماس

دراســات االســتراق والــرق األوســط .
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املؤمتــر  مواضيــع  عــى  مجدوبــة  وأثنــى 
الــذي يناقــش قضايــا عامليــة ملحــة متعلقــة 
املتجــددة  والطاقــة  الحــراري  باالحتبــاس 
العامــة  والسياســات  التريعــات  وتأثــري 
يف املحافظــة عــى البيئــة وحاميتهــا مــن 
قيمــة  لــه  املؤمتــر  أن  مؤكــدا  امللوثــات، 
يف مياديــن البحــث العلمــي التــي تخــدم 

العــريب.  العــامل  املســتدامة يف  التنميــة 

وامتنانــه  تقديــره  عــن  طاهــر  وأعــرب 
للجامعــة األردنيــة عــى االمكانيــات التــي 
حــرص  مؤكــدا  املؤمتــر,  إلنجــاح  قدمتهــا 
ــدة  ــة الحســن األول عــى توســيع قاع جامع
ــة". ــع "األردني ــايف م ــي والثق ــاون العلم التع

ملصالــح الشــعبني الشــقيقني األردين واملغــريب 
اللذيــن تجمعهــام روابــط أخويــة و تاريخيــة 

ــرتكة.  مش

ورحــب مجدوبــة بالتعــاون مــع جامعــة 
ــق  ــم العمي ــن الفه ــا م ــن االول انطالق الحس
لرســالة الجامعــة االردنيــة الســاعية لالنفتــاح 
بهــدف  الخارجــي  العــامل  جامعــات  عــى 
تبــادل الخــربات العلميــة واملعرفــة اإلنســانية.

    
وتطــرق الجانبــان إىل أهــداف ومحــاور املؤمتر 
العاملــي لبحــث بنــود اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 
ــع  ــة م ــة الحقــوق بالراك ــذي نظتمــه كلي ال
الخطايبــة  ومركــز  األول  الحســن  جامعــة 

ــة . ــات عاملي ــاة ومؤسس ــم واملحام للتحكي

األردنيــة  الجامعــة  رئيــس  نائــب  بحــث 
لشــؤون الكليــات اإلنســانية الدكتــور أحمــد 
مجدوبــة مــع  نائــب رئيــس جامعــة الحســن 
ــور رشــيد طاهــر ســبل  ــة الدكت األول املغربي
تعزيــز التعــاون العلمــي واألكادميــي بــني 

الجامعتــني .

وتبــادل الجانبــان خــالل اللقــاء الــذي حــره 
ــور  ــة الدكت ــوق يف الجامع ــة الحق ــد كلي عمي
التعــاون يف  القضــاة بحــث ســبل  فيــاض 
جامعــات  يف  التعليــم  أنظمــة  مجــاالت 
ــاون  ــور  للتع ــاء جس ــة بن ــن, وإمكاني البلدي
املشــرتك بــني كليتــي الحقــوق يف الجامعتــني 
خصوصــا تنفيــذ مشــاريع متعلقــة بــاإلرشاف 
خدمــة  وذلــك  الدكتــوراه،  برامــج  عــى 

بحث التعاون العلمي مع جامعة
الحسن األول المغربية
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مقتــرح إنشــاء برنامــج دكتــوراه مشــترك مع"إنديانــا" األمريكيــة 
فــي دراســات المــرأة والنــوع االجتماعــي 

ــي . ــوع االجتامع ــاة للن ــا مراع األردن لتطويره
ــز دراســات  ــرة مرك ــت مدي ــا قدم ــن جانبه م
ــا  ــا وافي ــة رشح ــري دبابن ــورة عب ــرأة الدكت امل
حــول مســرية املركــز الــذي تأســس عــام 2006 
وعرضــت ألهدافــه الراميــة إىل تشــجيع إجــراء 
الدراســات والبحــوث املتعلقــة بقضايــا املــرأة, 
ومنــح الدرجــات األكادمييــة يف دراســات املرأة, 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات وتقديــم االستشــارات 
ــن  ــبكة م ــاء ش ــرأة وبن ــؤون امل ــة بش الخاص
ــة  ــات محلي ــامت وهيئ ــع منظ ــاالت م االتص

ــة يف مجــال املــرأة.  ــة وعاملي وإقليمي

ــتوى  ــا للمس ــن تقديره ــة ع ــت الضيف وأعرب
املتقــدم الــذي حققــه املركــز يف دعــم متكــني 
املــرأة وتوســيع قاعــدة املســتفيدين مــن 
والتدريبيــة  والبحثيــة  العلميــة  نشــاطاته 
التــي مــن شــأنها رفــع مكانــة املــرأة يف 
املجتمعــات األردنيــة والعربيــة ومواجهــة 

التحديــات التــي تعــرتض مســريتها.

ــرأة  ــات امل ــز دراس ــة مرك ــك زارت الضيف إىل ذل
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــددا م ــت ع والتق

ــز. ــة املرك ــني وطلب ــن الباحث ــة م ونخب

ويف التفاصيــل تــم دفــع مقــرتح إنشــاء برنامج 
دكتــوراه مشــرتك يف دراســات املــرأة والنــوع 
وإمكانيــة  الجامعتــني,  بــني  االجتامعــي 
الدســتورية  الدميقراطيــة  مركــز  مشــاركة 
ــرأة  ــات امل ــدويل لدراس ــر ال ــامل املؤمت يف أع
املنــوي عقــده يف نيســان مــن العــام املقبــل. 

ــن  ــتور م ــراءة يف الدس ــز  ق ــت ويليام وعرض
منظــور النــوع االجتامعــي مشــرية إىل منــاذج 
ــة  ــدة األمريكي ــاتري الواليــات املتح مــن دس
ــا واألردن خصوصــا املتعلقــة بحقــوق  وليبريي

ــرأة. ــوق امل ــا بحق اإلنســان ومقارنته

األحــوال  قوانــني  مراجعــة  أهميــة  وأكــدت 
الشــخصية بالنســبة للمســلمني واملســيحيني يف 

بحــث رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
مركــز  مديــرة  مــع  محافظــة  عزمــي 
ــا  ــة إنديان ــتورية يف جامع ــة الدس الدميقراطي
األمريكيــة ســوزان ويليامــز  فتــح أبــواب 
ــز  ــني املرك ــا ب ــي م ــي والبحث ــاون العلم التع

الجامعــة.  املــرأة يف  دراســات  ومركــز 

ــرة  ــه مدي ــذي حرت وجــرى خــالل اللقــاء ال
عبــري  الدكتــورة  املــرأة  دراســات  مركــز 
ــا  ــادل وجهــات النظــر حــول قضاي ــة تب دبابن
ــاد  ــة إيج ــي وأهمي ــوع االجتامع ــرأة والن امل
قاعــدة صلبــة مشــرتكة بــني الجانبــني لتبــادل 
الخــربات واملهــارات واملعرفــة اإلنســانية ذات 

ــرتك. ــامم املش االهت

ورحــب محافظــة بالتعــاون مــع جامعــة 
الجامعــة  رســالة  مــع  انســجاما  إنديانــا 
الراميــة إىل أهميــة  ومرتكزاتهــا األساســية 
ــي . ــامل الخارج ــع الع ــاح م ــل واالنفت التواص
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منحة تدريبية من "كوينز بلفست" البريطانية لخريجي
كلية الصيدلة

راشــيل  الدكتــورة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
املتواصــل  جامعاتهــا  دعــم  ماكوجــني 
ملنطقــة الــرق األوســط وخصوصــا األردن 
ــات تعــاون  ــط باتفاقي ــا ترتب مشــرية إىل أنه

مشــرتك مــع 12 جامعــة أردنيــة.

بلفســت"  "كوينــز  جامعــة   إن  وقالــت 
ــة كجــزء  ــة تقــدم املنحــة التدريبي الربيطاني
ــار  ــات وترســيخها واختي ــز العالق ــن تعزي م
توطيــد  عــى  حرصــا  األردنيــة  الجامعــة 
ــر. ــاون املثم ــن التع ــد م ــات واملزي العالق

وتعــد "كوينــز بلفســت" جامعــة بحثيــة 
بامتيــاز تأسســت عــام 1845م، ومصنفــة 
العــامل،  يف  جامعــة   100 أفضــل  ضمــن 
الطبيــة  العلــوم  مجــال  يف  ورائــدة 
والصيدالنيــة، وتضــم طالبــا دوليــني مــن 

بلــدا.  120

وشــامل افريقيــا الدكتــور مهنــد عــودة، 
البينيــة  العالقــات  تطويــر  ســبل  لبحــث 
ــرق البحــث  ــن خــالل تشــكيل ف ــة م القامئ
املشــرتكة، وتبــادل أعضــاء هيئــة التدريــس 

الطــاليب. التبــادل  ودعــم جهــود 

الوفــد  بطروحــات  محافظــة  ورحــب 
التعــاون  آفــاق  توســيع  مؤمــال  الضيــف 
مســتقبال مبــا يخــدم مصلحــة الجامعتــني 
ــارات  ــدرات ومه ــر ق ــى تطوي وينعكــس ع
عــى  والطلبــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
الســواء وتعزيــز اإلنتــاج البحثــي مبــا يعــزز 

الجامعــة. أهــداف  ويخــدم 

وأكــد محافظــة أن الجامعــة ســتقدم كافــة 
أشــكال الدعــم إلنجــاح أي عمــل علمــي 
مشــرتك، خصوصــا مــع جامعــات عامليــة 
خرباتهــا  مــن  اإلفــادة  ميكــن  متقدمــة، 

والبحثيــة. العلميــة  وإمكاناتهــا 

ــة  ــة تدريبي ــة منح ــة األردني ــت الجامع تلق
ــة  ــز بلفســت" الربيطاني مــن جامعــة "كوين
ــة عــى موضوعــات  ــة الصيدل لخريجــي كلي

ــادة. ــذايت والقي ــر ال ــة والتطوي التنمي

بلفســت"  "كوينــز  جامعــة  وقدمــت 
أفضــل  باعتبارهــا  املنحــة  الربيطانيــة 
الصيدالنيــة  العلــوم  مجــال  يف  جامعــة 
والدوائيــة عــى مســتوى بريطانيــا بحســب 
عــى  وتصنــف  العامليــة،  التصنيفــات 
فئــة أول مئــة  مقيــاس شــنغهاي ضمــن 

العــامل. يف  جامعــة 

وأعلــن عــن املنحــة عقــب لقــاء رئيــس 
الجامعــة الدكتــور عزمــي محافظــة مــع 
ــز  ــة كوين ــدويل يف جامع ــب ال ــرة املكت مدي
راشــيل  الدكتــورة  الربيطانيــة  بلفســت 
االســرتاتيجي  واملستشــار  ماكوجــني، 
األوســط  الــرق  لشــؤون  للجامعــة 
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ــة  ــس الجامع ــوة لرئي ــري رادو دع ــه األم ووج
لزيــارة رومانيــا وتوقيــع مذكــرة تفاهــم يتــم 
االتفــاق عــى صياغتهــا بحيــث تشــمل يف 
بنودهــا التبــادل األكادميــي والطــاليب، وإنشــاء 
ــات  ــيام يف التخصص ــرتكة، ال س ــج املش الربام
العلميــة  املؤمتــرات  وتنظيــم  التقنيــة، 

والزيــارات.

حــر اللقــاء كل مــن نائــب رئيــس الجامعــة 
العلميــة  الكليــات  لشــؤون  األردنيــة 
دائــرة  ومديــر  بقاعــني،  زيــد  الدكتــور 
اإلعــالم والعالقــات العامــة الدكتــور ســليامن 

الفرجــات.

ــري  ــمو األم ــارة س ــره أن زي ــر ذك ــن الجدي م
األردنيــة  للجامعــة  املرافــق  والوفــد  رادو 
ــي  ــارات الت جــاءت ضمــن سلســلة مــن الزي
يقــوم بهــا الوفــد  ملؤسســات التعليــم العــايل 
والجامعــات األردنيــة، حيــث زار الوفــد وزارة 
ــم العــايل والبحــث العلمــي للتباحــث  التعلي
يف عــدد مــن قضايــا التعليــم العايل املشــرتكة، 
ســمية  األمــرية  جامعــة  الوفــد  زار  كــام 
للتكنولوجيــا، وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
األردنيــة، وســيقوم الحقــا بزيــارة كل مــن 

ــوك. ــة الريم ــمية وجامع ــة الهاش جامع

ــط  ــة ورواب ــة العالق وأوضــح محافظــة طبيع
الصداقــة التــي تجمــع الجامعــة األردنيــة 
بعــدد مــن الجامعــات الرومانيــة، مشــريا 
يف حديثــه إىل مشــاركة الجامعــة األردنيــة 
التــي  الســنوية  املؤمتــرات  مــن  واحــد  يف 
ــة  ــة مــع جمعي تعقدهــا الجامعــات الروماني
أطبــاء خريجــي رومانيــا وســيعقد العــام 

القــادم يف عــامن.

وأكــد محافظــة اســتعداد الجامعــة األردنيــة 
الجامعــات  مــع  التعــاون  نطــاق  توســيع 
مذكــرات  إبــرام  خــالل  مــن  الرومانيــة، 
ــة  تعــاون، مشــريا إىل توقيــع الجامعــة اتفاقي
تعــاون يف الشــأن الطبــي يف وقــت ســابق مــع 

إحــدى الجامعــات الرومانيــة.
 

ــق  ــد املراف ــري رادو والوف ــاد األم ــني، أش يف ح
إليــه  وصلــت  الــذي  املتقــدم  باملســتوى 
الجامعــة األردنيــة، ومــا متتلكــه مــن مقومات 
ــط  ــة وخط ــة وإداري ــة وفني ــة وعلمي أكادميي
ــزا  ــر متي ــون األك ــا ألن تك ــرتاتيجية أهلته اس
بــني مثيالتهــا، مؤكديــن الرغبــة يف إقامــة 
ــمعة  ــة( للس ــع )األردني ــرتكة م ــات مش عالق
التــي تحظــى بهــا واملســتوى املتقــدم يف 

ــا. ــام تعليمه نظ

بحــث رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور 
عزمــي محافظــة خــالل لقائــه صاحب الســمو 
األمــري رادو والوفــد الرومــاين املرافــق له ســبل 
تعزيــز التعــاون العلمــي واألكادميــي بــني 

ــة. ــات الروماني ــة والجامع ــة األردني الجامع

وناقــش الجانبــان بحضــور وزيــر التعليــم 
العلمــي األردين الدكتــور  العــايل والبحــث 
أطــر  تفعيــل  إمكانيــة  الطويــي  عــادل 
التعــاون يف املجــاالت العلميــة وخصوصــا 
التقنيــة مبــا يعــود بالنفــع والفائــدة عــى كال 

الطرفــني.

الــذي  اللقــاء  خــالل  محافظــة   وعــرض 
ــم  ــتوى يض ــع املس ــاين رفي ــد روم ــره وف ح
ــات  ــن مؤسس ــني ع ــات وممثل ــاء جامع رؤس
ــدى  ــاين ل ــفري الروم ــة والس ــة روماني تعليمي
ومــا  ونشــأتها،  الجامعــة  مســرية  عــامن، 
تضمــه مــن كليــات ومعاهــد ومراكــز علميــة 
متطــورة،   ومــا تطرحــه مــن برامــج فريــدة، 
ــواء  ــا س ــن يدرســون فيه ــة الذي ــز الطلب ومتي
مــن األردن أو خارجهــا وارتفــاع أعدادهــم 
ســنويا، إىل جانــب مــا حققتــه مــن إنجــازات 
علميــة مواكبــة لتطــورات العــر يف ظــل 

ــة. ــرية الحافل ــك املس تل

وفد روماني يطلع على تجربة )األردنية( العلمية واألكاديمية
برئاسة األمير رادو
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وفد شركاء مشروع تحديث إدارة البحث واالبتكار
يزور "األردنية"

بدورهــا أكــدت الباحثــة الرئيســية يف املروع 
الدكتــورة عبــري البــواب الــدور الكبــري الــذي 
ــكار  ــة  يف دعــم االبت ــه الجامعــة األردني تلعب
والبحــث العلمــي؛ األمــر الــذي يســهم يف 
واســرتاتيجية  والوطــن  اإلنســانية  خدمــة 
الجامعــة التــي تســعى دومــا لتحديــث إدارة 
البحــث العلمــي واالبتــكار وتطويرهــا،  وبنــاء 
ــع  ــزة واملجتم ــات املتمي ــع الجامع رشاكات م

املحــي.
 
 

ــذي  ــروع ال ــذا امل ــارة إىل أن ه ــدر اإلش تج
يهــدف إىل تطويــر التجربــة األردنيــة يف إدارة 
ورســم  واالبتــكار  العلمــي  البحــث  دعــم 
العلمــي  البحــث  إدارة  تحديــث  خطــط 
واالبتــكار ويســهم يف االرتقــاء ببيئــة البحــث 
مشــاريع  مظلــة  تحــت  ينــدرج  العلمــي 
إيراســموس بلــس التــي تشــارك بهــا الجامعــة 
األردنيــة واملدعومــة مــن االتحــاد األورويب 
ــة. ــات العربي ــاد الجامع ــع اتح ــاون م بالتع

العلمــي ودور الجامعــة األردنيــة يف دعــم 
وتطويــره.  العلمــي  البحــث 

 
واطلــع الوفــد عــى منصــة زيــن لإلبــداع 
ــي األوىل  ــة ه ــل رشاك ــي متث ــة الت يف الجامع
مــن نوعهــا يف األردن لدعــم الشــباب املبتكــر 
مســؤولة  اســتعرضت  حيــث  والريــادي 
ــن روان خــوري  ــة زي ــادة األعــامل يف رشك ري
وفريــق العمــل يف املنصــة أهــم مكوناتهــا 
مــن تكنولوجيــات تســتهدف متكــني الشــباب 
الجامعــي املبتكــر، مشــيدة بالتــزام الجامعــة 
األردنيــة ورشاكتهــا مــن خــالل مركــز االبتــكار 
والريــادة يف تطويــر اإلبــداع واالبتــكار يف 

. األردن 
 

الوفــد زيارتــه بجولــة إىل مركــز  واختتــم 
اطلــع  العلميــة  للبحــوث  منكــو  حمــدي 
خاللهــا برفقــة الدكتــورة رنــد أبــو زريــق عــى 
ــي  ــات الت ــربت واآللي ــدات واملخت ــم املع أه
ــة يف  ــاث العلمي ــم االبح ــز لدع ــا املرك يقدمه

ــاالت.  ــن املج ــد م العدي

اســتضافت الجامعــة األردنيــة وفــداً مــن 
البحــث  إدارة  تحديــث  مــروع  رشكاء 
العلمــي واالبتــكار يف دول جــوار االتحــاد 
ــك ضمــن مشــاركة الجامعــة يف  األورويب وذل
املــروع وتنظيمهــا لورشــة العمــل األوىل 
البحــث واالبتــكار يف دول  إدارة  لتحديــث 

جــوار االتحــاد األورويب يف عــامن. 

وضــم الوفــد منســقه العــام مــن جامعــة 
الجامعــات  واتحــاد  االســبانية  برشــلونة 
مــن  املســؤولني  مــن  وعــددا  األوروبيــة 
برفقــة  واملغربيــة  األوربيــة  الجامعــات 
الــركاء األردنيــني مــن جامعتــي العلــوم 

التطبيقيــة. والبلقــاء  والتكنولوجيــا 
 

وتخللــت الزيــارة جولــة يف مركــز العــالج 
بالخاليــا الجذعيــة اســتمع خاللهــا لعــرض 
تقدميــي قدمتــه الدكتــورة حنــان جعفــر 
تطويــر  يف  اإلقليمــي  املركــز  دور  يوضــح 
للعــالج  العلميــة  والتطبيقــات  البحــوث 
البحــث  إدارة  وآليــات  الجذعيــة  بالخاليــا 
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أحمد يحصد " تكريم األساتذة نظير األعمال المتميزة "
والــــفواز " أفضل اطروحة دكتوراه "

إنجازان جديدان ألكاديميين من كلية التمريض 

التدريــس يف كليــة  حقــق عضــو هيئــة 
أحمــد  مؤيــد  الدكتــور  التمريــض 
إنجازيــن  فــواز  مرينــا  والدكتــورة 
جائــزة  عــى  األول  بحصــول  جديديــن 
األعــامل  نظــري  األســاتذة  "تكريــم 
العلميــة  الجمعيــة  مــن  املتميــزة" 
لعــام  العربيــة  التمريــض  لكليــات 
أفضــل  بجائــزة  الثانيــة  وفــوز   ،2017
.2017 أطروحــة دكتــوراه يف التمريــض 

 
الدكتــورة  الكليــة  عميــدة  وعــربت 
بهذيــن  فخرهــا  عــن  النابلــي  منــار 
مســتوى  رقــي  يؤكــد  مــا  اإلنجازيــن، 
األبحــاث التــي يقــوم بهــا أعضــاء الهيئــة 
ومســاهمتهم  جهــة  مــن  التدريســية 
أرفــع  إىل  التمريــض  مهنــة  قيــادة  يف 
خدمــة  شــأنها  مــن  التــي  املســتويات 
ــة  ــه كاف ــه يف مجاالت ــاء ب القطــاع واالرتق

مامثلــة. جهــة  مــن 
 

ــاهداً  ــد ش ــد" يع ــوز "أحم ــت إن ف وقال
ــه مبتكــرة  واضحــاً عــى أن مجمــل أعامل
وقــد  ومتميــزة  التمريــض  مجــال  يف 
أحــد  يف  التمريــض  تطويــر  إىل  أّدت 
مضيفــة  الشــاملة،  أو  الجزئيــة  جوانبــه 
دكتــوراه  برنامــج  خريجــة  حصــول  أن 
الدكتــور  بــإرشاف  "فــواز"  التمريــض 
ــزة دليــل  أميــن منصــور عــى هــذه الجائ
الهيئــة  أعضــاء  تشــجيع  عــى  آخــر 
القيــام  عــى  طلبتهــم  التدريســية 
أجــل  مــن  والكتابــة  العلمــي  بالبحــث 
ــل  ــه الحق ــات تواج ــول لتحدي ــاد حل ايج
التمريــض.  مهنــة  وتحديــداً  الصحــي 

اعتزازهــام  عــن  الفائــزان  وأعــرب 
الفــوز  هــذا  يعنيــه  ومــا  بجائزتيهــام 
ــي  ــث العلم ــز البح ــض ومتي ــة التمري ملهن

الصحيــة. املجــاالت  يف 



115

تميز

أبو حّماد" تحظى بمنحة برنامج لوريال اليونسكو 2017
إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات النساء العربيات 

الهيكليــة  البيولوجيــا  مختــربات  بتأســيس 
ــال  ــت متوي ــات، وتلق ــورات الربوتين ــة بل ودراس
ــذ  ــة لتنفي ــة ودولي ــات وطني ــن هيئ ــا م بحثي
تجــارب تحديد الشــكل الثــاليث األبعــاد للربوتني 
باســتخدام البلــورات للمــرة األوىل يف األردن. 

ــة  ــم األدوي ــى تصمي ــز ع ــا يرتك وألن اهتاممه
وعلــم بلــورات الربوتــني؛ فهــي تأمــل مــن خالل 
ــاليث  ــن الشــكل الث ــا الحــايل الكشــف ع عمله
ــة  ــراض املزمن ــببة لأم ــات املس ــاد لأنزمي األبع
الشــائعة مثــل مــرض الرطــان والســمنة 
واألمــراض الوريديــة املزمنــة؛ حيــث يصــار 
الســتخدام هــذه األشــكال يف تصميــم مثبطــات 
كيميائيــة وطبيعيــة متثــل نقطــة انطــالق 
لتطويــر اســرتاتيجيات عــالج جديــدة وفعالــة.

وتُعنــى أبــو حــاّمد باألمــراض املعديــة املهملــة 
ــل  ــا مث ــى منطقتن ــر ع ــي تؤث ــتجده الت واملس
ــي  ــريوس التاج ــور والف ــزا الطي ــل وإنفلون الس
ــة،  ــط الرئوي ــرق األوس ــة ال ــبب ملتالزم املس
ــورة  ــات املتط ــل التقني ــى نق ــرص ع ــام تح ك
املســتخدمة يف البيولوجيــا الهيكليــة لــأردن 
واملنطقــة، فضــال عــن أنهــا تشــارك حاليــاً 
ــا  ــال تكنولوجي ــامء يف مج ــع عل ــوث م يف بح
املعلومــات يف الجامعــة لتوظيــف خرباتهــم 
للنهــوض بالبحــوث الطبيــة والتعليــم الطبــي.

وأشــارت أبــو حــامد إىل أن الهــدف مــن إطــالق 
ــة  ــريب ومــر بالراك ــج يف املــرق الع الربنام
ــة يف  ــوث العلمي ــي للبح ــس الوطن ــع املجل م
لبنــان، تعزيــز وتشــجيع املــرأة العربيــة يف 
مجــال العلــوم واألبحــاث، وإبــراز دورهــا الرائــد 

ــم.  يف تطــور العل

وقالــت إن الربنامــج عِمــل منــذ انطالقــه عــى 
ــذي  ــم ال ــدور الحاس ــى ال ــوء ع ــليط الض تس
ــن  ــوم م ــل العل ــة يف حق ــرأة العربي ــه امل تلعب
خــالل تكريــم باحثــات عربيــات متفوقــات 
قّدمــن أبحاثــا مميــزة يف مختلــف مجــاالت 

ــم. العل

مــن الجديــر ذكــره أن أبــو حــامد خريجــة كلية 
ــة عــى  ــة، حاصل ــة يف الجامعــة األردني الصيدل
جائــزة عبــد الرحيــم جردانــة للتميــز األكادميــي 
يف الصيدلــة، وأنهــت املاجســتري يف العلــوم 
ألبحاثهــا  ونتيجــة   ،2007 عــام  الصيدالنيــة 
ــام  2008 عــى منحــة  ــة حــازت يف ع املتواصل
دراســية كاملــة للحصــول عــى درجــة الدكتوراه 

ــة أكســفورد. ــة يف جامع ــم األدوي يف عل

العلــوم  قســم  إىل  حــامد  أبــو  وانضمــت 
الصيدالنيــة يف كليــة الصيدلــة يف الجامعــة 
األردنيــة عــام 2013، حيــث بــدأت العمــل 

حظيــت أســتاذة العلوم الصيدالنيــة يف الجامعة 
ــة  ــاّمد مبنح ــو ح ــج أب ــورة أري ــة الدكت األردني
"برنامــج لوريــال – اليونســكو مــن أجــل املــرأة 
يف العلــم للعــام 2017" مســجلة بذلــك إنجــازا 
علميــا جديــدا يضــاف إىل رصيــد إنجــازات 
النســاء العربيــات يف حقــل البحــث العلمــي.

الربنامــج  أبــو حــامد يف  ومتثلــت مشــاركة 
دراســة  عــى  القامئــة  العقاقــري  بتصميــم 
ــر  ــات لتطوي ــاد للربوتين ــاليث األبع ــكل الث الش
ــك  ــة؛ وذل ــراض املعدي ــدة لأم ــات جدي عالج
بإجرائهــا أبحاثــا يف تصميــم مثبطــات لأنزميات 
املســببة لأمــراض املزمنــة الشــائعة باســتخدام 

الحاســوب.

ــذي تأســس ســنة  ــج ال ــز الربنام ــا ميي ولعــل م
1998 بالتعــاون بــني مؤسســة لوريــال ومنظمة 
اليونســكو بحســب مــا أفــادت بــه أبــو حــاّمد 
ــذي  ــريب ال ــامل الع ــه يف الع ــن نوع ــه األول م أن
يســعى إىل إبــراز دور املــرأة العربيــة يف العلــم 
والحاجــة إىل تعزيــز مشــاركتها يف البحــوث 
كــر  عــى  ويشــجع  والتنميــة،  العلميــة 
ــة يف  ــاركتها الفاعل ــوق مش ــي تع ــز الت الحواج
تطــور العلــوم؛ ســيام أنهــا ال تــزال تواجــه 
يف  تقّدمهــا  دون  تحــول  وعوائــق  عقبــات 

ــة. ــة العلمي ــريتها املهني مس
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"األردنية" تحصد ثالث جوائز في المهرجان التكنولوجي 
الوطني العاشر

في "ملتقى اإلبداع والتطوير والريادة"

ــاع  ــة، والدف ــة والحيوي ــا الطبي والتكنولوجي
ــا  ــة، والتكنولوجي ــالمة العام ــن والس واألم
وتكنولوجيــا  واإلنتاجيــة،  الصناعيــة 

املعلومــات، واألنظمــة الذكيــة( . 

ســنويا  يُنظــم  املهرجــان  أن  اىل  يشــار 
بالتعــاون مــع الجامعــات األردنيــة، ومركــز 
عــى  الشــباب  لتشــجيع  رانيــا  امللكــة 
والتكنولوجيــا  العلــم  وتوظيــف  اإلبــداع 
لحــل املشــكالت مــن أجــل أردن قــوي 
ــة  ــاة أفضــل، مــن خــالل إقامــة فعالي وحي
مــن  الطلبــة  مُتكــن  ســنوية  تكنولوجيــة 
ــاريعهم  ــة، ومش ــم اإلبداعي ــرض أفكاره ع
مــع  الخــربات  وتبــادل  التكنولوجيــة 

الجامعــات. مختلــف  مــن  زمالئهــم 

 Virtual Reality Educational Game
بــإرشاف املهنــدس ســعاده ســويدان.

ــايل  ــامء الكي ــان أس ــازت الطالبت ــني ف يف ح
ــور  ــث يف مح ــز الثال ــالمه باملرك ــا س وراني
مبروعهــام  العامــة  والســالمة  األمــن 
عليــه  واملــرف   Special Rescue Vest

الدكتــور وليــد الدويــك. 

األردنيــة  الجامعــة  مشــاركة  وجــاءت 
ويقــام  العــارشة  بدورتــه  املهرجــان  يف 
بالتعــاون مــع مركــز امللكــة رانيــا للريــادة 
بـــ )13( مروعــا مــن بــني "64" مروعــاً 
تنافســت عــى جوائــز املهرجــان يف محــاور 
ــه  ــاكاة، والرتفي ــديس واملح ــم الهن )التصمي
واأللعــاب، وتكنولوجيــا الطاقــة والبيئــة، 

حــازت ثالثــة مشــاريع تخــرج يف الجامعــة 
خــالل  مراكــز  عــدة  عــى  األردنيــة 
التكنولوجــي  املهرجــان  يف  مشــاركتها 
الوطنــي العــارش الــذي احتضنتــه الجامعــة 
ــى  ــعار "ملتق ــت ش ــة تح ــة األردني األملاني

والريــادة". والتطويــر  اإلبــداع 

ففــي محــور األلعــاب و الرتفيــه فــازت 
الطالبــة دعــاء عرمــان مــن قســم هندســة 
الحاســوب باملركــز األول عــن مروعهــا 
الدكتــور  بــإرشاف   Reading Projector

ــر.  ــاد جعف إي

الكــردي  ديالنــا  الطالبتــان  فــازت  كــام 
أيضــا  الثــاين  باملركــز  الهباهبــة  وأفنــان 
عــن محــور االلعــاب والرتفيــه مبروعهــام 
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"العتوم" تنال جائزة التفرغ اإلبداعي
عن مشروعها الشعري " تجربة المرأة"

دون تدخل جراحي

أفــكار الصــادرة عــن وزارة الثقافــة األردنيــة، 
عــامن  مجلــة  لتحريــر  مديــرة  وعملــت 
ــربى 2012- ــامن الك ــة ع ــن أمان ــادرة ع الص

األردنيــني،  الكتــاب  رابطــة  2014، وعضــو 
ــرب. ــاء الع ــاب واألدب ــام للكت واالتحــاد الع

وشــاركت العتــوم يف العديــد مــن املهرجانات 
ــدويل،  ــريب وال ــتويني الع ــى املس ــعرية ع الش
ــارقة  ــان الش ــاركتها يف مهرج ــا مش كان آخره
ــة  ــرش للثقاف ــان ج ــريب، ومهرج ــعر الع للش

ــون. والفن

الثقــايف األردين مبــا هــو أصيــل وإبداعــي، 
لحاجــة  اســتجابة  يجــيء  املــروع  كــون 
إبداعيــة  بيئــة  الثقافيــة وتوفــري  الســاحة 
ينســجم  ثقــايف  حــراك  خلــق  يف  تســهم 
ــاين  ــد اإلنس ــة ذات البع ــة الوطني ــع الرؤي م
واملعــريف والجــاميل التــي ترتقــي بالــذوق 
ــة. ــاء الشــخصية الوطني العــام وتســهم يف بن

ــعرية  ــن الش ــن الدواوي ــد م ــوم العدي وللعت
العلميــة  واألبحــاث  النقديــة،  والكتــب 
املحليــة  املجــالت  يف  املنشــورة  والثقافيــة 
والعربيــة، وهــي عضــو هيئــة تحريــر مجلــة 

فــازت األســتاذ املشــارك يف مركــز اللغــات يف 
ــا  ــورة والشــاعرة مه ــة الدكت الجامعــة األردني
العتــوم بجائــزة التفــرغ اإلبداعــي مــن وزارة 
الثقافــة األردنيــة للعــام 2018/2017 عــن 

ــرأة". ــة امل ــا الشــعري " تجرب مروعه

ــد إعــالن  ــزة بع ــوم يف الجائ ــوز العت وجــاء ف
وزارة الثقافــة أســامء الحاصلــني عــى الجائــزة 
ــة  ــا )52( مبدعــا يف حقــول فني وتنافــس فيه

وأدبيــة متنوعــة.
أهــم  مــن  اإلبداعــي  التفــرغ  ومــروع 
املكتســبات الثقافيــة التــي تغنــي املشــهد 

 وضع أنبوب تغذية للمعدة عن طريق الجلد لطفل بالتنظير
ــود  ــدم وج ــة إىل ع ــا، باإلضاف ــي فيه جراح
جــرح كبــري يف الجلــد األمــر الــذي يقلــل 
ــات  ــات والتهاب ــدوث مضاعف ــرص ح ــن ف م
للجــرح، عــالوًة عــى قــر فــرتة مكــوث 
املريــض يف املستشــفى بحيــث مل تتجــاوز 

اليومــني.

ارتــداد متكــرر للطعــام إىل مجــرى التنّفــس 
التهابــات  حــدوث  إىل  أدى  مــا  والرئتــني، 
رئويّــة متكــررة معــه، إذ إّن الطفــل كان 
يتغــذى عــن طريــق أنبــوب تغذيــة مــن 
ــوب  ــتبداله بأنب ــّم اس ــدة وت ــف إىل املع األن
ــم  ــد يت ــق الجل ــن طري ــارشة ع ــدة مب للمع
تغيــريه بعــد ثالثــة أشــهر بآخــر دائــم عــى 
مســتوى ســطح الجلــد بحيــث ال يُعيــق 
حيــاة الطفــل الطبيعيّــة وحركتــه، وهــذا 
ــة بلــع  األنبــوب يُســتخدم يف حــاالت صعوب

ــع. ــد البل ــاكل عن ــود مش ــام أو وج الطع

وأضــاف الدكتــور خضــري بــأّن أهــم مــا مييّــز 
تدخــل  أي  وجــود  عــدم  العمليــة  هــذه 

مستشــفى  يف  األوىل  هــي  ســابقة  يف 
جديــد  إنجــاز  ويف  األردنيــة،  الجامعــة 
يضــاف إلنجــازات دائــرة طــب األطفــال 
ــور  ــا، أجــرى الدكت ــالف تخّصصاته ــى اخت ع
ــا  ــل وضــع خالله ــة لطف ــد خضــري عملي فري
أنبــوب تغذيــة للمعــدة عــن طريــق الجلــد 
بواســطة التنظــري ودون تداخــل جراحــي 
متريــي  وكادر  تخديــر  أطبــاء  يُســانده 

التنظــري. متميّــز يف وحــدة 

وقــال الدكتــور خضــري استشــاري الجهــاز 
ــأّن  ــال ب ــة لأطف ــد والتغذي ــي والكب الهضم
ســنة  العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  الطفــل 
وثالثــة شــهور ويــزن 7 كيلــو كان يُعــاين مــن 
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الطالبة سلمان من كلية الصيدلة تفوز بجائزة
"رواد المستقبل" 

عن فئة الرعاية الصحية

كان  حيــث  عليهــم  املرفــني  املدرســني 
لدورهــم األثــر الكبــري يف توجيــه الطلبــة 
إبــراز مشــاريعهم  املثــى يف  الطريقــة  إىل 
ــوب واألفضــل مــام ســاهم يف  بالشــكل املطل

وفوزهــم. تفوقهــم 

ــزة  ــب الفائ ــه زين ــت الطالب ــا قال ــن جانبه م
ــري,  ــي يل الكث ــوز يعن ــذا الف ــابقة إن ه باملس
واإلقــدام  التحــدي  عــى  حيــث شــجعني 
وعــدم معرفــة اليــأس أو الخــوف أو اإلحبــاط, 
بــل أعطــاين الدافــع الكبــري للمشــاركة يف 
مثــل هــذه املســابقات وغريهــا يف املســتقبل.

ــج  ــن برنام ــم م ــابقة بدع ــذه املس ــأيت ه وت
)Fhi360 ( التابــع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
االتحــاد  ومبشــاركة   ،)USAID( الدوليــة 
ــس،  ــاريع إيراســموس بل ــن مش األورويب ضم
وبتنفيــذ مــن مؤسســـــة   )ASRF( الركــة 
ــي  ــي التطبيق ــث العلم ــم البح ــة لدع الدولي
املبتكريــن  يدعــم  الــذي  الربحيــة(  )غــري 
 ،)STEM( التطبيقيــة  العلــوم  مجــال  يف 
باإلضافــة إىل امللكيــة األردنيــة، التــي قدمــت 
إىل  للوصــول  للمتســابقني  مجانيــة  تذاكــر 

وجهاتهــم املختلفــة.

طالبنــا متميزيــن مــن خــالل اإلرشــادات 
ــة  ــا, باإلضاف ــا لطالبن ــي نقدمه ــح الت والنصائ
ــاه,  ــم الــذي نعطيهــم إي ــا والعل إىل توجيهاتن
باإلضافــة إىل الخــربات العمليــة التــي نقدمهــا 

لهــم.

وأضــاف البســتنجي أن مركــز حمــدي منكــو 
بالطــالب  خاصــة  ورشــة  عقــد  قــد  كان 
املشــاركني يف هــذه املســابقة حيــث تــم 
ــه  ــم ملعرفت ــن كل احتياجاته ــم ع ــرح له ال
مــن معلومــات, لتوجيــه الطلبــة وحثهــم 
املســابقة  يف  املشــاركة  عــى  وتشــجيعهم 

ــا. والتميــز به

عســاف  أريــج  الدكتــورة  بينــت  بدورهــا 
مرفــة الطالبــة أنــه تقــدم حــوايل 75 طالبــا 
ــذه  ــاركه به ــات للمش ــف الجامع ــن مختل م
ــة  ــرب يف املرحل ــب األك ــابقه وكان النصي املس
كليــه  لطلبــة  والنهائيــة  نهائيــة  النصــف 

الصيدلــة يف الجامعــة األردنيــة.

ــذه  ــني يف ه ــة املتأهل ــارت إىل أن الطلب  وأش
ــوا  ــد وصل ــزة ق ــة املتقدمــة مــن الجائ املرحل
وبتعــاون  الشــخيص,  بجهدهــم  إليهــا 

ســلامن  ســليامن  زينــب  الطالبــة  فــازت 
دكتــور  تخصــص  الصيدلــة  كليــة  مــن 
التــي  املســتقبل"  "رواد  مبســابقة  صيدلــة 
ــالب  ــة "أرصف" )ASRF( لط ــا مؤسس أقامته
طالبيــة  مبشــاركة  األردنيــة,  الجامعــات 
ــة. ــات األردني ــف الجامع ــن مختل ــعة م واس

ــل  ــة ســلامن يف حف ــوز الطالب ــن عــن ف وأعل
الختــام الــذي تــم يف فنــدق النــد مــارك 
ــن  ــار ع ــن أي ــن م ــاين والعري ــامن يف الث بع
بابتــكار  الصحيــة", وذلــك  "الرعايــة  فئــة 
قطعــة بتكلفــة قليلــة جــدا ألنابيــب املراهــم 
والكرميــات الدوائيــة، لالســتفادة مــن املنتــج 
ــل  ــه داخ ــة من ــاء أي كمي ــدم إبق ــال وع كام

ــوب. األنب

وتناولــت مســابقة "رواد املســتقبل" التــي 
 )ASRF( "أرشفــت عليهــا مؤسســة "أرصف
العلــوم  مجــال  يف  املبتكريــن  لدعــم 
الجامعــات  لطلبــة  املخصصــة  التطبيقيــة, 
ــالث  ــف التخصصــات، ث ــة، مــن مختل األردني
ــة  ــراء" , و"الرعاي ــا الخ ــات "التكنولوجي فئ
يف  املعلومــات  و"تكنولوجيــا  الصحيــة" 

الســياحة".  

 وعــربت عميــد كليــة الصيدلــة الدكتــوره 
ــذا اإلنجــاز  ــه البصــول عــن ســعادتها به عبل
زينــب  الطالبــة  حققتــه  الــذي  العلمــي 

ســلامن.

وشــكرت البصــول املرفــة عــى الطالبــة 
زينــب يف هــذه املســابقة الدكتــوره أريــج 
تأهلــوا  الذيــن  الطلبــة  عســاف, وجميــع 
للمراحــل املتقدمــة يف املســابقه وهــم ســارة 
ــا  ــاري، دان ــب ســلامن، رشــا حي منصــور، زين
ــه  ــن تحــدي الرعاي ــارا عــامري ع ــي ومت مرع
الصحيــه وبــالل هــاين عــن تحــدي تكنولوجيــا 

املعلومــات يف الســياحة.

ــور  ــو الدكت ــدي منك ــز حم ــر مرك ــال مدي وق
يــارس البســتنجي إننــا نســعى دامئــا إىل جعــل 
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طريقة مبتكرة إلطالة عمر البطاريات في التطبيقات الصناعية

)IEEE( في بحث تم نشره في مجلة التطبيقات الصناعية الصادرة عن

هلسة يتوصل إلى نظرية جديدة لوجود الكون مغايرة
لالنفجار الكبير

 أسماها "الثقب األسود"

عــام  األمريكيــة  ميســوري  جامعــة  مــن 
الفيزيــاء  يف  املاجســتري  ودرجتــي   ،1976
مــن جامعــة مــوري وأخــرى يف الهندســة 

مــن جامعــة ميســوري. الكهربائيــة 

ــود  ــة وج ــف هلس ــة اكتش ويف ذات الدراس
كــون آخــر موجــود فيــام يســمى البعــد 
اآلخــر، وأن الثقــوب الســوداء تعــد الطريــق 

ــف. ــون املكتش للك

األمريكيــة  األمــازون  أن رشكــة  إىل  يشــار 
للكتــب نــرت الكتــاب الــذي أعــده هلســة 
 Evolution of( بعنــوان  نظريتــه  لعــرض 
تصنيــف  عــى  وحصــل   )the Universe

ــوم.  ــس نج خم

وعمــل هلســة أســتاذا يف كليــة الهندســة 
 1976 عــام  منــذ  األردنيــة  الجامعــة  يف 
ــى  ــل ع ــة، حاص ــي الكلي ــد مؤس ــو أح وه
درجــة الدكتــوراه يف الهندســة الكهربائيــة 

والصلــب. الحديــد  ومصانــع  الكســارات 
هــذه  مثــل  يف  إنــه  الخصاونــة  وقــال 
ــايئ عــى  التطبيقــات يكــون الحمــل الكهرب
 pulsating ــدرة ــة الق ــات عالي ــكل نبض ش
loads تتســبب يف قــر عمــر أي بطاريــات 
قــد تســتخدم كمســاند ألنظمــة الطاقــة 
ــع، مشــريا إىل أن البحــث  ــة يف املصان البديل
يقــدم طريقــة هندســية مبتكــرة إلطالــة 
كليــا  تعتمــد  بطريقــة  البطاريــات  عمــر 
 inverters عــى برمجــة أجهــزة االنفيــرت
تعديــل  أي  إجــراء  إىل  الحاجــة  بــدون 

فيزيــايئ عــى الشــبكة الكهربائيــة.

وفخــره  ســعادته  عــن  الخصاونــة  وعــرب 
ــزة  ــذه الجائ ــل ه ــى مث ــه ع ــول بحث لحص
الفائــز  البحــث  أن  خصوصــا  العامليــة 
ــا إىل  ــة، الفت ــة األردني ــم الجامع ــل اس يحم

ــه  ــتكامال ألطروحت ــاءت اس ــة ج أن الدراس
العلميــة  الورقــة  وهــذه  الدكتــوراه،   يف 
ــث يف  ــن البح ــنوات م ــدة س ــاج ع ــي نت ه
 energy الطاقــة  تخزيــن  أنظمــة  مجــال 
storage systems   وتحديــدا البطاريــات. 

يف  الكهربائيــة  الهندســة  أســتاذ  توصــل 
ــة  ــان هلس ــور غس ــة الدكت ــة األردني الجامع
ــق  ــون أطل ــود الك ــدة لوج ــة جدي إىل نظري

عليهــا اســم "الثقــب األســود".

ــول  ــود" حص ــب األس ــة "الثق ــي نظري وتنف
االنفجــار العظيــم، وتقــول: إن الكــون تولــد 
ــن  ــون م ــرتون وبروت ــروج ذرات إلك ــر خ إث
الكــون  توســع  وبالتــايل  األســود،  الثقــب 

ــني. ــه الهيدروج ــج عن ونت

 ووفــق مــا أثبتــه هلســة حســابيا يف نظريتــه 
وكونــت  تجمعــت  الهيدروجــني  ذرات  إن 

هــذا الكــون.

ــة  ــاه والطاق ــر مركــز املي حصــل نائــب مدي
خصاونــة  حســام  الدكتــور  والبيئــة 
هندســة  قســم  يف  املســاعد  األســتاذ 
ــى  ــة ع ــة األردني ــس يف الجامع امليكاترونك
جائــزة املركــز الثــاين ألفضــل بحــث تــم 
الصناعيــة  التطبيقــات  مجلــة  يف  نــره 
  )Industry Applications Magazine(
ــاء  ــديس الكهرب ــة مهن ــن جمعي ــادرة ع الص

.)IEEE وااللكرتونيــات)

واســتحق الخصاونــة الجائــزة عــن بحثــه 
 Flexible Distribution(بـــ املوســوم 
 of Energy Storage Resources
 Integrating these Resources into
طريقــة  يقــدم  الــذي    )a Microgrid
يف  البطاريــات  عمــر  إلطالــة  مبتكــرة 
مثــل  الثقيلــة  الصناعيــة  التطبيقــات 
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كلية الهندسة تنتزع المركز األول مكررًا في مسابقة 
"المهندسين األردنيين"

ــاءة  ــى كف ــل ع ــابقة دلي ــز األول يف املس املرك
الطلبــة مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة، 
ــم. ــم ونجاحاته ــاف إىل إنجازاته ــد يض ورصي

وأضــاف أن الجهــود املضنيــة التــي بذلها الطلبة 
ــز األول مــن  أســهمت يف حصولهــم عــى املرك

خــالل أفكارهــم الخالقــة يف املــروع.

التخــرج  مشــاريع  مســابقة  أن  إىل  يشــار 
ــني  ــة املهندس ــا نقاب ــي تنظمه ــة الت املعامري
منــذ العــام 2000 لــكل الجامعــات األردنيــة 
ــرج  ــام 137مــروع تخ ــذا الع ــا ه ــدم له تق
ــة  ــامرة يف 13 جامع ــة الع ــة هندس ــن طلب م
بريزيــت  جامعتــي  إىل  باإلضافــة  أردنيــة 

ــطني. ــن فلس ــاح م والنج

بــني ضجيــج املعامــالت ووقــار قاعــات املحاكــم.
ويحتــوي املــروع عــى مداخــل خاصــة للهيئــة 
القضائيــة والحكوميــة ويوفــر لهــم بيئــة عمــل 
تتناســب مــع مكانتهــم ودورهــم املهــم يف 

العمليــة العدليــة.

ويتضمــن التصميــم فراغــات اجتامعيــة خاصة 
بالقضــاة يتــم تــداول القضايا ومبادلــة اآلراء يف 
ــع املهمــة، ألن املحكمــة تعــد مــؤرشا  املواضي
للحالــة القضائيــة ومــدى تطورهــا يف الدولــة, 
ملــا لهــا مــن أهميــة ودور يف املحافظــة عــى 

األمــن الحقوقــي ألفــراد الوطــن.

وقــال املــرف عــى املــروع الدكتــور ســليم 
دحابــرة إن حصــول كليــة الهندســة عــى 

نجــح طلبــة تخصــص هندســة العــامرة يف 
األول  املركــز  انتــزاع  الهندســة مــن  كليــة 
ــي  ــرج الت ــاريع التخ ــابقة مش ــرراً يف مس مك
ــنويا  ــني س ــني األردني ــة املهندس ــا نقاب تنظمه

لطلبــة الجامعــات األردنيــة.

ــد  ــالن ومحم ــل ع ــد وائ ــان محم ــاز الطالب وف
ياســني شــقري باملركــز األول عــن مروعهــام 
ــرة  ــليم دحاب ــور س ــإرشاف الدكت ــاء ب ــذي ج ال
ــه  "محكمــة اســتئناف عــامن"، وتتمحــور فكرت
تجاوبــا لعطــاء تــم طرحه مــن قبــل وزارة العدل 
والحاجــة املاســة ملــروع مامثــل لــه يف املنطقة.

 وتقــوم فكــرة املــروع الــذي يتوســط مدينــة 
ــن  ــني ب ــري حس ــارع األم ــع يف ش ــامن، ويق ع
عبداللــه الثــاين "كوريــدور عبــدون" عــى 
إىل  باإلضافــة  وحقوقيــة  جزائيــة  محاكــم 
ــة مناســبة  ــة عامــة تشــكل بيئ ــة قضائي مكتب

للجهــاز القضــايئ والحكومــي.

 ويعد الشــكل املعامري وتصميم املبنى متناقضا 
مــن حيــث التكوين ومتشــابها من حيــث املبدأ، 
حيــث تبــدأ رحلــة املســتخدمني لــه باالصطفاف 
تحــت األرض بعيــدا عــن املبنــى ألســباب أمنيــة، 
ومــن ثــم إىل ســاحة خارجيــة يدخــل منهــا إىل 
ــي  ــوي عــى درج لولب ــراغ يحت املحكمــة وإىل ف
يف أســفله توجــد األقــالم واملعامــالت الحكوميــة 
تتــوزع يف الجــزء العلــوي قاعات املحاكــم، فاصال 
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أنشطة
وفعاليات
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الجامعــة  اإلنجليزيــة واألملانيــة يف  اللغــة 
ــة  ــة, وللطلب ــة األملاني ــم اللغ ــاليب تعل بأس
إكــامل دراســاتهم  الراغبــني يف  والباحثــني 

أملانيــا. يف  العليــا  الجامعيــة 

لغــة  األملانيــة  اللغــة  أن  أكــد  محافظــة, 
عامليــة مهمــة وتشــهد إقبــاال مــن األردنيــني 
وارتفــاع  زيــادة حجــم  ظــل  لتعلمهــا يف 
ــني  ــادي ب ــي واالقتص ــاون العلم ــرية التع وت

الصديقــني. البلديــن 

بدورهــا أعربــت الســفرية " ايربلــه " عــن 
اســتفادة  الزاويــة يف  أن تســهم  أملهــا يف 
يف  األملانيــة  للغــة  الدارســني  الطلبــة 

ــد الشــعب األملــاين. ــرز تقالي ــا وأب مدنه
وتكمــن أهميــة الزاويــة التــي أقيمــت بدعم 
مــن الســفارة األملانيــة يف عــامن حســب مــا 
قالــه رئيــس شــعبة اللغــة األملانيــة الدكتــور 
عيــى يف محتوياتهــا ومضامينهــا  مهــدي 
طلبــة  مجتمــع  تعريــف  يف  مهمــة  كأداة 
الجامعــة بحضــارة وثقافــة أملانيــا خــالل 

ــة. ــة مختلف ــب تاريخي حق

الجامعــة  تقديــر  عــن  وأعــرب محافظــة 
وامتنانهــا للســفارة األملانيــة عــى الدعــم 
ــذه  ــة ه ــرة إقام ــاح فك ــه إلنج ــذي قدمت ال
مهمــة  فرصــة  تشــكل  التــي  الزاويــة 
برنامــج  يف  امللتحقــني  الطلبــة  لتعريــف 

ــور  ــة الدكت ــة األردني ــس الجامع ــح رئي افتت
ــة  ــفرية األملاني ــه الس ــة ترافق ــي محافظ عزم
ــة  ــه" الزاوي ــا ســيفكر ايربل يف عــامن "بريجيت
األملانيــة التــي وطنــت يف مركــز اللغــات 
ــة  ــات الوثيق ــك أمنوذجــا للعالق لتشــكل بذل

ــا. ــني األردن وأملاني ــن الصديق ــني البلدي ب

ــب  ــى كت ــة ع ــات الزاوي ــتملت محتوي واش
ــة  ــة باللغ ــالم فيديوي ــور وأف ــات وص ومؤلف
األملانيــة تتنــاول موضوعاتهــا نواحــي علميــة 
والتقــدم  وجغرافيــة,  وتاريخيــة  وثقافيــة 
ــم والصناعــة  ــا يف التعلي ــه أملاني ــذي حققت ال
والســياحة والعمــران فضــال عــن معلومــات 
حــول عالقتهــا باملجتمــع الــدويل والحيــاة يف 

افتتاح الزاوية األلمانية في "األردنية" 
للتعريف بحضارة وثقافة ألمانيا خالل حقب تاريخية مختلفة
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 )DAAD( ــادل العلمــي ــة التب ــا هيئ تقدمه
ــة  ــد العلمي ــات واملعاه ــن املؤسس ــري م لكث
ــة  ــة األردني ــا الجامع ــن ضمنه يف األردن وم
مــن منــح دراســية للطلبــة وتنظيــم زيــارات 
قصــرية لهــم تســتمر لشــهر واحــد، متطرقــا 
برنامــج  عــن  للحديــث  الوقــت  ذات  يف 
التبــادل األكادميــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
ومؤكــدا أن خريجــي الجامعــات األملانيــة 
ــة يف  ــاهامت حقيقي ــزال مس ــم وال ي كان له

تنميــة األردن.

فريكــس  فــون  جابرييــل  الــداد  مســؤولة 
الـــ  تقدمهــا  التــي  املنــح  عــن  تحدثــت 
التدريســية  الهيئــة  ألعضــاء   )DAAD(
العلمــي  بالبحــث  املهتمــني  والطلبــة 
توفرهــا  الواجــب  والــروط  أملانيــا،  يف 
خدمــات  مــن  تقدمــه  ومــا  املرشــح،  يف 
للجامعــات األردنيــة بشــكل عــام وللجامعــة 

خــاص. بشــكل  األردنيــة 
 

ــاين  ــايف األمل ــق الثق ــاد امللح ــه أش ــن جانب م
ــة العالقــات الثنائيــة  جيمــي ســبريبريغ مبتان
ومســاهمة  وأملانيــا  األردن  تربــط  التــي 
يف  الفعــال  ودورهــم  أملانيــا  خريجــي 
توطيــد عالقــات الصداقــة بــني البلديــن، 
ــة  ــرض الطاق ــارة مع ــور إىل زي ــا الحض داعي
ــة  ــفارة األملاني ــه الس ــي تقيم ــددة الت املتج
يف  األردنيــة  الجامعــات  مــع  بالتعــاون 

األردن. متحــف 

...... وتنظيــم لقاء لخريجي أملانيا 
)DAAD ( واملســتفيدين من منح

ــادل  ــة للتب ــة األملاني ــدت الهيئ ــك عق إىل ذل
ــعبة  ــع ش ــاون م ــي ) DAAD(  بالتع العلم
اللغــة األملانيــة يف قســم اللغــات األوروبيــة 
ــنوي  ــاء الس ــة اللق ــات األجنبي ــة اللغ يف كلي
ــتفيدين  ــن املس ــع م ــا، وجم ــي أملاني لخريج
ــدف التواصــل  ــا به ــي تقدمه ــح الت ــن املن م
وتدعيــم العالقــات والتعــاون بــني الخريجــني 
واألكادمييــة  العلميــة  إنجازاتهــم  وإبــراز 
ومــدى االســتفادة التــي تحققــت بحصولهــم 

عــى املنــح.

وشــكل اللقــاء الــذي جــاء بحضــور الدكتــور 
 )DAAD ( محمــود الرعــة، ومســؤولة الـــ
ــايف  ــق الثق ــس، وامللح ــون فريك ــل ف جابريي
األملــاين جيمــي ســبريبريغ ، وعــدد كبــري مــن 
املســتفيدين مــن منــح الـــ ) DAAD( مــن 
طلبــة الدراســات العليــا وأعضــاء الهيئــة 
ــن  ــدث ع ــة للتح ــة ذهبي ــية، فرص التدريس
خــالل  اكتســبوها  التــي  الفائــدة  مــدى 
دراســتهم للمنحــة يف أملانيــا، وانطباعهــم 
ــتهم  ــتعود دراس ــا س ــالد، وم ــك الب ــن تل ع
ــتهم  ــال دراس ــم يف مج ــع عليه ــن نف ــه م ب
ورفعــة  والعلمــي  األكادميــي  وعملهــم 

بلدهــم وتقدمهــا.

الرعــة تحــدث يف كلمتــه عــن مختلــف 
التــي  والبحثيــة  األكادمييــة  الخدمــات 

علميــة  ومهــارات  مبعلومــات  الجامعــة 
ومعرفيــة حــول اللغــة األملانيــة, إضافــة إىل 
إطــالع زوارهــا عــى مــا حققتــه أملانيــا مــن 

منجــزات.

األجنبيــة  اللغــات  كليــة  عميــد  وقــال 
ــة  ــرة إقام ــة إن فك ــود الرع ــور محم الدكت
زوايــا لــدول عامليــة يف الجامعــة قــد حققــت 
نجاحــات مذهلــة الســتخداماتها املكثفــة 
اســتفادتهم  مؤكــدا  الطلبــة،  قبــل  مــن 
اللغويــة ملــا تتضمنــه مــن معلومــات وافيــة 

ــال. ــذا املج يف ه
 

الزوايــا  الكليــة تضــم حاليــا  أن  وأضــاف 
والفرنســية  واإلســبانية  األمريكيــة 
واإليطاليــة مشــريا إىل أن هــذه الزوايــا تعــد 
مهمــة  معلومــات  تقــدم  ثقافيــة  مراكــز 

متثلهــا. التــي  البلــدان  حــول 
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) زين لإلبداع ( ..
بث روح االبتكار بين الطلبة ودمجهم بالوسط الريادي

 باكورة منصات )زين( وطنت في الجامعة األردنية

ــاً عــى افتتــاح املنصــة، قــال الرئيــس  وتعقيب
الهنانــدة:  التنفيــذي لركــة زيــن أحمــد 
"تعتــز زيــن بالعالقــة املثمــرة التــي تجمعهــا 
مــع الجامعــة األردنيــة، حيــث تجّســد هــذه 
العــام  القطاعــني  بــني  التعــاون  الراكــة 
والخــاص، إذ تهــدف زيــن ومــن خــالل إنشــاء 
ــات  ــدة جامع ــا يف ع ــة وتطبيقه ــذه املنص ه
ــات  ــا وخدم ــخري التكنولوجي ــة، إىل تس أردني
ــا يصــب يف مصلحــة  االتصــاالت املتطــّورة مب
تســهيل  يف  سيســتخدمها  التــي  الطالــب، 
الوصــول إىل املعلومــات التــي يحتاجهــا يف 
دراســاته وأبحاثــه، وتأمــني كافــة االحتياجــات 
اإلبداعيــة،  أفــكاره  لتطويــر  لــه  الالزمــة 
ليســتفيد  الواقــع،  أرض  عــى  وتطبيقهــا 
منهــا يف املســتقبل بعــد تخرّجــه، ويعمــل 
عــى تطويرهــا لتصبــح مروعــاً يــدّر لــه 
بــأن زيــن ومــن خــالل  الدخــل، مضيفــاً 
املنصــة ســتقوم بتنظيــم وإقامــة املحــارضات 
طلبــة  تفيــد  التــي  والتعليميــة  العلميــة 
ــة  ــع منص ــا م ــة إىل ربطه ــة، باإلضاف الجامع

".)ZINC( زيــن لإلبــداع

ــة، مؤكــدا أن هــذه املنصــة  الجامعــة األردني
متثــل منوذجــا حقيقيــا للتكامــل والراكــة 
لدعــم  الخــاص  والقطــاع  الجامعــة  بــني 
ومتكــني الشــباب األردين ليــس فقــط بالعلــم 
لــه  تتيــح  التــي  بــاألدوات  بــل  واملعرفــة 

ــادة. ــن الري ــه م ــداع ومتكن اإلب

ودعــا محافظــة الطلبــة ألخــذ زمــام املبــادرة 
واالســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 
ــز  ــع مرك ــة م ــداع بالراك ــن لإلب ــة زي منص
األردنيــة  الجامعــة  يف  والريــادة  االبتــكار 
ــة  ــاريع ريادي ــر مش ــة لتطوي ــات كاف والكلي
وخصوصــا يف ظــل الفــرص املتنوعــة التــي 
توفرهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة مبــا يســهم 
ــو  ــم من ــم و يدع ــد له ــتقبل واع ــم مس برس
مــن  العــزم  مســتلهمني  األردين،  االقتصــاد 
ويل  وســمو  املعظــم  امللــك  جاللــة  دعــم 
العهــد الالمحــدود للشــباب األردين املبــدع 

والريــادي.  

ــداع  ــن لإلب ــة زي ــن منص ــة زي ــت رشك افتتح
)ZINC( يف الجامعــة األردنيــة لتكــون بذلــك 
لإلبــداع  زيــن  منصــات  مــن  منصــة  أول 

الجامعــات. يف   )ZINC(

بــث روح  بهــدف   املنصــة  إنشــاء  وجــاء 
الجامعــة  طــالب  بــني  والريــادة  االبتــكار 
األردنيــة ودمجهــم مــع الوســط الريــادي، 
ــداع  ــكار واإلب وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لالبت
عــى  قــادرة  رياديــة  مبشــاريع  للخــروج 
إنتاجيــة  مشــاريع  إىل  والتحــول  التطــور 

األردين. للشــباب  عمــل  فــرص  تخلــق 

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  وقــام 
التنفيــذي  الرئيــس  جانبــه  إىل  محافظــة 
بافتتــاح  الهنانــدة   أحمــد  زيــن  لركــة 
املنصــة الكائنــة مقابــل مجمــع الكليــات 
ــة األعــامل، بحضــور  ــى كلي االنســانية يف مبن
عمــداء الكليــات و مديــرو املراكــز وعــدد 
ــة  ــة التدريســية يف الجامع ــن أعضــاء الهيئ م
األردنيــة والطلبــة، باإلضافــة إىل ممثــي كافــة 

وســائل اإلعــالم.

وقــدم الهنانــدة ايجــازا حــول املنصــة، إذ 
تضــم عــدة أركان منهــا ركــن تطويــر األلعــاب 
ــة  ــة ثالثي ــاص بالطباع ــن الخ ــة والرك الرقمي
ــة  ــرتايض باإلضاف ــع االف ــن الواق ــاد ورك األبع
متعــددة  مســاحات  عــدة  وجــود  إىل 
االســتعامالت املجهــزة بأحــدت املعــدات، 
ــي ميكــن اســتخدامها لعقــد االجتامعــات  الت
أو لعقــد ورشــات عمــل أو حلقــات العصــف 
أعضــاء  وســيتمّكن  وغريهــا.  الذهنــي 
مــن  املســجلني  الطلبــة  مــن   )ZINC(
االســتفادة مــن املرافــق والتســهيالت املتوفــرة 
يف املنصــة، التــي تســاعد الطلبــة عــى إطــالق 
ــكار  ــادة، وتحفيزيهــم عــى االبت ــان للري العن

والتطويــر.

ــة  ــادرة رشك ــة مب ــن محافظ ــه، مث ــن جانب م
زيــن يف إنشــاء منصــات لإلبــداع يف الجامعات 
األردنيــة وافتتــاح أوىل هــذه املنصــات يف 
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تكريــم كوكبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المنتهيــة خدمتهــم 
فــي كليــة اآلداب

يف ســامئنا، املرئبــون نحــو املجد والســؤدد".
وتســلم أعضــاء هيئــة التدريــس املنتهيــة  
ــة  ــامؤهم درع الجامع ــة أس ــم واآلتي خدمته
تكرميــا لجهودهــم وعطائهــم يف حفــل مهيب 
نظمتــه كليــة اآلداب بحضــور نــواب الرئيــس 
ونــواب العميــد ورؤســاء األقســام وعــدد مــن 

ــة. ــس يف الكلي ــة التدري أعضــاء هيئ

وهم كل من : 

األستاذ الدكتور عبد الكريم الحياري 
األستاذ الدكتور محمد خريسات 

األستاذ الدكتور عبد املهدي السودي 
األستاذ الدكتور خليل درويش

األستاذ الدكتور مجد الدين خمش
األستاذ الدكتور عيى مصاروة
األستاذ الدكتور سميح عودة 

األستاذ الدكتور يحيى الفرحان 
األستاذ الدكتور نسيم برهم

األستاذ الدكتور موىس سمحة 
األســتاذ الدكتــور نوفــان ســوارية رحمــه اللــه، 

عنــه نجلــه الدكتــور قــيص

أوىل كليــات الجامعــة، يف إشــارة منــه إىل 
أنهــم أســهموا ولعبــوا دورا مهــام ورياديــا 
بــل  فحســب،  الكليــة  تأســيس  يف  ليــس 

تأســيس الجامعــة وتطورهــا.

ــم  ــة أمامه ــة مرع ــواب الجامع ــال إن أب وق
ومعارفهــا،  علومهــا  وســدنة  بُناتهــا  فهــم 
دليــل  خــري  املــرف  العلمــي  وإنتاجهــم 
عــى مــا قدمــوه وبذلــوه مــن أجــل وطنهــم 
لهــم حيــاة ســعيدة  متمنيــا  وجامعتهــم، 

وهانئــة.

مــن جانبــه قــال عميــد كليــة اآلداب الدكتــور 
محمــد القضــاه: "إن الكليــة مــا زالــت تقــف 
عــى أعتــاب املــايض، تذكــر مبــن مــروا يف 
قاعاتهــا، ممن ســطروا أســامءهم يف صفحاتها 
ــى  ــم، لتبق ــاء لجامعته ــن املبدعــني واألوفي م

عــى العهــد والوعــد معهــم".

وأكــد القضــاة أنــه مبــا ال يــدع مجــاال للشــك 
الكليــة  ســوية  رفــع  عــى  عملــوا  أنهــم 
ــي  ــة الت ــوأ املكان ــا تتب ــى جعله ــوا ع وحرص
ال  الــذي  الشــعاع  "أنتــم  قائــال:  تســتحق 
ينطفــئ واألمــل الــذي ال ينتهــي، والــروح 
التــي تقودنــا إىل ذرى النــدى، وأنتــم النجــوم 

الدكتــور  األردنيــة  الجامعــة  رئيــس  كــرّم 
عزمــي محافظــة يف حفــل مهيــب عــددا 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب 
مبــداد  ســطروا  ممــن  خدمتهــم  املنتهيــة 
ــة. ــخ الكلي ــم تاري علمهــم وفكرهــم وثقافته

 
وقــال محافظــة: "إن عالقــة الجامعــة مــع 
ــن  ــي وال ميك ــس ال تنته ــة التدري ــو هيئ عض
لهــا ذلــك، وبتقديــري أن عطــاءه العلمــي ال 

ــه". ــاء حيات ــي إال بانته ينته

وأضــاف محافظــة أن اإلدارة تجــد نفســها 
ــي  ــح يق ــح ورصي ــوين واض ــص قان ــام ن أم
التدريــس  هيئــة  عضــو  خدمــة  بانتهــاء 
"حكــام" يف حــال بلــغ الســبعني مــن عمــره.

وأشــار إىل رضورة تعديــل التريعــات مبــا 
يســمح ببقــاء عضــو هيئــة التدريــس، أو 
ــة،  ــني الجامع ــه وب ــام بين ــة في ــم العالق تنظي
الفتــا إىل وجــود مقــرتح للتجديــد ملــن بلغــوا 
ــة  ــى الخامس ــام حت ــد ع ــا بع ــبعني عام الس

والســبعني. 

ومثــن محافظــة الجهــود التــي بذلهــا أعضــاء 
هيئــة التدريــس خصوصــا يف كليــة اآلداب 
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مكتب العالقات الدولية ينظم "أسبوع إراسموس بلس" 
بمشاركة )11( جامعة أوروربية وتركية

للطلبــة  واإلداري  والبحثــي  األكادميــي 
واإلداريــة  التدريســية  الهيئتــني  وأعضــاء 
ــا  ــرتكة مب ــة املش ــاطات البحثي ــهيل النش وتس
يخــدم رســالة الجامعــة يف أن تصبــح جامعــة 
عامليــا  املصنفــة  الجامعــات  بــني  رائــدة 
ــزة  ــة املتمي ــة التعليمي ــربة التعلمي ــر الخ توف
لطلبتهــا ومنتجــة ونــارشة للمعرفــة النظريــة 

والتطبيقيــة.

إىل ذلــك قــدم مديــر مكتــب إراســموس بلس 
ــاً حــول الراكــة بــني  الوطنــي عرضــاً تاريخي
ــن خــالل  ــة م ــة واألوروبي ــات األردني الجامع
املشــاريع املمولــة مــن قبــل االتحــاد األورويب 
مثــل مشــاريع متبــوس وإراســموس منــدوس 
ــراك  ــدرات وح ــاء الق ــس لبن ــموس بل وإراس
الطلبــة والكــوادر األكادمييــة واإلداريــة إضافة 
إىل رشح عــن الفــرص املتاحــة لبنــاء رشاكات 

جديــدة.

ــالع عــى أفضــل  إىل تبــادل الخــربات واالط
تواجــه  التــي  والتحديــات  املامرســات 
التبــادل الطــاليب وتبــادل الكــوادر التدريســية 

واإلداريــة.

وتخللــت أعــامل األســبوع عــدة جلســات 
وتحديــات  عوائــق  ملناقشــة  متخصصــة 
ــايل  ــم الع ــني بالتعلي ــة الالجئ ــاق الطلب التح
فيــام  الجامعيــة.  الحيــاة  يف  ودمجهــم 
تناولــت جلســات أخــرى تشــبيك الجامعــات 
األوروبيــة والرتكيــة املشــاركة مــع الجامعــات 

األردنيــة.

 الدكتــور عــي أكــد أن احتضــان األردنيــة 
ألســبوع إراســموس بلــس يــأيت انســجاما مــع 
ــهام  ــة لإلس ــات الدولي ــب العالق ــالة مكت رس
ــة  ــا العاملي ــع نظرياته ــة م ــبيك الجامع يف تش
مــن خــالل التواصــل وتوقيــع االتفاقيــات 
ــا لتســهيل الحــراك  ــرات التفاهــم معه ومذك

نظــم مكتــب العالقــات الدوليــة "أســبوع 
يف  العاملــني  اســتهدف  بلــس"  إراســموس 
مكاتــب العالقــات الدوليــة واملعنيــني بتبــادل 
الطلبــة والكــوادر األكادمييــة واإلداريــة يف 

الجامعــات االوروبيــة والرتكيــة املشــاركة.

وشــارك يف فعاليــات األســبوع إحــدى عــرة 
جامعــة  هــي  وتركيــة،  أوروبيــة  جامعــة 
كوبنهاجــن الدمناركيــة وجامعــة هلســني 
اآليســلندية  آيســلندا  وجامعــة  الفنلنديــة 
وجامعــة ســودرتورن الســويدية  وجامعــة 
رادبــود الهولنديــة وجامعــة بولونيــا اإليطالية 
وجامعــة  اإلســبانية  دويســتو  وجامعــة 
إرلنجــن نورنبــريغ األملانيــة وجامعــة إســتونيا 
ــا  ــة لوبليان ــتونية وجامع ــاة اإلس ــوم الحي لعل

الســلوفينية وجامعــة كوتــش الرتكيــة. 

 وهــدف األســبوع - وفقــا ملديــر مكتــب 
العالقــات الدوليــة الدكتــور رامــي عــي - 
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"أسبوع اللغة اإليطالية في العالم"...
يوثق إلرث إيطاليا ونهضتها السينمائية

الجامعة احتضنت أول أيامه

ــة  ــام عرضــت الطالب ــة بين والســينام اإليطالي
ــة" يف  ــة "األردني ــهامات طلب ــى إلس ــا عي لين

ــة. ــة اإليطالي ــة والثقاف ــر اللغ ن

ــرض  ــايل ع ــبوع اإليط ــات األس ــل فعالي وتخل
بورينــو  لويــزا  للمخرجــة  وثائقــي  فيلــم 
»ارتــدي الحجــاب وأعشــق األمــريات« والــذي 
شــابات  لثــالث  اليوميــة  الحيــاة  تنــاول 
مســلامت، وســلط الضــوء عــى األحــكام 
تعيــق  التــي  النمطيــة  والصــور  املســبقة 
ــل  ــن أج ــالم م ــددة لإلس ــه املتع ــم األوج فه
بــني  والتكامــل  التفاهــم  عــى  التشــجيع 

الثقافــات.

وعــرض فيلــم »أحــالم ســعيدة« للمخــرج 
اإليطــايل املخــرم ماركــو بيلوكيــو، وهــو 
عمــل جــرى اقتباســه مــن روايــة الســرية 
الشــهري  اإليطــايل  للصحفــي  الذاتيــة 
ماســيموغراميليني، وفيــه تتحــرك الشــخصية 
الرئيســية يف النطــاق غــري املألــوف للتغــريات 
االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي حدثــت يف 
ــن  ــا م ــة يف إيطالي ــني املاضي ــنوات الثالث الس
خــالل عينــي طفــل صغــري ومراســل صحفــي 
الحــروب، وانتهــي  بالــغ يغطــي أحــداث 
ــاة أم  ــت بوف ــاوية متثل ــة مأس ــم بلقط الفيل

ــل. البط

وأكــد الســفري ســعي بــالده لتعزيــز وتطويــر 
أوجــه التعــاون ودعــم جهــود التبــادل الثقايف 
ــني  ــري ب ــارب الكب ــا إىل التق واالقتصــادي، الفت
ــا اإلنســانية  ــن ورؤاهــام تجــاه القضاي البلدي

ــة.  والدولي

وخــالل فعاليــات اليــوم األول، التقــى الطلبــة 
ــايل  ــيناميئ اإليط ــرج الس ــع املخ ــور م والحض
بيــري فرانشيســكو ديليربتــو الشــهري باســم 
ــد »يف  ــه الجدي ــه فيلم ــوا مع ــف(، ناقش )بي
الحــرب مــن أجــل الحــب« الــذي أنتــج عــام 
ــا  ــان روم ــرة يف مهرج ــرض ألول م 2016 وع

ــايض. ــام امل ــيناميئ يف الع الس

ــة  ــة اإليطالي ــم اللغ ــن قس ــة م ــرض طلب وع
يف الجامعــة ملجموعــة مــن األعــامل إســهاما 
ــا  ــت ترحيب ــايل الق ــبوع اإليط ــم يف األس منه

ــن. ــا كبريي وإعجاب

وقدمــت الطالبــة هيــا الحنيطــي فيلــام قصريا 
بعنــوان "عــامن يف عيــون إيطاليــة"، فيــام 
قــدم الطالــب حســن تيــم "الســينام وتعليــم 
وقدمــت  للمكفوفــني"  اإليطاليــة  اللغــة 
الطالبتــان غيــداء بديــر وأفنــان إســامعيل 
ــات  ــى الطالب ــايف ع ــر الثق ــول األث ــادة ح م
األردنيــات يف إيطاليــا، وذهــب الطــالب رؤى 
التميمــي ومحمــد أبــو طالــب وجــود عبــود 
إىل قــراءة يف نصــوص شــعرية مــن األدب 

زخــر "أســبوع اللغــة اإليطاليــة يف العــامل" 
أول  األردنيــة  الجامعــة  احتضنــت  الــذي 
الوثائقيــة  األفــالم  مــن  بالعديــد  أيامــه، 
ــازات  ــايل، واإلنج ــإلرث اإليط ــت ل ــي وثق الت
الثقافيــة  الصعــد  كافــة  عــى  اإليطاليــة 

والتعليميــة. والصحيــة  واألثريــة 

نظمتــه  الــذي  اإليطاليــة  اللغــة  أســبوع 
الخارجيــة  لــوزارة  الدبلوماســية  الشــبكة 
ــع  ــدا يف جمي ــن 120 بل ــر م ــة يف أك اإليطالي
ــون يف  ــعار "اإليطالي ــت ش ــامل، تح ــاء الع أنح
ــاهم يف  ــينام"، س ــة يف الس ــينام واإليطالي الس
إتاحــة الفرصــة للبحــث بعمــق يف قضايــا 
صــورة  تعزيــز  بهــدف  وحساســة  مهمــة 
الثقافــات،  ومتعــددة  املنفتحــة  إيطاليــا 
ولرفــع مســتوى الوعــي العــام بهمــوم وآمــال 

إنســانية. 

ــاين  ــامن جيوف ــايل يف ع ــفري اإليط ــال الس وق
بــراوزي يف تريــح صحــايف لــه: "ارتأينــا بــدء 
الجامعــة  يف  اإليطــايل  األســبوع  فعاليــات 
ــادة  ــة والري ــم والثقاف ــة العل ــة حاضن األردني
دومــا حيــث 450 طالبــا يدرســون اللغــة 

االيطاليــة".
النهضــة  حــول  إيجــازا  بــراوزي  وقــدم 
الســينامئية اإليطاليــة ودورهــا الريــادي يف 
العــامل، وكيفيــة اســتثامر إيطاليــا للفنــون 
الســينامئية يف إيصــال رســالتها لإلنســانية.
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مزيــدا مــن املثابــرة لتحقيــق أعــى املراتــب 
يف املراحــل القادمــة للمســابقة.

ــام  ــور بس ــة الدكت ــد الكلي ــد عمي ــدوره أك ب
للمســابقة  الجامعــة  اســتضافة  أن  حّمــو 
يعــد دليــال واضحــا عــى نشــاطها يف مجــال 
واهتاممهــا  الواعــدة  املواهــب  تنميــة 
مجــال  يف  والتميــز  باإلبــداع  املوصــول 
ــل  ــا متث ــا بأنه ــات، منوه ــا املعلوم تكنولوجي
ملــدة  باســتمرارها  كبــريا  برمجيــا  تحديــا 
ــني املتنافســني. ــة ب ــاعات متواصل خمــس س

وتابــع أن أهميــة املســابقة تتمثــل بدخولهــا 
كعامــل مهــم يف ترتيــب الجامعــات عــى 

األردنيــني مبشــاركة 90 فريقــا مــن طلبــة 
تكنولوجيــا املعلومــات واملهتمــني يف مجــال 
ــة  ــات األردني ــف الجامع ــن مختل ــة م الربمج
الحكوميــة والخاصــة،  أن الجامعــة تضــع جــل 
إمكانياتهــا لنجــاح املســابقة وتحقيــق أهدافها 
ــاءة  ــع كف ــر يف رف ــم األث ــن عظي ــك م ــا لذل مل
املربمجــني األردنيــني وتعزيــز تنافســيتهم يف 

ــة. ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــوق املحلي الس

ــن  ــز األول م ــن باملرك ــني الفائزي ــأ بقاع وهن
جامعــة األمــرية ســمية، والفائزيــن باملركزيــن 
العلــوم  جامعــة  مــن  والثالــث  الثــاين 
باملركــز  الفائــز  والفريــق  والتكنولوجيــا 
الرابــع مــن الجامعــة األردنيــة، متمنيــا لهــم 

لشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  قــال 
الكليــات العلميــة الدكتــور زيــد بقاعــني 
يف كلمــة ألقاهــا لــدى رعايتــه املســابقة 
نســختها  يف   )JCPC( للربمجــة  الوطنيــة 
ــو  ــيصبح ه ــي س ــامل الرقم ــابعة إن الع الس
يف  والتغيــري  اإلبــداع  وأن  الفعــي،  العــامل 
ــل  ــاج عم ــب نت ــى األغل ــيكون ع ــا س حياتن
يف  قفــزة  يحــدث  أن  عــى  قــادر  رقمــي 

اإلنســانية. الحضــارة 

وأضــاف بقاعــني خــالل الحفــل الختامــي 
امللــك  كليــة  نفذتهــا  التــي  للمســابقة 
عبداللــه الثــاين لتكنولوجيــا املعلومــات يف 
ــة املربمجــني  ــع جمعي ــاون م ــة بالتع الجامع

مسابقة )JCPC( تعزز المهارات البرمجية لدى الطلبة
في نسختها السابعة 
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ــابقة  ــالل املس ــاركة خ ــرق املش ــى الف فتعط
مســائل   10 مــن  أكــر  لحــل  ســاعات   5
ــا  ــن بينه ــددة م ــع متع ــول مواضي ــدور ح ت
البيــان،  وخوارزميــات  املعطيــات،  بنــاء 
ــات  ــة والخوارزمي ــات الديناميكي والخوارزمي
ــب  ــق حاس ــكل فري ــص ل ــية، ويخص الهندس
ــرب  ــل أك ــق ح ــن كل فري ــب م ــد ويطل واح
زمنيــة،  فــرتة  بأقــل  املســائل  مــن  عــدد 
ــق بإرســال  ــوم الفري ــد حــل مســألة يق وعن
مــن  الحــل  يُقيّــم  آيل  محكــم  إىل  الحــل 
االختبــارات  خــالل تطبيــق سلســلة مــن 
وإرســال إمــا قبــول النتيجــة أو رفضهــا عنــد 
فشــل أحــد االختبــارات أو تجــاوز الحــد 
املتــاح للزمــن الــالزم للحــل الصحيــح، فيــام 
ــب الفــرق حســب عــدد املســائل  ــم ترتي يت
املحلولــة وزمــن الحــل ويعاقــب الفريــق إذا 
ــة  ــألة بإضاف ــئ ملس ــل خاط ــال ح ــام بإرس ق

20 دقيقــة للزمــن الــكي.

عــرض  تخللــه  الــذي  الحفــل  ختــام  ويف 
تقدميــي عــن أحــداث املســابقة ســلم نائــب 
ووزع  الفائــز،  للفريــق  الــكأس  الرئيــس 
ــن  ــزة باملركزي ــرق الفائ ــى الف ــات ع امليدالي
الثــاين والثالــث والرابــع، وكــرّم الجهــات 
عــى  واملرفــني  واملنظمــني  الداعمــة 

املســابقة.

مــن الجديــر ذكــره أن كليــة امللــك عبــد اللــه 
بالتعــاون  املعلومــات  لتكنولوجيــا  الثــاين 
مــع جمعيــة املربمجــني األردنيــني،  وبرعايــة 
ــت  ــتضافت يف وق ــي األردين اس ــك األه البن
 Amman( ( ســابق مســابقة عــامن للربمجــة
ــة  ــاركة طلب ــة، مبش ــختها الرابع CPC يف نس
مــن مختلــف الجامعــات األردنيــة والخاصــة 
يف إقليــم الوســط، وشــكلت حدثــا اســتباقيا 

.)JCPC( ــة للربمجــة للمســابقة الوطني

األردنيــني  املربمجــني  جمعيــة  رئيــس 
كلمتــه  يف  أشــار  أحمــد  أرشف  الدكتــور 
املســابقة  يف  مشــارك  فريــق  كل  أن  إىل 
يتكــون مــن ثالثــة طلبــة ومــرف، وأن 
الفــرق الفائــزة يف املســابقة ضمــن املرحلــة 
ــل األردن  ــتتأهل لتمثي ــة س ــة للربمج الوطني
يف املســابقة العربيــة للربمجــة، ويف مرحلتهــا 
املســابقة  يف  الفائــزون  يتأهــل  األخــريه 
يف  بالدهــم  لتمثيــل  للربمجــة  العربيــة 

لهــا. العامليــة  املســابقة 

وأوضــح أحمــد أن هــذه املســابقة أحــد 
العــامل،  يف  الربمجيــة  املســابقات  أهــم 
أي  مــن  الجامعــات  طلبــة  وتســتهدف 
فــرق  يتســابقون ضمــن  تخصــص حيــث 
الفــرق  متثــل جامعاتهــم، وتتاميــز هــذه 
ــى  ــدرة ع ــي، والق ــتواها العلم ــب مس حس
املشــاكل،  وحــل  والتصميــم؛  التحليــل، 
وتنجــز خوارزميــات الحــل بأحــد لغــات 
الربمجــة مــع القــدرة عــى اســتثامر الوقــت 
أعضــاء  بــني  والتعــاون  املهــام  وتوزيــع 

الجامعــي. والعمــل  الفريــق 

ــز  ــم الفاي ــورة ري ــت الدكت ــا قال ــن جانبه م
تنميــة  املســابقة  عقــد  مــن  الهــدف  إن 
ــة الجامعــات  ــدى طلب ــة ل املواهــب الربمجي
املشــكالت  حــل  يف  قدراتهــم  وبنــاء 
الخــربات  عــى  الحصــول  مــن  ومتكينهــم 
املســابقات  يف  للمشــاركة  تؤهلهــم  التــي 
العامليــة واملنافســة فيهــا؛ مــا يســاعدهم 
العمليــة ســيام  التميــز يف حياتهــم  عــى 
بعــد دخولهــم عــامل العمــل والتنافــس يف 

هــذا املجــال.

كــام  املســابقة  بطبيعــة  يتعلــق  وفيــام 
ســعادة؛  هبــة  الدكتــورة  أوضحــت 

ــرز  ــا تح ــا عندم ــي، خصوص ــتوى العامل املس
املســتوى  عــى  لقبــاً  الفائــزة  الجامعــة 
اإلقليمــي والعاملــي، فضــال عــن أنهــا تســاعد 
الطلبــة يف الحصــول عــى منــح دراســية 
ــل  ــرص عم ــى ف ــة وع ــات العاملي يف الجامع

ــرية. كب

املديــر  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وأشــار 
العــام للبنــك األهــي األردين الدكتــور أحمــد 
الحســني إىل أن أرسة البنــك فخــورة جــدا 
لكونهــا جــزءاً مــن هــذه املســابقة التــي 
تحتــاج مــن جميــع املؤسســات الوقــوف 
معهــا، الفتــا إىل أن دعــم البنــك ورعايتــه 
ــه بالعقــل األردين  ــا من للمســابقة جــاء إميان
األردنيــة  بالكفــاءات  االهتــامم  ورضورة 
والدفينــة  املبدعــة  الطاقــات  واســتخراج 
ــتويات  ــى املس ــا إىل أرق ــوض به ــا والنه فيه
التــي مــن شــأنها أن تخــدم الوطــن وترفــع 

اســمه عاليــا يف كل املحافــل.
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ولفــت املتحدثــون إىل تعــدد االســتخدامات 
املوجــودة لأجهــزة التقنيــة التــي تنــدرج تحت 
مصطلــح إنرتنــت األشــياء، مثــل الشــبكات 
والســيارات الذكيــة، فضــالً عــن التســّوق الــذي 
يعــد أحــد أكر املجــاالت اســتفادًة مــن تقنيات 

إنرتنــت األشــياء.

هــو مفهــوم متطــور الســتخدام شــبكة اإلنرتنت 
ــال  ــة االتص ــا قابلي ــي له ــياء الت ــل األش لتوصي
باإلنرتنــت إلرســال واســتقبال وتحليــل البيانــات 
ــأداء  ــم العالقــة بينهــا بشــكل يســمح ب وتنظي
ــا مــن خــالل  ــف محــددة والتحكــم فيه وظائ
الشــبكة ومثــال عــى ذلــك هواتفنــا اللوحيــة.

حظيــت فعاليــات اليــوم املفتــوح الــذي نظمــه 
مجتمــع الربوتــات واألمتتة يف كلية الهندســة يف 
الجامعــة األردنيــة مبشــاركة طالبية واســعة من 

مثــاين جامعــات حكوميــة وخاصة.

ــت  ــوان "انرتن ــاء بعن ــذي ج ــوم ال ــدف الي وه
األشــياء"، إىل التواصــل مــع مجتمــع الربوتــات 
املهتمــني،  والطلبــة  الجامعــات  يف  واألمتتــة 
للتعــرف عــى ماهية "إنرتنــت األشــياء" باعتباره 
مصطلحــا تقنيــا حديثــا، ويرمز للشــكل الجديد 
ــه  ــل في ــة تتواص ــزة التقني ــدأت األجه ــذي ب ال
ــان.  ــل اإلنس ــت، دون تدخ ــق اإلنرتن ــن طري ع

وتنــاول اليــوم الــذي قدمــه محرتفــون يف مجــال 
انرتنــت األشــياء مــن طلبــة ومهندســني وخــرباء 
ــدس  ــري، واملهن ــامد العم ــدس ع ــم: املهن وه
ــاب أعضــاء  ــاد، واملهنــدس فــراس ذي عــامد عي
ــات  ــاء وااللكرتوني ــديس الكهرب ــة مهن يف جمعي
ــة،  واملهنــدس زيــد جــرب مــن مؤســي  العاملي
ــة،  ــات يف الجامع ــات وااللكرتوني ــادي الربوت ن
الحديــث عــن مصطلــح انرتنــت األشــياء الــذي 

"انترنت األشياء"
للتواصل مع مجتمع الربوتات واألتمتة في الجامعات

مركز االستشارات يحتفي بتخريج المشاركين في الدبلومات التدريبية

الخريجــني  للطلبــة  الطراونــة  وبــارك 
عــن  معربــا  االنجــاز،  هــذا  وذويهــم 
األردنيــة  للجامعــة  وتقديــره   شــكره 
ــذه  ــل ه ــد مث ــى عق ــني ع ــة القامئ ولكاف

. ت بلومــا لد ا

وقــال مديــر األكادمييــة صــربي الطراونــة "إننا 
ــث مــن  ــج الفــوج الثال ــوم بتخري نحتفــل الي
طلبــة الدبلــوم التدريبــي يف األكادمييــة الذين 
أخــذوا عــى أنفســهم عهــدا بــأن يســتمروا يف 
ــات  ــني بالصعوب ــري مكرتث ــم غ ــم والتعل العل
التــي تواجههــم لشــق طريقهــم نحــو آفــاق 

ــل". ــوق العم ــول إىل س ــة والدخ مرق

احتفــى مركــز االستشــارات والتدريــب وأكادميية 
أنــوار الكــرك الرتبويــة بتخريج الطلبة املشــاركني 

يف برامــج الدبلومــات التدريبية. 

ــا )60(  ــارك فيه ــي ش ــات الت ــت الدبلوم وتناول
ــفيات  ــات إدارة املستش ــة تخصص ــا وطالب طالب
والتربيــد،  والتكييــف  الطبيــة،  والســجالت 

وهندســة املســاحة.

وأكــد مديــر مركــز االستشــارات الدكتــور مــازن 
عرفــة أن رؤيــة املركــز تنبثــق مــن الرؤيــة 
ــة مبــد جســور  االســرتاتيجية للجامعــة واملتمثل
والعــريب  املحــي  املجتمعــني  مــع  التعــاون 
ــد أوارص التعــاون املشــرتك مــع الــركاء  وتوطي
االســرتاتيجيني، واإلســهام يف تنمية القوى البرية 
ورفــد القطاعــات املختلفــة بالكفــاءات املتميزة.

وأشــار إىل أن مــن أهــداف املركــز ضــم رشاكات 
لرفــد  املختلفــة  املحافظــات  اســرتاتيجية يف 
ــة. ــة واملؤهل ــربات املدرب ــي بالخ ــوق املح الس
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تأهيل وتحديث قاعة المزار الهندسية 
تتسع لـ )48( طالبا...

وحــث النوايســة طلبــة الكليــة عــى اســتغالل 
فــرتة وجودهــم يف الجامعــة والتــزود بالخربات 
ــم  ــي تدعــم دخوله ــارات الهندســية  الت وامله
الســوق املحــي بقــوة وكفــاءة عالية املســتوى.

بــدوره أعــرب عميــد الكليــة الدكتــور غالــب 
عبــايس عــن شــكر أرسة الكليــة لركــة املــزار 
عــى هــذا التــربع الســخي، مشــريا إىل أن 
الكليــة التــي تبلــغ مســاحتها نحــو )44( ألف 
مــرت مربــع بحاجــة إىل االســتمرار بتطويــر 

ــربات. ــية واملخت ــات التدريس ــاين والقاع املب

الكليــة  اســرتاتيجيات  عبــايس  وعــرض 
العلمــي  والبحــث  التعليــم  طليعتهــا  ويف 
األردين،  املجتمــع  مؤسســات  وخدمــة 
ــدة مــع  ــح آفــاق جدي مؤكــدا االهتــامم بفت
ــتفادة  ــة لالس ــات الوطني ــركات واملؤسس ال
التــي  الهندســية  الخــربة  تراكميــة  مــن 
تتمتــع بهــا وتســهم يف دفــع عجلــة التنميــة 

األردن. يف 

والباحثــني, فضــال عــن تحفيزهــم لجــذب 
االتصــال داخــل  االنتبــاه وتنميــة مهــارات 

الدراســية. القاعــة 

إبراهيــم  املهنــدس  للركــة  العــام  املديــر 
النوايســة، قــال إن إنجاز مــروع تطوير القاعة 
ــري  ــة يف توف ــات الرك ــدرج يف إطــار اهتامم ين
مقومــات نجــاح العنــر البــري الــذي يحتاج 

ــوق. ــداع والتف ــزة لإلب ــة محف إىل بيئ

وأضــاف أن الركــة التــي تعمــل يف مجــال 
ــة  ــواء وأنظم ــة اله ــة وتنقي ــف والتهوي التكيي
ــرية ســاهمت  ــاين الكب ــة االنســان يف املب حامي
ــن  ــا م ــدد انطالق ــني الج ــب املهندس يف تدري
مســؤولياتها املجتمعيــة، الفتــا اىل اســتمرار 
ــدة للتعــاون مــع  ــاء جســور جدي ــة ببن الرك
ــدء  ــررت الب ــة ق ــاف أن الرك ــة، وأض الجامع
لأغــراض  خدمــة  جديــدة  قاعــة  بتأهيــل 

التعليميــة والبحثيــة. 

ــة  ــل قاع ــادة تأهي ــة الهندســة إع أنجــزت كلي
تدريســية منوذجية يف قســم الهندسة الصناعية  

بتــربع ســخي مــن رشكــة املــزار الهندســية.

ــث  ــر وتحدي ــل تطوي ــامل التأهي ــملت أع وش
البنيــة التحتيــة للقاعــة التــي أطلق عليها اســم 
قاعــة "املــزار الهندســية" عــى تغيــري املقاعــد 
تقنيــات  مــن  متكاملــة  منظومــة  وإيجــاد 
ــرض  ــزة للع ــورة, وأدوات وأجه ــة متط تعليمي

واإلنــارة والتدفئــة والتكييــف.

عزمــي  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  واطلــع 
محافظــة لــدى افتتاحــه القاعة عــى محتوياتها 
التــي تتســع لـــ )48( طالبــا, وأعــرب عــن تقدير 
الجامعــة وامتنانهــا للركــة عــى هــذا الدعــم 
الــذي يؤكــد متانــة جســور العالقــة التشــاركية 
مــا بــني الجامعــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.

وأكــد محافظــة عــى كفــاءة القاعــة يف توفــري 
للطلبــة  خصبــة  وتفاعليــة  دراســية  بيئــة 
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فيــام فــازت الطالبــة زهــراء العنبــي مــن 
الجامعــة األردنيــة باملركــز األول عــن قســم 
الخطابــة والطالبــة يف مرحلــة الدراســة الثانوية 
النــا مجاهــد يف املركــز الثاين، مبشــاركة نافســهم 

ــا أربعــة متســابقني. فيه

ــد  ــابقة بع ــة باملس ــة األربع ــوز الطلب ــاء ف وج
ــفري  ــن الس ــة م ــم املكون ــة التحكي ــاع لجن إقن
اليابــاين يف األردن ســونيتي ســاكوراي، ومديــر 
مكتــب جايــكا يف األردن كوبايــايش، ومديــر 
الجمعيــة اليابانية ايشــيغورو، ورئيس الجمعية 

بالخطابــة، شــارك فيهــا نخبــة مــن الطلبــة 
الدارســني للغــة اليابانية واملهتمــني بتعلمها من 
ــا  ــات، ونظمه ــات والتخصص ــف الجامع مختل
قســم اللغــات اآلســيوية يف كليــة اللغــات 

ــة. ــفارة الياباني ــع الس ــاون م ــة بالتع األجنبي
 

وفــاز باملســابقة التــي شــارك فيهــا مثانيــة 
متســابقني، عــن قســم "األداء" كل مــن الطالــب 
ــة  ــن الجامع ــز األول م ــي باملرك ــارس الرمح ف
الهاشــمية، والطالبــة مريــم بيشــه باملركــز الثاين 

ــة. ــة األردني ــن الجامع م

أجــواء تنافســية خيمــت عــى مــدرج رم خــالل 
ــة  ــة الياباني ــة باللغ ــات مســابقة الخطاب فعالي
التــي احتضنتهــا الجامعــة األردنيــة هــذا العــام 
يف دورتهــا العريــن، كشــفت عــن قــدرات 
طلبــة الجامعــة األردنيــة وإبداعاتهــم يف فنــون 
ــة واألداء، مــا أســهم يف فوزهــم مبراكــز  الخطاب

متقدمــة.
 

ــعار"  ــت ش ــاءت تح ــام ج ــذا الع ــابقة له املس
ــن  ــت م ــة"، وتكون ــة املفضل ــي الياباني "كلمت
ــق  ــاين يتعل ــاألداء والث ــق ب قســمني: األول يتعل

قدرات أدائية وإبداعات لغوية في مسابقة 
الخطابة باللغة اليابانية

تخللها معزوفات موسيقية وعروض عن حضارة اليابان
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ــني  ــخاص املهتم ــدد األش ــد ع ــا أن يزي متمني
بتعلــم اللغــة اليابانيــة وبثقافتهــا.

وتخلــل املســابقة التــي حرهــا عميــد كليــة 
ــة،  ــود الرع ــور محم ــة الدكت ــات األجنبي اللغ
ومــري مركــز اللغــات الدكتــور زيــاد قوقــزة 
وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية وحشــد 
مــن الطلبــة معزوفــات موســيقية، وعــرض 

ــان. ــارة الياب ــن حض ــو ع لفيدي

ويف ختــام املســابقة أعلــن الســفري اليابــاين 
ســاكوراي عــن حصــول الطالب رائــد الرطاوي 
مــن الجامعــة الهاشــمية عــى جائــزة الســفري 
ــي  ــوار العرموط ــة ن ــول الطالب ــة، وحص الخاص
ــة  ــزة جمعي ــة عــى جائ ــة األردني ــن الجامع م

اليابانيــني. 

للطلبــة  املســابقة   وســلم ســاكوراي دروع 
الفائزيــن متمنيــا لهــم مزيــدا مــن التقــدم 

والنجــاح يف حياتهــم العلميــة والعمليــة.

وقــال مجدوبــة إن املســابقة تســهم يف تعلــم 
اليابانيــة وتطــور مهــارات الطلبــة  اللغــة 
ــم  ــن أفكاره ــري ع ــال للتعب ــم املج ــح له وتتي

ــة. ــة الياباني ــم باللغ واهتامماته

بدوره أشــاد الســفري الياباين ســاكوراي بطبيعة 
العالقــات املميــزة التــي تربــط بــني البلديــن، 
ــة  ــم اللغ ــهم يف تعل ــابقة تس ــدا أن املس مؤك
ــكل  ــة وتش ــارات الطلب ــور مه ــة وتط الياباني

ركنــا أساســيا لتطويــر العالقــات ومتتينهــا.
وزاد إن املســابقة التــي تقــام ســنويا تهدف إىل 
الرتويــج للثقافــة اليابانيــة وعــرض أداء وكفاءة 
الطلبــة األردنيــني الذيــن يدرســون اللغــة 

اليابانية.

وأكــد ممثــل وكالــة جايــكا كوبايــايش أن 
املســابقة تشــكل فرصــة مهمــة لتطويــر 
املجــال  وإتاحــة  اليابانيــة  اللغــة  تعليــم 
ــن  ــري ع ــا للتعب ــة املشــاركني فيه ــام الطلب أم
أفكارهــم واهتامماتهــم باللغــة اليابانيــة، 

األكادمييــة األردنيــة اليابانيــة الدكتــور محمــد 
ــيوية  ــات األس ــم اللغ ــة قس ــوق، ورئيس معت
ومســؤولة  مــوىس،  باغداغــول  الدكتــورة 
التخطيــط لــدى مكتــب جايــكا ميغومــي 
اللفــظ  عــى  العاليــة  بالقــدرة  شــوتو، 
ــكالم،  ــة ال ــل وطالق ــب الجم ــح وتركي الصحي
والتكويــن القواعــدي، باإلضافــة إىل املحتــوى 
ــب  ــة تركي ــور وكيفي ــرة للحض ــال الفك وإيص

الجمــل واإلبــداع.

ــات املســابقة،  ــه إطــالق فعالي وخــالل رعايت
عــرب نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الكليــات 
اإلنســانية الدكتــور أحمــد مجدوبــة عــن 
شــكره للســفارة اليابانيــة ومكتــب جايــكا 
واســتمرار  دعــم  يف  املشــاركني  وجميــع 
املســابقة التــي تتيــح للطلبــة فرصــة التالقــي 
ــة املناســبة  ــري البيئ ــن خــالل توف والحــوار م
إلظهــار إبداعتهــم، وتوســيع آفاقهــم يف تعلــم 
اللغــة اليابانيــة واإلبــداع فيهــا خــارج الغــرف 

ــة. الصفي



134

ٔانشطة وفعاليات

بين ذكريات الدراسة وفرح اللقاء .. إشادة باإلنجاز

في فعاليات الملتقى الرابع عشر لخريجي كلية الطب

ــا  ــة الطــب كان له ــدا أن كلي املســافات، مؤك
العلــوم  بأرقــى  تســليحهم  دور عظيــم يف 
الطبيــة التــي جعلــت منهــم أطبــاء متميزيــن 

كل يف موقعــه.
  

أبــو  محمــود  الدكتــور  قــدم  حــني  يف 
ــور  ــا بالص ــا موثق ــه عرض ــة  يف مداخلت عبيل
الفوتوغرافيــة تحــدث فيــه عــن زمالئــه مــن 
ــات  ــل الذكري ــر وأجم ــس ع ــوج الخام الف
ــام دراســتهم  ــة أي التــي جمعتهــم ســويا طيل
يف الكليــة، وعــن حياتهــم العائليــة والعمليــة 
ــا. ــغلونها حالي ــي يش ــة الت ــع الريادي واملواق

 
 

ــطح  ــى املس ــم ع ــذي أقي ــل ال ــالل الحف وخ
األخــر، ســلم محافظــة إىل جانبــه عبيــدات 
ألوائــل  التقديريــة  والــدروع  الهدايــا 
ــني عــى  خريجــي الفــوج األربعــني، والحاصل
ــور  ــم الدكت ــم تكري ــام ت ــاز، ك ــة االمتي درج
مبناســبة  الريــاالت  صالــح  الديــن  ســيف 
ــي،  ــث العلم ــز يف البح ــزة التمي ــوزه بجائ ف
والداعمــني للملتقــى مــن مختلــف الــركات 
وعــدد مــن موظفــي الكليــة لحســن أدائهــم 

وإخالصهــم يف عملهــم. 

مختلــف الكليــات والطــب واحــدة منهــا، 
مشــريا إىل أنــه أصبــح لزامــا العمــل عــى 
إحــداث تغيــري جــذري ألن يكــون خريــج 
كليــة الطــب وبنــاء قدراتــه املهنيــة والبحثيــة 
ــح  ــة ليصب ــة للكلي ــة التعليمي ــور العملي مح
ــان  ــات واحتض ــة التحدي ــى مجابه ــادرا ع ق
ــد  ــة، مســلحا بشــغف التجدي ــرص املتاح الف

ــكار. ــري واالبت والتغي
 

لخريجــي  شــكره  عــن  عبيــدات  وأعــرب 
ــاء  ــوا عن الفــوج الخامــس عــر ممــن تحمل
الســفر وحــروا هــذا االحتفــال وجهودهــم 
إثرائــه  ســبيل  يف  إنجاحــه  يف  الضخمــة 
لكليتهــم،  الجميــل  رد  عــى  وإلرصارهــم 
ــث  ــة ســتعمل عــى تحدي ــأن الكلي منوهــا ب
قاعــدة بيانــات خاصــة بالخريجــني تكــون 
نــواة لتفاعــل حقيقــي ومنتــج بــني الخريجــني 

أنفســهم وبينهــم وبــني الكليــة.
 

مــن جانبــه شــكررئيس قســم األطفــال يف 
ــي  ــو ظب ــارة أب ــة يف إم ــيخ خليف ــة الش مدين
الدكتــور جــامل الجعبــة يف كلمــة ألقاهــا 
الخامــس  الفــوج  خريجــي  عــن  باإلنابــة 
عــر، كليــة الطــب عــى هــذه املبــادرة 
الطيبــة بإقامتهــا  لهــذا امللتقــى الــذي جمــع 
ــم  ــد أن فرقته ــوج بع ــالء الف ــن زم ــة م نخب

ــة الطــب يف  ــي كلي ــا الســنوية، تحتف كعادته
الجامعــة األردنيــة بكوكبــة مــن خريجيهــا 
ممــن مــى عــى تخرجهــم خمســة وعرون 

عامــا، وأوائــل طلبتهــا للعــام الحــايل.

هــذه املــرة جــاءت االحتفاليــة التــي حرهــا 
ــة،  ــي محافظ ــور عزم ــة الدكت ــس الجامع رئي
لالحتفــال بخريجــي الكليــة مــن الفــوج )15( 
ممــن مــى عــى تخرجهــم خمســة وعرون 
ــة مــن خريجــي الفــوج  ــل الطلب ــا، وأوائ عام

)40(  للعــام الحــايل.

وقــال عميــد الكليــة الدكتــور نذيــر عبيــدات 
يف كلمــة لــه خــالل فعاليــات امللتقــى الرابــع 
عــر لخريجــي كليــة الطــب: "إن الطــب 
ــح يف  ــركان كاس ــة ب ــى حاف ــف ع ــوم يق الي
االخرتاقــات  إن  حيــث  اإلنســانية،  الحالــة 
واالكتشــافات الطبيــة املتوقعــة يف الســنوات 
الخمســني املقبلــة ســوف تقــزم حجــم مــا تــم 

ــرية". ــف األخ ــنوات األل ــافه يف الس اكتش
 

وأضــاف عبيــدات أن الجامعــة األردنيــة تدرك 
الكبــري يكمــن يف مواجهــة  التحــدي  بــأن 
التغــري الريــع الــذي حــل بالعــامل واملنطقــة، 
ــادة النظــر والعمــل عــى  مــام يســتدعي إع
تطويــر املناهــج والربامــج التــي تــدرس يف 
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محافظة يكرم الطالب اليمني )باوزيـر(

إلسهاماته خالل ترأسه للجنة التنسيقية العليا للطلبة الوافدين

الــذي حظــي بــه طيلــة ترأســه للجنــة  مــن 
قبــل عميــد شــؤون الطلبــة، والدكتــور نبيــل 
الروحــي  األب  مبثابــة  كان  الــذي  املجــايل 
بالنســبة لــه ولزمالئــه، متمنيــا أن يكــون 
اللحنــة  تــرأس  الــذي  الكويتــي  الطالــب 
مؤخــرا خــري خليــف لــه وأن يكمــل الطريــق 
ــدار مبــا  ــاءة واالقت ــى الكف ــذي شــقه مبنته ال

ــن. ــة الوافدي ــح الطلب ــه صال في

حــر حفــل التكريــم كل مــن رئيســة شــعبة 
ورئيــس  حــامد،  لينــا  الوافديــن  الطلبــة 
ــن  ــة الوافدي ــا للطلب ــة التنســيقية العلي اللجن
ــه  ــديل، ونائب ــم العب ــب إبراهي ــايل الطال الح

ــة. ــاء الربابع ــب ضي الطال

يشــار إىل أنــه تــم تشــكيل اللجنــة التنســيقية 
ــي  ــب الكويت ــة الطال ــدة برئاس ــا الجدي العلي
ونائبــه منســق طلبــة  العبــديل،  إبراهيــم 
بلغاريــا الطالــب ضيــاء الربابعــة، وأمينــة 

ــر. ــا باك ــة علي ــة املغربي ــر الطالب ال

ــن، وأســهم يف  ــة الوافدي ــني الطلب واللحمــة ب
ــم. ــام بينه ــاليش الحواجــز في ت

ــري  ــن خ ــة الوافدي ــة إن الطلب ــال محافظ وق
بلدانهــم،  يف  األردنيــة  للجامعــة  ســفراء 
واألقــدر عــى اســتقطاب املزيــد مــن الطلبــة 
الجــدد، ملــا سيعكســونه مــن صــورة مرقــة 
ــت  ــم، وحرص ــي احتضنته ــة الت ــن الجامع ع
ــم يف  ــى درجــات الراحــة له ــري أق عــى توف
ــوق،  ــة وبتف ــتهم الجامعي ــام دراس ــبيل إمت س
ــة  ــتضافة طلب ــة باس ــامم الجامع ــدا اهت مؤك
مــن جميــع دول العــامل لتحقيــق التنــوع 
ــود  ــا يع ــة ومب ــن جه ــي م ــايف واألكادمي الثق
عــى الجامعــة األردنيــة بالفائــدة األكادمييــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م واملعنوي

بــدوره عــرب باوزيــر عــن شــكره لهــذه اللفتــة 
ــة الوســام  ــم مبثاب الكرميــة، مؤكــدا أن التكري
عــى صــدره الــذي يفتخــر بــه ويفاخــر، 
ــل  ــن التعام ــره لحس ــن تقدي ــرب ع ــام أع ك

الدكتــور  األردنيــة  الجامعــة  رئيــس  كــرم 
عزمــي محافظــة الطالــب يف كليــة الهندســة 
عبــد الرحيــم باوزيــر مينــي الجنســية ملــا 
خدمــة  يف  اســتثنائية  جهــود  مــن  قدمــه 
اللجنــة  ترأســه  طيلــة  الوافديــن  الطلبــة 

الوافديــن. للطلبــة  العليــا  التنســيقية 

وأشــاد محافظــة خــالل حفــل التكريــم الــذي 
حــره عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور خالــد 
العطيــات ومديــر مكتــب شــؤون الطلبــة 
ــايل  ــل املج ــور نبي ــه الدكت ــن يف حين الوافدي
ومديــر دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة 
بإســهامات  الفرجــات  ســليامن  الدكتــور 
ــني  ــة الســنتني املاضيت ــر امللموســة طيل باوزي
ــد العــون  ــم ي ــدا يف تقدي ــأل جه ــذي مل ي وال
لزمالئــه مــن الطلبــة الوافديــن مــن مختلــف 
ــه  ــة احتياجاتهــم، وملبادرات الجنســيات، وتلبي
ــطة الطالبيــة  الفعالــة خــالل تنظيــم األنش
أبرزهــا املؤمتــر األول للطلبــة الوافديــن الــذي 
حقــق نجاحــا باهــرا بعــد أن جســد الوحــدة 
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منصة معلومات عالمية تعنى بصحة المرأة والصحة اإلنجابية 
في دراسة أطلقتها كلية التمريض

بيئــة  والرياضــة إليجــاد  والنظافــة  امليــاه 
ــدارس. ــة يف امل ــة فاعل صحي

وأشــارت إىل نشــاطات الجمعيــة تجــاه كبــار 
الســن الســيام ممــن لديهــم أمــراض مزمنــة, 
وبرامــج موجهــة للشــباب منهــا اســتعدادات 

مــا قبــل الــزواج والصحــة اإلنجابيــة.

بحــث  فريــق  رئيســة  شــددت  حــني  يف 
الدراســة الدكتــورة أريــج عثــامن عــى أهميــة 
الدراســة التــي تبحــث يف قضايــا الصحــة 
ــات  ــا للجه ــن تقديره ــة ع ــة، معرب اإلنجابي
ــا  ــورة رمي ــام أشــادت الدكت ــا, في ــة له الداعم
الصفــدي ممثلــة مبــادرة صحــة املــرأة يف 
جامعــة هارفــرد بهــذا املــروع للوصــول إىل 
منصــة معلومــات عامليــة تعنــى بصحــة املرأة 

والصحــة اإلنجابيــة.

ــن  ــا عــدد م ــي حره ــة الت ــالل الورش وخ
األكادمييــني مــن الجامعــات األردنيــة عقــدت 
الصحــة  بحثــت مفهــوم  جلســة حواريــة 
يف  الدراســة  تنفيــذ  وآليــات  اإلنجابيــة 
ــول  ــة للوص ــايل األردني ــم الع ــج التعلي مناه
إىل الســالمة البدنيــة والنفســية والعقليــة 

األردنيــة.  لــأرس  واالجتامعيــة 

ونفســيا  واجتامعيــا  فســيولوجيا  مختلفــة 
الفتــة إىل أن هنــاك ربطــا بــني صحــة الشــباب 
ــة الشــباب تشــكل  وصحــة املجتمــع، وأن فئ
ــل %20  ــث متث ــة حي ــة وحيوي ــة مهم رشيح

مــن مجمــوع الســكان يف األردن.

وأوضحــت النابلــي أن فئــة الشــباب تتميــز 
بتغــريات رسيعــة مرتابطــة يف الجســد والعقل 
أهميــة  مؤكــدة  االجتامعيــة،  والعالقــات 
ــه  ــة ألن ــة العمري ــذه املرحل ــتثامر يف ه االس
ــع. ــوي ألي مجتم ــتقبل التنم ــتثامر للمس اس
وأملحــت النابلــي يف كلمتهــا إىل أنــه ســيتم 
طــرح مســاق الثقافــة الصحيــة كمتطلــب 
جامعــة لجميــع طلبــة الجامعــة األردنيــة 
العــام الــدرايس القــادم لتثقيــف الشــباب 
ــق  ــا يتعل ــا م ــم منه ــدة تهمه ــع عدي مبواضي

بالصحــة اإلنجابيــة.

بدورهــا عرضــت مديــرة الربامــج يف الجمعيــة 
عريفــج  أمــل  الصحيــة  للتوعيــة  امللكيــة 
أهــداف الدراســة الرامية إىل خلــق جيل أردين 
ــليمة،  ــة س ــاة صحي ــع بحي ــي واٍع يتمت صح
ــراض،  ــن األم ــف م ــا يف التخفي ــهم أيض وتس
مبينــة نشــاطات الجميعيــة خصوصــا توعيــة 
ــة  ــى املحافظ ــم ع ــدارس وتدريبه ــة امل طلب
ــة  ــم بأهمي ــة وتعريفه ــق الصحي ــى املراف ع

األداء  مــؤرشات  "تطويــر  دراســة  هدفــت 
لتقييــم تأثــري دمــج مفاهيم الصحــة اإلنجابية 
ضمــن مناهــج التعليــم العــايل يف األردن" 
التــي أنجزتهــا كليــة التمريــض بالتعــاون 
مــع الجمعيــة امللكيــة للتوعيــة الصحيــة 
الصحــة  كليــة  يف  املــرأة  صحــة  ومبــادرة 
العامــة يف جامعــة هارفــرد األمريكيــة، إىل 
ــج  ــة يف برام ــم الصحــة اإلنجابي ــج مفاهي دم
الكليــات الصحيــة يف الجامعــات األردنيــة 
وتعزيــز التثقيــف الصحــي باعتبــاره ركنــا 

أساســيا يف الوقايــة مــن األمــراض.

منــار  الدكتــورة  الكليــة  عميــدة  وقالــت 
النابلــي خــالل ورشــة العمــل التــي عقــدت 
رئيــس  نائــب  بحضــور  الدراســة  إلطــالق 
الجامعــة  الدكتــور عمــر كفاويــن،  إن أهميــة 
التثقيــف الصحــي  تكمــن يف تحســني أمنــاط 
ــالل  ــن خ ــباب م ــدى الش ــة ل ــاة الصحي الحي
تزويدهــم باملعرفــة والعمــل عــى تحفيزهــم 
وتوســيع خياراتهــم ألخــذ قــرارات صائبــة 

ــم. ــق بصحته ــة تتعل ومدروس

وأضافــت النابلــي أن فئــة الشــباب مــن 
ــل  ــا بالعوام ــية لتأثره ــات حساس ــر الفئ أك
االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئــة املحيطــة 
عمريــة  مراحــل  عــدة  وتشــابك  لتداخــل 
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طلبة الفنون البصرية يســتأثرون بحصة األســد خالل مشــاركتهم 
في أســبوع عمان للتصميم

في تجربة سنوية غامرة باإلبداع 

يف برنامــج خــاص بالطلبــة، والعمــل جنبــا إيل 
ــم يف  ــب مــع املختصــني يف مجــال التصمي جن
ــهر  ــتة أش ــدة س ــتمر مل ــي اس ــج تعليم برنام
متهيدا للمشــاركة يف أســبوع عــامن للتصميم".

وعــربت بنــي إســامعيل عــن فخرهــا مبشــاركة 
ــا إىل دعــم  ــة يف حديثه ــزة، الفت ــة املتمي الطلب
وتوجيــه الدكتــور جهــاد العامــري الــذي أكــد 
الفنــون  مبجــاالت  الطلبــة  تثقيــف  رضورة 
والتصميــم املختلفــة ملــا لهــا مــن دور يف إثــراء 

املشــهد الثقــايف يف املنطقــة.

قائلــة:  حديثهــا  اســامعيل  بنــي  وختمــت 
غامــرة  ســنوية  تجربــة  عــامن  "أســبوع 
بالتصميــم، يحفــز املصممــني مــن خــالل تالقي 
ــه  ــة إىل أن ــاً، باإلضاف ــكار مع ــات واألف املجتمع
محطــة مهمــة للطلبــة لتأســيس عالقــات مــع 
مامرســني وخــرباء ممــن لهــم  خــربة  وتجــارب 

واقعيــة يف مجاالتهــم".

شــارك يف فعاليــات أســبوع عــامن كل مــن 
الطلبــة:  دانــا ســعد الديــن، ولــني ســعادة،  
ومليــس غزالــة،  ولينــدا خرفــان،  ومنذر حســني، 
ورشــا ياســني، وصفية الربغــويث، وهبــه مبيضني، 
وحــال الزبيــدي، وحــال حــامد، ولبنــى املــوىس .

ــتثامرها يف  ــن اس ــكار ميك ــروج بأف ــم للخ لديه
مجــال التصميــم ملــا فيهــا خدمــة للمجتمــع.

إىل  حديثهــا  يف  إســامعيل  بنــي  وأشــارت 
اآلليــة التــي عــى أساســها تــم اختيــار الطلبــة 
للمشــاركة يف أســبوع عــامن للتصميــم، قائلــة: 
كانــت  املعــرض  يف  الطلبــة  مشــاركة  إن   "
انطالقــا مــن مــادة )أعــامل مشــاغل( وضمــن 
واملــواد  الخامــات  تدويــر  إعــادة  مــروع 
القدميــة املوجــودة حــول الكليــة مــن أخشــاب 
وحديــد وبالســتيك، وتحويلهــا إىل منتــج مفيــد 
عــن طريــق االســتفاده منهــا يف تصميــم قطــع 
أثــاث )كــرايس( جديــدة وعريــة تخــدم كليــة 
ــة.  ــة والجاملي ــي الوظيفي ــن النواح ــون م الفن

قاعــة  يف  األعــامل  عــرض  "تــم  وأضافــت: 
املعــارض يف كليــة الفنــون والتصميــم، وقــد 
نالــت استحســان الحضــور ومــن بينهــم الســيد 
وليــد جانخــوت أحــد املنســقني لفعاليــات 
أســبوع عــامن للتصميــم، الــذي بــدوره أبــدى 
إعجابــه بأعــامل الطلبــة وقــام بتعريفهم بفكرة 
ــة  ــم، وأهمي ــامن للتصمي ــبوع ع ــة أس وطبيع
ــرة  ــت الفك ــث الق ــه، حي ــاركة في ــة املش وآلي
استحســانا كبــريا لديهــم، ليتــم بعدهــا إرشاكهم 

اســتأثر طلبــة قســم الفنــون البريــة يف 
ــم بحصــة األســد مــن  ــون والتصمي ــة الفن كلي
ــة  املشــاركة عــى مســتوى الجامعــات األردني
يف فعاليــات أســبوع عــامن للتصميــم )معــرض 
ــه  ــذي افتتحت ــة، ال الطــالب( يف نســخته الثاني
ــة يف  ــه املعظم ــا العبدالل ــة راني ــة امللك جالل
ــعار  ــت ش ــني، وتح ــر راس الع ــريي هنج جال
ــم". ــاة تحــرك التصمي ــم يحــرك الحي "التصمي

وجــاءت مشــاركة الطلبــة البالــغ عددهــم 
)11( طالبــا وطالبــة انطالقــا مــن مــادة )أعــامل 
ــارات  ــر مه ــي ســاعدت يف تطوي املشــاغل( الت
الطالــب اإلبداعيــة يف مجــال التصميــم، حيــث 
عــرض الطــالب يف الهنجــر أعــامال فنيــة أبهــرت 
الناظريــن؛ ملنتهــى الحرفيــة واإلتقــان التــي 
ــات  ــواد وخام ــن م ــة م ــل الطلب ــا أنام صاغته
بســيطة مبســاعدة القامئــني عــى أســبوع عــامن 

ــم مــن خــرباء ومختصــني. للتصمي
 

ــي  ــاء بن ــورة هيف ــة الدكت ــى الطلب ــة ع املرف
ــة يف  ــة مشــاركة الطلب إســامعيل أكــدت أهمي
مثــل هذا الحــدث املهم، مشــرية إىل أنهــا مبثابة 
فرصــة ذهبيــة بالنســبة لهم كمصممني ناشــئني 
لتمريــن عقولهــم وتحفيــز املســاحة اإلبداعيــة 
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"نحن أقرب من أي وقت مضى" 
مبادرة تطلقها "األمن العام" في "األردنية"

بلــدان عربيــة ودول عامليــة يف إنشــاء أجهــزة 
إعالميــة ومنهــا محطــات إذاعيــة وتلفزيونيــة 
وصحيفــة  متخصصــة  دوريــات  وإصــدار 
ــة  ــاز بأهمي ــن إدارة الجه ــا م ــة إميان الكرتوني
قاعــدة  وتوســيع  تنميــة  يف  اإلعــالم  ودور 

ــة. ــات املحلي ــى املجتمع ــاح ع االنفت
 

الرســالة  صناعــة  أهميــة  الرمــان  وأكــد 
لتوجيــه  التغيــري  إحــداث  يف  اإلعالميــة 
الشــباب وتحفيزهــم عــى اســتثامر طاقاتهــم 
الســتكامل بنــاء املجتمــع األردين األمنــوذج 
مــن خــالل نــر وبــث القيــم األخالقيــة التــي 

ــة. ــوع الجرمي ــع وق متن
 

ــي  ــف املجتمع ــان إىل أن العن ــت الرم  ولف
ــا عــى الحــوار  ناجــم عــن عــدم فهــم قدرتن
ــنة,  ــة الحس ــة واملوعظ ــى الحكم ــز ع املرتك
وقــال "إن مرجعيــة الحــوار هــو العقــل" 
وطالــب وســائل اإلعــالم بتعميــق الحــوار 
ــة  ــني الشــباب بهــدف تنمي ــاء ب الهــادف البن
مواجهــة  عــى  وحثهــم  لديهــم  الســلوك 

التحديــات املجتمعيــة بقــوة واقتــدار.
 

مروريــة فضــال عــن إلقــاء القبــض عــى 
املطلوبــني يف قضايــا جرميــة. 

 
ــوىل  ــاز يت ــم إىل أن الجه ــد اإلقلي ــت قائ ولف
أيضــا بســط ســيطرته األمنيــة خــالل املباريات 
الرياضيــة واالعتصامــات واملســريات  لحاميــة 

املشــاركني فيهــا.
 

قــادة  الجامعــة  طلبــة  دعــا  املالحيــم,   
ــة  ــع مديري ــاون م ــادة التع ــتقبل إىل زي املس
الوعــي  نــر  خــالل  مــن  العــام  األمــن 
املجتمعــي للحفــاظ عــى مكتســبات التنميــة 
بكافــة أبعادهــا وأشــكالها مؤكــدا أهميــة 

الوقايــة مــن الجرميــة قبــل وقوعهــا.
 

بــدوره ســلط مديــر إدارة اإلعــالم والعالقــات 
العامــة يف مديريــة األمــن العــام العميــد 
عديــل الرمــان الضــوء عــى أهميــة وســائل 
والظواهــر  الجرميــة  مواجهــة  يف  اإلعــالم 

الســلبية املجتمعيــة.
 

ــة األمــن العــام يف  ــان إن مديري ــال الرم وق
األردن قــد ســبقت أجهــزة أمنيــة ورشطيــة يف 

تحــت  شــعار"نحن أقــرب مــن أي وقــت 
ــم العاصمــة  ــد أمــن إقلي ــق  قائ مــى"، أطل
مبــادرة   املالحيــم  الركــن محمــد  العميــد 
ــة  ــة األردني ــام يف الجامع ــن الع ــة األم مديري
الهادفــة إىل تعزيــز انفتــاح  جهــاز األمــن 
الجامعــة  طلبــة  مجتمــع  عــى  العــام 
والتعــاون يف نــر الوعــي ملواجهــة الظواهــر 
ــة  ــرية التعليمي ــر يف املس ــي تؤث ــلبية الت الس

األردين. املجتمــع  يف  والحيــاة 

إلطــالق  عقــدت  التــي  النــدوة  وخــالل   
املبــادرة أشــار املالحيــم إىل أن اســرتاتيجية 
مديريــة األمــن العــام تكمــن يف الراكــة مــع 
املواطــن وهــو املحــور األســايس يف املجتمــع 
ــدم  ــهم يف تق ــان تس ــن وأم ــة أم ــق بيئ لخل

ورفعــة الوطــن.
 

ــات منتســبي رجــال  ــم واجب  وعــرض املالحي
ــة بــني املوطنــني مشــريا  األمــن لبــث الطأني
إىل أبــرز الظواهــر الســلبية التــي يتعامــل 
معهــا الجهــاز ومنهــا إطــالق األعــرية الناريــة 
يف األفــراح ومواكــب األعــراس والخريجــني 
اختناقــات  تســبب  التــي  الطرقــات  عــى 
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وعــى هامــش إطــالق املبــادرة تدافــع طلبــة 
ــة  ــالل الحمل ــدم خ ــربع بال ــة إىل الت الجامع
ــرم  ــي يف ح ــدم الوطن ــك ال ــا بن ــي نظمه الت

ــة. الجامع
 

 واطلــع رئيــس الجامعــة الدكتــور عزمــي 
محافظــة عــى نشــاطات الحملــة, وأشــاد 
خــالل لقائــه كبــار ضبــاط األمــن العــام 
يف موقــع الحملــة مبضامــني املبــادرة التــي 
أطلقتهــا املديريــة يف حــرم الجامعــة مبــا 
يف  الجانبــني  وتالحــم  قــوة  مــن  تجســده 
فئــة  تعــرتض  التــي  للمشــاكل  التصــدي 

األردين. الشــباب 
 
 

محافظــة, أكــد اعتــزاز الجامعــة بالجهــود 
الخــرية التــي تقــوم بهــا مديريــة األمــن العــام 
ــني واملقيمــني مــن  ــني األردني ــة املواطن لحامي
ــة  ــدول األجنبي ــة الشــقيقة وال ــدول العربي ال
ودورهــا  األردنيــة  األرض  عــى  الصديقــة 
الوطنيــة  التنميــة  جهــود  يف  الطليعــي 

الشــاملة. 

بالــدور الكبــري الــذي يضطلــع بــه جهــاز 
األمــن العــام للحفــاظ عــى األمــن واألمــان.

 
التــي  املبــادرة  أهميــة  العطيــات  وأكــد 
تتيــح لطلبــة الجامعــة اإلســهام يف خدمــة 
مــن  وحاميتــه  الجامعــي  مجتمعهــم 
ــك  ــي تفت ــة الت ــكار الظالمي ــدرات واألف املخ

اإلنســانية.  باملجتمعــات 
 

والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة  مديــر  ومثــن   
الدكتــور  األردنيــة  الجامعــة  يف  العامــة 
النــدوة  أدار  الــذي  الفرجــات  ســليامن 
التشــاركية مــا بــني الجامعــة ومديريــة األمــن 
لتحمــل  الطلبــة  إرشاك  خصوصــا  العــام 
مســؤولياتهم املجتمعيــة وقــال "إن األمــن 

الجميــع". مســؤولية 
 

ووصــف الفرجــات املبــادرة بأنهــا تشــكل 
والتواصــل  االنفتــاح  يف  فريــدا  أمنوذجــا 
اإليجــايب مــا بــني جهــاز األمــن العــام ومجتمع 
طلبــة الجامعــة مؤكــدا ترحيــب الجامعــة 
محــارضات  إللقــاء  العــام  األمــن  بقــادة 

توعويــة لطلبــة الجامعــة مســتقبال.

 وأوضــح مديــر إدارة الســري املركزيــة العميــد 
ــام  ــرت الع ــات أظه ــو أن اإلحصائي ســمري بين
مركبــة  ونصــف  مليــون  وجــود  املــايض 
ومليونــني ونصــف ســائق يف األردن مشــريا إىل 
أن العاصمــة عــامن تشــهد يوميــا حوايل ســتة 
ــذي يشــكل  ــر ال ــة األم ــة مروري ــني حرك مالي

ــة. ــات املروري ــة االختناق ــا يف مواجه تحدي
 

 وأضــاف بينــو أن إدارة الســري املركزيــة تعمل 
ــر  ــى ن ــة ع ــات املعني ــع الجه ــاون م بالتع
ــا  ــع حــوادث الســري الفت الوعــي املــروري ملن
يف هــذا الصــدد إىل وقــوع نحــو 400 حــادث 
ــا حــوايل 300 حــادث يف  ــا منه ــروري يومي م

العاصمــة عــامن واملناطــق املحيطــة بهــا. 
 

 وحــث بينــو الشــباب عــى رضورة التعــاون 
ــروري خصوصــا  ــي امل ــر الوع ــن خــالل ن م
تجنــب "التشــحيط" وااللتــزام بقواعــد الســري 
الســيام عنــد قطــع اإلشــارات الضوئيــة وتغيري 

املــرب بشــكل مفاجــئ.
 

ــة  ــة يف الجامع ــؤون الطلب ــد ش ــرب عمي وأع
اعتــزازه  عــن  العطيــات  خالــد  الدكتــور 

إرشادات توعوية وخدمات طبية في  يوم العالج المجاني لكبار السن
نفذه طلبة قسم العالج الطبيعي في )علوم التأهيل( 

ــة  ــة قســم العــالج الطبيعــي يف كلي نفــذ طلب
ــار  ــاً لكب ــاً مجاني ــاً عالجي ــل يوم ــوم التأهي عل
ــع  ــي التاب ــل االجتامع ــز اليوبي ــن يف مرك الس

ــني. ــل الحس ــربى يف جب ــامن الك ــة ع ألمان

ــم يف  ــي رافقته ــاط الت ــة النش ــت مرف وقال
ــري  ــة الغوي ــورة عالي ــي الدكت ــم العالج يومه
إن الطلبــة قدمــوا إرشــادات توعوية للمســنني 
تتعلــق بلياقتهــم الصحيــة وتســهل مامرســتهم 

ألنشــطة الحيــاة اليوميــة.

وأضافــت الغويــري أن النشــاط تضمــن تقديم 
خدمــات عالجيــة ملشــاكل الدوخــة والتــوازن 
الرقبــة  كآالم  واملفاصــل  العظــام  ومشــاكل 
ــل  ــونة مفص ــر وخش ــفل الظه ــاف وأس واألكت

ــة املــي. ــة ملشــاكل صعوب ــة، إضاف الركب

والجديــر ذكــره أن عــدد املســتفيدين مــن 
ــنا  ــن 50 مس ــي زاد ع ــوم العالج ــات الي خدم
ومســنة تراوحــت أعامرهــم بــني 55 و75 عاماً.
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بهــدف تثقيــف طلبــة القســم وتوعيتهــم 
ــه. ــاالت عمل ــم ومبج بتخصصه

ــت عكــروش إن الهــدف مــن اســتضافة  وقال
ــد كل  ــة يف تبدي ــو الرغب ــم ه ــي القس خريج
الشــكوك والريبــة التــي تتوطــن نفــوس طلبة 
القســم وخشــيتهم مــن قلــة  توفــر الوظائــف 
ــن  ــتهم، م ــال دراس ــل يف مج ــوق العم يف س
خــالل إطالعهــم عــى قصــص نجــاح زمالئهــم 
ممــن ســبقوهم وتبــوؤا  مناصــب رياديــة 
الثقــة  يبعــث  مــا  قطاعهــم،  يف  وقياديــة 

ــم.  ــهم وعقوله ــل يف نفوس واألم

وخــالل اللقــاء، كان خريجو القســم قد ســطروا 
بعــرض تجاربهــم أروع املعــاين والقيــم النبيلــة 
التــي كانــت مبثابــة بوابــة ذهبيــة لدخــول 
مســتقبل مــرق متــوج بالنجــاح والعطــاء، 
حيــث شــددوا يف مداخالتهــم عــى رضورة 
العمــل دون يــأس أو ملــل مهــام واجهتهــم مــن 
ــل  ــوم العم ــل مفه ــب، وتفعي ظــروف ومصاع
ــل  ــم يف العم ــادرة لديه ــب املب ــي وح التطوع
امليــداين ملــا لهــام مــن دور فعــال يف فتــح 

ــل. ــوق العم ــم يف س ــواب أمامه األب

ــم  ــام أعينه ــوا أم ــن نصب ــه مم ــام خريجي أم
ــه. ــا لتحقيق ــا واضح هدف

الكليــة  عميــد  أعــرب  اللقــاء،  بدايــة  ويف 
ســعادته  عــن  القضــاة  محمــد  الدكتــور 
خريجــي  مــن  متميــزة  نخبــة  باســتضافة 
ــم  ــرض تجاربه ــي لع ــل االجتامع ــم العم قس
بالنجــاح، مؤكــدا  تكللــت  التــي  العمليــة 
ــي  ــر الحقيق ــو ال ــاح ه ــه أن النج يف حديث

واالســتمرارية. للعطــاء 

ــى  ــة ع ــن الطلب ــور م ــاة الحض ــث القض وح
والعمــل  الجــد  مســرية  مواصلــة  رضورة 
واملثابــرة وصــوال للهــدف املنشــود ولتحقيــق 
للتحديــات  االستســالم   وعــدم  الــذات، 
والتداعيــات التــي قــد تعــرتض طريقهــم حتــى 
ال تلــني هممهــم وينصاعــون ملعزوفة الفشــل.

العمــل  قســم  رئيســة  أكــدت  بدورهــا 
االجتامعــي الدكتــورة لبنــى عكــروش أهميــة 
تنظيــم هــذا اللقــاء الــذي يــأيت ضمــن سلســلة 
مــن اللقــاءات والنشــاطات واملؤمتــرات التــي 
يعتــزم القســم تنظيمهــا خــالل الفــرتة املقبلــة، 

نســجوا  ممــن  الخريجــني  مــن  كوكبــة 
بتجاربهــم املهنيــة يف مجــال عملهــم الوظيفي 
قصــص نجــاح، حاكتهــا مفــردات نبيلــة عــى 
عرضــوا  واإلرادة،   واملثابــرة  الجــد  رأســها 
لتجاربهــم العمليــة التــي توجهــا التميــز، 
والتحديــات  الصعــاب  مــن  رحلــة  بعــد 
التــي جابهوهــا مبنتهــى الكفــاءة وعــن صــرب 

واقتــدار. 

جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي نظمــه قســم 
العمــل االجتامعــي يف كليــة اآلداب وجمعهــم 
بزمالئهــم يف تخصــص العمــل االجتامعــي 
بحضــور عميــد كليــة اآلداب الدكتــور محمــد 

القضــاة.

وقــدم الباحثــون االجتامعيــون خــالل اللقــاء 
ــي  ــل االجتامع ــل يف مجــال العم ــة العم رحل
الــذي توثبــوا عتباتهــا بنجــاح بعد أن تســلحوا 
مــن  تخللهــا  ومــا  الجامعيــة،  بالشــهادة 
تحديــات كادت أن تحيدهــم عــن طموحهــم 
ــن  ــة واإلرصار، مؤكدي ــلحهم بالعزمي ــوال تس ل
أن )العمــل االجتامعــي( هــو تخصــص قائــم 
ــة  ــل مرع ــرص العم ــواب ف ــه وأب ــد ذات بح

خريجــو )العمــل االجتماعــي( ينســجون بتجاربهــم المهنيــة فــي 
مجــال تخصصهــم قصــص نجــاح
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لوحــات فنيــة تزين جدران قاعة
"الشــهيد معاذ الكساسبة" 

في معرض نظمته عمادة شؤون الطلبة

بالتــوازي  الفنيــة  شــخصيتهم  وتشــكيل 
العلمــي. تحصيلهــم  مــع 

كافــة  وفــرت  العــامدة  أن  إىل  وأشــار 
املــواد واملســتلزمات الرئيســية كاأللــوان 
لتنفيــذ  الخشــبية  واأللــواح  والفــرايش 
بهــذه  وإخراجهــا  اللوحــات  عمــل 

. ليــة لجام ا

عــى  احتــوى  املعــرض  أن  إىل  يشــار 
ومواقعهــا  الجامعــة  ملعــامل  رســومات 
والشــجر،  الســاعة،  كــربج  املختلفــة 
والجامعــة يف الثلــج، ومركــز املخطوطــات، 
مــن  وغريهــا  الجامعــة  كليــات  وبعــض 

قــع. املوا

ــرض:  ــه املع ــالل افتتاح ــة خ ــال محافظ وق
"ســعدنا باملشــاهد الطبيعيــة لهــذا املعــرض 
املتميــز واللوحــات املعروضــة التــي تــم 
فنــي  بأســلوب  فائقــة  بعنايــة  اختيارهــا 
جميــل عكســت جــامل مواقــع الجامعــة 

بــكل الفصــول".

الحــس  أظهــرت  اللوحــات  أن  وأضــاف 
الفنــي للطلبــة املشــاركني ومهاراتهــم يف 
الرســم، ومتنــى لهــم مســتقبال فنيــا زاهــرا.

خالــد  الدكتــور  الطلبــة  شــؤون  عميــد 
العطيــات أكــد  أن املعــرض الــذي اســتمر 
أســبوعا بــإرشاف القامئــني عــى املرســم 
عطيــة،  وخالــد  خــرا  أبــو  زيزيــت 
الطلبــة  مهــارات  تنميــة  إىل  هــدف 

ــة جــدران قاعــة  زينــت أربعــون لوحــة فني
املعــرض  يف  الكساســبة"  معــاذ  "الشــهيد 
ــة  ــاطات الثقافي ــرة  النش ــه دائ ــذي نظمت ال
شــؤون  عــامدة  يف  واإلعالميــة   والفنيــة 

الطلبــة بالجامعــة األردنيــة. 

ــة يف  ــوان "األردني ــل عن ــذي حم ــرض ال املع
ــة  ــس الجامع ــه رئي ــا" وافتتح ــون طلبته عي
لوحــات  محافظــة ضــم  عزمــي  الدكتــور 
فنيــة رســمت باأللــوان الزيتيــة واملائيــة 
وألــوان الشــمع والباســتيل بريشــة طلبــة 
الجامعــة مــن مختلــف الكليــات، ورســومات 
تعكــس  الجامعــة  مــن  مختلفــة  ملواقــع 
مــدى ارتبــاط طلبتهــا بهــا، وباألماكــن التــي 
لهــا يف نفوســهم أثــر، فأظهــروه يف لوحاتهــم 

ورســوماتهم.
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"تحــدي الجســور" مســابقة تفاعلية تثري الخبــرات وتدعم الجانب 
العملي في دراســة الهندســة

"األردنية " تفوز بالمركز الثالث عن  أجمل تصميم

التدريــس يف الكليــة، مــن حيــث تحمــل 
ــاز  ــم، وف ــل تصمي ــأوزان وأجم ــور ل الجس
ــل  ــل وأجم ــث التحم ــن حي ــز األول م باملرك
ــا، ويف  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــم جامع تصمي
ــور  ــل الجس ــث تحم ــن حي ــاين م ــز الث املرك
املركــز  أمــا  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة 
األردنيــة  الجامعــة  فيــه  ففــازت  الثالــث 

بأجمــل تصميــم.

وعــرب الطلبــة املشــاركون عــن ســعادتهم 
التــي  األنشــطة  هــذه  مثــل  إقامــة  يف 
تريهــم بالخــربات مــن خــالل التواصــل مــع 

الجامعــات. مــن  نظرائهــم 

بدراســتهم والرتفيــه عنهــم، باإلضافــة إىل 
ــرى. ــات األخ ــالب الجامع ــع ط ــل م التفاع

رئيــي  بشــكٍل  املســابقة  فكــرة  وتتمثــل 
 )15( وعددهــم  طــاليب  فريــق  كل  بقيــام 
ــدان  ــم مجســم جــر مــن عي ــا بتصمي فريق
ــاد  ــة وأبع ــات معين ــن مواصف ــبية ضم خش
ــا  ــم توزيعه ــن خشــب البلســا يت محــددة م
يتــم  متســاٍو،  بشــكٍل  املشــاركني  عــى 
بالكيلــو غــرام،  إخضاعهــا ألحــامل وأوزان 
قــدر مــن  أكــرب  الــذي يتحمــل  والجــر 

األوزان يكــون هــو الجــر الفائــز. 

تقييــم  إىل  املصممــة  الجســور  وخضعــت 
مــن قبــل لجنــة تحكيــم مــن أعضــاء هيئــة 

مبشــاركة )100( طالــب وطالبــة مــن مختلف 
كليــات الهندســة يف الجامعــات الحكوميــة 
جامعــة  جانــب  إىل  األردنيــة  والخاصــة 
النجــاح الوطنيــة يف نابلــس، نظّــم طلبــة 
قســم الهندســة املدنيــة يف الجامعــة األردنيــة 
ــة للمهندســني  ــة األمريكي "أعضــاء يف الجمعي
املدنيــني" مســابقة تحــدي بنــاء الجســور مــن 
خشــب البلســا يف ســاحة الكليــة "كــورت 

ــة". الكلي

مــن  كل  عليهــا  أرشف  التــي  املســابقة 
والدكتــورة  الشــطرات،  نســيم  الدكتــور 
الثالثــة  للمــرة  وأقيمــت  مــراد  ياســمني 
ــة  ــز العالق ــت إىل تعزي ــوايل، هدف ــى الت ع
العمــي  الجانــب  وتطبيــق  الطلبــة،  بــني 
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مسيرة الدراجات الهوائية الرياضية لدعم وترويج القطاع السياحي

انطلقت من "األردنية" إلى "العقبة" 

وتوجــه الفريــق يف يومهــم الثالــث باكــرا 
ــرتا الســياحية عــى دراجاتهــم  ــة الب إىل مدين
الهوائيــة والتعــرف عــى املدينــة الورديــة 

وخفاياهــا وأرسارهــا وجاملهــا.

اليــوم  يف  مشــوارهم  الرياضيــون  وأكمــل 
الرابــع عــى الدراجــات الهوائيــة إىل وادي رم، 
ويف اليــوم الــذي يليــه قامــوا بتســلق مقطــع 
صخــري بارتفــاع 35 مــرتا،  وأكملــوا مســريهم 
وتســلقهم لرقبــات وادي رم، أمــا اليــوم األخري 
فأكملــوه باملســري إىل ثغــر األردن الباســم 
ــلطة  ــة س ــتقبالهم  مفوضي ــث كان يف اس حي
إقليــم العقبــة ، وقامــوا بالســباحة والغــوص.

ــا  ــر انطالقه ــي ح ــرية الت ــار إىل أن املس يش
نائــب رئيــس الجامعــة وعميــد كليــة الرتبيــة 
ــد  ــور صــادق الحايــك، وعمي ــة الدكت الرياضي
شــوؤن الطلبــة الدكتــور خالــد العطيــات 
جــاءت بدعــم مــن هيئــة تنظيــم الســياحة، 
والثلــج والصــودا والــكازوز األردنيــة، ونــادي 
وكوزمــو  وماكدونالــدز،  فريســت  فيتنــس 

ــات. ــامل الدراج وع

األردنيــة حيــث نقطــة اإلنطــالق باتجــاه 
الدراجــات  نبــو يف مادبــا بواســطة  جبــل 
ــال  ــرك، ت ــة الك ــم إىل قلع ــن ث ــة، وم الهوائي
محميــة  إىل  األقــدام  عــى  مســرية  ذلــك 
ضانــا بالطفيلــة، ومــن ثــم إىل مدينــة البــرتا، 
ــم اكــامل مســرية  ــال رم، ومــن ث وتســلق جب
ــة  ــث مدين ــة حي الدراجــات إىل نقطــة النهاي

العقبــة والســباحة يف امليــاة املفتوحــة.

الرياضيــة،  املســرية  ســري  خــط  تتبــع  ويف 
كانــت االنطالقــة مــن الجامعــة األردنيــة 
بواســطة  مادبــا  يف  نيبــو  جبــل  باتجــاه 
ــل  ــرية لجب ــارة قص ــة، وزي ــات الهوائي الدراج
نيبــو، وإكــامل املســرية إىل البحــر امليــت 

الكــرك. وصــوال إىل قلعــة 

الثــاين  اليــوم  يف  املشــاركون  واســتأنف 
برنامجهــم مشــيا عــى األقــدام إىل مدينــة 
ضانــا والشــوبك مــرورا بــوادي فينــان ووادي 
الغويــر وقامــوا بنصــب خيامهــم عــى مطــل 

الغويــر. وادي 

مبنــى  أمــام  مــن  وتحديــدا  عــامن  مــن 
ــة، انطلقــت مســرية  رئاســة الجامعــة األردني
الســياحة الرياضيــة عــى الدراجــات الهوائيــة 
التــي نظمتهــا كليــة الرتبيــة الرياضيــة يف 
ــة مــن  ــا وطالب الجامعــة مبشــاركة )15( طالب
الكليــة وصــوال إىل مدينــة العقبــة الســياحية.

الريــايض  املــرف  قادهــا  التــي  املســرية 
ــط  ــت إىل رب ــو داري، هدف ــي أب ــور ع الدكت
الجانــب الريــايض بالســياحي، مــن خــالل 
املــرور مبناطــق أثريــة وســياحية، إىل جانــب 

ــة. ــطة رياضي ــذ أنش تنفي

وبحســب مــا أفــاد بــه نائــب رئيــس الجامعــة 
للشــؤون اإلداريــة الدكتــور عمــر الكفاويــن، 
تــم توفــري  أقى عوامل الســالمة للمشــاركني، 
ومحطــات للتوقــف لضــامن ســالمتهم خــالل 
خــط ســريهم بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة 

الداخليــة وجميــع الجهــات املختصــة.

ــي  ــو داري أن برنامــج املســرية الت يف حــني أب
ــة  ــن الجامع ــدأ م ــام، ب ــة أي ــتمرت مثاني اس
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والفقــراء  اإلســالمية  الشــعوب  طلبــة 
ــركات  ــن ال ــدد م ــاركة ع ــني، مبش واملحتاج
ــة إىل ســيدات  ــة باإلضاف واملؤسســات املحلي
املشــاريع  أصحــاب  مــن  محــي  مجتمــع 

الصغــرية.

ــه  ــتمرت فعاليات ــذي اس ــازار ال ــتمل الب واش
ــلعا  ــت س ــة ضم ــى أجنح ــام ع ــة أي خمس
ومأكــوالت  يدويــة  حــرف  مــن  مختلفــة 
وعطــور  وتراثيــة  زينــة  وأدوات  شــعبية 
املعــرض  فيــام ضــم  ومالبــس وحقائــب، 
كتبــا ومؤلفــات أدبيــة وعلميــة ومراجــع 
ــة  ــجيعية للطلب ــعار تش ــاع بأس ــية، تب دراس

والــزوار.
 

ــة التــي يعكــف  وأكــد العوايشــة أن الفعالي
املركــز عــى إقامتهــا ســنويا مــن شــأنها 
اإلســهام يف تعزيــز التكافــل االجتامعــي مــن 
يف  واألفــراد  املؤسســات  مســاهمة  خــالل 

ــني. ــة املحتاج ــراء والطلب ــم الفق دع

األمــة وغــرس القيــم النبيلة يف الشــباب املســلم 
وبنــاء جيــل مســلم واعٍ ُخلُقــه القــرآن الكريــم.

ــغ عــدد املتســابقني يف املســابقة الســنوية  وبل
العــام )75(  لهــذا  الكريــم  القــرآن  لحفــظ 
متســابقاً ومتســابقة مــن كافــة املســتويات 
ــن جــزءاً  ســواء حفــظ القــرآن كامــالً أو عري
ــظ  ــزاء أو حف ــة أج ــزاء أو خمس ــرة أج أو ع
القــرآن كامــالً بإحــدى القــراءات العــر، نجــح 
منهــم )70( متســابقا، فيــام شــارك يف املســابقة 
الثقافيــة )امتحــان يف كتــاب( لهــذا العــام)10( 

ــم)7( . ــح منه ــابقني نج متس
 وتخلــل الحفــل توزيــع الجوائــز وتكريــم 
ــدروع  ــع ال ــب توزي اللجــان الفاحصــة إىل جان
عــى الجهــة الراعيــة والداعمــة للمســابقة.

 
... ويقيم معرضا وبازارا خريا يرصد ريعه 

لطلبة الشعوب اإلسالمية والفقراء 

الكتــاب  معــرض  املركــز  أقــام  ذلــك  إىل 
لصالــح  ريعهــام  رصــد  الخــريي  والبــازار 

احتفــى املركــز الثقــايف اإلســالمي بتوزيــع جوائز 
املســابقة الســنوية لحفــظ القــرآن الكريــم عى 
الفائزيــن يف كافــة املســتويات مــن أهــل القرآن 
الكريــم واملســابقة الثقافيــة الســنوية "امتحــان 

يف كتــاب" .

ورحــب مديــر املركــز الدكتــور أحمد العوايشــة 
بالحضــور مــن الفائزين املشــاركني يف املســابقة 
بســام  األردين  اإلســالمي  البنــك  ومبنــدوب 
الحــوراين الداعــم الرســمي للمســابقة الســنوية 
ــة  ــابقة الثقافي ــم واملس ــرآن الكري ــظ الق لحف
لعــام 2017 ، شــاكراً دعمهــم املســتمر ألنشــطة 

املركــز.

وقــال العوايشــة إن الجامعــة األردنيــة ومركزها 
الثقــايف اإلســالمي يفخــران بدورهــام يف خدمــة 
القــرآن الكريــم وعلومــه املختلفــة، وهــو أمــر 
ــه  ــة ألن ــة األردني ــى الجامع ــب ع ــس بغري لي
ميثــل جــزءاً مــن رســالتها وتطلعاتهــا اإلنســانية 
لأمــة  الحضــاري  البنــاء  يف  تســهم  التــي 
واإلنســانية جمعــاء، مؤكــدا حرصها عــى هوية 

المركــز الثقافــي اإلســالمي يحتفــي بتوزيــع جوائــز المســابقة 
الســنوية لحفــظ القــرآن الكريــم والمســابقة الثقافيــة لعــام 2017
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املجلــة  عناويــن  كتابــة  ذلــك  إىل  أضــف 
الثقافيــة ومجلــة )أخبــار األردنيــة( التــي 
كانــت تســمى آنــذاك بـــ )أنبــاء الجامعــة( يف 
ــذاك،  ــة آن ــائل تكنولوجي ــاب أي وس ظــل غي
تلــك  أنجــز  الحــال  هــذا  عــى  وبقيــت 
األعــامل مبفــردي مــدة )20( عامــا؛ فقــد 
ــة  ــة طيل ــد يف الجامع ــاط الوحي ــت الخط كن

ــدة. ــك امل تل

متيــزت حيــاة )أصحــاب( املهنيــة بــروح مــن 
الجديــة والعمليــة بلغــت حــد الرامــة، كان 
يرفــض العمــل الروتينــي، وكان يحــاول بــكل 
ــه  ــا لدي ــر كل م ــكار أن يظه ــن أف ــا أويت م م
ــروج  ــاوال الخ ــات، مح ــب وإبداع ــن مواه م
مــن عبــاءة العمــل الرتيــب واملتكــرر، ليبتكــر 
كل مــا هــو جديــد ومميــز يشــار لــه ويعــرف 
باســمه، مــا أســس لعالقــة وثيقــة تقــوم عــى 
ــني مــن  ــه وب ــة األداء بين ــدأ الثقــة وحرفي مب

كان يتعامــل معــه.

ــزه  ــاده ومتي ــاب( اجته ــث )أصح ــدا يف حدي ب
يف عملــه إىل حــد القيــام بأعــامل مل تكــن 
تطلــب منــه، فــروح املبــادرة التــي كانــت 
تتملكــه دفعتــه يف كثــري مــن املــرات إىل تنفيذ 
أفــكار جديــدة وتوظيــف موهبتــه يف خدمــة 
ــعى  ــا أس ــول :" دامئ ــا. ويق ــة ومرافقه الجامع
جاهــدا إىل إنجــاز عمــي عــى أكمــل وجــه، 
وأجتهــد فيــه، كنــت أصقــل خــربيت راغبــا 
يف اكتســاب مهــارات جديــدة تدعمنــي يف 
عمــي، كنــت أجتهــد حتــى يف اللغــة العربيــة، 
ــرية ويف حــال  ــان كث ــي درســتها، ففــي أحي الت
اســتعى عــي أمــر مــا، اســتعني بأســاتذة يف 

ــا".  ــني به ــة واملعني ــة العربي قســم اللغ

جميــع  تجـــديد  عــى  )أصحــاب(  عمــل 
لوحات مبنى مســـتشفى الجامعـــة األردنيـة، 
ولوحــات عـــدد مــن الكليــات ضمــن أســـس 
جـــديدة، وإنجــاز لوحــات الكليــات التــي 
أنشـــئت لهــا مبــاٍن جـــديدة، وأخــرى داخلية 
للمدرجــات والقاعــات وفــق مقاييــس معينــة 
ومحــددة، وظلــت رغبتــه يف إنجــاز لوحـــات 

قــد اســتمتع بلذتهــا طيلــة الســنوات الســت 
ــدم  ــم، ليق ــه ومعه ــني طلبت ــا ب ــي قضاه الت
ــه:  ــد قول ــى ح ــبب ع ــال الس ــتقالته معل اس
ــدأت  ــي ب ــام، ولكنن ــت معل ــو بقي "وددت ل

أشــعر أننــي مــدرس".

 تشــاء الظــروف أن يحــط رحالــه يف الجامعــة 
األردنيــة بعــد أن قــرأ إعالنــا للجامعــة لتعيني 
"فنــي مونتــاج" يف مطبعــة الجامعــة، كان 
ــذاك  ــها آن ــام 1983، وكان رئيس ــك يف الع ذل
الدكتــور عبــد الســالم املجــايل، وقــد كان مــن 
الــروط الواجــب توافرهــا لطالــب الوظيفــة 
أن يتمتــع مبهــارات فنيــة كانــت متحققــة 
ــاء  ــه كان أثن ــا وأن ــاب( خصوص ــدى )أصح ل
مامرســته مهنــة التعليــم، ويف أوقــات الفــراغ 
ــرأي  ملتــزم بســاعات تدريبيــة يف صحيفــة ال
ــة  ــز موهب ــدف تعزي ــاج به ــن املونت ــى ف ع
الخــط لديــه، وكان مــا مل يكــن يف الحســبان؛ 
فاملهنــة التــي ســاقتها تراتيــب الزمــان إليــه مل 
تكــن هــي الحــال، حيــث قادتــه األقــدار مــرة 
أخــرى ومــن خاللهــا إىل مهنــة أخــرى غــدت 
مســتقبال فيــام بعــد، فـــ )فنــي املونتــاج( صار 
)خطاطــا( لــه شــأنه وســمعته العذبــة، وهــذا 
مــا كان، فبــدال مــن أن يتــم تعيينــه كـــ )فنــي 
ــه العمــل كـــ )خطــاط(  ــب من ــاج(، طل مونت
ــن  ــرب ع ــة تع ــات فني ــك لوح ــة، يحي للجامع

ــة.  ــة ولغتهــا الجميل العربي

يقــول )أصحاب(:"شــعور يصعــب وصفه ذاك 
الــذي متلكنــي حــني وطــأت قدمــاي أعتــاب 
الجامعــة األردنيــة، شــعرت حينهــا أن قدمــّي 
ــون  ــد تك ــتوى األرض، ق ــن مس ــرتتفعان ع س
الرهبــة مــن مقابلــة أســاتذة أفاضــل وزمــالء 
خــالل  معهــم  ســأتعامل  ممــن  محرتمــني 
ــى  ــل مبنته ــدأت العم ــف: "ب ــل". ويضي العم
الجــد واملثابــرة، وكلفــت بالكثــري مــن املهــام 
كنــت أنجزهــا يدويــا عــى أكمــل وجــه، مثــل 
الالفتــات املصنوعــة مــن القــامش ملناســبات 
الجامعــة وفعالياتهــا، والكتابــة عــى الــدروع 
واللوحــات واإلشــارات  والهدايــا،  بأنواعهــا 
ــة،  ــدورات التدريبي ــة، وشــهادات ال التوجيهي

ــب،  ــمه نصي ــن اس ــه م ــي - ل ــة العتيب فادي
ــري  ــن األصحــاب الكث ــه م هــو )أصحــاب( ول
ممــن يفخــرون بصحبتــه، ويجاهــرون بحبــه 
ــببا يف أن  ــوا س ــوره، وكان ــل حض ــه قب يف غياب
يحــل ضيفــا عــى زاويتنــا )كل التقديــر( 
بالرغــم مــن مغادرتــه ملــكان عملــه منــذ 
ــة  ــارب الســنة، لكــن ســمعته الطيب مــدة تق
ظلــت شــاهدة عــى حســن خلقــه، وإخالصــه 
يف العمــل عــى مــدى ســنوات طــوال قضاهــا 
الذهبيــة كل جميــل مــن  بأناملــه  يخــط 
يف  عليهــا  نظــرك  يقــع  والحــروف  الكلــم 

الجامعــة األردنيــة ومستشــفاها.

كــر الحديــث عنــه، وعــن خصائلــه بــني مــن 
زاملــوه وعــارشوه يف محيــط العمــل، فمنهــم 
مــن وصفــه بااللتــزام، ومنهــم مــن شــهد لــه 
باالحــرتاف وجــودة العمــل، وآخــرون كــر 
أحبــوا صــدق وعــوده، ولفيــف آخــر أشــار إىل 
موهبتــه الفريــدة ومتيــزه باملبــادرة، والكثــري 
ــى كان  ــنه، حت ــادوا مبحاس ــن أش ــري مم الكث
األوىل أن يكــون هــو صاحــب األحقيــة يف رسد 
تاريــخ أيــام قضاهــا معهــم، وذكريــات تبعــث 
األردنيــة(  )أخبــار  مجلــة  عــى صفحــات 
الحنــني، نخطهــا بيــد حــرة وبلغــة فيهــا 

ــر.  ــري مــن الحــب والتقدي الكث

ــر(  ــو عم ــاب )أب ــن أصح ــدر الدي ــاب ب أصح
ــا  ــرد به ــة انف ــة، مهن ــة األردني خطــاط الجامع
عــرات الســنني، قادتــه املوهبــة ألن يحرتفهــا 
ويجتهــد يف اكتســاحها، متســلحا بــكل مــا هــو 
ــكار  ــداع واالبت ــأنه اإلب ــن ش ــد م ــد وجدي مفي
فيهــا. رمبــا مل يــدر يف خلــده حينهــا أن موهبــة 
الخــط العــريب التــي متلكتــه منــذ صغــره، 
وصياغتــه لهــا بأبهى الصــور والفنون ستؤســس 
لــه مرحلــة مــن النجــاح يف مهنــة كانــت األقدار 
بوصلــة لهــا، وكأنهــا قدمــت لــه عــى طبــق من 

ذهــب، ليختارهــا راغبــا وعاشــقا لهــا.

"أصحــاب" الــذي بــدأ حياتــه العملية مدرســا 
للغــة العربيــة والرتبيــة اإلســالمية يف إحــدى 
املــدارس الخاصــة، خلفهــا وراء ظهره وإن كان 
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التــي حــرم منهــا وهــو عــى رأس عملــه، 
يف  حاليــا  وقتــه  يقــي  الــذي  فأصحــاب 
مزرعتــه الخاصــة، يــزرع ويبتكــر كل مــا هــو 
جميــل، يعيــش حيــاة أرسيــة ميلؤهــا الحــب 
واالســتقرار مــع أبنائــه الذيــن ميتلكــون خطــاً 

ــم.  ــالً كأبيه جمي

يزجــي صاحبنــا وصاحــب الجامعــة األم بــكل 
مــا فيهــا كلــامت حــب وقــد قــى فيهــا أكــر 
مــن نصــف عمــره، دخلهــا شــابا يافعــا، لهــا 
ــا أشــياء  ــة يصعــب أن تزاحمه ــه مكان يف قلب
ــني  ــا ســيظل الحن ــام ابتعــد عنه أخــرى، ومه

ــا. محــرك الشــوق للرجــوع لهــا وزيارته

الحضــاري بــل أصـــبح مــع التقــدم العـــمراين 
لكــن  الــرورات،  مــن  املــدين  والتوســـع 
اقتحــام األجهــزة والتقنـــيات ملجالــه، وإن 
خدمتــه يف كثــري مــن األحيــان، لكــن كان لهــا 
األثـــر الســـلبي عليــه، حيــث خــاض املجــال 
عــدد مــن الدخــالء مــن هــذا البــاب، وبــات 
ــد  ــرف قواعـ ــا مــن ال يعـ ــمل به ــرفة يعـ حـ
وأصــول هــذا الفــن بــل أحيانــا كثــرية، ال 

يتقنــون اللغـــة العربيـــة نحـــوا وإمـــالء".

ــا دون أن  ــه معن ــاء حديث ــاب( إنه أىب )أصح
يتحــدث ولــو بالقليــل عــن عائلتــه الجميلــة 
ــات  ــع اللحظ ــا أمت ــا حالي ــي معه ــي يق الت

إرشـــادية )اللوحــات امللونــة(، ووضــع أســـس 
ــث  ــاين حي ــة وللوحــات املب للوحــات الداخلي
ــني  ــط مع ــوع خ ــات بن ــامء الكلي ــون أس تك
وكذلــك املراكـــز العلمية والوحــدات اإلدارية. 
كان  "عمــي  قائــال:  )أصحــاب(  ويؤكــد 
مــالذي، أجــد كل املتعــة فيــه، وخصوصــا 
إن اســتمر حتــى ســاعات متأخــرة يف الليــل، 
ــال  ــا لي ــل فيه ــة العم ــا يف الجامع ــل م فأجم
ــادة  ــف ج ــم مواق ــي فيه ــالء جمعتن ــع زم م
وأيضــا طريفــة غلفتهــا ضحــكات عفويــة، 
أسســت فيــام بعــد لصداقــات متينــة وطيــدة 

ــة". ــذه اللحظ ــى ه ــة حت ــت قامئ ال زال

مــن  كبــريا  رصيــدا  )أصحــاب(  ميتلــك 
االحــرتام  عــى  تقــوم  التــي  الصداقــات 
والحــب والتقديــر يصعــب حفظهــا يف دفاتــر 
النســيان لعمقهــا، بعــض منهــا صداقــات مــع 
مســؤولني تقلــدوا مناصــب عليــا يف الجامعــة، 
األخــر خلفــه  والبعــض  غادرهــا،  البعــض 
فيهــا، أرســت دعامئهــا العمــل الجــاد وحســن 

األداء واملعاملــة الحســنة. 

يقــول )أصحــاب(: "ثالثــة وثالثــون عامــا 
ــم  ــات، ومعظ ــان أم الجامع ــا يف أحض قضيته
ــه بــني  الوقــت أقضيــه فيهــا بــدال مــن قضائ
عائلتــي نظــرا لضغــوط العمــل التــي تعصــف 
ــرج  ــي أن أخ ــن الطبيع ــرية، وم ــان كث يف أحي
منهــا بعالقــات حميمــة تجمعنــي بعــدد مــن 
الزمــالء األفاضــل الذيــن ال زلــت عــى تواصــل 
ــا فخــور بعالقــايت مــع عــدد  معهــم، وكــم أن
مــن األســاتذة الكــرام مــن مختلــف الكليــات، 
وعــدد مــن املســؤولني الذيــن تبــوأوا وال زال 
بعضهــم يتبــوأون مناصــب قياديــة جمعتنــي 

معهــم مواقــف جميلــة. 

ــب  ــإىل جان ــب، ف ــدد املواه ــاب( متع )أصح
موهبــة الخــط العــريب الــذي احرتفــه وبــات 
خــط  مثــل  املختلفــة  بأنواعــه  يرســمه 
الديــواين  وخــط  النســخ،  وخــط  الرقعــة، 
والخــط الكــويف، فلديــه موهبــة إلقــاء الشــعر 
وتذوقــه، ظهــرت مــن خــالل مامرســته ملهنــة 
ــا يف أول  ــي بدأه ــة الت ــة العربي ــم اللغ تعلي
تدريســها،  عــى  وأجــرب  العمليــة،  حياتــه 
ــعراء  ــعر والش ــق الش ــا ويعش ــس فيه لينغم

ــا. ــن خالله م
 

ويقــول أصحــاب: "مل يعـــد الخــط العــريب 
مــن الجامليــات وال مــن الكامليــات أو الــرتف 

كل التقدير
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نجاحــات قويــة  مــع صناعــات األدوية 
األردنيــة، وســجل مستشــفى الجامعــة 
يف  جديــدا  طبيــا  إنجــازا  األردنيــة 
ودشــنت  الدمــاغ"،  "أورام  جراحــة 
ســمو األمــرة منــى الحســن فــرع 
)ســاي كابــا ســيجام ثيتاتــاو( العامليــة 

ــة.  ــة األردني ــض يف الجامع للتمري

ــد،  ــامء والتجدي ــدء موســم الن ومــع ب
فاضــت  اليانــع  الربيــع  شــهور  ويف 
مواصلــة  مــن  فيهــا  مبــا  األردنيــة 
ــز  ــع آذار املرك ــت مطل ــاز فحقق اإلنج
الثــاين يف تحــدي التكنولوجيــا ملكافحــة 
واشــنطن،  يف  واإلرهــاب  التطــرف 
الطلبــة  ملفــات  أرشــفة  وأنجــزت 
إلكرتونيــاً، وأحدثــت بوابــة إلكرتونيــة 
اإللكرتونيــة  للمفاضلــة  جديــدة 

اإليفــاد. ألغــراض 

ويف تجــّي الخصــب نجحــت "األردنية" 
يف إرســاء دعائــم العمــل الدميقراطــي 
ــات اتحــاد الطلبــة  ــد إجــراء انتخاب عن
أجــواء  وســط  نيســان  شــهر  يف 
وأقامــت  والحياديــة،  النزاهــة  مــن 
لدعــم  اإلبــداع  مهرجــان  الجامعــة 
ــة، وافتتحــت معــرض  ــكار الريادي األف
الــرتاث الــدويل والزاويــة الفرنســية، 
وامليداليــة  الثــاين  باملركــز  وفــازت 
ــات  ــن املعلوم ــة يف مســابقة أم الفضي
ــا  ــى طلبته ــرتاق، واعت ــات االخ وتقني

القمــة يف بطولــة التايكوانــدو. 

قدمــت  االســتقالل  نســامت  ومــع 
الجامعــة صــورا حقيقيــة مــن الريــادة 

الجامعــة  "بانورامــا"  هنــا  أعــرض 
عــام  يف  ونشــاطاتها  األردنيــة 
عاتقهــا  عــى  أخــذت  وقــد   ،2017
وطلبــة  وإداريــن  وأكادمييــن  إدارًة 
ومواصلــة  بهــا  النهــوض  مســؤولية 
مــا  كل  فيهــا  ترســخ  وقــد  العمــل 
وقــوة  والتطــور  للعامليــة  يؤهلهــا 

. لحضــور ا

ــون  ــن كان ــدأ بشــهري العــام األول وأب
الجامعــة  وكانــت  وشــباط؛  الثــاين 
فيهــام "كمثــل جنــة بربــوة أصابهــا 
ــي  ــن" ؛ فف ــا ضعف ــت أكله ــل فآت واب
الجامعــة  حققــت  الثــاين  كانــون 
أربــع  إىل  بتقدمهــا  جديــداً  إنجــازاً 
العاملــي،   QS تصنيــف  يف  نجــوم 
تصنيــف  يف  تقدمهــا  وواصلــت 
ــب  ــل الرتتي ــس" لتحت ــن ميرتيك "جري
الدراســات  مركــز  وحــّل   ،8 رقــم 
ــة  ــز األول مبنطق ــرتاتيجية يف املرك االس
ــا يف  ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ال
الســنوي ملراكــز  العاملــي  التصنيــف 
جامعــة  تصــدره  الــذي  الدراســات 
املتحــدة  الواليــات  يف  بنســلفانيا 
األمركيــة، وكذلــك تــم افتتــاح مختــر 
ــة  ــارات العاملي ــع االختب )ETS( لجمي

الجامعــة. يف  اللغــات  مركــز  يف 

ويف شــباط أطلــق مركــز الحاســوب 
النســخة األوىل مــن تطبيــق التســجيل 
عــى أنظمــة los، وحصلــت الجامعــة 
ــادل األكادميــي  عــى 25 مرشوعــاً للتب
ــدويل مــن إيراســموس بلــس لســنة  ال
2017/2016، وحققــت كليــة الصيدلة 

د. هيا الحوراين

أحبــاب  الوطــن  أن  فاتهــم  ملــن 
ــازل، وملــن ال يدركــون أن املــكان  ومن
وهويــة،  وروحــا  انتــاء  يســاوي 
ــن  ــايل م ــاس الت ــي االقتب ــرأوا مع فليق
للدكتــور  الحنــن"  "فتــات  كتــاب 
ــة  ــا بجامع ــن نزلن ــريك: "ح ــد الك خال
ــا  ــت وروده ــا، وتفّتح ذات زرع تغّين
يــوم أْن ســقت صبيــة بكفيهــا مــن 
ــواٍد غــي  ــا ب مــاء الجامعــة فتــى بدويًّ

ذي علــم، فتعلّــم وتغــّي". 

الفتــى  ذاك  وكــُر  الســنون  ومــّرت 
ــك  ــت تل ــا زال ــح، وم ــا أصب ــح م وأصب
ــل  ازدادت  ــا، ب ــة يف أوج صباه الصبي
كل  بكفيهــا  تســقي  وبهــاء،  ألقــاً 
مــن  القادمــن  الظامئــن،  العطــاش 
للعلــم،  طلبــاً  وحــدب  صــوب  كل 
فرتويهــم مــن زمــزم املعرفــة والحــب 
الــذي ال ينضــب يف الجامعــة األردنيــة، 
ومــا زالــت "األردنيــة" تــروي رّوادهــا 
ووّرادهــا علــا وفكــراً، وتُْبقــي فيهــم 

ــا. ــدل عليه ــراً ي أث

بالباحثــة  أســاتذيت  وصفنــي  لطاملــا 
الجــاّدة، أقصــد إىل الفكــرة بلغــة علمية 
واضحــة، وأصيــب الهــدف مبنهــج محدد 
ــد  ــادات ترهــق البحــث، وتبتع دون زي
بــه عــام يريــد وأريــد، لكنــي يف حــرة 
ــة  ــعرية الكتاب ــي ش ــة" تتملكن "األردني
فــال أســتطيع التهــرب منهــا؛ ألن لهــا يف 
ــوط عشــق  القلــب حضــورا دامئــا، وخي
مــا كنــت مســتطيعة تعليله ولــو أردت.

الجامعة األردنية طيلة عام 
الصائح المحكي واآلخر الصدى
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واإلنجــاز املقــرون بالعمــل الــدؤوب؛ 
ففــي أيــار أقيــم معــرض مســابقة 
2017، وحصــدت  املســتقبل  علــامء 
ثــالث جوائــز باملهرجــان التكنولوجــي 
العلــامء  وأّمهــا  العــارش،  الوطنــي 
الورشــة  يف  املشــاركون  والخــراء 
ــز  ــتخدمي مرك ــعة ملس ــة التاس العلمي
الســنكرتون، وحصلــت عــى مجموعــة 
ــة  ــة ملجموع ــط اإللكرتوني ــن الرواب م
يف  املحفوظــة  املخطوطــات  مــن 
يف  النمســاوية  الوطنيــة  املكتبــة 
ــات  ــق واملخطوط ــز الوثائ ــا" ملرك "فين
بإطــالق  أيــار  واختتــم  األردنيــة، 
كــريس امللــك الحســن األكادميــي يف 
وإدراكا  ووفــاء  عرفانــاً  "األردنيــة" 
التــي تحققــت  ألهميــة اإلنجــازات 

للجامعــة يف عهــد جاللتــه. 

شــهور  ويف  الحصــاد  بــدء  ومــع 
جــاءت  حزيــران  ويف  الصيــف، 
-551 أفضــل  فئــة  يف  "األردنيــة" 

العــامل  مســتوى  عــى  جامعــة   600
ــات،  ــي للجامع ــف QS العامل يف تصني
وتــم افتتــاح منصــة زيــن لإلبــداع 

.Z I N C

ــات  ــاع درج ــع ارتف ــوز وم ويف مت
منهــا  فــّر  التــي  الحــرارة 

الراحــة  صــوب  الجميــع 
كــوادر  وقفــت  والظــّل 

"ســتادها"  يف  الجامعــة 
الكبــر فزينتــه وزّفــت للوطــن 

ثلّــة مــن الخريجــن املميزيــن مــن 
كافــة الكليــات والتخصصــات، وحلّــت 
ــف  ــاً يف تصني ــب األول محلي يف الرتتي
جوجــل ســكولر لالستشــهاد بالبحــوث 
ــهر  ــن أش ــن م ــت اثن ــة، ومنح العلمي
الدكتــور  وهــام  الطــب  يف  العلــامء 
هاكــوب  والدكتــور  حجــازي  زيــاد 
فخــري،  أســتاذ  لقــب  كانرتجيــان 
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ــدة  ــة جدي ــر انطالق ــهرها األخ ويف ش
عندمــا هّبــت ريــاح طلبــة "األردنيــة" 
األول  كانــون  بدايــة  غربــاً  األحــرار 
ــم  ــال ناره ــدس، ف ــا للق ــوا غضب ووقف
يف  عزميتهــم  النــت  وال  هــدأت، 
فجــاءت  الغضــب،  هــذا  مواصلــة 
ــة  ــل 500 جامع ــن أفض ــة ضم األردني
يف العــامل حســب تصنيــف توظيــف 
واســتأثر   ،2018 للعــام  الخريجــن 
مشــاريع  مســابقة  بجوائــز  طلبتهــا 
التخــرج يف تخصصــات الهندســة التــي 
تنظمهــا نقابــة املهندســن، وصنــف 
ــى  ــاً ع ــدة ثالث ــرة جدي ــوش م ــو غ أب

التايكوانــدو. يف  العــامل 

األردنيــة ضمــن  الجامعــة  وجــاءت 
التصنيــف  يف  نجــوم  الخمــس  فئــة 
أواخــر  الصــادر  للجامعــات  األردين 
شــهر كانــون األول عــن هيئــة اعتــامد 
مؤسســات التعليــم العــايل وضــامن 

جودتهــا. 

لسلســلة  فيــض  مــن  غيــض  هــذا 
ملســرة  منقطعــة  غــر  متصلــة 
الجامعــة األردنيــة طيلــة عــام، آثــرت 
أن أورد أهمهــا هنــا، ولــــ "األردنيــة" 
شــك  يســاورين  ال  وقبابهــا  رسوهــا 
وال تتملكنــي الغــرة إن شــاركني يف 
هواهــا كثــرون حنــن وأنــا يف أروقتهــا 
وجنباتهــا، لهــا ولعلامئهــا وأكادميييهــا 
وباحثيهــا وطلبتهــا ومحبيهــا تقديــر 

ينقطعــان. وعرفــان ال 

أمــا فصــل الخريــف؛ ففيــه اســتعادت 
تتســاقط  فلــم  ربيعهــا،  الجامعــة 
ــا  ــى خرته ــت ع ــل حافظ ــا ب أوراقه
أيلــول  مطلــع  واســتقبلت  الدامئــة، 
ــام  ــم ك ــت به ــدد واحتف ــا الج طلبته
التمريــض  كليــة  وحصلــت  ينبغــي، 
وافتتــح  الدوليــة،  االعتامديــة  عــى 
نايــف  بــن  عاصــم  األمــر  ســمو 
محطــة ملعالجــة امليــاه يف مركــز امليــاه 

والبيئــة.  والطاقــة 

ويف ترشيــن األول "األردنيــة" مجــّددا 
األوىل محليــاً ومــن أفضــل 1% مــن 
ــف  ــب تصني ــة حس ــات العربي الجامع
)QS( للعــام 2017، وطلبــة الفنــون 
ــتأثرون ــون يس ــة الفن ــةيف كلي البري

عــامن  أســبوع  يف  األســد  بحصــة 
للتصميــم، وألول مــرة يف مستشــفى 
تغديــة  أنبــوب  "وضــع  الجامعــة 
للمعــدة عــن طريــق الجلــد لطفــل 
ــوم يف  ــة العل بالتنظــر"، وشــاركت كلي
املؤمتــر العاملــي الثالــث والعرشيــن 
األيونــات  باســتخدام  للتحليــل 

الصــن.  يف  املتســارعة 

العمــل  مســرة  الجامعــة  وتواصــل 
واإلنجــاز؛ ففــي ترشيــن الثــاين ســجل 
الدكتــور صالــح العكــور بــراءة اخــرتاع 
وظفــرت  الســنية،  الغرســات  يف 
"األردنيــة" بــكأس كراتيــه الجامعــات، 
ــح توســعة  ــة يفتت ومستشــفى الجامع
دائــرة  وتحديــث  الطــوارئ  مبنــى 
وأداء  النــووي،  والطــب  األشــعة 
لرســالتها يف خدمــة القضايــا اإلنســانية 
ملســلمي  تنتــر  "األردنيــة"  عامــة 
وتنظــم  املضطهديــن  الروهينغــا 

حملــة ترعــات. 

وحصلــت الدكتــورة مهــا العتــوم عــى 
املقدمــة  اإلبداعــي  التفــرغ  جائــزة 

الثقافــة. وزارة  مــن 

"فريــق  تأهــل  أيضــا  متــوز  ويف 
 Solar ملســابقة  الطــاليب   األردن" 
Decathlon Middle East، وتوصــل 
الدكتــور غســان هلســة إىل نظريــة 
أســامها  الكبــر  لالنفجــار  مغايــرة 
الدكتــور  وقــدم  األســود،  الثقــب 
مبتكــرة  طريقــة  خصاونــة  حســام 
إلطالــة عمــر البطاريــة يف التطبيقــات 
الصناعيــة، وتــم تدشــن وحــدة تنظــر 
الجهــاز الهضمــي لألطفــال املجــددة يف 

الجامعــة.  مستشــفى 

الصيــف  فصــول  آخــر  آب  ويف 
أفضــل  ضمــن  "األردنيــة"  جــاءت 
الجامعــات العربيــة والعامليــة حســب 
ــة  ــاز طلب ــس، واجت ــف ويبومرتك تصني
ــة  ــان املدرس ــيقية امتح ــون املوس الفن
الريطانيــة للموســيقى، وفــازت بــ 33 
ــموس  ــج إيراس ــن برنام ــاً ضم مرشوع
أبــو  أحمــد  الطالــب  ونــال  بلــس، 
يف  التايكوانــدو  برونزيــة  غــوش 
واســتخدمت  الجامعــات،  أوملبيــاد 
لتطويــر  أوراكل  البيانــات  قاعــدة 
والرواتــب. البرشيــة  املــوارد  نظــام 
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