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ردنية« ن�شاء برنامج لتدري�س اللغة اليابانية  يف »الأ توجه لإ

ول143٠ هـ ٭ اآذار  ٢٠٠9م ٭  املجلد الثالث والع�شرون ردنيـــة  ٭  العـــ 417 ــدد ٭ ربيع الأ عــالم والعالقــات العامــة يف اجلامعـــة الأ ن�شــرة اإعالميــة ت�شدرهــا دائــرة الإ

خالل  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث 

الياباين  ال�شفري  اآذار  من  الثالث  يف  مكتبه  يف  لقائه 

برنامج  اإن�شاء  غوت�شي اإمكانية  تيتوو�شيو  عمان  يف 

لدى  اأن  خا�شة  الياباين  دب  الأ و  اللغة  يف  بكالوريو�س 

اللغات  وتعليم  املعامل يف تدري�س  ية وا�شحة  روؤ اجلامعة 

العاملية. والثقافات  احل�شارات  على  والنفتاح  احلية 

اللقاء  خــالل  لل�شيف  الكركي  الدكتور  وعر�س  

مكتب  ومــديــر  اجلــامــعــة   رئي�س  نـــواب  ح�شره  الذي  

العالقات الدولية  الدكتور رامي العلي م�شرية اجلامعة 

بــاجلــامــعــات  وعــالقــاتــهــا  �شهدتها  الــتــي  ــطــورات  ــت وال

. العاملية 

اجلامعة  باهتمام  ال�شفري  ال�شيد  �ــشــاد  اأ  بدوره 

جامعات  رغبة  اإىل  م�شريا  اليابانية  اللغة  تدري�س  يف 

خا�شة  ردنــيــة  الأ اجلامعة  مــع  التعاون  بتطوير  بــالده 

والطلبة  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تبادل  جمالت  يف 

والبحثي. كادميي  والأ العلمي  والتعاون 

ترحيب بال�شفري الياباين يف عمان
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ردنية  مـن الغـذائي واقـع  وحتديات ور�شـــة عمل يف  الأ الأ

اأهمية  واأكــادميــيــون ومــزارعــون على  اأكــد خــراء 

الدعوة التي اأطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاين باعتبار 

تكاتف  اإىل �شرورة  للزراعة م�شريين  ٢٠٠9 عامًا  عام 

اجلهود الوطنية لتحقيق روؤية جاللته وتطلعاته الرامية 

اإىل تطوير القطاع الزراعي الذي يعد ركنا اأ�شا�شيًا من 

اأركان التنمية الوطنية ال�شاملة.

العمل  ور�شة  ون�شاطات  فعاليات  خــالل  واأ�ــشــاروا 

واقــع  الغذائي  مـــن  الأ  : بعنوان  عقدت  التي  اخلا�شة 

ونظمها  اآذار,  من  الثالث  يف  اجلامعة  يف  وحتــديــات, 

ردنيني بالتعاون مع اجلامعة  الحتاد العام للمزارعني الأ

اإىل التحديات التي تواجه الزراعة, داعني اإىل �شرورة 

متكن  التي  العلمية  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  تكثيف 

املوؤ�ش�شات الزراعية واملزارعني من مواجهة ال�شعوبات 

ردنية. التي تعرت�س الزراعة الأ

من الغذائي اجلامعة حتت�شن ور�شة الأ

...تتمة اخلرب �ص3

تاريخية  بعالقات  يرتبط  ردن  الأ اأن  اإىل   ي�شار 

املجالت. كافة  اليابان يف  وثيقة مع 
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مو�شى  املهند�س  ردن  الأ وادي  �شلطة  رئي�س  قــال 

اأكرث  ردن  الأ اأن  ت�شري  املائية  اخلريطة  اإن   : اجلمعاين 

ردن  فقر من الأ البالد فقرًا يف املياه مو�شحا اأن الدول الأ

مائيا هي دول اخلليج التي لديها القدرة على حتلية مياه 

البحر و �شد العجز املائي لديها.

اآذار  األقاها يف اخلام�س من  واأ�شاف يف حما�شرة 

داب اأن  يف اجلامعة بدعوة من اللجنة الثقافية يف كلية الآ

اخلطط و الرامج التي ت�شعها وزارة املياه و الري �شاهمت 

يف حل م�شاكل املياه وخا�شة يف ف�شل ال�شيف م�شريا اإىل 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات املائية التي تنفذها الوزارة 

وتركز على ثالثة حماور رئي�شة  هي جتميع املياه ونقلها 

وتوزيعها.

ردن يعتمد ب�شكل رئي�شي على مياه  اجلمعاين :الأ

را�شي  الأ ال�شاقطة على  املياه  تقدر  اإذ  مطار,  الأ

ردنية بحوايل 8 مليارات م3 �شنويا يتبخر منها  الأ

92%  و تذهب 6% لتغذية املياه اجلوفية.

رئي�شي  ب�شكل  يعتمد  ردن  الأ اأن  ولحظ اجلمعاين 

على  ال�شاقطة  املــيــاه  تــقــدر  اإذ  مــطــار,  الأ مــيــاه  على 

ردنية بحوايل 8 مليارات م3 �شنويا يتبخر  را�شي الأ الأ

واأ�شار  اجلوفية.  املياه  لتغذية   %6 تذهب  و    %9٢ منها 

اإىل اأن الطاقة ال�شتيعابية لل�شدود يف اململكة تبلغ حاليا 

3٢7 مليون م3 تت�شكل من مياه ال�شيول اجلارية.

املياه  توزيع  تتوىل  ردن  الأ وادي  �شلطة  اأن   وبني 

ردن املائي( كونها  ردن )خزان الأ املتجمعة يف وادي الأ

اأكرث منطقة انخفا�شًا يف العامل, مبينا اأن ال�شلطة تزود 

و  ال�شرب  ملياه  8٢% من حاجتها  بنحو  العا�شمة عمان 

ال�شناعة. حاجة  من  و%3٠  الزراعة  حاجة  من   %7٠ 

ال�شيد  عــمــان  يف  الــكــازاخــ�ــشــتــاين  ال�شفري  وجـــه 

املوؤمتر  للجامعة حل�شور  الدعوة  باييف  بولت �شار�شن 

ت�شم  التي  ورواآ�شيا  الأ جامعات  جلمعية  ع�شر  احلادي 

الكومونويلث   دول  جامعات  من  جامعة  وت�شعني  ثماٍن 

واملزمع عقده يف العا�شر من ال�شهر القادم يف العا�شمة 

الكازاخ�شتانية اأ�شتانا.

جاء ذلك خالل لقائه رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

ول من اآذار بح�شور نائبي رئي�س اجلامـعة  الكركي يف الأ

و  عرفة  الدين  �شياء  الدكتور  و  جــرار  �شالح  الدكتور 

مدير مكتب ال�شوؤون القانونية الدكتور اإبراهيم اجلازي 

توجيه الدعوة 

للجامعة للم�شاركة 

ورواآ�شيوي يف الأ

ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي .

تطوير  و  تعزيز  �شبل  بحث   الــلــقــاء  خــالل   ومت 

بني  الــثــقــايف  و  البحثي  و  العلمي  ــتــعــاون  ال ـــالت  جم

اجلامعة و اجلامعات الكازاخ�شتانية خا�شة ال�شتفادة 

العربية  اللغة  بتدري�س  املتعلقة   اجلامعة  خــرات  من 

للناطقني بغريها اإ�شافة اإىل تبادل اأع�شاء هيئة التدري�س 

مع اجلامعات الكازاخ�شتانية.

ردنية  واأ�شاد الدكتور الكركي مب�شتوى العالقات الأ

اجلامعة  اهتمام  مــوؤكــدًا  املتنامية   الكازاخ�شتانية 

يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  مع  التعاون  نطاق  بتو�شيع 

كازاخ�شتان وذلك خدمة مل�شالح ال�شعبني ال�شديقيــن 

ردنــي والكازاخ�شتاين.  الأ

ردن من اأكثـر دول العــامل فقـــرًا يف امليـــاه اجلمعاين: الأ

ال�شدود  يف  املــائــي  الو�شع  اأن  اإىل  اجلمعاين   ولفت 

�شباط  خالل  المطار  هطول  بعد  حاليا”  “مطمئن 
للعام  املائي  الو�شع  اأن  مــوؤكــدًا  احلــايل  اآذار  وبــدايــة 

احلايل �شي�شهد حت�شنا قيا�شًا اإىل العام املا�شي.

املــوقــع  يف  تكمن  املــيــت  الــبــحــر  اأهــمــيــة  اإن  وقـــال 

تطور  يف  مهمة  مــكــانــة  احــتــل  ـــذي  ال �ــشــرتاتــيــجــي  الإ

ل  و  ال�شماوية  الــديــانــات  و  الــقــدمي  الــعــامل  ح�شارات 

كرث  يزال يتمتع باإمكانات كبرية واعدة اإذ اأنه البحر الأ

مالح  الأ اأن  كرث ملوحة ل�شيما  والأ العامل  انخفا�شا يف 

اإ�شافة  املاء  حجم  من   %3٠ ن�شبته  ما  ت�شكل  املعدنية 

اجليولوجية  بت�شكيالته  الرية  للحياة  منتجع  اأنه  اإىل 

الطبيعية اخلالبة.

امليت  للبحر  املائي  احلو�س  م�شاحة  اأن  واأ�شاف 

املعدل  و  كم٢   األــف   4٢ تبلغ  البحر(  م�شاحة  )ولي�س 

امليت  البحر  كانت ت�شب يف  التي  املياه  لكمية  ال�شنوي 

حوايل 1.٢مليار م3 م�شريًا اإىل اأنه نتيجة ا�شتعمالت 

و روافده انخف�س معدل  ردن  الأ دول املنطقة ملياه نهر 

٢5٠ مليون  الت�شريف ال�شنوي الداخل اإىل البحر اإىل 

اأدى اإىل انخفا�س من�شوبه بحوايل مرت �شنويا.  م3 ما 

انخفا�س  اإىل  �شيوؤدي  امليت  البحر  انح�شار  اأن  واأكــد 

م�شتوى مياه البحر و بالتايل �شياع معلم تاريخي متميز 

ال�شتثمارات  على  �شلبية  ثــار  اأ حــدوث  و  علميا  نــادر  و 

و  القــتــ�ــشــاديــة  التنمية  فــر�ــس  �ــشــيــاع  و  ال�شياحية 

توازن  اختالل  و  البيئي  التوازن  اختالل  و  الجتماعية 

ــاه اجلــوفــيــة و ا�ــشــتــمــرار حـــدوث ظــاهــرة  ــي خـــزان امل

ر�شية يف احلو�س. النهيارات الأ

“ناقل  م�شروع  اأهمية  و  مراحل   اجلمعاين   وبني 

م�شريا  ردنية   الأ املائية  الحتياجات  ل�شد  البحرين” 

حمر  الأ البحر  من  املياه  نقل  يت�شمن  امل�شروع  اأن  اإىل 

اإىل امليت حيث يبلغ طول اخلط الناقل 18٠ كم و�شيتيح 

نقل ملياري م3 من املياه �شنويا وحتلية 58٠ مليون م3 

من املياه �شنويًا وتوليد الطاقة الكهربائية.

واأ�شاف اأن امل�شروع الذي تبلغ كلفته نحو ع�شر مليارات 

يف  حمطة  اإن�شاء  دينار(يت�شمن  مليارات   7( دولر 

خليج العقبة ت�شتطيع  ت�شريف 6٠مليون م3 يف الثانية 

لتحلية  م�شاريع  اإقامة  اإىل  اإ�شافة  املياه  ل�شخ  وحمطة 

املياه.

 واألقى الدكتور �شمري قطامي الذي اأدار املحا�شرة 

التي  املحا�شرة  هذه  عقد  اأهمية  اإىل  فيها  اأ�شار  كلمة 

واأهمية  ردن  الأ يف  املائي  امل�شتقبل  على  ال�شوء  ت�شلط 

م�شروع ناقل البحرين.

والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  عدد   وقدم 

على  الرتكيز  و�شرورة  امل�شروع  اأهمية  حول  مداخالت 

بقطاعات  تتعلق  التي  العلمية  الدرا�شات  و  البحوث 

املياه و البيئة و الطاقة.

املهند�س اجلمعاين والدكتور قطامي

ورواآ�شيوي« ردنية« تت�شلم دعوة حل�شور »الأ »الأ
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الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  �ــشــاد  اأ

مب�شتوى العالقات العلمية القائمة بني كلية التمري�س 

بريجهام  جامعة  يف  التمري�س  وكلية  اجلامعة  يف 

مريكية موؤكدًا جناح برنامج التفاهم  يونغ يف يوتا الأ

اجلامعتني. بني  املوقع  امل�شرتك 

 وعر�س  الدكتور الكركي خالل لقائه يف الرابع 

جامعة  ميثل  امل�شتوى  رفيع  اأكادمييًا  وفدًا  اآذار  من 

بيرت�شون  اإيــرلنــد  الدكتور  برئا�شة  يونغ  بريجهام 

وفـــد اأكادميـــي

ردنيـــــــة «  اأمريكـــي يــــزور »الأ

يف  وخا�شة  التمري�س  كلية  حققتها  التي  جنــازات  الإ

اإىل  العليا م�شريًا  الدرا�شات  التو�شع يف برامج  جمال 

الذي  التمري�س«  »دكتوراه  الوطني  الرنامج  جناح 

ردنية. الأ اجلامعات  م�شتوى  على  الكلية  تنفذه 

الــذي  اللقاء  خــالل  الكركي  الــدكــتــور   وعر�س 

الدين  �شياء  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  ح�شره 

خلف  اإنعام  الدكتورة  التمري�س  كلية  وعميدة  عرفة 

التطورات التي �شهدتها اجلامعة واهتمامها بالنفتاح 

امل�شتقبلية. وتطلعاتها  العاملية  اجلامعات  على 

العلمي  بالتطور  ال�شيف  الوفد  اأع�شاء  �شاد  اأ و 

جمــالت  يف  وخا�شة  التمري�س  كلية  حققته  ــذي  ال

الكلية  اأن  موؤكدين  وتدريبهم  الكلية  طلبة  تدري�س 

علم  تــدريــ�ــس  مــيــاديــن  يف  عالية  م�شتويات  حققت 

التمري�س.

ردنية  الأ اجلامعة  يف  التمري�س  كلية  اأن  ي�شار 

يونغ  بريجهام  جامعة  مــع  وثيقة  بعالقات  ترتبط 

بـــرمـــت بــيــنــهــمــا عــام  مـــن خـــالل مـــذكـــرة تــفــاهــم اأ

تبادل  على  وتركز   ٢٠٠5 عــام  جتديدها  ومت   1994

واإجــراء  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  زيــارات 

العلوم  يف  املتخ�ش�شة  العلمية  والدرا�شات  البحوث 

لتمري�شية. ا

تتمة اخلبـــــر 

مـــــن الغـــــذائي » واقـــــع  وحتــــــديات « الأ

عبدالكرمي  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وبــني   

رئي�س  عن  مندوبًا  الور�شة  اأعمال  افتتح  الذي  الق�شاة 

خلدمة  اإمكانياتها  كافة  و�شعت  اجلامعة  اأن  اجلامعة 

القطاع الزراعي من خالل توجيه اأع�شاء هيئة التدري�س 

يف  املتخ�ش�شة  العلمية  البحوث  جـــراء  لإ والباحثني 

العلوم الزراعية ب�شقيها النباتي واحليواين.

تبحث  التي  الور�شة  هــذه  عقد  اأهمية  اإىل  واأ�ــشــار 

موا�شيع هامة ت�شهم يف اإيجاد احللول املنا�شبة للعقبات 

من الغذائي  التي تواجه القطاع الزراعي بهدف تعزيز الأ

الوطني.

ردنيني  الأ للمزارعني  العام  الحتاد  رئي�س  اأعرب  و 

ال�شيد اأحمد الفاعور من جانبة عن اعتزازه بالدور الذي 

بالكوادر  الزراعي  القطاع  دعم  يف  الزراعة  كلية  تلعبه 

بحاث العلمية املتخ�ش�شة وما تقوم به  الب�شرية املوؤهلة والأ

ردنيني. من جهود يف جمال تدريب وتاأهيل املزارعني الأ

الحتــاد  ن�شاطات  الــفــاعــور  ال�شيد  وا�شتعر�س 

1997 واجلهود التي يقوم بها خلدمة  اأن�شئ عام  الذي 

ردنية. الزراعة الأ

املهند�س  العا�شمة  مزارعي  احتــاد  رئي�س  و�شلط 

ردنــيــة  ــزراعــة الأ ال الــ�ــشــوء على واقـــع  ــلــوزي  ال حممد 

وال�شعوبات التي تعرت�شها وخا�شة �شح املياه داعيًا اإىل 

الرتكيز على البحث العلمي الزراعي املتخ�ش�س الذي 

ر�شاد الزراعي. تنفذه مراكز البحث والإ

ع�شام  حممد  الدكتور  الزراعة  كلية  عميد  وقــال 

العامل  يف  الـــدول  مــن  كثري  ويف  الــزراعــة  اإن  اليماين 

تكلفة  ارتفاع  حيث  من  م�شبوقة  غري  حتديات  تواجه 

نتاج لفتًا اإىل ال�شعوبات املتعلقة  الطاقة ومدخالت الإ

وتراجع  امللكية  وتفتت  الزراعية  والعمالة  بالت�شويق 

الرخ�شة الزراعية والت�شحر والتغريات املناخية.

واأ�شاف اأن الكلية ا�شتجابت للدعوة امللكية ال�شامية 

باعتبار عام ٢٠٠9 عامًا للزراعة حيث مت و�شع اخلطط 

املنا�شبة للنهو�س بالبحث الزراعي باعتباره لي�س ثانويًا 

للعاملني يف  املعي�شي  امل�شتوى  لرفع  و�شيلة فاعلة  بل هو 

ردنية. الزراعة الأ

وىل  الأ اجلل�شة  يف  الور�شة  يف  امل�شاركون  وناق�س 

الدكتور  �شبق  الأ الــزراعــة  وزيــر  برئا�شة  عقدت  التي 

الزراعي  للقطاع  املنظمة  الت�شريعات  الدويري  حممود 

ردن يف  من الغذائي يف الأ وواقع الزراعات احلقلية والأ

�شوء امليزانية الغذائية.

عقل  الدكتور  تراأ�شها  التي  الثانية  اجلل�شة  ويف 

تناولت  متخ�ش�شة  علمية  اأبــحــاث  قــدمــت  من�شور 

ردن واقع وحتديات وواقع قطاع الزيتون  عالف يف الأ الأ

ردن واإنتاج الزيتون الع�شوي. يف الأ

عميد  تراأ�شها  التي  الثالثة  اجلل�شة  وخ�ش�شت 

لبحث  اليماين  ع�شام  حممد  الدكتور  الــزراعــة  كلية 

ردنية املبذولة لال�شتثمار يف توليد الوقود  الن�شاطات الأ

احليوي واأثر املتغريات املناخية على القطاع الزراعي.

وقال مدير عام الحتاد العام للمزارعني املهند�س 

حممود العوران اإن امل�شاركني يف الور�شة اأو�شوا ب�شرورة 

القطاع  على  واأثــرهــا  املناخي  التغري  ظــاهــرة  درا�ــشــة 

الزراعي وتفعيل البحث العلمي يف جميع املراكز البحثية 

كميات  زيادة  اإىل  اإ�شافة  احليوي  القطاع  هذا  خلدمة 

احلا�شالت الب�شتانية وا�شتغالل امليزة الن�شبية ملنطقة 

ردن. وادي الأ

الرثوة  دعم  اأهمية  اأكــدت  التو�شيات  اأن  واأ�شاف 

ــاأمــني املـــزارعـــني واخلــدمــات  احلــيــوانــيــة مــن خـــالل ت

للت�شريعات  �ــشــامــلــة  مــراجــعــة  واإجــــــراء  الــبــيــطــريــة 

�ــشــرتاتــيــجــيــات الــزراعــيــة والــرتكــيــز عــلــى زراعـــة  والإ

املحا�شيل احلقلية مثل القمح وال�شعري وا�شتغالل املياه 

العادمة لزراعة املحا�شيل العلفية.

ــة عـــدد مــن اخلـــراء  ــش ــور� �ــشــارك يف اأعـــمـــال ال

من  كبري  عــدد  اإىل  اإ�شافة  كــادميــيــني  والأ واملخت�شني 

املزارعني من كافة حمافظات اململكة.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة�

تعــــــــــاز

٭  انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل الدكتور ب�شام هارون 

�شتاذ يف كلية الرتبية الريا�شية. الأ

٭  انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور �شيف 

�شتاذ امل�شارك يف كلية الزراعة. اهلل بدارنة  الأ

ال�شيدة  والـــدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  ٭  

الوثائق  مــركــز  يف  املــوظــفــة  الــ�ــشــوبــاين  �شناء 

واملخطوطات.

ن�شة اإميان  ٭  انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة الآ

الن�شور املوظفة يف  كلية العلوم .

 تهــــــــــاين

٭  رزق ال�شيد حممد الع�شاف اأمني م�شتودع اإدارة 

عمال مبولود ذكر اأ�شماه فار�س. الأ

�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة

ردنيــــــة ن�رشه اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم  والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأ

عالم و العالقات العامة رئي�س التحرير : كمال فريج مدير الإ
حممد حممود 

الطـــــــــــــــــــــــرزي

الت�شميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ

الت�شـويـرالفوتــوغـــرايف:

إيــــاد  زاهــــــــــــر  ا

ال�سعيـــــــــــــــــــــــد

تلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

Email : pcrd@ju.edu.jo

طالبًا   ٢٢ �شارك  الياباين  الثقايف  اليوم  اإطــار  يف 

مل�شابقة  يف  اآذار  من  ال�شابع  يف  اجلامعة  من  وطالبة 

الثانية ع�شرة للخطابة وتذوق ال�شعر الياباين “الهايكو” 

مع  بالتعاون  عمان  يف  اليابانية  ال�شفارة  نظمتها  التي 

املنظمة اليابانية للتعاون الدويل JICA وق�شم اللغات 

�شيوية يف اجلامعة. الآ

اأحمد  الدكتور  جنبية  الأ اللغات  كلية   واأ�شار عميد 

الطلبة  ت�شجع  التي  امل�شابقة  هذه  اأهمية  اإىل  جمدوبة 

فاق اأمامهم   ردنيني على تعلم اللغة اليابانية وتفتح الآ الأ

حقب  خــالل  وثقافته  اليابان  ح�شارة  على  لــالطــالع 

تاريخية خمتلفة.

اللغات  كلية  اأهداف  جمدوبة  الدكتور   وا�شتعر�س 

يف  موؤهلة  كــوادر  عــداد  لإ حديثًا  اأن�شئت  التي  جنبية  الأ

ميادين تعلم اللغات العاملية احلية موؤكدًا اأن هذه الكلية 

هي اإحدى اأدوات انفتاح اجلامعة على العامل اخلارجي 

لتحقيق م�شتويات تعليمية متقدمة.

تيتو  ال�شيد  عــمــان  يف  الــيــابــاين  ال�شفري  ثــمــن  و 

ردن  الأ تربط  التي  العالقات  جانبه  من  �شيوغوت�شي 

باليابان يف جمال التعليم خا�شة موؤكدًا اهتمام حكومة 

يوم ثقايف ياباين

اللغة  تعليم  بكالوريو�س  برنامج  افتتاح  بدعم  بــالده 

اليابانية املزمع اإن�شاوؤه يف اجلامعة.

تلعبه  الـــذي  الـــدور  اإىل  ال�شفري  ال�شيد  واأ�ــشــار 

اجلانب  ومنها  اليابانية  الثقافة  ن�شر  يف  اجلــامــعــة 

ــكــو مــــوؤكــــدًا اأن  ــهــاي ــــــي الــــذي يــتــعــلــق بــ�ــشــعــر ال دب الأ

متميز. تــاريــخــي  وبــعــد  ـــاإرث  ب زاخـــر  الــيــابــاين  دب   الأ

رناد  الدكتورة  �شيوية  الآ اللغات  ق�شم  رئي�شة  ولفتت 

املومني اإىل اأن اجلامعة تطرح �شنويًا مواد درا�شية لتعلم 

اللغة اليابانية للطلبة املبتدئني يف تعلم هذه اللغة.

من  منــاذج  امل�شابقة  يف  امل�شاركون  الطلبة  وقــدم 

الثقافة  مبظاهر  يتميز  الــذي  الهايكو  الياباين  ال�شعر 

والطبيعة اليابانية الفريدة على امل�شتوى العاملي اإ�شافة 

اإىل اإلقاء خطب ملوا�شيع متنوعة يف اللغة اليابانية.

ــقــة جــوائــز  ــاب ــش ــ� ويـــتـــم مــنــح الـــفـــائـــزيـــن يف امل

اأ�شبوعني. ــدة  مل لليابان  ـــارة  زي جــانــب  اإىل   تقديرية 

تاألفت من عميد  واأ�شرف على امل�شابقة جلنة حتكيمية 

جنبية وال�شفري الياباين يف عمان وممثل  كلية اللغات الأ

عن جايكا واأ�شتاذ ياباين زائر جلامعة دم�شق ال�شورية.

ردنية بفاعلية  �شارك عدد من القيادات الن�شائية الأ

يف منتدى عاملي تناول حمور املراأة والقيادة الذي نظمه 

�شبكة  عــر  ونقل  اجلامعة  يف  املـــراأة  درا�ــشــات  مركز 

التعليم للتنمية العاملية »اأثري« يف اجلامعة.

اأعماله ن�شاء  وا�شت�شاف املنتدى الذي �شاركت يف 

الرئي�شة  ولتوانيا  وكينيا  وغانا  وبلجيكا  اأمريكا  من 

اأ�شارت  التي  روبن�شون  ماري  ال�شيدة  ليرلندا  ال�شابقة 

الــدول  يف  وخا�شة  املـــراأة  تواجه  التي  التحديات  اإىل 

الكايف حلقوق  الوعي  ن�شر  النامية موؤكدة على �شرورة 

اأقرتها  التي  واملواثيق  الد�شاتري  مع  ان�شجامًا  املـــراأة 

املنظمات والهيئات الدولية و�شادقت عليها معظم دول 

العامل.

واأكدت مديرة املركز الدكتورة حما�شن اجلاغوب  

دورها  املــراأة  واإعطاء  بالتعليم  الهتمام  �شرورة  على 

كافة  يف  وتقدمها  املجتمعات  وتنمية  تطور  يف  لت�شهم 

امليادين العلمية والقت�شادية والجتماعية.

جمال  يف  امل�شاركة  الــدول  جتربة  املنتدى  وتناول 

واإزالة  القيادية  املراكز  اإىل  الو�شول  من  املــراأة  متكني 

امل�شتقبل  �شنع  يف  الرجل  لت�شارك  واملعوقات  احلواجز 

وازدهار املجتمعات.

ردنية منتدى عاملي حول املراأة والقيادة يف الأ
عدة  املنتدى  يف  امل�شارك  ردين  الأ اجلانب  وقدم 

خذها بعني العتبار عند اإقرار التو�شيات  اقرتاحات لأ

الذي عقد يف  الثالث  للملتقى احلواري  رفعها  التي مت 

ي�شادف  الــذي  اجلــاري  اآذار  مــن  الثامن  يف  ليريا 

اليوم العاملي للمراأة.

اإىل  اجلاغوب  الدكتورة  املركز  مديرة  واأ�شارت 

امللتقى  هــذا  يف  ــات  ــي ردن الأ الن�شاء  م�شاركة  اأهمية 

الذي  بالتطور  الدولية  املنظومة  من  اعرتافًا  الدويل 

ردن يف جمالت تعزيز حقوق املراأة. �شهده الأ

و�شول  م�شمار  يف  ردنــيــة  الأ التجربة  اأن  واأكــدت 

املراأة اإىل منا�شب قيادية عليا كانت ناجحة باملقارنة 

مع العديد من دول العامل لفتة اإىل امل�شتويات العالية 

ردنية. يف جمال التعليم التي حققتها املراأة الأ

يف  امل�شاركات  ردنيات  الأ الن�شاء  من  عدد  وقدم 

املنتدى  لتكون �شمن تو�شيات  املنتدى عدة اقرتاحات 

العامة  واحلريات  الدميقراطية  تعزيز  اأبرزها  املقبل 

وزيــادة  النيابية  املجال�س  يف  ــراأة  امل م�شاركة  ــادة  وزي

املجتمع  وموؤ�ش�شات  والهيئات  املنظمات  بني  التن�شيق 

ن�شانية. املدين لتعزيز دور املراأة يف املجتمعات الإ

الثقافة اليابانية لها جمهورها


