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ع�رش  ال�سابع  يف  اجلامعة  عا�ست  اجلامعة- 

تابع  حيث  بامتياز  دميقراطيًا  يوما  االول  كانون  من 

املواطنون االردنيون على خمتلف اطيافهم وم�شاربهم 

هذه التجربة التي حر�شوا عليها وعلى دميومتها النها 

توؤ�رش على ان االردن وطن االحرار وان طالبها احرار 

ميثلونهم  انهم  راوا  من  فاختاروا  احرار  وا�شاتذتها 

بجدارة بغ�ض النظر عن كل االمور ال�شيقة التي تركها 

الطلبة وراء ظهورهم حلظة احل�شم واالقرتاع.

عن  الثانية  للمرة  جتري  التي  االنتخابات  انها 

طريق االختيار احلر لكامل اع�شاء جمل�ض احتاد طلبة 

اجلامعة ومتت بكل نزاهة و�شفافية.

دعا  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  وكان 

مرا�شم  ح�شوره  لدى  اجلامعة  طلبة  احتاد  اأع�شاء 

الطلبة  واأداء  لالحتاد  التنفيذية  الهيئة  انتخابات 

اإىل  املا�شي،  الثالثاء  م�شاء  القانوين  للق�شم  الفائزين 

ردين . الت�شدي لكل من يحاول امل�شا�ض باالإجناز االأ

االجتاهات  كل  من  اكرب  ردن  االأ اأن  واأ�شاف 

حتققت  التي  االجنازات  تراكم  اإىل  م�شريا  حزاب  واالأ

ميادين  يف  خ�شو�شا  الها�شمية  قيادته  رعاية  بف�شل 

التعليم و ال�شحة و الرعاية ال�شبابية .

التي  االجنازات  اإىل  الكركي  الدكتور  واأ�شار 

الوطني  م�رشوعها  اجناز  ومنها  اجلامعة  حققتها 

يف  التو�شع  و  بحثية  علمية  مراكز  اإن�شاء  و  العقبة  يف 

االجناز  حتقيق  يف  ما�شية  اجلامعة  اأن  موؤكدًا  يفاد  االإ

زاهر  و  واعد  اأردين  مل�شتقبــــل  اأ�شا�شًا  ليكون  العلمي 

بالعلم واملعرفة.

الفريق  بروح  العمل  على  االحتاد  اأع�شاء  وحث 

الواحد للمحافظة على ال�شمعة الطيبة للجامعة م�شريًا 

ردنية« م�شاعدتها  اإىل اأن جامعات عاملية طلبت من »االأ

فيها  العربية  اللغة  لتعليم  درا�شية  برامج  الفتتاح 

وفتح اآفاق التعاون معها يف امليادين العلمية و البحثية 

والثقافية.

يف  االحتاد  اأهمية  اإىل  الكركي  الدكتور  ولفت 

ر�شم مالمح املرحلة املقبلة موؤكدا اأهمية قيام االحتاد 

الطلبة  العام بني �شفوف  الراأي  ا�شتطالعات  إجراء  با

للتعرف على ما يحتاجه اجل�شم الطالبي داخل احلرم 

اجلامعي من فر�ض و تاأهيل و غري ذلك من متطلبات 

احلياة اجلامعية .

اأمام  القانوين  الق�شم  االحتاد  اأع�شاء  اأدى  ثم 

رئي�ض اجلامعة بح�شور رئي�ض واأع�شاء اللجنة العليا 

الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئي�ض  ونواب  لالنتخابات 

واملعاهد العلمية.

و�رشع اأع�شاء االحتاد بانتخاب الهيئة التنفيذية 

حيث فاز معتز ال�شعود برئا�شة االحتاد وع�شوية كل 

ابو�شنينة  �شامي  و  للرئي�ض  نائبًا  الزيود  رزان  من 

اأمينًا لل�رش واحل�شن غنيمات اأمينًا لل�شندوق .

فاز  ال�شت حيث  روؤ�شاء جلانه  املجل�ض  وانتخب 

اأبو الغنم  املالية ويزن  اللجنة  عمار حمي�شن برئا�شة 

برئا�شة جلنة العمل التطوعي وعامر جمغف برئا�شة 

برئا�شة  الوحيدي  وعطية  الطالبية  الن�شاطات  جلنة 

جلنة ق�شايا الطلبة وحممود ال�شبيحي برئا�شة جلنة 

العالقات العامة واخلارجية وحممد قطي�شات برئا�شة 

ع�شاء املجل�ص اجلديد رئي�ص اجلامعة متحدثاً لأ
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احتاد  جمل�ض  انتخابات  جرت   – اجلامعة 

طلبة اجلامعة يف جو من النزاهة وال�شفافية وفق 

اإعجاب  و�شط  واملبا�رش،  احلر  االنتخاب  نظام 

ومراقبني  اإعالميني  من  اجلامعة  �شيوف  عك�شه 

االنتخابية  للعملية  العايل  التنظيم  م�شتوى  على 

ل�شمان جناح هذا اال�شتحقاق الدميقراطي. 

يف  دوائر  الكبري  النجاح  هذا  خلف  ويقف 

كل ح�شب  امل�شرتك   التن�شيق  على  داأبت  اجلامعة 

مهامه ويف مواقعه، رغم اأنها التجربة الثانية التي 

جتري بهذا امل�شتوى املتميز من االهتمام االإعالمي  

واال�شتعدادات اللوج�شتية والتنظيمية. 

والعالقات  االإعالم  لدائرة  التابعة  الكوادر 

العامة يف اجلامعة، ر�شدت خالل متابعتها جمريات 

اآخر مراحل  ال�شباح حتى  �شاعات  االنتخاب منذ 

هذه  اأظهرت جهود  م�شاهد  الوطني،  العر�ض  هذا 

الدوائر الفنية وامل�شاندة، كان اأبرزها: 

امللك  جاللة  ب�شور  اجلامعي  احلرم  ازدان  	·
واأعالم  ردنية  االأ عالم  واالأ الثاين  اهلل  عبد 

للعملية  املتابعني  اأنظار  حمط  وكان  اجلامعة 

االنتخابية.

االإعالمي  املركز  اأم  مكثف  اإعالمي  ح�شور  	·
قــدر  اجلــامــعــة،  اإدارة  مبنى  يف  اأعـــد  ـــذي  ال

بــحــ�ــشــور اأكــــــر مــــن خــمــ�ــشــني فــ�ــشــائــيــة 

لقطـــات
 مـن يــوم االنتخابــات

التتمة ... �ص 6
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ندوني�سية وبحث تدري�س اللغة االأ

وفود

الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  بحث   - اجلامعة 

ال�شفري  اأيام  قبل  مكتبه  يف  لقائه  خالل  الكركي  خالد 

ندوني�شي يف عمان زين البحار نور اإمكانية تدري�ض  االأ

اإن�شاء  يف  والتعاون  اجلامعة  يف  ندوني�شية  االأ اللغة 

مركز لتعليم اللغة العربية يف اأندوني�شيا.

مذكرة  على  التوقيع  اإمكانية  اجلانبان  وتناول 

تفاهم بني اجلامعة و جامعة اإندوني�شيا ت�شمل اإجراء 

درا�شات �رشق اأو�شطية و درا�شات اآ�شيوية  بحيث يتم 

تبادلها بني الطرفني.

التي  الثنائية  بالعالقات  الكركي  الدكتور  واأ�شاد 

معاملة  اجلامعة  ا�شتعداد  اإىل  م�شريًا  البلدين  تربط 

العربية  اللغة  بدرا�شة  الراغبني  ندوني�شيني  االأ الطلبة 

فيما  ردنيني  االأ الطلبة  معاملة  �شالمية  االإ وال�رشيعة 

يتعلق بالر�شوم اجلامعية.

اللقاء  ال�شيف خالل  الكركي  الدكتور  واأطلع 

الذي ح�رشه نائب رئي�ض اجلامعة الدكتور �شالح 

الدكتور  الدولية  العالقات  مكتب  ومدير  جرار 

اجلامعة  �شهدتها  التي  التطورات  علي  رامي 

خ�شو�شاُ التو�شع يف كلياتها ومعاهدها ومراكزها 

العلمية والبحثية وانفتاحها على العامل اخلارجي 

لعربية  اللغة  لدرا�شة  اآ�شيويني  لطلبة  وا�شتقبالها 

�شالمية. والعلوم االإ

بدوره بني ال�شفري  رغبة جامعات بالده بتو�شيع 

تراكم  من  واال�شتفادة  اجلامعة  مع  التعاون  نطاق 

وال�رشيعة  اللغات  تعليم  ميادين  يف  العلمية  خرباتها 

�شالمية.  االإ

يف  لتحاق  لالإ اأندوني�شيني  طلبة  ار�شال  وعر�ض 

يف  خ�شو�شًا  ردنية  االأ اجلامعة  يف  الدكتوراه   برامج 

يوم  اإقامة  وامكانية  �شالمي  االإ والتمويل  االقت�شاد 

ثقايف تراثي اأندوني�شي يف رحاب اجلامعة.

وجرار يلتقي وفدًا تركيًا

 واأكادميية اأمريكية
اجلامعة  رئي�ض  نائب  التقى   - اجلامعة 

الدكتور �شالح جرار يف مكتبه رئي�ض جمل�ض اأمناء 

جامعة الفاحت يف تركيا الدكتور م�شطفى اأوزجان 

زاران  اللذان  �شوا�ض  نوزاد  الدكتور  يرافقه 

ردن بدعوة من املنتدى العاملي للو�شطية. االأ

اجلامعات  من  عدد  على  ي�رشفان  وال�شيفان 

القارات  يف  منت�رشة  تركية  مدر�شة  األف  وحوايل 

ف�شائيات  على  االإ�رشاف  اإىل  اإ�شافة  اخلم�ض 

و�شحف ومراكز درا�شات بارزة لديها اهتمامات 

جملة  تركيا  يف  وي�شدران  احل�شاري  احلوار  يف 

وحيدة باللغة العربية.

ح�رشه  الذي  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 

املهند�ض  للو�شطية  العاملي  للمنتدى  العام  مني  االأ

بني  م�شرتكة  عالقات  اإقامة  الفاعوري  مروان 

جامعة  خ�شو�شا  الرتكية  واجلامعات  اجلامعة 

الفاحت من خالل التوقيع على مذكرة تفاهم تتناول 

امل�رشوعات  واإقامة  والثقايف  العلمي  التبادل 

هتمام امل�شرتك. البحثية ذات االإ

من جهة ثانية بحث الدكتور جرار خالل لقائه 

و�شط  االأ ال�رشق  درا�شات  مركز  مديرة  مكتبه  يف 

�شالمية يف مكتبة جامعة كولومبيا  االإ والدرا�شات 

اأوجه التعاون  مريكية الدكتورة كوكب �شبارو  االأ

املمكنة بني اجلامعتني.

وعر�شت �شبارو اجلهود التي يقوم بها مركز 

عمان  يف  اأن�شئ  الذي  للدرا�شات  كولومبيا  جامعة 

خ�شو�شًا يف ميادين اجراء بحوث متخ�ش�شة يف 

الرتبية والتنمية والتخطيط.

اخلربات  بتبادل  املركز  اهتمام  اإىل  واأ�شارت 

بحوث  الإجراء  اجلامعة  مع  والبحثية  العلمية 

خمتلف  يف  والدار�شني  الباحثني  تخدم  م�شرتكة 

ن�شانية. العلوم املعرفية االإ

يف  املــ�ــشــاهــمــة  اجلامعة   تــعــتــزم   - اجل��ام��ع��ة 

فنزويال  جامعة  يف  العربية  للدرا�شات  مركز  ان�شاء 

يف  عربي  عاملي  معهد  لتاأ�شي�ض  متهيدا  البوليفارية، 

العا�شمة الفنزويلية يخدم اجلالية العربية هناك اوال 

ثم دول امريكا الالتينية. 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  والتقى 

الدكتور  البوليفارية  فنزويال  جامعة  رئي�ض  موؤخرًا 

»االردنية« ت�ساهم يف 
الدرا�سات العربية يف فنزويال

عمان  يف  الفنزويلي  ال�شفري  بح�شور  دامياين،  لوي�ض 

االكادميي  التعاون  وبحثا جماالت  فرينانديز،  فاو�شتو 

بني  التدري�ض  هيئات  واع�شاء  الطلبة  وتبادل  والبحثي 

اجلامعتني. 

العربية  لتعليم  الدويل  املعهد  يرفد  اأن  ويتوقع 

للناطقني بغريها يف اجلامعة، مركز الدرا�شات املتوقع 

باخلرباء واملدر�شني املتخ�ش�شني بتعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني بغريها. 

يف املقابل، تدار�ض الطرفان امكانية ان�شاء كر�شي 

يتوقع  اجلامعة،  يف  البوليفارية  للدرا�شات  )برنامج( 

اأن يتخذ من كلية الدرا�شات الدولية يف االردنية مكانا 

للمبا�رشة يف عمله. 

هي   – تفاهم  مذكرة  الطرفان  يربم  ان  ويتوقع 

املنوي  امل�شاريع  لت�شمني   – اجلامعتني  بني  االوىل 

تنفيذها على �شعيد تعليم اللغات.

يف  امل�شرتك  التعاون  اأوجه  الطرفان  وبحث 

جمال ايجاد حلول مل�شكلة �شح املياه وامكانية توقيع 

بروتوكوالت يف امل�شتقبل لتاطري التعاون بني االردن 

وفنزويال و تبادل اخلرباء والبحوث.

الطرفان  بحث  االجتماعي،  العمل  �شعيد  وعلى 

اوجه تو�شيع وتطوير دور اجلامعات يف خدمة املجتمع 

البوليفارية  فنزويال  جامعة  وان  خ�شو�شا  املحلي 

احلكومية متتلك 15 مقرا يف عموم فنزويال تعمل على 

خدمة �شكان املناطق هناك رغم ق�رش عمرها الذي ال 

يتجاوز ال�شت �شنوات، وت�شم زهاء 240 الف طالب 

وطالبة.

من جهته، اأبدى الدكتور دامياين  تطلعه لتاأ�شي�ض 

عالقة دائمة من العمل امل�شرتك مع اجلامعة االردنية يف 

جماالت اللغة واملياه والعمل املجتمعي، نظرا للخربة 

الطويلة وال�شمعة الطيبة التي تتمتع بها االردنية.

على  االطالع  �شياق  يف  جاء  اللقاء  اأن  اىل  ي�شار 

جتارب البلدان االخرى يف املجاالت ذات الفائدة على 

املجتمع الطالبي واملحلي. 

ردنية ت�شميم على تعميم الفائدة الأ



� موؤمترات

اأعمال  موؤخرًا  اجلامعة  يف  عقدت   - اجلامعة 

اإىل  هدف  الذي  اخلام�ض  الوطني  »متبو�ض«  موؤمتر 

ردن  تعزيز ال�رشاكة بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف االأ

وروبي. ودول االإحتاد االأ

االإحتاد  برامج  اأحد  هو  »متبو�ض«  وبرنامج 

البلدان  يف  العايل  التعليم  تطوير  يدعم  الذي  وروبي  الأ

ال�رشيكة وت�شمل بلدان غرب البلقان واأوروبا ال�رشقية 

من  و�شط  االأ وال�رشق  اأفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  وو�شط 

ردن وينفذ م�شاريع تهدف اإىل حتديث ون�رش  بينها االأ

�شمان  ثقافة  تعزز  واأدوات  واأ�شاليب  جديدة  مناهج 

نظمة احلاكمة.  دارة واالأ اجلودة وحتديث االإ

العايل  التعليم  لوزارة  العام  مني  االأ واأ�شار 

وروبية  ردنية االأ تعزيز ال�سراكة االأ

ردنية يف جمال التعليم العايل موؤمتر يف االأ

كلمة  يف  عبيدات  تركي  الدكتور  العلمي  والبحث 

األقاها يف افتتاح املوؤمتر اإىل اهتمام احلكومة برتجمة 

توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين لتطوير م�شتويات 

التعليم يف املدار�ض واجلامعات ومراكز البحث العلمي 

بهدف تاأ�شي�ض نظام تعليمي �شحي ي�شاعد على النمو 

واالزدهار للن�شاط االقت�شادي لتح�شني نوعية احلياة 

ردنيني.  لالأ

الوطنية  �شرتاتيجية  االإ اإىل  عبيدات  الدكتور  ولفت 

تتعلق  حماور  على  تركز  التي  العايل  التعليم  لتطوير 

و�شمان  واالعتماد  القبول  واأ�ش�ض  اجلامعية  دارة  باالإ

اجلودة وتطوير البحث العلمي والدرا�شات العليا والتعليم 

التقني ومتويل اجلامعات واالهتمام ببيئتها التعليمية.

وروبي يف عمان  من جانبه اأ�شاد �شفري االإحتاد االأ

التي  وال�شيا�شات  باالإ�شالحات  رينولد«  »باتريك 

خللق  العايل  التعليم  تطوير  ميادين  يف  ردن  االأ نفذها 

وحت�شني  العمل  �شوق  متطلبات  تواكب  معرفية  بيئة 

م�شتوى الكفاءة للموارد الب�رشية. 

دعم  على  يعمل  وروبي  االأ االإحتاد  اأن  واأكد 

اأكر  جلعلها  العايل  التعليم  اأنظمة  يف  االإ�شالحات 

تت�شمنها  التي  اجلهود  اإىل  م�شريًا  ومرونة،  ترابطًا 

التعليم  منطقة  اإن�شاء  اإىل  تهدف  التي  بولونيا  عملية 

وروبية بحلول عام 2010.  العايل االأ

يف  الوطني  متبو�ض  مكتب  مدير  ثمن  بدوره 

القائم بني  التعاون  اأبو الهيجاء  اأحمد  الدكتور  عمان 

وروبي  ردنية واالإحتاد االأ موؤ�ش�شات التعليم العايل االأ

من خالل تنفيذ برنامج »متبو�ض« وبرنامج »ايرا�شمو�ض 

الثقايف  التفاهم  من  مهمة  مرحلة  لتاأ�شي�ض  مندر�ض« 

واملعريف. 

ردين  وا�شتعر�ض اأبو الهيجاء م�شرية التعاون االأ

خالل  متبو�ض  برنامج  تنفيذ  جمال  يف  وروبي  االأ

نفذ  الربنامج  اأن  اإىل  م�شريًا  املا�شية  ال�شت  عوام  االأ

)23( م�رشوعًا م�شرتكًا وتبادل )26( منحة درا�شية 

اإتاحة  اأهمها  اإيجابية  نتائج  يحقق  اأن  وا�شتطاع 

على  طالع  لالإ ردنيني  االأ كادمييني  االأ اأمام  الفر�شة 

وروبيني يف تطوير النظام التعليمي. جتربة االأ

اأعماله  يف  �شارك  الذي  املوؤمتر  برنامج  وت�شمن 

خرباء واأكادمييون من اجلامعات االردنيةعقد جل�شات 

للم�شاريع  وعر�شًا  الربنامج  عمل  اآليات  تناولت  عمل 

املنوي تقدميها للدورة الثالثة واالإعالن عن امل�شاريع 

الفائزة لعام 2009.

�ضاءات اإ

مري�شًا   )550( حوايل  ا�شتفاد   - اجلامعة 

الذي  التطوعي  الطبي  اليوم  خدمات  من  ومري�شة 

يف  للجامعة  التابع  املحلي  املجتمع  تنمية  مركز  نفذه 

�شويلح.

منطقة  يف  اجلامعة  اأن�شاأته  الذي  املركز  وي�شكل 

املجتمع  على  نفتاح  االإ جمال  يف  نوعية  نقلة  �شويلح 

اإذ يتوىل املركز تقدمي خدمات اجتماعية  املحلي الذي 

طفال  االأ وخ�شو�شًا  �رش  لالأ موجهة  برامج  وتنظيم 

والن�شاء وامل�شنني وذوي االإحتياجات اخلا�شة.

الدكتور  االإجتماعي  العمل  معهد  عميد  واأثنى 

الفريق  واأع�شاء  طباء  االأ جهود  على  عليمات  حمود 

امل�شاركني  و�شيادلة  وفنيني  ممر�شني  من  الطبي 

حملة طبية تطوعية يف �سويلح

تقوم  الذي  الدور  اإىل  م�شريًا  التطوعية  احلملة  يف 

والطبية  االإجتماعية  اخلدمات  تقدمي  يف  اجلامعة  به 

للموؤ�ش�شات الوطنية.

واأ�شار اإىل اأن املعهد لديه خطة م�شتقبلية لتو�شيع 

بعيدة  مناطق  عدة  لت�شمل  التطوعية  اخلدمات  دائرة 

عن مراكز اخلدمات يف اململكة.

احلملة  اأن  اإىل  الق�شاة  طالل  املركز  مدير  ولفت 

يومني  مدار  على  نظمت  التي  الطبية  التطوعية 

بالتعاون مع جمموعة من امل�شت�شفيات اخلا�شة وبدعم 

ومت  طارئة  حاالت  ا�شتقبلت  دوية  لالأ الدواء  دار  من 

تقدمي املعاجلة ملر�شى يف الطب العام ويف تخ�ش�شات 

�شنان. طفال واالأ الباطنية واالأ

اجلامعة  حج  بعثة  اأفراد  اأ�شاد   - اجلامعة 

مكانات التي وفرتها اإدارة اجلامعة من اأجل اإمتام  باالإ

رحلتهم العلمية االإميانية واأدائهم لفري�شة احلج.

�شالمي  االإ الفقه  اأ�شتاذ  البعثة  رئي�ض  واأ�شار 

اأهمية م�شاركة طلبة  اإىل  الكيالين  زيد  الدكتور �رشي 

من كلية ال�رشيعة �شنويًا يف هذه الرحلة االإميانية التي 

احلج  ومنا�شك  ل�شعائر  العملي  التطبيق  من  متكنهم 

ودرا�شاتهم  بحوثهم  يف  منها  واال�شتفادة  والعمرة 

العلمية.

واأكد اأن الرحلة التي �شارك فيها )20( طالبًا من 

كلية ال�رشيعة حققت اأهدافها ومت زيارة اأماكن مقد�شة 

عظيمة يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة.

ردنية« تعود  بعثة حج »االأ

من الديار املقد�سة

املدينة  اإن  العقبة  اأهل  من  مواطن  قال   - اجلامعة 

عانت من بعد اجلامعات عنها وما رافق ذلك من عبء مايل 

ونف�شي »علينا وعلى اأبنائنا«. 

وجهها  ر�شالة  يف  املنزالوي  كرم  عبداهلل  واأ�شاف 

مر يف  لرئي�ض اجلامعة الدكتور خالد الكركي »لقد و�شل االأ

م�شريًا  التعليم«  موا�شلة  من  احلرمان  اإىل  حيان  االأ بع�ض 

عقباوي: العقبة عانت من بعد اجلامعات عنها
العقبة  اأبناء  من  العايل  تعليمه  اأكمل   من  هم  قلة  اأن  اإىل 

ب�شبب بعد اجلامعات وارتفاع تكاليف الدرا�شة ما انعك�ض 

على فر�شهم يف التعيني وامل�شاهمة الفاعلة يف �شنع القرار 

وت�شلم مواقع قيادية يف بلدهم. 

التي  املخل�شة  باجلهود  ر�شالته  يف  املنزالوي  واأ�شاد 

العقبة  يف  للجامعة  حرم  ن�شاء  الإ اجلامعة  اإدارة  بذلتها 

لال�شهام يف  حتقيق م�شتقبل واعد للمدينة وتنميتها واإبراز 

مكانتها التاريخية.

الكركي  الدكتور  بها  اأدىل  التي  الت�رشيحات  اإىل  ولفت 

خ�شو�شًا  موؤخرا  العقبة  يف  اجلامعة  طلبه  لقائه  اأثناء 

االهتمام باأبناء املدينة املتفوقني من خالل توفري منح درا�شية 

كمال درا�شاتهم العليا والعودة مدر�شني يف اجلامعة. لهم الإ

�شراكة اأردنية اأوروبية م�شتمرة



� �ضاءات اإ

كادميية . جلنة البحث العلمي وال�شوؤون االأ

وبلغت ن�شبة االقرتاع العامة)3ر62%( و�شجلت 

اأعلى ن�شبة ت�شويت يف كلية الزراعة، بن�شبة )%82( 

واقلها يف ق�شم ادارة االعمال )38%(.، بح�شب رئي�ض 

اللجنة العليا لالنتخابات نائب رئي�ض اجلامعة الدكتور 

عبدالكرمي الق�شاة، وح�شمت نتائج39 مقعدا بالتزكية 

العقية والباقي يف  15 مقعدا لكليات اجلامعة يف  منها 

كليات اجلامعة بعمان.

يف  مبقاعد  الفوز  من  طالبة  ع�رشون  ومتكنت 

املجل�ض، مقارنة بفوزثماين طالبات يف انتخابات العام 

املا�شي، من بينهن طالبة حتمل اجلن�شية االمريكية.

عقد  �شحفي  موؤمتر  يف  الق�شاة  الدكتور  وقال 

اللجنة  اأع�شاء  بح�شور   ، بدير  علي  حممد  مدرج  يف 

كليات  عمداء  من  وعدد  نوابه  و  اجلامعة  ورئي�ض 

و�شائل  ممثلي  من  وعدد  وطلبة  ومعاهدها  اجلامعة 

االعالم املحلية والعربية واالجنبية، اإن عدد املقرتعني 

)19367( طالبا من ا�شل )31601( طالب وطالبة، 

 )323( املجل�ض  ع�شوية  على  للتناف�ض  منهم  ر�شح 

مر�شحا منهم )261( طالبا و)62( طالبة واأربع من 

جن�شيات غري اأردنية.

االقرتاع،  ليوم  االنتخابي  امل�شهد  طلبة  وو�شف 

وحتى  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  انطلق  الذي 

اإذ مل  والهادئة،  بااليجابية،  م�شاء،  اخلام�شة  ال�شاعة 

ت�شهد جمريات االقرتاع اية اأحداث بني الطلبة اأثرت 

املال�شنات  بع�ض  با�شتثناء  االقرتاع،  جمريات  على 

وامل�شايقات �شهدتها مراكز اقرتاع حمدودة.

واأكد الدكتور الق�شاة ان اجلامعة حر�شت على 

اإجناح العملية االنتخابية، اإذ قدمت جميع ما بو�شعها 

عنا�رش  جميع  اىل  م�شريا  املنا�شبة،  جواء  االأ لتوفري 

الن�شيج الطالبي كانت حا�رشة يف االنتخابات.

بع�ض  حدوث  اىل  اأ�شار  الذي  الوقت  ويف 

مل  انه  اأكد  حمددة،  اقرتاع  مراكز  عند  االزدحامات 

وا�شفا  االقرتاع،  بعملية  اإخالل  حادثة  اأية  ت�شجل 

دميقراطية  كر  واالأ االهدا  باأنها  االنتخابات  اأجواء 

جنح يف م�شرية اجلامعة منذ  منذ �شنوات طويلة و االأ

تاأ�شي�شها.

ويف ت�رشيحات �شحفية لرئي�ض اجلامعة الدكتور 

خالد الكركي، اأثناء جتواله على مراكز االقرتاع، �شدد 

على نزاهة و�شفافية العملية االنتخابية، وقال نحن مل 

نتدخل ولن نتدخل احرتاما للطلبة ولوعيهم.

وبارك للطلبة هذا اليوم الدميقراطي، معربا عن 

ثقته بقدرتهم على انتخاب جمل�شهم الذي يجري للمرة 

الثانية على نظام االنتخابات احلر املبا�رش والكامل.

وجدد التاأكيد على اأن املمار�شة الدميقراطية تعود 

بالفائدة على الوطن، وقال : لنا وطن يجب ان نكون له 

النذر الذي يقدم ان احتاجه الوطن، موؤكدا انه  ال خري 

يف ا�شتبدال الدميقراطية بالتعيني )...( فاالنتخابات 

تدريب على احلياة مبجملها.

واإح�شا�شا  وعي  ح�شن  اثبتوا  الطلبة  ان  واأكد 

مهمتهم  اأداء  من  متكنوا  وقد  بالدميقراطية  عاليا 

هذه  تبث  ان  البد  وقوة  وثقة  اأداء  بح�شن  الطالبية 

يف  الدميقراطية  التجارب  لكل  منارة  لتكون  التجربة 

ردن. االأ

ردنية وعلى مدار ال�شاعة  وقامت اإذاعة اجلامعة االأ

بنقل جمريات االنتخابات منذ �شاعات ال�شباح وحتى 

اإعالن النتائج، فيما قامت �شحيفة اجلامعة االلكرتونية 

بنقل وقائع االنتخابات اوال باول ونقلت عرب كامريات 

يف الكليات �شورا مبا�رشة ملجريات االنتخابات يف بع�ض 

االإعالمي،  املركز  يف  و�شعت  �شا�شات  عرب  الكليات، 

الذي اأقامته دائرة االعالم والعالقات العامة، ووفرت 

عالميني. فيه جميع و�شائل االت�شال لالإ

و�شائل  على  االإعالمي،  احل�شور  يقت�رش  ومل 

عالم املحلية، اإمنا حر�شت و�شائل اإعالم وف�شائيات  االأ

عربية وعاملية على متابعة جمريات تلك االنتخابات.

باالنتخابات  الفائزين  ا�شماء  يلي  وفيما 

والتزكية:

الدكتـور الكركـي: االنتخابات جرت يف اأجواء �شفافة 
ردنــي جنــاز االأ اإ�شافــة للإ وهــي 

اجلامعة  يف  عمال  االأ كلية  من  بتنظيم  اجلامعة- 

يف  والتعليمية  والعالجية  الدينية  ال�شياحة  مدير  القى 

هيئة تن�شيط ال�شياحة الدكتور �شائد الزوايدة حما�رشة 

ردن«.  يف الكلية بعنوان »واقع ال�شياحة يف االأ

ردن واقع وتطلعات ال�سياحة يف االأ

وقال الدكتور الزوايدة يف املحا�رشة التي اأدارها 

يف  ال�شياحي  القطاع  اإن  ال�شمن  اأبو  اأجمد  الدكتور 

للعمل  فر�شًا  يوفر  نه  الأ بالغ  باهتمام  يحظى  ردن  االأ

وي�شاهم يف الناجت املحلي.

وا�شار اإىل اأن ال�شياحة تعترب من اأبرز القطاعات 

كونها من و�شائل التفاهم واالإحرتام وتدعم التوا�شل 

الثقايف والتفاهم بني ال�شعوب باالإ�شافة اإىل اأنها تطور 

املن�شاآت واملرافق العامة.

ال�شياحية املهمة يف  املقا�شد  ردن من  االأ اأن  واأكد 

من، املوقع اال�شرتاتيجي،  �شباب عدة اأهمها االأ العامل الأ

والبيئة  املتطورة،  التحتية  البنية  ال�شيافة،  املناخ، 

اجلاذبة لال�شتثمار.

الزوايدة  الدكتور  قال  باال�شتثمار  يتعلق  وفيما 

العتبارات  ردن  االأ يف  اال�شتثمار  على  اإقبااًل  هناك  اإن 

اعفاءات  القوي،  االقت�شادي  ال�شوق  اأبرزها  عدة 

االقت�شادية  املناطق  اجلمركية،  والر�شوم  ال�رشائب 

اخلا�شة، باالإ�شافة اإىل اتفاقيات التجارة الدولية.

على  تعمل  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  اأن  واأ�شاف 

ردن �شياحيًا يف اخلارج من خالل احلمالت  ت�شويق االأ

الدعائية وخلق �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض 

عمليات  توحيد  يف  �شا�شية  االأ مهمتها  من  انطالقًا 

الرتويج والت�شويق.

ردن يف  اأن الهيئة عملت على متثيل االأ واأ�شار اإىل 

الت�شميم  على  تعمل  كما  العاملية  ال�شياحية  املعار�ض 

الدعائية  املواد  اإنتاج  على  واال�رشاف  واالعداد 

لكرتوين. ال�شياحية باالإ�شافة اإىل التوثيق االإ

ردنية خرباء يتحدث�ن عن واقع ال�شياحة الأ

تتمات



� تتمات

العلوم  كلية 

عبداهلل  عبداملح�شن  ح�شني  ح�شن  الريا�شيات: 

الكيمياء: ب�رشى جعفر احلوراين، العلوم احلياتية:

البيئية  اجليولوجيا  الكلوب،  عقلة  حممد  حممود 

والتطبيقية، علوم البيئة واإدارتها، االدارة املتكامله 

وم�شادر املياه: حممد عمر فالح ال�شعايدة.

ال�سريعة   كلية 

اأ�شول الدين: اأ�شامة حممد حامت �شعبان املحت�شب، 

ء  واأ�شوله:االآ الفقه  حما�شة،  علي  عاطف  االء 

ح�شام �شليم قنديل.  

كلية الزراعة

ا�شبيح،  عطا  ابراهيم  :حممد  احليواين  االنتاج 

مروان  :مي�ض  الغذائي  والت�شنيع  التغذية 

عدنان  :عمار  النباتية  الوقاية  البلبي�شي،  حممود 

نزيه  واملحا�شيل:اأحمد  الب�شتنة  حمي�شن،  عطية 

عبداللطيف ريان، االرا�شي واملياه والبيئة :حممد 

خلف حممد العدوان.

        كلية التمري�س

حممد  جعابو،  ابراهيم  حممد  التمري�ض:رائد 

عادل �شليمان الزيادنة، احل�شن ه�شام عبدالكرمي 

الغنيمات.

  كلية العلوم الرتبوية 

املناهج والتدري�ض:حنان علي اخلزاعلة،  االر�شاد 

اأحمد  كمال  حممد  اخلا�شة:جالل  والرتبية 

اأحمد  واملعلومات:حممد  املكتبات  علم  الفريحات، 

مطيع املواجدة.

الهند�سة  كلية 

اجلعافرة،  زعل  توفيق  املدنية: حممد  الهند�شة 

كري�شان،  حممود  توفيق  اإميان  العمارة:  هند�شة 

عبدالقادر،  اأحمد  منذر  عالء  الكهربائية:  الهند�شة 

الهند�شة امليكانيكية: �شامي اأحمد اأبو�شنينة، الهند�شة 

ال�شناعية:  الهند�شة  الزعاترة،  زياد  الكيميائية:لبنى 

ء  االآ احلا�شوب:  هند�شة  العواملة،  ذوقان  علي  ثامر 

عبدالروؤوف توفيق �شعدالدين، هند�شة امليكاترونك�ض:

مهند عبدالرحمن ابراهيم العمري.

 كليةال�سيدلة

ال�شيدلة: عبداهلل حممود عبدالرحمن، عطية حممد 

عبداهلل   ال�شيدلة:با�شل  دكتور  الوحيدي،  ح�شن 

حممد القنا�ض.

كلية طب اال�سنان

حممد  عايد  ب�شار  احلنيطي،  عبداهلل  اأحمد  عمر 

املحارمة، عبري نعيم ا�شماعيل امل�رشي.

اللغات االجنبية      كلية 

جملي  عبد  واآدابها:حممد  االجنليزية  اللغة 

جمال  اأنور  وروبية :االء  االأ اللغات  العودات، 

طايل  كامل  اال�شيوية:عدي  اللغات  حمدان، 

حممود  مفيد  حممد  اللغويات:رزان  ال�شمور، 

الزيود .

عمال  كلية  االأ

ادارة االعمال: هيثم �شيف اهلل العبادي، املحا�شبة:

رائد ابراهيم م�شعل اأبو�شليم، التمويل:يزيد طارق 

حت�شني �شديد، الت�شويق:حممود نايف ال�شبيحي، 

�شليمان  ن�رشي  االدارية:مالك  املعلومات  نظم 

م�شعل  فهد  العامة:  ق�شي  االدارة  عي�شوة، 

اأبو�شليم، االقت�شاد:معتز زياد عبداهلل عبندة. 

     

داب    كلية االآ

اللغة العربية واآدابها:بالل عو�ض اأحمد ال�شخانبة، 

علم  عو�ض،  معني  عرغات  الطيب  حممد  التاريخ: 

اجلغرافيا: �شليمان،  اهلل  �شيف  االجتماع:هاين 

حممد  النف�ض:هاين   علم  الزيود،  علي  خالد  تامر 

ال�شيا�شية :�شند  العلوم  الروا�شدة،  عبدالرحيم 

حممد م�شمار.     

معهد االثار

حممد  اأبوالغنم،  يزن  فاخوري،   :جميل  ثار  االآ

عبدالكرمي ال�شكارنة.

معهد العمل االجتماعي

عربيات،  فالح  حممد  ح�شام  االجتماعي:  العمل 

عبدالفتاح  هيالنة  النجداوي،  مفلح  عدنان  عماد 

فرحان كعابنة.

معهد الدرا�سات اال�سالمية

رائد اأحمد خليل امل�رشي

كلية علوم التاأهيل

�شالح،  عبداهلل  مروان  يو�شف  الطبيعي:  العالج 

قدورة،  اأ�شعد  عبدال�شالم  روؤى  الوظيفي:  العالج 

امل�شاعدة:  واالجهزة  اال�شطناعية  االطراف 

ال�شمع والنطق  حممد �شهيل مو�شى كمال، علوم 

وا�شطراباتها: اأ�شامة حممد حممود ن�ّشار.

املعلومات تكنولوجيا  كلية 

نور،  م�شطفى  تي�شري  �شامي  احلا�شوب:  علم 

�شليم  اأحمد  احلا�شوبية:راكان  املعلومات  اأنظمة 

عمال:حممد ناجي”	 االأ اأنظمة معلومات  اخلاليلة، 

حممد �رشيف”	الزعبي.

والت�سميم الفنون  كلية 

خري�ض،  حممد  جمال  الب�رشية:ب�شار  الفنون 

احل�شامية   ح�شني  عواد  امل�رشحية:حمزة  الفنون 

)العبادي(، املو�شيقى: جورج �شمري يعقوب الور.  

كلية الدرا�سات الدولية

ح�شن  فيا�ض  هال  الدبلوما�شية:  الدرا�شات 

العربية  اللغة  لتعليم  الدويل  املعهد  الع�شاف، 

القفعان،  ملوح  حممد  توفيق  بغريها،  للناطقني 

علي  ماجد  العواودة،  فالح  يا�شني  الدين  �شالح 

ح�شني اأبوغليون.

كلية االدارة والتمويل/العقبة

ادارة  املغربي،  عبد  حممد  عبداهلل  االعمال:  ادارة 

النجادات،  �شامل  نايف  هيا  والتاأمني:  املخاطر 

املحا�شبة: عبدالعزيز �شعادة عبد اجلارحي . 

الفندقية/العقبة ال�سياحة  كلية 

مداهلل  عبداهلل  عدي  وال�شفر:  ال�شياحة  اإدارة 

م�شطفى  قمر  وال�رشاب:  الطعام  اإدارة  مدادحة، 

ممدوح زين العابدين، اإدارة الفنادق: ملا كرم �شامل 

املحي�شن  

كلية نظم تكنولوجيا 

املعلومات/العقبة

اأنظمة املعلومات احلا�شوبية: اأن�ض ابراهيم �شيف 

االعمال:  معلومات  تكنولوجيا  ال�رشايرة،  اهلل 

عبد  �شعيد  عبداهلل  يا�شني،  حممد  حممود  عمر 

اجلارحي.

البحرية/العقبة العلوم  كلية 

عبداللطيف  عبداملجيد  ت�شنيم  البحرية:  االحياء 

�شليمان  �شامل  حممد  ال�شاحلية:  البيئة  �شندق، 

اأبوغريقانه، م�شعب غالب �شعيد الكبارتي.

اللغات/العقبة كلية 

توفيق  واآدابها:رقية  االجنليزية  اللغة 

�شلمان  ابراهيم  ه�شام  زغلول،  عبدالكرمي 

النعيمات، اللغة الفرن�شية واآدابها: يو�شف اأحمد 

بكري الدهنة.

بانتخابــات احتــاد طلبــة اجلامعــة الفائــزون 



� تتمات

لقطـــات
 مـن يــوم االنتخابــات

العملية  جمــريــات  لتغطية  واأجنبية  عربية 

االنتخابية.

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  	·
الذي  الطلبة  حما�ض  مب�شتوى  كان  حما�شه 

اأ�شاد به عرب اأثري اإذاعة اجلامعة، حيث كانت 

لرئي�ض اجلامعة منذ ال�شباح الباكر اأكر من 

جولة خالل يوم االنتخاب تبادل فيها احلديث 

مع الطالب واملر�شحني وح�شهم على ممار�شة 

الدكتور  التعبري.  و�شائل  باأرقى  دورهم 

بع�ض  زالة  الإ للتدخل  اأحيانا  ا�شطر  الكركي 

االحتقانات بني موؤيدي بع�ض املر�شحني.

خالل  ال�شحفيني  ين�ض  مل  اجلامعة  رئي�ض  	·
له  كانت  و  املركزاالعالمي  زار  فقد  جوالته، 

يبخل  مل  الذين  ال�شحفيني  مع  لقاءات  عدة 

عليهم باملعلومة. 

لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئي�ض  حر�ض  	·
العملية  �شري  تفقد  على  اللجنة  واع�شاء 

االنتخابية طوال �شاعات االنتخاب.

ت�رشيحات واحاديث �شحفية ادىل بها رئي�ض  	·
النتخابات  العليا  اللجنة  ورئي�ض  اجلامعة 

احتاد الطلبة ملندوبي وممثلي و�شائل االعالم 

املحلية والعربية الذين تواجدوا ب�شكل مكثف 

يف احلرم اجلامعي.

مقرات  يف  تواجدوا  اجلامعة  رئي�ض  نواب  	·
اجلامعة  كليات  يف  انت�رشت  التي  االنتخابات 

ومعاهدها.

االدارية  لل�شوؤون  اجلامعة   رئي�ض  نائب  	·
العملية  �شري  متابعة  يف  جهدًا  ياأُل  مل  واملالية 

االنتخابية منذ �شاعات ال�شباح الباكر وحتى 

انتهاء عملية االنتخاب.

التح�شري  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  دور  متيز  	·
قبول  عملية  يف  وبخا�شة  االنتخابات  لعملية 

املقار  على  ال�شناديق  وتوزيع  الرت�شيحات 

االنتخابية

الدائم  ح�شوره  له  كان  الطلبة  �شوؤون  عميد  	·
خالل االنتخابات. 

الدكتور  على  متنت  املر�شحات،  اإحدى  	·
يتناول  اأن  جوالته،  اإحدى  خالل  الكركي، 

املنا�شبة.التلبية  بهذه  اعدتها  التي  احللويات 

اأن  جاءت فورية من رئي�ض اجلامعة الذي ما 

انتهى من جولته حتى عاد وتناول احللويات 

مع املر�شحة وموؤيديها.

بذل عمداء كليات اجلامعة ومعاهدها واللجان  	·
الكليات واملعاهد  امل�رشفة على االنتخابات يف 

االقرتاع  عملية  فرتة  طيلة  متميزة  جهودا 

وحتى اإعالن النتائج.

كليات  يف  الكركي  الدكتور  تواجد  اأثناء  	·
حار  برتحيب  ا�شتقبل  ومعاهدها  اجلامعة 

من الطلبة حيث اأ�شادوا باأداء اإدارة اجلامعة 

واحللوى  العربية  القهوة  له  الطلبة  وقدم 

ب�شري  واالعتزاز  والتقدير  اال�شادة  وعبارات 

العملية االنتخابية.

اجلامعة  رئي�ض  تبادلها  معمقة  حوارات  	·
االعالم  و�شائل  ممثلي  مع  الكركي  الدكتور 

حول �شري العملية االنتخابية.

من  نخبة  ع�شويتها  يف  العليا  اللجنة  �شمت  	·
ا�شاتذة اجلامعة الدكتور عبد الكرمي الق�شاه 

رئي�شا والدكتور عماد �شالح مقررا والدكتور 

يف  البواب  عبري  والدكتورة  العجارمة  نوفان 

حني �شمت اللجنة الطلبة دانا ال�شوا و�شيف 

قطارنة ورامي زبدية.

بالوطنية  مفعمة  حالة  يف  طالبات  �شوهدت  	·
حذو  يحذين  اأن  اإىل  دفعتهن  واحلما�شة 

زمالئهن الطلبة،  فاجتمعن حول مر�شحتهن 

هازيج والهتافات يف حلقة  وبدان ي�شدحن باالأ

دبكة عفوية رغم برودة الطق�ض وكثافة املطر.  

الفائقة  بال�رشعة  اإعجابهم  ابدوا  مر�شحون  	·
لال�شتعدادات  نظرا  للرت�شيح  الت�شجيل  يف 

القبول  وحدة  بها  قامت  التي  الكبرية 

والت�شجيل التي تولت مهمة ا�شدار الك�شوفات 

اأ�شبوع  خالل  واملقرتعني  املر�شحني  باأ�شماء 

التعليمات.  مبوجب  تامة  ب�رشية  واأحاطتهما 

مل  مر�شحني-  بح�شب  	– للرت�شح  الت�شجيل 

يتجاوز الع�رش دقائق. 

مميز  دور  لها  كان  امل�شاندة  اخلدمات  وحدة  	·
لالنتخابات  والتنظيم  اال�شتعداد  عملية  يف 

من،  )االأ ق�شايا  تتوىل  واأنها  خ�شو�شا 

الدخول  عملية  و�شبط  واالت�شاالت( 

واخلروج وتوزيع �شناديق االقرتاع ومراقبة 

منية ، عمل الوحدة نظرا لطبيعته  اجلوانب االأ

ال�شاعة  »يف متام  االنتخاب  يوم  يف  مبكرا  بدا 

�شاحة  من  خرج  من  اآخر  وكان  ال�شاد�شة« 

املعركة االنتخابية. 

دائرة  موظفي  اأن  اإال  الطق�ض،  برودة  رغم  	·
على  حر�شوا  العامة  العالقات  االإعالم 

الثالث  اجلامعة  بوابات  اأمام   التواجد 

كافة  وتقدمي  اجلامعة  �شيوف  ال�شتقبال 

الت�شهيالت لهم. 

االإعالم  لدائرة  تابعان  اإعالميان  فريقان  	·
العلمية  الكليات  العامة تواجدا يف  والعالقات 

ن�شانية لر�شد اآخر امل�شتجدات يف ال�شاحة  واالإ

االنتخابية. وتزويد  اإذاعة اجلامعة بالتقارير 

احلية يف بث ا�شتمر طيلة اليوم. 

املر�شحني  ب�شور  الكليات  جميع  زخرت  	·
بع�ض  اأن  حتى  رمات،  واالآ واليافطات 

ال�شواخ�ض املرورية يف اجلامعة مل ت�شلم من 

�شور املر�شحني.  

بالقرب  فارقة  عالمة  كانت  الدبكة  حلقات  	·
عند  غابت  اأنها  اإال  االن�شانية،  الكليات  من 

»الكليات العلمية«.

كانت  واحللوبات  ال�شادة  القهوة  دالل  	·
تقدمي  اإىل  مر�شحون  عمد  اإذ  حا�رشة، 

و�شيوف  الطالب   زمالئهم  اإىل  ال�شيافة 

الكليات من اإعالميني. 

يوم  خالل  داأبت  واملقا�شف  املطاعم  وحدة  	·
وامل�رشوبات  املاأكوالت  توفري  على  االنتخاب 

التي حازت على اإعجاب ال�شيوف. 

عمت  امل�شاء  يف  الطق�ض  برودة  من  بالرغم  	·
اعالن  فور  عفوية  افراح  اجلامعي  احلرم 

طلبة  عقد  حيث  لالنتخابات  االولية  النتائج 

ال�شعبي  والرق�ض  الدبكة  حلقات  اجلامعة 

الطلبة  حناجر  وانطلقت  الوطنية  واالهازيج 

الهتاف بحياة جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

احلرم  وممرات  و�شوارع  �شاحات  ت  امتالأ 	·
اجلامعي ب�شور املر�شحني االنتخابية .

للناخبني  الورود  املر�شحني  من  عدد  قدم  	·
اإىل ال�شيافة من احللوى وع�شائر  باالإ�شافة 

و�شو كوالته.

اأج�اء هادئة وروح وثابة



� تتمات

نتخابات الراقية �ش�ر تعرب عن اأج�اء الإ



� مقاالت

ت�شتبدل  اأن  ردنية  االأ اجلامعة  دارة  الإ اآن 

فقد  املجزاأ،  الواحد  ال�شوت  بنظام  القائمة  نظام 

�شالمي، وبدا اأن  تبددت خالل عام اأوهام الغول االإ

الطالب طاقة بناء ال قنبلة موقوتة بانتظار �شاعق 

الطالبي  العمل  يعد  مل  عام  خالل  االنتخابات. 

وبداأ  التدهور  عن  توقف  لكن  الغابر،  جمده  اإىل 

مام.  خطوات �شغرية اإىل االأ

�شالميني حتى تكون  لي�ض املطلوب اكت�شاح االإ

يف  مدوية  خ�شارة  العك�ض  بل  بخري،  الدميقراطية 

مثل  فالدميقراطية  ذلك.  تعني  االقرتاع  �شناديق 

تودع  بالقادمني  اأبوابه  ترحب  ما  بقدر  املطار 

التداول  هو  الدميقراطية  وجوهر  املغادرين، 

ال�شلمي لل�شلطة �شواء اأكانت حكومة اأم نقابة اأم 

بلدية اأم احتاد طلبة. 

اأبو  اأحمد  غري  كاتبا  اأجد  اأن  م�ض  باالأ متنيت 

كان  الذي  اجلامعة،  يف  اليوم  العرب  من  خليل 

ر�ض. دخلنا  يحلل بعني النملة الثاقبة من حتت االأ

يف حوار مع طلبة التيار الوطني، نب�رشهم يف اأي 

اأطلقنا العنان لغرائزنا،  اإن  اأن ن�شقط  درك ممكن 

من  كر  الأ معمقة  درا�شة  اإىل  ي�شتند  اأحمد  كان 

من  بغيبة  فيها  التخلف  عاث  كيف  تظهر  جامعة 

ال�شيا�شية وال�شيا�شيني. 

يف درا�شة اأبو خليل ت�شنف ع�شرية يف جامعة 

ذاتها  الع�شرية  ت�شنف  اأخرى  جامعة  ويف  بدوا 

خرين بدوا. ويف حتالف اجلنوب تدخل جهات  االآ

اأخرى ويف كلية تتبادل الع�شائر والبلدات املقاعد، 

ر�س اليباب ردنية: ا�ستنبات يف االأ انتخابات اجلامعة االأ
�صحيفة الغد  

يا�صر اأبو هاللة    

وللطالب الذين ال ي�شمعون وال يطيعون اآباءهم وال 

اأ�شاتذتهم » كبري« يكون عادة من الطلبة الفا�شلني 

الذين اأم�شوا ردحا من الدهر مكانهم. 

 مل يختلف معنا �شلطان العطني من�شق التيار 

تطوير  حماولة  يف  مرارته  عن  وحكى  الوطني، 

نظم  اإذ  انعزايل  غري  التيار  اأن  وكيف  املواقف، 

م�شرية يف حرب غزة وحملة للتربع بالدم، �شارك 

�شالمي  االإ االجتاه  من  الربابعة  عبداهلل  يف احلوار 

الوطني  التيارين  بني  التوا�شل  مريحا  وكان 

�شالمي.  واالإ

�شالح  لالإ بداية  ردنية  االأ اجلامعة  ت�شلح 

ال�شيا�شي، فيها ميكن تر�شيد التيارات ال�شيا�شية، 

بالق�شايا  اهتماما  اأكر  ي�شبح  �شالمي  االإ فالتيار 

بالق�شايا  اهتماما  اأكر  الوطني  والتيار  الوطنية 

�شالمية والقومية، وبينهما ميكن ا�شتنبات تيار  االإ

والق�شايا  االجتماعية  العدالة  على  يركز  ي�شاري 

املطلبية. يف هذه املرحلة يحتاج امل�شتنبت اإىل مياه 

معنوي  وت�شجيع  ودعم  وحماية  ورعاية  و�شماد 

ومادي. 

ت�شفر  يباب  اأر�ض  اإىل  اجلامعات  تتحول  مل 

بحجة  مت-  الطلبة،  من  بقرار  الرياح  فيها 

�شالمي- جتفيف مياه ال�شيا�شة  مواجهة التيار االإ

اجلامعات  داخل  قمعية  تع�شفية  بقرارت   عنها 

�شياق  ا�شتثناء من  وخارجها،. ومل تكن اجلامعة 

عام توج باملجل�ض املا�شي الذي عرب عن اأ�شواأ ما يف 

املجتمع والدولة. 

 نحتاج اإىل بناء املطار الذي يت�شع للمغادرين 

بالقادمني.  للرتحيب  حاجتنا  من  اأكر  والقادمني 

جلميع  العادلة  الفر�ض  يعطي  مدرج  اإىل  نحتاج 

يف  ذلك.  م�شتحيال  لي�ض  بالتحليق.  الطائرات 

اجلامعة ت�شنع القيادات لي�ض على م�شتوى البالد، 

يف  انتخب  ردنية  االأ اجلامعة  يف  الهند�شة  كلية  يف 

القرن املا�شي طالب قدم من قرية من قرى جنني، 

ردنية فرئي�شا  وغدا رئي�شا الحتاد طلبة اجلامعة االأ

ردن. هذا الفالح  للجنة التح�شريية الحتاد طلبة االأ

مئة  اأكر  من  واحدًا  التامي  جملة  بح�شب  غدا 

�شخ�شية تاأثريا يف العامل. لوال املناخ الدميقراطي 

اإّذاك ملا اكت�شب املدير العام ل�شبكة قناة اجلزيرة 

مهاراته القيادية. 

اآفل  عال  تعليم  وزير  راأي  على  لي�ض  الطالب 

مهارات  ليكت�شب  جاء  بل  وب�ض«  يقرا  »جاي 

ال  والقيادة  الدرا�شي.  املقرر  خارج  وخربات 

العامل تبداأ بالعمل  تاأتي بال�شدفة، معظم قيادات 

من  واأف�شلها  العامل  جامعات  واأعرق  الطالبي. 

وال�شيا�شي.  الفكري  بالن�شاط  تعج  علمية  ناحية 

ي�شتقبل  اأوك�شفورد  جامعة  يف  احلوار  فنادي 

خارج  ومن  اجلامعة  خارج  من  عاملية  قيادات 

اأجل  من  ياأتي  ال  اجلامعة  يف  والطالب  بريطانيا. 

»يقرا وب�ض«.

العربية  ال�شعوب  اأكر  الفل�شطينيون  ظل 

ممار�شة للدميقراطية )رمبا ب�شبب عدم ا�شتقاللهم 

بعد !(. ويف التجربة الفل�شطينية ظلت اجلامعات 

ن�شط  عرفات  فيا�رش  للقيادات،  �شا�شي  االأ املورد 

يف احتاد طلبة فل�شطني  يف القاهرة قبل اأن يوؤ�ش�ض 

طلبة  الحتاد  رئي�شا  كان  هنية  واإ�شماعيل  فتح، 

قياديا  جتد  اأن  وندر  غزة.  يف  �شالمية  االإ اجلامعة 

فل�شطينيا مل يبداأ بالعمل الطالبي. 

اجلامعات  تكون  اأن  املمكن  من   باخت�شار 

م�شدرا للقيادات من االجتاهات كافة، ال م�شدرا 

للزعران الذين ال يعرفون درا�شة وال �شيا�شة. 

يف  عمدة  الأ وكتاب  املختلفة  والدولية  والعربية  ردنية  الأ الإعالم  و�شائل  وممثلي  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  يف  املراقبني  من  كبري  عدد  اأ�شاد 

لكرتونية بالنجاح الباهر الذي حققته اجلامعة يف اإجراء انتخابات حرة و�شفافة وعادلة.  �شبوعية ويف املواقع الإ ال�شحف اليومية والأ

واأكدوا على اأهمية هذه اخلطوة التي قامت بها اجلامعة يف عودة احتاد الطلبة املنتخب كليًا موؤكدين اأن اجلامعة �شتظل بوابة العمل الدميقراطي 

واإحدى املوؤ�ش�شات الوطنية الهامة يف التغيري اليجابي الذي ير�شم مالمح الرقي والتقدم يف وطننا العزيز. 

دارة اجلامعة التي عملت على اإجناح هذه النتخابات التي  واأ�شادوا بالقيم النبيلة التي حتلى بها الطلبة يوم النتخابات معربني عن تقديرهم لإ

�شيكون لها اأثر ايجابي يف اإر�شاء جذور العمل الطالبي واإك�شاب الطلبة املهارات القيادية وتزويدهم باخلربات العملية يف امل�شاركة يف انتخابات 

نيابية ونقابية وانتخابات جتريها موؤ�ش�شات املجتمع املدين م�شتقباًل. 

وفيما يلي اأبرز املقالت التي ن�شرت وا�شادت بالعملية النتخابية.

والدولية ردنـية  االأ عــالم  االإ وو�سـائـل  الـمدنـــــي  املجتــمع  موؤ�ســ�سات  مـن  مــراقبــون 
الطـلبة  احتـــاد  انتــخابـات  اإجـراء  فــــــــــــي  اجلـــامعـــة  جتــربة  بنــجاح  ي�ســـيدون 



� مقاالت

والدولية ردنـية  االأ عــالم  االإ وو�سـائـل  الـمدنـــــي  املجتــمع  موؤ�ســ�سات  مـن  مــراقبــون 
الطـلبة  احتـــاد  انتــخابـات  اإجـراء  فــــــــــــي  اجلـــامعـــة  جتــربة  بنــجاح  ي�ســـيدون 

املداخل  احل�شود  ت  مالأ واملطر  الربد  رغم  

و�رشاخ  و�شعارات  اأغان  و�شخب  وال�شاحات. 

يف  يتحلقون  ال�شباب  كان  الف�شاء.  ميالأ  ومزاح 

دوائر دبكة ويحيط بهم يف دوائر اأو�شع ومن على 

الت�شجيع  ي�شاركون يف  ال�رشفات طالب وطالبات 

وال�شعارات.

توقفت عند الهند�شة، وكان ال�شخب �شديدا؛ 

اأغاين وهتافات، وقلت لي�ض معقوال اأن هذا احتفاء 

جتمع  باأول  مررت  للتو.  الفرز  بداأ  فقد  بالنتائج 

اليوم  قلبنا  ر�شيدة  »يابو  تهدر  دبكة  حلقة  حول 

جمروح..«.

وهتافات  فاأنا�شيد  الثاين،  التجمع  يف  اأّما 

اآخرها حني و�شلت كان »وحدة وحدة وطنية..«. 

وغام�شة  مراوغة  نواة  ت�شكل  بالكاد  ال�شيا�شة 

لبناء ت�شامن ما وق�شّية م�شرتكة وحما�ض جماعي 

اليوم  هذا  طالب؛  يل  وقال  الطاقات،  وتنفي�ض 

الوحيد يف العام لنا، ونكون معا هكذا.

العر�س اجلميل حتت املطر
�صحيفة الغد  

جميل النمري    

تنادي  �شبية  و�شمعت  العمارة  ق�شم  و�شلت 

علي با�شمي، �شلمت علي وقدمت نف�شها املر�شحة 

قلت،  كري�شان،  توفيق  اإميان  العمارة،  ق�شم  عن 

كان  والدها  اأن  فرّدت  عوام،  البّط  فرخ  اإذن، 

معار�شا وال يريد ان�شغالها عن الدرا�شة. 

وعرفت اأن هناك ثالثة متناف�شني على املقعد، 

تيار  من  و�شاب  �شالمي  االإ التيار  من  وفتاة  هي 

الوحدة الطالبية، وقيل يل اإنه من فتح لكن ال�شاب 

من  بت�شجيع  نزوله  يل  و�رشح  م�شتقل  اإنه  يقول 

زمالئه غري املت�شل باأي هدف اأو طرف �شيا�شي. 

وكري�شان اأي�شا �رشحت اأن نزولها ال �شلة له باأي 

طرف لكنها ح�شبت على التيار الوطني، وقيل اإن 

قاعدة دعمها حتالف »و�شط –	جنوب«. 

الفرز، فحظيت  باب  يقفون على  وعرفني من 

�شبعة  ي�شطف  حيث  القاعة  اإىل  الدخول  بفر�شة 

تكتيك  على  وتعرفت  املر�شحني،  عن  مراقبني 

عدد  ي�شَجل  اذ  مر�شح  �شفر-  ي�شّمى  انتخابي 

مر�شحهم  ومتثيل  لدعم  فقط  لكن  املر�شحني  من 

احلقيقي على اأبواب الت�شويت ويف قاعات الفرز. 

تتقدم  باأنها  القاعة وب�رشت كري�شان  خرجت من 

عن مناف�شيها بدرجة الفتة. 

وبح�شب �رشح الطلبة تلعب �شخ�شية املر�شح 

من  طالبة  املا�شي   العام  فازت  فقد  مهما،  دورا 

�شالمي كانت مميزة وموؤثرة لكن العك�ض  التيار االإ

الكهرباء  ق�شم  و�شلت  حني  العام.  هذا  ح�شل 

وامليكانيك واملدين كانت النتائج قد ظهرت وطلبة 

التيار يحتفلون بالفوز ويربطون ع�شبة خ�رشاء 

امل�شايخ  لغة  يتمثلون  وخطباوؤهم  روؤو�شهم  على 

وقادة االإخوان وحما�ض.

مل�شقات املر�شحني متالأ الردهات وال�شوارع 

على  تنطوي  واأخرى  تقليدي  بع�شها  بكثافة؛ 

اإبداع �شبابي خاّلق، اأّما ال�شور امللونة فت�شاهي 

كانت  ال�شارع  نا�شية  وعلى  النيابية.  االنتخابات 

مر�شحها..  تدعم   »ع�شائر...  تعلن  كبرية  يافطة 

تغليفها  ف�شل  االأ من  كان  اأما  الفالين«!  فالن 

با�شم جتمع اأو تيار طالبي؟! لكن لي�ض م�شموحا 

يف الدعاية اإطالق اأ�شماء قوائم اأو تيارات طالبية 

ذلك هو عر�ض دميقراطي بحق،  �شيا�شية! مع  اأو 

�شيء  كل  يقول  الفر�شة  بهذه  الطالب  و�شغف 

اجلامعي  املجتمع  حيوية  يف  االنتخابات  دور  عن 

و�شنع قيادات امل�شتقبل، لكن لهذا احلديث وقفة 

اأخرى. 

�صحيفة الغد  

ابراهيم الغرايبة    

احلياة  وجهة  ردنية  االأ اجلامعة  تعك�ض 

العام  واملزاج  ردن  االأ يف  والعامة  ال�شيا�شية 

امل�شتقبل،  لتخمني  مقيا�شا  وت�شلح  اأي�شا، 

خرى  االأ تكون اجلامعات  اأن  لي�ض خطاأ )رمبا( 

جامعات حمافظات، ولكن يجب اأن تظل اجلامعة 

ردنية اأردنية ولي�شت جامعة عمان، ويجب اأن  االأ

ي�شمل ذلك اأي�شا جامعة العلوم والتكنولوجيا.

اجلامعة  يف  جرت  التي  الطلبة  انتخابات 

التفاعالت  اإىل  توؤ�رش  املا�شي  ردنية اخلمي�ض  االأ

البالد  ت�شكل  التي  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

البحث عن �شيغة عادلة  ذلك  واملجتمعات، ومن 

ت�شتطع  لن  االجتماعي،  للعقد  اأي�شا  وجديدة 

عنها،  تعرب  اأن  القائمة  ال�شيا�شية  حزاب  االأ

�شباب  الأ ولي�ض  نف�شها،  حزاب  باالأ ل�شبب متعلق 

ت�شنعها  ال  واالجتاهات  فكار  فاالأ خارجية، 

�شيا�شية  وت�رشيعات  قرارات  اأي�شا  متنعها  وال 

واإدارية واإن كانت توؤثر فيها، فقد ظلت احلركات 

ردنية ردنية ومقيا�س احلياة االأ اجلامعة االأ

القومية والي�شارية واملنظمات الفل�شطينية فاعلة 

ون�شطة وموؤثرة يف مرحلة من احلظر واملالحقة، 

لها  ال�شماح  مرحلة  يف  وتبخرت  انح�رشت  ثم 

وان  االأ فوات  بعد  جاءت  مرحلة  نها  الأ بالعمل، 

فكار واالجتاهات، فالعامل يتغري  بالن�شبة لهذه االأ

فكار واالجتاهات تتغري  واملجتمعات تتغري، واالأ

معناها  يعد  تتغري، ومل  نف�شها  ال�شيا�شة  اأي�شا، 

كما كان يف عقود ما قبل الثمانينيات.

حرية  عن  يعربون  ردنية  االأ اجلامعة  �شباب 

ال�شيا�شيني الكبار، ويوؤ�رشون على الفو�شى يف 

الذم  مبعنى  لي�ض  الفو�شى  والربامج،  فكار  االأ

ال�شائع، ولكن مبعنى املجهول اأو غري املكت�شف 

فكار التي ال نعيها متام الوعي  بعد، القواعد واالأ

دراك ولكنا نطبقها ونوؤمن بها من دون اأن  واالإ

ولكنها  بها،  نعرتف  اأن  نريد  ال  ننا  الأ اأو  ندرك 

تعمل وحترك النا�ض واملجتمعات.

ردنية  االأ اجلامعة  يف  االنتخابات  اأن  اأعتقد 

فكار  االأ من  الكثري  يقدم  خمتربا  ت�شلح 

املبا�رشة  النتائج  تلك  لي�شت  ولكنها  والنتائج، 

هذه  اأهمية  على  م�شبق  بوعي  عنها  نبحث  التي 

فكار  االأ تاأتي  ما  وغالبا  والقيا�شات،  املوؤ�رشات 

واالكت�شافات اجلديدة من دون تخطيط اأو بحث 

م�شبق، وال يف جمال وا�شح حمدد، ولكنها تظهر 

)الفو�شى( ويف  يبدو وكاأنه م�شادفة  على نحو 

تخوم العلوم والتخ�ش�شات ومناطقها امل�شرتكة 

واملجهولة اأي�شا.

وعم  اأولوياتهم  وما  النا�ض  يريد  ماذا 

يبحثون؟ مل تكن الع�شائرية �شواء يف االنتخابات 

�شيا�شية  ردة  اأو  عودة  الربملانية  اأو  اجلامعية 

اأو اجتماعية، ولكنها تعبري عن الفراغ، واإفال�ض 

�شادت  التي  ال�شيا�شية  واالجتاهات  النظريات 

ثم  والي�شارية  القومية  الزمن،  من  مرحلة  يف 

الطبقة  اأزمة  عن  اأي�شا  وتعبري  �شالموية،  االإ

وواقعها،  وعيها  بني  املحا�رشة  الو�شطى 

يلة لل�شقوط، والتي ت�شتخدم  والنخب املغلقة واالآ

الف�شل  تكري�ض  جل  الأ وعبقريتها  اإمكاناتها 

والتخلف، والطبقات ال�شيا�شية التي تعمل �شد 

نف�شها.

الكثري،  تعني  ردنية  االأ اجلامعة  انتخابات 

ولكن هل نحن قادرون على اال�شتماع؟
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�صحيفة العرب اليوم  

احمد اأبو خليل    

بني  متجواًل  �شاعات  �شت  من  اأكر  اأم�شيت 

واخلمي�ض  ربعاء  االأ يومي  االردنية  اجلامعة  طلبة 

الطلبة.  جمل�ض  انتخابات  جرت  حيث  املا�شيني 

�شئلة  قابلت ع�رشات الطالب و�شاألتهم ع�رشات االأ

بهدف  اأمامي  يتحاورون  وتركتهم  التف�شيلية، 

التعرف على املفردات واملفاهيم وطرق النقا�ض، مل 

اأحاول اأن اأرد على اأي منهم ومل اأ�شكك باأي راأي 

قالوه يل ومل اأِدن اأي موقف �شمعته.

كانت  االنتخابات  اأن  فعاًل  اأ�شهد  راأيته  فيما 

التدخل،  من  خلت  اأنها  مبعنى  بالكامل،  نزيهة 

حيث  من  فقط  لي�ض  اأنف�شهم،  الطالب  خيار  فهي 

جواء التي �شادتها  نتائجها بل كذلك من حيث االأ

االنتخاب  ومعنى  االعداد  طريقة  حيث  ومن 

وطبيعة اال�شطفافات، كل ذلك كان بالفعل خيارًا 

حرًا للطالب، لكن امل�شكلة تكمن هنا بال�شبط، اأي 

يف طبيعة هذه النزاهة وطبيعة هذا اخليار احلر.

حلقني  طالبي،  جتمع  اأول  من  اقرتابي  عند 

املرحوم  ابن  راكان  اإنه  بنف�شه،  وعّرفني  �شاب 

الذي  را�شي  االأ دائرة  عام  مدير  �شمارة  عبداملنعم 

مريعًا.  �شيبقى  �شري  حادث  يف  �شنوات  قبل  ق�شى 

خر مرة خارجني من  ب مع االبن الآ لقد التقيتهما االأ

معر�ض الكتاب الدويل يف منطقة مرج احلمام، �شارع 

اأن  ابنائه  من  الطلب  اىل  حينها  عبداملنعم  املرحوم 

يطلعوين على الكتب التي ا�شرتاها لهم وخا�شة اأحد 

الكتب املهمة عن غزو العراق، لقد اأراد املرحوم اأن 

يو�شح يل �شنف الثقافة التي يزود بها اأبناءه، فقد 

مطلع  يف  اختاره  الذي  القومي  توجهه  على  واظب 

ن  االآ -وهو  �شمارة  راكان  االبن  فاجاأين  �شبابه. 

�شاب مثل الوردة فعاًل- باأنه وزمالءه »ال�شماالت« 

فاجاأين  الطالبية.  االنتخابات  اأجل  من  اجتمعوا 

تلك  يف  م�شغواًل  كنت  فقد  اأناق�شه  مل  ولكني  الكالم 

اأن مهمتي  اللحظة بتذكر �شورة والده، ف�شاًل عن 

راء التي اأ�شمعها. كباحث متنعني من الرد على االآ

»الكبري« الطالبي

ابتداأت جولتي من كلية احلقوق، ولها ثالثة 

ال�شوت  مبداأ  ح�شب  تنتخب  املجل�ض  يف  مقاعد 

اختاروا  العام  هذا  الكلية  طالب  لكن  الواحد، 

ممثليهم بالتزكية، لقد اجتمعت التحالفات يف الكلية 

وقررت التزكية، والتحالفات هي بح�شب حمدثي 

و«حتالف  وال�شمال«  ال�شلط  »حتالف  ثالثة: 

»اجلنوب«  وحتالف  ح�شن«  بني  مع  العبابيد 

الكرك والطفيلة ومعان  خري ي�شم طالب  االأ وهذا 

والطالب الفل�شطينيني.

قرارها،  التحالفات  اتخذت  كيف  �شاألته 

جمموعة  لكل  وتلقائية:  ب�شاطة  بكل  فاأجابني 

ردنية: م�سكلتها اأنها كانت نزيهة انتخابات اجلامعة االأ
يوجد »كبري«، وقد اجتمع »كبار« هذه التحالفات 

واتخذوا قرارهم.

»كبري«  كلمة  اأن  قليل  بعد  يت�شح  و�شوف 

معروفة وم�شتخدمة ب�شكل وا�شع وعادي يف العمل 

»الكبري«  موا�شفات  عن  ت�شاأل  وعندما  الطالبي، 

اجلامعة  يف  اأم�شوا  ممن  يكون  قد  لك:  �شيقال 

�شنوات طويلة اأي مل يتخرجوا، او ممن له خربة 

اأن  وي�شتطيع  الع�شائر  خمتلف  مع  العالقات  يف 

يتكلم با�شم جماعته.

�شوات مقاي�شة االأ

تبداأ  احلقوق  من  اأمتار  ع�رشة  بعد  على 

خمتلفة  املفاهيم  هنا  واالقت�شاد،  االدارة  كليات 

توجد  هنا  كذلك،  والتحالفات  ال�شيء  بع�ض 

و»ال�شلطي«  و»ال�شمال«  »اجلنوب«  حتالفات 

خرية  االأ الثالثة  التحالفات  بني  و»الفل�شطيني«، 

منهم  فلكل  بـ¯»املقاي�شة«،  لكن  حتالف  هناك 

�شوات  االأ مقاي�شة  وجترى  ق�شم،  يف  مر�شح 

اأي�شًا  »مقاي�شة«  كلمة  اأن  و�شيتبني  بينهم،  فيما 

م�شتخدمة على نطاق وا�شع.

اللغات  ق�شم  مدخل  كان  االنتخابات  يوم 

مور خمتلفة  إذا االأ ي�شهد هتافات عالية، اقرتبت فا

مر�شحًا  يتبنى  الطلبة  من  فريق  �شابقاتها:  عن 

�شوب  »الدنيا   : اأن�شاره  يهتف  ع�شائري  لتحالف 

وعلى  ع�شرية«.  ماله  اللي  ويل  يا  برية..  ا�رشب 

خر فريق ثان يهتف »�شعب واحد م�ض  الطرف االآ

انهما وطنيان لكن كل  الطرفان يقوالن  �شعبني«، 

منهما يعرف الوطن وال�شعب على طريقته، ولكن 

واحلق يقال اأن الفريقني كانا يتبادالن ال�شحكات 

اأن  نقل  اأمل  الهتاف،  اأثناء  الودية  والنظرات 

االنتخابات نزيهة وحرة؟

زفة املر�شح

والطب  الهند�شة  كليات  اىل  متجهًا  غادرت 

وال�شيدلة، هنا التناف�ض خمتلف عما �شبق، فاأغلب 

ت�شهد تر�شيحات من قبل »االجتاه«  الكليات  هذه 

إن  فا ولهذا  اال�شالمي،  االجتاه  تعني  مفردة  وهي 

كانت  اقرتبت  عندما  �شيختلف.  املفاهيم  حمتوى 

هناك اأ�شوات غناء عالية، اإنها »زفة مر�شح« وهذه 

الطالبي،  الدميقراطي  العر�ض  اأي�شًا من مفردات 

على  يرفعونه  مر�شحهم  حول  الطالب  يتحلق 

كانت  راأيته  الذي  امل�شهد  يف  ويغنون.  كتاف  االأ

جميع  يعني  هنا  والوطن  »وطني«،  ملر�شح  الزفة 

كان  فالهتاف  اال�شالميني،  غري  من  طراف  االأ

تلو  واحدة  ردنية  االأ وللمدن  وفل�شطني  ردن  لالأ

م�شارك  فرعي  فريق  اأي  يغ�شب  ال  كي  خرى  االأ

اجناح  على  يلتقون  اإنهم  الوطني،  التحالف  يف 

مر�شحهم يف وجه مر�شح اال�شالميني.

يف ق�شم اآخر من كلية الهند�شة ميزان القوى 

خمتلف قلياًل مبا اأتاح لتحالف »الفل�شطينيني« اأن 

�شيجمع  اأي�شًا  ولكنه  با�شمهم،  مر�شحًا  ير�شحوا 

و»الوطنيني«  الع�شائريني  من  حلفاء  جانبه  اىل 

انك  »�شحيح  اال�شالميني...  مر�شح  ملواجهة 

تختلف عنا لكن �شاركنا يف تر�شيب االجتاه«.

اإن املفردات املذكورة م�شتعملة ب�شكل وا�شع 

الطالب  اأحد  الحظ  وملا  تردد،  دون  ومن  وعادي 

اأ�شتاذ  يا  تاأكد  قال:  �شوؤايل  وتكرار  ا�شتغرابي 

اننا منار�ض الدميقراطية كاملة، فال�شلطي �شلطي 

والفل�شطيني  �شمايل  وال�شمايل  كركي  والكركي 

و�شخ�شيته  راأيه  عن  يعرب  واحد  كل  فل�شطيني، 

كما يريد، بعد قليل تاأكدت من ذلك واأنا اأ�شاأل اأربع 

فريق،  اىل  تنتمي  منهن  كال  اأن  �شادف  طالبات 

تقدم  وهي  ترتدد  اإحداهن  كانت  اإن  �شاألتهن  وقد 

نف�شها ل�شديقاتها ن�شبة اىل مدينتها فقالت طالبة 

اىل  نظْرُت  وملا  بفخر  ذلك  اأقول  بالعك�ض  منهن: 

اإنها  الراأي..  يوافقنها  وجدتهن  زميالتها  باقي 

الدميقراطية فلم اال�شتغراب؟

اأينما حللت يف اجلامعة تلم�ض التفتيت املحزن، 

فاأنت ل�شت ب�شدد ع�شائرية اأو مناطقية اأو اقليمية 

وال حتى عائلية، اإن ما راأيته يف هذين اليومني اأدنى 

من ذلك بكثري.

مهذبون  التقيتهم  الذين  الطالب  اأغلب 

لكن  مثقفة،  وبلغة  بوعي  يتحدث  وبع�شهم  جدًا 

اأعاله  املو�شوفة  احلالة  مع  تطبعهم  هو  املذهل 

عاديًا  اأمرًا  اإياها  واعتبارهم  املذكورة  وباملفردات 

بل واإيجابيًا.

يف اجلامعة يجري ا�شتح�شار عالقات عمرها 

البلد  هذا  اأن  حمزن  هو  وكم  الدولة،  عمر  ي�شبق 

»الع�ض  باعتباره  وائل  االأ بناته  فيه  فكر  الذي 

ال�شغري« كما جاء يف ر�شالة علي خلقي ال�رشايري 

زعيم اربد اىل قائمقام الكرك وال�شلط عام 1920 

عندما حدثهم عن هدف »اإيجاد رابطة مدنية لهذا 

الع�ض ال�شغري«، واليوم بعد ما يقرب من مئة عام 

جند انف�شنا اأمام عملية نر حمزنة لهذا الع�ض.

اأعرف اإن االدارة احلالية للجامعة ورثت و�شعًا 

وحققت  التوتر  تخفيف  اىل  �شعت  واأنها  �شعبًا 

التفا�شيل  يف  ال�شورة  اأن  غري  هدفها  من  جزءا 

خميفة وحمزنة واإن كانت هادئة، ورمبا ي�شكل هذا 

الهدوء ذاته عائقًا اأمام اأي تغيري وتطوير، باعتبار 

مور هادئة فلماذا التغيري؟. اأن االأ

حتقيق  اىل  ت�شعى  وهي  امل�شوؤولة  ال�شلطات 

حزاب  االأ ح�شور  تقلي�ض  يف  يتمثل  اأمني  هدف 

ال�شيا�شية، �شّحت بزمن ح�شا�ض من حياة ع�رشات 

باملجتمع،  ويلتحقون  �شيتخرجون  الطالب  الوف 

ولنا اأن نت�شور اأية م�شاهمة �شيقدمونها لوطنهم، 

واأي معنى للوطن �شيحملون حينها.

مقاالت
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اجلامعة - بالتزامن مع انتهاء االحتفال 

نظمت  العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�ض 

اجلامعة يف مو�شمها الثقايف ا�شبوحة �شعرية 

وندوة حوارية مع ال�شاعر �شميح القا�شم.

واأ�شار ال�شاعر القا�شم يف اال�شبوحة التي 

�سميح القا�سم يف م�سهد �سعري
 احت�سنه اجلامعة

اأدارها ال�شاعر حبيب الزيودي اإىل اأن اجلامعة 

ردنية موؤ�ش�شة ثقافية ح�شارية وقومية. االأ

وقال اإن العرب يتعر�شون لهجمة �رش�شة 

الهوية  وت�شتهدف  ال�شيا�شة  حدود  تتخطى 

اأن  موؤكدًا  التالحم،  العربية من خالل متزيق 

مة العربية تقوم على التعددية واأن العروبة  االأ

نقي�ض العن�رشية.

العوملة  ا�شتبدال  اإىل  القا�شم  ودعا 

نبذ  يف  مم  االأ تكاتف  تعني  والتي  ممية«  »باالأ

العن�رشية  مثل  بها  تع�شف  التي  خطار  االأ

والتفرقة.

التواأمة والتداخل بينه وبني  وحتدث عن 

عن  معربًا  دروي�ض  حممود  الراحل  ال�شاعر 

اأ�شفه لرحيل ان�شان اعتربه اأخًا و�شديقًا. 

ال�شعر  بني  بالعالقة  يتعلق  وفيما 

ال�شعر  ان  القا�شم  قال  واملو�شيقى  والنر 

حمله  يحل  ان  ميكن  وال  املوقف  �شيد  هو 

له  متنف�ض  ال�شعر  اأن  موؤكدًا  �شيء، 

والكوارث. بالويالت  مليئة  حياة   يف 

من  منتقاة  ق�شائد  القا�شم  ال�شاعر  وقراأ 

على  ويحوي  القد�ض«  »كتاب  هما  له  ؤلفني  مو

جمموعة من الق�شائد يف املدينة املقد�شة وكتاب 

»اأنا متاأ�شف«.

�شبوحة رئي�ض ق�شم اللغة العربية  ح�رش االأ

وادابها الدكتور جعفر عبابنة وعدد من اأع�شاء 

الهيئة التدري�شية وجمع من الطلبة.

ردنية« �شدح �شميح القا�شم لفل�شطني »بالأ

اجلامعة  يف  الطالبية  االنتخابات  نعط  مل 

االهتمام،  من  ت�شتحقه  ما  ردنية،  االأ  .. م  االأ

خا�شة بعد اأن ا�شبحت املجال�ض منتخبة مئة 

يف املئة. وقد دعاين ال�شديق العزيز د. الكركي 

ملتابعة االنتخابات عن كثب، لكن

�شبوع. االأ ذاك  اف�شلني  ال�شحي   و�شعي 

بكل  ناجحا  كان  ال�شحفية  العناوين  احد 

انها  م�شكلتها  ردنية:  االأ انتخابات  املقايي�ض: 

بال�شوت  اأحد  يطعن  فلم  نزيهة!!.  كانت 

ع�شب  وقد  ال�شلطة،  بتدخالت  اأو  الواحد، 

املجال�ض  يكت�شحوا  مل  نهم  الأ �شالميون  االإ

واأخذوا حجمهم احلقيقي!!

ا�شمها  يعد  مل  التي  اخلم�شينيات  اأحزاب 

قليمية،  االإ الق�شة  اإىل  مغريا املعار�شة، عادت 

مقاالت

�ضاءات اإ

�صحيفة الراآي  

طارق م�صاروة    

ردنية! ما مل نقله فـي انتخابات اجلامعة االأ

واربدية..  وكركية،  �شلطية،  كانت  فالتكتالت 

على  الدميقراطية  اللعبة  الطلبة  كبار  ولعب 

يف  �شوات  االأ تبادل  حيث  من  و�شعها.. 

يف  اخلطاأ  ما  ثم  الكليات،  داخل  التحالفات 

اربديا،  واالربدي  �شلطيا،  ال�شلطي  يكون  اأن 

حزاب  االأ ف�شلت  اإذا  فل�شطينيا  والفل�شطيني 

الوطن  بوتقة  يف  االنتماءات  هذه  �شهر  يف 

ردين؟؟. وملاذا ال يكون االربدي اربديا حني  االأ

ال يرتبح من هذا االنتماء وال يتاجر به؟؟. ثم 

قنعة،  االأ نك�شف  اأن  فيه  املرغوب  من  األي�ض 

فال نبقى نتحدث عن الوحدة الوطنية ومنار�ض 

قليمي والطائفي والديني؟!. التع�شب االإ

اإن  يقولون  امل�شلمون  االخوان  ن،  االآ

ملقاطعة  اجتاهات  وهناك  مزورة،  االنتخابات 

واأحزاب  متوقع  وهذا  الطالبية،  املجال�ض 

قليمية  باالإ اجتاهاتها  تو�شع  اخلم�شينيات 

والع�شائرية، وهذا متوقع، ويبقى اأن اجل�شم 

الدميقراطية  واأن  �شليما،  يزال  ما  الطالبي 

جامعة،  اأية  اأو  م  االأ اجلامعة  اإدارة  تخيف  ال 

واالنتخابات الطالبية هي يف اأهمية االنتخابات 

الوطني  اجل�شم  اأن  ذلك  والنيابية..  البلدية 

احلي هو ج�شم انتخابي دائم. فهناك نقابات 

نتمنى اأن يتجاوز ن�شبة ناخبيها الـ10، وهناك 

مالكي  على  نتمنى  عامة  م�شاهمة  �رشكات 

انتخاب  يف  امل�رشوع  حقهم  ممار�شة  �شهم  االأ

اإدارة متثل م�شاحلهم. وهناك غرف  جمال�ض 

وزارة  تهتم  اأن  ونتمنى  وال�شناعة،  التجارة 

واحتاد  الزراعة  غرفة  بانتخاب  الزراعة 

نف�شه  يبني  الذي  املجتمع  هذا هو  املزارعني. 

و�شلطة  مة  االأ وجمل�ض  احلكومة  جانب  اإىل 

الق�شاء.

طاملا  كركيا  الكركي  يكون  اأن  يف  عيب  ال 

اأنه ال يرتبح وطاملا اأنه ال يكره، وال يتعامل مع 

الق�شايا العامة بوجهني!!.
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اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف 

الثاين  العدد  والثالثون  ال�شاد�ض  املجلد  اجلامعة 

من جملة درا�شات العلوم الزراعية.

يراأ�ض  التي  املجلة   من  العدد  هذا  وا�شتمل 

على  الق�شاة  الكرمي  عبد  الدكتور  حتريرها 

جمموعة من الدرا�شات والبحوث يف جمال العلوم جملة درا�سات العلوم الزراعية

الزراعية باللغتني العربية واالإجنليزية.

املجيد  عبد  ندى  الباحثات  قدمت  حيث 

ن�شاري، بتول علي �شهاب، ونغم عي�شى عبودي  االأ

بحثًا بعنوان »اإنتاج نباتات حنطة رباعية املجموعة 

من  كرومو�شوم  لها  م�شافا  الكرومو�شومية 

جينوم D يف حنطة اخلبز ال�شنف �شابربيك«.

الهاجري،  علي  خالد  الباحثون  قدم  فيما 

عبده،  الدين  �شيخ  اأنور  اأباح�شني،  علي  اأ�شماء 

البيني  »التقييم  العلي �شادق بحثًا بعنوان  وعبد 

 املتكامل لن�شاط ا�شتغالل احل�شى يف دولة قطر«.

وقدم الباحثان فرا�ض �شلطان العزة وعايد �شاكر 

بوا�شطة  ال�شميد  »حفظ  بعنوان  بحثًا  عمرو 

اخلوا�ض  على  تاأثريها  ودرا�شة  جاما  اأ�شعة 

�شتة  خالل  لل�شميد  والريولوجية  الفزيوكيماوية 

اأ�شهر فرتة تخزين«.

كما قدم الباحثون اإبراهيم حممد الروا�شدة، 

ن�رشي اإبراهيم حداد، واأحمد عمري بحثا بعنوان 

من  القي�شوم  ملجتمعات  الوراثي  التنوع  »حتليل 

الطويل  اال�شكال  تعدد  تقنية  با�شتخدام  ردن  االأ

للقطع امل�شخمة«. 

وحممد  رمان  اأبو  �شعيد  الباحثان  وقدم 

اخليار  كالو�ض  »ا�شتجابة  بعنوان  بحثًا  �شوان 

جهاد امللحي«. لالإ

يف حني قدم الباحثون متارا يو�شف املو�شى، 

حيدر عبد اهلل الدومي، ورميا ح�شني م�شعل بحثًا 

الفتيات  عند  الغذائية  »اال�شطرابات  بعنوان 

املراهقات«.

بينما قدم الباحثون عز الدين عي�شى اقطيط، 

حممد اإبراهيم امل�رشي، ور�شوان حممود بركات 

بحثا بعنوان »كفاءة عزالت حملية فل�شطينية من 

احليوية  املكافحة  يف   Nommuraea rileyi الفطر 

لعثة ثمار البندورة«.

الباحثان وفاء رزوق و بينوا غابريال  وقدم 

القمح  اإنتاج  اإدارة  خيارات  »تقييم  بعنوان  بحثًا 

النموذج  با�شتعمال  اجلزائر  يف  تيارت  مبنطقة 

.»DSSAT
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ترفيعات

اجلدوع،  عبداهلل  نورالهدى  ن�شة  الآ ترفيع  مت 

بحاث  والأ الدرا�شات  مركز  يف  املوظفة 

الدرجة  من  )ب(  الفئة  اإىل  ال�شوتية، 

الثالثة.

تهاين

رزق ال�شيد كايد زبيدي، املوظف يف دائرة املطاعم 

واملقا�شف، مبولود اأ�شماه )حممد(. 

كلية  يف  املوظف  حبيب،  حممد  ال�شيد  رزق 

اأ�شماها  مبولودة  العليا،  الدرا�شات 

)يا�شمني(. 

املوظف  ال�شمادي  فار�س  الزميل  خطوبة   متت 

اجلامعة  احلا�شوب/م�شت�شفى  مكتب  يف 

كلية  يف  املوظفة  الزغول  اآلء  الزميلة  على 

الهند�شة والتكنولوجيا.

تعاز

رائد  الزميل  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل 

عزت املوظف يف عمادة �شوؤون الطلبة .

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيدة عبري 

/ الإجنليزية  اللغة  �شعبة  املدر�شة يف  بربور 

مركز اللغات.

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميل احمد اأبو 

املالية يف وحدة  وراق  الأ العي�س رئي�س �شعبة 

ال�شناديق املالية .

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور خليل 

نتاج احليواين  �شتاذ يف ق�شم الإ ال�شوابكة الأ

يف كلية الزراعة .

اجتماعيات ،،،

اجلامعة- �شدر عن عمادة البحث العلمي يف 

املجلة  من  الثالث  العدد  اخلام�ض  املجلد  اجلامعة 

ردنية يف العلوم الزراعية. االأ

يراأ�ض  التي  املجلة  من  العدد  هذا  وا�شتمل 

جمموعة  على  دويري  حممود  الدكتور  حتريرها 

من الدرا�شات والبحوث يف جمال العلوم الزراعية 

باللغتني العربية واالإجنليزية.

حيث قدم الباحث خالد مو�شى العب�شي بحثًا 

وتداخلهما  ادنني  وبنزل  االيثيقون  تاأثري  بعنوان 

�شبري  »اي�ض  التفاح  �شنفي  يف  اخلف  �شدة  على 

دل�ش�ض« و »ايدارد«.

احمد  الكرابلية،  عماد  الباحثون  وقدم 

الرمياوي، ودوخي احلنيطي بحثًا بعنوان »مناذج 

املوؤثرة  العوامل  لتحديد  احتمالية  لوغاريتمية 

قليلة  املناطق  يف  ال�شعري  اإنتاج  تقنيات  تبني  يف 

مطار«. االأ

بينما قدم الباحثون ر�شا �شبلي، دانا عوي�ض، 

علمية  ملحوظة  �شطناوي  وحممد  عريفج،  خليل 

حول »اكثار العكوب بوا�شطة البذور«.

باوزير  عمر  اأحمد  العزيز  عبد  الباحث  وقدم 

نتاجية  لالإ الوراثي  »التحليل  بعنوان  بحثًا 

ومكوناتها يف الذرة البي�شاء«.

كما قدم الباحثون رزق ب�شري- �شليمية، مراد 

درا�شة  كااليت�ش�ض  ك.  وباناغيوت�ض  عواد،  ك. 

ردنية �سدور املجلة االأ

 يف العلوم الزراعية

بعنوان »الب�شمة الوراثية لبع�ض اأ�شناف الزيتون 

بينها  االختالفات  معرفة  طريق  عن  الفل�شطينية 

على م�شتوى النيوكليوتيدة الواحدة«.

نواف  و  �شناق  كامل  هايل  الباحثان  وقدم 

الذبابة  »اأ�رشار  بعنوان  بحثًا  افريحات  حممد 

البي�شاء على تبادل الغازات لنبات اخليار«.

تهتموين،  عماد  حممد  الباحثون  قدم  فيما 

بعنوان  درا�شة  �شعدون  واإ�شماعيل  حميد،  خالد 

بي�ض  »املكافحة احليوية ملر�ض التعفن القطني االأ

كتينوماي�شيتات املحللة للكايتني حتت  با�شتخدام االأ

ردن«. ظروف املخترب والبيت الزجاجي يف االأ

ال�شوابكة، �شقر حرز  الباحثون خليل  وقدم 

درا�شة  زكريا  وهنا  فطافطة،  الرحمن  عبد  اهلل، 

 B1 فال   االأ ب�شموم  امللوثة  عالف  االأ »اأثر  بعنوان 

على حمتوى حام�ض اللينولييك متعاقب الروابط 

دجاج  طيور  اأداء  وكفاءة  حلوم  يف  املزدوجة 

اللحم«.

يف حني قدم الباحثون غياث م�شباح �شمينة، 

عبيدة �شعيد العبد اهلل، وحممد عبد الرحمن حممد 

درا�شة بعنوان »تاأثري التجفيف الطبيعي والتخليل 

على حم�ض اأ�شكوربيك والفينوالت الكلية والن�شاط 

احللوة  اخل�رشاء  الفليفلة  يف  ك�شدة  لالأ امل�شاد 

واحلارة«.

�شلمان  حم�شن  عبا�ض  الباحث  وقدم 

احلميداوي بحثًا بعنوان »تاأثري معامالت التقليم 

وقلف  براعم  مب�شتخل�شي  والر�ض  ال�شيفي 

ال�شف�شاف يف نوعية وحا�شل العنب من ال�شنف 

كمايل«.

�ضدارات اإ


