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الجامعة األردنية تنعى ا
العالمة الدكتور نهاد الﻤوسى
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -بمزي من الحزن واألسى ،ينعى رئيس الجامعة األردنية ال كتور
نذير عبي ات وأسرة الجامعة ،أستاذ النحو واللسانيات ،ا
العّلمة ال كتور نهاد الموسى ،الذي انتقل إلى
ردحمة هللا تعالى مساء أمس الجمعة عن عمر تجاوز ثمانين عا ًما.
يُذكر أن نهاد الموسى نحوي ولساني وتربوي وإداري وأكاديمي ،ارتبطت سيرته العلمية بالجامعة
األردنية على م ار  03عا ًما ،شغل أثناءها رتبة األستاذية منذ عام .4255
وعمل الموسى في تلك األثناء رئيسًا لقسم ال راسات العليا للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ورئيسا لقسم
اللغة العربية وآدابها ،وعمي ًا لكلية اآلداب في الجامعة.
ونشر الموسى دراساته المبكرة في النحو العربي في ال وريات الجامعية األكاديمية ،ومن مؤلفاته في
هذا الشأن ،كتابه "في تاريخ العربية :أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي" ،وكتابه "الصورة
والصيرورة :بصائر في أدحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي" ،وع د آخر من الكتب
والمؤلفات الغنياة معرفياًا.
وأسهم ال كتور نهاد الموسى في تطوير مناهج اللغة العربية وتأليف كتبها في كلٍّ من األردن و ُعمان
واليمن ،وسبق له أن كان رئيسًا للجنة خبراء اللغة العربية في مؤتمر التطوير التربوي في األردن
( ،)4257ومستشارًا لفرق تأليف كتب اللغة العربية نحو االقتصاد المعرفي ( )3553/3550في
األردن ،كما عمل مستشارًا لليونسكو لتعليم العربية في الصين ( ،)4255وأنشأ في هذا الحقل كتابه
"األساليب؛ مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية".
إلى جانب ذلك ،كان الموسى عض ًوا في هيئات تحرير ع د من ال وريات األكاديمية ،وعض ًوا في
لجنة تحكيم جائزة الملك فيصل ،وهو كذلك عضو في مجلس أمناء جامعة إرب األهلية ،ومجلس أمناء
مركز الملك عب هللا بن عب العزيز ال ولي لخ مة اللغة العربية.
وتتلمذ على ي يه في هذه السيرة الممت ة كثير من ال ُمشتغلين في الفضاءين التعليمي والجامعي ،كما
أشرف على زهاء سبعين رسالة جامعية ُعنيت بظواهر وقضايا اللغة العربية ُمق ا مة للحصول على
درجتي الماجستير وال كتوراه.
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ومن مؤلفاته األخر في اللغة العربية "نظرية النحو العربي :في ضوء مناهج النظر اللغوي
الح يث" ،و"قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي" و"العربية نحو توصيف ج ي في ضوء
اللسانيات الحاسوبية"" ،اللغة العربية في العصر الح يث :قيم الثبوت وقو التحول".
أخبار األردنية  /ال ستور  /عين نيوز  /عمان نت  /األنباط

"األردنية" توقع اتفاقيتين لتدريب طلبة األقسام األكاديﻤية في "علوم التأهيل"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -وقعت الجامعة األردنية اليوم اتفاقيتين ،األولى منهما مع جمعية
الحسين  /مركز األردن للت ريب وال مج الشامل ،واألخر مع مركز سي ة السّلم لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،به ف تق يم ت ريب عملي لطلبة األقسام األكاديمية في كلية علوم التأهيل في الجامعة.
ووقع االتفاقيتين عن الجامعة نائب رئيسها لشؤون الكليات العلمية ال كتورة إنعام خلف ،وعن الجمعية
م يرتها التنفيذية "آني ميزاغوبيان أبو دحنا" ،وعن المركز م يره األب ال كتور "شوقي بطريان"،
وذلك بحضور عمي كلية علوم التأهيل ال كتور زياد دحوام ة.
وتنُصا االتفاقيتان على الت ريب العملي لطلبة كلية علوم التأهيل في الجامعة في مجاالت العّلج
الطبيعي والعّلج الوظيفي واألطراف االصطناعية واألجهزة المساع ة والسمع والنطق في كل من
الجمعية والمركز من خّلل توفير برامج ت ريبية وتهيئة الظروف المناسبة للطلبة المت ريبن للتعامل
مع مختلف الحاالت المرضية والتح يات الحركية.
هذا وتركز االتفاقيتان على تمكين الطلبة من المشاركة في تقييم الحاالت المرضية ،ووضع الخطط
العّلجية ،واختيار الوسائل العّلجية المناسبة وتطبيقها ،وصناعة األطراف االصطناعية واألجهزة
المسان ة ،واالطّلع والمساهمة في عمل الفريق التأهيلي أو الطبي في الجمعية ،وتعزيز التواصل مع
أعضاء الفريق التأهيلي ،والتواصل مع أهالي المرضى الخاضعين للعّلج ،والمشاركة في إع اد
البرامج التعليمية ال ُموجاهة للمرضى وذويهم ،وعّلج المرضى.
يُذكر ا
أن جمعية "الحسين" منظمة غير دحكومية متخصصة في مجال التنمية المجتمعية الشاملة
وأنشئت عام  ،4274وتسعى إلى معالجة النقص في الخ مات ال ُمق ا مة لألشخاص ذوي االدحتياجات
الخاصة وأسرهم والمقيمين كافة في جميع أرجاء الوطن.
كما تج ر اإلشارة إلى ا
أن مركز سي ة السّلم أُسس عام  3554ويسعى إلى توعية المجتمع األردني
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووجوب ادحترام دحقوقهم من خّلل التأكي على الحوار والعمل
التطوعي بين مختلف المراكز المجتمعية وممثليها ،وكذلك تق يم خ مات طبية وتأهيلية شاملة لذوي
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اإلعاقة من خّلل اللجان التطوعية ،وإبراز أهمية مشاركتهم في عملية التنمية ،إضافة إلى توفير
خ مات ت ريب عملي للطلبة المتخصصين في مجال علوم التأهيل.
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أخبار األردنية  /األنباط

الﻤركز الثقافي اإلسالمي :عطاء ال ينضب
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة – قال م ير المركز الثقافي اإلسّلمي في الجامعة
األردنية ال كتور محمود الش يفات ا
إن المركز قام بالع ي من األنشطة التي أسهمت في تحقيق الفائ ة
على المجتمع المحلي والخارجي.
وأشار إلى ا
أن تلك اإلسهامات تتو ازع على ثّلثة محاور ،يتمثال األ اول منها في تعزيز ال ورات
واألنشطة التي يقوم بها المركز من خّلل التعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمق سات اإلسّلمية
في جميع المجاالت ،لغايات تنظيم العملية الت ريسية والت ريبية واألنشطة في المركز ،وعق دورات
تأهيلية للم رسات المتطوعات بالتعاون مع دائرة اإلفتاء العام ،وإنشاء برنامج خاص ب ورات المركز
باستخ ام برنامج  Teamsب الً من برنامج  zoomوذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات
وكلية الملك عب هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنياة.
كما جر إع اد خطط دراسية لجميع ال ورات الت ريبية في المركز ،دحيث بلغ ع د ال ورات لطلبة
الجامعة والمجتمع المحلي ( )56دورة في العلوم الشرعية و( )57دورة في مستويات التّلوة
والتجوي  ،خّلل الفصل الثاني  ،3533/3534مع اإلشارة إلى أنُّه سيُصار إلى إع اد إدحصائياات
مفصالة دحال االنتهاء منها.
وق تخرج من ال ورات جميعها التي عق ها المركز خّلل الفصل ال راس اي األول ،3533/3534
( )376طالبا ً وطالبة ،إضافة إلى ( )353طالبة من دولة فلسطين ،و( )76طالبة من دولة
قرغيزستان والجمهوريات اإلسّلمية عبر برنامج  ،zoomوبلغ ع د الطالبات ال ُمجازات في القرآن
الكريم بإدح القراءات العشر خّلل الفصل األول ( )55طالبة ،أما فيما يتعلق بإدحصائية الفصل
ال ا راس اي الثاني فسيُعمل على إنجازها دحين االنتهاء من ال ورات المنعق ة دحالياًا.
وعق المركز الع ي من األنشطة ،تضمنت محاضرات ودروس وأسابيع ثقافية ،وبرامج إذاعية تً ا
بث
على إذاعة الجامعة األردنية وإذاعة مجمع اللغة العربية ،وعق دروسًا في الوعظ واإلرشاد واإلعجاز
ب الع ي من جلسات ختم القرآن الكريم أسبوعياًا.
العلمي ورتا َ
كما ا
إن اجتماع المركز ُعق مرتين خّلل العام الجامعي  ،3533/3534مع عق يوم علمي للتعريف
ب َعلَ ٍم من أعّلم الوسطية واال عت ال في المملكة ،دحيث وقع االختيار للح يث عن جّللة الملك عب هللا
الثاني ابن الحسين المعظم تحت عنوان "جهود جّللة الملك عب هللا الثاني ابن الحسين في السّلم
العالمي والوئام بين األديان" ،وادحتفل المركز أيضًا بذكر اإلسراء والمعراج ،وذكر معركة
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الكرامة ،ويوم األم ،وأقام إفطارات رمضانية لأليتام ،ونفاذ صيانة لمبنى المركز مع تصنيف قاعاته
وتسميتها بأسماء كبار الصحابة واألئمة رضوان هللا عليهم.
أما المحور الثاني دحسب ش يفات ،فق تمثل باألنشطة وال روس والمحاضرات التي ُعق ت في مسج
الجامعة ،دحيث نُظامت شؤون الخطابة يوم الجمعة بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمق سات
اإلسّلمية ،و ُعق ت دروس أسبوعية ويومية في الوعظ واإلرشاد األسري أوقات صّلة الفجر والظهر
والعصر ،ودورات ت ريبية للذكور في مستويات التّلوة والتجوي  ،كما وقع االدحتفال بعي الفطر تحت
رعاية رئيس الجامعة ،وإقامة دحفل المول النبوي برعاية وزير األوقاف والشؤون والمق سات
اإلسّلمية.
وعن المحور الثالث ،أضاف ش يفات بأناه يتعلق بتفعيل دور المركز الثقافي اإلسّلمي في تق يم ال عم
للطلبة الفقراء وطلبة الشعوب اإلسّلمية ،من خّلل دفع رسوم الطلبة ال ُمتعثارين وذوي االدحتياجات
ُرف مبلغ رسوم
الخاصة من صن وق الطلبة األردنيين وطلبة الشعوب اإلسّلمية الفقراء ،دحيث ص ِ
ُرف مبلغ رسوم طلبة الشعوب
الطلبة األردنيين غير المس دة وبح أعلى ( )555دينار ،وص ِ
اإلسّلمية غير المس دة وبح أعلى ( )535دينار ،كما استفاد من صن وق الطلبة األردنيين ()446
طالبًا ،كما استفاد من صن وق طلبة الشعوب اإلسّلمية ( )36طالبًا ،إضافة إلى اقامة إفطارات
رمضانية لطلبة الشعوب اإلسّلمية.
ولفت ش يفات أنه يوج في مسج الجامعة أربعة صناديق مغلقة خاصة بالتبرعات ،بحيث تُفتح من
قبل لجنة ُمش اكلة لهذه الغايات ،ثم تودع المبالغ النق ية الموجودة في الصناديق في دحساب أمانات
تبرعات المركز الثقافي اإلسّلمي التابع لصن وق التبرعات في ودح ة الصناديق المالية في الجامعة.
ويُذكر ا
أن المركز الثقافي اإلسّلمي أنشئ عام 4253م بموجب إرادة ملكية سامية ،ويسعى إلى
تحقيق طمودحات متع دة ،من أهمها االهتمام بتعليم القرآن الكريم وتجوي ه وعق ال ورات المتعلقة به،
وعق الن وات والمحاضرات والمؤتمرات والمسابقات وال راسات المختلفة ،والمساهمة في البرامج
التعليمية والمهنية والخيرية لخ مة المجتمع المحلي والجامعي ،وتنظيم الخطابة والت ريس في مسج
الجامعة ،ووضع برامج مهنية وت ريبية ومكتبية مختلفة ،ومساع ة طلبة الجامعة ال ارسين من أبناء
الشعوب العربية اإلسّلمية والعالميـة من خّلل صن وق خاص بالطلبة.
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الغ

مثقفون وأكاديﻤيون ينعون الﻤوسى :حارس العربية األمين
ترجال فارس من فرسان اللغة العربية ،وأستاذ النحو واللسانيات األستاذ ال كتور نهاد الموسى ،وق
نعاه أكاديميون ومثقفون وزمّلؤه وطّلبه ،واصفين الموسى أنه “الحارس األمين على اللغة العربية،
رمزا من رموز علم النحو واللسانيات ،وق أمضى عمره في البحث والحفريات اللغوية ،والت ريس
واإلشراف على طلبة ال راسات العليا” ،مؤك ا على أن ردحيل قامة من قامات اللغة العربية هو
خسارة كبيرة ،فق كان عّلمة في تخصصه ويسعى باستمرار إلى تطوير نفسه علميا ،وأعطى جل
وقته لّلهتمام بالعربية ونحوها وصرفها ،وأشار طّلب الموسى إلى أنهم يشعرون بـ”اليتم الحقيقي،
بع ردحيل الموسى”.
ال كتور ابراهيم السعافين الذي تزامل مع الموسى في الجامعة األردنية كتب على صحفة التواصل
االجتماعي قائّل “يردحل الص يق العزيز ال ازميل ال كتور نهاد الموسى ،وبردحيله يترجال فارسٌ نبيل”،
مشيرا إلى انه جمعته به صحبة دامت قريبًا من ستاة عقود ،فق “عرفت هذا الراجل العصامي الذي
ش ا
ق الصخر ،وأصبح العلم الفرد في مجال تخصاصه ،تلهج بفضله ألسنة العلماء واألساتذة
ا
والطّلب”.
ً
ً
ً
ً
ً
كان عال ًما جليّل ،وأستاذا ق يرًا وص يقا دحمي ًما ،ولسانًا فصيحًا ومتح ا ثا لبقا وجليسًا أنيسًا دافئًا.
ا
إن فق أبي إياد خسارة وأ ا
ي خسارة .كانت زيارتي األخيرة له بصحبة الص يق ال كتور مح ام شاهين
أشبه بزيارة وداع ،قرأت على مسامعه بحضور عائلته براءة منحه الوسام الملكي وسام التمياز من
ال ا رجة األولى .ق ا رت أناه كان يسمع ويسع  ،ردحمك هللا يا أبا إياد ردحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته.
نحن محزونون لفق ك أيها العالم النابيل ،وأنت دح اي بميراثك العلم اي الكبير وبسجاياك العظيمة التي
وراثتها لألجيال.
وزيرة الثقافة نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ،العّلمة أ.د نهاد الموسى ،أستاذ النحو واللسانيات،
الذي انتقل إلى ردحمة هللا أول من أمس الجمعة عن عمر جاوز الثمانين عاما ،قائلة ننعى األكاديمي
وشيخ النحاة العرب المعاصرين ،د.أ نهاد الموسى ،الذي أرسى م رسة في الوعي والفهم البعي عن
التقلي والنمطية ،و ُعرف بوعيه وطردحه المتميز كأستاذ جامعي ورمز من رموز علم النحو
واللسانيات ،مبينة انه بردحيل الموسى خسرنا وادح ا من الذين ق موا اللغة العربية للعرب وللعالم
بأجمل وأمتع القوالب واألساليب والصيغ ،وأدح أهم األشخاص الذين أظهروا جماليات واستخ امات
العربية في التفكير والتعبير والحوار ،تاركا بصماته التج ي ية في علومها وآدابها.
ُ
عرفت األستاذ ال كتور نهاد الموسى من خّلل مؤلفاته إلى
وكتب الناق ال كتور زياد أبو لبن قائّل “
أن دحالفني الحظ أن يكون أدح أساتذتي في مردحلة ال كتوراه في الجامعة األردنية في ب اية األلفية
الثانية ،وق شغفني دح يثه الفصيح باللغة العربية ،ولم أسمعه مراة يتح ث باللهجة العامية المحكية،
وكنت أسأل نفسي كيف يا تر (يفصحن) نكتة بالعامية ،ويُلقيها على مسامع أص قائه ومحبيه؟ هذا
من باب الطرافة!
كان دح يثه وما يزال يأسر القلوب ،ويشغلك بالبحث في اللغة العربية وجمالياتها ،بل يحببك باللغة دحبا
يزي في معارفك وعلومك وآدابك ،وق أمضى أستاذي عمره في البحث والحفريات اللغوية،
والت ريس واإلشراف على طلبة ال راسات العليا في ع د من الجامعات.
لق كان يطرح علينا -نحن طلبة ال كتوراه -مسألة أو مسائل في اللغة ،فيحرك فينا الساكن ،ويثير
السؤال تلو السؤال ،فيج فينا دحراكا م فوعا بحب االستزادة من علمه ،وشغفا إلى دح يث ال ينتهي،
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كان ودودا محبا لطلبته ،مشفقا علينا أيما اشفاق في السعي إلى كتابة األبحاث التي تتباع قضايا اللغة
العربية الح يثة ،شغلنا بعلمه وأدبه وخلقه ،فكنا نتمثل دحركات ي يه التي تُعي للحروف ضبطها،
وننطق بفصادحة اللغة كما ينطقها”.
كما كتبت الشاعرة والقاصة أمل المشايخ قائلة “كنت في نهاية السنة الثانية في الجامعة وكان المساق
في الصرف العربي ،قال لنا :ورد في كتب اللغة ا
أن تصغير إبراهيم بريهيم أو أبيره أياهما تفضلون؟
قلت :بريهيم قال لماذا؟ قلت :ألناها أكثر داللة على األصل .أفردحته اإلجابة وكان فصّل دراسيا مختلفا
إذ تقف على شاطئ بحر العربية مع أستاذ بقامة نهاد الموسى .يردحل اليوم أستاذنا المفضال ويترك
وراءه تاري ًخا من العلم والتاربية والنابل وجميل الخلق .إلى جنات واسعات وارفات تستقبلك مّلئكة
ً
استقباال يليق باسمك وتعجز عنه دحروفي القاصرات”.
الساماء
ادي مختص برثاء األدحياء،
من جانبه كتب ال كتور الشاعر والناق دحكمت النوايسة قائّل “أنا م َ
مختصٌ بالخوف عليهم منهم… ولم تكن في دحياتك من هؤالء ،فق كنت غيرهم ،كانت الصيغة
األولى المبهرة في سؤالك في النحو :اكتبا ،ولم تقل :اكتب كذا وكذا… .وعن ما تأملت صيغة األمر،
وج تنا غير وادح أو اثنين ،فمن هؤالء الذين يخاطبهم المعلام بصيغة المثنى في أمره؟؟”.
ت… شيء ما تسلال إلى
على يميني زميلة ،وفي أقصى القاعة زميلة… قلت وج تها .إناها أنتَ وأن ِ
نفسي ،فقلت لعلاه أستاذي ،فأنا ال أنبهر بالساماع ،فأغلبه مبالغ فيه ،وهالتك عالية ولكنني ال أنبهر
بالهاالت… وفي الوقوف على صيغة األمر تلك ،أدركت أنك أستاذي ،وتغير الطفل المشاكس الذي
يسكنني ،وتحولت إلى تلميذ… يحاول أن يكون نجيبا…
عن ما تكون صيغة السؤال للمثنى؛ لشمول المذكر والمؤنث ،يكون وراء ذلك ما وراءه من نظر،
وعرضت األمر على تربيتي ال ينية القرآنية ،فلم أج في ذلك ما يمنع ،فنون النسوة مختصة ،وواو
الجماعة مختصا أيضا… والنساء ال يكن هن اللواتي يسرجن الخيول ويحملن السيوف ،وال ا
هن
اللواتي يتح املن ثقل المعارك :قراراتها وردحاها..
وإذن ،سأكتب كوني وادح ا من االثنين ،وستكتب زميلتي كذلك مرتادحة الضمير..
وعن ما أتحصل على العّلمة الكاملة في االختبار ،لم يكن األمر يعنيني ،فأنا لست درايسا ،أنا س اماع
عن ما يكون الذي يُملى يستح ا
ق السمع… في االختبار كانت كلماتك مطبوعة أمامي ،هكذا ،كأناني
أسمع وأر إليك بسمتك ووقارك تُملي علينا ،وتأسرنا باللغة الهادئة الراصينة”.
ومن فلسطين كتاب ال كتور عادل االسطى يودع ال كتور نهاد الموسى يقول “تتلمذت على ي ال كتور
نهاد منذ كنت طالب بكالوريوس في الجامعة األردنية بين 4273و ،4276ف رست عن ه مادتي
الصرف والنحو ج ،ورسبت في األولى وأع تها ألدحصل في المرة الثانية على أعلى عّلمة في
الشعبة  ،وعن ما ع ت إلى الجامعة نفسها ألدرس الماجستير درست عن ه موضوعا في النحو هو باب
“الصفة” وفي أثناء دراستي الثانية تعرفت إليه عن قرب .كنا ستة طّلب درسنا المادة في مكتبة قسم
اللغة العربية ،وكان يكرمنا ويطلب لنا القهوة والشاي ويعاملنا على أننا زمّلء الدحقون له .في األيام
الماطرة كان يسألنا عن طريق عودتنا ويب ي استع اده ليقل من كان طريقه الطريق نفسه.
مرة وأنا أتح ث معه أمام مبنى قسم اللغات سألني عما أنوي فعله بع الحصول على الماجستير،
فأجبته بأنني سأعود إلى نابلس أواصل دحياتي فيها في السلك التعليمي ،فعقب مازدحا (لو عاد بي
العمر إلى مثل عمرك لسرت في طريق آخر).
تق ير ال كتور نهاد لطّلبه وادحترامه لهم ومعاملتهم على أنهم زمّلء الدحقون له ،وهو ما تحقق
لبعضهم ،دحكم سلوكي في تعاملي مع طّلب الماجستير في الجامعة إال أقلهم..
كان ال كتور عّلمة في تخصصه سعى باستمرار إلى تطوير نفسه علميا ،فسافر إلى جامعات عالمية
ليقضي فيها سنوات تفرغه العلمية ،وأعطى جل وقته لّلهتمام بالعربية ونحوها وصرفها ،عن ما
كنت ألتقي بطّلبه الذين زاملوني في قسم اللغة العربية كنا نذكره بالخير وعن ما يزوره هؤالء في
أثناء سفرهم للقائه كنت أطلب منهم أن يبلغوه تحياتي .األستاذ ال كتور نهاد الموسى وداعا”.
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ال كتور زياد الزعبي نعى بقوله“ ،ردحم هللا أستاذنا ال كتور نهاد الموسى العالم األنيس المؤنس
وأدخله فسيح جناته وجزاه هللا عن العربية خير جزاء” ،فيما كتب أستاذ األدب الح يث ،قسم اللغة
العربية وآدابها -كلية اآلداب في جامعة اليرموك ال كتور نبيل دح اد قائّل “ينعى كرسي عرار
لل راسات الثقافية واألدبية في جامعة اليرموك بمزي من الحزن واألسى العالم اللغوي الجليل
واألكاديمي الكبير :األستاذ ال كتور نهاد الموسى ،وإذ نستذكر عطاءه العلمي المتميز وإسهامه
المتفاني في خ مة اللغة العربية وأبنائها لن عو هللا أن يتغم ه بواسع ردحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته
وآله وذويه وطّلبه ومري يه وزمّلءه وكل من تتلمذ على ي يه جميل الصبر ودحسن العزاء”.
أما عضو مجلس أمناء جامعة الحسين بن طّلل األستاذ ال كتور سلطان المعاني يقول “تعود صلتي
بأستاذي إلى العام 4254م ،دحيث تتلمذت على ي يه في الجامعة األردنية في مادة نحو  ،5وكان أن
طلب إلينا قراءة بحثه دحول (االستثناء) في مجلة دراسات ،وكان البحث ينوف على  75صفحة،
وكان علينا تلخيص البحث في صفحة وادح ة ،وكنا وقتها نكتب بخط الي  ،وكنت ق نلت العّلمة
األعلى بين الطّلب ،دحيث أثنى على التلخيص وطلب إلي قراءته أمام الطلبة .ردحم هللا أستاذ األجيال
وجزاه عنا خير الجزاء ،وأدخله فسيح جناته”.
أستاذ اللسانيات التطبيقية في الجامعة الهاشمية عيسى برهومه كتب“ :ما أصعب أن أصوغ نعيا في
شيخي وأستاذي نهاد الموسى! ،وأنا الذي كنت أستظل بنور دحضوره ،وبهاء بيانه ،أناى لوادح مثلي
أن يسترف التماسك دحيال هذا النبأ الجلل؟؟ ،وكيف يمكن أن أج امع ما تبعثر من أشّلء الذكريات؟،
تتقازم كل الحروف -أستاذنا -أمام مرآك السني ،كنت تعلمنا أن اللغة شموخ وسمو وهوية ناطقة،
فترعرعنا على شغفها ودحراسة دحرمتها من صروف ال هر وص أ العجمة ،يا أبانا .نشعر باليتم
الحقيقي ،وكل الطرق اآلن لن تؤدي إال إلى الفاجعة ،وأغصان الروح ذابلة ،ودحروف اللغة تعزف
لحن الوداع على سادنها وأبي بج تها وموسيقار البيان”.
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ال ستور

تكريم الفائزين بجائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة اإلبداعية
أك رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط ال كتور يعقوب ناصر ال ين أن تحقيق اله ف األسمى
من عملية التمكين القائمة على المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل األردن يكون بتفعيل دور الشباب
في القطاعات كافة ،وفتح مجاالت اإلب اع والتميز والريادة .وقال خّلل دحفل إعّلن الفائزين بجائزة
«ال كتور يعقوب ناصر ال ين للقراءة الحرة والكتابة اإلب اعية – في موسمها األول» ،إن اله ف من
الجائزة هو تنمية الق رات المعرفية ل الطلبة ،وتعميق ارتباطهم بلغتهم الجميلة ،وهويتهم األصيلة،
وتفاعلهم مع قضايا أمتهم وشؤون دحياتهم .ودحول إب اعات الطلبة المشاركين ،قال ال كتور ناصر
ال ين إن بعض المضامين ق المست الوج ان والعقل؛ إذ إنها أظهرت تلك المسادحة من التنازع بين
اليأس واألمل ،وبين الضعف والقوة ،وبين ضيق الواقع وردحابة التغيير .وطالب ال كتور ناصر
ال ين خّلل الحفل الذي دحضره كل من رئيسة هيئة الم يرين ال كتورة سناء شقوارة ،ورئيسة الجامعة
ال كتورة سّلم المحادين ،باكتشاف الروح الكامنة في مشاعر الشباب ،وعواطفهم ،وأدحاسيسهم ،وما
ي ور في خل هم من أفكار عن الحياة ،وارتباطها بعمليات التطوير ،والتح يث ،واإلصّلح ،والتنمية
الشاملة .كما دحضر الحفل الذي أدارته عضو هيئة الت ريس في كلية اآلداب والعلوم ،وعضو لجنة
المسابقة ال كتورة جمانة السالم ،رؤساء جامعات ،وكتاب ،وروائيون وإعّلميون ،وقيادات المجتمع
المحلي ،وأعضاء هيئة الت ريس والطلبة .ب وره ،قال رئيس لجنة الجائزة ،عمي كلية اآلداب والعلوم
ال كتور أدحم موسى إن هذه الجائزة التي أطلقت بالتزامن مع االدحتفال باليوم العالمي للغة العربية ،
قامت من أجل البحث عن المتميزين في مجاالت كتابة الـمقال ،والقصَّة ،والقرا َءة ،لتكريمهم،
وتشجيعهم على َمزيِ من اإلب اع.
وفازبالجائزة ؟؟ طلبة ،موزعين على  5محاور هي:
مسابقة القراءة الحرة:
الفائزة بالمركز األول :الطالبة سارة عطري من جامعة الزرقاء الخاصة ،وبالمركز الثاني :الطالبة
ليان عودة من الجامعة الهاشمية ،وبالمركز الثالث :الطالبة رهف زربا من الجامعة األردنية.
مسابقة كتابة القصة القصيرة:
الفائزة بالمركز األول :الطالبة خزامى العبابنة من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن قصتها(:
قرية كرمة العنب) ،وبالمركز الثاني :الطالبة لجين عمر المحارمة من جامعة الحسين التقنية ،عن
قصتها( :الردحلة األخيرة) ،وتقاسمت المركز الثالث كل من :الطالبة مّلك إبراهيم الرجبي ،من
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،عن قصاتها( :أتستأصل الذكر ) ،والطالبة لينا إدحسان الحمي
من جامعة الزيتونة األردنية ،عن قصاتها( :إيفين).
الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

| P a g e 44

مسابقة كتابة المقالة:
الفائز بالمركز األول :الطالب مثنى ماهر عتاال من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،عن مقالته:
(م ا عو الكمال) ،وبالمركز الثاني :الطالب محم عب الهروط من الجامعة األلمانية األردنية ،عن
مقالته( :شهوة الشهرة ووهم النجاح) ،وبالمركز الثالث :الطالب فارس سليمان عضيبات من جامعة
الحسين التقنية ،عن مقالته( :ع تَ متأخرًا) .وتخلال دحفل الجائزة الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة
على روح عضو مجلس أمناء الجامعة األسبق ،وأستاذ علم النحو واللسان العربيين في الجامعة
األردنية ،األستاذ ال كتور نهاد الموسى.
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طلبة نيوز

الﻤيتافيرس ومستقبل التعليم الجامعي
أ.د.يونس مقدادي
لق كانت جائحة كورونا هي ب اية التحول نحو التعليم الجامعي عن بُع ومن خّلل استخ ام ع ة
تقنيات معروفة للجميع عبر شبكة االنترنت لتمكين الجامعات من تأدية رسالتها التعليمية والتعلمية
على الرغم من خبراتها وامكانياتها المتواضعة في التعليم االفتراضي والتي ما زالت وألسباب ع ي ة
ومعروفة للجميع  ،ولكن ال ننكر بإن هناك محاوالت من الجامعات بالبحث عن أفضل التقنيات
لقناعات البعض منها بإن التعليم عن بُع هو أدح الخيارات المطرودحة وبقوة ل مجه في منظومة
التعليم الوجاهي مما دفع الع ي من أصحاب الرأي واالختصاص في التعليم وبالذات التعليم الجامعي
للتفكير مليا ً لطرح سيناريوهات ومصوغات ته ف إلى الب ء فعليا ً بتبني منظومة التعليم عن بُع كأدح
الخيارات التعليمية المستقبلية في ظل التوجه العالمي نحو المعرفة الرقمية.
وق قرأنا في األونة األخيرة الع ي من المقاالت والتي تناولت موضوع التوجه نحو التعليم
االفتراضي ،والتعليم في عصر المعرفة الرقمية والتي جميعها أك ت بإن التقنيات التي استخ مت في
التعليم عن بُع خّلل فترة الجائحة ما هي اإل تعليم وجاهي ولكن بواسطة تقنيات معينة ومعروفة
وهذه دحقيقية ال ينكرها أدح  ،وعلى الرغم من أن التعليم عن بُع أو االفتراضي يختلف بلفسفته القائمة
على أن الطالب هو بادحثا ً للمعلومة من خّلل مصادر مختلفة للمعرفة الرقمية وليس مستهلكّلً لها كما
هو في التعليم الوجاهي ،مما استوقف الكثير من المتابعين بإن الجامعات كانت تنظر لجائحة كورونا
وتح ياتها على أنها دحالة عابرة دون النظر بتعمق لما هو آتي من تطور تكنولوجي وتقنياته الح يثة
والتي أصبحت محط أهتمام وتبني الجامعات العالمية لها ومنها عالم الميتافيرس في التعليم.
أن هذا العالم االفتراضي الج ي والقائم على تقنيات أفتراضية تعمل ضمن الواقع اإلفتراضي ،VR
أو المعزز  ،ARأو المختلط  ،XRومنصات التعليم والتواصل التي أطلقتها شركتي ميتا
ومايكروسوفت وجميعها أدخلتنا إلى عالم الذكاء االصطناعي في التعليم األفتراضي لمساع ة
الجامعات في تشكيل مستقبل التعليم الجامعي بّل دح ود.
ولتبني هذا العالم الج ي ير الع ي من المختصين بإن تجربة الجامعات بالتعليم عن بُع تركت
مخزونا ً معرفي نتيجة لتجربتها خّلل فترة الجائحة والتي من المفترض االستفادة منها وتوظيفها في
وضع الخطط االستراتيجية المستقبلية بغرض تح ي معالم مستقبل التعليم تماشيا ً مع التحوالت
التكنولوجية العالمية في قطاع التعليم الجامعي ،وهذا األمر أصبح ال يخفى على أدح واألدلة والشواه
كثيرة دحيث نج تسابق الجامعات العالمية إلى تبني تلك التقنيات الح يثة في التعليم لقناعاتهم المؤك ة
بإن المعرفة الرقمية والتعليم الرقمي أصبح أمر واقع .والسؤال الذي يطرح نفسه هل جامعاتنا منتبه
لما يجري من دحولها عالميا ً بما أننا نتكلم عن مواكبة التعليم الجامعي االفتراضي العالمي واالهتمام
بعالمية التعليم وغيره أم ما زلنا نؤمن بالتعليم الوجاهي واألكتفاء بإستخ ام بعض التقنيات والتي
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أصبحت تقلي ية بمفهوم تكنولوجيا التعليم وتردحيل كل هذه التوجهات الج ي ة إلى اشعاراً أخر بما ال
يخ م مصلحة مستقبل التعليم الجامعي.
أن الح يث عن مستقبل التعليم الجامعي ومستج اته ق أستوقفت الع ي من المهتمين والمتابعين للشأن
األكاديمي في الجامعات األردنية بالرغم من تنبؤ الغالبية بإن هذا المستقبل سيصبح أمر واقع وليس
ببعي  ،وعليه يتطلع المتابعين على من هم في موقع المسؤولية في الجامعات االنتباه استع اداً لتهيئة
الجامعات بالوقت المناسب قبل فوات األوان ب الً من االنتظار وضياع فرص التطور والمواكبة في
ظل مستج ات مستقبل التعليم الجامعي االفتراضي.
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