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  یسجل براءة اختراع في الغرسات السنیة" األردنیة"أكادیمي من 
  
  
  
  

مة سجل أستاذ ھندسة االنظ -زكریا الغول 
المیكانیكیة في الجامعة األردنیة الدكتور صالح 
العكور براءة اختراع جدیدة في الغرسات 
السنیة لدى منظمة الملكیة الفكریة العالمیة 

  .التابعة لألمم المتحدة
  

وتتمثل براءة االختراع بغرسات سنیة تستخدم 
في االستعاضة السنیة لمن فقد سنا او اكثر من 

الطبیعیة والیمكن تمییزھا اسنانھ، تشبھ االسنان 
اال باالشعة السینیة، تستخدم منفردة او في 

  .مجموعة على شكل جسر
  

ویتمیز االختراع عما ھو متوفر معروف عالمیا حتى اآلن بأن الغرسة تحوي على حواف حادة 
قاطعة تعمل على حفر عظم الفك للتموضع داخل عظم الفك بشكل ذاتي دون الحاجة لعملیة حفر 

  .الغرسة بشكل مسبقلمكان 
  

وقال العكور إن جمیع العظم المقطوع من عملیة التموضع ذي الخالیا الحیة یتوزع بین اخادید وثنایا 
، اضافة الى وجود نظام .الغرسة السنیة مما یسرع عملیة اعادة التحام العظم حول الغرسة السنیة

یمنع انفصالھا عن بعضھا البعض  تعشیق میكانیكي بین االجزاء المختلفة من الغرسة السنیة بحیث
  .نتیجة عملیة المضغ

  
وأضاف العكور أن العزم الالزم لوضع الغرسة السنیة المخترعة داخل العظم قلیل، بسبب الحواف 

ما یمنح امكانیة لتركیب ھذا النوع من الغرسات . الحادة التي تعمل على قطع العظم بدال من عصره
  .عظام السنیة لمن یعاني من ضعف في بنیة

  
  
  
  

 أخبار الجامعة 

  أخبار األردنیة  -صدى الشعب  - 31الرأي ص  -بترا
  11/2017/ 13                                            االثنین                                                             جلف میدیا 
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ضمن قائمة العلماء وقادة الفكر األبرزعلى مستوى العالم  2016یشار إلى أن العكور اختیر في العام 
، وحاصل على جائزة افضل بروفیسور في مجال "الرؤیة االستراتیجیة العالمیة" من قبل مجموعة 

  .ھندسة الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى قارة اسیا
  

للتمیز في مجال " المفتاح الذھبي "وسام جمعیة الشرف العالمیة  2014ي العام ومنح العكور ف
للتمیز " فاي كابا فاي"منح وسام جمعیة الشرف االمریكیة 2000وفي عام  . الھندسة والتكنولوجیا

  .العلمي واألكادیمي
  

في  2015ام وللعكور عددة براءات اختراع منھا اختراع التوربینة الھوائیة الطائرة سجل في الع
  .المجلة االخباریة التابعة للمرصد التكنولوجي لالمم المتحدة

  
وعمل العكور الحاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة سنترال فلوریدا 

( كاستشاري للعدید من الشركات والھیئات العالمیة واالقلیمیة والمحلیة مثل شركة لوك ھیید مارتن 
Lockheed Martin  ( االمریكیة لصناعة المركبات الفضائیة والطائرات وعدد من شركات

الطیران المنبثقة عن سالح الجو الملكي االردني وایضا مع مجلس البحث العلمي ومركز االبداع 
  .الصناعي في سلطنة ُعمان، وَشغل عددا من المواقع االداریة االكادیمیة في مختلف الجامعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"انطالق مسابقة علماء المستقبل بدورتھا الرابعة في 

  
  

عقدت في الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 
فعالیات الملتقى الرابع إلطالق مسابقة علماء 
المستقبل التي تنظمھا جمعیة ابتكار لتنمیة 
االبداع  بالتعاون مع كلیة العلوم ووزارة 

  .التربیة والتعلیم
   
   

ئبة عمید كلیة العلوم الدكتورة أمل وأكدت نا
العابودي في كلمة ألقتھا خالل الملتقى الذي 
رعاه عالم الذرة الفلسطیني وأحد كبار الرواد 

في علم النانو تكنولوجي في العالم الدكتور منیر نایفة أھمیة انعقاد مثل ھذا النوع من المسابقات التي 
ً، وتھدف إلى تعریف الطلبة  17و 8ما بین تستھدف طلبة مدارس المملكة للفئة العمریة  عاما

بالمنھجیة العلمیة وتنمیة مھارات العلم والتفكیر والبحث العلمي لدیھم، معلنة في ختام كلمتھا 
  .انطالقتھا من الجامعة

   
   

من جھتھا قالت رئیسة الجمعیة الخبیرة التربویة سریا عیّاد إن المسابقة التي تنظم للعام الرابع على 
والي بالتعاون مع مؤسسات أكادیمیة وتربویة تسعى إلى نشر ثقافة البحث العلمي وتعزیزھا في الت

مراحل مبكرة من أعمار الطلبة إلى جانب تعمیق االتجاھات اإلیجابیة نحو تعلم العلوم وربط المعرفة 
  .بالحیاة وحل المشكالت باتباع منھجیة التفكیر العلمي

   
   

الطلبة على التخطیط لمشروعات علمیة مبتكرة والعمل على تنفیذھا؛ وأضافت أن المسابقة تشجع 
األمر الذي من شأنھ دعم وتحسین مستوى تعلیم وتعلم العلوم وتحفیزھم على اإلبداع واالبتكار 

  .والتمیز
   
   

وأشارت عیّاد إلى أن المسابقة تشمل مشاریع الطلبة العملیة في مجاالت الفیزیاء والھندسة، والكیمیاء 
  .تطبیقاتھا، والعلوم الحیاتیة، والصحة، وعلوم األرض والبیئةو
   
   

وأوضحت عیّاد أنھ سیشارك في عملیة تقییم المشاریع نخبة من األساتذة بكلیة العلوم في الجامعة 
األردنیة بمختلف أقسامھا، إضافة إلى مجموعة من الخبراء التربویین والمختصین في مجاالت العلوم 

  .العلوم والھندسة وتدریس
   
   

  11/2017/ 13االثنین                                                                    أخبار األردنیة - السوسنة – 31الرأي ص 
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ونوھت بأن الجمعیة ستقوم بتنظیم سلسلة من الملتقیات في عدد من محافظات المملكة إلطالق 
  .المسابقة والتعریف بھا، بھدف إفساح المجال ألكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة فیھا

   
   

ِم نایفة حول رحلتھ العلمیة والعملیة قّدم خاللھ عرضا شیقا  عن علم النانو إلى وفي طرح فرید للعال
جانب بعض النصائح للطلبة من بینھا ضرورة تدریب العقل على التفكیر وعدم السماح للعالمات أن 

  .تقف عائقا في طریق النجاح والوصول إلى ما نرید
   
   

ودعا نایفة الطلبة إلى دراسة ما یحبّون وما یجدون فیھ میول عقلھم إلیھ دون االحتكام إلى أي 
، الفتا في معِرض حدیثھ إلى بعض األسس والمعاییر التي في حرصھم علیھا اعتبارات أخرى

  .سیصبحون علماء لمستقبلھم القادم
   
   

تحدث كل من العضو المقیم في قسم الجیولوجیا " المسابقة في عیون المشاركین"وفي فقرة بعنوان 
ن مدرسة الیرموك األساسیة في الجامعة األردنیة الدكتورة ختام الزغول، واألستاذ ابراھیم غنایم م

في البادیة الشمالیة، والطالبة بیان أبو الراغب، والطالب یحیى أكرم عن تجربتھم في المسابقة وكیفیة 
  .التحاقھم بھا ومشاركتھم فیھا والفائدة التي تحققت لھم من خاللھا

   
   

ِم نایفة، بانوراما حول ا لمسابقة وعرض تقدیمي عن وتخلل الفعالیات التي تم في ختامھا تكریم العال
الجمعیة وبعض العروض لمشاریع طالبیة مشاركة ونبذة عن منھجیة المسابقة قدمتھا المعلمتان تمارا 

  .الزمر وختام سالم
   
   

حضر الملتقى الذي تولى عرافتھ الطالب صھیب الدیسي نخبة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة 
سات التربویة ووزارة التربیة والتعلیم ومجموعة من طلبة وعدد من المعلمین والمعلمات في المؤس

والطلبة المشاركون والفائزون بجوائزھا على مدى السنوات الثالث " األردنیة"كلیة العلوم في 
  .السابقة

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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تشارك في فعالیات المؤتمر الدولي الثامن لرابطة " األردنیة"الباحثة تمارا القضاة من 

  الحیویة في مصرالتقانیات 
  

  
شاركت الباحثة تمارا  -ھبة الكاید 

القضاة من مركز حمدي منكو للبحوث 
العلمیة في الجامعة األردنیة في فعالیات 
المؤتمر الدولي الثامن لرابطة التقانیات 
الحیویة الذي نظمتھ أكادیمیة البحث 
العلمي العربیة في مصر بالتعاون مع 

مجالس  المركز القومي للبحوث واتحاد
البحث العلمي برعایة وزیر التعلیم 
العالي المصري الدكتور خالد عبد 

  .الغفار
   
   

وتمثلت مشاركة القضاة بمحاضرة 
علمیة عن تأثیر العوامل والظروف الكیمائیة داخل المختبر على زیادة إنتاج المواد الطبیة في 

في دراستھا أھمیة تعزیز إنتاج  كحالة دراسة، ومثبتة Lantana Camaraالنباتات مستشھدة بنبات 
  .المواد الطبیة تحت ظروف اإلجھاد الكیمائیة باستخدام تقنیة زراعة األنسجة

  
   

وناقش المؤتمر التنوع البیولوجي والسالمة اإلحیائیة والصناعات الحیویة في الوطن العربي، ودور 
  .البحث العلمي في تطویرھا خالل الفترة المقبلة

   
   

ات المؤتمر بتسلیم الشھادات للمشاركین والخروج بعدد من التوصیات بضرورة تقویة واختتمت فعالی
أواصر العالقات والتعاون بین الدول العربیة خاصة في مجال التكنولوجیا الحیویة وإنشاء بنك جیني 

  .قومي مشترك للدول العربیة
   
   

الجھات البحثیة في مصر  حضر االفتتاح الذي شارك فیھ عشرات الباحثین واألساتذة من مختلف
واألردن والسودان وتونس والجزائر، منسق الروابط العربیة الدكتور الشیخ المجذوب ورئیس 

  .أكادیمیة البحث العلمي الدكتور محمود صقر والسكرتیر العام للمؤتمر الدكتورة نبیلة عبد المقصود
   
   
  
  
  

  11/2017/ 13االثنین                                                         طلبة نیوز                             -أخبار األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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في " واإلنتاج اإلعالمي التعلیمي التصمیم التعلیمي"عمال الورشة التدریبیة أانطالق 
  "األردنیة"

  
  

انطلقت أمس في الجامعة  -سناء الصمادي
التصمیم " األردنیة، أعمال الورشة التدریبیة 
ألعضاء " التعلیمي واإلنتاج اإلعالمي التعلیمي

الھیئة التدریسیة بتنظیم من مركز االعتماد 
وضمان الجودة ومبادرة إدراك من مؤسسة 

نیا لتطویر التعلیم والتنمیة ومكتب الملكة را
  .نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة

  
   

عضوا من  30وتسلط الورشة التي یشارك فیھا 
الھیئة التدریسیة على مدار ثالثة أیام، الضوء 

على كیفیة تحویل التعلیم من تعلیم تقلیدي إلى التعلم المدمج، وتصمیم المساقات االلكترونیة باستخدام 
بیداغوجیات المناسبة إضافة للتعرف على منصة ادراك واستخدامھا لبناء المساقات االلكترونیة ال

وتصمیمھا وإنتاجھا باالعتماد على الوسائط البصریة التعلیمیة ذات المستوى المتقدم من حیث الشكل 
  .والمضمون

   
طیة، من مؤسسة وسیتعرف المشاركون خالل الورشة التي یقدمھا كل من خالد ارشیدات وشھد ع

إدراك، على تصامیم التعلیم وكیفیة تطبیق منصات التعلم وتطبیقاتھا العملیة، واستخدامھا في تصمیم 
  .المساقات، وانتاج المحتوى اإلعالمي بجودة عالیة

   
كما سیتم التدریب على كیفیة تصمیم وإنتاج الفیدیوھات التعلیمیة بجودة عالیة من خالل التصمیم 

یوھات التعلیمیة ومرحلة التخطیط لإلنتاج، واإلنتاج والتصویر، ومرحلة ما بعد اإلنتاج البصري للفید
  .والمونتاج وإضافة المواد البصریة

   
یشار إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من دورات تطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس التي ینفذھا 

كما یھدف المركز إلى . التعلیمیة المفتوحةالمركز للتوجھ نحو التعلم المدمج واالستفادة من الموارد 
االستفادة من التدریب في تكوین فریق تربوي وفني خاص بالجامعة یساعد في المستقبل اعضاء ھیئة 

  . التدریس في تصمیم مساقاتھم بطریقة التعلم المدمج
  

ادة منھا في ومن المتوقع كذلك استفادة المشاركین في تصمیم مساقات على منصة إدراك یمكن االستف
  .نشر المعرفة للمجتمع المحلي والعربي وزیادة المحتوى اإللكتروني العربي

    
  

  11/2017/ 13                                            االثنین                                         األردنیة              أخبار 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ردنیةى قید اإلنشاء في حرم الجامعة األخماد حریق في مبنإ
   

اخمدت كوادر الدفاع المدني صباح الیوم االحد حریقا شب في خشب طوبار في احد المباني قید 
  .ردنیةاالنشاء ضمن حرم الجامعة اال

  
آلیة مختلفة من مدیریة غرب عمان ومراكز دفاع مدني  30وشارك في إخماد الحریق ما یزید عن 

الجامعة وأبو نصیر وصویلح ومدیریة إنقاذ وإسناد الوسط إضافة إلى عدد من صھاریج المیاه من 
  .أمانة عمان والجامعة األردنیة 

  
  .لمدني اللواء مصطفى البزایعةواشرف على عملیة إخماد الحریق مدیر عام الدفاع ا

  
  .واستغرقت عملیات إخماد الحریق الذي لم ینتج عنھ أي إصابات حوالي الساعتین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرأي اإللكتروني  -الدستور االلكتروني -9الغد ص  -بترا
  11/2017/ 13                                          شفق نیوز                                                          االثنین    
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  )األردنیة(في ) آل الفواز مشایخ السردیة: أمراء حوران(إشھار كتاب 
  
  
  

احتضنت الجامعة األردنیة مساء أمس 
 - اء حورانأمر"السبت حفل إشھار كتاب 
لمؤلفھ الوزیر " آل الفواز مشایخ الّسردیة

والدبلوماسي الراحل الدكتور كلیب سعود 
  . وسط حضور جماھیري الفت

  
   

وشكل الكتاب الذي استغرق مؤلفھ الراحل 
أعوام ) 10(في كتابتھ وجمعھ ما یقارب الـ 

وصدر ھذا العام عن المؤسسة العربیة 
( للدراسات والنشر في بیروت بواقع 

صفحة، محاولة جادة لدراسة تاریخ ) 335
قبیلة عربیّة أردنیّة، وبیان دورھا في حمایة قافلة الحّج الشامي في القرنین السادس عشر والسابع 

  .عشر المیالدیین
   
   

حضر حفل إشھار الكتاب رئیس الوزراء السابق عبدهللا النسور ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
الدكتور محمد عدنان البخیت وأكادیمیون ودبلوماسیون وأفراد من عائلة  عزمي محافظة والمؤرخ

  .الكاتب الراحل الذي لم یمھلھ القدر إلشھار كتابھ بنفسھ ویوقع كلمات حب تعودھا المحبون منھ
   
   
وشارك علماء أجالء وباحثون من أھل االختصاص والمعرفة التاریخیة والثقافیة واألدبیة في تقدیم  

الدكتور علي محافظة، والدكتورة ھند أبو الشعر، والدكتور إبراھیم الشرعة، : قدیة وھمقراءات ن
  .والمؤرخ والكاتب الصحفي عادل األشرم بإدارة الدكتور إسماعیل السعودي

   
   

ّف ومفاصل الكتاب وطبیعة المنطقة  وتناول المشاركون في مداخالتھم طروحات تتعلق بمنھجیة المؤل
ة واألطیاف العشائریّة التي تنافست على التعاون مع الدولة العثمانیّة أو الخروج والزعامات المحلیّ 

ً في منطقة واسعة كمنطقة حوران   .علیھا، ومحاذیر الكتابة، وصعوبة التعمیم، خصوصا
   
   

وأشار الدكتور علي محافظة إلى إن الكاتب بذل جھدا واضحا في تألیف كتابھ بالرجوع إلى المصادر 
التي تناولت تاریخ القبائل البدویة في بالد الشام ومصر، مثل كتاب  الكامل في التاریخ البن التاریخیة 

األثیر، وبدائع الزھور في وقائع الدھور البن یاس، واألنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل لمجیر 

  11/2017/ 13أخبار األردنیة                                                       االثنین                                            
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ریخ سوریّة الدین الحنبلي، ولبنان في عھد األمیر فخر الدین المعني الثاني للخالدي الّصفدي، وتا
الّدیني والدنیوي لیوسف الّدبس، والروض الزاھر في تاریخ مصر والّشام البن طولون، وصبح 

  .األعشى في صناعة اإلنشا للقلقشندي
   
   

وأضاف محافظة أن الفواز سعى بعد اطالعھ على المصادر والمراجع العدیدة إلى تقدیم تصور 
وشرقي األردن في رعایة قافلة الحّج الّشامي واضح عن دور قبیلة الّسردیة في منطقة حوران 

الّسنویة أثناء مرورھا من دمشق حتى وصولھا إلى المدینة المنّورة، مقابل تقدیم قبیلة الّسردیّة الجمال 
لحمل الحّجاج وأمتعتھم أثناء سیرھم عبر ھذه المنطقة الواسعة، والمسافة الطویلة، وحمایة القافلة من 

ة األخرى المنافسة والموجودة في المنطقة والتي لم تحصل على امتیاز تأجیر اعتداء القبائل البدویّ 
  .جمالھا أو الحصول على الصرة التي یقدمھا والي دمشق المسؤول عن أمن القافلة وراحة الحجاج

   
   

وأشار محافظة إلى ما توصل إلیھ الكاتب من أّن إمارة الّسردیة التي ظھرت في القرن السادس عشر 
دي واستمرت حتى نھایة النصف األول من القرن الثامن عشر، ھي امتداد لدولة أمراء آل المیال

الفضل في طي، وأّن قبیلة الّسردیة تنتمي إلى قبیلة بني الم ومنھا المفارجة الذین كانت زعامتھم بآل 
  .الفّواز، منذ مطلع القرن السادس عشر المیالدي

   
   

تاب  بصور لشیوخ قبیلتھ الّسردیّة في مطلع القرن العشرین، كما زیّن  الفواز بحسب محافظة  الك
، ومن ھذه الّصور خیام شیخ السردیّة 1913كانت قد أخذتھا المستعربة البریطانیّة جوترود بیل سنة 

في الحماد ونساء بدویات بلباسھّن التقلیدي، وقافلة جمال في البادیة، باإلضافة إلى خرائط لإلمارات 
  .رنین السادس عشر والسابع عشر المیالدیینالبدویّة في الق

   
   

وختم محافظة مداخلتھ بعد إشادتھ بجھد المؤلف الفواز في استعمال المصادر والمراجع التاریخیة 
ذات الصلة بموضوع دراستھ،  باإلشارة إلى جملة من المالحظات منھا أن النتائج التي توّصل إلیھا  

ھّم بالدرجة األولى أبناء عشیرة الفّواز وأبناء قبیلة السردیّة عاّمة، المؤلف في ختام دراستھ التاریخیة ت
ً، مشیرا إلى استعمالھ  باإلضافة إلى أبناء العشائر والقبائل البدویّة األردنیّة، والمواطن األردنّي أیضا

ّھم أمراء لقب یلة عبارات غیر دقیقة أثناء دراستھ مثل اعتبار آل الفواز أمراء لحوران، والصحیح أن
السردیّة التي اتخذت حوران وشرقي األردن مرابع لھا، إذ كانت السلطة في ھذه المنطقة لوالة الدولة 

  .العثمانیّة في دمشق وسناجقھا في حوران ولواء عجلون
   
   

أھمل المؤلف وجود ودور القبائل البدویة األخرى في المنطقة والتي كانت تنافس قبیلة : "وأردف
لمؤلف ممارسة القبائل البدویة للغزو وما یرافقھ من قتل وسلب ونھب، وإثارة السردیة، كما برر ا

للعصبیات والحقد والكراھیة بین الغزاة وضحایاھم، وتجاھلھ لممارسات البدو في االعتداء المتواصل 
علیھم، وحمالت الوالة العثمانیین » الخاوة«على الفالحین وعلى مزروعاتھم وممتلكاتھم وفرض 

ومالحقتھم بسبب اعتداءاتھم المستمرة على القرى وأھلھا، وإغفال أثر ذلك على شرقي  على البدو
ً عن تأخرھا الثقافي فھا في الزراعة، فضال ّ   .األردن وتخل
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من جانبھا تحدثت الدكتورة ھند أبو الشعر عن الكتاب من الناحیة المنھجیة لبیان أھمیة صدور مثل 

المحاور أولھا أن المؤلف أحسن بالء في توجھھ نحو محور یعرفھ ھذا الكتاب، متوقفة عند جملة من 
تماما، ویعرف مصادره المحلیة، فھو األقرب لھذا الموضوع، ألنھ عایش أھلھ بذاكرتھم المتواترة 
وأحس بمسؤولیتھ كأكادیمي للبحث عن ھذه الجذور وفحص مصداقیة الروایة المحلیة التي سمعھا، 

 ً ً ذلك ألنھ یغطي محورا مطلوبا بدراسة تشمل حوران، والقوى  مؤكدة أن الكاتب قدم كتابا نوعیّا
السیاسیّة والقبلیّة في إطار الدولتین المملوكیّة الثانیة والعثمانیّة، وتأتي أھمیتھ من الفترة الطویلة 

  .المتتابعة التي تناولھا، وھي تستحق الدراسة الجادة والمنھجیة
   
   

ّدمة الكتاب بالمشكلة المنھجیّة التي تواجھ أّي باحٍث  وأشادت أبو الشعر باعتراف المؤلف  في مق
 ً ً لھ، وأیضا ً مباشرة ً، وتتلّخص بموقفھ من ماّدة الروایة المحلیّة التي تشّكل مرجعیّة ً محلیّا یكتب تاریخا

ً أم غیر رسمیّ  ً وھو األكادیمّي من المعلومة التي تقّدمھا الوثائق سواًء أكانت رسمیّة ً، خصوصا ة
العارف بأھمیّة المنھجیّة وصعوبة التوفیق بین ھاتین المرجعیّتین، فاجتھد في جمع ماّدتھ التاریخیّة 
من كلٍّ من دمشق وبیروت والقاھرة وبغداد وإسطنبول، فكان وقوفھ على الحیاد یحسب لھ وھو 

  .یتحدث عن أھلھ وقبیلتھ وشأٍن یخّصھ في نھایة المطاف
   
   

ّل كتب  وأشارت أبو الشعر إلى استفادة الكاتب من المصادر المتاحة في العھد المملوكي التي تمث
الرسمیة ودفاتر » الفرمانات«التراجم والسیر، في حین أّن المصادر العثمانیّة ھي رسمیّة على رأسھا 

ً للباحث استخدامھ المصادر المملوكیة، واعتماده على مصادر  المرحلة العثمانیة، المھّمة، مقّدرة
ً إلى سلطة شیخ  واجتھاده وحصولھ على وثائق من دفاتر المھمة وقیامھ بترجمتھا إلى العربیة، الفتة

  .القبیلة أو أمیرھا مقابل سلطة السلطان المملوكي أو العثماني في الحالتین
   
   

ت في بالد الشام، في وقالت أبو الشعر إّن الباحث لم یغفل دور القوى المحلیة، أو القوى التي ظھر
عالقات القبائل معھا أو مع الدولة، وعلى رأسھا األمیر الغزاوي واألمیر فخر الدین المعني وآل سیفا 
ّھ تتبع دور الوالة في دمشق وتأثیر سیاستھم  وآل جنبالط، وظاھر العمر وأحمد باشا الجزاّر، كما أن

 ً ّھ كما قالت قّدم مادة موسعة على القبائل وتحركاتھا، ومع أنھ لجأ للتكرار كثیرا واالستطراد، إال أن
  .لألحداث، وظّل ھاجسھ تتبع قیادات العشیرة

   
   

ً ثمینة، بحصولھ على الّصور التي تمثل  ً فوتوغرافیّة وأشادت أبو الشعر باجتھاد الفّواز وتقدیمھ مادة
ي زارت مضارب مشایخ السردیة ومنھم غالب بن متعب الكنج وجماعتھ في أرشیف جیرترود بل الت

ّي األرشیف 1913السردیة عام  ً إلى أھمیّة تبن ، وتقدیمھ خرائط للقبائل وامتدادھا ودیرتھا، داعیة
  .المصّور لدارسي تاریخ المنطقة من الباحثین والمھتمین

   
   

ً في الكتاب من منظور مدة البحث الزمنیة التي  ً واضحا الشرعة  وفي مداخلتھ  قال إن ھناك جھدا
ا الفّواز موضوعھ، في القرنین السادس عشر والسابع عشر المیالدیین، وھي الحقبة الزمنیة عالج فیھ
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ّف إلى أن یعتمد على عدٍد وافر من الروایات  التي شّحت فیھا المصادر والوثائق، ما حدا بالمؤل
  . بالرغم من محاذیرھا الكثیرة

   
   

ّھ ربط بین كثیٍر من المعل فھا إلخراج نصٍّ تاریخي وقال إّن الفواز یُحسب لھ أن ّ ومات المتناثرة ووظ
ً عن تقدیره إلظھار الفواز دور المرأة البدویة في فترة  أقرب إلى الموضوعیّة في أحیان كثیرة، معربا

الذي » كنج«ابنة الـ» قطنة«ابنة عّم كلیب، وعن » برقا«موغلة بالبداوة إلى حدٍّ ما، في حدیثھ عن 
  .، وھو ما یدّل على الدور االجتماعّي لألسرة البدویة»ةرفع«ھو ظاھر الكلیب، وابنتھا 

   
   

وعلى صعید آخر، تحدث الشرعة في موضوع الكتابة عن دور القبیلة البدویة على المستوى األمني 
ً إلى أّن المؤلف حاول إبراز ھذا الدور من خالل قبیلة السردیّة  والعسكري أیّام الدولة العثمانیّة، الفتا

وھو الدور الذي یكمن في اعتماد الدولة العثمانیة على شیوخ القبائل العربیة بین مدینتي ، »آل الفواز«
ً في ما یسمى بشرق  ً أّن جّل القبائل كانت تقریبا دمشق ومكة المكرمة لحمایة قافلة الحّج الّشامي، مبیّنا

  . األردن
   
   

ً وانتقد الشرعة محاولة المؤلف إبراز أّن شیوخ السردیة وبالذات ال فواز كانوا أمراء للقافلة، موّضحا
ّھا في أحیان كثیرة كانت  ً فیھا، مع أن م إال والي دمشق أو موظفا ّ أّن الدولة العثمانیّة لم تعیّن أو تسل

وكان آل الفّواز من ھؤالء » الصّرة«تستفید من شیوخ القبائل لحمایة القافلة عن طریق إعطاء 
  . الشیوخ

   
   

ً تطلق مسمى وأوضح أّن الدولة العثمان وھو المسمى الذي أطلقتھ » شیخ عربان الّشام«یّة كانت أحیانا
ّھ  ّھ ال یوجد ما یثبت أن ً أن على كلیب الفواز نھایة القرن السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر، مضیفا

ّھ ُمنح من اسطنبول أو والي دمشق، إال أّن  ً، ومع أن ّھ كان لقبا ً بأن ً لحوران، مصححا حوران كان أمیرا
ً بل  كانت منطقة جغرافیّة واسعة، وأّن مسمى شیخ عربان الّشام أو أمیر عربان الشام ال یعني حاكما

ٍ لشیخ مشایخ   .ھو مسمى مواز
   
   

ً في الدراسة للمجالت العلمیة  ّھ، وبالرغم من مادة الكتاب الجیّدة، إال أّن ثمة غیابا وقال الشرعة إن
ً و ً لدور كثیر من القبائل البدویة في المنطقة، وھي القبائل التي المحّكمة، كما أّن ھناك إغفاال اضحا

ً إلى مقتل كلیب الفواز عام  ً قافلة طریق الحج الّشامي، الفتا . 1709كانت موجودة وكانت تحمي أیضا
ثّم وصولھ بالقراء  1718كما تحدث عن وقوف المؤلف حتى نھایة حكم أو مشیخة الّسردیة آل الفواز 

  .1927مئتي سنة، إذ تحدث عن الربع األول من القرن العشرین وبالتحدید عن سنة إلى ما بعد 
   
   

ووقف المؤرخ األشرم في مداخلتھ على أربعة جوانب أولھا ما یتعلق بشخصیة الكاتب الدمثة 
) 10(والشخصیة المتزنة والحكیمة التي كان یتصف بھا، والثاني ما یتعلق بالجھد الذي بذلھ طوال اـل 

م إلنجاز ھذا الكتاب من جمع وتدوین وتوثیق، والثالث یتعلق بمن أخرج الكتاب بھذه الصورة أعوا
  .المشرفة بعد وفاتھ، وأخیرا ما یتعلق بمضمون الكتاب ومحتواه الثري
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ً من  ً مھّمة ً على أھمیّة الكتاب الذي یجّسد مرحلة وأشاد األشرم بالجھد البحثي الذي بذلھ الفّواز، واقفا
فھ في  تاریخ ّ ً على التوثیق واإلشارات التاریخیة التي خدمت مؤل القبائل في مراحل متأخرة، معتمدا

  .كتاب عن السردیّة في منطقة حوران
   
   

ً من الباحثین الذین كتبوا  ورأى األشرم أّن الفواز ومن خالل قراءتھ للتاریخ والجغرافیا یخالف كثیرا
ً عن عما ھو متواتر ومنقول من الروایات المصط نعة اآلنیّة، في حین أّن الفواز اعتمد التدوین، متحدثا

  .معرفتھ بھ ووقوفھ على ھّمتھ العالیة في بحث رصین وموزون بالمصادر والمراجع واإلحاالت
   
   

وفي ختام الحفل، أعرب الدكتور السعودي عن شكر الجامعة األردنیة لرفیقة درب الكاتب انتصار 
یقة عثمانیة مترجمة من دار المحفوظات التابعة التابعة لرئاسة الوزراء وث) 22(العرموطي، إلھدائھا 

عن ) تراجم األعیان من أبناء الزمان(باسطنبول والمعروفة باألرشیف العثماني، إضافة لمخطوط 
مكتبة النمسا الوطنیة في قسم المخطوطات والطبعات القدیمة لمركز المخطوطات ودراسات بالد 

  .الشام في الجامعة
   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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CDD personnel put out fire at UJ building 
 
 

Civil Defence Department (CDD) personnel on Sunday extinguished a fire 
that erupted at an under-construction building in the University of Jordan. 
The fire affected an area of 1,000 square metres within the 8,000sq.m. 
building, according to a CDD statement. 

  
More than 30 vehicles from west Amman, the university, Abu Nseir and 
Sweileh CDDs, as well as Greater Amman Municipality tankers worked to 
extinguish the fire for two hours. No injuries were recorded  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11/2017/ 13االثنین                                                                                           2جوردان تایمز ص
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  سیناریو ركیك ومخرج بائس: دراما تغییر رؤساء الجامعات
  

كشفت بیانات ومعلومات حصل علیھا المحرر المتجول بأن ملف تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة 
ل واضح على طریقة ادارة یشوبھ الكثیر من اللغط وان التباین الحكومي في وجھات النظر یؤثر بشك

الملف من قبل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي واعضاء مجلس التعلیم 
المعلومات التي حصلت علیھا طلبة نیوز تفید بان لجنة الخبراء االولى قامت باجراء تفییم ...العالي 

المقر من قبل مجلس التعلیم العالي  ١٤ي البند شامل وكامل للجامعات بما فیھا كافة المعاییر الواردة ف
اال اللجنة رفضت ان یتم تضمین التقریر شكاوى غیر معززة بوثائق او دالئل حسیة تدعي بوجود 
تجاوزات لبعض رؤساء الجامعات وھي عبارة عن شكاوى قدمت اما لرئاسة الوزراء بطریقة فاعل 

اال ان اعضاء في اللجنة نفوا ....ا عن طریق نواب خیر او لوزیر التعلیم العالي او تم ارسال بعضھ
نفیا قاطعا ان وزیر التعلیم العالي زودھم بتقاریر صادرة عن ھیئة مكافحة الفساد بحقایا من االدارات 
الجامعیة معتبرین ان مثل ھذه القصایا یجب ان تعالج مباسرة ودون لجان او تقاریر وان اي سخص 

  ....خاذ االجراءات القانونیة بحقھ دون تلكؤ یثبت علیھ شبھات فساد یجب ات
  
  

وبحسب البیانات المؤكدة فان اعمال لجنة الخبراء التي ترأسھا الدكتور امین محمود شھدت اجراءات 
كانت محط اعتراض من قبل اعضاء فیھا حیث ان تقریر اللجنة تضمن اعطاء عالمات تقییم 

لرؤساء دون غیرھم من اجل استھدافھم حیث ان لالدارات الجامعیة وقد تم تخفیض عالمات بعض ا
ولم یتم الوقوف عند  ٦٢الى  ٨٦ورئیس جامعة مھمة من  ٥٠الى  ٩٠البعض خفضت عالمتھ من 

ملون لتواقیعھم ووضعھا على  scanھذا الحد فقد تم تجاھل بعض اعضاء اللجنة و وتم عمل سكانر 
رمة التي تمت االستعانھ بھا من قبل رئیس التقریر الذي تم التالعب فیھ واضافة توقیع مدیر الش

اللجنة ووزیر التعلیم العالي للمساھمة في اعداد التقریر وتم الغاء اجتماعات كانت مقرة للجنة وعندما 
كشف االمر من قبل اعضاء اللجنة وتدخل بعض النواب لدى رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي 

باعادة العالمات الى ما كانت علیھ واخبره انھ لیس للحكومة وجھ رئیس الوزراء وزیر التعلیم العالي 
  .نیة بتغییر رؤساء الجامعات

  
  

وعلى اثر ذلك عقد اجتماع للجنة الخبراء وتم اعادة التقریر الى ماكان علیھ وتم التوافق على الصیغة 
قبل مجلس  اال ان تشكیل لجنة ثانیة من...بین كافة االعضاء والتوقیع على التقریر بشكل رسمي 

التعلیم العالي و تكلیفھا بمھام وضع توصیات محددة وتضمین التقریر وقائع من فحوى الشكاوى غیر 
المعززة بالبراھین واالدلة یعد محاولة التفافیة على تقریر لجنة الخبراء التي لم ترضى بان تكون اداة 

ل اعضاء في المجلس كما وان تشكیل اللجنة من قب....من اجل االیقاع برؤساء الجامعات 
وتصریحات ووزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي المتضاربة عن الموضوع فحینا یتحدث 
عن مبدأ الثواب والعقاب ومرة أخرى یعلن في تلفزیون محلي انھ لیس من المتطق تغییر رئیس 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  11/2017/ 13االثنین                                                                                                          طلبة نیوز
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ر رؤساء وفي تصریحات اخرى یؤكد انھ ضد تفیی...جامعة لم یمضي على تعیینھ سنة واحدة 
  ....الجامعات بشكل جماعي ثم یعود ویقول انھ سیتخذ قرارات بحق االدارات الجامعیة المقصرة 

  
  

اما عن ما یعلنھ رئیس الحكومة الدكتور ھاني الملقي للنواب وما یقابلھ من تصرفات مخالفة من قبل 
ؤساء الجامعات وان التعلیم العالي یوحي بان ھناك فلم بلیودي محروق و سیناریو ركیك لتغییر ر

المخرج بائس فتنفیذ السیناریو الذي ال یعرف من المحرك لھ یتم بطریقة غیر منھجیة وخارج اطر 
والسؤال اذا كانت لدى الحكومة اي ملفات او ثبوت اي شبھات او ...المنطق والعرف االكادیمي 

راءات القانونیة وتحویل تجاوزات بحق ایا من رؤساء الجامعات لماذا ال یتم اعالنھا واتخاذ االح
  الملف للجھات القضائیة المختصة؟

  "الھلیلة"وفي حال ارادات الحكومة تغییر ایا من رؤساء الجامعات فھل ھي بحاجة لكل ھذه 
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  الزرقاء –محمد صالح سلیمان صالح  
  

  الزرقاء الجدیدة –ریما عیادة عیسى مدانات  
  

 مرج الحمام –دین فؤاد صایمة حسام ال  
  

  دوار الجمل –محمد رفیق عبدالقادر اسعد  
  

  حي نزال –خالد برماوي  
  

  الصویفیة –ھیلدا رزق حنا أبو جضم  
  

  ضاحیة االقصى –نعمة توفیق شاكر أبو غوش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

 13/11/2017                                               االثنین                                                                    الرأي 
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 لة الملك وسموه تعلیقا على صورة نشرھا ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا لجال
خالل افتتاح الدورة العادیة الثانیة (عبر حساباتھ على وسائل التواصل االجتماعي كتب 

لمجلس األمة الثامن عشر واالستماع لخطاب العرش السامي الذي ألقاه جاللة الملك الیوم 
  ).»أمس«

 
 

 العالمي  للریادة  ترعى األمیرة سمیة بنت الحسن صباح الیوم اإلثنین افتتاح فعالیات االسبوع
دور القطاع العام في تطویر ریادة » ، والذي ستبدأ أعمالھ بعقد جلسة حورایة بعنوان 2017

ویتحدث في الجلسة وزراء التعلیم العالي والبحث العلمي، . «األعمال في األردن 
ویذكر ان .  واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ، والتخطیط والتعاون الدولي ، والشباب

دولة حول العالم وینظمھ في األردن مركز ) 160(ألسبوع العلمي للریادة یحتفل بھ في ا
 .الملكة رانیا للریادة

 
 

  تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي ینظم المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان عند
عضاء الساعة التاسعة من صباح یوم غد الثالثاء اجتماعا للحكومة مع مؤسسات وطنیة وأ

  .فریق التنسیق الحكومي لحقوق اإلنسان في المركز الثقافي الملكي
  

  أكد وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي أن العالقات األردنیة المصریة راسخة
وتزداد تجذرا، معربا عن سعادتھ في تغریدة على حسابھ تویتر بلقاء نظیره المصري سامح 

شامال في سیاق التنسیق الدائم حول المستجدات اإلقلیمیة شكري، وأن اللقاء تضمن حوارا 
 .خدمة لمصالحنا المشتركة

 
 

 عادل الطویسي اجتماعا مع رؤساء الھیئات . یعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
اإلداریة في الجامعات الخاصة، لمناقشة قضایا تتعلق بالجامعات، وذلك یوم غد الثالثاء في 

 .مبنى الوزارة
 
 

  تنظم وزارة السیاحة واآلثار أمسیة سیاحیة عند فترة الغروب یوم السبت الثامن عشر من
تشرین أول الجاري، تتضمن عددا من الفقرات من بینھا معزوفات موسیقیة وسط أجواء 

 .»األردن أحلى«البترا اللیلیة، وذلك في إطار برنامج 
  

  زوایا الصحف 

 13/11/2017                                                االثنین                                                           صنارة الدستور
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 عادل الطویسي اجتماعا مع رؤساء الھیئات . یعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
اإلداریة في الجامعات الخاصة صباح غد الثالثاء لمناقشة مواضیع تتعلق بالجامعات الخاصة 

  .االجتماع یعقد في وزارة التعلیم العالي. والتعلیم العالي
  

 حد الجلسة الثانیة لمجلس النواب في دورتھ العادیة الثانیة التي انطلقت امس، ستكون األ
 20الجلسة القادمة ستخصص النتخاب أعضاء اللجان الدائمة للمجلس، وعددھا . المقبل
وكان رئیس المجلس عاطف الطراونة دعا أمس النواب الراغبین بالتسجیل للجان . لجنة

  .النیابیة، حاثا على مراعاة االختصاص قدر اإلمكان
  

  نتالیا كینام مساء الیوم مؤتمرا صحفیا تعقد المدیرة التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان
المسؤولة . في فندق الكمبنسكي بعمان، وذلك ضمن برنامج زیارتھا للمملكة التي بدأت أمس

األممیة تتناول في مؤتمرھا الصحفي أوجھ التعاون مع األردن وعددا من القضایا التي تخص 
  .عمل الصندوق األممي

  
 ارة العمل في عمان صباح غد الثالثاء لالحتجاج دعت فاعلیات زراعیة لالعتصام أمام وز

على تعلیمات الوزارة األخیرة حول استقدام العمالة الزراعیة الوافدة وما ترى فیھ ھذه 
 .بحق المزارعین والقطاع الزراعي" إجحافا كبیرا"الفاعلیات 
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