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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد  ❖ 468كانون ثان  2011م ❖ �صفر 1432هـ ❖ املجلد اخلام�س والع�شرون

الدكتور الطوي�سي ي�شدد على �ضرورة �إيقاف "النزيف" يف الكفاءات ال����ب����خ����ي����ت ي���ح���ا����ض���ر
ويك�شف عن خطة لتطوير مرافق اجلامعة بنحو  25مليون دينار يف اجل�������ام�������ع�������ة ع���ن
ت�����ط�����وي�����ر احل�����ي�����ـ�����اة
ال�����������س�����ي�����ا������س�����ي�����ة
واالق����ت���������ص����ـ����ـ����ادي����ة
واالج������ت������م������اع������ي������ة
اجلامعــــة -ق��ال رئي�س ال��وزراء الأ �سبق
العني الدكتور معروف البخيت � إن تطوير قانون
انتخابات دون ر ؤ�ي��ة �شمولية قد يُحدث تنمية
لكنها قد تكون م�شوهة وال تندرج يف االجت��اه
رئي�س اجلامعة ملتقي ًا مدراء دوائر اجلامعة
العام الذي يقود � إىل حتقيق الأ هداف الكربى.
اجلامعــــة� -شدد رئي�س اجلامعة الدكتور احلا�صل يف الكفاءات الأ كادميية والإدارية.
وبني �أن �أي م�شروع وطني لتطوير احلياة
وركز الدكتور الطوي�سي خالل لقائه مدراء
ع��ادل الطوي�سي على �ضرورة وق��ف «النزيف»
�ص10
...
التتمة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية يف الأ ردن
الب��د �أن ي�أخذ بعني االعتبار البيئة العامة يف
نتائج انتخابات احتاد الطلبة
عـقــوبــــــات
الأ ردن ،خ�صو�صا ظروف ن�ش�أة الدولة الأ ردنية
وتطورها و�أن ينطلق من فهم عميق خل�صائ�ص
لـ ( )36طالب ًا
وانتخابات اللجنة التنفيذية
املجتمع الأ ردين.
تورطوا يف �أحداث �شغب
الحتاد «الأ ردنية»
التتمة � ...ص�-10ص11

اجلامعــــة -أ�ع�ل��ن رئي�س اللجنة العليا
النتخابات احت��اد طلبة اجلامعة الدكتور عبد
خراب�شة ف��وز عبد ال�سالم من�صور برئا�سة
االحت��اد ,وف��وز حممد عفي�شات مبن�صب نائب
الرئي�س ,ويف من�صب �أمني ال�سر م�سلم ديرانيه,
يف حني فاز مبن�صب �أمني ال�صندوق يزن بزبز.
�أما نتائج انتخابات رئا�سة اللجان املنبثقة
عن االحتاد فقد كانت على النحو التايل :ثائر
غليالت اللجنة املالية رامي اللبابدة جلنة العمل
التطوعي وخدمة املجتمع ,حممد �شبانه جلنة
الن�شاطات الطالبية ,رام��ي م�صطفى جلنة
ق�ضايا الطلبة ,ليث الطو�س جلنة العالقات
التتمة � ...ص�-11ص16

اجلامعـــــة -قررت اجلامعة � إيقاع عقوبات
بحق ( )36طالبا ممن ثبت تورطهم ب�أحداث
ال�شغب التي حدثت يف احلرم اجلامعي م�ؤخراً.
وك���ش��ف رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي �أن املجل�س الت�أديبي قرر � إيقاع عقوبة
الف�صل النهائي وعقوبة الف�صل امل�ؤقت وعقوبة
ا إلن��ذار بدرجاته املتفاوتة بحق ه�ؤالء الطلبة.
الفت ًا � إىل �أنه مبوجب نظام ت�أديب الطلبة املعمول
به يف اجلامعة ف�إنه يحق للطلبة املف�صولني
نهائي ًا اال�ستئناف لدى جمل�س العمداء خالل
( )15يوم ًا من تاريخ �صدور العقوبة.
التتمة � ...ص10
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زيارات ووفود



الدكتور الطوي�سي يلتقي رئي�س جامعة النم�سا
العليا والوفد املرافق
التطبيقية الدكتور
«جريالد رايزنفد»
�إم �ك��ان �ي��ة ال�ت��وق�ي��ع
على مذكرة للتعاون
بني اجلامعتني.
و أ�ك��د الطرفان
رغبتهما ب�أن ت�شمل
امل � ��ذك � ��رة ب� �ن���ود ًا
ت �ت �ع �ل��ق ب���زي���ارات
الدكتور الطوي�سي يلتقي ال�ضيف النم�ساوي
�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني والتبادل
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -ب�ح��ث رئ�ي����س اجلامعة الطالبي وتنظيم فعاليات علمية م�شرتكة.
الدكتور ع��ادل الطوي�سي خ�لال لقائه يف و�أ�شار اجلانبان � إىل اهتمامهما يف � إجراء
مكتبه رئي�س جامعة النم�سا العليا للعلوم �أبحاث علمية م�شرتكة ذات طبيعة تطبيقية

مرتبطة بال�صناعة واالق�ت���ص��اد .و أ�ط�ل��ع
ال��دك�ت��ور الطوي�سي ال��وف��د ال�ضيف على
م�سرية اجلامعة واهتمامها بتعزيز التعاون
مع اجلامعات العاملية م�شري ًا � إىل نظامها
التعليمي وتطلعاتها امل�ستقبلية .بدوره �أكد
الوفد ال�ضيف خ�لال اللقاء ال��ذي ح�ضره
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي
ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور
رامي علي اهتمام جامعته بتطوير التعاون
مع اجلامعة الأ ردن�ي��ة انطالق ًا من �إمي��ان
البلدين ال�صديقني ب�ضرورة زي��ادة حجم
التعاون العلمي بينهما وملا حققته "الأ ردنية"
من �سمعة طيبة يف ميادين التعليم والبحث
العلمي.

تعاون بني «الأ ردنية» و جامعة بريطانية
اجلامعــــة -التقت نائب رئي�س اجلامعة
الدكتورة هالة اخليمي احلوراين امل�ست�شار
الدويل جلامعة «كوينز بلفا�ست» الربيطانية
«ترفور نيو�سوم».
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح�ضرته
نائب رئي�س اجلامعة الدكتورة ملي�س دروي�ش
وعدد من عمداء الكليات بحث �آفاق التعاون
املمكنة بني اجلامعتني خ�صو�ص ًا يف جماالت
� إيفاد طلبة وباحثني جلامعة «بلفا�ست».
و�أطلعت الدكتورة احلوراين ال�ضيف على
التحوالت التي �شهدتها اجلامعة خ�صو�ص ًا
التو�سع يف جمال الإيفاد واالهتمام بالبحث
العلمي وزيادة االنفتاح على العامل اخلارجي

والرتكيز على جودة
التعليم اجلامعي.
وع� �ل ��ى �صعيد
ذي � �ص �ل��ة ال�ت�ق��ى
ال�ضيف ع��دد ًا من
م�ساعدي التدري�س
يف كليات اجلامعة
ومعاهدها العلمية.
الدكتورة اخليمي والوفد ال�ضيف
وق�� �دّم «ن �ي��و� �س��وم»
العلمية مع جامعات عاملية متقدمة .ورحب
�شرح ًا مف�ص ًال حول الربامج الدرا�سية التي بقبول طلبة �أردن �ي�ين إلك �م��ال درا�ستهم
تقدمها جامعة «كوينز بلفا�ست» لطلبتها اجلامعية العليا خ�صو�ص ًا يف تخ�ص�صات
الأ ع �م��ال وتكنولوجيا املعلومات وغريها
م���ش�ير ًا � إىل خططها ال��درا��س�ي��ة و�آل �ي��ات م��ن التخ�ص�صات ال�ع�ل�م�ي��ة التطبيقية
قبول طلبة من دول العامل � إ�ضافة لعالقتها والإن�سانية.

زيارات ووفود



تعاون ثقايف بني "الأ ردنية" ورابطة الكتاب الأ ردنيني
اجلامعــــة� -أكد رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي اهتمام اجلامعة بتنمية
"املكون الثقايف" كجزء من ر�سالة اجلامعة
ال�ساعية � إىل النهو�ض باملجتمع املحلي.
و أ�� �ض��اف خ�لال لقائه يف مكتبه رئي�س
رابطة الكتاب الأ ردنيني �سعود قبيالت وعدد
من �أع�ضاء الهيئة الإدارية للرابطة �أن �أبواب
اجلامعة مفتوحة للمثقفني واملبدعني و�أبناء
املجتمع للم�شاركة يف الفعاليات والأ ن�شطة
الثقافية وال�ف�ك��ري��ة ال�ت��ي ت�ق��ام يف رح��اب
اجلامعة الفت ًا � إىل �أن الرابطة م�صدر تنويري
ولها دور مميز يف تكوين الر�أي العام نحو �أي
ق�ضية وطنية �أو � إقليمية �أو عاملية.
وقدم الدكتور الطوي�سي للوفد ال�ضيف
�شرح ًا موجز ًا حول خطط وبرامج اجلامعة
امل�ستقبلية خ�صو�ص ًا الرتكيز على تطوير
�أ�ساليب التدري�س م��ن خ�لال ا إلب�ت�ع��اد عن
�أ�سلوب «التلقني» وت�شجيع الطلبة على مهارات
احل�صول على املعلومة املطلوبة و�أ�سلوب حل
املع�ضالت.

ب� � � � ��دوره أ�ك�� ��د
ق� �ب� �ي�ل�ات ح��ر���ص
الرابطة على تعزيز
ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ق��ايف
م��ع اجلامعة نظر ًا
مل��ا ت�ل�ع�ب��ه م��ن دور
مهم يف بناء قاعدة
ث �ق��اف �ي��ة ع��ري���ض��ة
م ��ن خ �ل�ال رع��اي��ة
املفكرين واملبدعني
الدكتور الطوي�سي م�ستقب ًال رئي�س �أع�ضاء رابطة الكتّاب
وت �ن �ف �ي��ذ م �� �ش��اري��ع
و�إق��ام��ة فعاليات ثقافية و�إ� �ص��دار جمالت
فكرية �ساهمت يف � إر� �س��اء ج��ذور را�سخة والرابطة وحتقيق ر�ؤيتهما يف � إيجاد منظومة
للثقافة ب�شقيها الوطنية والعربية.
حتدد ا إلط��ار امل�ستقبلي للتعاون بينهما من
و��س�ل��ط ق�ب�ي�لات ال���ض��وء ع�ل��ى أ�ه ��داف خ�لال �إب��رام مذكرة تعاون ت�ؤ�س�س ملرحلة
الرابطة الرامية � إىل دعم الطاقات الإبداعية جديدة تعمل على تو�سيع احل��راك الثقايف
ال �سيما و�أنها ت�ضم مدار�س و�ألوان ًا � إبداعية بينهما.
متعددة.
وق ��دم أ�ع���ض��اء ال��راب�ط��ة جمموعة من
وات�ف��ق اجل��ان�ب��ان على زي ��ادة التن�سيق � إ�صداراتها الثقافية والفكرية هدية لرئي�س
امل�شرتك لبحث �آفاق م�ستقبلية بني اجلامعة اجلامعة.

تعاون بني "الأ ردنية" وباحثني عرب و�أملان لن�شر مفهوم الزراعة احلافظة
ج ��ام� �ع ��ة ال� �ع� �ل ��وم
التطبيقية يف �أملانيا
هما الدكتور اورل�ش
غ��رو���س  ،وثوما�س
تيو�شري  ،والباحث
ال �� �س��وري ال��دك �ت��ور
ب�شار � إبراهيم من
جامعة دم�شق.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور
كفاوين � إن الزراعة
الدكتور كفاوين ملتقي ًا الوفد ال�ضيف
احلافظة تعد � إحدى
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -ت�ستعد اجل��ام�ع��ة لن�شر التقانات احلديثة يف زيادة املردود الزراعي
مفهوم الزراعة احلافظة بالتعاون مع باحثني عرب حت�سني مكونات وتركيب وتنوع الرتبة
�أملان وعرب.
الزراعية وحمايتها من االجنراف والتعرية،
والتقى عميد كلية الزراعة يف اجلامعة مبينا �أنها بديل للزراعة التقليدية.
الدكتور عمر كفاوين باحثني �أملانيني من
و�أ�ضاف �أن فوائدها عديدة ومنها توفري

مياه ال��ري خ�صو�صا ري م��زروع��ات القمح
وحت�سني جودة املنتج الزراعي.
وبحث الدكتور كفاوين والباحثني خالل
ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح���ض��ره ط�ل�اب م��ن خمتلف
التخ�ص�صات خطة العمل للعام ال�ق��ادم
 2011وعقد ور�ش عمل تركز على التطبيقات
العملية والتجارب العلمية يف جمال الزراعة
احلافظة .وم��ن املقرر �أن تعقد ال��ور���ش يف
ك��ل م��ن اجلامعة الأ ردن �ي��ة وجامعة دم�شق
واجلامعة الأ مريكية يف بريوت.
وزار ال��وف��د معهد ال�ب�ح��وث وال�ت��دري��ب
والإر�� �ش ��اد والتعليم ال��زراع��ي يف الأ غ ��وار
ال�شمالية التابع للجامعة واطلع على برنامج
تدريب طلبة كلية الزراعة  ،حيث �أبدى الوفد
� إعجابه بهذه اجلهود والكفاءات التي تزخر
بها كلية الزراعة يف اجلامعة  .

م ؤ�مترات وور�ش عمل



انعقاد امل� ؤمتــر الثالث لبحوث الر�سائل اجلامعيـة يف «الأ ردنية»
اجل ��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ ��ة -ع� �ق ��دت يف
اجلامعة فعاليات امل � ؤ�مت��ر الثالث
لبحوث الر�سائل اجلامعيـة الذي
نظمته كلية الدرا�سات العليا وعمادة
البحث العلمي يف اجلامعة.
وه ��دف امل � ؤ�مت��ر ال ��ذي ح�ضره
رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي ونوابه وع��دد من عمداء
ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د ال�ع�ل�م�ي��ة � إىل
تعزيز ال�ت�ع��ارف وتوثيق التوا�صل
بني الباحثني العرب والتعرف على
الق�ضايا واالهتمامات البحثية امل�شرتكة للباحثني
يف �أقطار الوطن العربي وتوجيه بحوث طلبة
الدرا�سات العليا خلدمة ق�ضايا التنمية ال�شاملة
يف الوطن العربي .كما هدف امل�ؤمتر الذي �شارك
فيه عدد من الباحثني من خمتلف الدول العربية
� إىل � إتاحة الفر�صة �أمام الباحثني للتعاون لإجراء
بحوث م�شرتكة تعالج الهموم والتحديات التي
تواجهها البلدان العربية وامل�ساهمة يف �صقل
ال�شخ�صية الأ كادميية لطلبة الدرا�سات العليا
وتدريبهم على � إجراء البحوث العلمية و� إلقائها
يف امل�ؤمترات .و�سعى امل�ؤمتر الذي ا�ستمر يومني
وه��و م�ؤمتر علمي حمكم � إىل توطيد االرتباط
امل�ؤ�س�سي وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص من جهة وبني م�ؤ�س�سات التعليم العايل
من جهة �أخرى وتع�ضيد البحث العلمي ك�أولوية
جمتمعية ودعمه واالرت �ق��اء مب�ستواه وبخا�صة
البحث العلمي التطبيقي ال��ذي يلبي طموحات
املجتمع العربي وتوثيق التعاون العلمي يف جمال

ن�����������������دوة ح�������ول
ب���������رجم���������ي���������ات
«م���اي���ك���رو����س���وف���ت»
ف���ـ���ي «الأ ردن������ي������ة»

جانب من امل�ؤمتر

التعليم العايل مع ال��دول وامل�ؤ�س�سات العربية
والإ�سالمية.
و�أكد عميد كلية الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الدكتور حممد املجايل على �أهمية امل�ؤمتر يف دعم
البحث العلمي وت�شجيعه والو�صول به � إىل درجة
من التميز والإتقان و� إخراج الأ بحاث من الر�سالة
اجلامعية � إىل دائرة ال�ضوء والن�شر وامل�ساهمة يف
جعل البحث العلمي م�س�ألة اعتيادية يف �أمة ت�شكو
من ت�أخر يف البحث العلمي .
و�أ�شار � إىل تق�صري الأ مة العربية يف البحث
العلمي وال�ت� أ�ل�ي��ف وال�ترج�م��ة وح�ج��م ميزانية
البحث العلمي مقارنة مبا تنفقه على الت�سلح
والهواتف النقالة والتدخني وم�ساحيق التجميل.
و أ����ش��ار � إىل ال �ه��دف ال ��ذي و��ض�ع��ه رئي�س
اجل��ام �ع��ة ب� ��أن ت �ك��ون اجل��ام �ع��ة الأ ردن� �ي ��ة �أول
جامعة بحثية �أردنية بحلول عام  2015والعمل
جار لل�سري من اجل اجناز هذا امل�شروع وذلك
اجلامعــــة -عقدت يف كلية امللك عبد اهلل
الثاين لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة ندوة
متخ�ص�صة يف برجميات «مايكرو�سوفت».
وهدفت الندوة التي نظمتها �شبكة اجلامعات
الأ ردن �ي��ة بالتعاون م��ع �شركة «مايكرو�سوفت»
� إىل تعريف طلبة الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
فيها ب�أحدث امل�ستجدات يف جم��االت برجميات
«مايكرو�سوفت».
و أ�� �ش��ار عميد الكلية ال��دك �ت��ور ن��دمي عبيد
يف ت�صريحات �صحفية � إىل �أن الكلية ت�شجع
طلبتها للم�شاركة يف دورات تدريبية تنظمها
«مايكرو�سوفت» لتهيئتهم ل�سوق العمل ال��ذي

لأ همية البحث العلمي يف امليادين
ا إلن���س��ان�ي��ة والعلمية وال�صحية.
وت�ضمن امل� ؤ�مت��ر عر�ض ومناق�شة
 88بحثا و�شملت حم��اوره أ�ح��دث
البحوث يف جماالت الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية والعلوم
امل��ال�ي��ة والإداري� � ��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
وال� �ع� �ل���وم ال�ت�رب���وي���ة وال�ت�رب� �ي ��ة
الريا�ضية والفنية والعلوم القانونية
وال�شرعية والدرا�سات الإ�سالمية
وامل� �ق ��ارن ��ة وال��ع��ل��وم الأ � �س��ا� �س �ي��ة
والهند�سية وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وال�ع�ل��وم
الطبية وال�صيدالنية وال�صحة الت�أهيلية والعلوم
الزراعية والبيئية واملياه والطاقة.
وت�ضمنت فعاليات اليوم الأ ول � إيجازا حول
دور �صندوق دعم البحث العلمي يف دعم �أبحاث
طلبة الدرا�سات العليا قدمه مدير عام ال�صندوق
الدكتور ن�صري الرب�ضي فيما قدم نائب مدير
عام هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل الدكتور
ماجد �أبو جابر حما�ضرة بعنوان (اعتماد برامج
الدرا�سات العليا ور�ؤى م�ستقبلية).
كما قدم رئي�س جمعية البحث العلمي الدكتور
أ�ن��ور البطيخي حما�ضرة بعنوان (�أخالقيات
البحث العلمي) فيما قدم نائب رئ�س اجلامعة
ال��دك�ت��ور ر�ضا اخل��وال��دة جتربة باحث متميز
للكليات العلمية والدكتور جمال اخلطيب جتربة
الباحث املتميز للكليات الإن�سانية.

يتطلب مهارات متقدمة يف تكنولوجيا املعلومات.
ولفت � إىل الدعم الذي تقدمه الكلية لطلبتها
لالنخراط يف هذه الأ ن�شطة العملية والتدريبية
م�ؤكد ًا �أن الكلية على ا�ستعداد الحت�ساب مدة هذه
ال ��دورات �ضمن ال�ساعات املعتمدة يف اخلطط
الدرا�سية للطالب.
وت�ضمن برنامج ال��دورة التي ا�ستمرت يوم ًا
واحد ًا و�شارك فيها املئات من طلبة الكلية مناق�شة
ب��رام��ج متخ�ص�صة موجهة لطالب تكنولوجيا
املعلومات وبرامج أ�خ��رى موجهة لأ ع�ضاء هيئة
التدري�س والفنيني العاملني يف ميادين تكنولوجيا
املعلومات.

ندوات وور�ش عمل



دبلوما�سي �سويدي يحا�ضر يف «الأ ردنية»
اجل��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة -أ�ج��م��ع
��س�ي��ا��س�ي��ون و أ�ك ��ادمي� �ي ��ون يف
اجلامعة على �أهمية تكاتف
املجتمع ال ��دويل إلي �ج��اد حل
مل�شكلة ال �� �ص��راع ال�ع��رب��ي –
الإ�سرائيلي.
و أ���ش��اروا خالل حما�ضرة
أ�ل �ق��اه��ا ال���س�ف�ير ال���س��وي��دي
الأ �سبق "ماثيو�س مو�سبريج"
وعقب عليها رئي�س ال��وزراء
الأ �سبق العني الدكتور معروف
البخيت � إىل حاجة املنطقة ل�سالم دائم وعادل
و�شامل ي�ضمن احلقوق جلميع الأ طراف ويكفل
حتقيق اال�ستقرار والأ من وال�سلم الدوليني.
املحا�ضرة التي ا�ست�ضافتها كلية الدرا�سات
الدولية يف اجلامعة بح�ضور رئي�س اجلامعة
الدكتور عادل الطوي�سي ونواب رئي�س اجلامعة
وجمع م��ن ع�م��داء الكليات وامل�ع��اه��د العلمية
ت�أتي يف �سياق اهتمامات الكلية بدرا�سة ق�ضايا
� إقليمية وعاملية ملحة.
وق��دم املحا�ضر "مو�سبريج" ر ؤ�ي�ت��ه حلل
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي بطريقة مبتكرة
ت�ستند على حتويل �أر���ض فل�سطني من البحر
� إىل النهر كدولتني بنف�س الوقت وهذا الت�صور

جانب من املحا�ضرة

يعرب عن مترين �أكادميي من �أجل التعرف على
� إمكانية تطبيق هذه الفكرة يف امل�ستقبل.
وخ �ل��ال م� ��داخ �ل�ات ق��دم �ه��ا ن �خ �ب��ة من
ال�سيا�سيني والأ ك��ادمي�ي�ين يف املحا�ضرة التي
�أداره��ا عميد كلية الدرا�سات الدولية الدكتور
حممد م�صاحلة مت طرح وجهات نظر حول هذه
الفكرة التي حتتاج عند تنفيذها لبنية حتتية
�أ�سا�سها بناء الثقة و� إنهاء ال�صراع والعداوات
بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي و� إيجاد
ط��رف ث��ال��ث ل�ل�إ ��س�ه��ام يف تنفيذها ك��الأ مم
املتحدة.
و أ�ك��دوا �أن التعنت الإ�سرائيلي يقف عائق ًا

أ�م��ام عملية ال�سالم وامل�ضي
قدم ًا نحو حل عادل و�شامل يف
املنطقة.
ب��دوره �أكد العني البخيت
امل ��واق ��ف الأ ردن � �ي� ��ة ال�ث��اب�ت��ة
وال� ��داع � �م� ��ة حل� ��ل ال� �ن���زاع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي مبا
ي�ضمن احل �ق��وق امل���ش��روع��ة
لل�شعب الفل�سطيني من خالل
�إق ��ام ��ة دول��ت��ه ع �ل��ى ال�ت�راب
الفل�سطيني.
م��ن جهته أ�ك��د ال��دك�ت��ور م�صاحلة ال��دور
الفعال ال��ذي لعبته الدبلوما�سية ال�سويدية
منذ عام  1948حينما عني ال�سويدي الكونت
«برنادو» و�سيط ًا دولي ًا حلل النزاع بني العرب
والإ�سرائيليني .
و أ�� �ض��اف ال��دك�ت��ور م�صاحلة �أن املنطقة
�شهدت جهود ًا دبلوما�سية مكثفة �أبرزها جهود
الأ م�ين العام للأ مم املتحدة الأ �سبق ال�سويدي
«داغ همر�شولد» لت�سوية ع��ادل��ة يف املنطقة
وجهود مبعوث الأ مم املتحدة �أي�ضا ال�سويدي
«غونار يارنغ» لتطبيق القرار رقم  242ال�صادر
عن جمل�س الأ من الدويل حلل م�شكلة ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي .

منهجية تطبيق االتفاقية الدولية حلقوق الأ �شخا�ص
ذوي الإعاقة حما�ضرة يف اجلامعة
اجلامعــــة -عقد معهد العمل االجتماعي
يف اجلامعة حما�ضرة ح��ول «منهجية تطبيق
االت�ف��اق�ي��ة ال��دول �ي��ة حل�ق��وق الأ ��ش�خ��ا���ص ذوي
الإعاقة».
وت�ضمنت املحا�ضرة التي �ألقاها نائب رئي�س
جلنة الر�صد الدولية املهند�س حممد الطراونة
وح�ضرها �أ�ساتذة وطلبة اجلامعة وع��دد من
املهتمني من م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،طرح ًا
تف�صيلي ًا للبنود الرئي�سية املتعلقة باالتفاقية
ال��دول �ي��ة حل �ق��وق الأ � �ش �خ��ا���ص ذوي ا إلع��اق��ة،
وامل�ب�ررات وال��دواف��ع التي بنيت عليها ،وواق��ع

تطبيقها على م�ستوى املجتمع املحلي والدويل.
وع��ر���ض املهند�س ال�ط��راون��ة � إىل العوائق
التي ت�ؤثر على تطبيق بنود االتفاقية وحتول دون
ح�صول الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة على احلقوق
التي �أقرت لهم فيها.
و�أ�شار املهند�س الطراونة � إىل ا إلج��راءات
العملية والأ دوار التي ي ��ؤدي االل�ت��زام بها من
قبل الأ نظمة والأ فراد � إىل تطبيق �شامل وحمكم
لبنود االتفاقية ومتكني الأ �شخا�ص ذوي الإعاقة
من احل�صول على كافة احلقوق التي �ضمنها
لهم.

من جهته تناول عميد معهد العمل االجتماعي
الدكتور حمود عليمات �أهمية املحا�ضرات التي
ت�أتي �ضمن ع��دد من ا�سرتاتيجيات العمل يف
املعهد التي تعترب �أحد �أهدافها تعزيز الوعي
املجتمعي بالق�ضايا وامل�شكالت واقرتاح احللول
املنا�سبة لها.
وتعترب املحا�ضرة واح��دة من �سل�سلة من
الفعاليات االجتماعية التي نفذها املعهد خالل
العام املا�ضي ،والتي كان �أبرزها م�ؤمتر «الف�ساد
و�آث��اره على التنمية االقت�صادية واالجتماعية»
الذي عقد يف اجلامعة م�ؤخر ًا برعاية نائب رئي�س
الوزراء.

إ��ضاءات



تعليمات امتحان الكفاية يف اللغة العربية للمقبولني
يف الدرا�سات العليا «بالأ ردنية»
اجل��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة� � -ص��درت م � ؤ�خ��را
تعليمات امتحان الكفاية يف اللغة
العربية للطلبة املقبولني يف برنامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
وق��رر جمل�س ع �م��داء اجلامعة،
مبوجب التعليمات ،عقد االمتحان
ثالث مرات يف العام اجلامعي الواحد
يعلن عنها بداية كل عام مع التقومي
اجل��ام �ع��ي ،وت �ك��ون يف الأ � �س �ب��وع�ين
الأ خ�ي�ري ��ن م��ن ك��ل ف���ص��ل مب��ا فيه
الف�صل ال�صيفي.
وت�ق��رر �أن ت�ك��ون ع�لام��ة النجاح
للطلبة الذين يدر�سون باللغة العربية
 %70ويكون اجتياز االمتحان لهذه
الفئة �شرطا لت�سجيل الر�سالة ،يف حني
تكون عالمة النجاح للطلبة العرب
وت�شمل الأ ردن �ي�ي�ن ال��ذي��ن يدر�سون
ب�ل�غ��ات أ�خ���رى  %60وي �ك��ون اجتياز
االمتحان لهذه الفئة �شرطا للتخرج.
وي�ت���ض�م��ن االم��ت��ح��ان ،مب��وج��ب
التعليمات ،املحاور التالية :تقييم
ك�ف��اي��ة ال��ق��درة ع�ل��ى ف�ه��م امل �ق��روء

زي��������������������������ادات
��������س�������ن�������وي�������ة
ملوظفي (الأ ردن���ي���ة)
م������������ن ح����م����ل����ة
ال���������دب���������ل���������وم
وال������ث������ان������وي������ة
ال���������ع���������ام���������ة

مبنى عمادة البحث العلمي

اجلامعــــة -قرر جمل�س اجلامعة منح
املوظفني امل�صنفني من حملة �شهادة الدبلوم
املتو�سط و�شهادة الثانوية العامة ممن و�صلت
رواتبهم � إىل �أعلى مربوط الدرجة ومل يرفعوا
مكاف�أة مالية تعادل ال��زي��ادة ال�سنوية � إىل
حني �صدور نظام املوظفني املعدّل واملوحّ د
للجامعات الأ ردنية احلكومية والذي يت�ضمن
ح ًال جذريا لو�ضعهم.
ي�شار � إىل �أن ه�ؤالء املوظفني ال يتقا�ضون
أ�ي��ة زي ��ادات �سنوية على روات�ب�ه��م ،خالفا
لباقي زمالئهم من الفئات الأ خ��رى ،حيث
ن�ص نظام املوظفني رقم  52ل�سنة  2003على
انه ال يجوز ترفيع املوظف � إىل الدرجة الأ وىل

وا�ستيعابه وحتليله ونقده ،و�سالمة
التعبري وفق معايري ال�صواب اللغوي
وم��راع��اة �إخ ��راج اخل�ط��اب املكتوب
� إخراجا مت�سقا ،و�أداء الن�ص املكتوب
�أدا ًء �صحيحا معربا.
يف ذات ال�سياق � ،أعفت التعليمات
الطالب الذي جنح يف هذا االمتحان
يف برنامج املاج�ستري من التقدم له
يف برنامج الدكتوراه.
ون���ص��ت التعليمات ع�ل��ى ت�شكل
جل�ن��ة ل�لام�ت�ح��ان ت �ت��وىل ا إل���ش��راف
عليه ،وتت�ألف من عميد املعهد الدويل
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
ومدير مركز اللغات ورئي�س ق�سم اللغة
العربية و�آدابها.
ويتوىل املعهد عقد دورات ف�صلية
منتظمة يف ن�ظ��ام الكتابة العربية
والتوا�صل باللغة العربية يف احلياة
اليومية للطلبة الراغبني ممن لغتهم
الأ م غري العربية مبن فيهم الطلبة
ال �ع��رب ال��ذي��ن ال يتكلمون العربية
ويدر�سون بغري العربية.
� إال � إذا كان حا�صال على الدرجة اجلامعية
الأ وىل على الأ قل ،كما ال يجوز ترفيع املوظف
� إىل الدرجة الثانية � إال � إذا كان حا�ص ًال على
�شهادة دبلوم من كلية جمتمع �أو ما يعادلها
على الأ قل.
وجاء قرار املجل�س بعد مناق�شات دارت
خالل جل�سته التي عقدها برئا�سة الدكتور
عادل الطوي�سي.
وبهذا ال�صدد ناق�شت اللجنة الإداري��ة
واملالية التي �شكلها جمل�س التعليم العايل من
�أجل توحيد �أنظمة اجلامعات الر�سمية ،نظام
املوظفني يف اجلامعات الأ ردن�ي��ة احلكومية
و�سوف ت�أخذ ذلك بعني االعتبار.

إ��ضاءات



نادي اجلامعة يكرّم �أع�ضاءه املحالني على التقاعد
اجلامعــــة -كرم نادي اجلامعة بح�ضور
رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي �أع�ضاء
النادي الذين انتهت خدماتهم العام املا�ضي.
و�أثنى ال��دك�ت��ور الطوي�سي على م�ب��ادرة
ال �ن��ادي يف توثيق ال���ص�لات االجتماعية بني
�أع�ضاء �أ�سرة اجلامعة مثمنا يف ه��ذا ا إلط��ار
هذه ال�سنة احلميدة يف تكرمي ممن �ساهموا يف
نه�ضة اجلامعة وتقدمها .
و�أ�شاد رئي�س النادي �صالح أ�ب��و هزمي يف
كلمة �ألقاها بالعطاء املتميز واجلهود املخل�صة
ال�ت��ي بذلها امل�ك��رم��ون طيلة ف�ترة عملهم يف
اجلامعة التي �أ�سهمت يف حتقيق ا إلجن��ازات
العلمية للجامعة على جميع الأ �صعدة املحلية
والعربية والدولية .

ودع� � ��ا أ�ب� � ��و ه��زمي
املكرمني � إىل التوا�صل
مع النادي وامل�شاركة يف
الفعاليات التي ينظمها
على مدار العام .
وت �� �ض �م��ن احل �ف��ل
ال��ذي ح�ضره ع��دد من
عمداء الكليات و كبار
امل �� �س ��ؤول�ي�ن و أ�ع �� �ض��اء
ال �ن��ادي �إل �ق��اء ق�صائد
تكرمي املحالني على التقاعد
�شعرية وتقدمي فقرات فنية حيث قدمت فرقة
و�سلم الدكتور الطوي�سي الهدايا التقديرية
اللوزيني بقيادة الأ خوين ح�سام و و�سام اللوزي للمكرمني ومت�ن��ى لهم التوفيق وال�ن�ج��اح يف
جمموعة من الأ غ��اين الوطنية والرتاثية نالت حياتهم امل�ستقبلية.
ا�ستح�سان احل�ضور .

م�سابقة ثقافية لنـــادي «االردنية »

�صورة تذكارية للم�شاركني

اجلامعــــة -كرم رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي الفائزين يف امل�سابقة الثقافية
التي نظمها نادي اجلامعة.
و خ�لال احل�ف��ل التكرميي ال��ذي �أقيم
بهذه املنا�سبة �أكد الدكتور الطوي�سي �أهمية
هذه امل�سابقات الثقافية يف دعم التوا�صل
االجتماعي و احل��راك الثقايف بني �أع�ضاء
�أ�سرة اجلامعة .
و أ�� �ش��ار � إىل �أن ه��ذه الن�شاطات ت�سهم

�أي�ضا يف تنمية البحث عن املعلومة و التناف�س
بني العاملني يف اجلامعة خارج � إطار العمل
معربا عن تقديره للهيئة الإدارية للنادي على
تنظيم ن�شاطات متنوعة مما يدل على �صدق
االنتماء لهذه امل�ؤ�س�سة التعليمية .
ب��دوره أ���ش��ار رئي�س ال�ن��ادي �صالح أ�ب��و
هزمي � إىل �أهداف امل�سابقة الرامية لتن�شيط
املكون الثقايف بني �أع�ضاء الأ �سرة اجلامعية
و� إتاحة الفر�ص لإظهار الطاقات الإبداعية

يف جماالت ثقافية و فكرية متنوعة .
و�أكد �أبو هزمي عزم النادي على تو�سيع
نطاق امل�سابقة لإدخال جوانب ثقافية ت�شمل
جماالت النقد والفنون املتنوعة .
و�سلم ال��دك�ت��ور الطوي�سي ال�شهادات
واجلوائز للفائزين و هم :
الفائزون يف حقل ال�شعر :
 �صفوان يو�سف قدي�سات . الدكتور �سميح حممود ا�سماعيل.	 طالل غرايبة.الفائزون يف حقل الق�صة الق�صرية:
 حممد جميل خ�ضر.	� إبراهيم احمد العدرة. عمر �سمارة الزعبي.	�أمل جالل حجاوي. فداء احمد احلاج.الفائزون يف حقل املقالة :
 املهند�س ربحي عبد الرحمن امل�شاعلة. لينا احمد الر�شايدة . عادل �سعدالدين الثبيتات . خالد �سليمان رباع . -عز الدين العقاد .

إ��ضاءات



افتتاح معر�ض معماري لطلبة «الأ ردنية»
يف جممع النقابات املهنية
اجلامعــــة� -أقيم يف جممع النقابات
امل�ه�ن�ي��ة م�ع��ر���ض لطلبة م���ادة التخطيط
احل�ضري الذي نظمه ق�سم هند�سة العمارة
يف اجلامعة بالتعاون مع نقابة املهند�سني
الأ ردنيني.
وهدف املعر�ض الذي افتتحه �أمني عمان
ال�ك�برى املهند�س عمر امل�ع��اين � إىل �إط�لاع
وتعريف املهتمني والباحثني باجنازات طلبة
ق�سم هند�سة العمارة العلمية والبحثية ودور
الق�سم يف � إعداد كفاءات ب�شرية يف هند�سة
املعمار.
وا�شتمل املعر�ض على من��اذج مل�شاريع
الطلبة خ�صو�ص ًا اق�ت�راح مدينة �سكنية
متطورة توفر للم�شاة وال��دراج��ات الهوائية
ن�صيب ًا مالئم ًا ف�ض ًال عن م�شاريع جديدة
ملدينة م�ستدامة يف جماالت الطاقة واحلفاظ
على البيئة.
وقدم مدر�س مادة التخطيط احل�ضري

اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -أ�ط �ل��ق امل��رك��ز الثقايف
الإ�سالمي يف اجلامعة «حملة اخل�ير» يف
لواء ب�صريا يف حمافظة الطفيلة.
وت�شكل احلملة التي انطلقت برعاية
رئي�س اجلامعة الدكتور ع��ادل الطوي�سي
م� �ب ��ادرة ك��رمي��ة ه��دف �ه��ا م��د ي��د ال �ع��ون
وامل�ساعدة للأ �سر العفيفة يف اللواء.
وقال مدير املركز الدكتور �أحمد �شكري
� إن احلملة جاءت للتوا�صل مع املحتاجني
من خالل توزيع طرود اخلري التي ت�شمل
م��واد متوينية وم�لاب����س للأ �سر بهدف
ا إل��س�ه��ام يف حت�سني م�ستوى �أو�ضاعها
املعي�شية واالقت�صادية.
و�أ�ضاف �أن املركز لديه خطة لال�ستمرار

م�شاريع ت�صاميم م�شاركة

الدكتور نبيل ال�ك��ردي عر�ض ًا ح��ول �أهمية
التوفيق ب�ين التخطيط وق�ضايا احلركة
واملرور يف املدينة املقرتحة التي تعترب �صديقة
للم�شاة والدراجات الهوائية.
وثمن املهند�س املعاين جهود ق�سم هند�سة
العمارة يف اجلامعة يف � إعداد موارد وطاقات
ب�شرية م�ؤهلة وم�شاريع هند�سية معمارية
ت�سهم يف دعم القطاعات املختلفة.
ولفت � إىل أ�ب��رز امل�شاريع التي تنفذها
الأ م��ان��ة التي تتعلق بتدعيم و�سائل النقل
داخل العا�صمة ومنها م�شروع البا�ص ال�سريع
الذي يهدف � إىل تقليل ا�ستخدام املركبات
اخلا�صة .ح�ضر حفل افتتاح فعاليات املعر�ض
نائب نقيب املهند�سني املهند�س ماجد الطباع
وعميد كلية الهند�سة الدكتور جمدي توفيق
وع��دد كبري م��ن أ�ع���ض��اء نقابة املهند�سني
وجمع كبري م��ن طلبة كليات الهند�سة يف
اجلامعات الأ ردنية.

على �سنة حميدة تتمثل يف احلر�ص على
�أن تكون قريبة من نب�ض املجتمع املحلي
يف خمتلف مناطق اململكة لت�شاركه همومه
وق�ضاياه وت�سعى خلدمته ومد يد العون
لأ بنائه.
بدوره ثمن رئي�س جمعية زكاة و�أيتام
ب�صريا الدكتور �أحمد ال�سعودي مبادرة
اجلامعة يف االنفتاح والتوا�صل الإن�ساين
مع �أ�سر بحاجة للدعم وامل�ساندة يف اللواء
م�ؤكد ًا دور اجلامعة يف النهو�ض بدورها
اخلريي للوقوف بجانب الأ يتام واملحتاجني
يف العمل اخلريي على مدار العام وذلك يف لواء ب�صريا.
بالتن�سيق والتعاون مع الهيئات اخلريية
ي�شار � إىل �أن امل��رك��ز ك��ان ق��د �أطلق
والتطوعية يف جميع �أنحاء اململكة.
مبادرات مماثلة يف عدد من مناطق اململكة
و�أكد الدكتور �شكري �أن اجلامعة ت�سري خ�صو�ص ًا يف �شهر رم�ضان املبارك.

الأ ردن���������ي���������ة:
ت������ن������ف������ي������ذ
ح��������م��������ل��������ة
اخل���������ي���������ر يف
ل�������������������������واء
ب�����������������ص����ي���را
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حفل فني «كال�سيكي»
يف «الأ ردنية»

اجلامعــــة-قدم عدد من طلبة كلية الفنون
والت�صميم يف اجلامعة عر�ض ًا فني ًا يف املو�سيقى
الكال�سيكية .وا�شتمل ال�ع��ر���ض الفني ال��ذي
ح�ضره رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
على تقدمي مقطوعات مو�سيقية غربية لفنانني
عامليني منهم «بات�شيل» و «برامز» و «�ستويرت»
دلت على امل�ستوى املتميز وتراكم اخلربة لطلبة
ق�سم الفنون املو�سيقية يف اجلامعة .وت�ضمن
برنامج احلفل تقدمي أ�غ��انٍ �شرقية كال�سيكية
حيث قدمت الطالبة ليندا حجازي �أغنية " غنيلي
�شوي �شوي" وهي من �أحلان زكريا �أحمد فيما
قدم الطالب م�صطفى �شع�شاعه �أغنية " �أوىل
عملك � إيه" وهي من الأ غاين اجلميلة للمطرب
الراحل حممد عبدالوهاب .و�أ�شار عميد الكلية
الدكتور حممود �صادق � إىل الإمكانيات التي
ت�ضعها الكلية لإبراز � إبداعات ومواهب الطلبة
ودع�م�ه��ا ل�صناعة ج�ي��ل م��ن املو�سيقيني لأ ن
املو�سيقى �أبلغ من الكالم �أحياناً .ح�ضر احلفل
عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمع من طلبة
اجلامعة واملهتمني باحلركة الفنية الأ ردنية.

"الأ ردنية" ت�شارك يف ا إل�شراف على اختبارات وفحو�صات
نوعية وكمية على مياه نبع جعيتا يف لبنان
اجل��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة� � -ش��ارك��ت اجل��ام �ع��ة يف
الإ�شراف على � إجراء اختبارات وفحو�صات
نوعية وكمية مياه نبع جعيتا يف اجلمهورية
اللبنانية.
و��ش��ارك الدكتور م�صطفى القي�سي
الأ �ستاذ امل�شارك بق�سم اجليولوجيا يف
كلية ال�ع�ل��وم ب���دورة ت��دري�ب�ي��ة يف جم��ال
"حماية م�صادر مياه نبع جعيتا من �أجل
خف�ض خماطر تلوث مياه �شرب بريوت
يف الطبقات الكار�ستية احلاملة للمياه يف
بيت عنيا يف حري�صا".
و امل�شروع مدعوم من قبل احلكومة
الأ مل��ان�ي��ة ع�بر املعهد ال�ف�ي��درايل الأ مل��اين
للعلوم اجليولوجية وال�ث�روات الطبيعية
(.)BGR
وت�ضمنت م�شاركة الدكتور القي�سي

الإ�شراف على � إجراء اختبارات وفحو�صات
خمتلفة لنوعية وكمية املياه املتدفقة من
النبع مثل فحو�صات تق�صي اثر الأ ل��وان
الكيميائية ودرا�سات النوعية والدرا�سات
الهيدروجيولوجية للنبع كذلك تركيب
وحدات �أنظمة حتذير مبكر لأ خطار التلوث
الكيميائي والبيولوجي لنبع جعيتا،ومن
املهام الأ �سا�سية للم�شروع هو � إدخال حماية
م�صادر املياه كعامل �أ�سا�سي يف التخطيط
والتنفيذ مل�شاريع قطاع ال�صرف ال�صحي
يف لبنان ،و� إدخ��ال مبد أ� حماية م�صادر
املياه يف خمطط التنظيم املدين ،جتميع
وا�ستعمال معلومات مراقبة نوعية وكمية
م�صادر املياه � ،إ�ضافة � إىل دعم ال�شركاء
احلكوميني يف تطبيق ��ش��روط احلماية
الطارئة.

مهرجان ثقايف ياباين يف «الأ ردنية»
اجلامعــــة� -أكد رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي اهتمام اجلامعة باالنفتاح
على احل�ضارات العاملية.
و أ���ض��اف خ�لال حفل افتتاح املهرجان
ال�ث�ق��ايف ال �ي��اب��اين اخل��ام����س ال ��ذي نظمته
ال�سفارة اليابانية يف عمان بالتعاون مع كلية
اللغات الأ جنبية يف اجلامعة �أن املهرجان
ي�شكل فر�صة مهمة لتعريف طلبة اجلامعة
على احل�ضارة اليابانية التي تزخر مبكونات
ثقافية وتقاليد را�سخة اجلذور.
ولفت الدكتور الطوي�سي � إىل �أهمية انفتاح
اجلامعة على الثقافة اليابانية من خالل
تدري�س اللغة اليابانية التي تعترب من اللغات
العاملية وت�سهم يف تقريب �أوجه التعاون بني
البلدين ال�صديقني.
ب��دوره �أثنى ال�سفري الياباين يف عمان
«تي�سو�شيو غون�شي» على م�سرية التعاون بني
اجلامعة وامل�ؤ�س�سات العلمية اليابانية معرب ًا

عن تقديره للجامعة على ا�ست�ضافة فعاليات
املهرجان.
وحت� ��دث ك��ل م��ن ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ل�غ��ات
الأ جنبية يف اجلامعة الدكتور توفيق يو�سف
ومدير مكتب «جايكا» يف عمان «اوكاموتو»
حيث عربا عن اعتزازهما مب�ستوى ال�شراكة
بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات اليابانية.
وت�ضمن املهرجان عرو�ض ًا ريا�ضية يف
«الكراتية» والتي تعني باللغة العربية اليد
اخلالية وتقدمي �أغانٍ فلكورية يابانية وعزف
مو�سيقي على �آل��ة «ال�سان�شني» � إ�ضافة � إىل
عر�ض زوايا فنية ا�شتملت على حتف وحرف
تقليدية ومناظر طبيعية لأ م��اك��ن متعددة
يف م��دن يابانية .وت�ضمن املهرجان ال��ذي
�شهد ح�ضور ًا الفت ًا من طلبة اجلامعة على
عر�ض �أفالم يابانية لعدد من كبار الفنانني
اليابانيني و�شكلت يف م�ضمونها جوانب يف
«الدراما» واحلياة االجتماعية يف اليابان.

الفنون اليابانية

تتمات

10

الدكتور الطوي�سي ي�شدد على �ضرورة �إيقاف «النزيف» يف الكفاءات

ويك�شف عن خطة لتطوير مرافق اجلامعة بنحو  25مليون دينار
الدوائر والوحدات الإدارية يف اجلامعة بح�ضور
الدكتور عبد اخلراب�شة نائب رئي�س اجلامعة على
ث�لاث��ة حم��اور تتعلق ببناء ا إلن���س��ان يف اجلامعة
واملكان وحتقيق التميز.
وح��ول امل�ح��ور الأ ول ق��ال ال��دك�ت��ور الطوي�سي
� إن � إيقاف النزيف يف الكفاءات يتطلب حت�سني
الأ و��ض��اع لأ ع�ضاء الهيئات التدري�سية والإداري��ة
وهجرتها نتيجة و�صول بع�ض الكفاءات � إىل �سن
التقاعد.
ي�شار � إىل وجود ر ؤ�ي��ة �شاملة لتح�سني �أو�ضاع
العاملني يف اجلامعات ل�ضمان � إنتاجية �أعلى .ويف
هذا ال�صدد ت�سعى الأ ردنية � إىل حت�سني الأ و�ضاع
املعي�شية للعاملني فيها كان �آخرها منح املوظفني
امل�صنفني م��ن حملة ��ش�ه��ادة ال��دب�ل��وم املتو�سط
و�شهادة الثانوية العامة ممن و�صلت رواتبهم � إىل
�أعلى مربوط الدرجة ومل يرفعوا مكاف�آة مالية تعادل
الزيادة ال�سنوية � إىل حني �صدور نظام املوظفني

عقوبات لـ ( )36طالب ًا
تورطوا يف �أحداث �شغب

بيد �أن ال�ق��رارات التي مت اتخاذها بحق الطلبة
الآخرين قطعية ولن يتم اال�ستئناف فيها نهائياً.
ووفق ًا – للدكتور الطوي�سي -وعميد كلية العلوم
الرتبوية كل ح�سب اخت�صا�صه ،ف�إن املجل�س الت�أديبي
قد فر�ض ه��ذه العقوبات على النحو ال�ت��ايل :عقوبة
الف�صل النهائي من اجلامعة لـ ( )8طالب ,وعقوبة
الف�صل امل�ؤقت ل ( )15طالباً ,وعقوبة الإنذار النهائي
بحق ( )11طالباً ,وا إلن��ذار الأ ول بحق طالبني اثنني,
بالإ�ضافة � إىل فر�ض غرامة خم�سة �أمثال القيمة على
املت�سببني ب� إتالف ممتلكات يف اجلامعة � إ�ضافة للعقوبة
الأ خرى املفرو�ضة على كل منهم وعددهم ( )22طالباً.
و�أ�شار الدكتور الطوي�سي � إىل �أن اجلامعة ما�ضية يف
ا�ستئ�صال منابع العنف اجلامعي وجتفيفها ليظل
احل��رم اجلامعي مركز � إ�شعاع للمجتمع وينري دروب
طلبة اجلامعة والباحثني فيها .و�أكد �أن القرارات التي
اتخذها املجل�س الت�أديبي قد مت اتخاذها بعد �أن فرغت
جلان التحقيق من عملها .م�شريا � إىل �أنها ا�ستمعت
� إىل � إفادات جميع املتهمني وال�شهود ،ومت اتخاذ جميع
ا إلج� ��راءات ال�لازم��ة بعد �أن ق��ام��ت جل��ان التحقيق
بالتن�سيب بتو�صياتها للمجل�س الت�أديبي وفقا لنظام
ت�أديب الطلبة املعمول به يف اجلامعة.

املعدّل واملوحّ د للجامعات الأ ردنية احلكومية والذي
يت�ضمن ح ًال جذريا لو�ضعهم.
وجاء قرار املجل�س بعد مناق�شات دارت خالل
جل�سته التي عقدها برئا�سة الدكتور عادل الطوي�سي
الذي �شدد على �أن القرار يهدف � إىل «احلفاظ على
�أداء املوظفني وحتفيزهم لال�ستمرار يف عملهم
ب�صورة مميزة».
و�شكل جمل�س التعليم ال�ع��ايل جلنة � إداري ��ة
ومالية من �أجل توحيد �أنظمة اجلامعات الر�سمية,
التي ناق�شت نظام املوظفني يف اجلامعات الأ ردنية
احلكومية ال��ذي �سي�أخذ بعني االعتبار الأ و��ض��اع
املالية للعاملني يف اجلامعات.
ويف هذا ال�صدد ،أ�ك��د الدكتور الطوي�سي �أن
اجلامعة ال تعتزم � إجراء تغيريات يف املواقع الإدارية
يف اجلامعة ،حفاظا على �سري �أمور العمل وحتقيق
اال�ستقرار الوظيفي الذي ينعك�س على الإنتاجية.
� إىل ذلك ك�شف الدكتور الطوي�سي عن �سعي

اجلامعة � إىل التميز باعتبارها «الأ قدم والنموذج»
مبين ًا �أن الر�ؤية لل�سنوات اخلم�س القادمة ترتكز
يف حتويلها � إىل جامعة بحثية الأ وىل من نوعها يف
اململكة .وقال � إن هذا يتطلب ا�سرتاتيجية م�ستندة
� إىل ر�ؤية بحاجة � إىل دعم كوادر اجلامعة و� إداراتها
املختلفة.
م��ن ناحية ثانية ع��ر���ض ال��دك�ت��ور الطوي�سي
للمحور الثالث واملتعلق ببناء امل�ك��ان خ�صو�صا
وان مباين اجلامعة" قاربت على الن�صف قرن"،
م�شددا على ��ض��رورة التفكري ال�شمويل وحتديث
البنية التحتية والفوقية و�صيانة املباين واملرافق
و� إعادة بناء �شبكة ت�صريف مياه وقاعات التدري�س
واملختربات واملكاتب.
وق��در ال��دك�ت��ور الطوي�سي التكاليف لغايات
حتديث البنية التحتية والفوقية يف اجلامعة بنحو
« 25مليون دينار» م�شري ًا � إىل ت�شكيل جلنة لهذه
الغاية.

البخيت يحا�ضر يف اجلامعة عن تطوير احليـاة
ال�سيا�سية واالقت�صــادية واالجتماعية فـي اململكة
و�أ�ضاف الدكتور البخيت يف حما�ضرة �ألقاها
يف اجلامعة �ضمن مو�سمها الثقايف للعام الدرا�سي
 2011/2010بح�ضور ع��دد م��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والإعالمية� ،أن غالبية الأ حزاب والقوى
وال �ت �ي��ارات ال�سيا�سية القائمة ت�ق��ر أ� ال��واق��ع من
خم��زون ثقافتها ال�سيا�سية والفكرية والعقائدية
وال�ت��ي غالب ًا م��ا ت�ك��ون نظرية بعيدة ع��ن ال��واق��ع
االجتماعي وبالتايل ف�إن طروحاتها ت�أتي منحازة
وال متثل غالبية الأ ردنيني.
وقال � إن غالبية القوى تندفع للمطالبة ب�صياغة
قانونانتخابجديداعتقاد ًامنهاب�أنهاملدخلالرئي�س
للإ �صالح ال�سيا�سي ،مبينا �أن اخ�ت��زال التنمية
ال�سيا�سية يف الأ ردن على جزئية قانون االنتخاب
وحتى بع�ض قوانني احلريات العامة بغياب ت�صور
دقيق ال�سرتاتيجية تنمية �سيا�سية �شاملة متوازنة
ومتدرجة تكون مقرتنة ومتزامنة مع ا�سرتاتيجيات
تنمية اجتماعية واقت�صادية وثقافية و� إدارية ،يحمل
خماطر ع��دي��دة �أهمها خلق ديناميات �سيا�سية
واجتماعية منفلتة وي�صعب التنب ؤ� ب�سريورتها الأ مر

الذي قد ال ي�ؤدي � إىل النتيجة املرغوبة.
و�أ�شار � إىل �أن احلديث كرث من قبل قوى وتيارات
�سيا�سية وح��زب�ي��ة ح��ول وج�ه��ة نظرها يف كيفية
� إحداث التطوير ال�سيا�سي املطلوب ودعوة بع�ضها
لعقد م�ؤمترات وتقدمي مبادرات � إ�صالحية ،مبينا
�أن اندفاع العديد من هذه القوى باجتاه التطوير
ال�سيا�سي اعتماد ًا على جزئية قانون االنتخاب
بغياب ال��ر ؤ�ي��ة ال�شمولية يعك�س تفكري ًا مرحلي ًا
وا�ستعجاال يف حتقيق مكا�سب �آنية لهذه القوى.
و�أو� �ض��ح �أن البع�ض يعتقد �أن تعديل قانون
االنتخاب مع بقاء الثقافة االجتماعية ال�سائدة
على حالها مبا فيها من مظاهر �سلبية �سيعمل على
� إحداث تنمية �سيا�سية هو اعتقاد مبالغ فيه وغري
واقعي ،حيث �أن القوانني بذاتها ال حتدث تنمية.
ولفت � إىل �أن ما حققه الأ ردن خ�لال العقود
الأ خ �ي�رة يعترب م�ع�ج��زة ب�ك��ل امل�ق��اي�ي����س ،خا�صة
يف جم��االت التعليم وال�صحة والبنية التحتية
واخل��دم��ات ،مبينا �أن ذل��ك ي�ع��زى � إىل القيادة
املعتدلة ذات الر�ؤية احلداثية ،و� إىل جهد وعزم
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الأ ردنيني ووقوفهم خلف قيادتهم الها�شمية.
و�أ�ضاف �أن الدولة� -أجهزة حكومية وع�سكرية-
ارتبطت تاريخي ًا بوجدان الأ ردين ،كونها الراعية
وامل��وج�ه��ة وامل��وظ�ف��ة وامل���س��ؤول��ة ع��ن ك��اف��ة ��ش��ؤون
حياتهم ،وبالتايل ف� إن خروج الدولة من هذا الواقع
يتطلب الروية والتدرج و�أن ي�أتي بعد درا�سة دقيقة
وواقعية و�شاملة.
وح���ول ال �ع�لاق��ة ب�ين ال �ق �ي��ادة وال���ش�ع��ب بني
الدكتور البخيت �أنها عالقة فريدة ال مثيل لها يف
العامل ،ب�سبب طبيعية القيادة الأ ردنية املت�ساحمة
واملتعاطفة مع النا�س وخا�صة الفقراء واملحتاجني،
الفتا � إىل �أن الأ ردين يلج أ� للملك وللمقر كمالذ
أ�خ�ير ،و�أ�صبح الأ ردين ي�شعر ب��أن امللك هو الأ ب
للجميع وال يخذلهم.
وذكر العني البخيت بع�ض خ�صائ�ص املجتمع
الأ ردين ،والتي على �أي م�شروع وطني للتطوير
�أخذها بعني االعتبار ،منها عزوف الأ ردنيني عن
االن�ضمام للأ حزاب لعدة �أ�سباب ،كما �أن هناك
�سوءا يف التوزيع اجلغرايف لل�سكان ،مذكرا بان
املجتمع الأ ردين يعترب جمتمعا فتيا حيث �أن 70
باملئة تقل أ�ع�م��اره��م ع��ن � 30سنة ،وه�ن��اك قلة
يف حجم قوة العمل ،و�ضعف يف ا إلن�ت��اج ،و�ضعف
م�ساهمة املر�أة يف �سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتنمية ال�سيا�سية قال الدكتور
البخيت � إن �شكل ون��وع�ي��ة ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دول��ة
واملجتمع هما التعبري احلقيقي عن طبيعة احلياة
ال�سيا�سية يف ال��دول ،والعالقة يف ال��دول املتقدمة
والدميوقراطية تفاعلية و� إيجابية بينما يف دول

العامل الثالث عالقة �سلبية جامدة عموماً.
و�أ�ضاف �أن � إ�صالح هذه العالقة �أو تطويرها هو
اجلوهر احلقيقي للتنمية ال�سيا�سية ،وهذا التطوير
اليت�أتى تلقائي ًا وال بد له من اال�ستناد � إىل � إرادة
�سيا�سية را�سخة ور�ؤى � إ�سرتاتيجية دقيقة تقوم على
فهم عميق لت�شكيالت املجتمع وديناميكياته والبيئة
املحيطة ،وموروثه االجتماعي والديني واحل�ضاري،
الفتا � إىل �أنه بغري ذلك ف�إن كافة الوثائق احلكومية
والت�شريعات ال ميكن لها �أن حتدث �أثر ًا ايجابي ًا يف
تطوير هذه العالقة � إذا غابت الر�ؤية ال�شاملة.
وب�ين �أن ذل��ك ي��دع��و � إىل �أن تت�صف خطط
احلكومة بو�ضوح ال��ر ؤ�ي��ة اال�سرتاتيجية العامة،
وو�ضوح احلالة النهائية التي تريد احلكومة �أن
تنقل املجتمع الأ ردين � إليها و�شكل النظام ال�سيا�سي
واالجتماعي الذي تريد �أن حتققه والإطار الزمني
الذي �سي�ضبط عملية التحول ،و�أن تكون اخلطط
احلكومية ق ��ادرة على م��راع��اة متطلبات الأ م��ن
الوطني ،و�ضرورة وجود �أهداف رئي�سية ومرحلية
مع �أطر زمنية ،وعدم اخللط بني املفاهيم والأ هداف
والو�سائل والأ طر الزمنية ،وت�أ�سي�س عالقة را�سخة
متزامنة ب�ين خطط التنمية ال�سيا�سية وخطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وب�ين �أن التحدي امل��رك��زي الأ ول ه��و ا إلط��ار
ال��زم�ن��ي ال��س�تراجت�ي��ة التنمية ال�سيا�سية ،فيما
التحدي امل��رك��زي الثاين هو �أن م�شروع التنمية
ال�سيا�سية ميثل مرحلة حتول حا�سمة يف التاريخ
ال�سيا�سي املعا�صر ل�ل��أ ردن يهدف � إىل االنتقال
ب��ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي واالج �ت �م��اع��ي م��ن الأ من ��اط

التقليدية القائمة منذ عقود طويلة يف الدولة � إىل
نظام معا�صر وخمتلف ،والثالث هو ال��ذي يواجه
خمطط التنمية ال�سيا�سية يف الأ ردن يف التعامل
مع الثنائية الأ ردن �ي��ة الفل�سطينية وه��ي الق�ضية
ال�ضاغطة على ال�سيا�سات الأ ردنية امل�ستقبلية وعلى
جممل نظرية الأ من الوطني.
وب�ين �أهمية �أن يكون املفهوم اال�سرتاتيجي
للتنمية ال�سيا�سية وا�ضح ًا و�شام ًال ودقيقاً ،م�شريا
� إىل �أن غياب هذه الر�ؤية �سيعطي الفر�صة للقوى
الداخلية العديدة واملتعار�ضة لتقدمي ت�صوراتها
على �أنها خطط وطنية و�ست�سعى لتحويل ال��ر�أي
العام � إىل قوة �ضاغطة للقبول بهذه الطروحات
مما يعيق النمو ال�سيا�سي ب��د ًال من � إعطائه دفع ًا
� إ�ضافيا.
وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور البخيت ا إلط ��ار العام
لال�سرتاتيجية املقرتحة (خارطة طريق للتطوير
ال�سيا�سي) والتي ت�ستمر ثالثني عام ًا (-2010
 ) 2040واملق�سمة � إىل مرحلتني الأ وىل متتد
لع�شرين عام ًا ( ) 2030- 2010وتهدف � إىل تطوير
النظام ال�سيا�سي واالجتماعي ب�صورة متدرجة
ومت�أنية ،فيما ت�ستمر الثانية لع�شر �سنوات (2030
.) 2040كما ا�ستعر�ض أ�ه ��داف تلك اال�سرتاتيجية
وا إلج��راءات الأ �سا�سية لتخطيط الربامج الوطنية
لتطوير احلياة ال�سيا�سية ،وم�ؤ�شرات قيا�س م�ستوى
التقدم يف اخلطط ،مبينا كيفية الربط بني برامج
التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
و�أ�سلوب التنفيذ التدريجي.

نتائج انتخابات احتاد الطلبة

وانتخابات اللجنة التنفيذية الحتاد «الأ ردنية»
العامة واخلارجية عمر النا�صر جلنة
البحث العلمي و ال�ش�ؤون الأ كادميية.
و�أ�شرف على عملية االنتخابات والفرز
�أع�ضاء اللجنة العليا النتخابات احتاد الطلبة
فيما ح�ضرها نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�شري الزعبي والدكتور ر�ضا اخلوالدة وعدد
من كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة.

وكان الفائزون قد �أدوا «الق�سم القانوين»
أ�م��ام رئي�س اجلامعة الدكتور الطوي�سي،
الذي وجه كلمة للفائزين عقب �أداء الق�سم
قال فيها � إن العالقة الإيجابية بني جمل�س
االحت��اد و� إدارات اجلامعة حتكمها ثوابت
معروفة �أهمها الإميان باهلل واالنتماء للوطن
وال� ��والء لقيادته الها�شمية والت�شريعات

النافذة يف اجلامعة والوطن العزيز .
و�أ�ضاف �أن نتائج االنتخابات كانت على
م�ستوى تطلعات وطموحات اجلامعة الهادفة
لتعميق جذور مبادئ الدميقراطية احلقيقية
التي ترتكز على التنوع و �إع�ط��اء الفر�ص
للطلبة للتدرب على قبول ال ��ر�أي وال ��ر�أي
الآخر .
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و أ�ك��د الدكتور الطوي�سي خ�لال احلفل
ال��ذي ح�ضره ن��واب رئي�س اجلامعة ورئي�س
اللجنة العليا لالنتخابات ال��دك�ت��ور عبد
خراب�شة و�أع�ضاء اللجنة �أن اجلامعة تعول
على املجل�س اجلديد التعاون مع م�ؤ�س�سات
اجلامعة املختلفة لتحقيق مطالب الطلبة
املحقة و امل�شاركة يف حل ق�ضاياهم الأ كادميية

و االجتماعية و االنفتاح على املجتمع املحلي.
بدوره �أكد رئي�س اللجنة العليا النتخابات
احتاد طلبة اجلامعة الدكتور عبد خراب�شة �أن
اجلامعة تنظر جلميع طلبتها على �أنهم قادة
م�ستقبل واعد لوطن مزدهر «بعون اهلل».
م��ن ج��ان��ب �آخ��ر أ�ع�ل�ن��ت اللجنة العليا
امل�شرفة على االنتخابات �أن ن�سبة االقرتاع

العام بلغت ( .)%62,8وقال الدكتور خراب�شة
خ�لال م � ؤ�مت��ر عقد ل�ل�إ ع�لان ع��ن النتائج
النهائية لالنتخابات � إن عدد املقرتعني و�صل
� إىل نحو  20382طالبا وطالبة من �أ�صل �أكرث
من � 33ألفا يحق لهم الت�صويت .وج��اءت
نتائج االنتخابات على النحو التايل:

� إح�صائية انتخابات 2011-2010
نتائج انتخابات احتاد الطلبة يف اجلامعة الأ ردنية فرع عمان للعام اجلامعي 2011/2010
الكلية

العلوم

الق�سم

�أ�سماء الفائزين

الريا�ضيات

فار�س غ�سان فار�س حمودة

عدد
الطالب
496

عدد
املقاعد
1

عدد
املقرتعني
385

الن�سبة
املئوية
76.2

الفيزياء

�أحمد خالد � إ�سماعيل يون�س

381

1

229

60.1

الكيمياء

عز الدين نعمان احلرباوي

537

1

393

73.2

العلوم احلياتية
اجليولوجيا البيئية
والتطبيقية
علوم البيئة و� إدارتها
الإدارة املتكاملة وم�صادر
املياه

�أ�سماء جمعة حممد ال�صالح
حممد خملد عبد الكرمي
العفي�شات
-

785

1

544

69

329

1

237

71.4

0

0

0

0

-

0

0

0

0

املجموع
ال�شريعة

2528
�أ�صول الدين

�أ�سامة حممد حامت املحت�سب

654

1

340

51.7

الفقه و�أ�صوله

رنيم م�شهور حممود الزبن

666

1

234

34.9

امل�صارف الإ�سالمية

فاطمة �أجمد �شحدة الدرابيع

58

1

تزكية

1378

املجموع
حممد نور الدين عالونة
ليث ح�سن حممد الطو�س
الرباء عماد جواد ال�شرقاوي

الطب
املجموع

1482
عبد الرحمن � إبراهيم جابر

113

1

95

84.1

التغذية والت�صنيع الغذائي م�سلم معت�صم م�أمون ديرانية
يحيى ن�صر عبد احلافظ
االقت�صاد الزراعي والإر�شاد
ال�شامخ

499

1

365

72.9

180

1

119

68

الإنتاج احليواين
الزراعة

1482

3

889

59.7
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الوقاية النباتية

عمد هيثم ر�شرا�ش النا�صر

132

1

83

67.5

الب�ستنة واملحا�صيل

�شفيق غ�سن �شفيق �أبو جنم

312

1

249

80

الأ را�ضي واملياه والبيئة

�أحمد فايز حممد يا�سني

125

1

106

84.8

املجموع
التمري�ض

1352
التمري�ض

رامي يو�سف �أحمد م�صطفى
مناء �أكرم حممود ال�سوطري
عامر ح�سني من�صور كري�شان

املجموع

العلوم
الرتبوية

874
املناهج والتدري�س

هايل عقيل عبد احلافظ العقيل

1043

1

علم النف�س الرتبوي

مل يرت�شح �أحد

123

1

الإر�شاد والرتبية اخلا�صة

�صهيب نادر �أحمد اجلردات

987

1

504

علم املكتبات واملعلومات

حمزة �سالمة خلف القعايدة

114

1

تزكية

الإ دارة والأ �صول

مل يرت�شح �أحد

259

1

املجموع

الهند�سة

املجموع

51

الهند�سة املدنية

�أحمد حممد ح�سن العواملة

1256

1

983

78.3

هند�سة العمارة

هاين نافع �أمني احل�سن

906

1

703

77.5

الهند�سة الكهربائية

عمرو «حممد عايد» اجلمل

628

1

444

70.7

الهند�سة املكيانيكية

�آدم حممد عبداهلل �شبيب

652

1

462

70.8

الهند�سة الكيميائية

ح�سني علي حممد عبد القادر

388

1

311

80.2

الهند�سة ال�صناعية

�سامر ح�سني حممد �أيوب

978

1

716

73.2

هند�سة احلا�سوب

همام عايد كامل �شما�س

582

1

412

71

هند�سة امليكاترونك�س

مالك با�سم فايز اجلعربي

529

1

410

77.5

5919
القانون

حممد �أحمد احلجاحجة
عبد اهلل �أمين جميل م�سمار
براء فايز راجي ال�شورى

املجموع
الرتبية
الريا�ضية

385

36.9

2526

املجموع
احلقوق

874

3

620

70.3

1182

3

896

75.5

1182
خالد حممد عبدالهادي ال�سالمات
حممد ر�سول ما�ضي الكايد
طارق زياد �أحمد احل�سامي

645
645

1

444

68

تتمات
ال�صيدلة

14

ال�صيدلة
دكتور ال�صيدلة

حممد حممود خ�ضر داود
رانية عدنان حميي الدين طويلة
�أحمد عمر حممد اخلطيب
705

1339

املجموع

ب�شار حممد خليل العدينات
يزن يو�سف عبدالرحيم امل�صري 673
�أحمد عبد احلفيظ الربيزات

املجموع
اللغة الإجنليزية و�آدابها

والء عادل �أحمد املفارجة

807

1

411

50.7

اللغة الفرن�سية و�آدابها

معتز حممد �سالمة ال�سعود

282

1

179

63

اللغات الأ وروبية

في�صل عبد ال�سالم العبادي

942

1

488

51.6

اللغات الآ�سيوية

�أ�سامة عبد ربه حممد الزواهرة 243

1

155

63.8

250

1

164

65.3

م�صعب عامر �أحمد �أبو هزمي

املجموع

2524
� إدارة ْأالعمال

عزام حممد حممود �سليم

981

1

511

51.8

املحا�سبة

�أحمد عبد احلميد الرحامنة

993

1

669

67

التمويل

علي نبيل ح�سني �آبو طاعة

709

1

381

53.7

الت�سويق

عودة �سليم عودة قموة

610

1

تزكية

نظم املعلومات الإدارية

حممد و�ضاح حممود احلمود

369

1

233

63

الإدارة العامة

�أحمد تركي بن طريف

728

1

388

53.3

االقت�صاد

يزن عاطف �أحمد النوباين

689

1

251

36.4

املجموع

الآ داب

املجموع

3

533

79.2

673

اللغويات

الأ عمال

1

471

67.2

2044

طب الأ �سنان

اللغات
الأ جنبية

2

696

519

5079
اللغة العربية و�آدابها

عبد ال�سالم جمال من�صور

664

1

383

الفل�سفة

فادي حممد طالب امل�سامرة

115

1

تزكية

التاريخ

رامي عبد الهادي اللبابدة

230

1

115

49.7

علم االجتماع

�أي�سر هاين بزبز

409

1

228

55.3

اجلغرافيا

ثائر حممد عابد الغليالت

355

1

201

56.6

علم النف�س

جماهد عز الدين �أبو �سليم

354

1

228

64

العلوم ال�سيا�سية

�صقر خالد حممد البدارين

314

1

215

67.6

2441

57.6

تتمات

معهد الآ ثار

15

� إدارة امل�صادر الرتاثية
و�صيانتها
الآثار

مالك حممود حمدان حمارب

66

1

52

78.8

غيث حممد نا�صر الزاهري

218

1

152

69.4

الإر�شاد والتطوير ال�سياحي

�أحمد حممد �سالمة املبي�ضني

115

1

79

68

املجموع
معهد العمل
االجتماعي

399
العمل االجتماعي

املجموع
معهد الدرا�سات ماج�ستري الدرا�سات
الإ�سالمية
الإ �سالمية
املجموع

علوم الت�أهيل

عامر �أحمد فرحان خري�سات
حمزة رجا البدور
�أجمد علي ر�شيد ال�شة

243
عائ�شة �شحدة مو�سى العمارين 26

العالج الطبيعي

� إ�سراء اثبيت حممود الوح�ش

233

1

184

79

العالج الوظيفي
الأ طراف اال�صطناعية
والأ جهزة امل�ساعدة
علوم ال�سمع والنطق
وا�ضطراباتها

�شادن عبد اهلل العجارمة

100

1

83

83

يزن حمود يو�سف بزبز

64

1

54

84

نور وائل جميل عوي�ضة

190

1

133

70

587
علم احلا�سوب

عبد اهلل �أحمد حممد الكو�شة

646

1

419

65

�أنظمة املعلومات احلا�سوبية

ب�شرى �أنور جمال احلمدان

1184

1

510

43

�أنظمة معلومات الأ عمال

تامر حميد حمدان العلي

652

1

366

56.1

املجموع
الفنون
والت�صميم

2482
الفنون الب�صرية

حممد يون�س ح�سن �شبانة

165

1

108

الفنون امل�سرحية

ل�ؤي حممود ح�سني ال�شوابكة

32

1

تزكية

املو�سيقى

تغلب عقاب منور عوي�س

37

1

تزكية

املجموع
مركز درا�سات
املر�أة
املجموع
الدرا�سات
الدولية

1

تزكية

26

املجموع
تكنولوجيا
املعلومات

243

3

176

72.4

234
مل يرت�شح �أحد

26

1

26
الدرا�سات الأ مريكية

مل يرت�شح �أحد

18

1

65

تتمات

16

الدرا�سات الدبلوما�سية (ف�ض
النزاعات)
حقوق الإن�سان والتنمية
مل يرت�شح �أحد
الإن�سانية
مل يرت�شح �أحد

املجموع

51

1

27

1

96

املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها
املجموع

نور حممود عي�سى عفانة
دالل حممد عبدالوايل الع�ساف 27
�آالء حممد �أحمد ح�سن
27
34767

املجموع العام (كليات اجلامعة  /عمان)

3

تزكية

888

نتائج انتخابات احتاد الطلبة يف اجلامعة الأ ردنية فرع العقبة
للعام اجلامعي 2011/2010
الكلية
اللغات
الإ دارة
والتمويل
ال�سياحة
والفندقة
نظم
وتكنولوجيا
املعلومات
العلوم
البحرية

عدد
الفائزون بع�ضوية االحتاد الطلبة
بالتخ�ص�ص
متارا غالب احلميدي
63
75
رقية توفيق زغلول
47
يو�سف �أحمد الدهنة
56

٪83.92

20
21
36

املحا�سبة

�شادي �شاكر مرعي

91

82

٪90.10

39

� إدارة املخاطر والت�أمني
� إدارة الأ عمال

علي با�سم الديري
حممد عوين احلاليقة

55
40

52
37

٪94.54
٪92.50

27
23

� إدارة الفنادق

فهد حازم ال�سعدي

31

29

٪93.54

24

� إدارة ال�سياحة وال�سفر
� إدارة الطعام وال�شراب

�أ�سعد حممد جراد
قمر م�صطفى زين العابدين

45
8

تزكية
تزكية

-

تزكية
تزكية

�أنظمة معلومات حا�سوبية

حنني ر�ضوان مبي�ضني
�سفيان حممود �سلمان

التخ�ص�ص
اللغة الفرن�سية و�آدابها
اللغة الإجنليزية و�آدابها

عدد
ن�سبة
املقرتعني االقرتاع

٪84

عدد
الأ �صوات

59

57

٪96.61

27
26

56

53

٪94.64

29

الأ حياء البحرية

عبا�س حممد الكيال

33

تزكية

-

تزكية

البيئة ال�ساحلية

حممد �سامل �أبو غريقانه
م�صعب غالب الكباريتي
15
-

29

29

٪100

10
9

تكنولوجيا معلومات الأ عمال حممد م�صطفى الهالوي

 12ق�سم ًا
578
املجموع
املقرتعني -
492
مالحظة :يف الن�سبة املئوية النهائية للمقرتعني مل يتم احت�ساب عدد الطلبة يف الدوائر التي ح�سمت بالتزكية.
449
449

٪91.26

إ��صدارات

�أ .د� .أكرم ال�شناق
يف ذمة اهلل

اجلامعة -انتقل يوم ال�سبت
ال �ث��ام��ن م ��ن ال �� �ش �ه��ر احل ��ايل
� إىل رح�م��ة اهلل ت�ع��اىل العميد
الأ �سبق لكلية الطب يف اجلامعة
الأ �ستاذ الدكتور �أكرم عودة اهلل
ال�شناق.
ونعى رئي�س اجلامعة الدكتور
ع � ��ادل ال �ط��وي �� �س��ي و أ�ع�����ض��اء
الهيئتني التدري�سية والإداري ��ة
الفقيد.
وعمل الفقيد رئي�س ًا لق�سم
اجلراحة اخلا�صة يف كلية الطب
ب��الأ ردن�ي��ة وحما�ضر ًا و�أ�ستاذ ًا
جل��راح��ة ال �ع �ظ��ام وامل�ف��ا��ص��ل،
ورئي�س ًا للجنة الدرا�سات العليا
يف امل�ج�ل����س ال�ط�ب��ي الأ ردين،
وع�ضو ًا يف العديد من اجلمعيات
والهيئات الطبية العاملية .وله
العديد من الأ بحاث والدرا�سات
الطبية املتخ�ص�صة.

17

اجلامعـة الأ ردنية
فــي (حقـائـــق و�أرقــــــام)
اجلامعة� -صدر
ع ��ن دائ�� ��رة ا إلع�ل��ام
وال�ع�لاق��ات العامة يف
اجلامعة كتيب باللغتني
العربية وا إلجن�ل�ي��زي��ة
يحتوي ر��ص��دا وا�سعا
ومكثفا لإح�صائيات
ت�شمل أ�ع ��داد �أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية
والإداري� � � � � � ��ة وط �ل �ب��ة
اجلامعة ون�سبة الذكور
� إىل ا إلن��اث بالإ�ضافة
� إىل مباين وم�ساحات
اجلامعة.
ويت�ضمن الكتيب ال��ذي يقع يف � 43صفحة
من القطع املتو�سطة �أرقاما � إح�صائية دقيقة
حول عدد العاملني يف التدري�س موزعني ح�سب
الرتب الأ كادميية وح�سب الكلية واملعهد واملركز
وح�سب اجلن�سية وامل�ؤهل العلمي و�أي�ضا العاملني
يف الكادر الإداري.
ك�م��ا ي�ح�ت��وي �أرق��ام��ا دق�ي�ق��ة ح��ول أ�ع ��داد
طلبة البكالوريو�س والدرا�سات العليا والطلبة
ال��واف��دي��ن منتهيا � إىل حتديد املجموع العام
لأ عداد الطلبة للعام اجلامعي .2010 / 2009
ويف هذا ال�صدد قال مدير دائرة الإعالم
والعالقات العامة يف اجلامعة كمال فريج «� إن

ه ��ذا ا إل�� �ص ��دار ال��ذي
يحمل ا��س��م (حقائق
و�أرق��ام) وهو الثالث،
ي�ه��دف � إىل الت�سهيل
على �أ�صحاب القرار
يف اجلامعة للإ طالع
ع ��ن ك �ث��ب ع �ل��ى واق ��ع
اجل ��ام� �ع ��ة ب �� �س �ه��ول��ة
وي�سر ودق��ة متناهية
ب��ا إل��ض��اف��ة � إىل و�ضع
ه��ذا الكتيب بني يدي
الباحثني وال��دار��س�ين
وك��ل م��ن ي��رغ��ب مب�ع��رف��ة واق ��ع ال �ت �ط��ورات يف
اجلامعة الأ ردنية دون ا�ستغراق وقت �أطول يف
البحث».وقامت اجلامعة بتوزيع ن�سخ منه على
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وال�سفارات يف الأ ردن.
وب�ين فريج �أن ه��ذا الكتيب «يوفر �أرقاما
� إح�صائية دقيقة موزعة يف جداول روعي فيها
الو�ضوح بالدرجة م�ضافا � إليها ر�سوم بيانية
ا�ستي�ضاحية» .ولعل �أكرث املعلومات �أهمية والتي
يقدمها الكتيب ملت�صفحه ،حتديد حجم املوازنة
العامة للجامعة لل�سنة املالية  2010التي بلغت
نحو  104ماليني دينار بعد التمويل ف�ضال عن
حتديد النفقات الفعلية واملقدرة للبحث العلمي
لعام .2009

�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا الحتفاالت «الأ ردنية»
بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها
اجلامعـ ــة -قرر رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي �إع��ادة ت�شكيل اللجنة العليا
الح �ت �ف��االت اجل��ام �ع��ة ب��ال��ذك��رى اخلم�سني
لت�أ�سي�سها من رئي�س اجلامعة مقرر ًا وع�ضوية
كل من الأ �ساتذة نواب رئي�س اجلامعة والدكتور

حممد عدنان البخيت والدكتور علي حمافظة
والدكتور مو�سى الناظر والدكتور حممد �صقر.
ومبوجب القرار تتكون �أمانة �سر اللجنة من
مديرة مكتب رئي�س اجلامعة رمي ال�سفاريني
�أمينة لل�سر وع�ضوية ك��ل م��ن فاتن عريقات
ومادل العكور وفاتن �أهرام.

إ��صدارات

18

العــوملــــــــــــة
واملجـتـمـــــــع العــربــــــي
اجلامعــــة�� -ص��در حديثا ك�ت��اب جديد
للدكتور جمد الدين خم�ش� ،أ�ستاذ علم االجتماع،
وعميد كلية الآداب يف اجلامعة ح��ول العوملة
وت�أثرياتها يف املجتمع العربي ،عن دار جمدالوي
للن�شر وال�ت��وزي��ع يف ع�م��ان .وي�ع��ر���ض الكتاب
لتحليل العالقة املتداخلة بني العوملة والأ زم��ة
املالية العاملية التي بد�أت يف نهاية عام 2008م
املا�ضي حيث يت�ضح �أن ه��ذه الأ زم ��ة أ�ع��ادت
تفح�ص وتقييم مرتكزات النظام الر�أ�سمايل،
وبخا�صة حرية الأ ��س��واق ،وع��دم تدخل الدولة
يف االقت�صاد ،مما �أدى � إىل بروز دعوات قوية
العتماد احلمائية التجارية� ،أو تدخل الدولة
يف االقت�صاد يف البلدان الر�أ�سمالية ،وبخا�صة
�أثناء جل�سات املنتدى االقت�صادي العاملي ،الذي
عقد يف دافو�س يف بداية عام 2009م .ويعترب
هذا املنتدى �أحد م�ؤ�س�سات االقت�صاد العاملي
الداعمة للعوملة والنمو االقت�صادي احلر  .ويحلل
الكتاب الدور الأ �سا�سي الذي ت�ضطلع به اتفاقية
اجل��ات ،ومنظمة التجارة العاملية ،وال�شركات
متعددة اجلن�سيات ،والف�ضائيات الإعالمية،
والإنرتنت ،يف تدعيم قيم ومبادئ العوملة .كما
يوثق هذا الكتاب ن�شوء وتطور العوملة من خالل
حتليل م�ستفي�ض لبنود اتفاقية اجلات GATT
جولة الأ وروغواي 1993م ودروها يف ذلك .كما
يوثق الدور الذي ت�ؤديه منظمة التجارة العاملية
 WTOيف تدعيم تطور العوملة حاليا .و�أن�شئت
ه��ذه املنظمة ع��ام 1995م لتت�ضمن اتفاقية
اجلات � ،إىل جانب عدد من االتفاقيات متعددة
الأ طراف الأ خرى.
وتو�ضح البيانات املقدمة يف الكتاب �أن
غالبية ال ��دول العربية ان�ضمت � إىل منظمة
التجارة العاملية حتى تاريخ  2010/7/1م.
وق ��د ح�صلت ه ��ذه ال� ��دول ع�ل��ى ع�ضوية
كاملة يف �صرح العوملة الكبري ه��ذا .ومنظمة
التجارة العاملية هي امل�س�ؤولة حالي ًا عن حركة
العوملة وم�ساراتها امل�ستقبلية .ويقدم الكتاب
� إح�صائيات وحتليالت نوعية حول �آثار العوملة

على الدول العربية النفطية وغري النفطية يف
اجلوانب االقت�صادية االجتماعية وال�سيا�سية،
والثقافية .ويتم توثيق ه��ذه ا آلث��ار من خالل
حتليل مكثف للجوانب ،والعمليات التالية :
 ظهور مهن جديدة ميكن ت�سميتها بـِ "مهنالعوملة" يف غالبية البلدان العربية ،ون�شوء فئات
اجتماعية جديدة تعمل يف هذه املهن ،وترتبط
بها� ،أغلبهم من ال�شباب اجلامعي .مما يدعم
متا�سك الطبقة الو�سطى العربية.
 ن�شوء اقت�صاد املعرفة واملعلوماتية ال��ذي�أ�صبح ي�سهم يف تدعيم قيمة الناجت املحلي
الإجمايل � إىل جانب القطاعات االقت�صادية
الأ خرى املعروفة.
 تطوير م�ؤ�س�سات العمل العربية لت�صل � إىلموا�صفات �شهادات الآيزو العاملية.
 تدعيم منظمات املجتمع امل ��دين العربية� إيديولوجي ًا وم�ؤ�س�سياً.
 تعديل وظائف الدولة اقت�صادي ًا واجتماعياً،وازدياد عمليات اخل�صخ�صة.
� أما �آثار العوملة على الثقافة العربية فقد مت
توثيقها يف هذا الكتاب من خالل حتليل العمليتني
التاليتني ،وهما :حتديث الثقافة العربية و� إحياء
ال�تراث العربي ا إل��س�لام��ي ،وبخا�صة يف دول
اخلليج العربي ،و حتديث قيم و�أخالقيات العمل
العربية يف غالبية البلدان العربية .وفيما يتعلق
بالعوملة الثقافية ب�شكل خا�ص ،وبخا�صة ت�أثري
العوملة يف الثقافة العربية يعتمد الكتاب على
حتليالت جيم�س روزناو التي تو�ضح وجود ثالث
عمليات متداخلة للعوملة يف املجال الثقايف ،وهي
 � :إ�ضعاف احلدود بني الدول مما ي�سهل انتقال
النا�س ،ور�ؤو���س الأ م ��وال ،وال�سلع ،واملنتجات
الثقافية مثل الكتب ،والأ ف�ل�ام ال�سينمائية،
وامل�سل�سالت التلفزيونية ،و أ�ل �ع��اب الفيديو،
واالكت�شافات ،واالخرتاعات �..إل��خ .كما ت�شمل
ه��ذه املنتجات الثقافية املعلومات والأ ف �ك��ار،
والتحليالت الإخبارية ،ومنظومات القني بني
ال�شعوب والأ فراد .بالإ�ضافة � إىل ازدياد الت�شابه

بني ال�شعوب والأ ف��راد يف خمتلف �أرجاء العامل
 ،وبخا�صة فيما يتعلق باملعلومات ،و أ�من��اط
اال�ستهالك ،والقيم ،و أ�من��اط ال�سلوك اليومي
ب�شكل عام.
ويت�ضح م��ن حتليالت ال�ك�ت��اب �أن �آل�ي��ات
وو�سائل العوملة الثقافية �سلمية الطابع ،وطوعية
اجلوهر تتمثل يف احل��وار الثقايف واحل�ضاري
متعدد االجت��اه��ات با�ستثمار تقنية االت�صال
واملعلوماتية ،واملحاكاة والتقليد بني ال�شعوب.
بالإ�ضافة � إىل املناف�سات التجارية ،والعلمية،
والريا�ضية والتي ت ��ؤدي � إىل ا�ستخدام طرق
وتقنيات مت�شابهة بني امل�ؤ�س�سات وال��دول يف
خمتلف بلدان العامل .ونتيجة لذلك كله فقد
�أ�صبحت الثقافة العربية بف�ضل تقنيات العوملة
الثقافية تقوم على عوملة ا إلع�ل�ام وانفتاحه،
و�شفافيته  ،تعتمد ال �� �ص��ورة ل�ب��ث الر�سالة
الإعالمية ،وتنميط ال�سلوك حمليا وعربيا من
خالل وحدة ال�صورة ،واخلرب ،واملعلومة؛ ذلك
�أن املعلومة نف�سها تبث م��رات ع��دة مدعمة
بال�صور ،واملتابعات � إىل فئات اجلمهور لتحدث
ت��وح�ي��دا وتنميطا يف م���ش��اع��ره ،ومعلوماته،
و�سلوكه اليومي جتاه نف�س احلدث .كما تكر�س
اعتياد اجلمهور العربي على احلوار والنقا�ش،
واالخ� �ت�ل�اف يف ال� � ��ر�أي يف ت��ن��اول الق�ضية
الواحدة.
وفيما يتعلق بالعالقة بني العوملة الثقافية
والهوية يت�ضح من حتليالت الكتاب �أن هناك
تنوعا وا�سعا للهويات يف املجتمع العربي يرتبط
ك��ل منها بنمط خا�ص لالنتماء ،كما يرتبط
كل منها مبوقف متميز من العوملة يت�أرجح بني
الرف�ض واملعاداة � إىل التقبل والت�أييد.
ويف اجل��زء اخلا�ص باحلركات املناه�ضة
للعوملة يف الكتاب يت�ضح �أن هذه احلركات ترتكز
يف ال��دول ال�صناعية ،وبخا�صة يف ال��والي��ات
املتحدة الأ مريكية التي �شهدت �إح��دى مدنها
الكبرية ،وهي �سياتل� ،أوىل احتجاجات �صاخبة
�ضد اجتماعات منظمة التجارة العاملية عام

إ��صدارات
1999م .ويعود ذلك لأ ن العمال الغربيني يرون
 وكذلك نقاباتهم ذات النفوذ � -أن العوملة�أدت � إىل فقدان ه�ؤالء العمال لوظائفهم وذلك
بعد �أن مت فتح �أ�سواق البلدان الغربية للمنتجات
امل�صنعة من الهند ،وتايوان ،وكوريا اجلنوبية،
واليابان ،وال�صني ،وم�صر ،وبخا�صة املحيكات،
والأ لب�سة ،وال�سيارات ،والأ جهزة الإليكرتونية
املختلفة ،ففقد االقت�صاد الغربي نتيجة لذلك
مئات الأ لوف من فر�ص العمل
ال �ت��ي ان �ت �ق �ل��ت � إىل ال �ب �ل��دان
النامية.
م� ��ن ج��ه��ة أ�خ � � ��رى ف � ��إن
ق��درة الإدارة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية الغربية على نقل
وح��دة الإنتاج� ،أو امل�صنع � إىل
بع�ض البلدان النامية ،وبخا�صة
الهند ،وتايوان يف حالة تكرار
الإ�ضرابات العمالية� ،أو تعنت
النقابات ،حرم هذه النقابات
العمالية الغربية من القدرة
على الإ�ضراب للح�صول على
مطالبها.
وي �ت �� �ض��ح م���ن حت �ل �ي�لات
ال �ك �ت��اب �أن م ��ن أ�ب � ��رز ه��ذه
احل��رك��ات املناه�ضة للعوملة
حزب اخل�ضر ،و�أن�صار البيئة
الذين يرفعون �شعار االقت�صاد
ال �ق��وم��ي ،وي� �ن ��ادون باملحلية
االقت�صادية ك�سيا�سة منا�سبة
للبلدان النامية يف وجه تو�سع
ال�شركات متعددة اجلن�سيات
التي متثل �أحد املقومات الأ �سا�سية يف العوملة،
وه�ن��اك �أي�ضا حركة القوميني االقت�صاديني
الذين ينادون ب�ضرورة ان�سحاب الواليات املتحدة
الأ مريكية من العوملة ،و�إغ�لاق حدودها �أمام
اال�سترياد من البلدان النامية واالقت�صادات
الآ�سيوية الكبرية ( وهو ما يخالف بنود اتفاقية
اجلات) بحجة �أن هذه البلدان ال تلتزم بحقوق
الإن�سان ،وحقوق العمال ،ومعايري حماية البيئة،
وهي املبادئ الأ مريكية الأ �سا�سية يف العالقات
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اخلارجية .كما تربز �أي�ضا احلركة الطالبية
امل�ضادة مل�شاغل التعرق التي ظهرت يف عدد من
اجلامعات الأ مريكية ،وبخا�صة جامعة ديوك،
وجامعة ن��وت��ردام ،بعد ع��ام 1995م  .وذلك
بعد �شيوع معلومات عن �شدة معاناة العمال يف
م�صانع الن�سيج والأ لب�سة يف املك�سيك ،والهند،
وبع�ض البلدان النامية الأ خرى  .وتطالب هذه
احل��رك��ة ال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف م�ظ��اه��رات �سياتل

عام 1999م بتح�سني ظروف العمال ال�سيئة يف
ه��ذه امل�شاغل ،وتدخل املنظمات الأ هلية غري
احلكومية ل�ضمان حتقيق ذلك.
ويت�ضح من حتليالت الكتاب �أن املجتمع
العربي يخلو من وجود حركة منظمة ملناه�ضة
العوملة ،ومل ي�شهد املجتمع العربي احتجاجات
جماعية� ،أو م�سريات منددة بالعوملة ،مثل تلك
التي �شهدتها �سياتل ،وبع�ض امل��دن الأ وروب�ي��ة
والآ�سيوية .وما نلحظه يف املجتمع العربي وجود
بع�ض الكتاب وال�صحفيني الذين يركزون يف

كتاباتهم على �سلبيات العوملة ويتغافلون عن ذكر
� إيجابياتها� ،أو عن تقدمي حتليل متوازن للعوملة
وحركتها ،ومنظماتها الفاعلة .وهذه ال�سلبيات
التي يركز عليها ه�ؤالء تنقل عادة عن الأ دبيات
الغربية املناه�ضة للعوملة دون تدقيق باختالف
ال �ظ��روف ،وتغري احل��اج��ات ،واملتطلبات بني
املجتمعات الغربية واملجتمعات العربية التي
ت�شتد حاجتها � إىل النمو االقت�صادي يوما بعد
ي� ��وم .وي�ت���ض��ح م��ن حت�ل�ي�لات
الكتاب �أن الأ زمة املالية العاملية
مل يكن لها ت � أ�ث�ير ي��ذك��ر على
غالبية البلدان العربية بالرغم
من ان�ضمام هذه البلدان � إىل
ركب العوملة .ويعود ذلك ب�شكل
�أ�سا�سي ل��وج��ود دور ت�شريعي
ورق� ��اب� ��ي وا�� �ض ��ح ل��ل��دول��ة يف
االقت�صاد ،وبخا�صة يف قطاع
البنوك و أ�� �س��واق ر أ����س امل��ال .
ومن جهة �أخرى ،يو�ضح الكتاب
�أن ال��دول��ة يف غالبية البلدان
العربية تعمل على التخفيف من
ا آلث��ار ال�سلبية للعوملة باعتماد
عدد من الربامج وال�سيا�سات
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
أ�ه� �م� �ه���ا :ت ��دع� �ي ��م � �ش �ب �ك��ات
الأ م ��ان االجتماعي ،وت�شجيع
اال�ستثمارات الأ جنبية ،وتوطني
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة،
وااله � � �ت � � �م� � ��ام ب� ��اجل� ��وان� ��ب
االجتماعية للخ�صخ�صة� ،أو
التخا�صية .وي�برز الكتاب دور
الدولة يف عديد من البلدان العربية يف التفاو�ض
مع امل�ستثمرين العرب ،وغري العرب نيابة عن
املوظفني والعمال قبل � إمتام بيع �أ�سهم امل�ؤ�س�سة
املعرو�ضة للخ�صخ�صة ،مبا ي�ضمن حمافظة
ه�ؤالء املوظفني والعمال على وظائفهم .وغالب ًا
ما يتم �إع��ادة تدريب القوى الب�شرية يف هذه
امل�ؤ�س�سات وهم على ر�أ�س عملهم مبا يتنا�سب
ومتطلبات امل�ستثمرين اجلدد ،وحاجات ال�سوق
املرتبط بالعوملة.

إ��صدارات
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العـــدد 39
م�����ن �أق�����ل����ام ج����دي����دة

اجتماعيات،،،

v

جهــــــود طـالبيــــة و�شبابية
خال�صـــة تنـهـــ�ض باملجلـــــة
اجلامعــــة� -صدر العدد التا�سع والثالثون
من جملة �أقالم جديدة ال�صادرة عن اجلامعة
وير�أ�س حتريرها مدير الدائرة الثقافية الدكتور
مهند مبي�ضني .وي�لاح��ظ يف ال�ع��دد أ�ن��ه جاء
بجهود وجوه �شبابية وطالبية ،حيث �سعت رئا�سة
التحرير � إىل متكني الطلبة وال�شباب من النهو�ض
باملجلة ،وللمرة اخلام�سة يكتب الطلبة افتتاحية
التحرير � ،إذ ن�شر فيه كوكبة جديدة من الطلبة
املبدعني واملتميزين الباحثني عن منرب ي�شاركهم
رغبتهم يف ن�شر �شعرهم وق�ص�صهم و�سائر
�أ�شكال � إبداعهم؛ فكانت جملة أ�ق�لام جديدة
هذا املنرب؛ ففي باب ال�شعر كتب �أمنار حما�سنة
ت�أمالت ق�صر متحرك ح�سن ب�سام هباء هذه
الدنيا وعالء ب�شماف ا�ستباحة �شعورية ول�ؤي
�أحمد بني يدي ع��رار وحممد طرميات الن�سر
الطليق (يف رثاء ال�شهيد و�صفي التل) ومواهب
�أبو زينة متنت لو وه�شام قوا�سمة �صحو الأ �صيل
ويا�سر بركات تكلمي.
ويف الق�صة الق�صرية كتبت �أري��ج �شاللفة
ف��وق �سرير �أبي�ض و أ���س��ام��ة ال�ساحوري �سور
ال�شرفة وروعة العواملة اجلدران الب�شعة و�سلمى
عوي�ضة واحد ثانيه هو وكوثر حمزة طائر يبحث
عن جناحني ولبنى العاجيب جال�سة .ويف زاوية
الن�صو�ص كتبت متارا حممد ع�شوائيات ونورا
أ�ب��و خليل معاطف ورج��ال .وقدمت �سكرترية
ال�ت�ح��ري��ر ه�ي��ا احل � ��وراين م�ك��ا��ش�ف��ات ال�ع��دد
ال�سابق بعنوان «�إب��داع ال�شباب و�ضوح مغلف
بالغمو�ض».
�أما املقاالت فكتبت فيها طالبة الدرا�سات
العليا املهند�سة مت��ا��ض��ر معايعة ع��ن طلبة
اجلامعة وال��وج�ب��ات ال�سريعة وح��اول��ت �سونا
بدير الغو�ص يف م�صطلح الأ دب الن�سوي وبيان
دالالته .وجاء حتقيق العدد عن الدعاة اجلدد
يف اجلامعات و�آثارهم الإيجابية وال�سلبية �أعدته

v

v

v

الطالبة �إمي��ان أ�ب��و �سنينة .وترجمت الطالبة
منار فل�سطني ق�صة للكاتب العاملي � إدجار �أالن
بو با�سم جنون العقالء ،وكذلك ترجمت ي�سرى
�أبو غليون ق�صة كن �أمريكيًّا لكارلو�س بلو�سان.
واختارت هيئة التحرير يف زاوية تراثيات ن�صني
�أحدهما ن�ثري من كتاب املدخل الب��ن احل��اج:
ف�صل يف التزين ،والآخر �شعري ووقع االختيار
على ق�صيدة املتنبي يف و�صف احلمى.
ويف ذاك ��رة امل �ك��ان نقلنا ال�ط��ال��ب عثمان
م���ش��اورة � إىل ق��ري��ة ال�سلع يف الطفيلة وك��ان
احلديث عن القلعة والطبيعة هناك.
ح�ضر الطالبان غ��ان��دي حممد و� إينا�س
م�سلم ع�ضوا هيئة التحرير يف املجلة فعاليات
مهرجان امل�سرح الأ ردين ال�سابع ع�شر وقدّما
تغطية �شاملة للفعاليات والندوات التي عقدت
يف املهرجان.
يف ال�صفحة الأ خ�ي�رة للمجلة « أ�ف��ق» كتب
ال�شاعر الأ ردين ج�ه��اد امل �ج��ايل ع��ن حقيقة
املعاين وواقع املباين.
�أما االفتتاحية فكتبها ع�ضو هيئة التحرير
الطالب ثائر الفرحات وج��اءت بعنوان «وحي
ال �ك �ت��اب��ة» .وب �ه��ذا ت �ك��ون امل�ج�ل��ة يف أ�ع��داده��ا
الأ خ�ي�رة وال�سيّما ه��ذا العدد قد احتفت بكل
الأ قالم اجلديدة للطلبة يف اجلامعات واملدار�س
يف أ�ب��واب املجلة �إب��داع � ًا وم�ق��االت وحتقيقات
وترجمات من الأ دب العاملي ورحالت يف ذواكر
املكان على ات�ساع وطننا اجلميل على �صفحات
جملتهم التي تعدهم ممثلة برئي�س التحرير
مع الهيئة بدوام احت�ضانها لهم ولإبداعاتهم،
وتخل�صت من �أقالم أ�نّى �أتت تن�شر حربها.

ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإ عالم والعالقات العامة .اجلامعة الأ ردنية

رئي�س التحرير :كمال فريج
حترير :وفاء عو�ض

الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي
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ترقيــــات

ح�صل ن�ضال ن�صريات مدير دائرة الن�شاط
الثقايف والفني على درجة الدكتوراه من كلية
العلوم الرتبوية.
متت ترقية الدكتور �أحمد �أبوهزمي من كلية
ال�شريعة � إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور كمال عقل من كلية الطب � إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور خلدون طهبوب من كلية
الهند�سة والتكنولوجيا � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور ابراهيم اجلازي مدير مكتب
ال�ش�ؤون القانونية � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

v

v

v

v

v

v

v

v

رزق حممد الكايد العدوان املوظف يف دائرة
الأ من اجلامعي مبولودة �أ�سماها «رميا�س».
رزقت روان معايعة املوظفة يف دائرة الإعالم
والعالقات العامة مبولودة �أ�سمتها «حال».
رزق حممد عودة الفاعوري املوظف يف دائرة
الأ من اجلامعي مبولود �أ�سماه «�أحمد».
رزق حماد دعد�س املوظف يف وحدة اخلدمات
امل�ساندة مبولودة �أ�سماها «ريتاج».
رزق ماجد �صدقي الواكد املوظف يف تنمية القوى
الب�شرية مبولودة �أ�سماها «فاطمة».
رزقت �أمل خزاعلة املوظف يف كلية الزراعة
مبولودة �أ�سمتها «جمانا».
رزق حممد كلوب املوظف يف عمادة �ش�ؤون الطلبة
مبولود �أ�سماه «يو�سف».
رزق هاين دعد�س املوظف يف �شعبة احلركة
مبولودة �أ�سماها «مرح».

تــعـــــــــاز
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انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور
حممد عبيدات الأ �ستاذ يف كلية الأ عمال.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيد �أكرم
يو�سف حمدان عامل مكتب يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �أحمد � إبراهيم متخ
املوظف يف دائرة ال�صيانة.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور كرام
ذيب النمري الأ �ستاذ امل�شارك يف كلية الفنون
والت�صميم.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيد حممد
فايق العتوم املوظف يف كلية العلوم.
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