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الأ مري احل�سن يفتتح ملتقى
عمان – كولون الأ ول حول املياه والطاقة

الأ ردن��������������ي��������������ة :ب������دء
ت����������ق����������دمي ط�����ل�����ب�����ات
االل������ت������ح������اق ب��ب�رن����ام����ج
م����اج���������س����ت��ي�ر ك����ر�����س����ي
ج������ل�����ال������������ة امل�������ل�������ك
ع��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د اهلل ال��ث��ـ��ـ��ان��ـ��ـ��ـ��ي
لدرا�ســـة الأ وراق املالــيــــــــــة

جانب من افتتاح امل�ؤمتر

اجلامعــــة -دعا �سمو الأ مري احل�سن بن
طالل � إىل م�أ�س�سة عملية مو�ضوعية يف � إقليم
غرب �آ�سيا ترتبط مبفهوم املياه واملقتلعني ،من
خالل جمل�س اقت�صادي واجتماعي يلتقي دوري ًا
وينظر يف كافة امل�سائل ذات العالقة ،ب�أ�سلوب
مو�ضوعي مبني على اخلربات.
و أ�ك��د �سموه خ�لال افتتاحه ملتقى «عمّان
– كولون الأ ول حول املياه والطاقة الذي نظمته
اجلامعة بالتعاون مع جامعة كولون الأ ملانية،

�ضرورة بناء قاعدة بيانات تعتمد على اخلربة يف
جماالت اجلغرافيا واجليولوجيا واجليوفيزياء،
من �أجل العمل الفاعل لت�أ�سي�س بيئة � إن�سانية
اقت�صادية وطبيعية مثمرة .و�شدد �سموه على
�ضرورة � إجراء حوار �شامل على م�ستوى الف�ضاء
الثالث (احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين) من �أجل مواجهة حتدي الظلم الناجم
عن الفقر ،ودرا�سة الفر�ضيات الأ �سا�سية املبنية
على املعلومات املتوفرة حول املياه يف املنطقة.
التتمة � ...ص10

«الأ ردنية» تنتهي من تركيب حمطة جوية دقيقة يف معان
ال�سالمية :املحطة ت�سهم يف ر�سم خريطة �شم�سية بن�سبة خط أ� ال تتجاوز %1
اجلامعــــة -فرغت اجلامعة من تركيب
حمطـة ر�صد جوي دقيقة يف معان ،تبث ن�شرة
ك��ل ثانيتني ت�سهم يف ر���س��م خريطة �شم�سية
�أر�ضية ملنطقة معان ومن ثم للأ ردن بن�سبة خط أ�
ال تتجاوز .%1
ووق��ع مركز الطاقة يف اجلامعة واملركز

ال��وط��ن��ي ل��ب��ح��وث ال��ط��اق��ة ات��ف��اق��ي��ة م��ع وك��ال��ة
الف�ضاء الأ ملانية  DLRلتزويد اململكة مبحطة
ر�صد جوي ،تبلغ قيمتها حوايل مائة �ألف يورو،
حيث مت تركيب وت�شغيل هذه املحطة يف منطقة
معان التنموية ب�إ�شراف وم�شاركة وف��د فني
�أملاين بالتعاون مع املركز.
التتمة � ...ص11

اجلامعــــة� -أعلن رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي عن ا�ستكمال ا�ستحداث برنامج
ماج�ستري يف املالية /برنامج كر�سي جاللة امللك
عبد اهلل الثاين لدرا�سة الأ وراق املالية MSC
ال��ذي ينفّذ بالتعاون م��ا ب�ين اجلامعة وهيئة
الأ وراق املالية وم�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال.
وكان جاللة امللك عبد اهلل الثاين قد كرّم
القائمني على الربنامج مبوافقته على ت�سمية
الكر�سي «كر�سي جاللة امللك عبد اهلل الثاين
لدرا�سات الأ وراق املالية».
التتمة � ...ص10
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بحث التعاون بني
«الأ ردنية» واجلامعة ال�شافعية يف �أندوني�سيا
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -بحث رئي�س
اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س��ة اجل��ام��ع��ة
ال�شافعية الإ�سالمية يف �أندوني�سيا
ال��دك��ت��ورة ت��وت��ي ع��ل��وي��ة ،وال��وف��د
املرافق لها �سبل تعزيز التعاون
العلمي بني اجلامعتني.
وع��ر���ض ال��دك��ت��ور الطوي�سي
خالل اللقاء الذي ح�ضره ال�سفري
الأ ندوني�سي يف عمان زين البحر
نور التحوالت التي �شهدتها اجلامعة ونظامها
التعليمي وانفتاحها على اجلامعات العاملية.
و�أ�شار � إىل اهتمام اجلامعة بقبول طلبة من
جن�سيات ع��امل��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��ن��وي��ع يف ت��ب��ادل
الثقافات واملعرفة الإن�سانية.
ب��دوره��ا أ�ك����دت ال��دك��ت��ورة ع��ل��وي��ة رغبة

والدكتور الطوي�سي يلتقي
ال�سفري الروماين
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ال��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور ع��ادل
الطوي�سي ال�سفري ال��روم��اين يف عمان «رادو
ان��ف��ري» ،حيث �سبل تعزيز التعاون العلمي
بني الأ ردنية واجلامعات الرومانية ،وبخا�صة
جامعة بوخار�ست.
ومت خالل اللقاء الذي ح�ضره مدير مكتب
العالقات الدولية الدكتور رامي علي الرتكيز
على �أهمية التعاون امل�شرتك ،و�إق��ام��ة أ�ي��ام
ثقافية تخدم ثقافة البلدين ،ودرا�سة � إمكانية
عقد م�ؤمتر ح��ول الدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،بالإ�ضافة � إىل تدري�س اللغة الرومانية
يف اجلامعة .بدوره �أكد ال�سفري حر�ص جامعات
بالده على التعاون مع اجلامعة خدمة مل�صالح
ال�شعبني ال�صديقني الأ ردين والروماين.

الدكتور الطوي�سي متو�سط ًا الوفد الأ ندوني�سي

جامعتها يف مد ج�سور التعاون مع اجلامعة،
التي حتظى ب��اح�ترام وا���س��ع يف �أندوني�سيا.
فيما قدمت �شرح ًا وافي ًا حول م�سرية اجلامعة
ال�شافعية وتركيزها على الدعوة � إىل الإ�سالم
واخلدمة االجتماعية.
وو���ص��ف ال�سفري الأ ندوني�سي العالقات

الأ ندوني�سية الأ ردن��ي��ة بالواعدة،
خ�����ص��و���ص�� ًا يف امل��ي��ادي��ن العلمية
والرتبوية الفت ًا � إىل ر�ؤية وتطلعات
ج��ام��ع��ات ب��ل�اده ب��ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق
التعاون مع اجلامعات الأ ردنية ،ال
�سيما الأ ردنية منها.
وع��ر���ض خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ذي
ح�����ض��ره ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الدكتورة هالة اخليمي احلوراين،
وعمداء كليات ال�شريعة والدرا�سات
العليا ،وعميد معهد درا���س��ات الإ���س�لام يف
العامل املعا�صر ،ومدير مكتب العالقات الدولية
فلم وثائقي ت��ن��اول الأ ن�شطة التي تقوم بها
اجلامعة ال�شافعية ،واهتمامها ببناء الإن�سان
يف اجلوانب املعرفية من خالل الرتكيز على
الن�شاطات الفكرية والثقافية املختلفة.

ويوقع اتفاقيتي تعاون للتعليم الطبي
مع وزارة ال�صحة
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �آخ�����ر وق����ع ال��دك��ت��ور
ال��ط��وي�����س��ي ووزي�����ر ال�����ص��ح��ة ال�����س��اب��ق
الدكتور حممود ال�شياب اتفاقيتي تعاون
للتعليم الطبي وال�صحي ب�ين ال���وزارة
والأ ردن���ي���ة وم�ست�شفى الأ م�ي�ر حمزة،
بح�ضور الدكتورة ملي�س رجب نائب رئي�س
اجل��ام��ع��ة ،وم��دي��ر م�ست�شفى اجلامعة
ال��دك��ت��ور جم��ل��ي حم��ي�لان ،و�أم��ي�ن ع��ام
الوزارة الدكتور �ضيف اهلل اللوزي ،وكبار
م�س�ؤويل الوزارة واجلامعة.
وح�سب االتفاقيتني يتم تدريب طلبة
كليات الطب وطب الأ �سنان وال�صيدلة
وال��ت��م��ري�����ض وع���ل���وم ال��ت أ���ه��ي��ل وطلبة
الدرا�سات العليا فيها يف م�ست�شفيات

وزارة ال�صحة وم�ست�شفى الأ مري حمزة.
وحت���دد ال����وزارة وف��ق��ا لالتفاقيتني
بالتن�سيق مع اجلامعة امل�ست�شفيات التي
�سيتدرب فيها الطالب ،يف الوقت الذي
حتدد اجلامعة قبل بداية كل عام درا�سي
الأ ع����داد ال��ت��ي حتتاجها م��ن امل�شرفني
للم�ساهمة يف تعليم الطالب وتدريبهم.
و أ�����ش���ار ال��دك��ت��ور ال�����ش��ي��اب وال��دك��ت��ور
الطوي�سي يف حديث لل�صحفيني عقب
توقيع االتفاقيتني � إىل �أهميتهما ودورهما
يف تطوير اخل��دم��ة الطبية املقدمة يف
امل�ست�شفيات التعليمية ف�ضال عن � إثراء
خربة الطلبة العلمية والعملية باالطالع
على حاالت مر�ضية عديدة متنوعة.
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اجلامعة تنفذ م�شاريع خدمية يف احل�سينية –معان
اجلامعــــة� -أعلن رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي عن توجه الأ ردنية لال�ستمرار
يف تنفيذ حزمة من امل�شاريع اخلدمية يف لواء
احل�سينية يف حمافظة معان.
وقال خالل لقائه وفدا �ضم فعاليات �شعبية
ون�سائية يف اللواء � إن امل�شاريع املزمع تنفيذها
ت�شمل خدمة التجمعات ال�سكانية ،وبخا�صة
للن�ساء والأ ط��ف��ال ،وطلبة امل��دار���س ،وقطاعي
ال�شباب وال�صحة .و أ�ك���د الدكتور الطوي�سي
اهتمام اجلامعة بتنمية لواء احل�سينية ،وتقدمي
اخلدمة التطوعية لأ هلها � إميان ًا من اجلامعة
ب�أن �أحد �أهم �أهدافها خدمة املجتمع وتنميته.

وق����ال � إن اجل��ام��ع��ة
ع����ل����ى ا�����س����ت����ع����داد
إلع��داد برامج تقوية
ل���ط���ل���ب���ة ال���ث���ان���وي���ة
ال��ع��ام��ة يف مباحث
ال��ل��غ��ة ا إلجن��ل��ي��زي��ة
والفيزياء والكيمياء
والريا�ضيات وخدمة
االنرتنت ،بالإ�ضافة
الدكتور الطوي�سي ووفد لواء احل�سينية
� إىل زيادة عدد احلدائق املنزلية يف اللواء � إىل
والأ �شجار املثمرة ما وفر لـ (� )80أ�سرة االكتفاء
( )130حديقة ،حيث نفذت كلية الزراعة يف الذاتي.
اجلامعة منها ( )80حديقة لزراعة اخل�ضار

تعاون بني «الأ ردنية» وجامعة كولومبيا الأ مريكية
اجلامعة -بحث نائب رئي�س
اجلامعة الدكتور ر�ضا اخلوالدة
خالل لقائه يف مكتبه وفد جامعة
كولومبيا الأ م��ري��ك��ي��ة ،برئا�سة
م�س�ؤول املنح وال��ت��ع��اون ال��دويل
«مايكل ب��ب�يرغ» �سبل فتح �آف��اق
التعاون بني اجلامعتني.
ورح���ب ال��دك��ت��ور اخل��وال��دة
ب��زي��ارة وف��د طالبي م��ن جامعة
كولومبيا � إىل اجلامعة لالطالع
على جتربتها يف ميادين التعليم والتدريب
و� إجراء البحوث العلمية.

الدكتور خوالدة ملتقي ًا الوفد ال�ضيف

وق���دّم الدكتور اخل��وال��دة للوفد
ال�ضيف �شرح ًا حول م�سرية اجلامعة،
ون��ظ��ام��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ،واه��ت��م��ام��ه��ا
بتوثيق التعاون العلمي مع اجلامعات
العاملية.
وزار الوفد كلية الزراعة وا�ستمع
� إىل ����ش���رح م���ن ال��ق��ائ��م�ين عليها
ح��ول اخل��ط��ط وال�برام��ج الدرا�سية
وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا لطلبة
اجلامعة ،ودوره���ا يف ن�شر التوعية
للمزارعني يف خمتلف مناطق اململكة.

وفد �أكادميي �سعودي يزور «الأ ردنية»
اجل��ام�ع��ة -بحثت نائب رئي�س اجلامعة
الدكتورة ملي�س رجب خالل لقائها يف مكتبها وفد
كلية املعرفة للعلوم التقنية يف ال�سعودية برئا�سة
عميد الكلية الدكتور � إبراهيم امللحم �سبل فتح
�آف��اق التعاون املمكنة بني اجلانبني .ورحبت
الدكتورة رجب بفكرة � إبرام مذكرة تعاون بني
اجلامعة والكلية ،ت��ركّ��ز على ت��ب��ادل زي��ارات
�أع�ضاء هيئة التدريب والوفود الطالبية.

ب���دوره أ�ك���د ال��دك��ت��ور امللحم رغ��ب��ة الكلية
باال�ستفادة من اخلربات التعليمية والبحثية يف
اجلامعة ،م�شري ًا � إىل �أن الكلية �أن�شئت حديثاً،
وت�ضم كليات ال��ط��ب وال�صيدلة والتمري�ض
وتكنولوجيا املعلومات .و�أ�شاد الدكتور ملحم
مب�ستوى التعليم يف «الأ ردن��ي��ة» ال��ذي ي�ضاهي
اجلامعات العاملية .وا�ستمع الوفد ال�ضيف � إىل
�شرح مف�صل قدمه عميد كلية الطب الدكتور
عزمي حمافظة حول الربامج الدرا�سية التي

تقدمها الكلية لطلبتها ودورها يف � إحداث نه�ضة
طبية �شاملة ،فيما اطلع الوفد على جتربة كلية
التمري�ض خالل لقائه عميدة الكلية الدكتورة
� إنعام خلف خ�صو�ص ًا ا�ستحداث برامج درا�سية
عليا ،ومنها ب��رن��ام��ج ال��دك��ت��وراه ال��وط��ن��ي يف
التمري�ض .والتقى الوفد ال�ضيف عميد كلية
ال�صيدلة الدكتور طالل �أبو رجيع ،الذي �أ�شار
� إىل البحوث والدرا�سات العلمية التي تقوم بها
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تعاون بني م�ست�شفى اجلامعة ومنظمة ال�صحة العاملية/فرع الأ ردن
لتنفيذ وحدة للأ مرا�ض النف�سية
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -التقى
ال��دك��ت��ور جم��ل��ي حم��ي�لان
م���دي���ر ع�����ام م�����س��ت�����ش��ف��ى
اجلامعة يف مكتبه املمثل
امل��ق��ي��م مل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة
ال��ع��امل��ي��ة ،ورئ��ي�����س البعثة
يف الأ ردن الدكتور ها�شم
الزين والوفد املرافق له.
وج������اءت ال����زي����ارة يف
�إط��ار بحث �سبل التن�سيق
وال���ت���ع���اون ب�ي�ن ال��ط��رف�ين
لدعم� إن�شاءوحدةللأ مرا�ض
النف�سية يف م�ست�شفى اجلامعة ،و�آليات دعم
منظمة ال�صحة العاملية للم�ست�شفى ،وبلورة
ه��ذا التعاون على �أر����ض ال��واق��ع ،خا�صة يف
جم��االت الدعم الفني وبناء ق��درات الكوادر
التي �ستقدم اخلدمات يف هذه الوحدة .من
جانبه �أكد الدكتور حميالن �أن الأ ردن ي�سري
بخطوات ثابتة ومدرو�سة لتطوير واقع خدمات
ال�صحة النف�سية وحت�سينها ،و�أن توجيهات
القيادة الها�شمية احلكيمة تن�صب على � إيالء
�صحة املواطن و�سالمته العناية الكربى من

من اللقاء

حيث حت�سني م�ستوى حياة املواطن واالهتمام
بالرعاية ال�صحية له ،وهي حق من حقوق؛
فالإن�سان ال�سليم املطمئن على �صحته و�صحة
�أبنائه و�أ�سرته هو الإن�سان القادر على العمل
وا إلن��ت��اج .و أ����ش��ار � إىل �أن جمل�س م�ست�شفى
اجلامعة برئا�سة الدكتور ع��ادل الطوي�سي
كان ويف خطوة رائدة تكاد تكون الأ وىل على
م�ستوى امل�ست�شفيات العامة قد اتخذ ق��رار ًا
باملوافقة على البدء ب�إن�شاء هذه الوحدة ،التي
�ست�شمل ع��ي��ادات وغرفا للمر�ضى املدخلني

و�صيدلية و� إجراءات خدمية
م�ساندة .و�أفاد �أن خال�صة
احل����وار ال���ذي خ��رج��ت به
ه��ذه اجلل�سة ه��ي ت�شكيل
فريق عمل من امل�ست�شفى
وامل��ن��ظ��م��ة مل��ت��اب��ع��ة تنفيذ
وت��ه��ي��ئ��ة امل��ك��ان وال���ك���وادر
املنا�سبة وامل ؤ���ه��ل��ة لتنفيذ
امل�شروع على كافة ال�صعد
الطبيّة والإدارية والفنيّة.
امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ملنظمة
ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ورئي�س
البعثة يف الأ ردن الدكتور ها�شم الزين ،قال
� إن منظمة ال�صحة العاملية �ستعمل على دعم
ال�شراكة مع امل�ست�شفى لتنفيذ هذه املبادرة
ال�صحية املجتمعية ،التي �سيكون لها نفعها
ومردودها على �صحة و�سالمة الفئات املعنية.
و�أ�ضاف �أن املنظمة �ستعمل على تقدمي الدعم
وا إل���س��ن��اد للم�ست�شفى ،ل�ترى ه��ذه ال��وح��دة
املتخ�ص�صة النور ،و�ستعمل املنظمة على توفري
ال��دع��م الفني وت�أهيل وب��ن��اء ق���درات امل��وارد
الب�شرية العاملة يف هذا املجال.

مذكرة منح لطلبة «الأ ردنية»
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة -وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة و�شركة
امل�ؤ�س�سة العربية للتنمية امل�ستدامة مذكرة
تفاهم تقدم ال�شركة مبوجبها منحا مالية
لعدد من طلبة اجلامعة.
ووق��ع امل��ذك��رة نيابة ع��ن اجلامعة عميد
�ش�ؤون الطلبة الدكتور �سالمة النعيمات ،وعن
ال�شركة املدير الإقليمي �سحر دودين.
وتمّ االتفاق بني الطرفني على �أن ت�شمل
املنحة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة ،والر�سوم
اجلامعية الأ خ���رى ح�سب اخلطة الدرا�سية
للطالب.

وح���ددت امل��ذك��رة امل��ه��ام ال��ت��ي ت��ق��وم بها
اجلامعة ،خ�صو�ص ًا تزويد ال�شركة بالو�ضع
الأ كادميي للطالب ،و�أ�سماء الطلبة اخلريجني
ف�����ص��ل��ي��اً ،و�أ���س��م��اء الطلبة امل��ف�����ص��ول�ين من
التخ�ص�ص واجلامعة ف�صلياً ،و�أ�سماء الطلبة
الذين تقل معدالتهم الرتاكمية عن (5ر)2
ف�صلياً ،و أ�ي��ة عقوبة ت�أديبية ت�صدر بحق �أي
طالب من م�ستوى � إنذار ف�أكرث.
و�أ�شارت املذكرة � إىل �أنه ال يجوز للطالب
االنتقال من تخ�ص�ص لآخر داخل اجلامعة،
� إال ب��ع��د ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى م��واف��ق��ة خطية من

ال�شركة� ،شريطة حتقيق ���ش��روط االنتقال
ح�سب التعليمات ال�سارية يف اجلامعة .وبينت
املذكرة التزامات �أخرى � إدارية ومالية يتوىل
تنفيذها الطرفان فيما مت تو�ضيح الإجراءات
التي يقوم بها الطالب امل�ستفيد من املنحة
وكفيله بالتن�سيق مع اجلامعة وال�شركة.
ي�����ش��ار � إىل �أن ال�����ش��رك��ة جمعية خا�صة
غري ربحية ،ت�سعى لتحقيق أ�ه��داف وغايات
اج���ت���م���اع���ي���ة ،م����ن ���ض��م��ن��ه��ا ت���ق���دمي امل��ن��ح
وامل�ساعدات للطلبة للدرا�سة ورف��ع م�ستوى
الوعي االجتماعي.

م ؤ�مترات وندوات



«الأ ردنية» :افتتاح م� ؤمتر الواقع الديني يف الأ ردن
اجلامعــــة� -أجمع مفكرون
م�سلمون وقيادات دينية متعددة
أ�ه��م��ي��ة الأ دي����ان يف ب��ن��اء قاعدة
�صلبة ،ت�شكل أ����س��ا���س�� ًا للتنمية
والأ م���ن وال��رخ��اء يف املجتمعات
الإن�سانية.
و�أ�شاروا خالل فعاليات م�ؤمتر
«الواقع الديني يف الأ ردن» الذي
اف��ت��ت��ح ب��رع��اي��ة رئ��ي�����س اجلامعة
الدكتور ع��ادل الطوي�سي ونظم
بالتعاون بني املنتدى العاملي للو�سطية وكلية
ال�شريعة يف اجلامعة � ،إىل �أن الأ ديان ال�سماوية
أ�ك��دت على قيم رفيعة يف الت�سامح واالعتدال
والو�سطية.
و�أ�شار وزير الأ وق��اف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية ال�سابق الدكتور عبد ال�سالم العبادي
� إىل �أهمية عقد ه��ذا امل ؤ���مت��ر ،ال��ذي يت�صدى
ملو�ضوعات مهمة تتطلب ر�ؤية ودرا�سة وحتلي ًال
وج���ر�أة ،بهدف تفعيل دور خمتلف الفعاليات
الدينية لتحقيق الأ هداف الكربى املنوطة بها،
بالإ�ضافة � إىل معاجلة أ�ي��ة �سلبيات �أو ق�صور
باحلكمة والنقد ال��ذات��ي ،واتخاذ ا إلج���راءات
املنا�سبة .ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي � إىل دور
امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية ،خ�صو�ص ًا العلمية

جانب من امل�ؤمتر

منها ،يف العمل على � إيجاد ح�ضارة � إن�سانية وارفة
ال��ظ�لال ،حمققة خل�ير الأ ف���راد واجلماعات،
م�شري ًا يف هذا ال�صدد � إىل جهود م�ؤ�س�سة �آل
البيت امللكية للفكر الإ�سالمي يف تنوع جوانبها
العلمية ،ال �سيما موقعها على �شبكة االنرتنت،
ال��ذي ح��وا تف�سري ال��ق��ر�آن الكرمي يف �أك�ثر من
مائة تف�سري ،بالإ�ضافة � إىل ترجمات القر�آن
الكرمي لأ كرث من �سبع ع�شرة لغة �أخرى.
وقال الأ مني العام للمنتدى املهند�س مروان
الفاعوري � إن درا�سة احلالة الدينية وواقعها من
�أهم ق�ضايا املجتمعات؛ لأ نها ت�ؤ�شر على �أهمية
ال��دي��ن يف يقظة الأ م���ة ونهو�ضها م��ن جديد،
وتر�سي قواعد التدين ال�سليم امل��ت��وازن الذي
يدفع � إىل النماء والبناء والعمران.

و�أ���ض��اف �أن أ�ه��م��ي��ة امل ؤ���مت��ر
تكمن يف ر�صد الثابت واملتحول يف
واقع الدين والتدين على ال�ساحة
الأ ردن��ي��ة ويف �أو�ساطها املختلفة،
كما �أنها دع��وة لبناء العقل عند
الفرد واجلماعة ،واتخاذ خطوة
طموحه يف م�سار تعميق املعرفة
العلمية.
ولفت عميد كلية ال�شريعة يف
اجلامعة الدكتور حممد الق�ضاة
� إىل �أن امل�ؤمتر ميثل خطوة ايجابية رائ��دة يف
م�سار تعميق وتر�سيخ املعرفة العلمية يف �شتى
جم���االت احل��ي��اة امل ؤ���ث��رة يف ح��ي��اة الأ ردن��ي�ين،
م�ؤكد ًا على دور الدين قي الت�شريع والتهذيب
واملعاملة الطيبة.
و أ����ش��ار ال��دك��ت��ور الق�ضاة � إىل �أن الأ دي���ان
ال�����س��م��اوي��ة أ�ك����دت ع��ل��ى الت�سامح واالع��ت��دال
والو�سطية ،مبين ًا �أن معرفة الواقع الديني يف
الأ ردن مينحنا فر�صة للتفكري بواقعنا وم�ستقبلنا
وبقدرتنا على التعامل مع الدين كباعث ح�ضاري
و�إن�����س��اين .و���ش��ارك يف أ�ع��م��ال امل ؤ���مت��ر ال��ذي
ا�ستمر يومني نخبة من رجال الدين الإ�سالمي
وامل�سيحي ،وعدد من الأ كادمييني من جامعات
�أردنية.

م� ؤمتر يبحث العالقات الأ ردنية البولندية يف «الأ ردنية»
اجلامعــــة -أ�ج��م��ع خ�براء و أ�ك��ادمي��ي��ون
�أردنيون وبولنديون على �أن العالقات الأ ردنية
البولندية �شهدت تطور ًا ملمو�ساً ،خ�صو�ص ًا يف
امليادين التعليمية والتجارية.
و�أ�شاروا خالل فعاليات م�ؤمتر «العالقات
الأ ردن��ي��ة البولندية واالحت���اد الأ وروب����ي نظرة
م�ستقبلية» الذي عُ قد يف اجلامعة بح�ضور رئي�س
اجلامعة ال��دك��ت��ور ع���ادل الطوي�سي وال�سفري
البولندي يف ع��م��ان «ك�شي�شتوف بويكو» � إىل
تطابق وج��ه��ات النظر ب�ين البلدين لإر���س��اء
مزيد من العالقة التي تنعك�س على ال�شعبني
ال�صديقني الأ ردين والبولندي.

وامل�ؤمتر الذي نظمته اجلامعة بال�شراكة مع
جامعة «جاجيو لونيان» البولندية� ،شكل حمطة
بارزة يف م�سرية عالقة التعاون بني اجلانبني يف
�ضوء مذكرة التعاون كانت وقعت بينهما .
ونوه ال�سفري البولندي "بويكو" � إىل �أهمية
�إق��ام��ة امل ؤ���مت��ر لت�سليط ال�ضوء على اجلوانب
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،م�����ش�ير ًا � إىل �أن
البلدين لديهما ر�ؤية لتعزيز التعاون التعليمي
واالقت�صادي واال�ستثماري بينهما.
ون��ق��ل ممثل وزارة اخل��ارج��ي��ة البولندية
«�آدم ك��والج» حتيات وزير اخلارجية البولندية
للم�شاركني يف امل ؤ���مت��ر معرب ًا عن �أمله يف �أن

يحقق امل�ؤمتر �أهدافه لتوطيد التعاون الأ ردين
البولندي.
ب���دوره أ�ك��د من�سق امل ؤ���مت��ر أ����س��ت��اذ العلوم
ال�سيا�سية يف اجلامعة الدكتور �سعد �أبو دية �أن
امل�ؤمتر ي�سعى � إىل ر�سم خارطة طريق لتعاون
وتكامل �أ�شمل بني البلدين ال�صديقني.
و�أ�شار الدكتور �أبو دية � إىل ال�شراكة الفاعلة
بني الأ ردن ودول االحتاد الأ وروب��ي يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتعليمية.
ح�ضر افتتاح امل�ؤمتر نواب رئي�س اجلامعة،
وعدد من �أرك��ان ال�سفارة البولندية يف عمان،
وجمع كبري من طلبة اجلامعة والباحثني فيها.

م ؤ�مترات وندوات



ندوة مكافحة الإرهاب ت�سلط ال�ضوء
على فهم غربي مغلوط للظاهرة وكيفية معاجلتها
البخيت :ال ميكن �أن تقاتل الكلمة بطلقة ...والغرب �أعطى �أف�ضلية للمعالج الأ مني
اجل��ام�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة��� -ش��دد متحدثون يف ن��دوة
ع��ق��دت ح���ول �سبل م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب يف
اجلامعة على �ضرورة التفريق بني املقاومة
وظاهرة الإرهاب.
ودعوا يف ندوة بعنوان (نحو ا�سرتاتيجية
م�شرتكة للتوعية من الإرهاب) برعاية رئي�س
الوزراء الدكتور معروف البخيت ،وم�شاركة
خ�براء ع�سكريني و�سيا�سيني و� إعالميني،
� إىل �ضرورة مواجهة «االفرتاء املتمثل بو�صم
الإ�سالم بالإرهاب».
ونظم املركز العربي للتوعية من الإرهاب
ال��ن��دوة مبنا�سبة م���رور ال��ذك��رى الأ ل��ي��م��ة
على تفجريات فنادق عمان م�ؤخرا ،والتي
�صادفت يوم التا�سع من ت�شرين ثاين عام
 ،2005وذهب �ضحيتها الع�شرات .
وا�ستهلت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة
�صمت على �أرواح �ضحايا التفجريات التي
طالت ثالثة فنادق يف العا�صمة.
وقبل ا�ستهالل جل�ستي امل�ؤمتر ،عر�ض
ال��دك��ت��ور البخيت لطريقة ت��ع��ام��ل ال��غ��رب
مع الإره���اب ،وق��ال � إن الغرب ال يفهم هذه
الظاهرة وال كيف يعاجلها ،مبينا �أن الغرب
أ�ع��ط��ى �أف�ضلية يف التعاطي م��ع الظاهرة
للمعالج الأ مني ،يف وقت عانى فيه من �ضعف
الأ دوات.
وق����ال« :ح��ت��ى ت��ع��ال��ج الإره������اب عليك
�أن ت�ستغل �سلة الأ دوات ب��ح��وزت��ك ،ومنها
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والدينية» ،مبينا �أن الإره��اب «ترجمة لفكر
مري�ض ،وال ميكن �أن تقاتل الكلمة بالر�صا�ص
بل الكلمة بالكلمة».
و أ����ش��ار ال��دك��ت��ور البخيت � إىل �أن بنية

الإ�سالم ترف�ض الإره��اب ،بداللة �أن قواعد
احلرب �أ�س�سها امل�سلمون ومنها -على �سبيل
املثال -عدم قتل غري امل�سلم الذي ال يقاتلك،
بالإ�شارة � إىل الو�صمة التي �أحلقها الغرب
بالإ�سالم .
ويف اجلل�سة الأ وىل التي قدم لها الدكتور
غ���ازي عبابنة ،ع��ر���ض املتحدثون لأ همية
ال�شباب الأ ردين يف مكافحة الإرهاب خالل
ورقة قدمها رئي�س املجل�س الأ على لل�شباب
�أحمد م�صاروة ،الذي �أكد �ضرورة التوعية
ب�أهمية الهوية الوطنية اجلامعة ،ال االن�شغال
بالهويات الفرعية.
وق���ال � إن «ال��ه��وي��ة اجل��ام��ع��ة تراجعت
حل�ساب الهوية الفرعية رغم �أن اجلامعة
تع ُّد ال�ضمانة ملواجهة خطر الإرهاب».
وعر�ض م�صاروة ،ال��ذي يتمتع بخربة
ع�سكرية ،للفر�ص والتحديات التي تواجه
املكافحة نظرا لتعدد املعوقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
يف ذات اجلل�سة قدم اخلبري الدبلوما�سي
�أحمد عبيدات للجهود الدولية يف مكافحة
الإره��اب ،م�ؤكدا �أن الأ ردن الدولة الوحيدة
التي دخلت على م�سرح املكافحة بقوة ،وعلى
قاعدة نظرية وا�ضحة ومو�ضوعية ،مفادها
�أن مكافحة الظاهرة ال تكون � إال ب�إيجاد حل
عادل للق�ضية الفل�سطينية.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد� ،شدد عبيدات على
���ض��رورة التمييز ب�ين اجل��ه��ود احلقيقية
ملواجهة الإرهاب واجلهود «التمويهية» .من
جهته عر�ض  العقيد هاين خالد من القوات
امل�سلحة الأ ردنية لدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف مكافحة الإرهاب ،م�شريا � إىل مفهومني؛

الأ ول يف املكافحة املتعلقة مبعاجلة البيئة،
والثاين املقاومة واملتمثل بالعمل البولي�سي
وال�شرطي.
وبني العقيد خالد املوقف الر�سمي الأ ردين
الراف�ض للإ رهاب بكل �أ�شكاله ،والراف�ض
�أي�ضا للتفاو�ض مع الإرهابيني �أو � إيوائهم،
� إال �أنه ك�شف عن �أن مكافحة الظاهرة �صعبة
و�شاقة وم�ضنية وتتطلب ت�ضافر اجلهود.
ويف اجلل�سة الثانية التي ا�شرتكت فيها
� إعالميات ونا�شطات جمتمع مدين ورجال
دي���ن ،عر�ض  متحدثون ل��دواف��ع الإره���اب
وتعريفه و أ����ش��ك��ال��ه ،ومنها � إره���اب الدولة
وامللي�شيا و� إرهاب الأ نظمة.
وقالت الإعالمية الدكتورة رىل احلروب
� إن للإ عالم دورا مهما ايجابيا يف مكافحة
الإره����اب ،لكنها ح���ذرت م��ن �أن ل�ل�إ ع�لام
�أحيانا دورا �سلبيا «مثل ت�صوير الإرهابيني
كمخل�صني ،وكل ذلك يعتمد على �أجندته».
يف حني �أ�شارت رئي�سة احتاد املر�أة �آمنة
الزعبي لدور منظمات املجتمع املدين ،التي
تتمثل يف توطيد وتعزيز الأ من االجتماعي،
و� إط��ل�اق احل���وار ال�����ش��ف��اف ،ون�شر مفهوم
املواطنة الو�سطية ،ورفع �سقف الوعي وتنمية
احل�س الوطني ،والعمل على ن�شر العدالة
وامل�ساواة ون�شر ثقافة املواطنة التي فيها
ال��والء ف��وق كل ال���والءات ال�ضيقة والفئوية
والع�شائرية -على حد قولها.-
من جهته �شدد حامت �سحيمات على �أهمية
دور املنرب يف ن�شر تعاليم الدين الإ�سالمي
ال�سمحة ،ور�سالة عمان يف نبذ الإرهاب وكل
�أ�شكال العنف.

ندوات وور�ش عمل



الفل�سفة والعلوم الأ خرى ندوة يف «الأ ردنية»
اجلامعــــة� -أجمع مفكرون و�أكادمييون يف
اجلامعة على �أن «�أم العلوم» الفل�سفة لها ر�سالة
مهمة يف التوا�صل مع العلوم املعرفية.
و�أ�شاروا خالل ندوة نظمها ق�سم الفل�سفة
يف اجلامعة بعنوان «الفل�سفة والعلوم الأ خرى»
بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري
الزعبي ،مندوب ًا عن رئي�س اجلامعة � إىل �أن
الفل�سفة مبكوناتها ووظائفها ال�شمولية كنظام
معريف يقوم منذ القدم على ا�ستخدام العقل
الذي يت�صف بالتعمق ملعرفة احلقائق.
وب�ي�ن عميد كلية الآداب ال��دك��ت��ور جمد
الدين خم�ش �أن ق�سم الفل�سفة يف الكلية يعترب
من الأ ق�سام الن�شطة ثقافي ًا و�أكادميياً ،ويعمل
على � إعداد كوادر م�ؤهلة ،ويدعم �أ�س�س التفكري
املنطقي ال�سليم � ،إىل جانب مهمات �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية ،خ�صو�ص ًا � إعادة � إحياء مبادئ
فكر النه�ضة العربية.
وق��ال��ت رئي�سة ق�سم الفل�سفة ال��دك��ت��ورة
م��اج��دة عمر � إن الفل�سفة حتر�ص على بلورة
الفكر امل�ستقل ،وتنمية روح النقد العلمي ،وعلى
�ضرورة ن�شدان الو�ضوح وال��دق��ة وب��ل��وغ �سعة
الأ فق يف التفكري.
و�أ�ضافت �أن الفيل�سوف الفرن�سي «رينيه
دي��ك��ارت» ي ؤ���ك��د �أن الفل�سفة م��ن أ�ه��م دعائم
احل�ضارة الإن�سانية ،وبدونها ال تكون هناك

ح�����ض��ارة الف��ت��ة � إىل �أن
الفكر امل�ستنري الذي متيز
به كل من �سقراط وابن
ر�شد ودورهما يف حركات
التنوير و�أ�شكال النه�ضة
وال���ت���ط���ور االج��ت��م��اع��ي
والعلمي.
وخاللاجلل�سةالأ وىل
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت الفل�سفة
والعلم والفل�سفة والأ دب،
وتر�أ�سها الدكتور فهمي
جدعان ،قدّم �أ�ستاذ الفيزياء يف جامعة الأ مرية
�سمية للتكنولوجيا الدكتور ه�شام غ�صيب ورقة
عمل بعنوان :الفل�سفة بني الدين والعلم� ،أ�شار
فيها � إىل �أن الفل�سفة تختلف ع��ن العلوم يف
منهجها يف �أنها ال حتتكم � إىل منطق برهاين
ا�شتقاقي �صارم ،وال � إىل منطق اختياري �صارم،
� إمنا ترتكز � إىل ف�ضاء ال نهائي من ت�سل�سالت
الفكر الالنهائية الأ ف���ق .وق���دّم �أ�ستاذ اللغة
العربية يف اجلامعة الدكتور عزيز املا�ضي ورقة
عمل حتث عنوان :الفل�سفة والأ دب ،تناول فيها
نقاط التداخل والتخارج والتكامل بني الفل�سفة
والأ دب .ويف اجلل�سة الثانية التي عقدت بعنوان:
الفل�سفة وال��ف��ن ،حت��دث الناقد والأ ���س��ت��اذ يف
كلية الفنون والت�صميم الدكتور مازن ع�صفور

جانب من الندوة

حول � إن�سانية العلوم يف ع�صر النه�ضة ،و�أبرز
ظواهرها «ليوناردو دافن�شي».
وبني الدكتور ع�صفور �أبرز انعكا�سات العلم
على ال��ف��ن والثقافة يف احلقبة الكال�سيكية
القدمية اليونانية والإغريقية واحلقبة النيوتينية
والديكارتية .ويف اجلل�سة الثالثة التي انتظمت
بعنوان :الفل�سفة والدين /احلكمة وال�شريعة،
وتر�أ�سها الدكتور �سلمان ال��ب��دور ،ا�ستعر�ض
�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية يف جامعة �آل البيت
الدكتور عزمي طه قانون العالقة بني الفل�سفة
والدين .ولفت � إىل �أنه خالل تاريخ احل�ضارات
القدمية مل ينف�صل التفكري الفل�سفي عن الدين
والثقافة الدينية ،وتناول �أ�ستاذ تاريخ الفل�سفة
يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور أ�ح��م��د ما�ضي احلكمة
وال�شريعة :ابن ر�شد منوذجاً.

دورة يف اجلامعة لتعزيز م�شروع بحث علمي ناجح
ع���ل���م���ي م���دع���وم
ناجح».
وه��������دف��������ت
ال������������دورة ال���ت���ي
�������ش������ارك ف��ي��ه��ا
نخبة من �أ�ساتذة
وحم����ا�����ض����ري����ن
م��ن تخ�ص�صات
خم�����ت�����ل�����ف�����ة يف
جانب من الدورة
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة
اجلامعــــة -عقدت يف معهد درا���س��ات ومعاهدها العلمية � ،إىل متكني الباحثني من
الإ�سالم يف العامل املعا�صر يف اجلامعة دورة م��ن��ه��ج��ي��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ك���ون ذل���ك من
علمية تدريبية بعنوان «كيفية كتابة م�شروع بحث �أ�سا�سيات �إجن���اح عملية البحث الأ ك��ادمي��ي.

وق��دم عميد املعهد الدكتور ع��دن��ان الع�ساف
عر�ضا �شامال ح��ول �أهمية �أن يكون م�شروع
البحث العلمي �ضمن الأ ولويات الوطنية ،و�أن
ت��ع��زز التطبيقات العملية يف جم��ال البحث،
وت�شجيع انتهاج �أ�سلوب تكاملي بني عدة حقول
معرفية يف �إع���داد البحوث؛ لتعزيز �شمولية
وعمق ومو�ضوعية امل�شاريع البحثية .و�أ�شار � إىل
�أن كتابة م�شروع بحث علمي ناجح خ�صو�ص ًا يف
جمال م�شاريع البحوث املدعومة يتطلب الدقة
والأ مانة العلمية والأ ولوية للمتطلبات و�أن يتبنى
روح االبتكار والإبداع ويكون قاب ًال لال�ستمرارية
ويت�سم بلغة ومنهج دقيق وعميق و�شمويل ومعتدل
با�ستدالل وت�سويغ مقنع ومو�ضوعي ومتوازن.

ندوات وور�ش عمل



�أ�ستاذ علم الزالزل يف اجلامعة يعر�ض مكونات نظام �إنذار مبكر
يخفف خماطر الفجوات اخل�سفية مبنطقة البحر امليت
اجلامعــــة -حذر �أ�ستاذ اجليوفيزياء وعلم
الزالزل يف ق�سم اجليولوجيا البيئية والتطبيقية
يف اجل��ام��ع��ة م��ن ت��ف��اق��م م�شكلة االن��ه��ي��ارات
اخل�سفية يف منطقة البحر امليت .داعيا � إىل
تزويد املنطقة بنظام �إن��ذار مبكر يعتمد على
م��راق��ب��ة ال��ت�����ش��وه��ات الأ ر���ض��ي��ة اجل��اري��ة على
ال�سواحل الأ ردنية للبحر امليت ،وي�ستند لنظام
من تقنيات التداخل الراداري الف�ضائية.
وق��ال الأ ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور جنيب أ�ب��و كركي
خ��ل�ال حما�ضرة � إن ه����ذا ال��ن��ظ��ام ي��راق��ب
ال��ت�����ش��وه��ات الأ ر����ض���ي���ة ال��دق��ي��ق��ة وال��ف��ج��وات
اخل�سفية التي ت�سبق االنهيارات ،والتي حت�صل
يف املناطق املحيطة ب�شواطئ البحر امليت نتيجة
خ�صو�صيات املنطقة اجليولوجية ،وظروف نق�ص
املياه الواردة للبحر امليت.
وتختلف االنهيارات اخل�سفية عن الزالزل
التي م�صدرها عميق يف ال��غ�لاف ال�صخري
للأ ر�ض (ع�شرات الكيلومرتات)� ،أما االنهيارات
اخل�سفية فهي ف��ج��وات �أ�سبابها و نتائجها
وت�أثرياتها �سطحية يف اجلزء اخلارجي متاما
للق�شرة الأ ر�ضية (ع�شرات الأ متار).
وب�ين الدكتور أ�ب��و كركي �أن حو�ض البحر
امليت يقع �ضمن منطقة زلزالية معتدلة ن�سبيا
مقارنة مبا ميكن �أن يح�صل يف �إي��ران وتركيا
و�أندوني�سيا �أو كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
الأ م��ري��ك��ي��ة ،وه���و ب��ال��ت��ايل م��ع��ر���ض للن�شاط
ال��زل��زايل امل�ستمر على ف�ت�رات منذ ماليني
ال�سنني .ومل ي�ستبعد �أن ي�شهد ال�صدع التحويلي
الأ ردين ال��ذي ي�ضم منطقة البحر امليت من
وقت لآخر حركات زلزالية دون �أن ت�شكل دمارا
غالبا ،وب��دم��ار وخ�سائر حم���دودة يف ال��ن��ادر
ودمار �أكرب ن�سبيا يف حاالت �أكرث ندرة .وقال
خالل املحا�ضرة بعنوان (م�شروع نظام � إنذار
مبكر ل�لان��ه��ي��ارات اخل�سفية مبنطقة البحر
امليت) ح�ضرها ع�سكريون وخمت�صون � ،إن هذا
النق�ص «�أدى � إىل انخفا�ض مطرد يف م�ستوى
امل��ي��اه يتعدى معدله م�ترا ك��ل ع��ام يف الوقت

احلا�ضر(�أي ما يفوق ع�شرة �آالف �ضعف معدل
التذبذب الطبيعي املقبول يف م�ستويات البحار
يف العامل» .م�ؤكدا �أن نق�ص املياه يجعل الفاقد
من البحر امليت بالتبخر يفوق ما ي�صله مبئات
ماليني الأ م��ت��ار املكعبة �سنويا ،ومنذ �أوا�سط
�ستينيات القرن املن�صرم ،مما يفاقم ه�شا�شة
ال�تراك��ي��ب اجليولوجية يف املنطقة وبالتايل
ح�صول االنهيارات تباعا بدءا باملناطق الأ كرث
ه�شا�شة وانتهاء باملناطق الأ كرث مقاومة.
وق��ال �أ�ستاذ علم ال��زالزل بكلية العلوم يف
اجلامعة ،خالل املحا�ضرة التي نظمتها الدائرة
الثقافية� ،إن��ه ال ب��د لذلك م��ن تبعات ونتائج
تتطلب التكيف مع هذا الواقع ،واتخاذ ما يلزم
من �إج���راءات ا�ستباقية واح�ترازي��ة للحد من
تلك التبعات .ويف هذا ال�صدد عر�ض  الدكتور
�أبو كركي ملراحل تطور تلك الظواهر واجلهود
البحثية احلثيثة ال��ه��ادف��ة ل��ت��زوي��د ال�شاطئ
الأ ردين للبحر امليت بنظام � إنذار مبكر ي�ستند
� إىل تقنيات التداخل الراداري الف�ضائية .وقال:
«اثبتت ه��ذه التقنية من خ�لال ا�ستخداماتها
التجريبية جن��اع��ة ك��ب�يرة مل��راق��ب��ة ومتابعة
ال��ت�����ش��وه��ات الأ ر���ض��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ،ال��ت��ي ت�سبق
االنهيارات» .و�أكد الربوفي�سور �أبو كركي �ضرورة
ال�سري قدما بتكثيف اجلهود البحثية با�ستخدام
التقنيات امليدانية وامل�سوحات اجليوفيزيائية
الأ ر�ضية وتقنيات التداخل الراداري الف�ضائية
احلديثة والنمذجة احلا�سوبية ،بالتعاون مع
فرق علمية �أوروبية نحو تزويد ال�شواطئ الأ ردنية
للبحر امليت ب�شكل خا�ص مبنظومة علمية تهدف
للإ نذار املبكر �ضد الكوارث الطبيعية �ضمن
م�شروع طموح مت العمل على � إعداده على مدار
�أكرث من عامني ب�شكل م�شرتك مب�ساهمة علمية
�أردنية – بلجيكية .و�أجرى الدكتور ابو كركي
�سل�سلة من البحوث حول املو�ضوع مت � إجنازها
على مدى خم�سة ع�شر عاما من الزمن ،بالتعاون
العلمي امل���ت���وازن م��ع زم�ل�اء م��ن معهد لييج
الف�ضائي يف بلجيكا :د.داميان كلو�سون ،ومن

معهد درا�سات فيزياء الأ ر�ض يف كل من باري�س
و�سرتا�سبورغ� :أ.د.م�صطفى مغراوي بفرن�سا،
حيث فر�ضت نف�سها على امل�ستوى ال��دويل من
خالل الن�شر العلمي املحكم يف �أف�ضل الدوريات
العلمية املتخ�ص�صة ،وقدمت يف زهاء ع�شرة
م ؤ���مت��رات دولية يف باري�س ،فيينا ،بروك�سل,
�سان فران�سي�سكو ،الرباط ،دم�شق وعمان.
غ�ير �أن ال��دك��ت��ور أ�ب���و ك��رك��ي ق��ال � إن هذه
الأ بحاث تبقى دون جدوى � إن مل يتم اال�ستفادة
منها عمليا و أ�خ��ذ نتائجها بعني االعتبار لدى
ت�صميم وتنفيذ امل�شاريع املختلفة يف املنطقة
على امل�ستوى الهند�سي ،داع��ي��ا املهند�سني
عند ت�صميم تلك امل�شاريع �أن يراعوا الطبيعة
الدينامية املتطورة مع الزمن ل�سواحل البحر
امل��ي��ت ،وع��دم االك��ت��ف��اء يف ت�صاميمهم ب�أخذ
الو�ضع ال��راه��ن يف احل�سبان يف بيئة �سريعة
التغري .وقد ورد يف املحا�ضرة ا�ستعرا�ض وحتليل
�سريع جلانب من احلوادث الناجمة عن اخللل
يف املوازنة املائية للبحر امليت منذ  1991وحتى
الوقت احلا�ضر بنهاية  2010والتي �أدت �أحيانا
� إىل خ�سائر فادحة ،ومثالها انهيار ال�سد رقم
 19التابع ل�شركة البوتا�س العربية يف منطقة
الل�سان بعد �أ�سابيع فقط من اكتمال بنائه عام
 ،2000مكلفا ع�شرات املاليني من الدنانري وما
�سبقه وتبعه من حوادث متفرقة.
و�سبق للدكتور �أبو كركي �أن حذر مرار ًا من
تبعات تفاقم تلك الظواهر اعتبارا من عام
 ،1997حيث أ�ع��رب عن قلقه العميق املرتكز
على البيانات امليدانية والف�ضائية ب�ش�أن مواقع
أ�خ��رى م�شابهة من حيث و�ضعها اجليولوجي.
ودعا الربوفي�سور �أبو كركي � إىل � إيجاد ال�سبل
الكفيلة بتقدمي الدعم الفعال لهذا امل�شروع،
و� إىل تكثيف املراقبة الدورية للمن�ش�آت احليوية
القائمة �ضمن حرم منطقة البحر امليت واملناطق
امل�شابهة ك� إجراء وقائي ،مبا يتنا�سب ويتكيف مع
الطبيعة الدينامية الن�شطة لتلك املناطق خدمة
بهدف ا�ستدامة نعمة البحر امليت يف الأ ردن .
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دورة يف اللغة العربية لطلبة �صينيني يف «الأ ردنية»
اجلامعــــة� -أنهى ( )20طالب ًا وطالبة
من اجلالية ال�صينية دورة تدريبية لتعلم اللغة
العربية نظّ مها املركز الثقايف الإ�سالمي يف
اجلامعة.
و�أ�شار مدير املركز الدكتور احمد �شكري
� إىل ال�برام��ج والأ ن�شطة التي يقدمها املركز
لطلبة اجلاليات الإ�سالمية يف اجلامعة ،بهدف
تزويدهم مبعلومات ح��ول احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ودجمهم يف املجتمع الأ ردين.
ولفت � إىل �أن برنامج الدورة التي ا�ستمرت
ف�ص ًال درا�سي ًا ت�ضمنت معلومات يف �أ�ساليب
تعلم اللغة العربية و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

وق�����ر أ� أ�ح����د الطلبة
خ�ل�ال احل��ف��ل التكرميي
�آيات قر�آنية من امل�صحف
ال�شريف باللغة العربية
بطالقة.
و�أعرب الطلبة الذين
يتابعون درا�ستهم يف كلية
ال�شريعة يف اجلامعة عن
���س��ع��ادت��ه��م ب��ت��ع�� ّل��م اللغة
ال��ع��رب��ي��ة وال���درا����س���ة يف
اجلامعة و� إقامتهم على �أر�ض اململكة الأ ردنية
الها�شمية.

منتجـــات الأ لبـــــان وا�ستعـمـاالتـهــــــا
ور�شــة عمـل يف اجلـامـعــــة
اجل��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة -أ�ك����د خ��ب�راء وخم��ت�����ص��ون
و�أكادمييون من الأ ردن وهولندا �أهمية تطوير
م��دخ�لات م�شتقات الأ ل���ب���ان يف ال�صناعات
الغذائية.
و�أ�شاروا خالل ور�شة عمل عقدت يف كلية
الزراعة يف اجلامعة � إىل �أن مادة الأ لبان ت�شكل
ج��زء ًا رئي�سي ًا ومهم ًا من الوجبات الغذائية،
الأ مر الذي يدعو � إىل تطوير هذا املنتج وحت�سني
جودته وفوائده الغذائية.
وق���ال عميد كلية ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور عمر
كفاوين ال��ذي افتتح أ�ع��م��ال ال��ور���ش��ة مندوب ًا
عن رئي�س اجلامعة � إن حم��اور الور�شة ترتبط
ارتباط ًا مبا�شر ًا مع قطاعات زراعية وغذائية
ب�إنتاج احلليب وت�صنيع منتجاته من مزارعني
وم�صنعني وم�ستهلكني وجهات ر�سمية لها عالقة
بالت�شريع والرقابة .و�أ�ضاف �أننا يف الأ ردن على
�صلة مبا�شرة ب�إنتاج احلليب وت�صنيع منتجاته،
خ�صو�ص ًا يف البادية والأ ري���اف ،مما �أدى � إىل

ت��ن��وع يف منتجات الأ ل��ب��ان ال��ت��ي تعترب مهمة
بقيمتها الغذائية وال�صحية .بدوره �أ�شار املدير
العام مل�ؤ�س�سة الزنبقة الدولية ال�سيد � إح�سان
فراح � إىل �أهمية التعاون مع اجلامعة لال�ستفادة
من تراكم اخلربات ،ال �سيما يف ميادين الإنتاج
الزراعي واحليواين وال�صناعات الغذائية.
و أ�����ش���ارت ممثلة ال�����س��ف��ارة الهولندية يف
عمان «هيلن فان ورباك» � إىل العالقات العلمية
وال�صناعية والتجارية التي تربط بني هولندا
والأ ردن ،م�ؤكدة �أن هذه الور�شة ت�شكل وجها
للتبادل العلمي بني البلدين ال�صديقني.
ي�شار � إىل �أن ال��ور���ش��ة التي نظمها ق�سم
التغذية والت�صنيع الغذائي يف اجلامعة بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة الزنبقة الدولية مب�شاركة فريق
هولندي متخ�ص�ص يف �صناعة الأ لبان متثل �أحد
�أوج��ه انفتاح اجلامعة على م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص الذي يعترب �شريك ًا مهم ًا يف دفع م�سرية
االقت�صاد الوطني قدم ًا نحو الأ مام.

�صورة تذكارية

التلقيح ال�صناعي للأ بقار
ور�شة عمل يف
«الأ ردنية»
اجلامعــــة -عقدت يف معهد البحوث
وال��ت��دري��ب والإر����ش���اد وال��ت��ع��ل��ي��م ال��زراع��ي
يف اجلامعة ور���ش��ة عمل بعنوان " التلقيح
ال�صناعي للأ بقار".
وه��دف��ت ال��ور���ش��ة بح�سب عميد املعهد
الدكتور جمال �صوان � إىل زيادة � إنتاج اللحوم
احلمراء واحلليب.
و أ����ش��ار � إىل �أن عقد ه��ذه الور�شة التي
�شارك فيها ( )32مهند�س ًا زراعي ًا بيطري ًا
يف رح��اب املعهد ي��ن��درج �ضمن اهتمامات
اجلامعة بنقل املعرفة واخل�ب�رات العلمية
للمخت�صني يف القطاع احليواين ،الذي يعترب
من القطاعات الغذائية املهمة يف الأ ردن.
وت�ضمن برنامج الور�شة التي ا�ستمرت
يومني � إلقاء حما�ضرات علمية وعر�ض �أفالم
تو�ضيحية وتدريبات عملية لعملية التلقيح
ال�صناعي ،قدمها الأ �ستاذ يف ق�سم الإنتاج
احل��ي��واين يف كلية ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور مفيد
النمر.
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الأ مري احل�سن يفتتح ملتقى
عمان – كولون الأ ول حول املياه والطاقة
و أ�كّد �سموه على �أهمية م�شروع" ديزيرتيك"
الذي يهدف لت�سخري الطاقة ال�شم�سية وطاقة
ال��ري��اح من �صحارى ال�شرق الأ و���س��ط و�شمال
�أفريقيا ،بحيث ميكن من خالل هذا امل�شروع
توليد �أكرث من ن�صف الطاقة الكهربائية التي
حتتاجها �أوروبا وغرب �آ�سيا و�شمال افريقيا.
وع�ّب�رّ ���س��م��وه ع��ن أ�م��ل��ه يف �أن يعمل ه��ذا
امل�شروع على تق�صري امل�سافة بني املهمّ�شني يف
املجتمع والواقع الذي يخدمهم ،بحيث ي�صبحون
م�شاركني يف �صياغة م�ستقبلهم ،حمذر ًا من �أن
يتحول مثل هذا امل�شروع � إىل م�شروع ا�ستثماري
حم�ض يتجاهل الفئات املهمّ�شة.
وقال الأ م�ير احل�سن � إن م�شاكل �شح املياه
لي�ست مق�صورة على ه��ذا اجل��زء من العامل،
لكن معظم �سكاننا يعي�شون يف اجلانب املظلم
من امل�س�ألة عندما ي�أتي �سياق احلديث عن حل
للم�شكلة املائية؛ م�شدد ًا على أ�ن��ه يجب تغيري
ال�صورة النمطية للمنطقة التي ينظر � إليها
العامل بو�صفها تقت�صر على النفط فقط.
ودع�����ا ���س��م��وه � إىل و����ض���ع خ��ط��ة ل��ل��ق��درة
االحتمالية للمنطقة من خالل هيئة فوق قطرية
ال تت�أثر بالأ يديولوجيات � ،إىل جانب �سيا�سة
�أ�صيلة تخرج من الإقليم تعبرّ عن وعينا بذاتنا
وب��ا آلخ��ر ،وت�صنع للعرب مكانة بني التكتالت
الدولية.

وق��ال �سموه �إن��ه �آن الأ وان لتطوير �أنهار
من الأ ف��ك��ار على غ��رار خطوط الأ نابيب التي
ا�ستبدلت دروب احلرير والتوابل؛ م�شدد ًا �أنه
من خالل �سد العجز يف الكرامة الإن�سانية ميكن
للعرب �أن يغريوا �صورتهم النمطية يف العامل.
و أ�ل���ق���ى رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل
الطوي�سي كلمة �أ�شار فيها � إىل التحديات املائية
التي تواجه دول العامل ومنها البلدان العربية
وت���أث�يره��ا على قطاعات ال�صحة واالقت�صاد
والبيئة.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة و�ضعت خططا وبرامج
علمية ا�ستجابة لال�سرتاتيجية الأ ردنية ،التي
ت�سعى حلل امل�شاكل املائية املتفاقمة ،ومنها
تنفيذ برنامج ماج�ستري الإدارة املتكاملة للمياه
بال�شراكة مع جامعة كولون الأ ملانية ،والذي يعمل
على بناء ال��ق��درات الب�شرية و�إج���راء البحوث
العلمية املتخ�ص�صة يف قطاع املياه.
ولفت الدكتور الطوي�سي � إىل �أن الربنامج
الذي تمّ توطينه يف مركز الدرا�سات والأ بحاث
املائية والبيئية يف اجلامعة ،وجامعة كولون
املتخ�ص�صة بالعلوم التطبيقية يلقى � إقباال
�شديد ًا من دول عربية �شقيقة ملا يتمتع به من
خربات علمية متقدمة ال �سيما يف جمال البحث
عن موارد مائية جديدة وو�ضع �سيا�سات وقوانني
من اجل احلفاظ على امل�صادر املائية املتوفرة.

ب����دوره أ����ش��اد ال�سفري الأ مل����اين يف عمان
"جوكام هيدورن" بالعالقات الأ ردنية الأ ملانية
التي تر�سخت بف�ضل اهتمام قيادتي البلدين
احلكيمتني بتنميتها وتطويرها خ�صو�ص ًا يف
امليادين العلمية.
و�أ�شار � إىل �أهمية امللتقى الذي ي�ؤ�س�س ملرحلة
جديدة من التعاون ،ويفتح �آفاق التبادل العلمي
بني باحثني من الأ ردن و�أملانيا.
وقال مدير مركز البحوث والدرا�سات املائية
والبيئة يف اجلامعة الدكتور عامر ال�سلمان عقب
انتهاء اجلل�سة االفتتاحية � إن امللتقى ينعقد يف
�ضوء الأ همية املتزايدة لتبادل اخلربات املتعلقة
مبوارد املياه والطاقة وم�ساهمتها يف التنمية،
م�ؤكد ًا �أن الأ ردن الذي يعاين من �شح يف املياه
وارتفاع فاتورة الطاقة ،بحاجة لإيجاد م�صادر
بديلة متطورة.
وي�شارك يف أ�ع��م��ال امللتقى ال��ذي ا�ستمر
ث�لاث��ة أ�ي���ام ع��دد م��ن الأ ك��ادمي��ي�ين والباحثني
من اجلامعتني � إ�ضافة � إىل ع��دد من اخل�براء
وامل��ت��خ�����ص�����ص�ين م���ن م ؤ������س�����س��ات ل��ه��ا ع�لاق��ة
ب��ق��ط��اع��ات امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة الأ ردن��ي��ة
والأ ملانية.
ح�ضر افتتاح امل�ؤمتر نواب رئي�س اجلامعة
وعدد من �أركان ال�سفارة الأ ملانية يف عمان وكبار
امل�س�ؤولني يف اجلامعة.

الأ ردنية :بدء تقدمي طلبات االلتحاق بربنامج ماج�ستري
كر�سي جاللة امللك عبــــــد اهلل الثــانـــي لدرا�ســـة الأ وراق املالــيــــــــــة
وقال الدكتور الطوي�سي � إن اجلامعة تنفرد
بطرح هذا الربنامج على م�ستوى اململكة والوطن
ال��ع��رب��ي ،وي��ركّ��ز على أ�ح���دث امل�ستجدات يف
جمال الأ وراق املالية والبور�صات ،كما يت�ضمن
تطبيقات عملية على عمليات التداول والتعامل
يف الأ �سواق املالية.
و أ����ض��اف الدكتور الطوي�سي �أن الربنامج
�سيبا�شر التدري�س فيه مطلع الف�صل الدرا�سي
الثاين  ،2011/2010يهدف � إىل تدري�س طلبة

كلية الأ عمال بتخ�ص�صاتها املختلفة واحلقوق
(ال��ق��ان��ون) امل���واد الدرا�سية امل��ق��ررة لهم يف
جم��ال درا���س��ات الأ وراق املالية و���س��وق ر أ����س
امل��ال وت�شريعاته ،و�إج���راء البحوث الأ �سا�سية
والتطبيقية يف جماالت الأ وراق املالية و�سوق ر�أ�س
املال ،وتوفري الدعم املايل للطلبة املتميزين يف
جماالت الدرا�سات املالية.
وع��ل��ى �صعيد مت�صل ك�شف عميد كلية
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الدكتور حممد

امل��ج��ايل ع��ن ب���دء ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات الطلبة
الراغبني بااللتحاق بهذا الربنامج.
ولفت � إىل �أن الكلية ح��ددت ي��وم ال�سابع
والع�شرين م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين م��وع��دا نهائيا
ال�ستقبال الطلبات ،داع��ي�� َا الطلبة الراغبني
مبعرفة �شروط القبول يف الربنامج � إىل مراجعة
موقع اجلامعة على �شبكة االنرتنت
htt:/arqraduatedstedstudies.ju.edu.jo
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«الأ ردنية» تنتهي من تركيب حمطة جوية دقيقة يف معان

ال�سالمية :املحطة ت�سهم يف ر�سم خريطة �شم�سية بن�سبة خط أ� ال تتجاوز %1
وزار وفد من ال�شركة الأ ملانية مركز الطاقة
يف اجل��ام��ع��ة ومت ت��رك��ي��ب امل��ح��ط��ة مب�شاركة
مهند�سي مركز الطاقة يف اجلامعة واملركز
الوطني لبحوث الطاقة.
وا�ستغرق تركيب املحطة ثالثة �أيام عمل.
ومن املقرر �أن تبث املحطة قيم ودرجات احلرارة
والرطوبة الن�سبية و�سرعة الرياح وقيمة الإ�شعاع
ال�شم�سي الأ ر�ضي كل ثانيتني � إىل �أملانيا و� إ�سبانيا
بالإ�ضافة � إىل مركز الطاقة واملركز الوطني
لبحوث الطاقة.
وقال الدكتور �أحمد ال�سالمية مدير مركز
الطاقة يف اجلامعة � إن اختيار منطقة معان
يعود � إىل �أنها تعترب املكان الأ ن�سب يف الأ ردن
ويف املنطقة لإقامة م�شاريع الطاقة ال�شم�سية،
و�ضمن ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع الطاقة ،حيث
من املتوقع �أن يتم ت�أمني ما ن�سبته  %7من خليط
الطاقة الكلي يف الأ ردن من الطاقة املتجددة
عام  2015و %10عام .2020
وحتتاج اململكة � إىل م�����ش��اري��ع ت��ول��ي��د ما

إ� آ
�ضاء�ت

يقارب  1000ميجاواط من طاقة الرياح و600
م��ي��ج��اواط م��ن الطاقة ال�شم�سية ،حيث تقع
اململكة �ضمن نطاق احلزام ال�شم�سي؛ فمعدل
ال�سطوع الكلي لل�شم�س ي�صل � إىل �أكرث من 300
يوم يف ال�سنة ،بح�سب الدكتور ال�سالمية.
و�أكد الدكتور ال�سالمية �أن املحطة �ستقوم
بتزويد الباحثني وامل�ستثمرين بقاعدة بيانات
متناهية الدقة ،لت�ساعد يف ر�سم خريطة �شم�سية
�أر�ضية دقيقة جدا ،ن�سبة اخلط أ� فيها ال تتجاوز
 ، %1حيث �أن القراءات امل�أخوذة حاليا هي من
الف�ضاء ون�سبة اخلط أ� فيها عالية.
و�سيتم أ�خ���ذ ق���راءات ا إل���ش��ع��اع ال�شم�سي
مبعدل ق��راءة لكل ثانيتني ،كما �سيتم حتليل
القراءات ال�شم�سية يف �أملانيا و� إ�سبانيا وبالتعاون
مع املركز من خالل �شبكة الإنرتنت واالت�صاالت
الال�سلكية ،الأ مر الذي �سي�سهل عملية حتديد
املواقع املثلى لإقامة حمطات ا�ستثمار الطاقة
ال�شم�سية وط��اق��ة ال���ري���اح؛ ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة
الكهربائية وت�سهيل عملية ح�سابات التوليد

وكلف الت�شغيل لتلك امل�شاريع.
وت أ���ت��ي �إق��ام��ة ه��ذه املحطة �ضمن امل�شروع
املمول من وزارة اخلارجية الأ ملانية بنحو �أربعة
ماليني ي��ورو ،حيث ت�شرتك فيه مع الأ ردن كل
من املغرب واجلزائر وتون�س وم�صر .و�سيكون
من � إحدى نتائجه ر�سم خريطة �شم�سية �أر�ضية
للمنطقة.
وي أ���ت��ي تركيب ه��ذه املحطة ك�أحد مراحل
تنفيذ م�شروع "ديزيرتيك" اليورو متو�سطي،
وال����ذي ي�سعى � إىل �إم�����داد �أوروب�����ا بالطاقة
الكهربائية املولدة با�ستغالل الطاقة ال�شم�سية
يف ال�صحارى العربية.
ويف هذا ال�صدد �أ�س�ست يف تون�س �شبكة من
اجلامعات يف الدول املن�ضمة � إليه بهدف تبادل
املعلومات واخلربات بني الدول فيما يخ�ص توليد
الطاقة الكهربائية يف املنطقة العربية ،حيث �أن
مركز الطاقة يف اجلامعة هو أ�ح��د امل�ؤ�س�سني
ل�شبكة اجلامعات اخلا�صة بتوليد الكهرباء من
ال�صحراء العربية.

وفد من طلبة «الأ ردنية»
ي�شارك يف م� ؤمتر ال�سالمة املرورية

من امل�ؤمتر

اجلامعــــة� -شارك
وفد ميثّل طلبة اجلامعة
يف امل�ؤمتر الأ ول للتوعية
وال�سالمة املرورية الذي
عقد يف عمان م�ؤخراً.
و�ضمّ الوفد الطالبي
( )18ط��ال��ب�� ًا وط��ال��ب��ة،
مي��ث��ل��ون دائ����رة الن�شاط
الثقايف والفني والهيئات
الطالبية يف عمادة �ش�ؤون
الطلبة يف اجلامعة.
وت�ضمن ح��ف��ل افتتاح
امل�ؤمتر كلمة �ألقاها مدير الأ من العام الفريق

الركن ح�سني هزاع املجايل مندوب ًا عن رئي�س
ال��وزراء� ،أكد فيها �أهمية دور ال�شباب يف ن�شر
التوعية املرورية.
بدوره ا�ستعر�ض مدير � إدارة ال�سري العميد
عدنان فريح �أ�سباب حوادث ال�سري على الطرق.
و�أ�شار � إىل � إح�صاءات احلوادث املرورية خالل
العام املا�ضي ،و� إىل اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها
مديرية الأ من العام للحد من حوادث ال�سري التي
ت�سببت بخ�سائر فادحة يف الأ رواح واملمتلكات.
وق����دّم ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة �أوراق ع��م��ل يف
اجل��ل�����س��ات احل���واري���ة ف��ي��م��ا ���ش��ارك ط��ل��ب��ة يف
"الأ وب��ري��ت" الغنائي ال��ذي قُ��دم عند افتتاح
امل�ؤمتر.
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ت�شكيل جلنة عليا لو�ضع �إ�سرتاتيجية اجلامعة البحثية
اجل� ��ام � �ع� ��ة��� -ش��ك��ل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة
الدكتور ع��ادل الطوي�سي اللجنة العليا لو�ضع
اال�سرتاتيجية لتحقيق ر ؤ�ي���ة اجلامعة ك���أول
جامعة �أردنية بحثية بحلول عام  2015برئا�سة
الدكتور هاين ال�ضمور .
وح��دد الدكتور الطوي�سي يف ق��رار � إن�شاء
اللجنة مهامها بتحديد ال�شروط واملتطلبات
واملعايري العاملية الواجب توفرها للتحول � إىل
جامعة بحثية ،مع � إمكانية االطالع على جتارب
جامعات بحثية مرموقة ،وحتليل الواقع احلايل
للجامعة ،وحت��دي��د املتوفر وغ�ير املتوفر من
تلك ال�شروط واملتطلبات واملعايري ،وحتديد
الأ هداف العامة والفرعية ،والإطار الزمني لكل
�إج��راء ،والكلفة التقديرية ،واجلهات امل�س�ؤولة
عن التنفيذ ،وم�ؤ�شرات الأ داء.
وقال الدكتور ال�ضمور يف ت�صريحات �صحفية
� إن اللجنة �شرعت يف �إع���داد خطة مدرو�سة
لتحقيق هذا الهدف ،الذي يعترب منعطف ًا بارز ًا
يف م�سرية اجلامعة ،وهي تقف اليوم على �أعتاب
اخلم�سني لت�أ�سي�سها ،يف � إ�شارة � إىل �أن اجلامعة
�سوف حتتفل يف العام  2012باليوبيل الذهبي
لإن�شائها ك�أوىل �أبواب التعليم العايل يف الأ ردن
العزيز.
و أ����ض��اف �أن حم��اور اخلطة تت�ضمن عقد
ندوات وور�ش عمل ي�شارك فيها �أ�ساتذة لو�ضع
�آليات حتويل اجلامعة � إىل جامعة بحثية ودرا�سة
اجل��وان��ب املتعلقة ب��ه��ذا امل�����ش��روع ،خ�صو�ص ًا
التمويل امل���ايل ،و�سيا�سات ق��ب��ول الطلبة يف
امل���راح���ل اجل��ام��ع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وال��ع�لاق��ة مع
القطاعات التنموية املختلفة ،وتطبيق معايري
االع��ت��م��اد واجل����ودة املحلية وال��دول��ي��ة .وتابع
الدكتور ال�ضمور �أن اللجنة �ستقوم باالت�صال
مع قادة القطاعات التنموية ومتخ�ص�صني يف
م�ؤ�س�سات بحثية لال�ستفادة من تراكم اخلربة
لديهم وتبادل املعلومات يف هذا ال�ش�أن.
ولفت الدكتور ال�ضمور � إىل �أن اجلامعة
و�ضعت البحث العلمي يف �سلم �أولوياتها و�أن�ش�أت
لهذا الغر�ض عمادة البحث العلمي ،وقدمت
خالل العقود املا�ضية دعم ًا مالي ًا منا�سباً ،ومتت

زي��ادة الدعم خالل العامني املا�ضيني لي�صبح
هذا العام  %10من موازنتها احلالية التي قدرت
بحوايل ( ) 100مليون دينار ،بيد �أن -الدكتور
ال�ضمور -أ�ك��د �أن اللجنة �ست�ضع يف مقدمة
اهتماماتها العمل على تطوير البيئة البحثية
لتوفري �أجهزة وبناء خمتربات علمية متطورة
جمهزة بكافة الو�سائل والأ دوات البحثية � إىل
جانب تطوير القدرات الذاتية لأ ع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني يف اجلامعة.
وت�����ض��م ال��ل��ج��ن��ة يف ع�ضويتها ع���ددا من
الأ �ساتذة ذوي اخلربة وهم :الدكتور ف�ؤاد كتانة
والدكتور �سليم �صربي والدكتور ع�صام جلهم
والدكتور ن�ضال يون�س والدكتور � إبراهيم املومني
والدكتور طالب �أبو �شرار والدكتور عبد املجيد
ال�شناق والدكتور ب�سام عمرو والدكتور حممد
�أبو رمان.
وبني الدكتور ال�ضمور �أن ال�شائع لدى الكثري
من الأ و�ساط الر�سمية وال�شعبية �أن االهتمام
الأ �سا�سي للجامعة هو القيام بعملية التدري�س
والتعليم ثم ت�أتي بعد ذلك االهتمامات البحثية
وخ��دم��ة املجتمع وه��ذا يكون �صحيح ًا عندما
تكون اجلامعة نا�شئة يف جمتمع يخطو اخلطوات
الأ وىل نحو التنمية.
وكانت اللجنة العليا ال�سرتاتيجية حتويل
"الأ ردن��ي��ة" جلامعة بحثية با�شرت �أعمالها،
حيث مت ت�شكيل جلان فرعية لدرا�سة مكونات
اجلامعة البحثية والتي ت�شمل حماورها التعّلم
والتعليم والبحث العلمي واالت�صال مع املجتمع
والبنية التحتية للت�شريعات والأ نظمة،ويف وقت
الح���ق ع��ق��دت ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة املنبثقة عن
اللجنة العليا اجتماع ًا تمّ خالله بحث �آليات
عملها ،وق��ال رئي�سها الدكتور ه��اين ال�ضمور
� إنه تمّ حتديد مفهوم اجلامعة البحثية بهدف
و�ضع "خارطة طريق" لعمل اللجان ،و� إ�صدار
التو�صيات متهيد ًا لرفعها للجهات املعنية يف
اجل��ام��ع��ة .و���ش��دّد ال��دك��ت��ور ال�ضمور على �أن
اجلامعة البحثية هي التي تعمل على خلق البنية
التحتية امل��ح��ف��زة ،وت��وف�ير ك��ل و�سائل الدعم
املتاحة �سواء من م�صادر داخلية �أو خارجية

لت�شجيع البحث العلمي و�ضمان ا�ستمراره،
� إ�ضافة � إىل كونها تهتم بتطوير برامج الدرا�سات
العليا وربطها بالأ ولويات الوطنية.
ونوه � إىل دور اجلامعة البحثية يف م�أ�س�سة
وت�أطري ن�شاط البحث العلمي من خالل منظومة
ت�شريعات ومعايري وتعليمات � ،إىل جانب العمل
على ت�سخري وتوظيف كافة مواردها الب�شرية
واملادية والتقنية ،وهي �أي�ض ًا تربز ثقافة البحث
العلمي وت�صبح هوية متيز كوادرها ،و�أكد �أهمية
اجلامعة البحثية يف و�ضع خطة وا�ضحة ومعلنة
لأ هم �أولويات البحث العلمي ،ف�ض ًال عن دورها
يف متابعة وتقييم ومراقبة وت�سويق � إجنازاتها
العلمية والبحثية.
من جانب �آخر رحّ ب طلبة اجلامعة بتوجه
اجلامعة لتحويلها جلامعة بحثية بحلول،2015
و�أ�شاروا خالل لقاء عقد بح�ضور رئي�س اللجنة
الإ�سرتاتيجية لتحويل اجلامعة بحثية الدكتور
هاين ال�ضمور � إىل �ضرورة و�ضع الأ طر والأ �س�س
املنا�سبة لتنفيذ هذا امل�شروع احليوي خ�صو�ص ًا
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أول���وي���ات ح��اج��ات القطاعات
املجتمعية التنموية يف البحث العلمي .و أ�ك��دوا
�أهمية � إ�شراك الطلبة والباحثني يف تنفيذ هذا
امل�شروع وتعريفهم ب�آليات تنفيذ البحث العلمي،
الذي يُعد و�سيلة من و�سائل تقدم الأ مم ورقيها.
هذا وك��ان الدكتور ال�ضمور قد �أو�ضح �أن
حتويل اجلامعة لبحثية ال يعني � إلغاء براجمها
التدري�سية ،وذل��ك خ�لال ل��ق��اءات عقدها مع
عمداء ور�ؤ�ساء الأ ق�سام الأ كادميية يف الكليات
العلمية ،كما �أكد �ضرورة � إعداد خطط وبرامج
تف�صيلية حت��دد بو�ضوح مالمح م��راح��ل هذا
التحّ ول ،ال��ذي يكت�سب �أهمية بالغه يف �ضوء
االه��ت��م��ام ال��ع��امل��ي ب��ال��ب��ح��ث .وط��ال��ب ع��م��داء
ور�ؤ�ساء الأ ق�سام �أن ت�ضع اجلامعة البحثية يف
مقدمة �أولوياتها احل��اج��ات الوطنية لإيجاد
حلول لق�ضايا جمتمعية .داعني يف الوقت نف�سه
�أن تف�صح القطاعات التنموية عن احتياجاتها.
ي��ذك��ر �أن اللجنة العليا أ�ط��ل��ق��ت موقعها
الإلكرتوين حتت عنوان:
www.ujstrategic.ju.edu.jo
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حتويل كليات �أردنية العقبة فرع ًا للجامعة
اجل��ام�ع��ة -ق��رر جمل�س التعليم العايل
حتويل الكليات التابعة للجامعة امل��وج��ودة يف
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة لت�صبح
فرع ًا للجامعة .ومبوجب القرار ال��ذي اتخذ
ب��ن��ا ًء ع��ل��ى تن�سيب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عادل الطوي�سي تطبق على الفرع �أحكام قانون
اجلامعات الأ ردن��ي��ة رق��م ( )20ل�سنة 2009
وتعديالته.
وكان جمل�س �أمناء اجلامعة قرر بناء على
تن�سيب الدكتور الطوي�سي تعيني نائب رئي�س
اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات الإن�سانية الدكتور

«الأ ردن�������������ي�������������ة»
ت������ك�������������ش������ف ع����ن
ت�����������������وج�����������������ه
�إع���������������ادة ال���ن���ظ���ر
ف�����ـ�����ي �أو���������ض��������اع
ال��������ع��������ام��������ل����ي���ن
يف ف��رع��ه��ا ب��ال��ع��ق��ب��ة...
و�إط���������������ل��������������اق
ح������������م������������ل������������ة
ل������ت�������������س������وي������ق
ال�����������������ف�����������������رع
ف�������ـ�������ي ال�������������دول
ال��������ع��������رب��������ي��������ة

الدكتور ب�شري الزعبي

ب�شري الزعبي رئي�س ًا للفرع .ي�شار � إىل �أن م�شروع
اجلامعة يف العقبة ج��اء لتحقيق ر ؤ�ي��ة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين لإحداث نه�ضة تعليمية يف
املدينة التي ت�شهد حتوالت وتطورات مهمة يف
قطاعات اال�ستثمار وال�سياحة والتعليم والتنمية
االجتماعية ،وو�ضع جاللته حجر الأ �سا�س لهذا
امل�شروع الوطني بتاريخ .2009/4/30
وت�ضم كليات اجلامعة التي يبلغ عدد طلبتها
ح���وايل ( )660ط��ال��ب�� ًا وط��ال��ب��ة ح��ال��ي�� ًا كليات
الإدارة والتمويل واللغات وال�سياحة والفندقة
ونظم وتكنولوجيا املعلومات والعلوم البحرية.

اجلامعة -تعتزم اجلامعة �إع��ادة النظر
يف �أو���ض��اع العاملني يف فرعها بالعقبة .وقال
رئي�س الفرع الدكتور ب�شري الزعبي خالل لقائه
�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإداري��ة بح�ضور
عمداء الكليات � إن هناك خطة �أ�شمل لتح�سني
�أو�ضاع العاملني يف اجلامعات الأ ردنية.
وك�شف الدكتور الزعبي �أن الفرع �أ�صبح
م�ستق ًال مالياً � ،إال �أن االرت��ب��اط الإداري مع
اجلامعة يف عمان �سيظل قائماً.
و���ش��دد على �أن � إدارة اجلامعة تريد من
كليات الفرع �أن تهتم بالبحث العلمي وتوثقه،
مم��ا �سي�ساعد يف ت�صنيف اجل��ام��ع��ة عاملي ًا
ت�صنيف ًا يليق بها ،وهي التي مت ت�صنيفها الأ وىل
حملي ًا و  18عربياً.
ويف هذا ال�صدد بينّ الدكتور الزعبي �أنه
ومن �أجل بناء قاعدة قوية للعملية التدري�سية
قررت اجلامعة اتخاذ كل ما من �ش�أنه امل�ساعدة
على ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و� إعادة
درا�سة عالوة ال�سكن وعالوة الت�أ�سي�س ،وكذلك
اال�ستمرار يف عمليات ا إلي��ف��اد للح�صول على
درجة املاج�ستري والدكتوراه.
ويف هذا ال�صدد �أعلن الدكتور الزعبي �أن
هناك نيّة لإطالق حملة ت�سويقية للفرع يف الدول
العربية امل��ج��اورة تهدف � إىل تعريف الطلبة

العرب ب أ���ج��واء التعليم واالمتيازات والفر�ص
التي توفرها لهم اجلامعة يف مدينة العقبة،
وا�ستعدادها ال�ستقبالهم بني طلبتها.
عقب ذلك التقى الدكتور الزعبي الطلبة
امل�ستجدين يف فرع اجلامعة يف العقبة .و�أكد �أن
ال�شهادات العلمية التي �سيح�صلون عليها هي
نف�س �شهادات اجلامعة الأ ردنية ،مبين ًا �أن احتاد
طلبة الفرع �سيكون له ميزانية م�ستقلة مالياً.
وبينّ �أن � إدارة اجلامعة �ستعمل على توفري
كافة املراجع والكتب الالزمة للطلبة ،وحت�سني
ن��وع��ي��ة اخل��دم��ة للطلبة يف مكتبة اجل��ام��ع��ة.
مو�ضح ًا �أن اجلامعة و�ضعت �ضمن �أولوياتها
� إن�شاء �صالة متعددة الأ غ��را���ض تت�سع ل��ـ1500
�شخ�ص تخدم الطلبة وتكون هدية للمجتمع
املحلي يف العقبة.
� إىل ذلك بينّ الدكتور الزعبي �أن اجلامعة
�ستوفد �أوائل طلبة البكالوريو�س للح�صول على
املاج�ستري والدكتوراه ليكونوا راف��د ًَا للجامعة
ي�ساعد يف منوها وتطورها.
وي�����ض��م ف���رع اجل��ام��ع��ة يف العقبة ح��وايل
( )650ط��ال��ب�� ًا وط��ال��ب��ة م��وزع�ين على كليات
الإدارة والتمويل وكلية اللغات وكلية ال�سياحة
والفندقة وكلية نظم وتكنولوجيا املعلومات وكلية
العلوم البحرية.
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متري�ض «الأ ردنية» تفوز بجائزة عربية
التعليمية لطلبة الكلية ،والتي ت�سهم يف رفع
جودة اخلدمة ال�صحية يف اململكة.
و�أ�ضافت الدكتورة � إنعام �أن هذا الإجناز
الذي جاء للعام  2009حمفز ملزيد من العمل
يف �سبيل تطوير الربامج الدرا�سية ف�ضال عن
تطوير الربامج التدريبية لطلبة الكلية.
وتت�ضمن اجل��ائ��زة ال��ت��ي ت�شهد مناف�سة
ع��رب��ي��ة ب�ين ك��ل��ي��ات التمري�ض يف اجل��ام��ع��ات
العربية حمورين :الأ ول على م�ستوى الكليات
وال��ذي ف��ازت به كلية التمري�ض يف اجلامعة،
والثاين على م�ستوى تكرمي الأ �ساتذة يف كليات
التمري�ض.

اجلامعة -فازت اجلامعة بجائزة عربية
تعد هي الأ وىل من نوعها على م�ستوى كليات
التمري�ض.
وحازت كلية التمري�ض يف اجلامعة جائزة
(تكرمي امل�ؤ�س�سات نظري الأ عمال املتميزة) التي
ت�صدر ع��ن احت��اد اجلامعات العربية ممثال
باجلمعية العلمية لكليات التمري�ض العربية.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ق��ال��ت ع��م��ي��دة الكلية
الدكتورة � إنعام خلف � إن اجلائزة جاءت نتيجة
الربامج الدرا�سية املتميزة التي تطرحها الكلية
يف البكالوريو�س وماج�ستري التمري�ض ال�سريري
والدكتوراه ،م�شرية � إىل �أن اجلائزة تعد تتويجا
للجهود الرتاكمية يف رف��ع �سوية املخرجات

اجلامعة -عر�ضت كلية
التمري�ض يف اجلامعة بع�ض ًا
م��ن اجن��ازات��ه��ا خ�لال اليوم
املفتوح ال��ذي نظمته بعنوان
«�أنا ممر�ض و�أفتخر».
واف��ت��ت��ح��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات
مندوبة ع��ن رئي�س اجلامعة
نائب رئي�س اجلامعة الدكتورة
ملي�س دروي�ش ،بح�ضور عميدة
الكلية الدكتورة � إنعام خلف
وع���دد م��ن ع��م��داء الكليات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الكلية.
وقالت الدكتورة خلف يف الكلمة التي �ألقتها
بهذه املنا�سبة � إن مهنة التمري�ض تهتم بتقدمي
الرعاية التمري�ضية ال�شاملة واملتكاملة ملختلف
أ�ف���راد املجتمع يف ال�صحة وامل��ر���ض والرتكيز
على متام ال�صحة اجل�سدية والنف�سية والعقلية
والعاطفية واالجتماعية والروحية.و�أ�ضافت �أن
اليوم ال�صحي جاء لرت�سيخ ال�سلوكيات الإيجابية
ال�صحية لل�شباب الأ ردين ودعم احلفاظ على
ال�صحة اجل�سدية والنف�سية والرتويج للأ مناط

يوم �صحي يف اجلامعة بعنوان:
«�أنا ممر�ض و�أفتخر»

من فعاليات اليوم ال�صحي

احلياتية ال�صحية ال�سليمة .و�أ�شارت الدكتورة
خلف � إىل أ�ه��م الق�ضايا التي تندرج يف �سلم
�أول��وي��ات الكلية لتحقيقها وه��ي زي��ادة الوعي
ال�صحي لدى �أفراد املجتمع.
و أ�ل��ق��ت م��ق��ررة جلنة اجل��ام��ع��ة واملجتمع
املدر�سة � إميان احلوراين كلمة ا�ستعر�ضت فيها
�أهداف ون�شاطات اليوم ال�صحي ،فيما �أعربت
الطالبة رانيا العزايزة عن اعتزازها بالدرا�سة
يف كلية التمري�ض وانخراطها يف ه��ذه املهنة

الإن�سانية.
وت�ضمن برنامج اليوم
ال�����ص��ح��ي �إل���ق���اء حما�ضرة
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ح����ول ال��ت��م��ري�����ض
كعلم ،و�أن�صاف املمر�ضني،
وم��ك��اف��ح��ة �آف����ة امل���خ���درات
و أ����ض��رار التدخني.وا�شتمل
على توزيع من�شورات �صحية،
وق��ي��ا���س ب��ع�����ض ال��ع�لام��ات
احليوية التي ت�شمل قيا�س
ال�ضغط وال�سكري ،وتقدمي
معلومات حول الوقاية من الأ مرا�ض والأ وبئة.
و أ����ش��اد ع��دد كبري م��ن طلبة اجلامعة الذين
�شاركوا يف فعاليات اليوم ال�صحي بهذه املبادرة
التي قامت بها الكلية.
وق��دم��ت ف��رق��ة وك����ورال اجل��ام��ع��ة بقيادة
الدكتور ن�ضال ن�صريات معزوفات مو�سيقية
بعنوان «التخت ال�شرقي» وه��ي جمموعة من
املعزوفات الكال�سيكية التي مت � إدخالها �ضمن
�أداء الفرقة.
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�إ�شهار «�إنارات فريدة» يف «الأ ردنية»
اجل��ام�ع��ة� -أ�شهر ال��دك��ت��ور عبد الكرمي
غرايبة من رحاب اجلامعة م�شروع «� إنارات فريدة
جليَة وخفيَة» التي تت�ضمن ن�شر مادة تاريخية
جاوزت املائة �ألف ورقة �أو حوايل ع�شرين مليون
كلمة .و�أطلق الدكتور غرايبة ا�سم فريدة على
هذا امل�شروع وفا ًء لزوجته «بيهمال» ،وهو ا�سم
فار�سي يقابله يف العربية فريدة التي انتقلت � إىل
الرفيق الأ على قبل �سنوات بعد حياة زوجية دامت
()43عاماً.
وقال الدكتور غرايبة يف ت�صريحات �صحفية
� إن هذه الأ وراق بد أ� بجمعها عام  ،1948وهي
ت�شكل يف جمملها حوليات للأ حداث يف العامل
العربي قطر ًا قطر ًا من الأ ول للهجرة � إىل عام
 1400هجرياً .و أ����ض��اف �أن ه��ذه امل��ادة التي
تعترب ث��روة وثائقية �ست�صبح م�شاع ًا وجماناً،
بعد �أن تعاقد مع � إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة
لن�شرها الكرتوني ًا على نفقته اخلا�صة ،حيث من

املتوقع �أن يتم بدء اال�ستفادة من هذا امل�شروع
يوم 2012/12/15م وهو اليوم الذي ي�صادف
الذكرى اخلم�سني لبدء الدرا�سة يف اجلامعة.
و�ستكون هذه امل��ادة التي تتميز بكم كبري من
املعلومات التاريخية عون ًا للم�ؤرخني والباحثني
والدار�سني على اختالف مراحلهم الدرا�سية.
ح�ضر حفل � إ�شهار امل�شروع رئي�س جمل�س
الأ ع���ي���ان ط��اه��ر امل�����ص��ري ،ورئ��ي�����س ال����وزراء
الأ �سبق ونائب رئي�س جمل�س الأ عيان العني عبد
الر�ؤوف الروابدة ،والدكتور عدنان بدران رئي�س
الوزراء الأ �سبق ،ورئي�س اجلامعة الدكتور عادل
الطوي�سي ،وعدد من الوزراء ال�سابقني ور�ؤ�ساء
اجلامعات الأ ردنية وعمداء الكليات و�أ�ساتذة
التاريخ يف اجلامعات الأ ردنية.
وال��دك��ت��ور غ��راي��ب��ة ول��د يف ب��ل��دة امل��غ�ير يف
حمافظة ارب��د ع��ام  ،1923و�أنهى درا�سته يف
مدر�سة ال�سلط الثانوية وتابع درا�سته اجلامعية

يف اجلامعة الأ مريكية يف ب�ي�روت ،ث��م التحق
بجامعة لندن وح�صل على درج��ة الدكتوراه
يف التاريخ عام  ،1950عمل يف بدايات حياته
يف اجلامعة الأ مريكية يف ب�يروت ومدر�س ًا يف
جامعة دم�شق ،ومدير ًا لدائرة الآثار ،ثم رئي�س ًا
لق�سم الت�شريع يف ديوان املوظفني .وعند ت�أ�سي�س
الأ ردنية عام  1962التحق بها ،وعمل �أ�ستاذا يف
ق�سم التاريخ ،ثم �أ�ستاذ �شرف عام  ،1997ويف
اجلامعة تقلد عدة منا�صب �أكادميية و� إداري��ة
منها عميد لكلية الآداب ع��دة م��رات ،ونائب
رئي�س اجلامعة � ,إىل �أن �أ�صبح ع�ضو ًا يف جمل�س
الأ ع��ي��ان ب�ين ع��ام��ي  .2007-2005كما أ�ل��ف
ع�شرات الكتب ومنها العرب والأ ت��راك ،1960
والعرب و�أمريكا  ،2009وله �أبحاث ودرا�سات
تاريخية من�شورة يف جمالت حمكمة على جميع
الأ �صعدة املحلية والإقليمية والدولية.

«الأ ردنية» تكرم الدكتور الطراونة
وت�ستعد لإ�صدار جملد يف عيدها الذهبي
اجلامعة -كرمت اجلامعة رئي�س الوزراء
الأ �سبق الدكتور فايز الطراونة مل�ساهمته يف
�إل��ق��اء حما�ضرات يف م�ساق املفاو�ضات على
طلبة الدرا�سات العليا.
وت�أتي �سل�سلة املحا�ضرات �ضمن برنامج
ال���درا����س���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة امل��ط��ب��ق يف كلية
الدرا�سات الدولية يف الف�صل الأ ول من العام
الدرا�سي احلايل.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
يف اللقاء الذي ح�ضره الدكتور حممد م�صاحلة
عميد كلية الدرا�سات الدولية � إن هذه امل�ساهمة
تعد ذات قيمة رفيعة ،لأ نها تعلقت باجلانب
التطبيقي واخل�برة العملية ودوره��ا يف جمال
تدري�س املفاو�ضات ،كما تعترب حافز ًا وم�شجع ًا
خلربات رجال الدولة وامل�س�ؤولني يف القطاعني
العام واخلا�ص يف جمال التعليم اجلامعي ملا
يتمتعون به من خربة عملية.

و�أ�شاد الدكتور
الطراونة بامل�ستوى
ال����رف����ي����ع ل��ط��ل��ب��ة
اجل��ام��ع��ة ،معرب ًا
ع��ن �سعادته بهذا
ال��ت��ك��رمي وال��وق��ت
ال�����ذي ق�����ض��اه مع
طلبة اجلامعة يف
البحث والتحليل.
الدكتور الطراونة والدكتور الطوي�سي
ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د
ذي �صلة ،ت�صدر اجلامعة مبنا�سبة احتفاالتها يف املجلد ،باعتباره �أحد خريجي اجلامعة يف
بالعيد الذهبي لت�أ�سي�سها جملدا ير�صد حركة عام  1971من كلية الأ عمال ،التي كانت ت�سمى
ت��ط��ور اجل��ام��ع��ة ،م�ستندا � إىل ���ش��ه��ادات من �آن��ذاك كلية االقت�صاد والتجارة ،حيث �ستقوم
خريجي الرعيل الأ ول.ويف ه��ذا ال�صدد دعا اجلامعة با�ستكتاب ع�شرين �شخ�صية منهم
الدكتور الطوي�سي الدكتور الطراونة � إىل الكتابة ع�شرة من �أبرز �شخ�صيات خريجيها.
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ت�شكيل جمل�س مركز الوثائق واملخطوطات يف الأ ردنية برئا�سة البخيت
اجلامعة -قرر رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي ت�شكيل جمل�س مركز الوثائق
وامل��خ��ط��وط��ات يف اجل��ام��ع��ة برئا�سة الدكتور
حممد عدنان البخيت.
ويت�ألف املجل�س من الأ ع�ضاء مدير مركز
الوثائق واملخطوطات الدكتور نوفان ال�سوارية،
ون��ائ��ب عميد كلية ال�شريعة ال��دك��ت��ور حممود
جابر ،ورئي�س ق�سم التاريخ الدكتورة غيداء
خزنه كاتبي ،ومدير املكتبة الدكتور � إبراهيم
ال�سعافني ،ومدير عام دائ��رة املكتبة الوطنية

م�أمون التلهوين ،والدكتور �سمري الدروبي من البحث العلمي التجديد بتعيني الدكتور البخيت
جامعة م�ؤتة ،ومدير مكتبة جامعة الزيتونة علي رئي�سا لهيئة حترير املجلة الأ ردن��ي��ة للتاريخ
ال�سوطري ،واملهند�س جمدي ق�سطندي فا�شة .والآثار ،والتي تتخذ اجلامعة الأ ردنية مقر ًا لها.
وتت�ألف هيئة التحرير م��ن الدكتور علي
� إىل ذلك قرر جمل�س � إدارة �صندوق دعم
حمافظة – اجلامعة الأ ردنية  ،الدكتور معاوية
�إب��راه��ي��م-ج��ام��ع��ة ا إل����س���راء ،ال��دك��ت��ور حممد
الأ رن���ا�ؤوط -جامعة �آل البيت ،الدكتور غازي
بي�شة -دائ���رة ا آلث���ار العامة ،الدكتور زري��ف
املعايطة -جامعة م�ؤتة ،الدكتور زيدان كفايف-
جامعة الريموك.

�إعادة ت�شكيل جلنة تاريخ

بالد ال�شام برئا�سة البخيت

اجل��ام�ع��ة -تقرر م ؤ���خ��را �إع���ادة ت�شكيل
جلنة تاريخ بالد ال�شام برئا�سة الدكتور حممد
عدنان البخيت.
وت�ضم اللجنة ،التي جاءت بناء على تن�سيب
رئي�س اللجنة ،وموافقة رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي ،ع�شرة �أع�ضاء من جامعات
الأ ردن���ي���ة وال�ي�رم���وك ودم�����ش��ق ودائ����رة ا آلث���ار
العامة.
وتتوىل اللجنة مهام تنظيم عقد امل�ؤمترات
الدولية والندوات العلمية وجل�سات عمل تتناول

ال��ل��ق��اءات العلمية وامل ؤ����مت���رات ب��ع��د موافقة
اجلامعة.
و�ضمت اللجنة يف ع�ضويتها الدكتور علي
حمافظة ووكيل جامعة دم�شق لل�ش�ؤون العلمية،
وعميد كلية الآداب يف جامعة دم�شق ،وعميد
البحث العلمي ،ورئي�سي ق�سم اللغة العربية
و�آداب��ه��ا والتاريخ يف الأ ردن��ي��ة ،ونظرييهما يف
جامعة الريموك ،ف�ضال عن عميد كلية الآثار
واالنرثبولوجيا يف الريموك ،ومدير دائرة الآثار
العامة.

الدكتور حممد عدنان البخيث

ت��اري��خ ب�لاد ال�شام و�آث��اره��ا ،كما تتوىل ن�شر
الأ ع��م��ال العلمية ح�سب الأ ���ص��ول املعتمدة يف
اجلامعة ،ون�شر الن�صو�ص املحققة والدرا�سات
عن تاريخ بالد ال�شام و�آثارها ،وقبول الرتجمات
للدرا�سات العلمية الر�صينة ،وامل�شاركة يف

�أثري يف «الأ ردنية»
يعمم خدمة الفيديو كونفرن�س جمانا
على الطلبة واملدر�سني
اجل��ام �ع��ة -عمم م��رك��ز �شبكة التعلم
للتنمية العاملية (�أثري) خدمة االت�صال املرئي
(الفيديو كونفرن�س) التي تتيح للم�ستفدين
التعلم عن بعد.
وبات من املقرر �أن تتاح اخلدمة جمانا على
�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإداري��ة والطلبة
لال�ستفادة منها ،بح�سب مدير املركز الدكتور

جمال رحال الذي قال � إن و�سيلة االت�صال املرئي
التفاعلي تتيح نقل املحا�ضرات من اجلامعة � إىل
اجلامعات اخلارجية وبالعك�س.
كما أ�ن��ه��ا تتيح نقل امل ؤ���مت��رات وال��ن��دوات
العلمية وور�ش العمل ،والتعاون مع مركز البحث
العلمي يف اخل��ارج ،و�إج��راء مناق�شات ر�سائل
ملاج�ستري والدكتوراه ،وحتى �إج��راء مقابالت

التعيني لأ ع�ضاء هيئة التدري�س من جامعات
خارجية ،بح�سب الدكتور رحال.
و أ�ن�����ش��ئ �أث�ي�ر ب��دع��م م���ايل م��ن احلكومة
ونظريتها اليابانية ،كما �شارك البنك الدويل
يف دعم � إن�شائه.
ويعترب املركز جزءا من �شبكة عاملية تربط
القارات اخلم�س ببع�ضها البع�ض.
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الدكتور �شاهني ي�شارك يف
ملتقى القاهرة للإ بداع الروائي
اجلامعة� -شارك �أ�ستاذ الأ دب الإجنليزي
يف اجلامعة الدكتور حممد �شاهني يف ملتقى
ال��ق��اه��رة ال���دويل اخل��ام�����س ل�ل�إ ب��داع ال��روائ��ي
وعنوانه «الرواية العربية � ...إىل �أين ؟» الذي
عُ قد يف القاهرة.
و�ساهم الدكتور �شاهني ببحث عن «الرواية
بو�صفها حرية بديلة» وقد �ألقى بحثه يف اجلل�سة
الرئي�سية الأ وىل التي تر�أ�سها الدكتور جابر
ع�صفور ،وحتدث فيها الروائي وا�سيني الأ عرج
والناقدون في�صل دراج و� إبراهيم فتحي.
وذك��ر الدكتور �شاهني يف �سياق حديثه �أن
الرواية احلديثة ا�ستهدفت يف م�سريتها حتطيم

مفهوم الزمن التقليدي ال��ذي يقا�س بوحدات
الزمن املت�ساوية من �ساعات و أ�ي���ام و�أ�سابيع
و أ����ش��ه��ر ،وم��ا �شابه ذل��ك � ،إذ �أ�صبح مقيا�سه
م��دى الوعي الداخلي يف ف�ترة زمنية حمددة
بالعامل اخل��ارج��ي ،ذل��ك الوعي ال��ذي يت�شكل
يف منطقة ال�شعور والال�شعور .وتر�أ�س الدكتور
�شاهني جلنة التحكيم التي متنح اجلائزة ملن
ي�ستحقها م��ن ال��روائ��ي�ين ال��ع��رب املعا�صرين،
وقد �سبق �أن فاز الروائي عبد الرحمن منيف
بجائزة الدورة الأ وىل قبل حوايل ثمان �سنوات،
وفاز بجائزة الدورة الثانية الروائي �صنع اهلل
� إبراهيم ،أ�م��ا جائزة ال��دورة الثالثة فقد فاز

بها الروائي الطيب �صالح ،وفاز � إدوار اخلراط
بجائزة الدورة الرابعة ،وفاز الروائي � إبراهيم
ال��ك��وين بجائزة ال���دورة اخلام�سة ه���ذه .وما
ي�ضفي على هذه الدورة �أهمية خا�صة �أنها تقام
يف مئوية جنيب حمفوظ �أي بعد مرور مئة عام
على ميالده .ويختتم امل�ؤمتر �أعماله عادة بحفل
يقام يف دار الأ وبرا ،يتم فيه الإعالن عن ا�سم
الفائز باجلائزة وت�سليمه اجلائزة من قبل وزير
الثقافة .ي�شار � إىل �أن دورة الرواية العربية تعقد
كل عامني حتت رعاية وزي��ر الثقافة يف حرم
املجل�س الأ على للثقافة ،الذي ير�أ�سه الدكتور
عماد الدين �أبو غازي.

الأ ردنية� :أم�سية لتذوق الأ طعمة لبلدان عاملية
اجل��ام�ع��ة -متكن ط�لاب يتعلمون اللغة
العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها يف اجلامعة من � إعداد قائمة
متنوعة من امل�أكوالت ال�شعبية الأ كرث انت�شار ًا يف
بلدانهم.
و���ش��ارك رئي�س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ادل
الطوي�سي يف �أم�سية «تذوق الأ طعمة» و�أثنى على
ه��ذه امل��ب��ادرة التي تعمل على تعزيز وتر�سيخ
ال�صداقة وتنمية احلياة االجتماعية بني الطلبة،
مما ميكنهم من تبادل املعلومات واملعارف فيما
بينهم.
و�أ�شار عميد املعهد الدكتور عوين الفاعوري
� إىل �أن املعهد ي�شجع الطلبة الأ ج��ان��ب على
التقارب مع جميع مكونات املجتمع اجلامعي
ومع املجتمع الأ ردين ،بهدف زي��ادة خمزونهم
اللغوي يف اللغة العربية ،والتعرف واالط�لاع
على ح�ضارة وتاريخ الأ ردن وتقاليده الرا�سخة
اجلذور.

الدكتور الطوي�سي متو�سط ًا طلبة املعهد

ووفق ًا – للدكتور الفاعوري – ف�إن الطلبة
الأ ج��ان��ب ي�شكلون ( )25جن�سية عاملية ،مما
يعمل على الإ�سهام يف تنوع الثقافات بني اجل�سم
الطالبي يف احلرم اجلامعي.
و���س��اه��م طلبة �أردن���ي���ون ب��ت��ق��دمي أ�ط��ب��اق
مل أ���ك��والت �شعبية منها «املن�سف» و«امل��ج��درة»

و«الر�شوف» � إىل جانب تقدمي حلويات تقّدم يف
منا�سبات اجتماعية.
و�شارك يف ه��ذه الأ م�سية طلبة من تركيا
وبنغالدي�ش و�إي��ط��ال��ي��ا وبريطانيا وال��والي��ات
املتحدة الأ مريكية وكوريا اجلنوبية والباك�ستان
و�أوزبك�ستان.

إ��ضاءات
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م�ست�شفى اجلامعة يطلق خدمة اخلط ال�ساخن للمر�ضى
اجلامعــــة -أ�ط��ل��ق م�ست�شفى اجلامعة
خدمة االت�صال باخلط ال�ساخن يف امل�ست�شفى
لكافة املر�ضى واملراجعني والزوار ،وذلك بهدف
� إتاحة الفر�صة والدعم الالزم لكافة مراجعي
العيادات املخت�صة واملر�ضى الداخلني ،وكافة
متلقي اخلدمة يف امل�ست�شفى لنقل �شكاواهم
ومقرتحاتهم وفق قنوات �سريعة ومتاحة على
مدار ال�ساعة.
وق����ال م��دي��ر امل�ست�شفى ال��دك��ت��ور جملي
حميالن � إن فكرة اخلط ال�ساخن هي جزء من
ا�سرتاتيجية امل�ست�شفى الذي ي�سعى � إىل تنفيذ
توجيهات �صاحب اجل�لال��ة الها�شمية امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف احلر�ص على
�صحة املواطن واعتبارها من �أهم م�س�ؤوليات
احلكومية ،حيث دعا جاللته يف �أكرث من ر�سالة
ولقاء � إىل تنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية
الهادفة � إىل رفع �سوية اخلدمات ال�صحية املقدمة

للمواطنني ،واال�ستمرار يف تطوير نوعيّة وكمية
خدمات الرعاية ال�صحية ،واال�ستجابة ال�سريعة
لالحتياجات واملتطلبات ال�صحية جلميع �أفراد
املجتمع الأ ردين  .و أ����ض��اف الدكتور حميالن
�أن معظم معايري ومتطلبات اجلودة يف تقدمي
الرعاية ال�صحية ا آلم��ن��ة للمر�ضى ت�ستوجب
تطوير وتعميق العالقات باملر�ضى واملراجعني،
و�أطلقت هذه اخلدمة � إدراكا من � إدارة امل�ست�شفى
ور�سالة اجلامعة ،التي يقودها الدكتور عادل
الطوي�سي الذي ي�ؤكد يف توجيهاته �أهمية � إيالء
�شكاوى املر�ضى واملراجعني االهتمام الالزم.
وبينّ الدكتور حميالن �أن خدمة اخلط ال�ساخن
هي واجب �أخالقي جتاه املراجعني واملر�ضى،
بهدف التعرف على انطباعاتهم و�شكواهم
وم�لاح��ظ��ات��ه��م وت��ق��دمي ال��دع��م ال��ل�ازم لهم،
م�ضيف ًا ب�أنه يتم تلقي ال�شكاوي ب�شكل مبا�شر
من قبل املدير العام ومكتبه ،ومن ثم حتال � إىل

جلنة خمت�صة تقوم بفرزها ومعاجلتها ب�شكل
ف��وري وع��اج��ل .ولفت � إىل �أن اخل��ط ال�ساخن
�سيتيح الفر�صة للمر�ضى وال��زوار واملراجعني
لتقدمي مقرتحاتهم و�شكواهم ،وذلك ملعاجلة
اخل��ل��ل � إن وج��د �أو تطوير اخل��دم��ة املقدمة.
وبينّ الدكتور حميالن �أن مميزات هذا اخلط
ال�ساخن واملبا�شر �أنه يعطي املت�صل � إح�سا�س ًا
ب��وج��ود م��ن يهتم ب��ه وي�����ش��ع��ره باخل�صو�صية
والأ م����ان ،خا�صة �شعور املت�صل �أو امل�شتكي
باخلوف من الو�صمة ال�سلبية جت��اه املري�ض،
وي�سمح له ب�سرد موا�ضيع قد يخجل من طرحها
يف املقابلة ال�شخ�صية ،و�شعوره بالراحة بالتكلم
�سواء من داخل امل�ست�شفى �أو من خارجه .م�ؤكد ًا
�أنه �سيتم تلقي ال�شكاوى واملقرتحات بكل �سريّة
من خمت�صني و�سيتم التعامل معها ب�شكل فوري.
ورقم اخلط ال�ساخن يف م�ست�شفى اجلامعة هو:
.0798880666

بعد  40عاما خريج يعود � إىل «الأ ردنية» للم�ساهمة
يف دعمها كم� ؤ�س�سة رائدة يف التغيري
اجلامعة -بعد التخرج من اجلامعة
ال تعود لك �صلة بجامعتك � إال من ذكريات
قد تغزو الر�أ�س وت��زول ب�سرعة ،ون��ادرا
م��ا ن��رى م��ن ي��ع��ود � إىل جامعته حممال
ب�أحالم الواثق �أنها ال تتحقق � إال من خالل
م�ؤ�س�سته الأ كادميية.
الأ ردن��ي��ة كانت على موعد مع �أحد
�أبنائها الذين انقطعت �صلتهم بجامعتهم
قبل  41ع��ام��ا ،لكنه ق��رر �أن ي��ع��ود � إىل
ح�ضنها الدافئ ويرد لها جزءا من « اجلميل».
ت�سلمت اجلامعة مبلغا من املال كتربع تقدم
به الدكتور ف��اروق اخل��اروف ال��ذي ك��ان طالبا
يف الأ ردنية يف كلية االقت�صاد والتجارة(كانت
ت�سمى ك��ذل��ك ح��ي��ن��ه��ا) ،وت��خ��رج م��ن��ه��ا ع��ام
 ،1970لكنه عاد اليوم � إىل �أروقتها يجول يف
�شوارعها وكلياتها ،حممال بذكريات الزمن
اجلميل ،ومتحفزا بطموح التغيري الذي تقوده
اجلامعات.

جانب من التكرمي

«كانت جامعتي نقطة البداية يف التحول
يف احلياة» يقول اخلاروف ،ولهذا «�أنا أ��ؤمن �أن
التغيري الذي نن�شده يف وطننا ال يتحقق � إال من
خالل اجلامعات وعلى ر�أ�سها الأ ردنية...لذلك
اعتقد �أن دعم م�ؤ�س�ساتنا الأ كادميية �ضروري
لتحقيق م�شروعنا يف التغيري والإ�صالح» ،ي�ضيف
اخلاروف الذي يتوىل � إدارة �شركة متخ�ص�صة
يف و�ضع اال�سرتاتيجيات العاملية واحلكومية،

م��وج��ه��ا ال��دع��وة خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات
� إىل ال��ع��ودة جلامعاتهم وامل�ساهمة يف
دعمها ،حتى تتطور � إىل جامعات قادرة
على قيادة م�شروع التغيري املن�شود .
وت�سلم رئي�س اجلامعة الدكتور عادل
الطوي�سي �شيكا م��ن امل��ت�برع الدكتور
اخل����اروف مببلغ ع�����ش��رة �آالف دي��ن��ار
خالل لقائه يف مكتبه لدعم م�ست�شفى
اجلامعة .و�شدد الدكتور الطوي�سي خالل اللقاء
الذي ح�ضره مدير م�ست�شفى اجلامعة الدكتور
جملي حم��ي�لان ،على ���ض��رورة حتفيز أ�ب��ن��اء
اجلامعة من خريجيها على العودة � إىل جامعتهم
وامل�ساهمة يف تنمية قدراتها ،م�ؤكدا �أن اجلامعة
تواظب على التوا�صل مع خريجيها ،م�شري ًا � إىل
�ضرورة تعميم ثقافة التطوع ك��ون اجلامعات
رائدة التغيري يف املجتمع.
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ت�سجيل براءة اخرتاع لتطوير مواد بناء قليلة الثمن و�صديقة للبيئة
اجل��ام�ع��ة� -سجلت م ؤ���خ��را يف اجلامعة
براءة اخرتاع لإنتاج مواد مبلمرة رخي�صة الثمن
و�صديقة للبيئة تدخل يف �أغرا�ض البناء.
وتكمن �أهمية الرباءة يف � إمكانية � إنتاج مواد
بناء رخي�صة الثمن و�صديقة للبيئة حتل مكان
اال�سمنت امل�ستهلك للطاقة وامل��ل��وث للغالف
اجل���وي ع��ن ط��ري��ق انبعاث غ��از ث��اين �أك�سيد
الكربون امل�س�ؤول عن التغريات املناخية على
�سطح الأ ر�ض.
و���ش��ارك يف االخ�ت�راع � ،إ�ضافة � إىل من�سق
امل�شروع الدكتور هاين خوري كل من الدكتور
م����ازن ال�����ش��اع��ر ،وط���ال���ب ال���دك���ت���وراه م���ؤی��د
ا�سعیفان ،والدكتور كوبریت راییه من بلجیكا،
ف�ضال عن فريق عمل من �أ�ساتذة وباحثني من
ق�سم اجليولوجيا والكيمياء يف كلية العلوم
يف اجلامعة ،يتوىل �إج��راء البحوث .ويف هذا
ال�صدد ق��ال ال��دك��ت��ور خ��وري �أن �إن��ت��اج امل��واد
اجليولوجية املبلمرة يعد مقدمة ال�ستخدام

م�صادر الأ ر���ض املعدنية واملتوفرة ب�شكل كبري
يف الأ ردن ،إلن��ت��اج م���واد ب��ن��اء وخ���زف قليلة
الثمن لتحل مكان اال�سمنت ال�صناعي امللوث
للبيئة .وبني �أن فريق البحث يف خمترب املواد
يف الأ ردن��ي��ة يعمل الآن على تطوير هذه املواد
لت�صبح منا�سبة لال�ستخدام يف كافة الأ عمال
الإن�شائية والبيئية ،وهذا االخ�تراع مبني على
من����وذج ج��دي��د إلن���ت���اج م��ب��ل��م��رات جيولوجية
( )geopolymeric materialsلتح�سني
اخل��وا���ص امليكانيكية والكيميائية للمنتجات
النهائية يف �أغرا�ض البناء ،وتقوم هذه الطريقة
على حفظ املاء يف خلطة التفاعل لأ طول وقت
ممكن �أثناء عملية املعاجلة ال�ستكمال التفاعالت
الأ �سا�سية .ويتحقق ه��ذا ال��ه��دف با�ستخدام
املعاجلة احلرارية الدورية با�ستخدام بخار املاء
�أو الرطوبة العالية.
وم���ن امل��ق��رر �أن ي�����ص��ار � إىل ب��ن��اء من��وذج
للح�صاد املائي با�ستخدام هذه املواد التي ميكن

ا�ستخدامها كمواد بناء مقاومة للحرارة املرتفعة
والتغريات البيئية .وتتميز هذه امل��واد ،بح�سب
الدكتور خ��وري� ،أنها قوية ،حيث ت�صل قوتها
� إىل �أكرث من  40ميجا با�سكال ،وهي متميزة يف
خوا�صها ودميومتها عن مواد البناء الأ خ��رى،
� إذ �أثبتت قدرتها على التخل�ص من النفايات
ال�صلبة والكيماوية اخلطرة عن طريق ربطها
كمواد مالئة .وتتميز هذه املبلمرات بقدرتها
على التخل�ص من امللوثات الكيماوية املختلفة،
ومي��ك��ن ا�ستخدامها لرتميم و�صيانة ا آلث���ار
با�ستخدام معادن و�صخور �صناعية متوفرة يف
الأ ردن لإنتاج املواد املبلمرة اجلديدة .وحظي
البحث وخمترب امل��واد يف اجلامعة بدعم من
جمل�س اجل��ام��ع��ات الفالمانكية ()VLIR
بلجيكا-الفالندرز وعمادة البحث العلمي يف
اجلامعة ،ومت متويله من م�شروع بحث (املعاجلة
الكيميائية للمواد الطبيعية يف الأ ردن لأ غرا�ض
البناء و التطبيقات ال�صناعية).

اجلامعة تت�سلم �أجهزة متطورة ذات فائدة بحثية يف العلوم احلياتية والفيزياء
اجلامعة -ت�سلمت اجلامعة �أجهزة ذات
فائدة يف اجلوانب البحثية والتدري�سية ،تربعت
بها م�ؤ�س�سة الهيئة الأ مل��ان��ي��ة للتبادل العلمي
«ال��داد» .و�سُ لم اجلهازان اللذان بلغت كلفتها
نحو � 17ألف يورو � إىل كلية العلوم يف اجلامعةـ
ويتكونان من جهاز طرد مركزي ،ومن جمهر
�ضوئي ب��ك��ام�يرا رقمية ح��دي��ث��ة .وج���رى حفل
الت�سليم بح�ضور نائبي رئي�س اجلامعة الدكتور
ر���ض��ا اخل���وال���دة وال���دك���ت���ورة ه��ال��ة اخليمي
احل��وراين .ويف هذا ال�صدد قالت عميدة كلية
العلوم الدكتورة �سو�سن العوران � إن جهاز الطرد
املركزي متعدد اال�ستخدامات ،يعمل على ف�صل
اخلاليا العالقة يف حملول مثل اخلاليا الثديية
واخلاليا البكتريية ،ويخدم تخ�ص�صات خمتلفة
يف ق�سم العلوم احلياتية ،منها الأ حياء الدقيقة
واخللية والطفيليات� .أما جهاز املجهر ال�ضوئي
فله ا�ستخدامات ع��ادي��ة ك����أي جمهر �ضوئي
�آخ��ر من ناحية تكبري العينات امل��راد فح�صها
با�ستخدام عد�سات �شيئية ذات تكابري خمتلفة.

و أ�����ش���ارت ال��دك��ت��ورة
ال��ع��وران � إىل �أهمية هذه
الأ ج�����ه�����زة ،خ�����ص��و���ص�� ًا
لأ ع�ضاء هيئة التدري�س
وال�����ب�����اح�����ث��ي��ن وط���ل���ب���ة
ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف
ق�سم العلوم احلياتية يف
اجل���ام���ع���ة ،.م��ع��رب��ة عن
تقديرها للجانب الأ ملاين
ع��ل��ى ه���ذا ال��دع��م ال��ذي
ي�سهم يف تنمية البحث العلمي يف
الكلية .وح�ضر حفل الت�سليم امل�ست�شار الثقايف
يف ال�سفارة الأ ملانية بعمان «كار�ستون في�شر»
ومندوبم�ؤ�س�سة«الداد»الأ ملانيةيفعمان«كريو�س
ا�سل» وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية.
وعلى �صعيد مت�صل ت�سلم ق�سم الفيزياء يف
الكلية �أجهزة عالية التقانة ومنها جهاز التبخر
الفيزيائي امل�ستخدم لإنتاج الأ غ�شية الرقيقة يف
جماالت علوم املواد البحثية .وبح�سب الدكتورة

من حفل الت�سليم

العوران ي�ستطيع اجلهاز تبخري خمتلف �أنواع
املواد املعدنية �أو العازلة ،وهو قادر �أي�ضا على
التحكم ب�سمك الأ غ�شية وحرارة تكوينها والبيئة
املحيطة بها �أثناء عملية التبخري .كما ت�سلمت
الكلية جهاز ًا يتكون من جمهر القوة الذرية،
الذي يعترب � إ�ضافة نوعية لأ جهزة البحث العلمي
يف ق�سم الفيزياء ،وي�ستخدم يف درا�سة الأ غ�شية
الرقيقة ويعي دقة عالية على امل�ستوى الذري يف
ت�صوير ال�سطوح.
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عدد جديد من املجلة الثقافيـــــة يف ق�ضايا الثقافـــة
اجل��ام �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة -جت��ت��ه��د امل��ج��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،يف
اجت��اه��ات خمتلفة :فقد ع��اجل��ت على امل�ستوى
العربي ،موا�ضيع ذات �أهمية خا�صة ،بدء ًا من تلك
مت�س الهوية واللغة والتثاقف و�سريورة الرواية،
التي ّ
و�صو ًال � إىل االحتفاء مبثقفني كبار غيّبهم املوت،
مثل � إدوارد �سعيد وحممود دروي�ش وحممد عابد
اجلابري.
وجت�سيد ًا لهذا االلتزام وتوطيد ًا له ،عمدت
املجلة � إىل ا�ستقطاب مثقفني م��ن ب�لاد عربية
خمتلفة ،معطية مكان ًا مالئم ًا للمثقفني واملبدعني
الأ ردنيني.
ولعل مو�ضوع العوملة ،وهو واقع ال ميكن � إنكاره،
كما الف�ضول املعريف والتعرّف على العامل ،هما
اللذان �أمليا على املجلة الثقافية االنفتاح على ق�ضايا
العامل الثقافية ،حال مو�ضوع :الأ نا والآخر ،والثقافة
يف عامل متغيرّ  ،و�أزمة التنوير� ،أو ذلك التنوير الذي
يف�ض � إىل �آفاقه املنتظرة .ا�ستطاعت املجلة �أن
مل ِ
تعالج هذه املوا�ضيع بعمق ونفاذ وتكامل ،مزاوجة
بني الهوية والكونية ،وبني االنفتاح الثقايف ونقد
الآخر �أي�ضاً .وقد �أ�سهم الدكتور �شاهني ،من خالل
ح���واره امل�ستمر واملنفتح م��ع �شخ�صيات ثقافية
�أوروبية مرموقة� ،أن يعطي املجلة طابع ًا خا�صاً ،لأ نه
حاور الذين حاورهم من وجهة نظر ثقافية عربية
و� إن�سانية معاً .ومثلما �أن عروبة املجلة فر�ضت
ح�ضور ًا وا�سع ًا للأ قالم العربية ،فقد ا�ستطاعت
املجلة الثقافية �أن ت�ستكتب مثقفني عامليني كبار
لي�س �آخرهم :ناعوم ت�شوم�سكي ،اللغوي الأ مريكي
الكبري ،الذي كتب للمجلة �أكرث من مرة ،والناقد
ال�بري��ط��اين باتريك ب��ارن��در ،ال��ذي أ�غ��ن��ى املجلة
مب�ساهمات متعددة .و� إذا كان يف هذه امل�ساهمات
ما يوحّ د ،بح�سبان نقدي دقيق ،بني املحلي والعاملي،
�أو بني العام واخلا�ص ،ف�إن وجود الأ �سماء العربية
والأ جنبية يف املجلة ،ما ي�ؤكد م�صداقيتها وجديّتها
وم�ستواها الرفيع ،ذلك �أن ه�ؤالء املثقفني مل يكونوا
م�ستعدين لإر�سال � إ�سهاماتهم ،لوال � إدراكهم ب�أنهم
يتعاملون مع جملة ثقافية رفيعة امل�ستوى.
وي�شكل ال��ع��دد الأ خ�ي�ر م��ن املجلة الثقافية،
وحموره الأ �سا�سي مو�ضوع الثقافة ،مر�آة لطموحها
على م�ستوى الكيف وامل�ضمون م��ع��اً .فقد �آث��رت
املجلة ،وكما تفعل دائماً� ،أن تقارب املو�ضوع يف
جملة وجوهه ،كي ي�ستطيع القارئ ،عادي ًا كان �أو
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن وحدة الإ عالم والعالقات العامة والثقافية
اجلامعة الأ ردنية

حمرتفاً� ،أن يعرث على امل��ادة التي تالئمه .ولهذا
عالج امل��ح��ور ���س���ؤال الثقافة يف وج��وه��ه املتعددة
املحتملة :الثقافة والبنية االجتماعية ،لأ ن �أ�سئلة
الثقافة يف حا�ضرها ال ت�ستوي من دون مقاربة
التاريخ الذي �شكّلها و�أملى عليها خ�صو�صية معينة،
والثقافة والعوملة ،الذي يف�ضي بال�ضرورة � إىل عوملة
الثقافة� ،أي � إىل �ضرورة طرح بديل لداللة الثقافة
يف العوملة الراهنة ،التي ت�أخذ مبيزان القوى قبل
�أن تن�شر القيم� ،أو تدعي ن�شرها ،و�أخ�ير ًا �س�ؤال
الثقافة والهوية الذي ينطوي لزوم ًا على مو�ضوع:
اخل�صو�صيات الثقافية � ،إذ �أن التعدد قانون بديهي،
كان ذلك يف حقل الطبيعة� ،أم يف جمال الثقافات
املتحاورة واملتخا�صمة يف عامل اليوم.
�ساءلت موا�ضيع املجلة ،باقتدار كبري ،املوا�ضيع
امل�شار � إليها ،من خالل م�ساهمات متنوعة ملخت�صني
متميزين يف جمالهم :الناقد الأ دبي في�صل درّاج،
الذي �أعطى العدد مقدمة �ضافية ،والدكتور ه�شام
غ�صيب الذي �أغنى امللف مبالحظات نقدية المعة،
والباحث امل�صري الدكتور ح�سني حمودة ،وكذلك
الدكتور حممد �شاهني الذي �أ�سهم مبداخلة جتمع
بني العمق والب�ساطة � ،إ�ضافة � إىل م�ساهمات �أخرى
�أكملت مالمح املو�ضوع الأ �سا�سي كما يف ن�صو�ص
الكاتبة غادة الكرمي وزياد الزعبي.
وك��ع��ادة املجلة دائ��م�� ًا فقد أ�ف���ردت �صفحات
للإ بداع يف وجوهه املختلفة :الأ دب ،الفن ،كما يف
ن�ص مارينا وورن��ر التي خ�صت املجلة مبحا�ضرة
أ�ل��ق��ت��ه��ا يف امل��ت��ح��ف ال�بري��ط��اين يف  17ح��زي��ران
من ه��ذا العام ك���أول حما�ضرة تذكارية تلقى يف
بريطانيا على غرار املحا�ضرة التذكارية ال�سنوية
التي تتبناها جامعة كولومبيا اجلامعة التي عمل
فيها الراحل يف نيويورك.
مالحظتان ال ب ّد منهما :على خالف جمالت
متخ�ص�صة تقارب موا�ضيعها ب�أ�ساليب ال تنق�صها
الوعورة و�صعوبة الأ �ساليب� ،أو لغة االخت�صا�ص كما
تقال ،متيزت موا�ضيع املجلة جميع ًا ب�أ�سلوب وا�ضح
ب�سيط يعرتف ،م�سبقاً ،بالقارئ الذي يتوجه � إليها.
أ�م��ا املالحظة الثانية فتحيل على ا إلخ��راج الفني
املمتاز ،الذي مييّز املجلة من الغالف � إىل الغالف،
والذي يقوم به الفنان املتميز رافع النا�صري .على
الرغم من الإمكانيات امل��ح��دودة املتاحة للمجلة
الثقافية ا�ستطاعت بد�أب واجتهاد� ،أن تتحول � إىل
واحدة من �أبرز املجالت الثقافية العربية.
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

اجتمــاعيـــات،،،

ترقيــــات
v

v

v

v

v

v

v

تهنئة � إىل الدكتور �صالح مو�سى درادكة ،الأ �ستاذ
يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب ،مبنا�سبة منحه
لقب �أ�ستاذ �شرف.
متت ترقية الدكتور حمود عليمات ،عميد معهد
العمل االجتماعي � ،إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور حممد من�صور ،يف كلية
ال�شريعة � ،إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور عبدالكرمي وريكات ،يف كلية
ال�شريعة � ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتورة هناء زكريا ،يف كلية
الزراعة � ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور حمزة العمري ،يف كلية العلوم
الرتبوية � ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور عو�ض الزعبي ،يف كلية
احلقوق � ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي
v

v

v

v

v

تهنئة � إىل ال�سيد عبدالفتاح احلياري ،املوظف
يف وحدة ال�ش�ؤون املالية ،مبنا�سبة الزواج.
تهنئة � إىل الزميل حممد وا�صف ،املوظف يف كلية
الفنون والت�صميم مبنا�سبة الزفاف.
تهنئة � إىل الدكتور عايد العبدالالت ورندة
البديوي ،يف كلية الزراعة ،مبنا�سبة الزفاف.
تهنئة � إىل ال�سيد عزام العنانبة ،يف كلية الزراعة،
مبنا�سبة الرتفيع � إىل الدرجة الثالثة (�أ).
تهنئة � إىل ال�سيد ح�سني مو�سى �أبوذراع ،رئي�س
�شعبة االحاالت يف دائرة العطاءات املركزية،
مبنا�سبة ترفيعه � إىل الفئة (ب) من الدرجة
الأ وىل.

تــعـــــــــاز
v

v

v

انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيدة عائ�شة
�سرحان املوظفة يف كلية الدرا�سات العليا.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل � إح�سان اجلالد رئي�س
�شعبة الإ�سكان الوظيفي �سابقا.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل عالء غالب الربيع
�أمني م�ستودع كلية طب الأ �سنان.
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