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مرحبــًا بكــم فــي العــدد الســادس مــن مجلــة »أنبــاء 
اســتكمال  مــع  تزامنــًا  تنطلــق  التــي  و  الحســين«  جامعــة 
المرحلــة الثانيــة مــن إنشــاء الحــرم الجامعــي الدائــم ، التــي 
تتضمــن إنشــاء مبنــى كليــة إدارة األعمــال واالقتصــاد ومجمع 
قاعــات التدريــس رقــم )2( و مبنــى كليــة العلــوم التربويــة 

ومبنــى كليــة العلــوم والخدمــات المرافقــة. 

وهــي االنطالقــة التــي تؤســس لمرحلــة نوعيــة أخــرى فــي مســيرة الجامعــة نحــو 
العطــاء والبنــاء فــي هــذا الجــزء العزيــز مــن الوطــن ، لتحقيــق التراكــم النوعــي المطلــوب 
ــّول  ــاملة والتح ــة الش ــاق التنمي ــو آف ــه نح ــادي ودفع ــي واالقتص ــراك االجتماع ــاز الح إلنج
اإليجابــي نحــو التطويــر والتحديــث مسترشــدين بالتوجهــات الملكيــة الســامية التــي 

ــوذج . ــاء األردن النم ــى بن ــدف ال ته

كمــا يأتــي صــدور العــدد الســادس بالتزامــن مــع االحتفــاالت بمئويــة الثــورة العربيــة 
الكبــرى ، حيــث كان لوجــود قصــر الملــك المؤســس فــي معــان و التابــع للجامعــة ، والــذي 
أطلــق عليــه اســم »مقــر الدفــاع الوطنــي« حســب مــا ورد فــي جريــدة الحــق يعلــو ، و هــي 
أول جريــدة فــي شــرق األردن ، و كان يشــرف علــى تحريرهــا محمــد األنســي و عبــد اللطيــف 
شــاكر ، وهــي جريــدة عربيــة أســبوعية صــدر منهــا خمســة أعــداد ؛ أربعــة فــي معــان 
وعــدد خامــس فــي عمــان . و جــاءت جامعــة الحســين بــن طــالل تســتكمل مســيرة 
هــذه الجريــدة ، حيــث تصــدر مــن خــالل عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة ، و التــي بــدأت 

بالعــدد الســادس باســمها »الحــق يعلــو« . 

وتســتمر مــكارم الهاشــميين ، حيــث تشــرفت معــان بــأن تكــون جامعــة الحســين 
ابــن طــالل جامعــة أغلــى الرجــال هــي المكرمــة الهاشــمية األولــى فــي عهــد جاللــة الملــك 

عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل . 

ــا نحــن منتســبي هــذه الجامعــة إال إصــراراًً و قــوة علــى المضــي  ــن يزيدن وهــذا األمــر ل
ــي . ــع المحل ــة المجتم ــة ، و تنمي ــار الجامع ــدم و ازده ــي تق ــًا ف قدم

حفــظ اهلل األردن تاريخــًا و حاضــراً و مســتقباًل تحــت ظــل قائــد المســيرة صاحــب 
الجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي حفظــه اهلل و رعــاه .   

افتتاحية العدد ..

أ.د علي القيسي
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اجلامع��ة ممثل��ة برئي�ص��ها, معرب��ة ع��ن �ص��عادتها لإجن��از ه��ذا العم��ل ال��ذي يعت��ر ذا اأهمي��ة لالأجي��ال القادم��ة , و حت��ى ل يندث��ر 
امل��وروث ال�ص��عبي يف خ�ص��م التط��ور و احلداث��ة , كم��ا اأك��دت �ص��موها �ص��رورة اأن يك��ون هن��اك دور لكب��ار ال�ص��ن م��ن ال�ص��يدات يف 

الق��ادم يف م�ص��اريع جم��ع ال��راث ال�ص��فوي .

و تخل��ل الحتف��ال - ال��ذي ح�ص��ره جم��ع غف��ري م��ن احل�ص��ور - فق��رات مت فيها عر�ض فيلم ق�صري يحكي ع��ن حياة اأحد اأبناء 
ا تقدميي ُيبّي تطور مركز �صمو الأمرية ب�صمة للراث الثقايف غري املادي يف اجلامعة , و فقرات  املنطقة و كفاحه فيها , و عر�صً

فنية للعزف على الربابة و ال�صبابة .

و يف نهاية احلفل قامت �صموها بافتتاح وحدة التوثيق والأر�صفة الإلكرونية و قاعة امل�صادر الراثية يف املركز . ومت توزيع 
ال�صهادات والدروع على امل�صاركي يف امل�صروع و الطلبة اخلريجي من كلية الآثار وال�صياحة باجلامعة .

غ��ري امل��ادي وال��ذي جاءت فك��رة تاأ�صي�ص��ه مببادرة من 
جامعة احل�صي بن طالل , بعد فوز البرا و وادي رم 
كروائع للراث ال�صفوي غري امللمو�ض من ِقبل  منظمة 
اليون�ص��كو العاملي��ة . فه��ذا دلي��ل قاط��ع  عل��ى رعاي��ة 
واهتم��ام اجلامع��ة بال��راث ال�ص��فوي وامل�ص��اهمة يف 

حفظ��ه كح��ق للوط��ن ولالأجي��ال القادمة« .

م��ن  ال�ص��فوي  ال��راث  حف��ظ   اأن  القي�ص��ي  وب��ّي 
النا���ض  وتوثي��ق حلي��اة  واحتف��الت  وطقو���ض  تاري��خ 
يف ه��ذه املجتمع��ات مهم��ة �صعب��ة وحتت��اج اإىل جه��ود 
وتراك��م يف العم��ل املتخ�ص���ض واخل��رة , وهذه املهمة 
تتوله��ا جامع��ة احل�ص��ي ب��ن ط��الل م��ن خ��الل ه��ذا 
املرك��ز العلم��ي املتخ�ص���ض يف جم��ع وتوثي��ق ال��راث 
ال�ص��فوي, وال��ذي ي�ص��اهم يف خل��ق وع��ٍي جدي��د ل��دى 
النا���ض واملهتم��ي يف حف��ظ ه��ذا ال��راث وال�ص��تفادة 

 . منه

جه��ود  احلف��ل  راعي��ة  �ص��مو  ثّمن��ت  بدوره��ا 
امل�ص��اركي يف جم��ع و حف��ظ ال��راث ال�ص��فوي و دور 

�سمو الأمرية ب�سمة ترعى حفل اختتام م�رشوع جمع الرتاث 
ال�سفوي يف اجلامعة 

حت��ت رعاي��ة �صاحب��ة ال�ص��مو امللك��ي الأم��رية ب�ص��مة بن��ت ط��الل , اأقي��م يف اجلامع��ة حف��ل اختت��ام م�ص��روع جم��ع ال��راث ال�ص��فوي 
لإقليم البرا, و الذي يت�صمن جمع مائتي و ع�صرين رواية م�صجلة من الإخباريي )كبار ال�صن( يف الإقليم واأر�صفتهم اإلكرونيًا .

و رّحب رئي�ض اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور علي القي�صي يف كلمته التي األقاها يف احلفل ب�صمو الأمرية ب�صمة و باأ�صحاب املعايل 
وال�ص��عادة والعطوف��ة احل�ص��ور وق��ال : » ياأت��ي لقاوؤن��ا الي��وم ختام��ًا مل�ص��اريع مرك��ز الأم��رية ب�ص��مة بن��ت ط��الل اخلا�صة بال��راث الثقايف 
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يف ظ��ل قائ��د امل�ص��رية املبارك��ة جاللة امللك عب��داهلل الثاين ابن 
احل�ص��ي حفظه اهلل و رعاه« .

من جانبه قال عميد �ص��وؤون الطلبة الدكتور بالل اأبو رخية:  
»اإن��ه مل��ن بواعث �ص��روري وفخري وعظيم �ص��عادتي وزمالئي يف 
اجلامع��ة , اأن ن��زف الي��وم ه��ذه الكوكب��ة من طلب��ة جامعتنا بعد 
جهود حثيثة �صادقة خمل�صة , وبتوا�صٍل علمٍي وروحٍي, لإعداد 

جيٍل ُيكمل م�صرية بناء الوطن يف اأردننا الغايل« .

واأ�ص��اف : » لق��د بعثت��م بن��ا اأَل��ق ال�ص��باب الواث��ق املّتق��ِد 
عزمي��ًة, واملطمئ��ن حت�صي��اًل, وق��د منحتن��ا مالم��ح تخرجك��م 
اآفاق��ًا م��ن الف��رح و الر�ص��ى, فاأب��ارك لك��م جميع��ًا وجلامع��ة 
احل�ص��ي دّرة عامن��ا و ت��اج اأفراحن��ا اأنت��م خريجو الفوج ال�ص��ابع 

ع�ص��ر«.

و ق��ال الطال��ب ب��الل البح��ري يف كلم��ة الطلب��ة اخلريج��ي: 
»نق��ف الي��وم اأم��ام ه��ذه القامات العلمية والفكري��ة و الثقافية من 
الأ�ص��اتذة واملفكرين العلماء الأجالء من املدر�ص��ي واملحا�صرين 
من عمداء الكليات و روؤ�صاء الأق�صام ومن جميع العاملي يف هذا 
ال�ص��رح العلم��ي امل�ص��يد ال��ذي اأخ��ذ م��ن ا�ص��مه ن�صيب��ًا بت�صميم��ه 
و�صموخه وعزته واأنفته من ا�صم الراحل الكبري جاللة املغفور له 

املل��ك احل�ص��ي بن طالل طّي��ب اهلل ثراه «. 

 ويف نهاي��ة الحتف��ال وزع راع��ي احلف��ل ال�ص��هادات عل��ى 
ر  الطلبة اخلريجي وقّدم اجلوائز للطلبة املتفوقي, وح�صَ
حف��ل التخري��ج نائب��ا الرئي���ض وعم��داء الكلي��ات ومدي��رو 
املراك��ز والدوائ��ر العامل��ة يف اجلامع��ة وحماف��ظ مع��ان 
ومدي��رو الدوائ��ر الر�ص��مية واملجال���ض البلدية يف املحافظة, 

وجم��ع غف��ري م��ن ذوي الطلب��ة.

القي�ص��ي رئي���ض اجلامع��ة  الدكت��ور عل��ي  الأ�ص��تاذ  رع��ى 
حف��ل تخري��ج الف��وج ال�ص��ابع ع�ص��ر والبال��غ عدده��م 1780 
طال��ب وطالب��ة له��ذا الع��ام الدرا�ص��ي لدرج��ة البكالوريو���ض و 
الدرا�صات العليا من خمتلف التخ�ص�صات , وذلك يف �صاحة 

الحتف��الت الرئي�ص��ية يف اجلامع��ة.

وق��ال الدكت��ور القي�ص��ي : » يعج��ز  الل�ص��ان ع��ن التعب��ري ع��ن 
مدى ال�صعادة و الفخر بكم و نحن نراكم تتهادون يف مواكب 
اخلريج��ي حتمل��ون الِعل��م قب��ل ال�صه���ادات , و الفك��ر الن��ري 
قب��ل ك�ص��وف العالم��ات , و ه��ا اأنت��م تفوزون الي��وم مبا كنتم له 

جتتهدون «.  

واأ�ص��اف : » و اإذا كان لن��ا م��ن ح��ق يف اأن نو�صيك��م يف ه��ذا 
املوقف اجلليل , فاإنني اأو�صيكم َبعد تقوى اهلل باحلر�ض على 
وطنك��م ال��ذي ق��دم لك��م ومل يبخ��ل و رعاك��م و حر�ض عليكم , 
و اأو�صيك��م باللتف��اف ح��ول قيادتن��ا الها�ص��مية املظف��رة الت��ي 
جعل��ت م��ن الردن بل��دًا اآمن��ًا مطمئن��ًا م�ص��تقرًا را�ص��خًا . وم��ن 
نافل��ة الق��ول اأن اأو�صيك��م خ��ريًا بجامعتك��م الت��ي اأعّدتك��م و 
اأّهلتكم  ملواجهة احلياة , و غر�صت فيكم من القيم اأرَفعه�ا , 

و من الأخالق اأجّلها و اأجملها , فكونوا خري داعٍم لها و مدافٍع 
عنها «. 

واأ�ص��اف : » ول ب��د يف ه��ذا املق��ام م��ن تذكريك��م باحل��ذر 
ال�ص��ديد م��ن دع��اة التط��رف بجمي��ع اأ�ص��كاله ومن اأرب��اب الفكر 
الظالمي الذين ينفثون �ص��مومهم من خالل التالعب بعواطف 
ال�ص��باب و ع�ص��قهم لدينهم احلنيف , فيلوون اأعناق الن�صو�ض 
و يوؤول��ون بجهله��م م��ا ل يقبل التاأويل لتحقيق ماآربهم و ي�ص��عون 
يف الأر���ض ف�ص��ادًا و تخريب��ًا , فكون��وا مم��ن يدع��ون اىل �ص��بيل 
ربه��م باحلكم��ة و املوعظ��ة احل�ص��نة و كون��وا املث��ال احل��ي عل��ى 
�ص��ماحة الإ�ص��الم و عاملّيت��ه بح�ص��ن خلقك��م و ح�ص��ن تعاملك��م 
م��ع الآخ��ر , و اإميانك��م باحل��وار املنت��ج البعي��د ع��ن التخب��ط و 

ال�صطط«.   

واختتم كلمته بقوله : » ا�ص��محوا يل يف اخلتام اأن اأ�ص��كر كل 
م��ن �ص��اهم باإجن��اح هذا اليوم العاب��ق بحب الأردن من داعمي 
و منظم��ي و اأجه��زة اأمني��ة حري�ص��ة عل��ى اأم��ن كل ن�ص��مي و 
ن�ص��مية . حمى اهلل الأردن عزيزًا �ص��اخمًا را�ص��خًا اآمنًا م�صتقرًا 

رئي�س جامعة احل�سني يرعى حفل تخريج الفوج 
ال�سابع ع�رش من طلبة اجلامعة
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اأك��د الأ�ص��تاذ الدكت��ور عل��ي القي�ص��ي رئي���ض اجلامع��ة , اأن 
تبق��ى اجلامع��ة - و الت��ي ج��اءت كاأول م��كارم جالل��ة املل��ك 
عب��داهلل الث��اين اب��ن احل�ص��ي - وفي��ًة لال�ص��م العظي��م ال��ذي 
حتمل��ه , و ُتعاه��د الوط��ن و القائد ب��اأن تكون منوذجًا و رمزًا 
لإجن��ازات عه��د جالل��ة املل��ك و وقف��ة جناح و متّي��ز تعتز بها 

الأجيال.
وج��اء ذل��ك يف الكلم��ة الت��ي األقاه��ا يف احلف��ل ال��ذي 
اأقامت��ه وزارة ال�ص��ياحة بالتع��اون م��ع جامع��ة احل�ص��ي ب��ن 

ط��الل و بح�ص��ور من��دوب وزي��ر ال�ص��ياحة ال�ص��يد عي�ص��ى قم��و و حماف��ظ مع��ان و مدي��ر �ص��رطة مع��ان و جم��ع من اأ�صح��اب املعايل 
وال�ص��عادة و العطوف��ة و احل�ص��ور, يف ق�ص��ر املل��ك املوؤ�ص���ض عب��داهلل الأول ابن احل�ص��ي يف معان , احتف��اًل مبئوية الثورة العربية 

الك��رى. 
و ق��ال القي�ص��ي:« لق��د كان��ت مع��ان اأول م��ا فّك��ر في��ه املل��ك املوؤ�ص���ض عب��داهلل الأول اب��ن احل�ص��ي, لتك��ون العا�صم��ة الأوىل 
لأحرار الأمة, و هذا املبنى و الذي حمل ا�صم ) مقر الدفاع الوطني (  �صهد جتمع اأحرار العرب الأول واْلتفاَفهم حول القيادة 
الها�ص��مية املظف��رة , و م��ن هن��ا انطلق��ت اأول �صحيف��ة عربي��ة حتم��ل �ص��وت الأردين و �ص��داه القوم��ي, مب�ص��رة مب�ص��روع الأم��ة 

املعا�ص��رة , ترف��ع راي��ة الدع��وة اىل التح��رر و الوح��دة و احلي��اة الف�صل��ى و النعت��اق العرب��ي«.
وتخل��ل احلف��ل اإلق��اء للكلم��ات و عرو���ض نفذته��ا فرق��ة معان للفنون ال�ص��عبية و فرقة الراجف الفنية و مب�ص��اركة الفنان �ص��عد 

اأب��و تاي��ه. ويف نهاي��ة احلف��ل مت توزي��ع ال��دروع على م�ص��تحقيها. 

احتف��ل الحت��اد الن�ص��ائي ف��رع مع��ان 
الث��ورة  مبئوي��ة  اجلامع��ة,  م��ع  بالتع��اون 
العربي��ة الكب���رى , وا�ص��تملت الحتفالي��ة 
الت��ي اأقيم��ت برعاي��ة ال�ص��ريفة زي��ن بن��ت 
نا�ص��ر عل��ى م�ص��رح عم��ادة �ص��وؤون الطلب��ة 
الفق��رات  م��ن  , عل��ى ع��دد  يف اجلامع��ة 
الفني��ة والثقافي��ة والراثي��ة الت��ي جُت�ّص��د 
القيم الفنية والوطنية لهذه املنا�صبة . كما 
ا�ص��تملت على افتتاح البازار اخلريي الذي 
اأقي��م يف اجلامع��ة , وال��ذي نظم��ه الحت��اد 

الن�ص��ائي.

الأ�ص��تاذ  اجلامع��ة  رئي���ض  واألق��ى 
ت�صمن��ت  كلم��ة  القي�ص��ي  عل��ي  الدكت��ور 
الت��ي  ال�ص��امية  والقي��م  والع��ر  الدرو���ض 
حملته��ا الث��ورة العربي��ة , ودور الها�ص��ميي 
يف حتري��ر الع��رب , اإىل جان��ب دوره��م يف 

احلدي��ث. الأردن  بن��اء 

الن�ص��ائي  الحت��اد  رئي�ص��ة  وقال��ت 
ب�ص��مة  ال�ص��يدة  مع��ان  مبحافظ��ة 
الث��ورة  مبئوي��ة  الحتف��ال  الهباهب��ة: »اإن 
العربي��ة الك��رى ياأتي يف �ص��ياق ا�ص��تح�صار 
القي��م الوطني��ة والعربية الت��ي قامت عليها 
الث��ورة, والت��ي �ص��كلت نرا�ص��ًا ُيقت��دى ب��ه 
ل��دى ال�ص��عوب العربي��ة يف حترره��ا وني��ل 
ا�صتقاللها« م�صرية اإىل اأن الأجيال ت�صتمد 
قوته��ا ودميومته��ا م��ن منج��زات حققه��ا 
الآب��اء والأج��داد بقي��ادة الها�ص��ميي رم��ز 

الأم��ة وعن��وان حترره��ا ونه�صته��ا.

�ص��ّلمت  الحتفالي��ة  اختت��ام  ويف 
ال�صريفة زين بنت نا�صر الدروع التقديرية 
لع��دد م��ن اأبن��اء املحافظ��ة, لدوره��م يف 
جمتمعاته��م املحلي��ة يف حمافظ��ة مع��ان.

احتفال مبئوية الثورة العربية الكربى يف جامعة القي�سي: �ستبقى جامعة احل�سني وفّية لال�سم الذي حتمله
احل�سني بن طالل

احتفل��ت جامع��ة احل�ص��ي بتك��رمي رئي�ص��ها ال�ص��ابق الأ�ص��تاذ 
الدكت��ور ط��ه اخلمي���ض يف ح��رم اجلامع��ة. ويف بداي��ة احلف��ل ق��ال 
رئي���ض اجلامع��ة احل��ايل الأ�ص��تاذ الدكت��ور عل��ي القي�ص��ي: » اإن 
احلدي��ث يط��ول فق��د امتل��ك علم��ًا وحكم��ًة , مّكن��اه م��ن اإدارة ه��ذا 
ال�ص��رح العلم��ي الأ�ص��مى واأن املرحل��ة التي تراأ���ض به��ا اجلامعة مل 
تكن �صهلة لكنه ا�صتطاع بحكمة العلماء وداأب الإباء اأن ينتقل بها 

اإىل ب��ر الأم��ان« .
واأ�ص��اف القي�ص��ي: » اأن النه��ج ال��ذي اَتبعت��ه �ص��يكون دلي��اًل يل 
مبا تركَته من اإجنازات يف هذه اجلامعة ال�صاخمة دومًا باأع�صاء 

هيئة التدري���ض والعاملي فيها والطلبة« .
م��ن جان��ب اآخ��ر حت��ّدث اخلمي���ض حي��ث ق��ال مقتب�ص��ًا كلم��ات 
ل�ص��مو الأم��ري خال��د الفي�ص��ل: » بالأم���ض كن��ت بينك��م والي��وم 
تكرم��وين فكي��ف يوفيك��م �ص��كر بي��اين واأنتم نب��ع البي��ان والتقدير, 

كي��ف اأع��ّر لك��م ع��ن امتن��اين وانت��م اآي��ة التعب��ري« .
هن��اك  كان��ت  اأعمارن��ا,  م��ن  م�ص��ت  �ص��نوات  »اأرب��ع  وق��ال: 
حمطات اأ�صتذكر فيها مواقف الرجال الرجال من القائمي على 

الإدارة املحلي��ة وال�ص��يوخ والوجه��اء وق��ادة الفك��ر يف ه��ذا اجل��زء 
الغ��ايل م��ن الوط��ن. ف�ص��كري وامتن��اين له��م جميع��ًا , فبدونه��م مل 

يك��ن بو�ص��عنا اأن من�ص��ي به��ذه اجلامع��ة اإىل الإم��ام«.
ومدي��رو  مع��ان  حماف��ظ  ح�ص��ره  ال��ذي  احلف��ل  نهاي��ة  ويف 
الأجه��زة الأمني��ة وروؤ�ص��اء البلدي��ات يف املحافظ��ة ون��واب رئي���ض 
درع  اخلمي���ض  ط��ه  الدكت��ور  ت�ص��ليم  مّت  والعم��داء,  اجلامع��ة 

. مع��ة جلا ا

جامعة احل�سني تكّرم رئي�سها ال�سابق
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الأوق��اف  وزي��ر  مع��ايل  األق���ى 
و ال�س���ؤون واملقد�س��ات الإ�س��امية 
الدكت���ر هاي��ل عبداحلفيظ داوود 
ال�س��باب  )اأهمي��ة  ع��ن  حما�س��رة 
ودوره��م يف نه�س��ة الأمة( بح�س�ر 
رئي���س اجلامع��ة الأ�س��تاذ الدكت���ر 
علي القي�سي ومدير املركز الثقايف 
الإ�س��امي يف مع��ان ال�س��يد ح�س��ام 
كري�س��ان وعمداء الكليات واأع�ساء 
الهيئ��ة التدري�س��ية و ح�س��د كب��ر 

م��ن طلب��ة اجلامع��ة.

اأك��د  املحا�س��رة  بداي��ة  ويف 
الدكت�ر داوود اأن الإ�سام يرف�س 
والتط��رف  الت�س��دد  األ���ان  كل 

والُغلّ� ودع�ات التكفر, واأن الإ�سام قائم على الي�سر, وعلى 
ال�سماحة , وعلى رفع احلرج وامل�سقة والعنت, مبيناً للح�س�ر 
الفك��ر  الأول  الأم��ة:  يه��ددان  عظيم��ن  خَطري��ن  هن��اك  اأن 
املتطرف والذي ي�س��يء لاإ�س��ام, والثاين الفكر املنحل الذي 

يري��د لاأم��ة اأن تخ��رج م��ن دينه��ا وتبتع��د عن��ه.

دينن��ا  بتعالي��م  التم�س��ك  �س��رورة  اإىل  الطلب��ة  ودع��ا 
ال�سحيح��ة وع��دم ال�س��ماح مل��ن يح��اول امل�سا���س ب��ه, ل�س��ّيما واأن 
القي��ام  فعلين��ا  بالنزاع��ات,  ملتهب��ة  منطق��ة  يت��س��ط  الأردن 
مب�س�ؤولياتنا جتاه ديننا و وطننا و اأمتنا الإ�سامية و الدفاع 
 , وع�س��رة  �سعب��ة  مرحل��ة  يف  فنح��ن  اجلامع��ة  ه�يتن��ا  ع��ن 

مرحل��ة تتف�س��ى فيه��ا الف��ن.

ولف��ت النظ��ر اإىل دور ال�س��باب اجلامع��ي يف نه�س��ة الأم��ة, 
وعدم ال�س��ماح لأعداء الدين بالدخ�ل اإىل عق�لهم و�سْرِفهم 
يثاب��روا  واأن  احلقيقي��ة,  ال�طني��ة  وق�ساياه��م  دينه��م  ع��ن 
ليك�ن�ا من العلماء املميزين لرفعة �ساأن البلد وتقدمها , واأن 
ي�س��ع�ا اإىل التغي��ر الإيجاب��ي ون�س��ر الأف��كار والع��ادات اجلي��دة 

ال�س��محة النابع��ة م��ن ديننا الإ�س��امي.

حما�رشة لوزير الأوقاف ال�سابق يف اجلامعة بعنوان:

اأهمية ال�سباب ودورهم يف نه�سة الأمة

جال��ة  بقي��ادة  الأردين  امل�ق��ف  ع��ن  داوود  وحت��ّدث  كم��ا 
املل��ك عب��د اهلل الث��اين يف احلف��اظ عل��ى القد���س وعروبته��ا 
ال�سهي���ين  الكي��ان  ملح��اولت  والت�س��دي  فيه��ا,  واملقد�س��ات 
امل�ستمرة يف ته�يد املدينة وت�س�يه تاريخها , وتهجر اأبنائها 
والقتل العمد لهم, وت�سييق اخلناق على امل�سلمن امل�ج�دين 
يف القد���س م��ن اأداء واجباته��م الديني��ة يف امل�س��جد الأق�س��ى.

الع��ايل  ال�حي��د  ال�س���ت  اأ�سبح��ت  الأردن  اأن  واأ�س��اف 
اعتداءاته��ا  ل�ق��ف  ال�سهي���ين  الكي��ان  وج��ه  يف  واجل��ريء 
وانتهاكاته��ا بح��ق امل�س��جد الأق�س��ى املب��ارك , ِلَتاُج��ع اأهمي��ة 
واْلتزامه��ا  العربي��ة  ال��دول  لباق��ي  الفل�س��طينية  الق�سي��ة 
ال�سمَت وامل�س��اهدة فقط. ويف نهاية املحا�سرة اأجاب الدكت�ر 

داوود عل��ى جمي��ع ت�س��اوؤلت احل�س���ر.

و�س��ف رئي���س هيئ��ة مكافح��ة الف�س��اد حمم��د الع��اف الهيئ��ة 
باأنه��ا م�ؤ�س�س��ة وطني��ة ك��رى ت�س��عى اىل حتقي��ق ر�س��الة �س��امية , 
ومتار���س وظيف��ة �سيا�س��ية اأمني��ة جمتمعي��ة يف مكافح��ة الف�س��اد 
والت�س��دي ل��ه حفاظ��اً عل��ى ُمق��درات ال�ط��ن والقي��م الأردني��ة 

النبيل��ة وحمايته��ا و �سم��ان �س��امة و حرم��ة امل��ال الع��ام .
مكافح��ة  ا�س��تاتيجية   « بعن���ان  حما�س��رة  يف  واأ�س��اف 
الف�س��اد يف الأردن« األقاه��ا يف اجلامع��ة بح�س���ر رئي�س��ها الأ�س��تاذ 
اأ�سا�س��ية يف  ,  اأن الهيئ��ة حتت��ل مكان��ة  الدكت���ر عل��ي القي�س��ي 
منظ�م��ة الأم��ن ال�طن��ي الأردين ومتث��ل ق���ة الدول��ة و�س��يادة 
امل�س��اواة والعدال��ة وامل�س��اءلة ومب��داأ تكاف���ؤ  القان���ن ومعاي��ر 
الفر���س , واأنه��ا تعم��ل يف اأج���اء مريح��ة ول تخ�س��ع لأي �س��كل 
م��ن اأ�س��كال اأو �س���ر ال�سغ��ط ال�سيا�س��ي اأو ال�ظيف��ي او الإداري , 
ما وفّر لها نطاق عمل وا�سع و�ساحيات ومهام جليلة , م�سراً 
قان���ن ع�س��ري  اأداء واجباته��ا عل��ى  ت�س��تند يف  الهيئ��ة  اأن  اىل 
يع��ّر ع��ن �سيا�س��ة حقيقي��ة يف الإ�س��اح والنزاه��ة ومكافح��ة 

الف�س��اد .
و ب��ن ال�س��يد الع��اف اأن الف�س��اد ال�سيا�س��ي ُي�س��كل تهدي��داً 
حقيقي��اً لاأم��ن ال�طن��ي لأي دول��ة , و ي�س��ُر جنب��ا اىل جن��ب مع 
الإره��اب وخماط��ره , ع��اوًة عل��ى اأن��ه ُي�سع��ف الق���ة ال�سيا�س��ية 
للدول و مي�ّس �سيادتها , م�ؤكداً على اأن الردن و من ف�سل اهلل 
خ��اٍل م��ن ه��ذا الل���ن م��ن اأ�س��كال الف�س��اد , منّ�ه��اً اىل اأن الف�س��اد 

ال��س��طى  الطبق��ة  انهي��ار  يف  ي�س��اهم 
وي�س��اعد عل��ى تركي��ز ال��روة يف ال�س��ريحة 
و  التنمي��ة  يعي��ق  و   , املجتم��ع  يف  العل���يا 
ُي�سع��ف الإنتاجي��ة و يقت��ل القي��م , وبالت��ايل 

ُي�سع��ف الرواب��ط املجتمعي��ة .
الف�س��اد  مكافح��ة  هيئ��ة  رئي���س  وق��ال 
يف املحا�س��رة الت��ي �س��هدها رئي���س اجلامع��ة 
م��ن  كب��ر  ح�س��د  و  التدري�س��ية  وهيئته��ا 
طلبته��ا واملجتم��ع املحل��ي: اأن الف�س��اد لي���س 
اقت�سادي��ة  ق�ساي��ا  اأو  ع��ام  م��ال  ق�سي��ة 
ه���  واإمن��ا   , فق��ط  وجمتمعي��ة  و�سيا�س��ية 
اأم��ن ع��ام �س��امل يتطل��ب �س��م�لية  ق�سي��ة 

القي��م  اأن  م�ؤك��داً   , والإدارة  والتخطي��ط  الروؤي��ا  يف  متكامل��ة 
ال�س��ائدة يف الأردن تنب��ذ الف�س��اد بالغري��زة رغ��م م��ا اأ�س��اب ِقيمن��ا 

املنطق��ة. يف  الإقليمي��ة  التغ��رات  ب�س��بب  تراج��ع  م��ن 
 و�س��دد عل��ى اأن الف�س��اد يف اململك��ة لي���س متج��ذراً واأن��ه حت��ت 
ال�سيطرة ومعتدل جداً قيا�ساً مع دول اأخرى ومنها بع�س دول 
اجل���ار , اإل اأن��ه ا�س��تدرك قائ��ًا اأن اأخط��ر م��ا في��ه ه��� اأن��ه قاب��ٌل 
للتم��ّدد الأفق��ي , واأن العام��ل امل�س��تك يف ذل��ك ه��� ال�ا�س��طة 
واملح�س���بية الت��ي تلق��ى اعتاف��اً ر�س��مياً غ��ر مبا�س��ر ب�ج�دها .
منحه��ا  ال��ذي  الهيئ��ة  قان���ن  الع��اف  ال�س��يد   وامت��دح 
اىل  الف�س��اد م�س��راً  وا�س��عة يف ماحق��ة جرائ��م  اخت�سا�س��اٍت 
مي��زة وج���د ُمّدع��ن عاّم��ن و�سابطة عدلي��ة منتَدبن تت�سافر 
جه�دهم مع جه�د الهيئة لإنفاذ القان�ن وماحقة الفا�سدين 
واملف�س��دين , وع��رج ال�س��يد الع��اف يف حما�سرت��ه عل��ى قان���ن 
امللكي��ة  الإرادة  �س��دور  عن��د  �س��يدمج  ال��ذي  اجلدي��د  النزاه��ة 
ال�س��امية بامل�سادق��ة علي��ه الهيئ��ة ودي���ان املظ��امل يف م�ؤ�س�س��ة 

واح��دة ت�س��مى هيئ��ة النزاه��ة ومكافح��ة الف�س��اد .
اجلامع��ة  نه��ج  �سم��ن  تاأت��ي  الت��ي  املحا�س��رة  نهاي��ة  وف�����ي 
�سل�س��لة  و  اأطياف��ه  بكاف��ة  املجتم��ع  م�ؤ�س�س��ات  م��ع  بالت�ا�س��ل 
حما�س���رات وور�س ت�ع�ي������ة للهيئة ا�ستم������ع ال�سيد العاف اىل 

مداخ��ات احل�س���ر واج��اب عل����ى اأ�سئلته����م .

يف حما�رشة األقاها يف اجلامعة :

العالف يوؤكد اأن الف�ساد حتت ال�سيطرة و غري
متجذر يف الأردن قيا�ساً بدول اجلوار
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الدكت���ر  الأ�س��تاذ  رعاي��ة  حت��ت 
اجلامع��ة,  رئي���س  القي�س��ي  عل��ي 
نظم��ت جامع��ة احل�س��ن وبالتعاون 
م��ع مرك��ز معان الثقايف الإ�س��امي 
»مقّ�م��ات  بعن���ان  حما�س��رة 

التكلي��ف«, األقاه��ا العام��ة الدكت���ر حمم��د رات��ب النابل�س��ي يف 
قاع��ة الأردن يف اجلامع��ة , وبح�س���ر حماف��ظ مع��ان ومدي��ري 
الأجه��زة الأمني��ة وعم��داء الكلي��ات واأ�س��اتذتها وجم��ع غف��ر م��ن 

طلب��ة اجلامع��ة.

و�س��كر الدكت���ر النابل�س��ي يف بداي��ة املحا�س��رة العامل��ن يف 
مرك��ز مع��ان الثق��ايف الإ�س��امي وجامع��ة احل�س��ن عل��ى دع�ت��ه 
والت��ي ت��دل عل��ى التعل��ق والهتم��ام يف العلم والعلم��اء , والت�عية 

يف اأم���ر الدي��ن والأح��كام ال�س��رعية مل��ا ينف��ع العب��اد والب��اد.

وق��ال النابل�س��ي خ��ال املحا�س��رة: »م��ا كلفن��ا اهلل ع��ز وج��ل 
اأعطاك��م  اإل واأعطان��ا مق�م��ات التكلي��ف والعب��ادة ؛  اأن نعب��ده 
ب�ج���د اهلل, ووحدانيت��ه, وكمال��ه,  ب��كل جزئيات��ه  ينط��ق  ك�ن��اً 
واأعطاكم عقًا تتعرف�ن به اإىل اهلل من خال ق�انينه, اأعطاكم 
فطرة تك�سف لكم اخلطاأ ذاتيا« .واأ�ساف اأن الإن�سان ه� املخل�ق 
الأول رتب��ًة لأن��ه َقِب��ل حم��َل الأمان��ة , واأن الإن�س��ان ه��� املخل���ق 

املك��ّرم واملكل��ف اأي كّلف��ه اهلل تع��اىل بعبادت��ه.

الدي��ن  اأن  العب��ادة  اأدق تعريف��ات  اأن م��ن  النابل�س��ي  واأو�س��ح 
لي���س قي��داً واإمن��ا ح��دوداً اأي اأنه��ا طاع��ة ط�عية ممزوجة مبحبة 
قلبي��ة , اأ�سا�س��ها معرف��ة يقيني��ة ُتف�س��ي اإىل �س��عادة اأبدي��ة, بحي��ث 

اأن  اهلل عز وجل ما اأراد اأن تك�ن عاقته بخلقه عاقة اإكراه 
, ب��ل اأراد اأن تك���ن عاق��ة عب���اده ب��ه عاق��ة ُح��ب.

واأ�س��ار اإىل اأن جمي��ع �س��كان ه��ذا الع��امل )عل��ى اخت��اف 
وط�ائفه��م(  واأن�س��ابهم  واأعراقه��م  وانتماءاته��م  ملله��م 
م��ن  وج�ده��م,  وا�س��تمرار  وكم��ال  �س��امة  عل��ى  يحر�س���ن 
خ��ال تطبي��ق تعليم��ات ال�سان��ع اأي رب العامل��ن , ف��اإذا طّب��ق 

ه��ذا الإن�س��ان تعليم��ات خالق��ه �س��لم م��ن كل عط��ب.

مقيا���س  والعق��ل  نف�س��ي  مقيا���س  الفط��رة  اإن  وب��ّن 
علم��ي, واأن اهلل يعط��ي ال�سح��ة وال��ذكاء وامل��ال للكثري��ن م��ن 
َخلق��ه, ولكن��ه يعط��ي ال�س��كينة بق��َدٍر لأ�سفيائ��ه امل�ؤمن��ن, اأي 
بال�س��كينة ت�س��عدوا ول��� فق��دمت كل �س��يء! وت�س��ق�ا بفقده��ا 
ول��� ملكت��م كل �س��يء! وان امل�ؤمن��ن؛ اأكرمه��م اهلل بال�س��كينة 
ك���ن القل��ب ممتل��ئ مبحب��ة هلل, وممتل��ئ بالر�س��ا, وممتل��ئ 

�س��ع�راً بالأم��ن وه��ذه امل�س��اعر ل تق��در بثم��ن.

النع��م  ع��ن  النابل�س��ي  حت��دث  املحا�س��رة  نهاي��ة  ويف 
امل�ج���دة يف الأردن واأهمه��ا احلي��اة الآمن��ة امل�س��تقرة واحلي��اة 
احل��رة الكرمي��ة يف ع��امل ي�س���ده املخاط��ر والف��س��ى والقت��ل, 
والق��درة عل��ى م�اجه��ة كاف��ة التحدي��ات والظ��روف اخلط��رة 

الت��ي تعانيه��ا باق��ي ال��دول العربي��ة.

الدكتور راتب النابل�سي يحا�رش يف جامعة احل�سني

ا�س��ت�سافت جمعي��ة امل�س��تقبل للتعلي��م والتنمي��ة 
رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  اخلري��ة 
اجلامعة يف قاعة بلدية احل�سينية,  وذلك لاّطاع 
عل��ى الرام��ج و اخلط��ط امل�س��تقبلية للجامع��ة و اأه��م 

التحدي��ات الت��ي ت�اجهه��ا.

ويف بداي��ة اللق��اء رح��ب رئي���س اجلمعي��ة الدكت���ر 
حممد الر�ساعي بالأ�ستاذ الدكت�ر رئي�س اجلامعة, 
مثمناً جه�ده يف الدفع مب�سرة اجلامعة اىل الأمام 
والعمل على تط�يرها, واأكد اأهمية جامعة احل�سن 
وال��دور الري��ادي ال��ذي تق���م ب��ه لتط�ي��ر املجتم��ع 

املحل��ي املحيط بها.

وا�س��تهل الأ�س��تاذ الدكت���ر القي�س��ي حديث��ه ع��ن 
التحدي الأكر الذي ت�اجهه اجلامعة وهي الأم�ر 
ه  املالي��ة ال�سعب��ة الت��ي تعي�س��ها, واأن ه��ذا العج��ز م��َردُّ

وال��ذي   , الأخ��رة  ال�س��ن�ات  يف  الطلب��ة  اأع��داد  انخفا���س  اىل 
ج��اءت اأ�س��بابه لفتت��اح ع��دد م��ن اجلامعات يف اجلن�ب والت��س��ع 
يف القب���ل يف جامع��ة م�ؤت��ة وكلي��ة العقب��ة اجلامعي��ة, وامل�س��اكل 
الت��ي عانته��ا املحافظ��ة يف الآون��ة الأخ��رة. وحت��دي ا�س��تقطاب 
الطلب��ة م��ن املناط��ق الأخ��رى يف اململك��ة و م��ن دول اجل���ار, 
ولتفعي��ل العملي��ة القت�سادي��ة يف املحافظ��ة, وال��ذي مت العم��ل 
احلثي��ث علي��ه لرف��ع اأع��داد الطلب��ة املقب�ل��ن يف اجلامع��ة, م��ن 
خ��ال زي��ادة البعث��ات لأبن��اء ال�س��مال و ال��س��ط لت�س��ل اىل األ��ف 
بعث��ة كامل��ة �س��ن�ية, و العم��ل عل��ى اإن�س�����اء تخ�س�س��ات جدي��دة 

كالقان���ن و الط��ب و ط��ب الأ�س��نان وعل���م التاأهي��ل.

وم��ن جان��ب اآخ��ر حت��دث القي�س��ي ع��ن اإيجابي��ات اجلامع��ة 
وعاقته��ا باملجتم��ع املحل��ي م��ن خ��ال ال��دور امله��م ال��ذي تق���م 
جمي��ع  يف  ال�س��ارع  عل��ى  التاأث��ر  و  اجلن���ب  �س���ت  اإذاع��ة  ب��ه 
الت��ي  ال��ردود  خ��ال  م��ن  ُيلَم���س  وال��ذي   , املحافظ��ة  مناط��ق 
م��ع  ال��دوري  اللق��اء  ومنه��ا  الإذاع��ة,  ه��ذه  برام��ج  عل��ى  تاأت��ي 
رئي���س اجلامع��ة و ال��ذي يتلق��ى في��ه الأ�س��ئلة وال�ستف�س��ارات ث��م 
ال�س��عي لتلبي��ة الطلب��ات ق��در امل�س��تطاع. كم��ا حت��ّدث ع��ن وح��دة 
الإنت��اج التلفزي���ين ودوره��ا امله��م يف تق��دمي الرام��ج الت�ع�ي��ة 
والإر�س��ادية للمجتم��ع املحل��ي املحي��ط لتغير ال�س�رة النمطية 

ع��ن حمافظ��ة مع��ان.

وج��ّدد القي�س��ي حديث��ه ع��ن ا�س��تقطاب مزي��د م��ن الطلب��ة وم��ن 
خال فتح برامج للدرا�سات العليا و ازدياد اأعداد الطلبة املقب�لن 
من �سبعة ع�سر طالب اىل مائة وع�سرة طاب يف برامج املاج�ستر 
املختلف��ة وه��ي: اللغ��ة العربي��ة والريا�سي��ات وهند�س��ة احلا�س���ب 

وهند�س��ة الطاقة املتجددة واملناهج العامة وطرق التدري���س.

وفيم��ا يخ���س زي��ادة املدخ��ات املالية للجامعة , حتدث القي�س��ي 
عن اأ�سل�ب ال�ستثمار و بّن اأن اجلامعة يف املراحل النهائية لإن�ساء 
م�س��روع الطاقة ال�سم�س��ية لإنتاج خم�س��ن ميجا وات من الكهرباء 
وت�ف��ر الطاق��ة الكهربائي��ة املجاني��ة للجامعة, وبالتايل ت�فر ما 
يق��ارب ملي���ن دين��ار م��ن فات���رة الكهرب��اء �س��ن�ياً, ع��اوة عل��ى بي��ع 

الفائ�س منها اىل ال�سبكة ال�طنية.

قيامه��م  خ��ال  م��ن  الطلب��ة  ت�س��غيل  م�س��روع  ع��ن  وحت��دث 
بزراعة اأربعمائة األف �سجرة داخل احلرم اجلامعي , مبقابل مادي 
يتقا�س�ن��ه مل�س��اعدتهم عل��ى العي���س الك��رمي طيل��ة ف��تة الدرا�س��ة .

ويف نه����اية اللق��اء اأج����اب الأ�س��تاذ الدكت���ر القي�س��ي عل��ى اأ�س��ئلة 
ال�سادة احل�س�ر و الذين عروا عن �سكرهم و عرفانهم لعط�فته 
عل��ى زيارت��ه و نهج��ه للت�ا�س��ل م��ع كاف��ة �س��رائح اأبن��اء املحافظ��ة 

لارتق��اء باجلامع��ة و َرفِعه��ا مل�س��اف اجلامع��ات العاملي��ة الراقي��ة.

القي�سي : لقاء حواري يف جمعية امل�ستقبل للتعليم
والتنمية اخلريية بلواء احل�سينية
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عل���ي  الدكت����ر  الأ�ست���اذ  رعاي���ة  حت��ت 
ق�س���م  اأق���ام  اجلامع���ة,  رئي���س  القي�س���ي 
الدرا�س�ات الإ�س�امي�ة, حم�ا�س�رة بعن���ان 
)ظاه��رة التكف��ر .. الأ�س��باب - املخاط��ر- 
�س��بل ال�قاي��ه( األقاه��ا الدكت����ر امل�س��اعد 
يف ق�س��م الدرا�س��ات الإ�س��امية باجلامع��ة 

ف��رج الزبي��دي.

وحت��دث الدكت����ر ف��رج الزبي��دي ع��ن 
ظه�رالتكف��ر  اىل  اأدت  الت��ي  الأ�س��باب 
م��ن ظل���م وا�سطه��اد لبع���س اجلماع��ات 
الإ�سامي���ة عب���ر التاري���خ  وتع���دد مراج���ع 
الفت���ى  وتعقي��د فه���م العقي���دة م��ن قب���ل 
بع���س امل�ساي���خ واملدر�سي���ن  واتب���اع الظ���ن  

واخلل��ط بي���ن الكف���ر الأك���ر والكف���ر الأ�سغ��ر.

عل��ى  املتتب��ة  املخاط��ر  اأن  الزبي��دى  الدكت���ر  واأ�س��اف 
تكف��ر امل�س��لم للم�س��لم بن��اًء عل��ى اعتق��ادات خاطئ��ة ومغل�ط��ة 
اأب���اب للتفرق��ة  يف فه��م ن�س����س واأح��كام الدي��ن, م��ن فت��ح 
والخت��اف والتقات��ل واحلك��م عل��ى الآخري��ن بدخ���ل الن��ار.

محاضرة في الجامعة بعنوان:

ظاهرة التكفري.. الأ�سباب، �سبل الوقاية

وب��ّن �س��بل ال�قاي��ة م��ن ظاه��رة التكف��ر بت�حي��د مرجعي��ة 
الفت���ى واملناه��ج ال�س��رعية  والق�س��اء عل��ى مثل��ث التط��رف 
والنح��راف )الفق��ر واجله����ل والف��راغ( ون�س��ر ال�ع��ي الدين��ي 
ال�سحي��ح ب�ا�س��طة العلم��اء الثقات وتكثي��ف احلمات ال�اعية 
واملخل�سة لت�عية املجتمع )وبخا�سة ال�سباب( ومقابلة الفكر 
التكف��ري بفك��ر معت��دل قائ��م عل��ى الدلي��ل الق���ي وو�س���ح 
الره��ان والعم��ل عل��ى تطبي��ق 
ال��ذي  الع��ادل  الر�س��يد  احلك��م 
الع��دل  وتطبي��ق  اإ�س��اعة  يكف��ل 

عل��ى الرعّي��ة.

امت���داداً  املحا�س��رة  وج���اءت 
لنهج اجلامعة يف ت�عية الطلب�ة 
والفك���ر  باملعرف��ة  واإثرائه��م 
الغل��ّ�  ع��ن  بعي��ًدا  امل�س��تنر 
اأع�س���اء  وح�س���رها  والتط���رف, 
غف��ر  وجم��ع  التدري���س  هيئ��ة 

الطلب��ة. م��ن 

يف  الأثري��ة  للدرا�س��ات  الأنب��اط  مرك��ز  اأنه��ى 
الفرن�س��ية  لي���ن  جامع��ة  م��ع  وبالتع��اون   - اجلامع��ة 

 IFPO واملعهد الفرن�س��ي لل�س��رق الدنى
ودائ��رة  الفرن�س��ية  اخلارجي��ة  ووزارة 
ال�ساد���س  امل��س��م  اأعم��ال   - العام��ة  الآث��ار 
م��ن م�س��روع البادي��ة اجلن�بي��ة ال�س��رقية 
للم�س�حات واحلفريات الأثرية يف منطقة 

ال�س��رقية. اجلن�بي��ة  البادي��ة 

التع��اون  باك���رة  امل�س��روع  ه��ذا  وي�س��كل 
امل�س��تمر من��ذ �س��نن ب��ن اجلان��ب الفرن�س��ي 
يف  الأث��ري  البح��ث  جم��ال  يف  واجلامع��ة, 

منطق��ة البادي��ة اجلن�بي��ة ال�س��رقية.

ويرك��ز العم��ل املي��داين يف ه��ذا امل�س��روع عل��ى درا�س��ة اآث��ار 
الع�س�ر احَلَجرية وت�اجد الن�سان يف هذا اجلزء من البادية 

الردني��ة خ��ال الع�س���ر احلجرية .

ومت م��ن خ��ال ه��ذا امل�س��روع اكت�س��اف ع�س��رات امل�اق��ع الت��ي 
ا�س��ُتخِدمت م��ن ِقب��ل الب��دو الُرّح��ل خ��ال الف��تات املتاأخ��رة 
مبخيم��ات  امل�اق��ع  ه��ذه  ومتثل��ت  احَلَجري��ة,  الع�س���ر  م��ن 
ال�سكن وزرائب امل�ا�سي, بالإ�سافة اىل رج�م الدفن وم�سانع 
املكا�س��ط ال�س�اني��ة )الت��ي ت�س��ر النتائ��ج اإىل اأنه��ا كان��ت تنت��ج 
باأعداد كبرة جًدا( ويتم نقلها من قبل البدو الرحل للتجارة 
م��ع مناط��ق خمتلف��ة يف ب��اد ال�س��ام واجلزي��رة العربي��ة ورمب��ا 
م�س��ر؛ لأن الدوات ال�س�اني��ة واحلجري��ة كان��ت ه��ي الأدوات 
الرئي�س��ية الت��ي ا�س��تخدمها الن�س��ان خ��ال تل��ك الف��تات, 

لع��دم متك��ن الن�س��ان م��ن ت�سني��ع الدوات املعدني��ة اآن��ذاك. 

مدي��ر امل�س��روع الدكت���ر حمم��د ب��ركات الطراون��ه اأك��د اأن 
فريق البحث يف م�سروع البادية اجلن�بية ال�سرقية قد متكن 
خ��ال امل�ا�س��م الأخ��رة م��ن حتقي��ق اكت�س��افات اأثري��ة ممي��زة 
جنح��ت يف تغي��ر الكث��ر م��ن املفاهي��م التي كانت �س��ائدة لدى 
الكثر من علماء الآثار. حيث مت اكت�ساف م�سائد احلي�انات 
التي ت�سمى م�سائد الطائرة ال�رقية KITE يف جن�ب الردن 
عين��ات  عل��ى  احل�س���ل  م��ن  الفري��ق  ومتك��ن  الوىل  للم��رة 
كرب�ن م�سع, ومت تاأريخ هذه املعامل للمرة الوىل )وبالدليل 

اكت�سافات اأثرية ملركز الأنباط التابع للجامعة 
يف البادية اجلنوبية

احلج��ري  الع�س��ر  منت�س��ف  ف��تة  اىل  القاط��ع( 
احلدي��ث, وح��ل لغ��ز تاأري��خ ه��ذه املع��امل ال��ذي ح��ّر 

العلم��اء لع�س��رات ال�س��نن . 

وه��ذه امل�سائ��د تتك���ن م��ن جداري��ن ي�س��ل ط�لهم��ا اىل 
ع��دة كيل�م��تات, حي��ث يقتب��ان م��ن بع�سهم��ا كلم��ا اقتب��ا 
م��ن غرف��ة كب��رة احلج��م يف نهاي��ة امل�سي��دة, يت��م اقتي��اد 
الغ��زلن اإليه��ا قب��ل اأن يت��م قتله��ا يف غ��رف اأ�سغ��ر حجًم��ا 
ت�جد على زوايا الغرفة الكبرة, ومت بناوؤها بطريقة ملفتة 
لانتباه, للتاأكد من قتل الغزال الذي ي�سقط داخلها وعدم 
قفزه للخارج. ومت كذلك اكت�ساف م�سنع لاأدوات ال�س�انية 
بالق��رب م��ن كل م�سي��دة, حي��ث مت ت�سنيع وت�س��ذيب الأدوات 
ال�س�اني��ة باأع��داد كب��رة و�سل��ت اىل اآلف القط��ع يف امل�سن��ع 
ال�اح��د, و مت تاأري��خ تل��ك امل�سان��ع بالكرب���ن امل�س��ع اىل نف���س 
ا�س��تخدام  تزام��ن  يعن��ي  مم��ا  امل�سائ��د؛  ا�س��تخدام  ف��تات 

امل�سائ��د م��ع م�سان��ع ال�س���ان. 

يف  الأثري��ة  للدرا�س��ات  الأنب��اط  مرك��ز  مدي��ر  واأ�س��ار 
اجلامعة الدكت�ر ف�زي قا�سم اأب� دنة اىل اأن هذه الإجنازات 
مل تك��ن لتتحق��ق ل���ل تع��اون اإدارة اجلامع��ة ممثل��ة برئي�س��ها 
الدع��م  بتق��دمي  القي�س��ي,  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  عط�ف��ة 
اجلان��ب  م��ع  التع��اون  جن��اح  وكذل��ك  للم�س��روع,  امل�س��تمر 
الفرن�س��ي وال��ذي ُكّل��ل خ��ال ه��ذه ال�س��نة بتق��دمي ال�س��فارة 
الفرن�س��ية دعًم��ا للم�س��روع, وت�قي��ع اتفاقيَت��ي تعاون يف حقل 
الآثار مع اجلامعة , وكذلك الدعم امل�ستمر من دائرة الآثار 

العام��ة.
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درا�سة بعنوان »اجتاهات املواطنني يف حمافظة معان نحو 
الآثار التنموية جلامعة احل�سني بن طالل

)2014-1999(
وال�ست�س��ارات  الدرا�س��ات  ملرك��ز  تاب��ع  بحث��ي  فري��ق  اأج��رى 
وتنمي��ة املجتم��ع يف اجلامع��ة درا�س��ة بعن���ان »اجتاهات امل�اطنن 
يف حمافظ��ة مع��ان نح��� الآث��ار التنم�ي��ة جلامع��ة احل�س��ن ب��ن 
ط��ال )1999-2014(«, رك��زت عل��ى ال��دور التنم���ي الإيجاب��ي 
للجامع��ة يف املج��الت الجتماعي��ة والثقافي��ة والقت�سادي��ة يف 

حمافظ��ة مع��ان.

يف  للجامع��ة  التنم�ي��ة  الآث��ار  بي��ان  اىل  الدرا�س��ة  وهدف��ت 
ع��دة جم��الت ومنه��ا املج��ال الجتماع��ي بحي��ث اأن اجلامع��ة ُتَع��ّد 
واجه��ة ح�ساري��ة للمدين��ة, وزادت م��ن فر���س التعلي��م لاإن��اث, 
وحت�س��ن  اجلامع��ي,  للتعل��م  الإيجابي��ة  النظ��رة  اأك��دت  وكم��ا 

م�س��ت�ى اخلدم��ات الجتماعي��ة وزي��ادة اخلدم��ات العام��ة.

وم��ن جان��ب اآخ��ر بين��ت الدرا�س��ة الأث��ر التنم���ي للجامع��ة 
ل�س��تكمال  ��ا  ُفر�سً وّف��رت  فق��د  والثق��ايف,  التعليم��ي  املج��ال  يف 
الدرا�س��ات العلي��ا لأبن��اء املجتم��ع املحل��ي, واأ�س��همت يف حت�س��ن 
ااأو�ساع املدار�س, و �سد نق�س املعلمن يف املحافظة, وفتح قن�ات 

الت�ا�س��ل واحل���ار ب��ن املجتم��ع وم�ؤ�س�س��اته املختلف��ة.

واأو�سح��ت الأث��ر التنم���ي يف املج��ال القت�س��ادي, حي��ث اأ�س��هم 
وج���د اجلامع��ة يف رف��ع اأ�س��عار الرا�س��ي والعق��ارات يف املحافظ��ة, 
وزي��ادة و�س��ائل النق��ل العام��ة واملحال التجارية ومراكز الت�س���ق, 
وكذلك تخفيف الأعباء املالية املتتبة على الدرا�سة اجلامعية, 

وحت�س��ن خدم��ات البن��ى التحتي��ة يف املدين��ة بت�ف��ر م�س��اريع 
�سغ��رة م��درة للدخ��ل لأبن��اء املجتمع املحلي.

ط��ال  ب��ن  احل�س��ن  جامع��ة  اأن  الدرا�س��ة  خا�س��ة  وكان��ت 
اأ�س��همت يف ت�ف��ر جمم�ع��ة م��ن الآث��ار التنم�ي��ة يف املجتم��ع 
وت�ف��ر  اجلامع��ي,  التعلي��م  فر���س  ت�ف��ر  ومنه��ا:  املحل��ي 
فر���س عم��ل لأبن��اء املحافظ��ة, وج��ذب ال�س��تثمارات وامل�س��اريع 
القت�سادية, اإ�سافة اىل حت�س��ن اخلدمات الجتماعية العامة.

وق��ّدم الفري��ق البحث��ي ع��دة ت��سي��ات, ومنه��ا: �س��رورة دع��م 
التخ�س�سات احلديثة التي حتقق الت�افق بن التعليم وحاجات 
النتاجي��ة,  وامل�ؤ�س�س��ات  الأعم��ال  قطاع��ات  يف  ممث��ًا  املجتم��ع 
و�س��رورة العم��ل عل��ى دم��ج اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�س��ية يف ميادين 
يف  خراته��م  م��ن  ال�س��تفادة  لغاي��ة  املختلف��ة  والإنت��اج  العم��ل 
تط�ي��ر ه��ذه القطاع��ات. واإقام��ة امل�ؤمت��رات العلمي��ة والن��دوات 
املتخ�س�س��ة واإ�س��راك �س��رائح املجتم��ع املحل��ي يف ه��ذه الأن�س��طة 
ملتطلب��ات  ومعن��ى  اأهمي��ة  ذات  تك���ن  الت��ي  والن��دوات  العملي��ة 

واحتياج��ات املجتم��ع.

وت�سّم��ن الفري��ق البحث��ي له��ذه الدرا�س��ة كًا م��ن: الدكت���ر 
با�س��م الط�ي�س��ي, الدكت���ر حمم��د الن�س��رات, الدكت���ر نا�س��ر اب� 
زيت���ن, الدكت���رة عاي��ده اب��� تاي��ه, الدكت���ر عبدال��رزاق املع��اين, 

ال�س��يد ب�س��ر كري�س��ان وال�س��يد با�س��م ال�س��ب�ع.

ق��ررت جلن��ة اإدارة �سن��دوق دع��م الطال��ب يف اجلامع��ات الأردني��ة الر�س��مية امل�افق��ة عل��ى �س��م�ل جمي��ع الطلبة احلا�سلن 
على الثان�ية العامة الأردنية من مدار���س اإقليَمي ال��س��ط وال�س��مال والراغبن يف الدرا�س��ة يف جامعة احل�س��ن بن طال 
مبن��ح درا�س��ية كامل��ة تغط��ي الر�س���م اجلامعي��ة طيل��ة ف��تة الدرا�س��ة, اعتب��اراً م��ن الع��ام الدرا�س��ي 2015/2016, للطلب��ة 

املقب�ل��ن عل��ى الف�س��ل الأول والف�س��ل الث��اين )ال��دورة ال�س��ت�ية(.
 ومن اجلدير ذكره اأن اجلامعة ت�فر ال�س��كن جلميع الطالبات طيلة فتة الدرا�س��ة مقابل اأج�ر منا�س��بة جداً. وت�س��مل 
هذه املنحة جميع الطلبة احلا�سلن على الثان�ية العامة واملقب�لن للدرا�سة يف اجلامعة من حمافظات العا�سمة و اربد 

والبلقاء وجر�س والزرقاء وعجل�ن و مادبا.

�سمول الطلبة احلا�سلني على الثانوية العامة الأردنية من مدار�س اإقليَمي الو�سط 
وال�سمال والراغبني يف الدرا�سة يف اجلامعة مِبَنح درا�سية كاملة تغطي الر�سوم اجلامعية 

 طيلة فرتة الدرا�سة 

ور�سة عمل يف اجلامعة بعنوان )) اجتاهات املواطنني الأردنيني 
نحو حقوق املراأة الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية يف 

حمافظات : الكرك، الطفيلة، معان (( 
حت��ت رعاي��ة الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س 
اجلامع��ة, عق��د مرك��ز الدرا�س��ات وال�ست�س��ارات وتنمي��ة 
املجتمع يف املركز الك�ري التابع له, ور�سة عمل بعن�ان 
امل��راأة  حق���ق  نح���  الأردني��ن  امل�اطن��ن  )اجتاه��ات 
الجتماعي��ة والقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية يف حمافظ��ات 

الك��رك, الطفيل��ة, مع��ان(.

وته��دف ه��ذه الدرا�س��ة للتع��رف اىل م��دى معرف��ة 
حمافظ��ات  يف  امل��راأة  بحق���ق  الدرا�س��ة  ّعين��ة  اأف��راد 
)الكرك, الطفيلة, معان(, والك�سف عن ُفَر�س ممار�سة 
امل��راأة حلق�قه��ا الجتماعي��ة والقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية, 
ومعرف��ة املّع�ق��ات الت��ي متن��ع امل��راأة ممار�س��ة حق�قه��ا 

الجتماعي��ة والقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية.

اأن��ه ل ميك��ن فه��م  اإىل  واأو�سح��ت نتائ��ج الدرا�س��ة 
حق�ق املراأة اإل يف �سياق البنية الجتماعية ) الثقافية 
والقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية ( يف املجتم��ع الأردين خا�س��ة 
املجتمع��ات امل��س�ف��ة بالتقليدي��ة والت��ي لتزال يف ط�ر 
التح�ل الجتماعي والقت�سادي, حيث متثل منظ�مة 
القي��م و الأع��راف الجتماعي��ة فيه��ا اأمناط��اً ثابت��ة م��ن 
ال�س��ل�ك ميكن التحقق منها مب��س�عية يف اإطار بيئة 
اجتماعي��ة حم��ددة, و فيه��ا يت��م ت�زي��ع اأمن��اط الق���ة 
ور�سم اأدوار الن�ع الجتماعي ل�سالح الذك�ر اأكر من 
الإن��اث م��ن خ��ال عملي��ات التن�س��ئة الجتماعي��ة و ق���ة 
الأع��راف و القي��م الجتماعي��ة الت��ي ُت�سف��ي ن�ع��اً م��ن 
الإلزامي��ة و ال�س��رعية عل��ى ه��ذه ال�س��ل�كيات و الأدوار. 

الدكت���ر  الأ�س��تاذ  احلف��ل  راع��ي  من��دوب  وق��ال 
ط��ال الزعب��ي: »لق��د حقق��ت اجلامع��ة خ��ال ال�س��ن�ات املا�سي��ة 
اإجن��ازات جعل��ت م��ن ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة ق�س��ة جن��اح وطن��ي يف ظ��روف 
�سعب��ة, و يف اإط��ار حم��ددات اقت�سادي��ة �سعب��ة اأي�س��اً ومعروف��ة 
دوره��ا  م��ن  اجلامع��ة  ط��ّ�رت  املرحل��ة  ه��ذه  وخ��ال  للجمي��ع. 
التنم���ي و�س��راكتها م��ع املجتم��ع املحل��ي, و نّف��ذ مرك��ز الدرا�س��ات 
وال�ست�س��ارات وتنمي��ة املجتم��ع �سل�س��لة م��ن امل�س��اريع الت��ي ُوّظف��ت 

مل�سلح��ة م�س��اريع تنم�ي��ة حملي��ة«. 

م��ن  جم��ٌع  ح�سره��ا  والت��ي   - الدرا�س��ة  ه��ذه  وج��اءت 
الباحث��ن واملهتم��ن -  كثم��رة م��ن ثم��ار التع��اون م��ا ب��ن مرك��ز 
الدرا�س��ات وال�ست�س��ارات وتنمي��ة املجتم��ع يف جامع��ة احل�س��ن 
ل من  واملجل�س الدمناركي لاجئن )م�سروع ت�سمن(, واملم�َّ
الحتاد الوروبي.  و تعتر هذه الدرا�سة الأوىل على م�ست�ى 
ا�س��تخدام  فيه��ا  مت  والت��ي  الث��اث,  اجلن���ب  حمافظ��ات 
منهجية قيا�س املعرفة واملمار�سة والجتاهات ل���دى امل�اطنن 

الأردني��ن.
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رئي����س  القي�س��ي  عل���ي  الدكت����ر  الأ�س��تاذ  رع��ى 
 MATLAB and it’s بعن����ان:  اجلامع��ة ور�س���ة عم����ل 
اأقيم��ت يف اجلامع��ة ومب�س��اركة  Applications, والت��ي 
اخلا�س��ة,  و  احلك�مي��ة  الأردني��ة  اجلامع��ات  م��ن  ع��دد 
بالإ�ساف��ة اىل بع���س املهتّم��ن يف جم��ال حتلي��ل وت�سمي��م 

احلا�س��ب. با�س��تخدام  الإلكتوني��ة  الأنظم��ة 

اجلامع��ة  رئي���س  نائ��ب  حت��ّدث  اللق��اء,  بداي��ة  يف 
)اإن  قائ��ًا:  اجلامع��ة  رئي����س  ع��ن  نياب��ة  األقاه��ا  بكلم��ة 
لت�ؤك��د  الدرا�س��ة  ه��ذه  حتت�س��ن  وه��ي  احل�س��ن  جامع��ة 
اهتم��ام اجلامع��ة امل�س��تمر بالبح��ث العلم��ي ون�س��ر الفائ��دة 
وتقري��ب وجه��ات النظ��ر, ومب��ا يخ��دم العملي��ة الأكادميي��ة 
يف اجلامع��ات الأردني��ة(. واأ�س��اف الزعب��ي اأن ه��ذه الُ�َر���س 
ت�س��كل فر�س��ة لاْلِتق��اء م��ا ب��ن الباحث��ن يف اجلامع��ات 
��ل ل��ه العل��م احلدي��ث يف جم��ال  و مناق�س��ة اآخ��ر م��ا ت��سّ

الريا�سي��ات.

الت��سي��ات  م��ن  ع��دد  اىل  ال�ر�س��ة  ت��سل��ت  وحي��ث 
املتعلق��ة  والعي���ب  امل�س��اكل  بدرا�س��ة  ال�س��ر  اأهّمه��ا:  كان 

بالرنامج والتي مت مناق�ستها من ِقَبل اأحد اأع�ساء هيئة 
التدري���س يف كلي��ة العل���م بجامع��ة احل�س��ن, لُي�س��ار بعَدها 
اىل اإع��داد تقري��ر بذل��ك, م��ع احلف��اظ عل��ى اأحقّي��ة جامع��ة 
احل�س��ن بن�س��ره, وتزوي��د اجلامع��ات احلك�مي��ة واخلا�س��ة 
بنتائ��ج و ت��سي��ات الدرا�س��ة, وعم��ل ُوَر���س ت�َع�ّي��ة به��ذه 
الأخط��اء لي�س��ار اىل تفاديه��ا �س���اء بالتدري���س اأو البح��ث. 
وت�س��كيل جلن��ة عل��ى م�س��ت�ى اجلامع��ات الأردني��ة لدرا�س��ة 
اإمكاني��ة تط�ي��ر برجمي��ة بديل��ة م��ن خ��ال تق��دمي طلَ��ب 

ل�سن��دوق البح��ث العلم��ي يدع��م تط�يَره��ا.

ور�سة عمل يف اجلامعة بعنوان
(( MATLAB and it’s Applications ))

حت��ت رعاي��ة مع��ايل وزي��ر التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي 
اجلامع��ة,  رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  وبح�س���ر 
ومدي��ر مكت��ب مِتب����س ال�طن��ي الدكت���ر اأحم��د اأب��� الهيج��اء, 
ور�س��ة  اجلامع��ة  يف  ُعق��دت  وامل�س��اركن.  الكلي��ات,  وعم��داء 
 E-Learning and ICT Based(:بعن���ان الدولي��ة  العم��ل 

      .)learningOpportunities and Strategies

اإىل  ال�ر�س��ة  احلالي��ة  الجتاه��ات  فه��م  اىل  ته��دف  والت��ي 
الإلك��توين  بالتعّل��م  يتعل��ق  فيم��ا  احلالي��ة  الجتاه��ات  فه��م 
وتكن�ل�جي��ا املعل�م��ات والت�س��الت م��ن حي��ث حتدي��ث التعلي��م 
والتعلم, والطاع على كيفية و�سع اجلامعات لا�ستاتيجيات 
املتعلق��ة بالتعل��م اللك��توين, وم��دى ج���دة الرام��ج التعليمي��ة 
وتطبيقاته��ا يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل, ودرا�س��ة التحدي��ات 
واملع�ق��ات الت��ي ت�اجهه��ا بع���س ال��دول يف تطبيق و�س��ائل التعلم 

اللك��توين, واكت�س��اب اخل��رات التعليمي��ة وتق�ميه��ا.

التعّل��م  نح���  التح���ل  القي�س��ي:»اإن  عل��ي  الدكت���ر  وق��ال 
اللك��توين اأ�سب��ح خي��اراً ا�س��تاتيجياً يف خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات 
التعليمي��ة حي��ث حظ��ي باهتم��ام كب��ر يف الآون��ة الخرة, و�س��هد 
امليدان التب�ي العديد من مبادرات التعلم اللكتوين, ون�سر 

والدرا�س��ات  البح���ث  م��ن  الكث��ر 
العلمي��ة يف ه��ذا ال�س��اأن الأم��ر ال��ذي 
ثقافت��ه  ون�س��ر  تطبيق��ه  اىل  اأدى 
دع��ى  مم��ا  امل�س��ت�يات,  خمتل��ف  يف 
القائم��ن عل��ى ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات اإىل 
مت  م��ا  اىل  التع��رف  عل��ى  العم��ل 
وال�س��عي  املج��ال,  ه��ذا  يف  حتقيق��ه 
دع��م  يف  فاعليت��ه  درج��ة  لقيا���س 
الأداء التعليم��ي مب��ا يحق��ق التح���ل 

املن�س���د«.

التعل��م  اأن  القي�س��ي  واأ�س��اف 
املختلف��ة  وتطبيقات��ه  اللك��توين 
تعليمي��ة  بيئ��ة  تك�ي��ن  يف  اأ�س��هم 

تفاعلي��ة حمف��زة للتعل��م والإب��داع وتنمي��ة امله��ارات واخل��رات, 
ووف��ر خمرج��ات عالي��ة اجل���دة لل��س���ل اإىل مع��امل التعلي��م 
امل�س��تقبلية ح�س��ب تطلع��ات النظ��ام التعليم��ي ال��ذي ي�س��عى اىل 

والفاعلي��ة. الكف��اءة 

م�س��روع  دور  ع��ن  الهيج��اء  اأب���  حت��ّدث  اآخ��ر  جان��ب  وم��ن 
اإيرا�سم����س بلَ���س يف تط�ي��ر قط��اع التعلي��م الع��ايل يف ال��دول 
ال�س��ريكة خا�س��ًة الأردن, وت�س��جيع التق��ارب ب��ن اأنظم��ة التعلي��م 
الع��ايل يف ال��دول ال�س��ريكة يف جم��ال التعلي��م الع��ايل, بالإ�ساف��ة 
الأردن,  يف  الأكادميي��ة  امل�ؤ�س�س��ات  ب��ن  التع��اون  ت�س��جيع  اإىل 
وحت�س��ن ن�عي��ة التعلي��م ومه��ارات العامل��ن يف جم��ال التعلي��م 

الع��ايل.

و مت عق��د ه��ذه ال�ر�س��ة يف كلي��ة الب��تا لل�س��ياحه والآث��ار/
البتا, بالتعاون مع مكتب الحتاد الأوروبي )اإيرا�سم��س بلَ�س 
الدويل(, حيث بلغ عدد امل�ساركن فيها )80( م�سارك من )29( 
دولة اأجنبية وعربية, وا�ستمرت ال�ر�سة مدة ي�من مت خالها 
مناق�سة اأوراق عمل خا�سة بالتعّلم اللكتوين, وال�ستفادة من 
جتارب الدول الأوروبية امل�س��اركة بهذا اخل�س��س وتنفيذها يف 

البلدان النامية.

ور�سة عمل يف اجلامعة مل�رشوع ايرا�سمو�س ْبَل�س الدويل
عن التعلم اللكرتوين 

اأقام��ت اجلامع��ة وبالتع��اون م��ع جمعي��ة مع��ان اخلري��ة 
و�س��ركة زي��ن الدولي��ة لا�س��تثمارات والتدري��ب ور�س��ة عم��ل 
تدريبي��ة ل���� »تاأهي��ل املذيع��ن واأ�س���س الإلق��اء« والت��ي ته��دف 
اإىل تق��دمي الأ�س���س وال��س��ائل العام��ة ح���ل مه��ارات التعامل 
مع و�س��ائل الإعام امل�س��م�عة واملرئية, وطرح اآليات التفاعل 
م��ع الكام��را واملايكروف���ن والإع��داد واحل���ار والت�ا�سل مع 
امل�س��اهدين لتمك��ن الطلب��ة م��ن النخ��راط يف �س���ق العم��ل.

ماهّي��ة  ومنه��ا:  ع��دة  حم��اور  عل��ى  ال�ر�س��ة  ورك��زت 
الإع��ام, الت�س��ال, خ�سائ���س املرا�س��ل التليفزي�ين, املرا�س��ل 
والكام��را, واكت�س��اب مه��ارات اإدارة احل���ار والإع��داد اجلي��د 
للعم��ل التلفزي���ين, و اإعط��اء الت�س���ر الكامل لق�الب العمل 

التلفزي���ين وطريق��ة اإدارة ك���ل برنام��ج . 
وكم��ا ت�سمن��ت ال�ر�س��ة اإر�س��ادات ت��س��ح خ�سائ���س املذي��ع 
الناج��ح وكي��ف ي�ؤث��ر يف املتلق��ي معتم��داً على الذكاء, �س��رعة 
كمخ��ارج  اخلطاب��ي  الأداء  ع��ن  درو���س  وكذل��ك  اخلاط��ر, 
اللف��ظ وق�اع��د الأداء الناج��ح, وف��ن الإلق��اء ودرو���س ع��ن 
واملناق�س��ة  الأف��كار  التق��اط  بط��رق  والهتم��ام  ال�س���ت, 
والتحذي��ر م��ن مزال��ق الإع��ام واأخط��اء بع���س املتحدث��ن.
ويف نهاي��ة ال�ر�س��ة مت تدري��ب الطلب��ة عل��ى قراءة ن�س��رات 
الأخب��ار, بالإ�ساف��ة اإىل التع��ّرف اىل الأخط��اء ال�س��ائعة يف 
الإلقاء, و التدريب على تنظيم النف�س وال�قفات, وطبقات 

ال�س���ت واملهارات ال�س�تية املختلفة.

ور�سة عمل يف جامعة احل�سني بعنوان
)تاأهيل املذيعني واأ�س�س الإلقاء( 
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رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  ا�س��تقبل 
اجلامع��ة يف مكتب��ه ال�س��فر الفرن�س��ي يف عم��ان دافي��د 
برت�لتي , وذلك لبحث اآفاق التعاون الثقايف والعلمي  
ب��ن جامع��ة احل�س��ن ب��ن ط��ال واجلامعات الفرن�س��ية 

وتفعي��ل اتفاقي��ات التع��اون املَ�قع��ة ب��ن اجلانب��ن0
م�س��اعر  ع��ن  وّع��ر  بال�سي��ف  القي�س��ي  ورّح��ب 
التع��اون  اأُط��ر  �سم��ن  تاأت��ي  والت��ي  بزيارت��ه,  ال�س��رور 
املج��الت  يف  الفرن�س��ية  وال�س��فارة  اجلامع��ة  ب��ن  م��ا 
الأكادميي��ة, وم��ن اأج��ل تعزي��ز التع��اون ب��ن امل�ؤ�س�س��ات 
يف البلدي��ن وتعزي��ز تخ�س�س��ات )ال�س��ياحة وال��تاث 

والجتماعي��ة(.  الإن�س��انية  والعل���م  الثق��ايف 
العلمي��ة  التخ�س�س��ات  اأه��م  القي�س��ي  وا�س��تعر�س 
من��ذ  ُطِرح��ت  الت��ي  للجامع��ة  امل�س��تقبلية  وامل�س��اريع 
�سدور الإرادة امللكية ال�سامية بتاأ�سي�س اجلامعة والتي 

ي��ز واإنتاجي��ة املجتم��ع.   �س��عارها ال�س��عي نح��� التمُّ
كم��ا مت م��ن خ��ال ت�قي��ع التفاقي��ة تق��دمي دع��م 
للدرا�س��ات  الأنب��اط  »مرك��ز  خمت��ر  ب��ن  ال�س��راكة 

اتفاقية تعاون بني ال�سفارة الفرن�سية وجامعة احل�سني بن طالل

الأثري��ة / كلي��ة ال�س��ياحة و الآث��ار« التاب��ع للجامع��ة  و»املرك��ز 
ال�طن��ي للبح���ث العلمي��ة اأركياوري���ن بيئ��ة ال�س��رق الق��دمي 
وجمتمعات��ه IFPO« التاب��ع جلامع��ة لي���ن 2, بالتع��اون م��ع 

املعه��د الفرن�س��ي لل�س��رق الأدن��ى. 
تعزي��ز  يف  �ست�س��اهم  والت��ي   - التفاقي��ة  ت�قي��ع  وح�س��ر 
ودع��م خمرج��ات التعلي��م يف اجلامع��ة - كل من حمافظ معان 
ومدير �س��رطة املحافظة و الرئي���س التنفيذي ل�س��ركة تط�ير 

مع��ان ورئي���س البلدي��ة وع��دد م��ن احل�س���ر املهتم���ن. 

اجلامع��ة  رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  وق��ع 
وال�سيد فرا�س با�سمة ممثل م�ؤ�س�سة فرا�س با�سمة لأنظمة 
التحك��م, اتفاقي��ة يت��م مب�جبه��ا ت�سمي��م وبن��اء وت�س��غيل ونقل 
امللكي��ة ملحط��ة ت�لي��د طاق��ة كهربائي��ة م��ن الطاق��ة ال�سم�س��ية.  
حي��ث مت تاأهي��ل م�ؤ�س�س��ة فرا���س با�س��مة )ب�سفت��ه ع�س��� 
مل�س��روع  الأمريك��ي(   »Hecate Energy« ائت��اف  يف 
الطاق��ة ال�س��تثمارية و الت��ي ته��دف لإن�س��اء حمط��ة لت�لي��د 
الكهرب��اء م��ن الطاق��ة ال�سم�س��ية وبق���ة 3 ميج��ا وات لتغطي��ة 
الكهربائي��ة,  الطاق��ة  ا�س��تهاك  م��ن  اجلامع��ة  احتياج��ات 

وب�س��عر اأق��ل بكث��ر م��ن �س��عر �س��راء الطاق��ة احل��ايل. 
و ال��ذي ب��دوره �س���ف يحق��ق وف��ًرا يف فات���رة الكهرب��اء  مب��ا 
ل يق��ل ع��ن �س��بعن باملائ��ة م��ن مق��دار الفات���رة احلالي��ة, ومبا 

يقارب �سبعمائة األف دينار �سن�ياً. 
لع�س��ر  �ست�س��تمر  التفاقي��ة  ُم��دة  اأن  بالذك��ر  واجلدي��ر 
�س��ن�ات ت���ؤول بعده��ا ملكي��ة املحط��ة بكامل اإنتاجه��ا للجامعة, 
والت��ي �س��تقام داخ��ل احل��رم اجلامع��ي و عل��ى م�س��احة تق��در 

بح��دود اخلم�س��ن دومن��اً.
وا�س��تطاعت اجلامع��ة م��ن خ��ال هذه التفاقي��ة بالإ�سافة 
اىل ال�فر املايل املتحقق �سن�ياً, احل�س�ل على جمم�عة من 
المتي��ازات الإ�سافي��ة املتعلق��ة باإن�س��اء حمط��ة بحثي��ة للر�س��د 
اجل���ي وبكاف��ة مك�ناته��ا, وحمط��ة لبح���ث الطاق��ة بكاف��ة 
معداته��ا واأنظمته��ا و تاأثي��ث مرك��ز الطاق��ة وتزوي��ده بكاف��ة 
الأجه��زة الإلكتوني��ة والكهربائي��ة والتقني��ة الازمة لعمله.

اتفاقية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�سم�سية يف جامعة احل�سني

يف  اجلامع��ة  رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  ا�س��تقبل 
مكتبة ي�م اأم�س يف معان �سم� المرة دانا فرا�س والدكت�ر طال 
اأب��� غزال��ه رئي���س جمتم��ع ط��ال اب��� غزال��ه للمعرف��ة, و بح�س���ر 
مب��ادرات  �سم��ن  مع��ان  حمافظ��ة  و�س��خ�سيات  وجه��اء  م��ن  ع��دد 

اأطلقته��ا جمم�ع��ة ط��ال اب��� غزال��ه.
وناق���س يف اللق��اء الدكت���ر عل��ي القي�س��ي م��ع احل�س���ر الك��رام 
اأو�ساع اجلامعة والروؤى و اخلطط امل�ستقبلية ومنها  كيفية جذب 
الطلب��ة للدرا�س��ة يف اجلامع��ة م��ن خ��ال ط��رح تخ�س�س��ات جدي��دة 
وبرام��ج  الأردن  خ��ارج  اأو  داخ��ل  �س���اء  العم��ل  �س���ق  يف  مطل�ب��ة 
للدرا�س��ات العلي��ا, وكذل��ك التكي��ز عل��ى تفعي��ل دور اجلامع��ة يف 
خدم��ة املجتم��ع املحل��ي م��ن خ��ال ال�س��تفادة م��ن الك���ادر امل�ؤهل��ة 
ا�ست�س��ارات  وتق��دمي  ال�س��بابي  القط��اع  وتاأهي��ل  لتدري��ب  لديه��ا 
ودورات و ور���س عم��ل ت�س��اعدهم يف بن��اء قدراته��م والنخ��راط يف 

�س���ق العم��ل.
م��ن جان��ب اآخ��ر حت��دث الدكت���ر ط��ال اب��� غزال��ه ع��ن اأه��داف 
املراك��ز الت��ي مت تاأ�سي�س��ها يف جامع��ة احل�س��ن وحمافظ��ة مع��ان 
ومنها تقدمي ا�ست�سارات ودرا�سات مل�ساريع املجتمع املحلي, وتنمية 
وتط�ي��ر املجتمع��ات التجاري��ة وال�سناعي��ة يف مع��ان, وبن��اء  خرات 

ومه��ارات القط��اع ال�س��بابي يف اجلان��ب التقن��ي واملع��ريف.

وخ��ال اللق��اء مت ت�قي��ع اتفاقي��ة تع��اون م��ع جمم�ع��ة ط��ال 
الدرا�س��ات  يف  متخ�س���س  مرك��ز  للمعرف��ة  لإن�س��اء  غزال��ة  اب��� 
“مرك��ز  م�س��مى  حت��ت  وال�س��تاتيجية  والتعليمي��ة  القت�سادي��ة 
ط��ال اأب��� غزال��ة للدرا�س��ات وال�ست�س��ارات” م��دة خم���س �س��ن�ات, 
يعم��ل عل��ى درا�س��ة امل�س��اريع والقتاح��ات املقدم��ة لغاي��ة اعتماده��ا 

وو�س��ع اخلط��ة التنفيذي��ة له��ا.
ويف خت��ام اللق��اء �س��لم القي�س��ي دروع اجلامع��ة ل�س��م� الم��رة 

دان��ا فرا���س والدكت���ر ط��ال اب��� غزال��ه.

توقيع اتفاقية مع جمتمع اأبو غزاله للمعرفة 
بح�سور �سمو األمرية دانا فرا�س يف جامعة احل�سني

توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة احل�سني واملجل�س الثقايف الربيطاين
وّق��ع الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة, وال�س��يدة م��ي اأب��� حمدي��ة نائ��ب مدي��ر املجل���س الثق��ايف الريط��اين 

اتفاقي��ة تنفي��ذ امل�س��روع التدريب��ي »امل�اطن��ة الفاعل��ة« لدع��م حمل��ة »ه��ي للرمل��ان«.
واأت��ى ه��ذا امل�س��روع �سم��ن اأه��داف وفل�س��فة اجلامع��ة نح��� تنمي��ة املجتمع��ات املحلي��ة يف حمافظ��ة مع��ان, واإتاح��ة فر���س 

التدري��ب الن�عي��ة لل�س��باب للم�س��اهمة يف اإح��داث التغي��ر الإيجاب��ي يف جمتمعه��م املحل��ي.
وم��ن خ��ال ه��ذا امل�س��روع - ال��ذي اأ�س��رف عل��ى تنفي��ذه مرك��ز الدرا�س��ات وال�ست�س��ارات وتنمي��ة املجتم��ع يف اجلامع��ة - يت��م 
تدريب )100( �س��اب و�س��ابة يف حمافظة معان اأعماُرهم تتاوح بن )18- 25( �س��نة على مهارات وقيم امل�اَطنة الفاعلة ذات 
امل�سم�ن الإيجابي التي تعتمد اأدوات احل�ار واملناق�سة وقب�ل الراأي وحرية التعبر وك�سب التاأييد واملنا�سرة من اأجل بناء 

قدرات ال�س��باب للم�س��اهمة يف ن�س��ر ال�عي وتغير الجتاهات نح� م�س��اركة املراأة ال�سيا�س��ية يف حمافظة معان.
واأت��اح ه��ذا امل�س��روع وف��ق ال�س��روط املرجعي��ة لختي��ار املب��ادرات ال�س��بابية الت��ي �س��يعتمدها مرك��ز الدرا�س��ات وال�ست�س��ارات 
وتنمية املجتمع املعني مبتابعة وتقييم جميع مراحل امل�سروع الفر�سَة لل�سباب لإطاق مبادرات ن�عية تعمل على حت�سن 

اجتاه��ات اأف��راد املجتم��ع املحل��ي نح��� دع��م فر���س امل��راأة يف حمافظ��ة مع��ان لل��س���ل اىل الرمل��ان.
ومن هنا؛ فاإنه ومن خال تنفيذ م�سروع امل�اَطنة الفاعلة لدعم حملة » هي للرملان - م�س�ؤوليتنا م�سلحتنا« بال�سراكة 
مع املجل���س الثقايف الريطاين �س���ف ي�س��هم يف التعامل ب�عي واإيجابية لتجاوز املعيقات الأ�سا�س��ية مل�س��اركة املراأة ال�سيا�س��ية 

يف املجتمع املحلي.
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تع��د حمط��ة اإذاع��ة »�س���ت اجلن���ب« 
اأول اإذاع��ة جمتمعي��ة يف الأردن ت�ؤ�س���س 
خ��ارج العا�سم��ة »عمان« وتعتمد الإذاعة 
التخطي��ط العلم��ي يف تق��دمي خدم��ات 

اإعامي��ة تنم�ي��ة للمجتم��ع املحل��ي.
معظ��م  اإىل  الإذاع��ة  ب��ث  ي�س��ل 
م��ن  واأج��زاء  مع��ان  حمافظ��ة  مناط��ق 
تعتم��د  والطفيل��ة,  العقب��ة  حمافظت��ي 
ف��رق  اإىل  اإ�ساف��ة  مهن��ي  عم��ل  فري��ق 
م��ن املتط�ع��ن م��ن املجتمع��ات املحلي��ة 

اجلامع��ة. وطلب��ة 
ور�س��التها  الإذاع��ة  فل�س��فة  تعتم��د 
اإعام��ي  حمت���ى  تط�ي��ر  الإعامي��ة 
يف  ي�س��اهم  و  املحلي��ة  للتنمي��ة  �سدي��ق 
التغي��ر الجتماع��ي والثق��ايف اليجاب��ي 
وتفعيل وظيفة الدور الرقابي لاإعام 
املحل��ي ومتثي��ل ال��راأي الع��ام وحتفي��زه 
جان��ب  اإىل  اليجابي��ة,  امل�س��اركة  عل��ى 
ت�ف��ر من��راً حملي��اً للجمي��ع للتعب��ر 
ع��ن مطالبه��م ووجه��ات نظرهم وتنمية 
ثقاف��ة اح��تام الختاف والراأي الأخر 
املعل�م��ات  عل��ى  احل�س���ل  يف  واحل��ق 

واملعرف��ة.
ترف��ع  الت��ي  الإذاع��ة  ا�س��تطاعت 
�سعار » املعرفة ق�ة » تقدمي ق�سة جناح 
لإع��ام املجتمع��ات املحلي��ة م��ن خ��ال 
والتفاع��ل  وامل�س��اركة  التاأث��ر  حج��م 
اليجاب��ي م��ن قب��ل املجتمع��ات املحلي��ة, 

وت�س��م:
�سعب�ة الت�سال التنم�ي )الذاع�ة التنم�ي�ة(	 
�سعب�ة الرامج وامل�ساريع التنم�ي�ة	 

جم��ال  يف  اخلط��ط  عل��ى  الإ�س��راف  عل��ى  ال�س��عبتان  تق���م 

وت�س��عى اإل���ى حتقي��ق ر�سال���ة الإع��ام التنم���ي بن�س��ر 
املعرف�ة وال�عي وخلق ثقاف�ة �سديق�ة للتنمي�ة يف اأو�ساط 
ال�س��باب الأردين يف حمافظ��ة مع��ان؛ باعتباره��م الطاق���ة 
الق��ادرة  عل��ى التغي��ر الإيجاب��ي والتحدي��ث, ومتكينه��م 
ع��ن طري��ق الإع��ام والت�س��ال اجلماه��ري م��ن التفاع��ل 
وامل�س��اركة الإيجابي���ة يف العملي��ات التنم�ي��ة , م��ن خ��ال 
التع��رف اإىل احلاج��ات والت�س��دي للتحدي��ات التنم�ي���ة 
يف املج��الت الجتماعي���ة والقت�سادي���ة والثقافي���ة الت��ي 

ت�اجهه��ا املجتمع��ات املحلي���ة.

الت�س��ال التنم���ي م��ن خ��ال اإدام���ة ت�س��غيل الذاع���ة التنم�ي��ة 
)�س���ت اجلن���ب( وتنفي��ذ برام��ج اأخ��رى ت�س��تفيد م��ن تطبيق��ات 

التنم���ي. الإع��ام 

اإذاعــــة »�ســـوت الـجــنـــــوب«

م�رشوع حمطـة النتاج التلفزيوين 
املجتمعيـة 

بالتع��اون  امل�س��روع  ه��ذا  اجن��از  اجلامع���ة  ا�س��تطاعت 
 )IMS( والتم�يل من قبل م�ؤ�س�س���ة دعم العام الدولي���ة

وه��ي م�ؤ�س�س��ة دينماركي���ة.
فيدي����  انت��اج  وح��دة  باإن�س��اء  امل�س��روع  ُيلخ���س 
الأول���ى  املرحل���ة  تك���ن  اأن  ت�سل��ح  �سغ��رة,  تلفزي���ين 
لإن�س��اء حمط��ة تلفزي���ن جمتمع��ي حمل��ي, حي��ث تعتم��د 
ه��ذه ال�ح��دة الإنتاجي���ة التكن�ل�جي��ا الرقمي���ة اجلدي��دة 

يف اإنت��اج الرام��ج والأف��ام ال�ثائقي���ة الت��ي ُتعن��ى باأول�ي��ات 
واهتمامات املجتمعات املحلي�ة والتي ت�سلح للبث من خال  
حمط��ات التلفزي���ن, وم��ن خ��ال العرو�س اخلا�س���ة اأو التي 
ي�سل��ح ت�زيعه��ا عل��ى �س��كل اأقرا���س مدجم���ة وبكل��ف زهي��دة 
اأو بثه��ا م��ن خ��ال قن��اة خا�س���ة عل��ى �سبك���ة الإنتن��ت, واأقيم 
ال�س��تدي� التلفزي���ين عل��ى م�ساح���ة ع)125م2( وف��رت ل��ه 
وتتطلع اجلامع���ة اإىل هذا امل�س��روع اأن يك�ن اخلط�ة الأوىل 
لإطاق اأول تلفزي�ن جمتمع حملي يف الأردن بعد ا�ستكمال 

بع���س املتطلب��ات الازم���ة.
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رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  ال���دكت�ر  الأ�س��تاذ  ا�ستقب���ل 
اجلامعة يف مكتبه اأع�ساء م�ن الهيئتي�ن التدري�سي�ة 
و الإدارية يف كلي���ة ال�سيدلة يف اجلام���عة الأردن���ية , 
مهنئن و مباركن للدكت�ر القي�سي بتعيينه رئي�س�اً 

جلامع��ة احل�س��ن ب��ن طال. 
�س��كره  ع��ن  له��م  ُمعرب��اً  بال�ف��د  القي�س��ي  ورّح��ب 
وتقدي��ره له��ذه اللفت��ة الكرمي��ة, والت��ي ت��دّل عل��ى 
امل�ساعر احلميمة التي يحملها وفد كلية ال�سيدلة. 
ال�ف��د بعم��ل ج�ل��ة داخ��ل احل��رم اجلامع��ي  وق��ام 
ا�س��تملت عل��ى بع���س املراف��ق كاإذاع��ة �س���ت اجلن���ب 
الدرا�س��ات  ملرك��ز  التاب��ع  الأردين  الك���ري  واملرك��ز 

وال�ست�س��ارات و تنمي��ة املجتم��ع.
ويف نهاي��ة اللق��اء مت تب��ادل ال��دروع والإه��داءات م��ن 

ِقَبل الطرفن.  

بحث��ت جلن��ة التبي��ة والتعلي��م والثقاف��ة ملجل���س الن���اب 
برئا�س��ة النائ��ب الدكت���ر حمم��د احلاج مع رئي���س واأع�ساء 
الهيئتن التدري�سية والإدارية جلامعة احل�سن بن طال 
اأب��رز التحدي��ات وامل�س��اكل الت��ي ت�اجهه��ا اجلامع��ة به��دف 

اإيج��اد مقتح��ات وحل���ل ومتابعته��ا م��ع اجله��ات املعنية.
ل قّدمه رئي���س اجلامعة  وا�س��تمعت اللجنة اإىل �س��رح مف�سّ
الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي ح���ل اأب��رز التحدي��ات الت��ي 
الت��ي  الإجن��ازات  واأب��رز  م�س��رتها  يف  اجلامع��ة  ت�اج��ه 
حققته��ا يف ع��دد م��ن اجل�ان��ب , به��دف ال�ق���ف عل��ى تل��ك 
التحدي��ات وال�س��عي نح��� اإيج��اد حل���ل له��ا بالت�ا�س��ل م��ع 

اجله��ات املعني��ة. 
وبح�س��ب م��ا ذك��ر القي�س��ي ف��اإن اأب��رز تل��ك التحدي��ات تتمثل 
بالعجز املايل ال�سن�ي و�سعف اإيرادات اجلامعة وا�ستنزاف 
الرواتب ملجمل امل�ازنة وانخفا�س ن�سبة الطلبة امل�سجلن 
يف العاَمن املا�سين مقارنة بالأع�ام ال�سابقة لها, م�ؤكداً 
ل�س��د  املالي��ة  ن�س��بة خم�س�س��ات اجلامع��ة  زي��ادة  �س��رورة 
العج��ز اإىل جان��ب الت�س��ريع يف تنفي��ذ �سل�س��لة م��ن امل�س��اريع 
ال�س��تثمارية الراف��دة ذات امل��ردود الع��ايل مث��ل م�س��اريع 
الع��ام  نهاي��ات  تبنته��ا اجلامع��ة  الت��ي  ال�سم�س��ية  الطاق��ة 

املا�س��ي 2015.
وب��ّن القي�س��ي لّلجن��ة الزائ��رة اأن الأم���ر ب��داأت بالتح�س��ن 
تدريجي��اً يف امل�س��اَرين الأكادمي��ي والعلم��ي للجامع��ة بع��د 

فتح باب املَِنح وح�افزها لأبناء ال�س��مال وال��س��ط , واتخاذ �سل�س��لة 
م��ن الإج��راءات الأكادميي��ة والإداري��ة الت��ي هدف��ت جل��ذب اأك��ر 
ع��دد م��ن الطلب��ة م��ن داخ��ل وخارج اململكة, م�س��راً اإىل الدور املهم 
ملجل���س الن���اب يف دع��م وتعزي��ز وا�س��تقرار جامع��ة احل�س��ن م��ن 

خ��ال مناق�س��ة ومتابع��ة املقتح��ات املقدم��ة.
م��ن جان��ب اآخ��ر ناق���س رئي���س اللجن��ة الدكت���ر حمم��د احل��اج �س��بل 
تعزي��ز دور اجلامع��ة م��ن خ��ال افتت��اح تخ�س�س��ات جدي��دة ت�س��هم 
يف رف��د اجلامع��ة مالي��اً؛ كتخ�س�س��ات الط��ب وال�سيدل��ة وعل���م 
التاأهي��ل وط��ب الأ�س��نان, وحت�س��ن خمرج��ات التعلي��م, اإ�ساف��ة اإىل 

م�س��روع امل�ست�س��فى التعليم��ي.
املقتح��ات  مبتابع��ة  اللجن��ة  وع��دت  الجتم��اع  نهاي��ة  ويف 
والت��سيات التي متت مناق�ستها والت�افق عليها مع وزير التعليم 

الع��ايل ورئا�س��ة احلك�م��ة.

)) تربية النواب (( تناق�س حتديات جامعة احل�سني

وفد من كلية ال�سيدلة يف اجلامعة الأردنية يزور اجلامعة 

اجلامع��ة  رئي���س  ق��ال 
عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ 
اأزم��ة  هن���اك  اإن   « القي�س��ي: 
اجلامع��ة  تعي�سه���ا  مالي��ة 
اأع��داد  انخفا���س  ّج��راء 
الطلب��ة وخا�س��ة يف ال�س��ن�ات 
الأخ��رة , و وج���د مدي�ني��ة 
تبل��غ قرابة 7,5 ملي�ن دينار, 
اجلمي��ع  م��ن  يتطل��ب  م��ا 
اجلامع��ة  م��ع  ال�ق���ف 

. » ودعمه��ا

خ��ال  القي�س��ي  واأ�س��اف 
يف  اأقي��م  �سحف��ي  م�ؤمت��ر 
خط��ًة  »هن��اك  اأن  اجلامع��ة 

�س��تق�م اإدارة اجلامع��ة عل��ى تَبّنيه��ا وتنفيذه��ا يف اأ�س��رع وق��ت 
ممكن , تهدف اإىل زيادة الدخل املايل للجامعة والعمل على 
حت�سن ال�اقع التعليمي والأكادميي والإداري فيها«, مبّيًنا 
اأن اأعداد الطلبة يف اجلامعة قد انخف�ست من قرابة ع�سرة 
اآلف طال��ب وطالب��ة ع��ام 2010 اإىل �س��تة اآلف وثاثمائ��ة 
وخم�س��ن طالب��اً وطالب��ة يف الع��ام احل��ايل! الأم��ر ال��ذي اأّث��ر 

ب�س��كل �س��لبي عل��ى واقعه��ا امل��ايل.

واأ�س��ار القي�س��ي اىل اأن م��ن اأه��م الأول�ي��ات الت��ي �س��تق�م 
اجلامع��ة عل��ى تنفيذه��ا ه��� زي��ادة ع��دد الطلب��ة الدار�س��ن يف 
اجلامعة, من خال اإيجاد ح�افز وع�امل ت�سجيعية مائمة 
للطلب��ة للدرا�س��ة يف اجلامع��ة وال�س��تقرار فيه��ا وا�س��تحداث 
كليات وتخ�س�سات جديدة, اإ�سافة اإىل ت�سجيعهم للح�س�ل 
عل��ى مكاف��اآت مالي��ة ع��ر ت�ف��ر فر���س عم��ل م�ؤقت��ة له��م 

داخ��ل اجلامع��ة م��ن خ��ال العمل يف م�س��اريعها.

العلم��ي يف اجلامع��ة وم��دى  البح��ث  اأهمي��ة  اإىل  واأ�س��ار 
البح��ث  اأن  التعليم��ي فيه��ا, م�ؤك��ًدا  ال�اق��ع  انعكا�س��ه عل��ى 
بامل�س��ت�ى املطل���ب, واأن هن��اك  العلم��ي يف اجلامع��ة لي���س 

خط��ة �س��يتم تنفيذه��ا يف ه��ذا اجلان��ب بالت�س��ارك م��ع بع���س 
اجلهات ومنها:  وزارة التعليم العايل وم�ؤ�س�سة عبد احلميد 
�س���مان واملجل���س الأعل��ى للعل���م والتكن�ل�جي��ا, اإ�ساف��ة اإىل 
�س��ركاء اآخري��ن. وته��دف اإىل الرتق��اء ب�اق��ع البح��ث العلم��ي 

وتط�ي��ره.

تط�ي��ر  عل��ى  التكي��ز  �س��يتم  اأن��ه  القي�س��ي  واأو�س��ح 
اخلط��ط الدرا�س��ية يف اجلامع��ة, للعم��ل عل��ى زي��ادة وحت�س��ن 
واحتياج��ات  يت��اءم  ومب��ا  للطلب��ة  التعليمي��ة  املخرج��ات 
�س��تنفتح  اجلامع��ة  اأن  اإىل  لفًت��ا  اخلارج��ي,  العم��ل  �س���ق 
عل��ى املجتم��ع املحل��ي يف املحافظ��ة م��ن خ��ال اإيج��اد �س��راكة 
حقيقي��ة واإيجابي��ة تنعك���س ب�س��كل اإيجاب��ي عل��ى املجتمع��ات 

واجلامع��ة. املحلي��ة 

و�س��دد القي�س��ي عل��ى اأن��ه ل��ن يك���ن هن��اك جتدي��د لعق���د 
م��ن تنته��ي خدماته��م يف اجلامع��ة اإل يف احل��الت ال�سروري��ة 
الت��ي تتطل��ب جتدي��د العق�د فيه��ا م�سلحة للجامعة, م�ؤكدا 
اأن اجلامعة �ستعمل على حت�سيل كافة الذمم املالية املتتبة 
على املتعهدين واملبتعثن والذين ترتبت عليهم مبالغ مالية 

ج��راء ع��دم التزامه��م بالتفاقيات امل�قعة معهم .

القي�سي : خطة لتجاوز الواقع املايل جلامعة احل�سني 
وزيادة عدد الطلبة يف ظل الظروف املالية ال�سعبة
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حت��ت رعاي��ة الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة , 
اأقيمت يف ال�سالة الريا�سية يف اجلامعة املباراة النهائية لبط�لة 
كرة الطاولة , والتي �سارك فيها العديد من اجلامعات احلك�مية 

و اخلا�سة. 

وج��اءت ه��ذه البط�ل��ة م��ن خ��ال تنظي��م الحت��اد الريا�س��ي 
الريا�س��ي  لاحت��اد  الريا�سي��ة  )ال��دورة  الأردني��ة  للجامع��ات 
للجامع��ات الأردني��ة 2016( ويف خمتل��ف الألع��اب الريا�سي��ة والت��ي 
اأقيم��ت حت��ت رعاي��ة �ساحب��ة ال�س��م� امللك��ي الأم��رة �س��مية بن��ت 

احل�س��ن.

ث��اث  و�س��ط م�س��اركة  والندي��ة  بالإث���ارة  البط�ل��ة  وات�س��مت 
ع�س��رة جامع��ة حك�مي��ة و خا�س��ة, و ج��اءت نتائ��ج املباري��ات كم��ا 
يلي: فردي طالبات, الدور النهائي: ف�ز تيماء ي��سف )اجلامعة 
الردني��ة( عل��ى عن���د اجلن��دي )جامع��ة الم��رة �س��مية( بنتيج��ة 
)3- �سف��ر(. ِف��َرق طالب��ات, ال��دور النهائي: ف�ز اجلامعة الردنية 
عل��ى جامع��ة الأم��رة �س��مية )3- �سف��ر( مث��ل اجلامع��ة الردني��ة 
جامع��ة  ومّث��ل  النا�س��ر(,  مه��ا  ي��س��ف,  تيم��اء  ي��س��ف,  )�س���ار 

ح��ا  روا�س��دة,  ت�س��نيم  اجلن��دي,  )عن���د  �س��مية  الم��رة 
برهم,اآمن��ة احلكي��م(. ف��ردي ط��اب, ال��دور النهائ��ي: ف���ز 
ع��دي اخلزاعل��ي ) اجلامع��ة الردني��ة ( عل��ى حمم��د العقيلي 
)جامع��ة فيادلفي��ا( )3-2(. ف��رق ط��اب, ال��دور النهائ��ي: 
ف���ز اجلامع��ة الها�س��مية عل��ى جامع��ة العل���م والتكن�ل�جي��ا 
)3- �سفر(, مثل الها�سمية )طارق بني �سامة, رائد غنيم, 
ح�س��ن الغ��امن, عب��د احلاف��ظ قنيب��ي (. ومّث��ل جامع��ة العل���م 
والتكن�ل�جي��ا )عب��د اهلل العم��ري, ادري���س ح��رب, حمم���د 

بطاين��ة, را�س��د ن���ر (. 

 ويف نهاي��ة البط�ل��ة, �س��ّلم من��دوب راع��ي احلف��ل الأ�س��تاذ 
الدكت���ر عم��ر اخل�س��مان عمي��د كلي��ة الهند�س��ة, امليدالي��ات 
يف  امل�س��ارك�ن  ّثم��ن  كم��ا  الفائ��زة,  الف��رق  عل��ى  والك�ؤو���س 
البط�ل��ة دور �س��م� الأم��رة �س��مية احل�س��ن عل��ى رعايته��ا 
ودعمه��ا له��ذه البط���لت واأب��َدوا �س��كرهم جلامع��ة احل�س��ن 

ب��ن ط��ال لحت�س��ان ه��ذه البط�لةفف��ف.

اختتام بطولة كرة الطاولة للجامعات الأردنية يف 
جامعة احل�سني بن طالل

الأكادمي��ي  للت�ا�س��ل  علمي��اً  اإجن��ازاً  احل�س��ن  جامع��ة  اأطلق��ت 
من خال برنامج )EDZANCE(, للطالب عاء م��سى غنيم 
م��ن كلي��ة الهند�س��ة يف اجلامع��ة بالتع��اون م��ع الدكت�ر خالد حمم�د 
دوين��ع م��ن كلي��ة الهند�س��ة. ويه��دف الرنام��ج اإىل تق��دمي خدم��ات 
اأكادميي��ة وت�س���يقية متن�ع��ة لطلب��ة اجلامع��ة تك���ن اأك��ر فعالي��ة 

واأمان��اً و�س��م�لية.
وب��ن الدكت���ر دوين��ع اأن فك��رة برنام��ج  »اإدزان���س« ال��ذي يعت��ر 
ال��س��يلة الأوىل م��ن ن�عه��ا يف الع��امل م��ن حي��ث �س��م�لية اخلدم��ات 
والت�س���ق  للتفاع��ل  و�س��يلة   « اأن��ه  اأي  اجلامع��ات  لطلب��ة  املقدم��ة 
ع��ام,  ب�س��كل  الأكادميي��ة  العملي��ة  خلدم��ة  ّم��م  �سُ ق��د  الأكادمي��ي« 
اإىل ت�ف��ر خدم��ات لطلب��ة اجلامع��ات جتعله��م قادري��ن  ويه��دف 
على اأن يت�ا�سل�ا مع م�ادهم الدرا�س��ية  وب�س��كل م�س��تمر ومتكامل 
و�سهل و�سريع , و ي�سعى خللق مرجع علمي كبر يحت�ي على م�اد 
ومناهج درا�س��ية , وجمم�عة متن�عة من اخلدمات املجتمعة ترفع 

م��ن كف��اءة الطال��ب العلمي��ة .
كف��اءة  ذات  حماي��ة  بنظ��م  يتمي��ز  الرنام��ج  اأن  دوين��ع  ون��ّ�ه 
عالي��ة, وحماي��ة خل�س��سي��ة م�س��تخدميه, و�س��ه�لة النت�س��اب ل��ه 
وا�س��تخدامه خا�س��ًة للطلب��ة, وحري��ة النظ��ر لأي م��ادة م�ج���دة يف 
الرنام��ج م��ن اأي م��كان يف الع��امل. اأم��ا بالن�س��بة للخدم��ات املقدم��ة 
لأع�س��اء الهيئ��ة التدري�س��ية فاإن��ه �س��يتيح له��م الت�ا�س��ل م��ع الطلب��ة 
خ��ارج اأوق��ات ال��دوام الر�س��مي , كاإعطائه��م حما�س��رة ع��ن طري��ق 

غ��رف �سفي��ة افتا�سي��ة , وحتمي��ل ملف��ات خا�س��ة بامل���اد الدرا�س��ية, 
اأو الإع��ان ع��ن واج��ب اأو امتح��ان اأو ن�س��اط. كم��ا �سي�س��هل عملي��ة 
جم��ع اأع�س��اء هيئ��ة تدري�س��ية اآخري��ن يف نف���س التخ�س���س م��ن اأي 
م��كان يف الع��امل للعم��ل كفري��ق بحثي, وعقد دورات تدريبية ملختلف 

التخ�س�س��ات بالتع��اون م��ع نخب��ة املراك��ز التدريبي��ة يف الأردن.
ع��ن اخلدم��ات  غني��م  ع��اء  الطال��ب  اآخ��ر حت��دث  جان��ب  م��ن 
طال��ب  ل��كل  خا���س  ح�س��اب  ومنه��ا:  الرنام��ج  �س��يقدمها  الت��ي 
اأوع�س��� هيئ��ة تدري���س, ومن�س��ة لط��رح الإعان��ات والتعامي��م ون�س��ر 
م�س��تخدميه  الطال��ب, ومتك��ن  ته��م  الت��ي  والأن�س��طة  للفعالي��ات 
م��ن رف��ع امللف��ات وط��رح ال�ستف�س��ارات وتفعي��ل املناق�س��ات, و ت�ف��ر 
ل��اأدوات الأكادميي��ة مث��ل الأجن��دة وج��دول امل�اعي��د والمتحان��ات , 
وبالإ�ساف��ة اإىل وج���د �س���ق اإلك��توين �س��امل ي�ف��ر للطال��ب خدم��ة 
�س��راء امل�س��تلزمات الدرا�س��ية العيني��ة وامل���اد التعليمي��ة م��ع اإمكاني��ة 

الدف��ع اإلكتوني��اً وت��سي��ل املنت��ج ب�س��كل اآم��ن وم�سم���ن.
وم��ن جهت��ه اأ�س��اد الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامعة 
��ز والإجن��از العلم��ي ال��ذي حقق���ه, م�ؤك��داً عل��ى اأن م��ن واج��ب  بالتميُّ
اجلامع��ة حتفي��ز اجلمي��ع عل��ى الإب��داع والبت��كار �س���اًء م��ن اأع�س��اء 
الهيئ��ة التدري�س��ية اأو الطلب��ة, وتعزي��ز ثقته��م يف اأنف�س��هم كاأف��راد 
حتقي��ق  يف  م�س��اهمن  ك�نه��م  والخ��تاع  البت��كار  عل��ى  قادري��ن 
النه�س��ة العلمي��ة لل�ط��ن واجلامع��ة واملجتم��ع, لفت��اً النظ��ر اإىل اأن��ه 
�سيتم ال�ستثمار يف هذا الرنامج بعد انتهاء الفتة التجريبية له. 

اإجناز علمي جديد باإطالق برنامج التوا�سل الأكادميي 
الأول على م�ستوى العامل )EDZANCE(  يف جامعة احل�سني
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�سالة الغائب على ال�سهيد الزيود يف اجلامعة
م�س��اعر  بال��غ  ع��ن  اجلامع��ة  اأ�س��رة  ع��ّرت 
احل��زن والأ�س��ى لإ�ست�س��هاد اإب��ن الأردن الرائ��د 
را�س��د الزي���د عل��ى اإث��ر اإحب��اط الق�ات امل�س��لحة 
والأجه��زة الأمني��ة للعملي��ة الإرهابي��ة لتنظي��م 
داع���س الإرهاب��ي, وبح�س���ر الأ�س��تاذ الدكت���ر 
عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة وعم��داء الكليات 
واأع�ساء الهيئتن التدري�س��ية والإدارية وجمع 

غف��ر م��ن طلب��ة اجلامع��ة.

وق�فه��م  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  واأك��د 
الها�س��مية  وقيادت��ه  ال�ط��ن  خل��ف  الكام��ل 

الامتناه��ي  والعت��زاز  والع�س��كرية,  الأمني��ة  وم�ؤ�س�س��اته 
والفخ��ر الكب��ر بت�سحي��ات الن�س��امى م��ن خمتل��ف الأجه��زة 
اأهمي��ة  اإىل  النظ��ر  له��م لفت��اً  الدع��م  كام��ل  واأن  الأمني��ة, 
م�اجه��ة كل م��ن ُت�ّس���ل ل��ه نف�س��ه تدني���س ال�ط��ن باأعم��ال 

والدي��ن. والع��رف  القان���ن  ع��ن  خارج��ة 

واأ�س��اف اإن ا�ست�س��هاد الرائ��د را�س��د الزي���د يزي��د الأردن 
و�س��عبه تاحم��اً بكاف��ة مك�نات��ه ويق��ف �سفاً واحداً متما�س��كاً 

يف وج��ه كل م��ن ي�س��يء اإىل دينن��ا الإ�س��امي احلني��ف.

العم��ل  النك��راء وه��ذا  ن��ددت اجلامع��ة باجلرمي��ة  وكم��ا 
ب�سل��ة.  الإن�س��انية  اأو  لاإ�س��ام  مي��ت  ل  ال��ذي  الإجرام��ي 
داع��ن  البط��ل  ال�س��هيد  روح  عل��ى  الغائ��ب  �س��اة  واأقيم��ت 
رحمت��ه  ب�ا�س��ع  ال�س��هيد  يتغم��د  اأن  وتع��اىل  �س��بحانه  اهلل 
ور�س�ان��ه وي�س��كنه يف علي��ن م��ن جنات��ه و يله��م اأهل��ه و ذوي��ه 

ال�س��ر وال�س��ل�ان. وحمبي��ه وال�ط��ن 

ورفع��ت الأع��ام الأردني��ة خ��ال ال�قف��ة وهت��ف الطلب��ة 
الأردن  ل��رى  ولءه��م  جمددي��ن  ال�ط��ن  وقائ��د  لل�ط��ن 

الطه���ر.

القي�س��ي رئي���س  الدكت���ر عل��ي  الأ�س��تاذ  ق��ام 
اجلامع��ة برف��ع عل��م الث���رة العربي��ة الك��رى, 
وذل��ك احتف��اًل بالذك��رى املئ�ي��ة لقي��ام الث���رة, 
م��ن  وجم��ع  الرئي���س  ن���اب  ال�س��ادة  وبح�س���ر 
اأع�س��اء الهيئت��ن التدري�س��ية والإداري��ة وطلب��ة 

اجلامع��ة. 
ب��َدوره اأك��د القي�س��ي اأن ه��ذه املنا�س��بة عزي��زة 
عل��ى قل���ب كل ال�س��رفاء, والت��ي ن�س��تذكر فيه��ا 
مك��ة  م��ن  عل���ي  ب��ن  احل�س��ن  ال�س��ريف  طلق��ة 
ث���رة عربي��ة نه�س�ي��ة ور�س��الة  املكرم��ة معلن��اً 

ق�مي��ة خال��دة.
كان��ت  الك��رى  العربي��ة  الث���رة  اأن  واأ�س��اف 
حَمّط اأنظار كل العرب من املفكرين وال�طنين 
اأنح��اء  كل  )وم��ن  جمعته��م  الذي��ن  واملبدع��ن 
الأر���س( اآم��اُل رف��ِع الراي��ة العربي��ة, مطالب��ن 
باحلري��ة والعدال��ة واحلي��اة الأف�س��ل, ولتك���ن 
وحتقي��ق  والأوط��ان  الإن�س��ان  اأج��ل  م��ن  ث���رة 

الع��رب وتطلعاته��م.  طم�ح��ات 

َرفُع علم الثورة العربية الكربى يف جامعة احل�سني

وزارة  يف  الطال��ب  دع��م  �سن��دوق  ادارة  جلن��ة  ق��ررت 
التعالي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي تخ�سي���س مبل��غ 60 دين��اراً 
�س��هرياً للطلبة الذين �س��يتم تر�س��يحهم لا�س��تفادة من منح 
اأبن��اء ال��س��ط وال�س��مال الدار�س��ن يف جامع��ة احل�س��ن ب��ن 

ط��ال وجامع��ة الطفيل��ة التقني��ة.
الدكت���ر  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وزي��ر  وق��ال 
عادل الط�ي�سي, وفقاً لبيان ال�زارة الي�م الأحد, ان الطلبة 
الذين ي�سملهم القرار هم من الدرا�سن على النظام العادي, 
ومب�س��ت�ى ال�س��نة الأوىل ومت قب�له��م للع��ام احل��ايل 2016/ 

 .2017
للمن��ح  اإلكتوني��اً  التق��دم  الطلب��ة  عل��ى  ان  واأو�س��ح 
والقرو���س ح�س��ب الأ�س���ل املتخ��ذة للمن��ح املنف��ذة م��ن خ��ال 
ال�زارة, لفتاً اإىل اأنه �سيتم العان عن م�عد التقدم للمنح 

والقرو���س يف وق��ت لح��ق. 

60 ديناراً �سهرياً لطلبة 
الو�سط وال�سمال املر�سحني 

ملنح احل�سني

ور�سة عمل يف كلية العلوم 
بالتعاون مع مدر�سة امللك 

عبداهلل الثاين
الدائم��ة  م�س��اعيها  )ويف  اجلامع��ة  يف  العل���م  كلي��ة  نف��ذت 
للت�ا�س��ل م��ع م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املحلي��ة والر�س��مية(, جمل��ة م��ن 
ال�ر�سات العلمية وا�ستخدام للمخترات مع مدر�سة امللك عبداهلل 

��ز يف مع��ان. الث��اين للتميُّ

وا�س��تملت عل��ى تنفي��ذ ور���س تدريبي��ة للطلب��ة يف جم��ال امل�س��اريع 
العلمي��ة واإقام��ة دورات تدريبي��ة يف كتاب��ة البح��ث العلم��ي واإ�س��راك 
طلب��ة املدر�س��ة يف اإع��داد مع���ر�س ) الفيزي��اء يف حياتن��ا (, وت�سمي��م 
وتنفيذ م�ساريع علمية ُم�سّغرة يف خمترات اجلامعة, وتزويدهم 
املج���الت  جمي���ع  ويف  اجلامع��ة  خمت��رات  م��ن  وم���اد  باأجه��زة 
يف  علمي��ة  جت��ارب  وتنفي��ذ  والأحي��اء(,  والفيزي��اء  )الكيمي��اء 

خمت��رات اجلامع��ة.

التنفي��ذي  الرئي���س  كري�س��ان  ح�س��ن  املهند���س  رعاي��ة  حت��ت 
ملنطق��ة مع��ان التنم�ي��ة وال�س��يد ماج��د ال�س��راري رئي���س بلدي��ة 
مع��ان الك��رى, و بح�س���ر الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س 
اجلامعة, اأقيم يف اجلامعة َمدرج خر الدين املعاين حفُل ت�زيع 

ج�ائ��ز م�س��ابقات �س��هر رم�س��ان املب��ارك عل��ى الفائزي��ن فيه��ا.
ورح��ب الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة يف كلمت��ه 
الت��ي األقاه��ا يف بداي��ة احلف��ل بال�سي���ف الك��رام, واأب��دى �س��كره 
للراع��ن له��ذه الرام��ج والت��ي م��ن �س��اأنها زي��ادة الت�ا�س��ل ونق��ل 

املعرف��ة والثقاف��ة  ملختل��ف �س��رائح امل�اطن��ن يف املحافظ��ة. 
بّث��ت  ق��د  اجلن���ب(  )�س���ت  التنم�ي��ة  اجلامع��ة  اإذاع��ة  وكان��ت 
يف �س��هر رم�س��ان املب��ارك برناجَم��ي )جن��ة ال�سي��ام( و)م�ع��د يف 
رم�س��ان(, وذل��ك �سم��ن براجمه��ا التنم�ي��ة امل�جه��ة للمجتم��ع 
املحل��ي يف املحافظ��ة. و بل��غ ع��دد الفائزي��ن يف كا امل�س��ابقتن 32 

فائ��زاً وفائ��زة. 

ويف نهاي��ة احلف��ل مت ت�زي��ع اجل�ائ��ز العيني��ة والنقدي��ة عل��ى 
الفائزي��ن وتك��رمي املتط�ع��ن يف اإذاع��ة �س���ت اجلن�ب وت�زيع 

الدروع.

حفل توزيع جوائز م�سابقات �سهر رم�سان 
املبارك يف جامعة احل�سني بن طالل
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عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  رعاي��ة  حت��ت 
القي�س��ي اأقيم��ت يف اجلامع��ة عل��ى م�س��رح 
عم��ادة �س���ؤون الطلب��ة مب��ادرة )مكافح��ة 
املخ��درات( بالتع��اون م��ع اإدارة مكافح��ة 

املخ��درات.
اأمي��ن  الدكت���ر  املق��دم  اأك��د  حي��ث 
الهباهب��ة م��ن اإدارة مكافح��ة املخ��درات 
ال�س��ديدة  اخلط���رة  حما�سرت��ه  يف 
الت��ي ت�ساح��ب الإدم��ان عل��ى املخ��درات, 
الدائ��رة  عم��ل  اآلي��ة  ع��ن  وحت��ّدث 
وتعري��ف املخ��درات والإدم��ان, والط��رق 
الت��ي ينتهجه��ا املرّوج���ن,  و الأ�س��اليب 
للمتعاط��ي.  املبّك��ر  الكت�س��اف  وط��رق 
املتع��ددة  الت�سنيف��ات  و  الأن���اع  وب��ّن 

عليه��ا.  والإقب��ال  تعاطيه��ا  واأ�س��باب  للمخ��درات 
وقّدم��ت جمم�ع��ة م��ن اأف��راد دائ��رة مكافح��ة املخ��درات 
, �َس��ردوا في��ه الأ�س��اليب الت��ي يتبعه��ا  عر�س��اً م�س��رحياً 
املروج�ن و النهاية احلتمية الكارثية للمَرّوج واملتعاطي. 
ويف نهاي��ة املب��ادرة - والت��ي ح�سره��ا جم��ع غف��ر م��ن 
الطلب��ة و اأع�س��اء م��ن الهيئ��ة التدري�س��ية -  مت عر���س 

عّين��ات تعريفي��ة بالأن���اع املختلف��ة م��ن املخ��درات املتداول��ة.
وتق��ام مث��ل ه��ذه املب��ادرات كنه��ج للجامع��ة يف التع��اون م��ا بينه��ا وب��ن 
اإدارة مكافح��ة املخ��درات لتعري��ف الطلب��ة عل��ى ه��ذا ال�س��م القات��ل 

وط��رق ال�قاي��ة من��ه. 

مبادرة )) مكافحة املخدرات (( يف جامعة احل�سني

��ًا مبدي��ره  وّق���ع الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة مذك��رة تفاه��م م��ع مرك��ز القنط��رة لتنمي��ة امل���ارد الب�س��رية ممثَّ
ال�س��يد راكان الرواد, لتنفيذ و بث الرنامج الإذاعي »األ� رئي���س« الذي ياأتي �سمن م�س��روع املجال���س البلدية ال�س��بابية املمّ�ل من 

.360 FHI ذ م��ن ِقب��ل منظم��ة ال�سح��ة الدولي��ة�� �سن��دوق USAID  لغاي��ة دع��م مب��ادرات املجتم��ع امل��دين واملنفَّ
 وق��ال الدكت���ر عل��ي القي�س��ي اأن ه��دف اإذاع��ة �س���ت اجلن���ب ه��� امل�س��اهمة يف التنمي��ة املحلي��ة وتط�يره��ا, وفت��ح اأب���اب احل���ار 
والت�ا�س��ل م��ع خمتل��ف فئ��ات املجتم��ع املحل��ي يف حمافظ��ة مع��ان خا�س��ًة امل�س��ئ�لن منه��م , وتعزي��ز م�س��اركة ال�س��باب يف احلك��م 

املحل��ي , وط��رح ومناق�س��ة امل�س��اكل الت��ي ت�اجهه��ا املجتمع��ات وكيفي��ة اإيج��اد احلل���ل املنا�س��بة له��ا.
 واأ�س��اف القي�س��ي اأن برنامج »األ��� رئي���س« �س��يك�ن ل��ه دوٌر فّع��ال يف مناق�س��ة الق�سايا ال�س��اخنة ذات العاق��ة املبا�س��رة باملجتم��ع 
املحلي مب��س�عية مت�ازنة, وم�اكبة ما ه� مطروح على ال�ساحة من ق�سايا اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو �سحية اأو ت�ع�ية, وتر�سيخ 

ال�عي بامل�س���ؤولية والنتماء واحتام الراأي والراأي الآخر لدى خمتلف فئات املجتمع.
 وا�س��تملت بن���د التفاقي��ة عل��ى اأن اإع��داد وتق��دمي وتنفي��ذ برنام��ج »األ��� رئي���س« �س��يتم م��ن ِقب��ل فري��ق عم��ل اإذاع��ة �س���ت اجلن�ب 
يف اجلامع��ة, بحي��ث �س��يتم ت�س��جيل )16( حلق��ة م��ن برنام��ج »األ��� رئي���س« م��دة كل حلق��ة )50( دقيق��ة وبتكلف��ة )250( دولر للحلق��ة 

.USAID ال�اح��دة, والتوي��ج للرنام��ج )اأرب��ع م��رات( اأ�س��ب�عياً بتكلف��ة )200( دولر مدع�م��ة م��ن قبل �سندوق

مذكرة تفاهم لربنامج »األو رئي�س« يف جامعة احل�سني

جامعة احل�سني ت�ستحدث اآلية جديدة ل�ستقبال
الطلبة اجلدد

ل�ستقب����ال  ا�س��تعداداً  تنظيمي��ة  اإج��راءات  اجلامع��ة  اتخ��ذت 
الطلب��ة اجل��دد �س��اهمت يف �سرع���ة اإجن��از وتنفي��ذ اإج��راءات قب�له��م 

��ز. وت�س��جيلهم يف اجلامع��ة ومب�س��ت�ى ع��اٍل م��ن الكف��اءة والتميُّ
رئي���س اجلامع��ة عل��ى  القي�س��ي  الدكت���ر عل��ي  الأ�س��تاذ   واأك��د 
الت��زام اجلامع��ة جت��اه طابه��ا بتق��دمي اأف�س��ل خدم��ة ممكن��ة له��م 
واأنه��ا �س��تبذل اجله��د دوم��اً يف عملي��ة تط�ي��ر العملي��ة التعليمي��ة 

وتاأم��ن كل م��ا يل��زم خلدم��ة اأبنائه��ا وبناته��ا واملجتم��ع املحل��ي.
اأن ا�س��تقبال الطلب��ة اجل��دد   واأ�س��اف الدكت���ر عل��ي القي�س��ي 
يب��داأ م��ن بداي��ة دخ�له��م اإىل اجلامع��ة بت�ف��ر و�س��ائل نق��ل لتق���م 
الت��ي مت فيه��ا  الأردن  اإىل قاع��ة  الأم���ر  واأولي��اء  الط��اب  بنق��ل 
تنفيذ كافة الإجراءات اخلا�سة بعمليتي القب�ل والت�سجيل, اأي يف 
م��كان واح��د دون احلاج��ة للذه��اب اإىل م�اق��ع اأخ��رى, وه��ذه الآلي��ة 
تت��م لأول م��ّرة من��ذ تاأ�سي���س اجلامع��ة  لت�ف��ر ال�قت واجلهد على 
لة. الطلبة و اأولياء اأم�رهم, واخت�سار الإجراءات الروتينية املط�َّ
واأو�س��ح القي�س��ي اأن��ه ق��د مت و�س��ع خمط��ط لإج��راءات القب���ل 
والت�س��جيل للطلب��ة اجل��دد ت�سمن��ت ع��دة مراح��ل كان اأوله��ا قي��ام 
وغره��ا(  اجلامع��ة  طلب��ة  احت��اد  جل��ان  )مث��ل  طابي��ة  جل��ان 
واأح���ال  النم��اذج  عل��ى  احل�س���ل  يف  وم�س��اعدتهم  با�س��تقبالهم 

الطال��ب وتعبئته��ا ب�س��كل �سحي��ح.
ويف املرحل��ة الثاني��ة مت تفق��د وتدقي��ق الأوراق املطل�ب��ة م��ن 
قب��ل م�ظف��ي القب���ل تفادي��اً ل�ج���د اأي نق���س اأو خط��اأ يف تعبئ��ة 
فت��م  الثالث��ة  املرحل��ة  اأم��ا يف  الطال��ب.  واأح���ال  البيان��ات  من��اذج 
اإر�س��اد الطلب��ة اجل��دد ملراجع��ة م�ظف��ي وح��دة القب���ل والت�س��جيل 
لت�س��ليم وثائقه��م الر�س��مية املطل�ب��ة للمل��ف ال�س��خ�سي للطال��ب.
اجلي���س  مكرم��ة  مندوب��ي  مراجع��ة  مت  الرابع��ة  املرحل��ة  ويف 
والبعث��ات )م��ن ِقب��ل الطلب��ة املعني��ن به��ا( للح�س���ل عل��ى كت��اب 
البعث��ة اخلا���س به��م, وخدم��ة العلم للطلبة الذك�ر, ودفع الر�س���م 

املالية املطل�بة واحل�س�ل على الإي�سال املايل بذلك لدى م�ظفي 
وح��دة ال�س���ؤون املالي��ة. وبع��د ذل��ك مت ت�جي��ه الطلبة لإجناز املرحلة 
اخلام�س��ة الت��ي ت�سمن��ت مراجع��ة م�ظف��ي عم��ادة �س���ؤون الطلب��ة 
كلي��ة  مبن��ى  اإىل  الذه��اب  ث��م  اجلامعي��ة   اله�ي��ة  عل��ى  للح�س���ل 
تكن�ل�جي��ا املعل�م��ات لتق��دمي امتحان��ات امل�س��ت�ى يف اللغ��ة العربي��ة 
املُجّه��زة  واللغ��ة الجنليزي��ة واحلا�س���ب يف خمت��رات احلا�س���ب, 

لذل��ك.
وبع��د ح�س���ل الطلب��ة عل��ى نتائ��ج امتحان��ات امل�س��ت�ى مت ت�س��جيل 
امل�اد الدرا�سية للف�سل عن طريق احلزم التي مت اإعدادها م�سبقاً من 
ِقب��ل وح��دة القب���ل والت�س��جيل واإ�س��دار اجلدول الدرا�س��ي للطالب. 
واأخ��راً ت�جي��ه الطلب��ة وذويه��م اإىل �س��احة ال�سالة الريا�سية للنقل 

يف با�سات اجلامعة اإىل الب�ابة الرئي�سية.
واأثن��اء منت�س��ف الي���م الأول م��ن ت�س��جيل الطلب��ة واحلدي��ث م��ع 
بع���س اأولي��اء الأم���ر كان هن��اك ارتي��اح كب��ر م��ن ِقبله��م لإج��راءات 
القب���ل والت�س��جيل , واأف��ادوا اأن ه��ذه الإج��راءات الت��ي مّت��ت ُتعت��ر 
مي��زة جدي��دة ت�س��اف اإىل جامع��ة احل�س��ن ب��ن ط��ال والت��ي وّف��رت 
عليه��م الكث��ر م��ن ال�ق��ت واجله��د معرب��ن عن �س��كرهم وتقديرهم 
لإدارة ه��ذه اجلامع��ة والقائم��ن عل��ى عملي��ة القب���ل والت�س��جيل 

عل��ى اجله��د الكب��ر املب��ذول م��ن ِقبله��م لإجناحه��ا.
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اإطالق مبادرة )) مهارات التوظيف (( يف جامعة
احل�سني بن طالل

�س���ؤون  عم��ادة  َم��درج  عل��ى  و  اجلامع��ة  ا�س��ت�سافت 
للتدري��ب  الجتماعي��ة  املب��ادرة  اإط��اق  الطلب��ة حف��َل 
الإلك��توين حت��ت عن���ان ) مه��ارات الت�ظي��ف (, والتي 
.JIFCO نظمته��ا ال�س��ركة الأردني��ة الهندي��ة لاأ�س��مدة
وته��دف ه��ذه املب��ادرة اىل �سق��ل مه��ارات الت�ظي��ف 
فر���س  زي��ادة  عل��ى  والعم��ل  الأردني��ن  ال�س��باب  ل��دى 
طلب��ة  م��ن  ال�س��بابي  القط��اع  وت�س��تهدف  ت�ظيفه��م, 
اجلامع��ة وحديث��ي التخ��ّرج, و العاطل��ن ع��ن العم��ل 

م��ن املجتم��ع املحل��ي. 
رئي���س  القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر  الأ�س��تاذ  وق��ال 
الت��ي  الرئي�س��ية  الفئ��ة  ه��م  ال�س��باب  )اإن  اجلامع��ة: 
ُيع��ّ�ل عليه��ا يف بن��اء املجتمع��ات, و ه��م اأ�سا���س التق��دم يف 
املجتم��ع, و العن�س��ر الرئي�س��ي لاإنت��اج, و الداف��ع الأول 
لعملية التنمية. و رغم ذلك جند اأن هناك العديد من 
املُعيق��ات الت��ي حت���ل دون قي��ام ال�س��باب اجلامع��ي ب��دور 
فّع��ال يف تنمي��ة املجتم��ع. فامل�س��كلة مازال��ت قائم��ة ب��ن 

اخلري��ج اجلامع��ي و�س���ق العم��ل ال��ذي م��ازال يرف�س��ه و خ�س��س��اً 
عندم��ا ن�س��تط اخل��رة لقب�ل��ه يف ال�س���ق. لذل��ك نتطل��ع ملث��ل 
ه��ذه املب��ادرات الت��ي ت�س��اعد الطال��ب اجلامعي باأن يتلّم���س الطريق 

ال�سحي��ح لإيج��اد فر�س��ة عم��ل(. 
و يف كلمت��ه الت��ي األقاه��ا يف احلف��ل ق��ال املهند���س عام��ر املج��ايل 
راع��ي احلف��ل رئي���س جمل���س الإدارة لل�س��ركة: ) اإن البطال��ة الي���م 
ه��ي اأح��د اأ�س��باب قل��ق ال�س��باب الأردين, ل��ذا ف��اإن ه��دف ه��ذه املب��ادرة 
ه��� تزوي��د الطلب��ة اخلريج��ن والنا�س��طن يف البح��ث ع��ن عم��ل, 
مب���اد تعليمي��ة حديث��ة ته��دف اىل حت�س��ن قدراته��م يف احل�س���ل 

��ز ب��ه(.  عل��ى عم��ل و التميُّ
ال��ذي ح�س��ره جم��ع غف��ر م��ن الطلب��ة  و يف نهاي��ة احلف��ل - 
واملهتمن واملدعّ�ين من ال�سخ�سيات العامة يف املحافظة ووجهاء 
املنطق��ة - اأقي��م م�ؤمت��ر �سحف��ي اأج��اب في��ه منّظم��� احلف��ل عل��ى 

اأ�س��ئلة ال�س��ادة احل�س���ر. 

الدكت���ر  الأ�س��تاذ  رعاي��ة  حت��ت 
اجلامع��ة  رئي���س  القي�س��ي  عل��ي 
الأم��ن  مديري��ة  م��ع  وبالتع��اون 
اجلرمي��ة  مكافح��ة  ووح��دة  الع��ام 
مع��ان,  حمافظ��ة  يف  الإلكتوني��ة 
اأُطلق��ت املرحل��ة الثاني��ة م��ن مب��ادرة 
ارت��ِقِ لأن��ك اأردين بعن���ان )خماط��ر 
النتن��ت(, وبح�س���ر طلبة اجلامعة 

املحل��ي. املجتم��ع  م��ن  و�س��رائح 

القي�س��ي  عل��ي  الدكت���ر   وق��ال 
اجلمي��ع  اأن  املب��ادرة  رعايت��ه  خ��ال 
اأم��ام ث���رة اإلكتوني��ة حقيقي��ة مليئ��ة 

ت�س��اعد  الت��ي  الرحب��ة  بالف�س��اءات 
م��ن  العدي��د  اكت�س��اب  عل��ى  زائره��ا 
جم��الت  يف  الإيجابي��ة  اخل��رات 
م��ن  هائل��ة  كمي��ات  وت�ف��ر   , ع��دة 
املعل�م��ات الت��ي ميك��ن اأن ت�سب��ح يف 

�سغط��ة. مبج��رد  متناول��ه 

ه��ذه  اأهمي��ة  القي�س��ي  واأك��د 
لتح�س��ن  ج��اءت  والت��ي  املب��ادرة 
اأبنائن��ا الطلب��ة وجمتمعاتن��ا املحلي��ة 
م��ن خماط��ر النتن��ت وال�س��لبيات 
واجلرائم التي بدا ي�س��هدها العامل, 
م��ن  واحل��ذر  احليط��ة  ولأخ��ذ 
الأف��كار غ��ر ال�س���ّية الت��ي يط��ل به��ا 

البع���س بغي��ة ت�س���يه الكث��ر م��ن املبادئ والقيم التي نعتز بها.

م��ن جان��ب اآخ��ر ق��ال مدي��ر �س��رطة حمافظ��ة مع��ان العقي��د 
عم��ر اخل�س��ر اأن اإع��ان انط��اق املرحل��ة الثاني��ة م��ن مب��ادرة 
»ارت��ِقِ لأن��ك اأردين« والت��ي عن�انه��ا يحم��ل الكث��ر م��ن املع��اين 
لارتق��اء والعت��زاز باله�ي��ة الأردني��ة الت��ي َتعّلمن��ا معانيه��ا 
ال�س��امية يف مدر�س��ة اله�ا�س��م, واأي�س��اً ت��دُل عل��ى حر���س جه��از 

انطالق املرحلة الثانية ملبادرة » ارتِقِ لأنك اأردين«
يف جامعة احل�سني

الأمن العام على التعاون والت�سارك مع كافة مك�نات املجتمع.
كم��ا و اأو�س��ح رئي���س ق�س��م البح��ث اجلنائ��ي يف مديري��ة �س��رطة 
حمافظ��ة مع��ان الرائ��د اأمي��ن اخل�ال��ده اأن مب��ادرة »ارت��ِقِ لأن��ك 
يف  اأمن�ذج��اً  ليك�ن���ا  املجتم��ع  �س��رائح  جمي��ع  تدع���  اأردين« 
امل�س��لكيات الإيجابي��ة م��ن  اله��ادف لتعزي��ز  العم��ل التط�ع��ي 
خال ا�ستخدامهم لانتنت الذي اأ�سبح ي�ستخدمه بع�سهم 

لرت��كاب اجلرائ��م الت��ي يعاق��ب عليه��ا القان���ن.
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التق���ى الأ�س��تاذ الدكت���ر عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة 
يف قاع��ة كب��ار ال��زوار, م��ع عم��داء الكلي��ات واأع�س��اء الهيئ��ة 
التدري�سية  يف اجلامعة مبنا�سبة  بدء العام الدرا�سي الأول, 

وبح�س���ر ن���اب الرئي���س وعمي��د �س���ؤون الطلب��ة.
القي�س��ي  بال�س��ادة  الدكت���ر  رّح��ب  اللق��اء  بداي��ة  ويف 
احل�س���ر متمني��اً له��م عام��اً درا�س��ياً م�فقاً, و قال اأن الطالب 
ب��ن  العاق��ة  واأن  التعليمي��ة  العملي��ة  وحم���ر  اأ�سا���س  ه��� 
ودع��ى  املتب��ادل,  الح��تام  عل��ى  قائم��ة  واملدر���س  الطال��ب 
املحا�س��رات  باأوق��ات  اللت��زام  �س��رورة  اإىل  الأكادميي��ن 
وبال�س��اعات املكتبي��ة لك��ي يتمك��ن الطال��ب م��ن ال�س��تفادة م��ن 
وج���ده يف اجلامع��ة عل��ى اأمت وج��ه, وحتفي��ز الطلب��ة عل��ى 
امل�س��اركة يف الن�س��اطات الامنهجي��ه مل��ا له��ا م��ن دور فّع��ال يف 
�سقل �س��خ�سيتهم, وم�ا�سلة دعم الطلبة املبدعن لدورهم 

يف رف��ع �س��معة اجلامع��ة عالي��اً حملي��اً وخارجي��اً.
وا�س��تعر�س القي�س��ي حج��م اجله��د والعم��ل ال��ذي تبذل��ه 
اإدارة اجلامعة من اأجل حت�سن اأو�ساعها وه� لي�س بال�سهل, 
ب��ل يتطل��ب كث��راً م��ن اجله���د والإ�س��راف امل�س��تمر واملبا�س��ر 
لل��س���ل اإىل النتائ��ج املرج���ة, ومنه��ا تخفي��ف الع��بء امل��ايل 
الذي ت�اجهه  يف ال�قت احلايل, وا�ستقطاب طلبة جدد من 
خ��ال ط��رح تخ�س�س��ات ممي��زة ت�اك��ب التغي��رات يف املج��ال 

التعليمي و تلّبي احتياجات �س�ق العمل احلالية وامل�ستقبلية, 
بالإ�سافة اإىل البدء يف تنفيذ امل�ساريع ال�ستثمارية كم�سروع 
الكلي��ات  منظ�م��ة  وا�س��تكمال  البديل��ة,  ال�سم�س��ية  الطاق��ة 

الطبي��ة يف ح��ال اإن�س��اء امل�ست�س��فى الع�س��كري يف اجلامع��ة.
ت�ف��ر  عل��ى  حتر���س  اجلامع��ة  اأن  القي�س��ي  واأك��د 
البيئ��ة املنا�س��بة لأع�س��اء الهيئ��ة التدري�س��ية لك��ي ت�س��هم يف 
اإىل  النظ��ر  لفت��اً  الطلب��ة,  اإىل  العلمي��ة  خراته��م  تق��دمي 
اإعط��اء  اأن  دور ع�س��� هيئ��ة التدري���س ل يقت�س��ر فق��ط يف 
املحا�سرات بل يجب عليه اأن ي�ساهم ب�سكل فعال يف الأن�سطة 
بالبح��ث  والهتم��ام  املجتم��ع,  م��ع  والتفاع��ل  التدري�س��ية, 
العلم��ي والنخ��راط يف الأن�س��طة البحثي��ة مبختل��ف اأن�اعه��ا 
مل��ا له��ا اأهمي��ة يف رف��ع مكان��ة اجلامع��ة العلمي��ة ب��ن اجلامعات 

الأخ��رى.
واأج��رى القي�س��ي خ��ال اللق��اء ح���اًرا م��ع عم��داء الكلي��ات 
واأع�س��اء هيئ��ة التدري���س مّت��ت خال��ه مناق�س��ة العدي��د م��ن 
الإر�س��اد  التقي��ة,  اأ�س���س  العلم��ي,  البح��ث  مث��ل  الق�ساي��ا 
الأكادمي��ي, وبع���س ال�س���ؤون الإداري��ة وامل�س��اكل التي ت�اجهها 
الكليات, كما طرحت الكثر من الأفكار البّناءة التي ت�س��اهم 
يف الرتق��اء مب�س��ت�ى خّريج��ي اجلامع��ة وم�اكبة امل�س��تجدات 

احلديث��ة يف ه��ذا املج��ال.

اأثناء لقاء اأع�ساء الهيئة التدري�سية

القي�سي: جامعة احل�سني بحاجة اإىل تكاتف جهود 
الدكت���ر اجلميع من اأجل النهو�س بها  الأ�س��تاذ  التق��ى 

عل��ي القي�س��ي رئي���س اجلامع��ة م��ع 
الطلب��ة اجل��دد مبنا�س��بة ب��دء الع��ام 
 ,2017/2016 اجلدي��د  الدرا�س��ي 
الرئي���س  م�ست�س��ار  وبح�س���ر 
الأكادميي��ة وجان��ب م��ن  لل�س���ؤون 
الهيئ��ة  واأع�س��اء  الكلي��ات  عم��داء 
التدري�س��ية وع��دد كب��ر م��ن طلب��ة 

الأوىل. ال�س��نة 

اأع��رب  اللق��اء  بداي��ة  ويف 
الدكت�ر علي القي�س��ي  عن �س��عادته 
بروؤيته��م يف اجلامع��ة, م�ؤك��داً اأنه��م 
�س��يك�ن�ن حم��ّط الرعاي��ة م��ن ِقبل 
اإدارة اجلامع��ة واأع�س��اء الهيئت��ن 
ت�س��عى  اإذ  والإداري��ة,  التدري�س��ية 

لطلبته��ا  املمي��زة  اخلدم��ات  تق��دمي  اإىل  اجلامع��ة 
لتاأم��ن الأج���اء املنا�س��بة له��م م��ن اأج��ل الدرا�س��ة.

حم��اور  ع��دة  يف  القي�س��ي  الدكت���ر  وحت��ّدث 
رّك��ز فيه��ا عل��ى النتم��اء للجامع��ة واحلف��اظ عل��ى 
مقّدراته��ا, و �س��رورة م�س��اركة الطلب��ة يف الأن�س��طة 
الطلب��ة,  �س���ؤون  عم��ادة  خ��ال  م��ن  الامنهجي��ة 
واملحافظ��ة عل��ى الأنظم��ة والتعليمات املعم�ل بها يف 

اجلامع��ة, والبع��د ع��ن الفك��ر التط��ريف بجمي��ع اأوجه��ه. 

واأّكد القي�س��ي يف حديثه للطلبة اأهمية الطاع على الأوراق 
النقا�س��ية امللَكي��ة ال�س��تة, والت��ي تب��ّن الأهمي��ة البالغ��ة مل�س��رتنا 
نح��� الدميقراطي��ة وتط�ي��ر نظامن��ا خلدم��ة جمي��ع الأردني��ن, 
ونح��� متك��ٍن  املتج��ددة  لنج��اح دميقراطيتن��ا  تنتظرن��ا  واأدوار 
الدميقراط��ي  التح���ل  وتعمي��ق  فاعل��ة  وم�اَطن��ة  دميقراط��ي 
)الأه��داف واملنج��زات والأع��راف ال�سيا�س��ية( و�س��يادة القان���ن 
كاأ�سا�س للدولة املدنية والرتقاء بالعمل الإداري العام واخلا�س 

بحي��ث تتا�س��ى تفاع��ات املح�س���بية واجله�ي��ة وال�ا�س��طة. 

واأ�س��اف القي�س��ي اأن جامع��ة احل�س��ن تتكف��ل بتق��دمي تعلي��م 
مُمّيز لكل واحد منكم, وت�فر بيئة تعليمية اآمنة, وال�سعي اإىل 
حتفيز الطلبة على حل امل�س��كات باحل�ار وباأ�س��ل�ب دميقراطي 
بعي��داً ع��ن التع�س��ب والتط��رف والامب��الة, وكذل��ك حتر���س 
عل��ى الهتم��ام  بالن�اح��ي املنهجي��ة والامنهجي��ة مع��اً, حي��ث 

اأف�س��ل النتائ��ج الأكادميي��ة يتحق��ق م��ن  اأن احل�س���ل عل��ى 
خ��ال ع��دة ا�س��تاتيجيات م��ن �سمنه��ا الهتم��ام بالن�س��اطات 

الامنهجي��ة الداعم��ة للروؤي��ا التعليمي��ة.

اأب��� رخي��ة عمي��د  ب��ال  الدكت���ر  اأك��د  اآخ��ر    م��ن جان��ب 
�س�ؤون الطلبة  على اأهمية الت�ا�سل مع عمادة �س�ؤون الطلبة, 
وذلك لا�ستفادة من خدماتها الطابية والأن�سطة املتن�عة 
الت��ي ت�سق��ل �س��خ�سية الطال��ب وُتك�ِس��به اخل��رات وامله��ارات 
املختلفة. و اإن عمادة �س�ؤون الطلبة على ا�ستعداد تام لت�فر 
الأن�س��طة الثقافي��ة والجتماعي��ة والريا�سي��ة والفني��ة م��ن 

خ��ال اأق�س��امها املتع��ددة.

لل�س��عر وعر���س م�س��رحي وعر���س  اإلق��اء  اللق��اء  وتخل��ل 
اللق��اء  ه��ذا  واأت��ى  اجلامع��ة.  طلب��ة  قّدمه��ا  الدبك��ة  لفرق��ة 
انطاق�اً من حر�س اإدارة اجلامعة على ت�ا�سلها مع طلبتها 

ب�س��كل ع��ام والطلب��ة اجل��دد ب�س��كل خا���س.

رئي�س اجلامعة يلتقي بطلبتها اجلدد
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ــليمان  ــور س ــة الدكت ــى ترقي ــة عل ــداء الموافق ــس العم ــرر مجل ق
أحمــد آل خطــاب مــن قســم إدارة األعمــال بكليــة إدارة األعمــال 

ــتاذ . ــة أس ــى رتب ــاد ال واالقتص

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور عامــر منــور 
الحــروب مــن قســم التحاليــل الطبيــة بكليــة األميــرة عائشــة بنــت 

الحســين للتمريــض والعلــوم الصحيــة الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

خالــد  الدكتــور  ترقيــة  علــى  الموافقــة  العمــداء  مجلــس  قــرر 
عدنــان المعانــي مــن قســم علــم الحاســوب بكليــة تكنولوجيــا 

. أســتاذ مشــارك  رتبــة  الــى  المعلومــات 

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور مهنــد عدنــان 
حــرارة مــن قســم هندســة البيئــة بكليــة الهندســة الــى رتبــة أســتاذ.

أحمــد  ســرحان  الدكتــور  ترقيــة  علــى  الموافقــة  العمــداء  مجلــس  قــرر 
الطوالبــه مــن قســم علــم المكتبــات بكليــة اآلداب الــى رتبــة أســتاذ مشــارك.

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتور نعمــان أحمــد الملكاوي 
مــن قســم اللغــات واللغويــات بكليــة اآلداب الى رتبة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور عبــداهلل 
بكليــة  الحاســوب  هندســة  قســم  مــن  الحســنات  اســماعيل 

الهندســة الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

قرر مجلس العمداء الموافقة على ترقية الدكتور فوزي قاسم 
أبودنه من قسم اآلثار بكلية البترا للسياحة و اآلثار الى رتبة أستاذ .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتوره حنان حســن 
صالــح مــن قســم التصويــر االشــعاعي بكليــة األميــرة عائشــة بنــت 

الحســين للتمريــض و العلــوم الصحيــة الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور هيثــم علــي 
األشــعري مــن قســم هندســة الحاســوب بكليــة الهندســة الــى 

ــارك . ــتاذ مش ــة أس رتب

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور عــادل عبــد 
ربــه آل خطــاب مــن قســم المحاســبة والعلــوم الماليــة والمصرفيــة 

ــتاذ . ــة أس ــى رتب ــاد ال ــال واالقتص ــة إدارة األعم بكلي

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور عونــي فايــز 
الدبابســة مــن قســم الرياضيــات بكليــة العلــوم الــى رتبــة أســتاذ .

ــدي  ــى حم ــور مصطف ــة الدكت ــى ترقي ــة عل ــداء الموافق ــس العم ــرر مجل ق
الــراوي مــن قســم علــم المكتبــات بكليــة اآلداب الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

تـرقــيــــات الـهـــيـئــــــــــة الـتــدريــــ�ســـيــــة
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تـرقيـات الهـيئة التدريـ�سـيـة

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور أحمــد محمــد 
أبــو الــرب مــن قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم الــى رتبة أســتاذ مشــارك.

ــم  ــد ابراهي ــور زي ــة الدكت ــى ترقي ــة عل ــداء الموافق ــس العم ــرر مجل ق
الشــقيرات مــن قســم نظــم المعلومــات االداريــة بكليــة ادارة األعمال 

واإلقتصــاد الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور مصطفــى عوده 
جويفــل مــن قســم المناهــج و التدريــس بكليــة العلــوم التربويــة الــى 

رتبــة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتور ممــدوح عايــد العنزي 
مــن قســم اللغــة االنجليزيــة و آدابهــا اآلداب الــى رتبة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور أســامة مــرزوق 
كريشــان مــن قســم المناهــج و التدريــس بكليــة العلــوم التربويــة الــى 

رتبــة أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــوره إنتصــار تركــي 
ــة  ــوم التربوي ــة العل ــس بكلي ــج و التدري ــم المناه ــن قس ــة م الضرابع

الــى رتبــة أســتاذ مشــارك .

ــازي  ــر اني ــوره غدي ــة الدكت ــى ترقي ــة عل ــداء الموافق ــس العم ــرر مجل ق
الشــبعان مــن قســم الهندســة الكهربائيــة بكليــة الهندســة الــى رتبــة 

أســتاذ مشــارك .

قــرر مجلــس العمــداء الموافقــة علــى ترقيــة الدكتــور نســيم محمــد 
الطويســي مــن ادارة األعمــال بكليــة إدارة االعمــال و االقتصــاد الــى رتبــة 

أســتاذ مشــارك .
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