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اتفاقية تعاون مع منصة TPP Academy للتعليم الصيدالني

مقال الدكتور يعقوب ناصر الدين بعنوان: »بدايات مبشرة«

بحث سبل التعاون بين »عمان العربية« وسفارة جمهورية الباكستان

جامعة فيالدلفيا تختتم ورشة عمل هندسية بالتعاون مع جامعة برايتون البريطانية

تعيينات أكاديمية في الجامعة األلمانية األردنية
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مقال الدكتور يعقوب ناصر الدين بعنوان: »بدايات مبشرة«

معظم الذين تمت دعوتهم للمشاركة في لقاءات حوارية من أجل إنشاء أحزاب جديدة 
يحضرون ويشاركون في نقاش جّدي وهادف، ومن لقاء آلخر على مدى األسابيع 
الخلف،  إلى  تتراجع  القديمة  واالنطباعات  المسبقة  األفكار  بدأت  الماضية  القليلة 
في  الراهن  الحزبي  الواقع  مراجعة  بإمكانية  واألمل  التفاؤل  على  يبعث  ما  وهناك 
بلدنا، وتهيئة البيئة السياسية لحراك حزبي جديد، في ضوء قانون األحزاب المقترح 

من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
المهتّمون بهذه الحيوية الجديدة يدركون، أكثر من أي وقت مضى، أنهم مدعّوون 
للمشاركة األكيدة في الحياة السياسية، وليس إلكمال العدد، أو المجاملة على حساب 
مشاغلهم واهتماماتهم األخرى؛ فال القائمون على تلك اللقاءات الحوارية يسمحون 

ألنفسهم بعرض موقفهم بهذه الطريقة، وال الملبّون للدعوات مستعّدون إلضاعة وقتهم في شأن ال يعنيهم!
تلك بدايات مبشرة لحوار وطنّي يمهد الطريق أمام الراغبين في االنضمام للعمل الحزبي لتثبيت آرائهم 
حول العملية السياسية والبرلمانية التي يمكنهم المشاركة فيها ترّشحا وانتخابا إن أرادوا ذلك، ولسنا 
المرحلة على  هذه  في  يتركز  الحديث  البرلمان،  في  ممثاّل غدا  ليصبح  اليوم  يتشكل  نتحدث عن حزب 
المشاركة  قاعدة  توسيع  وفي  الديمقراطية،  مسيرتنا  في  التطور  هذا  أهمية  مدى  في  التفكير  عمليات 
الشعبية في اتخاذ القرار، وفي انتهاج هذا السبيل للتعبير عن الطموحات الوطنية، بصورة منظمة ومؤثرة 

وضاغطة أيضا!
إن حجم االنتقادات في بلدنا هائل جدا، وال يكاد يمّر شأن ما، كبر أو صغر، من دون تعليقات هي في 
معظمها سلبية ناقدة، ومحتقنة غاضبة، واألهم من ذلك أنها في الغالب األعم مبنية على الريبة والشك، 
واألهواء الشخصية، ويبدو أنها مع الوقت تحولت إلى نوع من المزاج العام الذي يصعب مناقشته بناء 
على الحقائق والمعلومات الدقيقة، وتلك ليست خاصية أردنية، إنها حالة من السلبية المفرطة تكاد تسود 

معظم مجتمعات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
لكن هذا الضجيج الذي يأتي عبر منّصات التواصل االجتماعي ليس بإمكانه في الدول الديمقراطية أن يعلَو 
على الخطاب السياسي الموزون، والبرنامج المتكامل لألحزاب التي تتنافس على السلطة عبر االنتخابات 
إلى  المنافس  الحزب  يتحول  فيما  الحكومة،  تشكيل  باألغلبية  الفائز  الحزب  ويتولى  والنيابية،  الحزبية 
القرارات  فتؤيد  للبالد،  العامة  الشؤون  إدارة  إلى جنب  جنبا  تتابع  معارضة على شكل »حكومة ظل« 

الصائبة، وتعارض ما تعتقد أنها تجانب الصواب، أو تتعارض مع مصالح الدولة ومواطنيها.
النقاش حول تجارب الماضي، وتحفّظات  لن نذهب بعيدا من الخطوة األولى، ولكن ال ينبغي أن نطيل 
أو  بإرادة سياسية عليا، ولحاجة  تاريخية تحققت  أمام فرصة  اليوم  المستقبل، نحن  الحاضر، وشكوك 
ضرورة وطنية ملّحة، تفرضها عملية التطور الموضوعي للحياة السياسية األردنية التي يزيد عمرها 
دولة  يقيم وزنا ألي  ال  الذي  العالمي  والنظام  والدولية،  اإلقليمية  التحوالت  وتفرضها  مائة عام،  على 
الحياة  ومنها  العامة،  الحياة  في  الفاعلة  ومشاركته  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  ركب  عن  تتخلف 

السياسية والبرلمانية!
تبدو البدايات مبشرة في مستوى جديّة النقاشات والحوارات، وفي تقبل فكرة أحزاب جديدة، أو أحزاب 

قائمة يمكن أن تلتقي على رؤية مشتركة حديثة
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مقال الدكتور يعقوب ناصر الدين بعنوان: »بدايات مبشرة«

وبرنامج سياسي اقتصادي اجتماعي واضح المالمح، محدد االتجاه، وهناك في الضمير الوطني ما يقول 
كفى لتشويه الصورة وجلد الذات، وتعالوا نعمل معا من خالل األحزاب الوطنية؛ فقد كان كالمنا حول 

شؤوننا العامة بال فائدة
مدة طويلة من الزمن!
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اتفاقية تعاون مع منصة TPP Academy للتعليم الصيدالني

والتدريب  االستشارات  مركز  مع   MEU األوسط  الشرق  جامعة  وقعت 
واللغات TPP       Academy  اتفاقية تعاون حصرية، هي األولى من 
نوعها في منطقة الشرق األوسط، تمكنهما من عقد دورات تدريبية وورش 
عمل مشتركة في مجال العلوم الصيدالنية، وذلك في إطار تحقيق التقارب 
في األهداف بين المؤسستين، وتأكيد سعي كلية الصيدلة الدائم نحو التطوير 

والتجديد سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي.

وتأتي هذه االتفاقية ترجمة لمساعي جامعة الشرق األوسط نحو تقريب األطر النظرية التي يدرسها الطلبة 
والجوانب التطبيقية العملية التي تغني تجربتهم وتطور خبراتهم العملية والمعرفية.

هذا وتتضمن بنود االتفاقية التنسيق بين الجانبين للتعاون في عقد البرامج التدريبية والدورات، وعقد 
ورش مشتركة تُعنى بتبادل الخبرات، وإصدار شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي.
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بحث سبل التعاون بين »عمان العربية« وسفارة جمهورية الباكستان

التقى رئيس جامعة عمان العربية األستاذ الدكتور محمد الوديان في مكتبه 
السفير بحضور وفد  َسّجاد علي خان ونائب  الباكستاني  السفير  بسعادة 
أكاديمي من الجامعة بتنسيق من المكتب الدولي والعالقات الخارجية في 

الجامعة.

حيث استعرض األستاذ الدكتور الوديان خالل اللقاء نشأة جامعة عمان العربية والكليات والتخصصات 
الجامعة  بها  تتمتع  التي  الشراكات  عن  فضالً  تطرحها  التي  األكاديمية  والبرامج  الجامعة  في  المتاحة 
الخبرات  الجامعة والطلبة  العاملين في  مع مؤسسات وشركات وطنية وجامعات عالمية بهدف إكساب 
والمعارف والمهارات الالزمة، مؤكداً على حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات 

والمؤسسات وتعزيز أوجه التعاون بهدف االرتقاء بالفرص التعليمية التعلمية المتاحة أمام الجميع.

بدوره أكد سعادة السفير حرص السفارة الباكستانية على توثيق التعاون مع جامعة عمان العربية والتي 
وأعضاء  الطلبة  تبادل  مجال  في  التعاون  مد جسور  أهمية  متميزة، مشددا على  علمية  بسمعة  تحظى 
الهيئة التدريسية، وإمكانية عقد المحاضرات والندوات العلمية في المجاالت ذات االهتمام المشترك ودور 
السفارة األساسي في تشبيك الجامعة مع نظيراتها الباكستانية وذلك تعميقا لعالقات التعاون التي تربط 

البلدين الشقيقين.
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جامعة فيالدلفيا تختتم ورشة عمل هندسية بالتعاون مع جامعة برايتون البريطانية

وجامعة  األردنية  فيالدلفيا  جامعة  في  والتكنولوجيا  الهندسة  كلية  أنهت 
برايتون البريطانية )University of Brighton( ورشة العمل بعنوان 
: )زياده كفاءة الطاقة في االردن من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة 
 Shifting the Energy Efficiency»)الكبيرة والمعلومات 
 to a New Level in Jordan: Integrating Ambient

»Intelligence and Big data in the Built Environment: SEEN Jordan

8 خبراء من مختلف  الى 2021-10-13,  الورشة والممتدة من 2021-10-10  أيام  وشارك طيلة 
الجامعات البريطانية واكثر من 30 خبيرا من جامعة فيالدلفيا والجامعات األردنية باإلضافة الى ممثلين 
عن وزارة األشغال العامة واألسكان, ونقابة المهندسين األردنيين, ومجلس البناء األخضر, وبلدية عين 

الباشا وعدد من الشركات الهندسية.

وقد أتاحت ورشة العمل الفرصة للمشاركين األردنيين بااللتقاء بنظرائهم من الجامعات البريطانية وتبادل 
الخبرات على المستوى الدولي بين المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة في مجاالت الديمومة 
واالبنية الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل )Big Data( في هذا المجال , وتم خالل الورشة 
في  للتطبيق  قابلة  الخضراء  واالبنية  الطاقة  مجال  في  ابحاث  بمشاريع  للخروج  حوارية  جلسات  عقد 
االردن. تخلل الورشة القيام بزيارة ميدانية الى مبنى شركة عزت مرجي لكونة أول مبنى حاصل على 
شهادة Platinum في تطبيق معايير البناء األخضر في األردن لالطالع على تجربة األردن في مجال 

األبنية الخضراء باإلضافة الى زيارات ميدانية أخرى لعدد من المواقع األردنية.

الهندسة  كلية  بحضور عميد  الشيخ سالم  معتز  الدكتور  فيالدلفيا  جامعة  رئيس  الختام  وقد رعى حفل 
الدكتور محمد بني يونس وعميد البحث العلمي الدكتور عمر روحي. وشكر المشاركين في ورشة العمل 
من كال الجانبين وتم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية. كما أشاد بالجهود المبذولة في كلية 
الهندسة والتكنولوجيا ممثلة بالدكتور عالء شديفات واللجنة التحضيرية على ما قدموه إلنجاح ورشة 

العمل.
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تعيينات أكاديمية في الجامعة األلمانية األردنية

قرر مجلس أمناء الجامعة األلمانية األردنية في جلسته التي عقدها يوم األحد 
الموافق 2021/10/17 برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس عثمان 
بدير، وبناًء على تنسيب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عالء الدين الحلحولي 
العمداء في  نواب  الجامعة تشمل  أكاديمية في  تعيينات  إجراء  الموافقة على 

مختلف الكليات والعمادات وعلى النحو التالي:

- الدكتور اياد حمد/ قائماً بأعمال نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.
- الدكتور محمد أبو دية/ قائماً بأعمال نائب عميد كلية العلوم األساسية واإلنسانية.

- الدكتورة روال عالف/ قائماً بأعمال نائب عميد كلية العلوم التقنية التطبيقية.
- الدكتور هاني محسن/ قائماً بأعمال نائب عميد عمادة شؤون الطلبة.

- الدكتور لؤي بني اسماعيل / قائماً بأعمال نائب عميد كلية إدارة األعمال/ الدراسات العليا.
األعمال  وريادة  االبتكار  لعمادة  عميد  بأعمال  قائماً  الشواورة  نضال  الدكتور  تعيين  المجلس  قرر  كما 

واالتصال مع الصناعة.
ستباشر التشكيالت األكاديمية عملها اعتباراً من تاريخ جلسة مجلس األمناء.


