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 للتعريف بجائزة الحسين ألبحاث السرطان" دنيةاألر"ورشة في 

 

نظمت عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية  –سهى الصبيحي( أج أ)أخبار الجامعة األردنية 

اليوم االثنين بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ورشة عمل للتعريف بجائزة الحسين 

 .ألبحاث السرطان في دورتها الثانية

  

لت رئيس فريق الشراكات والمنح الخارجية في عمادة البحث العلمي الدكتورة أريج عثمان، التي وقا

أدارت الورشة، إن عمادة البحث العلمي تهدف من خالل الورشة إلى توعية الباحثين وأعضاء هيئة 

 التدريس في الجامعة بمفهوم الدعم والجهات الخارجية الداعمة وتشجيعهم على استقطاب الدعم

 .لمشروعاتهم البحثية

  

وقالت مديرة الجائزة في مركز الحسين للسرطان الدكتورة سلمى سماوي إن الجائزة التي أطلقتها 

تخليدا  3535سمو األميرة غيداء طالل، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في 

البحث العلمي في مجال السرطان  لذكرى جاللة الملك الحسين بن طالل، طيب هللا ثراه، تأتي لترسيخ

 .على مستوى الوطن العربي

  

وعرض رئيس مجلس الجائزة الدكتور عزمي محافظة رؤية ورسالة وأهداف وأقسام الجائزة في 

دورتها الثانية، مشيًرا أنها انطلقت في ذكرى ميالد المغفور له الحسين بن طالل طيب هللا ثراه، 

ة أيضا في ذكرى ميالد المغفور له في الرابع عشر من شهر تشرين وسيُعلن عن نتائج الدورة الثاني

 .الثاني لهذا العام

 

وأشار محافظة أن الجائزة تسعى إلى تعزيز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن 

جائزة إنجاز : العربي، وهي موجهة للباحثين والعلماء في الوطن العربي من خالل فئاتها األربعة

 .ر، جائزة الباحث الناشئ، جائزة البرنامح السرسري المتميز، ومنحة الباحث الواعدالُعم

  

وفي نهاية الورشة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات الصحية في الجامعة، 

دار حوار أجاب خالله الفريق المشارك من الجائزة على عدد من االستفسارات حول الجائزة وآلية 

 .مشاركة فيها، والعديد من التفاصيل الفنية األخرىال

 

 :لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الجائزة، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني

  

 

https://www.kinghusseincanceraward.jo/ar 

 أخبار األردنية 

https://www.kinghusseincanceraward.jo/ar
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  44:صالرأي 
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 وة العلمية الدوليةدنلا

 إلعادة النظر في الخطابات النسوية العربية وربط قضية المرأة بأزمة المواطنة

 

هل من ضرورة إلعادة تجديد الخطاب النسوي العربي؟ كانت هذه إشكالية أطلقتها شبكة دراسات  

بالشراكة مع مركز دراسات المرأة ” إيناس“المرأة التابعة لـلشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية 

رأة والمنظمة العربية للتربية والثقافة العربية في الجامعة األردنية، وبالتعاون مع منظمة تنمية الم

والعلوم ومعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية، في ندوة علمية افتراضية، على مدى جلستين، 

 .وست مداخالت، وتعقيبات من باحثات وباحثين من دول عربية مختلفة

 

الدوليِة لدراسِة المجتمعاِت العربيةِ ماريز يونس، المنسقةُ العامةُ للشبكِة . كلمة االفتتاح قّدمتها د

ورئيسة شبكة دراسات المرأة، معّرفة دور شبكة دراسات المرأة باعتبارها منصة جامعة للمؤسسات 

العلمية ومراكز البحث العربية العاملة على قضايا المرأة، مشيرة إلى ثالثة أهداف أساسية تتصدى 

في حول الكتابات النسوية؛ والثاني، متابعة نضاالت األول، يتمثل برصد النقاش المعر: لها الشبكة

المرأة المجتمعية على المستوى الميداني، والثالث، استشراف السياسات العمومية على المستوى 

واعتبرت يونس أن الخطوة األولى في تحقيق أهدافها تكمن في فتح باب النقد والمراجعة . المؤسساتي

عربي بين الباحثات والباحثين العرب، وهو ما تطرحه هذه الندوة وتقييم اإلنتاج المعرفي النسوي ال

 .للنقاش

 

آمال قرامي أستاذة في كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، . د. قدمت المداخالت خمس باحثات عربيات

ميسون العتوم . إصالح جاد، باحثة متخصصة في قضايا الجندر، فلسطين؛ د. جامعة منّوبة، تونس؛ د

ز دراسات المرأة في الجامعة األردنية، األردن؛ أما الجلسة الثانية فأدارتها عميدة معهد مديرة مرك

مارلين حيدر، وشارك فيها كل من د إقبال الغربي أستاذة . العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية د

مديرة مختبر سهام شريف . تعليم عاٍل في علم النفس واألنثروبولوجيا في جامعة الزيتونة، تونس؛ د

. محمد عيسى الشريفيين أستاذ في جامعة آل البيت، األردن. والباحث د. الدين والمجتمع من الجزائر

. مصطفى النشار من مصر، د. جياللي المستاري من الجزائر، د. إضافة إلى عدد من المعقبين د

. من لبنان، ودسوزان عبد الرضا . زبير العروس من الجزائر، ود. خولة الحسن من األردن، د

 .فداء أبو حيدر من لبنان، ود لبنى طرابيه من لبنان. أسماء حسن من مصر، ود

 

 :خلصت المداخالت والتعقيبات والمناقشات إلى جملة من االستنتاجات والتوصيات، منها

 

ليس هناك خطابا نسويا عربيا واحدا أو حركة نسوية عربية واحدة بل عدة خطابات حول نساء 

 .حركات وتيارات نسوية متعددة ومتفرعة في سياقات عربية مختلفةمتعددات و

 

يطغي الخطاب الليبرالي المعولم على الخطابات النسوية العربية، ما يحول النسوية من حركة نضال 

 .الى حركة مطلبية تطالب بحقوق متفرقة ومنفردة ومتجزأة بدل المطالبة بحقوق المواطنة الكاملة

 العاصفة العربية نقال عن وكالة أنباء أخبار األردنية 
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تنفصل بعض الخطابات النسوية عن سياقاتها السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية والثقافية لتتحول إلى 

 .خطابات بسمات متطرفة تشيطن اآلخر المختلف

 

تعتبر الخطابات المناوئة للنسوية العباً أساسياً في حلبة الصراع وال زالت قوى التقليد تحارب 

آليات ضخمة تعمل على إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية تحت وتواجه الحركات النسوية العربية ب

 .عناوين التمسك بالتراث واألصالة

 

بالمقابل لم تتمكن البلدان العربية من بلوغ حداثتها وتحقيق المواطنة الكاملة التي تسمح بتحقيق العدالة 

 .والمساواة وتحرير الرجال والنساء على حد سواء

 

صراع بين الحداثة واألصالة وهو ما وضعنا في حالة من المواجهة يعيش الخطاب النسوي في ظل 

 .والمجابهة بين الطرفين مع استمرار تناقض المفاهيم والرؤى والخطابات الثنائية

 

إلى تراجع في ( تونس مثالً ) أدت التحوالت التي احدثها الربيع العربي في بعض الدول العربية 

ور فاعلين سياسيين مناوئين للحركة النسوية ويشككون مكتسبات الحركة النسوية خصوصا مع ظه

 .بفاعليتها بل في بعض األحيان يُجرمونها

 

هناك فجوة بين الخطاب النسوي والطرح األكاديمي، ما يجعل الخطابات النسوية العربية تراوح 

 .مكانها، خصوصا في ظل تجاهل الخصوصيات الثقافية واالجتماعية للمجتمعات العربية

 

ف بعض الجمعيات النسوية العربية في العمل ضمن أجندات المنظمات الدولية الممولة التي انجرا

تفرض أولويات وأنشطة نسوية ال تراعي خصوصيات مجتمعاتنا العربية الثقافية، وتمول أنشطة 

 .متفرقة ومجتزأة ال تضمن االستدامة واالستمرارية وتحقيق التراكم والتمكين المطلوب

 

االنغالق وتقوقع النسويات على ذواتهن وإفساح المجال لمشاركة الجميع وإدماج ضرورة تجاوز 

الرجال في العمل النسوي والجمعيات النسوية، باعتبار أن المواجهة ليست مع الرجل بقدر ما هي 

 .مواجهة مع المنظومة البطريركية المهيمنة في المجتمعات العربية

 

طاب النسوي والخطاب الديني على شرط ضمان استقاللية ضرورة تعزيز الحوار والتقارب بين الخ

 .الطرفين

 

التشديد على إحقاق الحقوق الخاصة بالمرأة في المجتمعات العربية، القائمة ليس فقط على المساواة 

 .والمطالب السياسية المباشرة، بل على العدالة المجتمعية

 

 .نة شاملة، ال فرق فيها بين رجل وامرأةتعزيز المواطنة في المجتمعات العربية، بحيث تكون مواط

 

ضرورة مواصلة عملية النقد والمراجعة للخطابات النسوية العربية وإخضاعها للتقييم المستمر في 

، وفتح النقاش 3544ظل تسارع التغييرات العالمية عموما، وفي المجتمعات العربية بعد ثورات عام 

اقع من كافة جوانبه لفتح مسارات وآفاق جديدة في بين جميع المعنيين ما يسمح لنا بتشخيص الو

 .النضال النسوي المعرفي والميداني
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بشكل عام، فإن ما يمكن الخروج به من هذه الندوة العلمية المهمة في هذا التوقيت، حيث التطلّع إلى 

ذ عام الحرية والتغيير في المجتمعات العربية كلها، وقد بدأت بالفعل في معظم هذه المجتمعات من

، هو التقاطع واالتفاق، بين المتداخلين والمعقبين جميعهم، على ضرورة تجديد الخطابات 3544

النسوية العربية خصوًصا، واالنتقال الى خطاب المواطنة والعدالة والديمقراطية وتحرير االنسان 

 !العربي من هيمنة المنظومة البطريركية عموما، باعتبارها أصل القضية

 

 

 

 وكالة أنباء العاصفة العربيةنقال عن 
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 الحديقة النباتية الملكية تستقبل وفدا من الجامعة الهاشمية لبحث التعاون المشترك

 

اشمية استقبلت سمو األميرة بسمة بنت علي مؤسسة الحديقة النباتية الملكية وفدا من الجامعة اله 

 .برئاسة نائب الرئيس الدكتور خالد الحياري في مقر الحديقة

 

وبحثت سموها والوفد، خالل اللقاء، سبل التعاون المشترك، حيث تم االتفاق على وضع اطر مشتركة 

بين الجانبين، خصوصا في مجال دعم بنك البذور والمعشبة الوطنية، وكذلك االستفادة من االمكانيات 

 .ة والتقنية والكوادر المؤهلة لغايات البحث العلمي والدراسات العلياالفنية والعلمي

 

وقدم مدير عام الحديقة النباتية المهندس محمد شهبز شرحا تفصيليا عن نشأة الحديقة واالنجازات 

التي تحققت لجهة الحفاظ على النبات الوطني واستدامته من خالل انشاء بنك البذور والحدائق 

صة والمعشبة الوطنية من جانبه، أكد الدكتور الحياري حرص الجامعة على تعزيز والمشاتل المتخص

التعاون المشترك مع الحديقة النباتية وتبادل الخبرات البحثية والعلمية والعمل على دعم بنك البذور 

لى التابع للحديقة والمعشبة الوطنية للمحافظة على الموروثات النباتية االردنية، معربا عن تطلعه إ

االستفادة من هذا المنجز الوطني لغايات البحث العلمي والتدريب المتخصص ألعضاء هيئة التدريس 

 .وطلب الجامعة، والمساهمة في إنشاء الحدائق النباتية المتخصصة داخل الحديقة

 

بدوره، أشاد عميد كلية االمير الحسن بن طالل للموارد الطبيعية والبيئة الدكتور عيد الطرزي 

ستوى الذي وصلت اليه الحديقة النباتية باعتبارها منصة لتنفيذ مشروعات البحث العلمي في بالم

مجال التنوع الحيوي للنباتات الطبيعية والزراعية من قبل الجامعات االردنية واالستفادة منها ودعم 

طني من التعليم الحسي والتعريف العملي للباحثين والدارسين وفتح اآلفاق للنهوض بالمخزون الو

 .الموارد الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية

 

وجرى في نهاية الزيارة تبادل الدروع . وضم الوفد الدكتور محمد الصالحات والدكتور فاخر العكور

 .والهدايا التذكارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمون/  المدينة نيوز/ بترا 
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 ومركز السلم المجتمعي يعقدان جلسة حوارية لتعزيز مهارات الطلبة" اليرموك"

 

مديرية األمن / نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع مركز السلم المجتمعي 

العام، جلسة حوارية تناولت استثمار اآلليات والوسائل المتاحة لتوجيه الطلبة ليكونوا قياديين مؤهلين 

طلبة في الجامعات لحمل زمام المبادرة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، شارك بها عدد من عمداء شؤون ال

 .األردنية، وخبراء من المجتمع المحلي

 

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات لدى استقباله المشاركين، تقدير إدارة الجامعة 

للجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز السلم المجتمعي، وعمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية 

ة التميز في دراستهم األكاديمية، واستغالل أوقات فراغهم في تقديم المبادرات في توعية الطلبة بأهمي

 .البناءة والخدمات التطوعية التي تزيد ثقتهم بأنفسهم واحترام اآلخرين لهم

 

وأشار إلى أن الجامعة ومن خالل أذرعها اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها، 

الجامعة تعمل على تحفيزهم على المشاركة في األنشطة الالمنهجية ولقاءاتها المباشرة مع طلبة 

المتنوعة والمشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنفذها الجامعة، وتغطية ذلك إعالميا 

 .ليكون رسالة تشجيع للطلبة على المشاركة ورسالة تقدير للطلبة المشاركين

 

ميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الوديان، إن الجامعة تؤمن وفي حديث له خالل الورشة، قال نائب ع

بأن التواصل مع الطلبة وتفعيل مشاركتهم في األنشطة الالمنهجية واحدة من أفضل السبل لبناء 

شخصية الطالب وتعميق انتمائه ووالئه لوطنه وقيادته الهاشمية الحكيمة، وتوجيهه لالستخدام األمثل 

 .لتكون أداة لنشر إنجازاته وتحفيز اآلخرين على االقتداء بهلوسائل التواصل االجتماعي 

 

فيما أشار مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي ملكاوي، إلى أن جامعة اليرموك والتي يزيد عدد 

طلبتها عن أربعين ألفا تبذل قصارى جهدها في إشغال أوقات فراغ طلبتها باألنشطة والمبادرات 

حمل مسؤوليتهم المجتمعية باعتبارهم قادة المستقبل، وأن العمادة ال تأل جهدا الهادفة وتشجيعهم على ت

في التواصل مع الطلبة ومحاورتهم بشكل مباشر ومشاركتهم في همومهم وتطلعاتهم وتحفيزهم نحو 

 .التفكير البنّاء

 

يتي اإلعالم فيما أشار ممثلو مركز السلم المجتمعي إلى أن المركز يعمل على استثمار مواهب طلبة كل

والفنون في الجامعات في تنفيذ رسالة المركز بتوجيه الشباب نحو التفكير ببناء المستقبل األفضل لهم 

 .ولوطنهم واإليمان بأن الفرص موجودة وبحاجة للعمل الجاد

 عمون
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عميد شؤون الطلبة في جامعة جدارا الدكتور شوكت الخزاعلة قال، إن الجامعة تعمل على تعميق 

الطلبة من خالل تفعيل لغة الحوار واالستماع إلى الطلبة والتعرف على آمالهم  تواصلها مع

وتطلعاتهم، سواء كان ذلك من خالل التواصل المباشر أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

 .المستخدمة

 

فيما قال عميد شؤون الطلبة في جامعة إربد األهلية الدكتور فرح زوايده، أن الجامعة تعمل على 

إشغال وقت فراغ الطلبة باألنشطة الالمنهجية والدورات التدريبية الهادفة لصقل مهاراتهم وبناء 

قدراتهم، كما تعمل الجامعة ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي على التواصل مع الطلبة 

 .والتعرف على طموحاتهم والمشاكل التي تواجههم وتقديم الدعم الممكن لهم

 

االرتباط مع مركز السلم المجتمعي في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن بدورها قالت ضابط 

من قسم اللغات الحديثة، أن الجامعة ال تدخر جهدا في بناء شخصيات الطلبة وإعدادهم ليكونوا بناة 

المستقبل، وذلك بتنمية مهاراتهم في تقبل اآلخر واحترامه، والتوجه للعمل الجماعي الهادف لخدمة 

 .تمعالمج

 

وشارك في الجلسة عدد من العاملين في العمادة، ومن المجتمع المحلي الخبير في التوعية المجتمعية 

 .عدنان فريح القعقاع

 


