
 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

 األكرم  ردنيةذ الدكتور رئيس الجامعة األستااأل    

 افال نواب الرئيس األساتذة األ 

لينا من إردنية والجامعات العربية القادمين األساتذة عمداء كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية األ 

 .ربوع وطننا العربي  العزيز 

 العلماء واألدباءافنا ليو        

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته و ك  عام وأنتم بخير بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن 

 .الحسين حفظه هللا ورعاه 

التي تحم  اسم بلدنا الجامعة ، يات وأعرقها افي الجامعة األردنيةأرحب بكم هنا افي كلية اآلداب أقدم الكل  

دلي  ولع  اجتماعنا اليوم ، افي كاافة المجاالت الذي جع  على عاتقه رعاية العلماء والمثقفيننا نالغالي ووط

المنبثق من افلسفة ومنطلقات المنظومة القيادية واإلدارية افي كاافة مؤسساتنا الوطنية، كما الحرص  هذا على 

ومختصيها الذين يعملون على ، وها أنتم نخب مميزة من مثقفيها شقائنا افي مختلف البلدان العربيةهو شأن أ

بغية النهوض بها ، وتشييد مكانتها افي مقدمة الدو  الحلارية المتقدمة صياغة مشروعها العلمي والثقاافي 

   .القادرة على تقديم الخير للبشرية

وعبر مختلف  إن الكليات اإلنسانية وافي مقدمتها كليات اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية تسعى دائما     

بابية واعية جيا  شالنتائج المتوخاة مقرونة بتخريج أ، لتكون تحسين مستوى األداء ورافع سويتهإلى ا برامجه

افلع  ، بجدية وُسب  معالجتها من جملة التحديات تدرك جميع التحديات، وتؤمن بلرورة الخروج

منهم يثا  يكشف لنا عن وجود نسبة كبيرة لقوائم العلماء والمفكرين العرب والمسلمين قديما  وحد استعرالنا



جعلتهم افي الكوكبة طيبة األمر الذي وافر لهم حصيلة افكرية من المهتمين بالدراسات والحقو  اإلنسانية، 

 .المتصدرة

أو اإلشراف  دورنا يتعدى مسألة التدريسعمداء وأساتذة افي هذه الكليات أن وها نحن اليوم نجد أنفسنا    

الخطط والتطلعات العملية والتطبيقية لبناء منظومتها  ديمية افيها، ليص  إلى لرورة ولععلى العملية األكا

التي تواجهها  هناك الكثير من التحديات والمشكالتأن  وال سيماالشاملة داخ  الجامعات وخارجها، 

ثر من كونها مشكالت علمية بحتة أو أك متأصلة، المجتمعات افي غالبها ذات أبعاد اجتماعية وافكرية

التكنولوجيا ونتائج العلوم التجريبية افي تسريع وتيرة  لع  العالقة بينهما تتص  باستثمار، وتكنولوجية

نسانية واإلجتماعية هم خط الدافاع األو  واألبرز للتصدي لجميع الظواهر تشارها، لذا افإن خبراء العلوم اإلان

 .مجتمعات العربية اليوم المقلقة التي تعاني منها ال

ن يكون قوامها استراتيجية يجب أ ،داريا  وإ أكاديميا  ة بين الجامعات العربية إن التشاركية الحقيقية والناجع   

افقد عرافنا بدقة نقاط القوة  األساتذة والمختصين،نحن علينا صياغتها وولع أطرها  واجب، يقع شمولية

ك  ذلك حتى نكون قادرين بعد صياغتها على أن ، والعطاء قب  معرافتنا الدقيقة لجوانب النقص والتحدي افيها

ات العلمية أيلا  نتجاوز افيها هموم جميع الكليات، بتوسيع أافقنا والدعوة إلجتماع يلم ممثلين عن الكلي

ة واإلنسانية، ومن المفيد يندرج تحت مظلتها الكليات العلمي ،الجامعات العربية التي نعم  بها بوصف

 -اإلطالع على تجارب الجامعات العالمية افي هذا الصدد، افال تعني خصوصية مجتمعاتنا افي جوانب معينة 

اإلنغالق وعدم اإلستفادة من التجربة الحلارية لآلخر، الذي نجده حقيقة ولألسف قد  -تتعلق بالدين والثقاافة

نجاحه ا باألداء وبشك  كبير، على أن هذا األمر يحم  التفاؤ  ال التشاؤم واليأس إذا ما أدركنا أن افي تجاوزن

عادة صياغتها واإلستفادة منها، وهو أمر ميسر بوجود عالقات ثنائية طيبة بين دراكنا لتوافر آليات يمكن إإ

 .جامعتنا والجامعات الغربية تتيح لنا ذلك 



دبية واإلجتماعية ساتذة الدراسات األمبدأ دمج أاسات الحكومية العربية وتبنيها لرورة توجه السيإن    

 نتطلعاقتراح أو توصية  ملحة وليست حتمية علمية تعد هذه الخطوة اإلدارية، واالنسانية افي هذه التوجهات

اإللتفات إليها مع ما يطرأ على مجتمعنا من ظواهر ال بد من ومنهجيتهم مختصيها لتداخ  نظرة  إليها، نظرا  

وما يتولد عنه من خطر اإلرهاب ال يمكن لجميع  ا  الذي أصبح عنفا  عالميبعامة بجدية، افالعنف المجتمعي 

الشام   المجتمعي إال بتفعي  دور التوجيه واإلرشاد ،القوى العسكرية أو التكنولوجية القلاء عليه من جذوره

ومن خال  دور الجامعة لتصبح مجتمعاتنا ، إلجتماعية وا الذي هو صلب اختصاص اساتذة العلوم اإلنسانية

، وربما يواافقني الجميع أن بناء الخريج الجامعي المحوري والمتفاع  معها محصنة تنعم بالثقاافة اإليجابية

افهو بال  عداد األسريلخطوة األولى التي تعقب مرحلة اإلهو ا ،القادر على التوجيه والعطاء المعرافي السليم

 . لهالمجتمعي األهم الذي يعم  على نشر ثقاافة الوعي واإلنتماء شك الناشط 

 .العلماء األجالءاألساتذة األافال  و   

ن افرصة اللقاء بكم تستدعي الوقوف على مجموعة من المفردات المتعلقة بشأن الثقاافة العربية أجد أ      

استطرادي ولع  ، لنهوض بمسارها الفكري واألكاديميب  اتها ولرورة البحث افي تعزيز سُ اوهموم جامع

همها البحث افي واقعنا ا ناألحاديث والمداخالت بينو جا  أن تكون اللقاءاتوافتح المالتذكير هو لبعلها 

بأن هناك ، ولكن األم  يحدوني أن يحتاج منا أكثر من هذه الوقفة، مع ادراكي أن البحث افي هذا الشالثقاافي

نحو تبني الوقوف  ،بناها اإلدارات الجامعية وبعض المهتمين بالثقاافة من المجتمع المحلياتجاهات عملية تت

افقد دأبت  ،لعلي ألتمس بعض مالمحها هنا افي األردنوعلى تفاصي  واقع كلياتنا والسعي نحو تطويرها، 

 تجاهاإللتطوير الة والتطبيقية إدارة الجامعة األردنية مشكورة توجيه سياساتها نحو مناقشة الطرق الفع  

 .األكاديمي لهذه الكليات 



وأشكر لكم اهتمامكم بلرورة التشاور وتعزيز  ،بكم أكرر الترحاب ،الليوف األعزاء ، الحلور الكريم 

 .بناء عالقات التعاون لصالح كلياتنا التي تحتاج منا المزيد من  الجهود 

  وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا

 نة كاتبيغيداء عادل خزن. دة .أ                                                                                


