سو للدراسات الكمية والتراثية
الملتقى االول لمركز ال َح ُّ
عمان6182/81-81 /
في الثامن عشر من شهر اكتوبر الماضي وفي بستان عواد في العاصمة االردنية عمان ، ،عقد مركز ال َحسُّو للدراسات الكمية
والتراثية الذي تأسس في انكلترة اوائل سنة  2102م ملتقاه االول برئاسة االستاذ الدكتور احمد عبد هللا ال َحسُّو ؛ مدير المركز .
وقد ادارت الملتقى الدكتورة سوسن الفاخري ورحبت في افتتاحها للجلسة االولى بالسيدات والسادة الذين شاركوا في الملتقى من
أعضاء الهيئة االستشارية ومن فريق العمل الموجودين في االردن ،كما رحبت بالمشاركين من االساتذة االفاضل من اقسام التاريخ
في جامعة مؤتة ،وجامعة آل البيت ،وجامعة البلقاء التطبيقية ،وجامعة عمان األهلية .

وقد ركز مدير المركز الدكتور الحسو في كلمة االفتتاح على ان الهدف من الملتقى هو اخضاع مسيرة المركز خالل اكثر من اربع
سنوات للنقد والتقييم بما يساعد على تحديد مسيرة المركز المستقبلية وضمان ديمومته في تحقيقه لرسالته التي تتبنى اشاعة ثقافة
المنهج الكمي االحصائي واستخدامه في مجال الدراسات التاريخية وفي غيرها من العلوم االنسانية .

وقد اوضح لجمهور الحاضرين ان المركز هو مؤسسة ثقافية وانها مسجلة كمؤسسة بريطانية تطوعية وانها تعمل براسمال ال
يتجاوز مائة باون استرليني وتتخذ من فضاء االنترنت مجالها االوسع ،ومن (بيت) مؤسسها في محل إقامته  ،مقرا لها  ،وانها قد
نجحت في ان يكون لها امتدادات بحثية بتواصلها المنظم مع مجموعة نيرة من الباحثين على مختلف درجاتهم العلمية وتخصصاتهم
في بلدان متعددة في المشرق والمغرب.
ناقش الملتقى ست اوراق بحثية مقدمة من الدكتورة سوسن الفاخري  ،والدكتورة حنان الخريسات  ،والدكتورة اخالص العيدي (
االردن ) والدكتور جمال عناق ( الجزائر ) و الدكتور سالم غومة (ليبيا) والباحث عمر دمحم ( عراقي يحضر للدكتوراه في فرنسا ) ،
وكان الجامع االكبر فيها هو روحها النقدية االيجابية وحماس مقدميها لتحديد لمسات لخطة المركز في السنوات الخمس القادمة .

وقد حظي الملتقى في جلسته الثانية المخصصة للمناقشة والحوار ،بتعليقات مهمة وغنية شارك فيها االستاذ الدكتور عليان
الجارودي( جامعة آل البيت ) ،واالستاذ الدكتور سليمان الصريرة ( جامعة مؤتة ) ،واالستاذ الدكتور عامر ابو جبلة ( ،جامعة مؤتة
) واالستاذ المشارك الدكتور انور الخالدي( جامعة آل البيت ) والدكتورعالء سعادة ( جامعة آل البيت ) والدكتور حاتم الضمور (
جامعة البلقاء التطبيقية ).
وقد تقرر في هامش الملتقى اعتبار اللقاء مفتوحا لغرض مناقشة تطوير الشكل االداري للمركز بما يساعد على ديمومته  ،وكان من
اهم ما توصل اليه ان يعقد اللقاء دوريا كلما اقتضى االمر ذلك لكي يتاح االستماع الى آراء االفاضل اعضاء الهيئة االستشارية
واعضاء فريق العمل اآلخرين الذين لم يتسن لهم حضور الملتقى االول ولكي يكون ذلك منهجا متبعا مستقبال .
وقد وجه مدير المركز في ختام الملتقى شكره للسيدات والسادة الذين حضروا الملتقى على ما قدموه وما تفضلوا به من مشاركات ،
كما وجه شكر ادارة المركز الى السيد فيصل ...وعقيلته السيدة سوسن الفاخري الستضافة الملتقى

