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�أ�ســاتـذة الأ ردنيــــة:

م�سـرية غ�ضـب ت�ضـامنـ ًا مـع �أهـلنــا يف غـــزة

الغ�ضب يتوا�صل يف القاعات
ج�سد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة
ال��ن��ق��اء الأ ردين ب��ك��ل جت��ل��ي��ات��ه خ�ل�ال امل�����س�يرة
ال��رم��زي��ة ال�����ص��ام��ت��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف الثالث
ع�شر من كانون الثاين من �أمام مكتبة اجلامعة
باجتاه مدرج احل�سن بن طالل للتنديد بالعدوان
الإ�سرائيلي ال�صهيوين الغا�شم الذي تعر�ض له
الأ �شقاء يف قطاع غزه.
و تقدم امل�سرية التي �شارك فيها ما يزيد عن
 1000ع�ضو هيئة تدري�س يرتدون الروب اجلامعي
رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونواب رئي�س

اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد.
ولدى و�صول امل�سرية � إىل مدرج احل�سن بن
طالل عُ زف ال�سالم امللكي وتليت �آيات من القر �آن
الكرمي ثم وق��ف احل�ضور دقيقة �صمت وق��رءوا
الفاحتة على �أرواح �شهداء غزة ال�صامدة.
ث��م ت�لا ال��دك��ت��ور علي حمافظة م��ق��رر جلنة
ال�����ص��ي��اغ��ه ،أ����س��ت��اذ ال��ت��اري��خ يف ا جل��ام��ع��ة البيان
ال�����ص��ادر ع��ن أ�ع�����ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة يف
اجلامعة.
ي�شار � إىل �أن أ�ع�����ض��اء جلنة ال�صياغه هم



الأ �ستاذ الدكتور علي حمافظة مقرر ًا والأ �ستاذ
الدكتور مو�سى الناظر والأ �ستاذ الدكتور نايف
عبد اهلل والأ �ستاذ الدكتور حممود ال�سرطاوي
والأ �ستاذ الدكتور كامل ال�سعيد.
وفيما يلي الن�ص الكامل للبيان-:
تابع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة
الأ ردن����ي����ة ،مب�����ش��اع��ر ا ل��ق��ل��ق والأ مل وا ل��غ�����ض��ب،
ال��ع��دوان الإ�سرائيلي ا إل ج��را م��ي على � إخوانهم
�أهايل قطاع غزة العزل ،وما �صاحبه من ق�صف
ج��وي وب��ح��ري ومدفعي ،وز ح��ف ب��ري بالدبابات
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

الدكتور الكركي يتقدم امل�سرية
على مدنه وقراه لليوم التا�سع ع�شر ،وما �أ�سفر
عنـه من ا�ست�شهاد املئـات من الأ طفال والن�ساء
وال�شيـوخ،وجـرح ا آل الف منهم ،وح�صار جوي
وب��ح��ري وب��ري ح��ال دون و���ص��ول امل��واد الغذائية
وا مل��ع��ون��ات ال��ط��ب��ي��ة و � إ���س��ع��اف ا جل��رح��ى ال��ذي��ن
�ضاقت بهم امل�ست�شفيات يف القطاع.
وق���د أ� ح���زن���ه���م امل���وق���ف ال��ر���س��م��ي ال��ع��رب��ي
املتخاذل وامل��وق��ف الأ مريكي والأ وروب���ي املتفرج
والداعم لهذا العدوان ،اللذان حاال دون � إيقاف
ه���ذه ا مل��ج��زرة ال��ره��ي��ب��ة ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ال��ك��ي��ان
ال�����ص��ه��ي��وين امل��ع��روف ب���إج��رام��ه يف دي��ر يا�سني
والطنطورة وبحر البقر وق��ان��ا وجنني واخلليل
وغريها من اجلرائم الب�شعة امل�سجلة يف تاريخه
الإجرامي عرب ال�سنوات ال�ستني املا�ضية...
ويعرب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف م�سريتهم
الرمزية يف ه��ذا اليوم عن دعمهم وم�ساندتهم
لإخوانهم يف قطاع غزة ،وعن � إعجابهم ب�صمودهم
البا�سل يف وجه الطغيان الإ�سرائيلي.
�����ك����دون ع��ل��ى ح���ق امل���ق���اوم���ة امل�����ش��روع
وي ؤ
لالحتالل الإ�سرائيلي حتى زواله.
ويثنون على املوقف الر�سمي وال�شعبي الأ ردين

الذي عرب عنه بجالء جاللة امللك املعظم.
وي ؤ���� ك���دون ،يف ال��وق��ت نف�سه� ،أن � إ���س��رائ��ي��ل
ك��ي��ان ا���س��ت��ع��م��اري ا�ستيطاين تو�سعي اغت�صب
�أر���ض فل�سطني وط��رد معظم �أهلها منها ،مثلما
احتل �أرا���ض��يَ عربية أ� خ��رى و�ضمها � إىل املحتل
من فل�سطني ،متحدي ًا القوانني واملبادئ الدولية
وا إلن�����س��ان��ي��ة وم��دع��وم�� ًا م��ن ال��ق��وى اال�ستعمارية
التي هيمنت على �أمتنا ونهبت ثرواتها ،ومزقت
أ�����ش�ل�اءه���ا ،و �أذاق���ت���ه���ا م����رارة ال���ذل وال��ه��زمي��ة
والعجز .ويرون �أن ت�ضامن العرب ووحدتهم هما
ال�سبيل الوحيد للت�صدي لهذا اخلطر اجلاثم
ع��ل��ى ���ص��دورن��ا ،ال���ذي ي��ه��دد م�ستقبل الأ ج��ي��ال
ال��ع��رب��ي��ة احل��ال��ي��ة وال��ق��ادم��ة .ويهيبـــون ب��ق��ادة
الدول العربية �أن يتحركوا لإيقاف املحرقة التي
يتعر�ض لها �أهلنا يف غزة.
وينا�شدون زمالءهم الأ كادمييني يف م�ؤ�س�سات
التعليم ال��ع��ايل العربية وال��دول��ي��ة ل��ل��وق��وف � إىل
جانب احل��ق وا�ستنكار ما يتعر�ض له أ� ه��ل غزة
بعامة والأ ك��ادمي��ي��ون وا جل��ام��ع��ات فيها بخا�صة
من قتل وح�صار وتدمري .ويهيبون بالأ كادمييني
يف امل ؤ������س�����س��ات ال��دول��ي��ة ل��وق��ف ���س��ائ��ر أ� ���ش��ك��ال



التعاون مع امل�ؤ�س�سات ا لإ�سرائيلية املماثلة .كما
ي�ؤكدون على العمل على � إحالة جمرمي احلرب
ا إل ���س��رائ��ي��ل��ي�ين على ا مل��ح��ا ك��م اجلنائية الدولية
الرتكابهم أ�ك�ثر اجل��را ئ��م الدولية خطورة وهي
جرائم احلرب والإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد
ا إل ن�سانية.
ويطالبون � إدارة اجلامعة الأ رد ن��ي��ة و�سائر
اجلامعات الأ ردن��ي��ة والعربية برفد امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف قطاع غزة مبا ميكنها من النهو�ض
بر�سالتهـا الأ ك��ادمي��ي��ة والقوميـة ،وتخ�صيـ�ص
م��ن��ـ��ح وم�����س��اع��ـ��دات ل��ط��ل��ب��ـ��ـ��ة ق��ط��ـ��اع غ��ـ��ـ��زة يف
اجل��ام��ع��ات الأ ردن��ي��ة والعربية وتوثيق اجلرائم
الإ�سرائيلية بال�صوت وال�صورة والكلمة.
� إننا نكرر �أن م�سريتنا الرمزية ه��ذا اليوم
ت��ع��ب�ير ع��ن اح��ت��ج��اج��ن��ا ا ل�����ص��ارخ ع��ل��ى ال�صمت
العربي ا مل��ري��ب ،وال��ت��ه��اون ا ل��دويل امل��خ��زي � إزاء
م��ا يجري م��ن م��ذاب��ح يف غ��زة ،و ع��ن ا�ستنكارنا
للوح�شية والتمادي يف ا لإجرام ا لإ�سرائيلي ،وعن
الت�ضامن القوي مع �أهلنا يف غزة.
ل��ل�����ش��ه��داء م��ن��ه��م ا ل��ر ح��م��ة و ج��ن��ات ا خل��ل��د،
وللجرحى ال�شفاء العاجل � إن �شاء اهلل.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

بيــان �صــادر عـن احتــاد طلبــة اجلـامعــة
يف ظل املجازر اليومية الب�شعة التي يتعر�ض لها
�أهلنا يف غزة على يد االحتالل ال�صهيوين الغا�شم
والأ و�ضاع امل�أ�ساوية والتي ت�ستهدف ت�صفية الق�ضية
العربية الفل�سطينية و� إذالل الأ م���ة و� إخ�ضاعها ،
وا�ستكماال للم�سرية الطالبية يف اجلامعة الأ ردنية
بكافة �أطيافها وتياراتها و�إمي��ان��ا منا ب��دور القوى
الطالبية يف الوقوف وامل�شاركة يف الق�ضايا العربية
والإ�سالمية والقومية و� إي�صال �صوت الطلبة ل�صانعي
القرار .
قمنا نحن جمل�س احت��اد طلبة اجلامعة الأ ردنية
بعقد اجتماع ط��ارئ ي��وم الأ ح��د امل��واف��ق 2009/1/4
ملتابعة هذه التحديات ومناق�شة دورنا يف م�ساندة الأ هل
والأ �شقاء يف قطاع غزة وجتلى ذلك باقتدائنا بقائد
الوطن جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم الذي دعا
العامل اجمع � إىل حتمل امل�س�ؤولية الأ خالقية والقانونية

والإن�سانية جتاه مايجري للأ هل يف قطاع غزة .
و طالب �أع�ضاء املجل�س مبايلي :
 -1دع��وة اجلهات الر�سمية والأ نظمة العربية � إىل
ال�سعي اجل��اد وال��ف��وري من أ�ج��ل وق��ف العدوان
ال�صهيوين .
 -2امل��ط��ال��ب��ة بفتح م��ع�بر رف��ح وال�����س��م��اح للطواقم
الطبية وامل�����س��اع��دات الإن�سانية ب��ال��دخ��ول � إىل
القطاع .
 -3دع��وة القوى االجتماعية وال�سيا�سية الأ ردن��ي��ة
والفل�سطينية والعربية � إىل التوحد يف خندق
واحد يف مواجهة هذا العدوان ال�صهيوين .
 -4املطالبة ب� إغالق ال�سفارة الإ�سرائيلية يف الأ ردن
وقطع العالقات مع الكيان ال�صهيوين .
 -5الت�أكيد على �أن الدور الطالبي وال�شبابي يف �أردن
العروبة لن يقت�صر على ردود �أفعال بل �سيرتجم

هذه امل��رة � إىل ممار�سات عملية �ضمن مبادرة
� إ�سرتاتيجية ال�ستنها�ض الهمة ال�شعبية العربية
و�إع����ادة ب��ن��اء رافعتها ال�شبابية لتكون جبهة
قوية ت�شرك الطالب خ�صو�صا واملواطن عموما
يف �صناعة وتنفيذ القرار ال�سيا�سي مبا يرتقي
بنا � إىل م�ستوى التحديات املطروحة على امتنا
العربية و�شعبنا الأ ردين و�أن اجلهود لن تتوقف
حتى دحر العدوان ال�صهيوين و�سنده الأ مريكي
وا�ستكمال م�سرية يناء الأ ردن العربي الها�شمي
احلر وال�شامخ ب�أبنائه .
ومن هنا قررنا � إطالق حملة كاملة لدعم الأ خوة
والأ �شقاء يف غزة ت�شمل كل مابو�سعنا لتغيري الواقع
امل�أ�ساوي الذي ي�شهده القطاع لعل هذه اجلامعة �أم
اجلامعات الأ ردن��ي��ة �أن تكون منارة لتحريك ال��ر�أي
الطالبي يف جامعات الوطن العربي كافة .

مهرجــان
ت�ضامنــي
دعمـــــــ ًا
لغـــــــــزة
�شارك الآالف من طلبة اجلامعة يف الثامن من
ك��ان��ون ال��ث��اين يف امل��ه��رج��ان الت�ضامني ال��ذي نظمه
جمل�س احتاد طلبة اجلامعة بعنوان « غزة ال�صمود «
بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي وعدد من
امل�س�ؤولني فيها.
وب��دىْ املهرجان ال��ذي �أقيم على � إ�ستاد اجلامعة
الريا�ضي بال�سالم امللكي وتالوة �آي من الذكر احلكيم
ثم وقف احل�ضور دقيقة �صمت وق��رءوا الفاحتة على
�أرواح �شهداء غزة.
وا�ستعر�ض الدكتور غازي ربابعه من ق�سم العلوم
ال�سيا�سية مراحل ال�صراع العربي الإ�سرائيلي م�شيد ًا
بت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني والبطوالت التي �سطرها
اجلي�ش العربي يف املعارك التي خا�ضها على �أ�سوار

القد�س ويف باب الواد و معركة الكرامة اخلالدة.
و�أ�شار � إىل خماطر العدوان ال�صهيوين الغا�شم
الذي يتعر�ض له الأ هل يف غزة ها�شم م�شيد ًا باملوقف
الر�سمي وال�شعبي ال��ذي يقوده جاللة امللك عبد اهلل
الثاين النهاء معاناة الأ �شقاء الفل�سطينيني يف غزة
ال�صمود.
من جانبه دعا الدكتور �أحمد نوفل يف كلمة �ألقاها
� إىل توحيد �صفوف الأ مة ملجابهة الأ خطار واملخططات
ال�صهيونية التي ت�ستهدف النيل من عزمية ال�شعوب
العربية والإ�سالمية.
و أ�ك��د على �ضرورة الت�ضامن مع الأ �شقاء يف غزة
وتقدمي كافة �أ�شكال الدعم مل�ساندتهم وتعزيز �صمودهم
على �أر�ض غزة الطاهرة.



وح��ث الدكتور أ�جم��د قور�شة م��ن كلية ال�شريعة
ال�شباب على درا�سة وفهم دالالت الفكر ال�صهيوين
الذي ي�سعى � إىل حتطيم ثوابت ودور ال�شباب يف نهو�ض
الأ مة داعي ًا � إىل مواجهة التحديات واملحن التي تتعر�ض
لها الأ متان العربية والإ�سالمية.
وثمن الطالب حممد الدعام�سه ع�ضو جمل�س احتاد
الطلبة يف كلمة �ألقاها نيابة عن طلبة اجلامعة جهود
جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي دعا العامل �أجمع � إىل
وقف العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد الأ �شقاء يف
قطاع غزة.
وت�ضمن برنامج املهرجان � إلقاء ق�صائد �شعرية
وخ��واط��ر و أ�ن��ا���ش��ي��د وطنية ع�برت ع��ن حجم معاناة
الأ �شقاء يف قطاع غزة.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

الدكتور الكركي
يرت�أ�س اجتمـاع ًا
ملجلــــــ�س �إدارة
�صنـدوق دعـــــم
اجلـامعـــــــــات
الفل�سـطيــنيـــة

ع��ق��د أ� ع�����ض��اء جمل�س � إدارة ���ص��ن��دوق دع��م
ا جل��ام��ع��ات الفل�سطينية اج��ت��م��اع�� ًا يف اجلامعة
يف اخل��ام�����س ع�����ش��ر م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين برئا�سة
رئي�س املجل�س الدكتور خالد الكركي مت خالله
بحث عدة مو�ضوعات تتعلق بدعم بحوث علمية
لباحثني يف اجلامعات الفل�سطينية.
و�شارك يف االجتماع رئي�س جامعة بري زيت
ال��دك��ت��ور نبيل ق�سي�س ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة النجاح
الوطنية الدكتور رامي احلمد اهلل ونائب رئي�س
جامعة الريموك الدكتور م�شهور الرفاعي.
وجرى خالل االجتماع بحث ومناق�شة �أو�ضاع
اجلامعات الفل�سطينية وا جل��ه��ود البحثية التي
تقوم بها خدمة لأ غ��را���ض التنمية يف الأ را���ض��ي

الفل�سطينية املحتلة.
ورح���ب أ� ع�����ض��اء ا مل��ج��ل�����س ب��� إم��ك��ا ن��ي��ة � إج���راء
ب��ح��وث م�����ش�تر ك��ة ب�ي�ن ب��ا ح��ث�ين م���ن اجل��ام��ع��ات
الأ ردن���ي���ة وج��ام��ع��ات فل�سطينية ت��ت��ع��ل��ق ب��ا مل��ي��اه
والطاقة والغذاء.
ي�شار � إىل �أن ال�صندوق ت�أ�س�س عام 1992م
مبوجب قرارات جمل�س احتاد اجلامعات العربية
وير�أ�س جمل�س � إدارت��ه رئي�س اجلامعة الأ ردنية
وي�ضم يف ع�ضويته ر�ؤ���س��اء ج��ا م��ع��ات ا ل�ير م��وك
وال��ن��ج��اح ال��وط��ن��ي��ة وب�ي�ر ز ي���ت والأ م��ي��ن ا ل��ع��ام
امل�ساعد الحتاد اجلامعات العربية ،يف حني يبلغ
ع��دد اجلامعات الفل�سطينية التي تتلقى دعم ًا
مالي ًا من ال�صندوق ع�شر جامعات حالياً.

وفـــد من طلبـــة اجلامعــــة
يعـــود جــرحـــىالعــــدوان الإ�ســـرائيــــلي
ع����اد و ف����د مي��ث��ل ط��ل��ب��ة ا جل���ا م���ع���ة ج��ر ح��ى
ا ل���ع���دوان ا لإ���س��را ئ��ي��ل��ي يف ق��ط��اع غ���زة ا ل��ذ ي��ن
يرقدون على �أ�سرة ال�شفاء يف م�ست�شفى امللكة
علياء الع�سكري.
و أ� ع�������رب أ� ع�������ض���اء ا ل���و ف���د ا جل���ا م���ع���ي ع��ن
متنياتهم للجرحى الأ ���ش��ق��اء بال�شفاء العاجل
م�شيدين بت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني الذي
يتعر�ض يف القطاع � إىل مذبحة حقيقة وكارثة
� إن�سا نية .
و ط���ا ل���ب أ� ع�����ض��اء ا ل���و ف���د ا مل��ج��ت��م��ع ا ل���دويل
بتحمل م�س�ؤولياته الأ خالقية والقانونية � إزاء
طلبة اجلامعة يطمئنون على جرحى غــزة
ه��ذا ا ل��ع��دوان الهمجي ا ل��ذي ط��ال املدنيني من
الأ ط���ف���ال وا ل�����ش��ي��وخ وا ل��ن�����س��اء م��ث��م��ن�ين ا مل��و ق��ف
و ���ش��ك��ر ا جل��ر ح��ى طلبة ا جل��ا م��ع��ة ع��ل��ى ه��ذه ا ع���ت���زاز ه���م ب���ا حل�������س ا ل���و ط���ن���ي ا ل�����ذي أ� ب�����داه
الأ ردين ا ل���ذي ي��ق��وده ج�لا ل��ة ا مل��ل��ك ع��ب��د اهلل ا ل���ب���ادرة ا ل��ت��ي جت�����س��د ا ل��ت�لا ح��م ب�ين ا ل�����ش��ع��ب�ين الأ رد ن����ي����ون جت���اه الأ ����ش���ق���اء ا ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف
الثاين يف دعم الأ �شقاء الفل�سطينيني.
ا ل�����ش��ق��ي��ق�ين الأ ردين وا ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م ؤ��� ك��د ي��ن الظروف احلرجة التي ميرون بها حالياً.

�إفطـــار خيـري
لن�صـــرة غــزه
يف «الأ ردنيــــة»

نظم املركز الثقايف الإ�سالمي يف اجلامعة يف
الثامن من كانون الثاين � إفطار ًا خريي ًا تق�شفي ًا
ر�صد ريعه لأ ه��ايل قطاع غزة الذين يتعر�ضون
� إىل عدوان همجي.
و�شكر عميد كلية ال�شريعة الدكتور حممد
املجايل الذي افتتح ن�شاطات و فعاليات الإفطار
مندوب ًا عن رئي�س اجلامعة كل من �ساهم يف هذا



العمل اخلريي الذي يج�سد وقفه الأ ردن امل�شرفة
جتاه الأ �شقاء ال�صامدين يف قطاع غزة.
ب���دوره أ� ���ش��ار م��دي��ر امل��ر ك��ز ا ل��د ك��ت��ور احمد
العواي�شة � إىل �أن هذا ا لإفطار اخلريي هو جزء
من حملة التربعات التي يقوم بها املركز لدعم
الأ �شقاء الفل�سطينيني ا ل��ذي يتعر�ضون لأ ق�صى
�أ�شكال العنف و اجلرائم الب�شعة.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

�أطروحة دكتوراه عرب الأ ثري لطالبة فل�سطينية
منعتهــا ال�سلطـــات الإ�سـرائيليـــة من القدوم �إىل الأ ردن
جرت يف اجلامعة مناق�شة �أطروحة دكتوراه
عن بعد للطلبة انت�صار طالب العواوده املقيمة
حالي ًا يف فل�سطني ومنعتها ال�سلطات الإ�سرائيلية
من ال�سفر � إىل الأ ردن إلج��راء املناق�شة بعد �أن
ا�ستكملت درا�سة جميع املواد املقررة.
و�أ�شار رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
� إىل �أن املناق�شة ج��رت عن بعد بوا�سطة مركز
�شبكة التعلم للتنمية العاملية � /أثري يف اجلامعة
ومركز �سعيد اخل����وري يف ج��ام��ع��ة ال��ق��د���س يف
فل�سطني .
وبني الدكتور الكركي �أن قرار اجلامعة هذا
يعد ك�سر ًا للح�صار الإ�سرائيلي املفرو�ض على
ال�شعب الفل�سطيني الذي طال التعليم مو�ضح ًا
�أن اجل��ام��ع��ات الأ ردن���ي���ة م��ن أ� ك�ث�ر ا جل��ام��ع��ات
العربية التي حتت�ضن طلبة فل�سطينيني.
وت�ألفت جلنة مناق�شة وه��ي بعنوان تطوير
أ�من������وذج � إداري ت���رب���وي ل��ت��ح��وي��ل ا جل��ام��ع��ات

ا�سناد �أردين لفل�سطني عرب الأ ثري
و���ش��ارك يف املناق�شة رئي�س جامعة القد�س
الفل�سطينية � إىل م�ؤ�س�سات تعليمية من الأ �ستاذ
ال��دك��ت��ور ع��اط��ف ب��ن ط��ري��ف امل�����ش��رف  /رئي�س ًا الأ ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ����س���ري ن�����س��ي��ب��ة ك��م�����ش��ارك
وع�ضوية الأ ���س��ت��اذ الدكتور ه��اين عبد الرحمن خارجي من مقر املناق�شة يف جامعة القد�س يف
فل�سطني .
والأ �ستاذ الدكتور �سالمة طنا�ش .

كليـــة ال�شريعـة
تـ�ؤبـن خريجهـا
ال�شهيــــد
«نـــزار ريـــان»
ابنت كلية ال�شريعة يف اجلامعة خريجها ال�شهيد
الدكتور ن��زار ري��ان ال��ذي روى بدمائه الزكية �أر�ض
غزة الطاهرة بح�ضور عميد الكلية الدكتور حممد
املجايل و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وجمهور كبري من
طلبة اجلامعة.
وحتدث يف املهرجان اخلطابي الذي �أقيم بهذه
املنا�سبة الدكتور �شرف الق�ضاة وال��دك��ت��ور �أحمد
نوفل والدكتور علي ال�صوا حيث �أ�شاروا يف كلماتهم
� إىل القيم العليا واملعاين النبيلة للجهاد والت�ضحية
والفداء يف �سبيل � إع�لاء كلمة اهلل واحلق يف حماية
الأ وطان واحلرية التي نادى بها الإ�سالم العظيم.

ت�أبني يرقى بروح ال�شهيد
وقالوا � إن ال�شهيد ريان كان مبدع ًا ومتميز ًا يف
درا�سته وا�ست�شهاده وكان قمة يف الأ دب مع �أ�ساتذته
واخللق مع زمالئه م�ؤكدين �أن ال�شهيد كان خالل
درا�سته يتوق لل�شهادة على �أر�ض فل�سطني حيث جاءت
�أطروحته التي قدمها لنيل درجة املاج�ستري بعنوان «
ال�شهادة وال�شهيد».
وحيا املتحدثون كوكبة �شهداء قطاع غزة و�أهلها
ال�صامدين ال��ذي��ن يتعر�ضون � إىل �أب�شع اجلرائم



الإن�سانية التي تنفذها �آلة احلرب الإ�سرائيلية م�ؤكدين
�ضرورة تكاثف الدول العربية والإ�سالمية ل�صد هذا
العدوان الهمجي الذي �أحدث كارثة يف القطاع.
وت�ضمن املهرجان � إلقاء ق�صائد �شعرية و�أنا�شيد
دينية ع�برت عن ال��دالالت العميقة التي ت�شري � إىل
م��دى احتجاج ال��ع��امل ب�أ�سره للعدوان الإ�سرائيلي
ال��ذي ا�ستهدف الأ ب��ري��اء ودور العبادة واجلامعات
وامل�ست�شفيات يف القطاع.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

مذكـرة تفاهـم
ب�شــ�أن مبــادرة
�أجهزة املحمول
وقعت اجلامعة وال�شركة الأ ردنية احلديثة املتميزة
لتكنولوجيا املعلومات مذكرة تفاهم يتم مبوجبها قيام
ال�شركة بتزويد اجلامعة ب�أجهزة املحمول لطلبة اجلامعة
والعاملني فيها.
ووق��ع امل��ذك��رة نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور
خالد الكركي وعن ال�شركة املنفذة للم�شروع مديرها العام
املهند�س �أمني قدادة بح�ضور نواب رئي�س اجلامعة وعدد
من امل�س�ؤولني يف ال�شركة .
و���س��ت��ق��وم ال�����ش��رك��ة ب��ت��زوي��د اجل��ام��ع��ة ب��امل��ودي�لات
واملوا�صفات الفنية لأ جهزة املحمولة اخلا�ضعة للربامج
من �أجل تعميمها على �سائر طلبة اجلامعة والعاملني فيها
كما تتوىل ال�شركة م�س�ؤولية عمل مطويات ومل�صقات
لتعميمها داخل حرم اجلامعة �شريطة �أن ت�أخذ املوافقة
امل�سبقة عليها من قبل اجلامعة .
ووفق ًا ملا ورد يف بنود املذكرة تتوىل ال�شركة بالتن�سيق
مع البنك املختار من قبلها ومبوجب � إذن ت�سليم على كل
موافقة من البنك ت�سليم الأ جهزة داخل حرم اجلامعة يف
حال موافقة اجلامعة على الت�سليم داخل حرمها بحيث
ال تتحمل اجلامعة �أي م�س�ؤولية مالية عن الأ ق�ساط و�آلية

الدكتور الكركي وقدادة يوقعان املذكرة
حت�صيلها �أو عن الأ جهزة وكفالتها و�صيانتها .
ون�صت املذكرة على �أن حتتفظ ال�شركة مبخزون
قطع غيار بحيث تتم ال�صيانة و� إ�صالح الأ عطال خالل
� 24ساعة من تاريخ ت�سليم اجلهاز بوا�سطة الطالب �أو
احد العاملني يف اجلامعة � إ�ضافة � إىل التزام ال�شركة ومن
خالل االتفاقية املربمة مع �شركة مايكرو�سوفت بتمكني
الطلبة والعاملني ب� إجراء التحديث الالزم للربجميات .
و�أ�شارت املذكرة � إىل التزام ال�شركة وبالتعاون مع
مايكرو�سوفت وبالتن�سيق مع اجلامعة ب�إعطاء دورات
متقدمة جلميع امل�ستفيدين م��ن ه��ذه امل��ب��ادرة جمان ًا

وي��ح�����ص��ل امل�����ش�ترك ع��ل��ى ���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة م��ن �شركة
مايكرو�سوفت .
و أ�ع���رب ال��دك��ت��ور الكركي ع��ن أ�م��ل��ه يف جن��اح هذه
املبادرة التي �ست�سهم يف توفري �أجهزة املحمول خلدمة
طلبة اجل��ام��ع��ة و���س��ائ��ر ال��ع��ام��ل�ين فيها لتمكينهم من
اال�ستفادة منها يف ميادين التدري�س والبحث العلمي
املتخ�ص�ص .
بدوره�أكداملهند�سقدادةاهتمامال�شركةبتعزيزالتعاون
مع اجلامعة م�شيد ًا بالبنية التحتية املتوفرة يف اجلامعة يف
حقل تكنولوجيا املعلومات والأ نظمة احلا�سوبية .

ا�ستجــابة للتوجيهـات امللكيــة ال�ساميــة
حملـة للتبـرع بالـدم وافتتـاح �ستــة مـراكــز لتلقــي التربعات
يف � إطار احلملة الوطنية التي �أطلقها جاللة امللك
عبد اهلل الثاين للتربع بالدم للأ �شقاء الفل�سطينيني
يف قطاع غزة ا�ستجاب طالب وطالبات اجلامعة لهذا
النداء الإن�ساين الذي يج�سد القيم العليا للتالحم بني
ال�شعبني الأ ردين والفل�سطيني.
وجت��ول عميد ���ش���ؤون الطلبة الدكتور ب�شار عبد
ال��ه��ادي يف امل��راك��ز التي جهزت لعملية ال��ت�برع التي
نظمتها الأ ن��دي��ة الطالبية بالتعاون مع طواقم طبية
متخ�ص�صة من بنك الدم يف م�ست�شفى اجلامعة.
وثمن الدكتور عبد الهادي وقفة طلبة اجلامعة
� إىل جانب � إخوانهم الفل�سطينيني يف قطاع غزة م�ؤكد ًا
�أن ه��ذا امل�شهد الإن�ساين احل�ضاري لطلبة اجلامعة
الدم الأ ردين يجري يف عروق غزة
ي�ؤ�شر على مدى الرتابط احلقيقي للعالقة الأ خوية بني
اجلامعية الفت ًا � إىل افتتاح �ستة مراكز لتلقي التربعات التي قدمتها � إدارة اجلامعة لتمكينهم من القيام بهذا
ال�شعبني الأ ردين والفل�سطيني.
الواجب الإن�ساين جتاه � إخوانهم يف قطاع غزة الذين
و�أ�شار � إىل �أن عمادة �ش�ؤون الطلبة ب��د�أت بتلقي داخل احلرم اجلامعي.
و�أ�شاد عدد كبري من طلبة اجلامعة بالت�سهيالت يتعر�ضون � إىل خماطر العدوان الإ�سرائيلي.
امل�ساعدات املادية واملواد العينية من �أع�ضاء الأ �سرة



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

التـوقيــع علـى اتفـاقـيـة �إذاعـــة اجلــامعــــة

وقعت اجلامعة وهيئة الإع�ل�ام املرئي وامل�سموع يف
احل��ادي ع�شرمن كانون الثاين اتفاقية يتم مبوجبها منح
اجلامعة رخ�صة حمطة بث � إذاعي �ضمن حيز ( )FMلبث
الربامج الإذاعية مت�ضمنة الربامج ال�سيا�سية والإخبارية
بعد �أن واف��ق جمل�س ال���وزراء عن � إن�شاء ه��ذه املحطة يف
احلرم اجلامعي.
ووقع االتفاقية نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور خالد
الكركي وعن الهيئة مديرها العام ال�سيد ح�سني بني هاين
بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة والهيئة.
و�ستقوم الهيئة بالتن�سيق م��ع هيئة تنظيم قطاع
االت�صاالت برتخي�ص الأ جهزة والو�سائل التقنية امل�ستخدمة
لأ عمال البث الإذاعي � إ�ضافة � إىل ا�ستخدام الرتدد املخ�ص�ص
وتطبيق ال��ق��واع��د الفنية اخلا�صة ب��الأ ج��ه��زة وامل��ع��دات
امل�ستخدمة لأ عمال البث الإذاعية.
وبح�سب بنود االتفاقية تلتزم حمطة � إذاعة اجلامعة
ببث ال�برام��ج الإذاع���ي���ة مت�ضمنة ال�برام��ج ال�سيا�سية
والإخبارية التي تغطي منطقة عمان الكربى � إ�ضافة � إىل
االلتزام ب�أخالقيات العمل الإعالمي القائم على احرتام
حقوق امللكية الفكرية وال�شخ�صية الإن�سانية وحرية الغري
وحقوقه والطابع التعددي للتعبري ع��ن الأ ف��ك��ار والآراء
واملحافظة على النظام العام واح�ترام القيم واملعتقدات
الدينية وعادات املجتمع الأ ردين.

ومبوجب االتفاقية تلتزم اجلامعة بتوفري م�ستلزمات
�أعمال البث الإذاع��ي من القوى الب�شرية وبرامج و�أمكنة
وجتهيزات ومعدات وا�ستوديوهات والكادر الفني امل�ؤهل.
و أ����ش��ارت االتفاقية � إىل التزامات الطرفني الإداري��ة
والقانونية والفنية التي تتعلق بت�سجيل كامل م��دة البث
الإذاعي واالحتفاظ به ملدة �شهر وتنظيم �سجل خا�ص يحتوي
على جميع ال�برام��ج التي تبث خ�لال اثني ع�شر متتالية
و� إذاعة ا�سم املحطة والرتدد امل�ستخدم خالل �ساعات البث
الإذاعي.
و�أعرب الدكتور الكركي عن �أمله يف �أن حتقق املحطة
�أهدافها من خالل � إي�صال ر�سالة اجلامعة للر�أي العام يف

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خالل
لقائه يف مكتبة يف احلادي ع�شر من كانون الثاين م�س�ؤول
الربامج و امل�شاريع يف الوكالة اجلامعية الفرانكفونية
م�ساعد م��دي��ر ال��وك��ال��ة يف ب�ي�روت ال�سيد ج���ان رب��ول
مورتيلت تعزيز و تطوير التعاون العلمي و البحثي بني

اجلامعة و الوكالة و جناحه يف جماالت � إعداد البحوث و
الدرا�سات العلمية امل�شرتكة التي تتعلق باملياه و الطاقة .
و �أ�شاد الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�ضره
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار و من�سق الوكالة
يف اجلامعة رئي�س ق�سم اللغة الفرن�سية الدكتور جنيب
الرب�ضي بالدعم الذي تقدمه للجامعة و بخا�صة يف جمال
� إن�شاء برنامج ماج�ستري فرن�سي /عربي يف كلية اللغات
الأ جنبية يف اجلامعة.
ب��دوره عر�ض ال�سيد مورتيلت اخلطط و الربامج و
امل�شاريع التي تنفذها الوكالة خالل العام احلايل 2009
م�شري ًا � إىل اهتمام الوكالة بالتعاون مع اجلامعة يف تنفيذ
�لا يف م�سرية
�أن�شطتها خا�صة وان للجامعة دور ًا ف��اع ً
الوكالة اجلامعية الفرانكفونية على امل�ستوى الإقليمي.

املجتمع الأ ردين لال�ستفادة من اخلربات الهائلة املتوافرة
فيها وبخا�صة فيما يتعلق بنتائج البحث العلمي الذي تقوم
به خلدمة القطاعات التنموية الأ ردنية.
و�أكد �أن املحطة �ستكون رافد ًا هام ًا من روافد الإعالم
الوطني حيث �ستتوىل � إذاعة اجلامعة نقل �صورة ما يجري يف
اجلامعة من �أن�شطة وفعاليات ثقافية وفكرية واجتماعية.
من جانبه ثمن ال�سيد بني ه��اين خطوة اجلامعة
يف � إن�شاء هذه املحطة الإعالمية لتكون نافذة تطل منها
اجلامعة على املجتمع املحلي م�شيد ًا بامل�ستوى العلمي
والثقايف والبحثي ال��ذي حققته اجلامعة عرب م�سريتها
املباركة.
من جهة ثانية التقى ال�سيد مورتيلت بعدد من عمداء
كليات اجلامعة الدرا�سني يف اجلامعات الفرن�سية حيث مت
خالل اللقاء بحث و مناق�شة موا�ضيع علمية و بحثية ذات
اهتمام م�شرتك.
ي�����ش��ار � إىل �أن م��ف��ه��وم ال��ف��ران��ك��ف��ون��ي��ة يطلق على
الدول والأ �شخا�ص الناطقني للغة الفرن�سية حيث ت�شري
الإح�صائيات العاملية � إىل حوايل  200مليون ناطق هذه
اللغة يف حني �أن عدد اجلامعات املنت�سبة للوكالة اجلامعية
الفرانكفونية  30جامعة من دول �شمال و جنوب البحر
املتو�سط .
و ي�ضم مكتب ر�ؤ�ساء اجلامعات املنت�سبة للوكالة يف
ال�شرق الأ و�سط بالإ�ضافة � إىل اجلامعة الأ ردنية �أربعة
ممثلني جلامعات ال�سورية و لبنانية و م�صرية .

قال املفو�ض العام للمركز الوطني حلقوق الإن�سان
حمي الدين توق � إن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي
�أقرته اجلمعية العامة للأ مم املتحدة يف العا�شر من كانون
�أول عام  1948ي�شكل �أ�سا�س ًا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
وميثل �أول بيان عاملي ب�ش�أن املبادئ الأ �سا�سية حلقوق الإن�سان
م�ؤكد ًا الأ همية الدائمة لهذه الوثيقة الناب�ضة باحلياة � إىل
جانب عامليتها وقيمها الأ �سا�سية.
و�أ�ضاف خالل حما�ضرة �ألقاها يف الرابع والع�شرين من
كانون الأ ول بدعوة من كلية الدرا�سات الدولية يف اجلامعة
مبنا�سبة االحتفال مب��رور  60عام ًا على الإع�لان العاملي
حلقوق الإن�سان الذي يقام حتت �شعار الكرامة والعدالة

للجميع �أن الأ ردن كان من الدول العربية ال�سباقة يف التوقيع
على املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية حيث وقع �أول
اتفاقية يف جمال حقوق الإن�سان عام .1955
و�أكد توق �أن الأ ردن بتوجيهات من جاللة امللك عبد
اهلل ال��ث��اين أ�ط��ل��ق م��ب��ادرات للإ �صالح يف جم��ال حقوق
الإن�سان انعك�ست على حياة الأ ردنيني م�ؤكد ًا �أن الأ ردن
ي�سعى لتحقيق ر�ؤى وتطلعات جاللته ليكون الأ من��وذج
يف تعزيز النهج الدميقراطي و� إ�شاعة احلريات و�ضمان
التعددية ال�سيا�سية واحرتام �سيادة القانون و�ضمان احلق
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وع��ر���ض ت���وق الأ ول���وي���ات ال��ت��ي يعمل امل��رك��ز على

تطويرها يف جمال حقوق الإن�سان وبخا�صة تعزيز نظام
احلماية الوطني حلقوق ا إلن�����س��ان واي�ل�اء الفئات التي
تتعر�ض حقوقها لالنتهاك للعناية واالهتمام ال�لازم
ومنها الن�ساء والأ طفال وذوي االحتياجات اخلا�صة ونزالء
مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
و أ�ك��د �أن املركز يعمل �أي�ض ًا على تعزيز احلريات
العامة وخا�صة حرية الر�أي والتعبري والتجمع ال�سلمي
وامل�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية.
من جانبه �أ�شاد عميد الكلية الدكتور عبد اهلل نقر�ش
الذي �أدار املحا�ضرة بالإجنازات التي حققها الأ ردن يف
جم��ال �صون كرامة الإن�سان الأ ردين مثمن ًا دور املركز
الوطني حلقوق الإن�سان الذي يعمل على تطوير الأ جندة
الأ ردنية يف جمال حقوق الإن�سان.
وا�ستمع � إىل املحا�ضرة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وجمع من طلبة الكلية.

الدكتور الكركـي
يلتقي م�س�ؤو ًال يف
الوكالة اجلامعية
الفــرانكفـــونيــة

جانب من توقيع االتفاقية

املفو�ض العام للمركز الوطني حلقوق
الإن�سان يحا�ضر يف اجلامعة
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كلية الزراعة ت�ستجيب للدعوة
امللكية ال�سامية باعتبار العام احلايل عام ًا للزراعة

ا�ستجابة للدعوة التي �أطلقها جاللة امللك عبداهلل
الثاين باعتبار العام احلايل عاما لتطوير الزراعة يف
الأ ردن عقد جمل�س كلية الزراعة يف اجلامعة اجتماع ًا
برئا�سة عميد الكلية الدكتور حممد ع�صام اليماين
مت خالله بحث ومناق�شة الأ ط��ر الكفيلة للإ �سهام يف
� إجناح هذه املبادرة امللكية ال�سامية .
وق��ال الدكتور اليماين � إن املجل�س يعكف حالي ًا
على � إعداد خطة عمل مدرو�سة تت�ضمن � إعداد وثيقة

عامة تبني املجاالت التي ميكن قيام الكلية بتنفيذها
لتطوير الزراعة الأ ردنية ب�شقيها النباتي واحليواين
� إ�ضافة � إىل الطلب من �أق�سام الكلية الأ كادميية ب�إعداد
م�شاريع بحثية ذات �صفة � إنتاجية ليتم مناق�شتها
واعتمادها وعر�ضها على اجلهات املخت�صة .
و�أ�ضاف �أن املجل�س حث الأ ق�سام الأ كادميية على
تقدمي برامج بحثية لت�شكل الإطار العام للعمل البحثي
خالل الفرتة من ثالث � إىل خم�س �سنوات قادمة .

و أ� ����ش���ار ا ل��د ك��ت��ور ا ل��ي��م��اين � إىل أ� ه��م��ي��ة ال��دع��وة
امللكية للنهو�ض بالقطاع ال��زراع��ي مو�ضح ًا ال��دور
الذي لعبته الكلية منذ ت�أ�سي�سها عام  1973يف دعم
املنتج ا ل��زرا ع��ي حيث خ��رج��ت ح��وايل  7500طالب
وطالبة منهم �أكرث من �ألف خريج وخريجة يف مرحلة
الدرا�سات العليا بحيث غطت م�شاريعهم البحثية
خمتلف التخ�ص�صات ا ل��زراع��ي��ة املرتبطة بالواقع
الأ ردين .

�أول رائد ف�ضــاء
ماليزي يحا�ضر
يف «الأ ردنيــة»
ا���س��ت�����ض��اف��ت ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف
اجلامعة يف الرابع والع�شرين من كانون الأ ول �ضمن
برنامج لقاء الهند�سة رائ��د الف�ضاء املاليزي �شيخ
مظفر �شكور يف حما�ضرة عن رحلته � إىل الف�ضاء وعن
�شيخ مظفر حما�ضراً
رحلته العلمية التي قام بها م�شريا  � إىل �أنه اختري من
“ ���ش��ك��ور” املتخ�ص�ص يف جراحة العظام وكالة � إ�سالمية لعلوم الف�ضاء.
بني اثني ع�شرة �ألف مر�شح لهذه الرحلة التي انطلقت
من كازاخ�ستان باجتاه حمطة الف�ضاء الدولية كا�شف ًا �أ����ض���اف �أن م��ه��م��ة ال��رح��ل��ة ك��ان��ت ال��ق��ي��ام ببع�ض
بح�ضور عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا الدكتور
ب�أنه خا�ض العديد من االختبارات النف�سية والطبية التجارب الطبية حول �سرطانات الكبد والدم وتبلور رائ��د ال�سمرة وجمع م��ن أ�ع�����ض��اء الهيئة التدري�سية
للت�أكد من مالءمته باعتباره �أول رائد ف�ضاء ماليزي .امليكروبات والربوتينات م�ضيفا �أنه ي�أمل يف ت�أ�سي�س  والطلبة.

انطالق فعاليات مهرجان اليابان الثالث يف «الأ ردنية»
انطلقت يف اجلامعة يف الثالث والع�شرين من كانون
الأ ول فعاليات ون�شاطات مهرجان اليابان الثقايف الثالث
الذي نظمته �سفارة اليابان يف عمـان والوكالـة اليابانيــة
للتعـاون الدولـي “ جايكا” بالتعاون م��ع كلية اللغات
الأ جنبية يف اجلامعة.
و أ�����ش���اد ال�سفري ال��ي��اب��اين يف ع��م��ان ال�سيد يئ�سو
�شيدمتون�شي مب�ستوى العالقات الأ ردنية اليابانية التي
كان للجامعة دور يف تعزيزها وتطويرها.
وثمن ال�سيد ال�سفري دور اجلامعة يف ن�شر الثقافة
وال�تراث الياباين م�شري ًا � إىل اهتمام اجلامعة بتدري�س
اللغة اليابانية حيث كانت اجلامعة �أول م�ؤ�س�سة تعليمية
تدر�س هذه اللغة العاملية يف مطلع عام .1993
ولليابان مهرجان
من جانبه �أعرب عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور
ال�شاي الياباين وعر�ض للمالب�س التقليدية و� إبراز لوحات
�أحمد جمدوبة عن تقديره لل�سفارة اليابانية يف عمان على خالل حقب تاريخية خمتلفة.
وت�ضمن املهرجان عر�ض �أفالم يابانية تعرف با�سم فنية للخط الياباين.
الدعم الذي قدمته للجامعة وبخا�صة ملركز اللغات.
ح�ضر املهرجان عدد كبري من طلبة اجلامعة وجمع
و�أكد على �أهمية � إقامة مثل هذه الن�شاطات التي تتيح اينمي وهي رمز من رموز ثقافة البوب اليابانية � إ�ضافة
لطلبة اجلامعة من معرفة ح�ضارة وتاريخ وتراث اليابان � إىل تقدمي عرو�ض للفنون القتالية وعر�ض لفن تقدمي من �أبناء اجلالية اليابانية يف عمان.
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يــوم علمــي طبــي فـي اجلـامعـــة

وتتواىل الأ يام العلمية
�أقيم يف اجلامعة يف التا�سع من كانون الثاين اليوم العلمي مندوب ًا عن رئي�س اجلامعة � إىل اهتمام
اليوم العلمي ال�ساد�س ع�شر للجمعية الأ ردنية لأ طباء اجلامعة بالرتكيز على الأ ن�شطة العلمية والبحثية
التخدير والعناية املركزة ومعاجلة الأ مل الذي �أقيم لتبادل اخلربات واملعلومات والتجارب بني الأ طباء
املتخ�ص�صني لتنعك�س ايجابي ًا على م�سرية التعليم
بالتعاون مع كلية الطب يف اجلامعة .
و أ�����ش���ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور عبد الطبي يف اجلامعة .
وبني �أن اليوم العلمي يعد فر�صة هامة للتعرف
ال��ك��رمي الق�ضاة ال���ذي افتتح فعاليات ون�شاطات

واالطالع على امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية يف
هذه املهنة الإن�سانية النبيلة م�ؤكد ًا حر�ص اجلامعة
على دعم م�سرية كلية الطب بالإمكانيات الالزمة
لتواكب ال��ت��ط��ورات املت�سارعة وحتقيق امل�ستويات
واملعايري العاملية يف ميادين التعليم والبحث وخدمة
املجتمع .
ب��دوره أ�ع��رب رئي�س اجلمعية الدكتور ح�سام
ف��رج ع��ن ت��ق��دي��ره للجامعة على ا إلم��ك��ان��ي��ات التي
وفرتها إلجن��اح ه��ذا ال��ي��وم العلمي م�شري ًا � إىل �أن
اجلمعية ت�سعى � إىل االرتقاء مبهنة الطب وبخا�صة يف
التخ�ص�صات الطبية التي ت�شمل التخدير والعناية
املركزة ومعاجلة الأ مل .
من جانبه ا�ستعر�ض رئي�س ق�سم التخدير يف
كلية الطب الدكتور �صبحي الغامن أ�ه��داف وحماور
ال��ي��وم العلمي ال��ذي ا�شتمل ع��ن حم��ا���ض��رات حول
الطرق احلديثة للتخدير وتطوير م�ستوى اخلدمة
الطبية للمر�ضى الذين هم بحاجة ما�سة للعناية
املركزة يف امل�ست�شفيات .

الأ ردنية
تكرم جمموعة
من موظـفيــها
كرمت اجلامعة يف الثالثني من كانون الأ ول
جم��م��و ع��ة م��ن أ� ع�����ض��اء ا ل��ه��ي��ئ��ة ا لإدار ي�����ة املنتهية
خ��د م��ا ت��ه��م يف اجل��ا م��ع��ة ب�����س��ب��ب ب��ل��و غ��ه��م ا ل�����س��ن
القانونية.
و �ألقى نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون ا لإدار ي��ة
وا مل��ا ل��ي��ة ا ل��د ك��ت��ور ب�شري ا ل��ز ع��ب��ي كلمة ث��م��ن فيها
اجلهود املخل�صة التي بذلها املكرمون طيلة عملهم
يف اجلامعة م�شيد ًا بهذه اجلهود التي �ساهمت يف
بناء وتطور م�سرية اجلامعة يف خالل ا لـ  46عام ًا
املا�ضية.
و أ� ���ض��اف �أن اجلامعة تنظر باعتزاز وتقدير
ل��ل��ع��ط��اء ا مل��ت��م��ي��ز ا ل���ذي ق��د م��ه ج��م��ي��ع ا ل��ع��ا م��ل�ين يف
اجلامعة.
و�أكد الدكتور الزعبي اهتمام اجلامعة بالتوا�صل
معهم معرب ًا عن ترحيب اجلامعة مب�شاركتهم يف
الن�شاطات الثقافية والفكرية واالجتماعية التي

وداع
تنظمها اجلامعة على مدار العام.
ب���دوره أ�ك��د م��د ي��ر دا ئ���رة ا مل���وارد الب�شرية يف
اجلامعة ال�سيد عبد احلكيم �أخو ار�شيده اهتمام
� إدارة اجل��ا م��ع��ة ب��ج��م��ي��ع ا ل��ع��ا م��ل�ين يف ا جل��ا م��ع��ة
م�����ش�ير ًا � إىل ال�سنة احلميدة التي ا ن��ت��ه��ج��ت��ه��ا
� إدارة اجلامعة يف تكرمي ا ل���رواد الأ وا ئ���ل يف بناء
اجلامعة وتقدمها.
و �أ�ضاف �أن املجتمع اجلامعي يتميز بالعالقة
ا لإيجابية بني العاملني يف اجلامعة والتي تنعك�س
ايجابي ًا يف تقدم اجلامعة وتطورها.



يليق بالعطاء
م��ن ج��ا ن��ب��ه أ� ع���رب ا ل�����س��ي��د ح��ا م��د ا ل��ز غ��ول يف
كلمة �ألقاها نيابة عن املكرمني عن تقديره لإدارة
اجلامعة على � إق��ا م��ة ه��ذا احلفل التكرميي ا ل��ذي
ي��ج�����س��د ا مل��ع��اين ا ل��ك��رمي��ة ل��ل��ت��وا ���ص��ل ب�ين أ� ع�����ض��اء
الأ �سرة اجلامعية الواحدة.
ويف نهاية احلفل الذي ح�ضره عدد من عمداء
ا ل��ك��ل��ي��ات و م��د ي��رو ا ل���و ح���دات وا ل���دوا ئ���ر ا لإدار ي����ة
���س��ل��م ا ل��د ك��ت��ور ا ل��ز ع��ب��ي ا ل�����ش��ه��ادات ا ل��ت��ق��د ي��ر ي��ة
للمكرمني ومتنى لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم
ا مل�ستقبلية .
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

اختتـام دورة لعـدد
من امل�سـ�ؤوليـن العـراقيني فـي جمـال البيئـة
برنامج ا ل��دورة ا ل��ذي ا�ستمر خم�سة أ� ي��ام ت�ضمن
� إلقاء حما�ضرات يف جمال البيئة كتنظيم املوارد
الطبيعية و كيفية املحافظة عليها و الت�شريعات
ا ل���ت���ي و ����ض���ع���ت م����ن ا ج�����ل ذ ل�����ك و ا مل���وا ����ص���ف���ات
القيا�سية العاملية يف جمال البيئة ومدى فائدتها.
و أ����ض��اف �أن عقد ه��ذه ا ل���دورة ت��ن��درج �ضمن
اهتمامات املركز يف التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية
و ا ل��ع��ر ب��ي��ة ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل�ب�رات العلمية يف
ا جل��ا م��ع��ة م�����ش�ير ًا � إىل م�شاركة خمططني حمليني
يف عدد من املحافظات و وزارة البيئة يف العراقي
ال�شقيق.
و ي�أتي عقد هذه الدورة يف � إطار اتفاقية وقعت
«الأ ردنية» عطاء بال حدود
بني املركز و برنامج الأ مم املتحدة ا لإمنائي بهدف
اختتمت يف مركز اال�ست�شارات يف اجلامعة البيئي بالتعاون مع برنامج الأ مم املتحدة ا لإمنائي ت�أهيل م�س�ؤولني يف جمال البيئة للعمل يف مناطق
�أعمال ا ل��دورة التدريبية نظمها املركز لعدد من يف عمان.
م�ستهدفة �ضمن برنامج التنمية البيئية يف العراق
ا مل�����س���ؤو ل�ين املحليني ا ل��ع��را ق��ي�ين ح��ول تقييم الأ ث��ر
وقال مدير املركز الدكتور با�سل حناينة � إن ا ل�شقيق .

�أول ر�سالة دكتوراه يف التمري�ض يف « الأ ردنية »
جرت يف كلية التمري�ض يف اجلامعة مناق�شة
�أول ر�سالة دكتوراه يف علوم التمري�ض واملقدمة من
الباحثة هالة حممود عبيدات بعنوان :
“ ف��ع��ا ل��ي��ة ا ل��و ���ض��ع��ي��ة ا ل��ر ح��م��ي��ة ك��� إج��راء غري
دوائي يف تخفيف اال�ستجابة التوترية للأ مل �أثناء
�سحب ا ل��دم م��ن الكعب عند الأ ط��ف��ال الأ رد ن��ي�ين
اخلدج” وت�ألفت جلنة مناق�شة الر�سالة من امل�شرف
الرئي�سي عميدة كلية التمري�ض الدكتورة  � إنعام
خلف وا مل�����ش��رف ا مل�����ش��ارك على الر�سالة الأ �ستاذ
ا ل��د ك��ت��ور ل�ين كلي�سرت م��ن ج��ا م��ع��ة ب��ر ي��ج��ه��ام ينغ
الأ م��ر ي��ك��ي��ة و أ� ع�����ض��اء جل��ن��ة املناق�شة ا مل��ك��و ن��ة من

الأ ���س��ت��اذة ا ل��د ك��ت��ورة م��ن��ى ا حل��د ي��دي /ع��م��ي��د كلية
ا ل��درا ���س��ات العليا و أ� ���س��ت��اذة ا ل��ع��ل��وم ال�ترب��و ي��ة يف
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة ،والدكتور �أروى عوي�س/
عميد كلية التمري�ض يف جامعة فيالدلفيا و �أ�ستاذ
يف متري�ض الأ مومة والطفولة امل�شارك  ،والدكتورة
فتحية �أو مغلي  /رئي�س ق�سم التمري�ض ال�سريري
و أ����س��ت��اذ يف � إدارة ���ش���ؤون ا ل��ت��م��ر ي�����ض ا مل�����ش��ارك ،
وا ل��د ك��ت��ورة � إمي��ان ب���دران /رئي�س �شعبة الأ ط��ف��ال
حديثي الوالدة و �أ�ستاذ طب الأ طفال امل�شارك.
وبنا ًء على تو�صية جلنة املناق�شة مت منح الباحثة
عبيدات درجة الدكتوراه يف علوم التمري�ض.

ج���اءت ف��ك��رة �إن�����ش��اء ب��ر ن��ا م��ج ا ل��د ك��ت��وراه يف
التمري�ض خ�لال انعقاد امل ؤ���مت��ر العاملي اخلام�س
لكلية التمري�ض ع��ام  ،2001حيث عقدت طاولة
م�ستديرة ع��ل��ى ا مل�����س��ت��وى ا ل��و ط��ن��ي ملناق�شة فكرة
�إن�����ش��اء ال�برن��ا م��ج .و أ�ط��ل��ق ب��ر ن��ا م��ج ا ل��د ك��ت��وراه يف
التمري�ض عام  ،2005وح�صلت الكلية على جائزة
�سمو الأ مري احل�سن للتميز عن هذا الربنامج ،علم ًا
ب�أن عدد الطلبة يف الربنامج  .37ويدر�س يف هذا
الربنامج �أ�ساتذة من جامعات خمتلفة � إ�ضافة � إىل
�أ�ساتذة من جامعات عاملية وفق ًا التفاقيات دولية
عقدتها اجلامعة بهذا ال�ش�أن.

الأ ردنيـــــة
تنظم حملة
طرود لغـزة

نظمت الأ ندية الطالبية يف عمادة �ش�ؤون الطلبة
يف اجلامعة وبالتن�سيق مع الهيئة اخلريية الأ ردنية
الها�شمية حملة م�ساعدات عينية لأ هلنا يف قطاع
غزة .
وذك��ر عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور ب�شار عبد
الهادي �أن هذه احلملة تهدف � إىل دعم الأ �شقاء يف

غزة والتخفيف من معاناتهم �أثر الهجمة ال�شر�سة
والعدوان الإ�سرائيلي اجلائر عليهم.
و�أ�ضاف الدكتور عبد الهادي �أن هذه احلملة
م��ن امل�����س��اع��دات ال��ت��ي ا���ش��رف ع��ل��ى جمعها طلبة
الأ ن��دي��ة الطالبية يف اجلامعة ا�شتملت على 230
طرد ًا يحتوي كل طرد على  17مادة غذائية.
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« عالقات الأ ردنية» ت�صدر جملد درجات الدكتوراه
الفخرية املمنوحة من «1965م 2008 -م»
�صدر عن دائرة الإع�لام و العالقات العامة يف
اجل��ام��ع��ة كتيب ي��وث��ق درج����ات ال��دك��ت��وراه الفخرية
التي منحتها اجلامعة لعدد من زعماء و ق��ادة الدول
و�شخ�صيات عربية و عاملية لعبت دورا �أ�سا�سي ًا يف ن�شر
املعرفة الإن�سانية .
ويت�ضمن الكتيب ال���ذي يقع يف � 52صفحة من
احلجم املتو�سط ن�صو�ص براءات منح درجة الدكتوراه
� إ�ضافة � إىل �صور ملرا�سم ت�سليم ال�شهادات خالل الفرتة
ما بني عام 1965م و عام 2008م .
و فيما يلي ابرز احلائزين على هذه الدرجات الفخرية.
جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل
ثراه الدكتوراه الفخرية يف الآداب 1965/4/17م .
فخامة الرئي�س فا�سالف هافيل درجة الدكتوراه
الفخرية يف الآداب 1997/9/14م.
فخامة الدكتور لني ت�شان نائب رئي�س جمهورية
ال�صني درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم االجتماعية
1998/2/23م.
�سعادة ال�سيدة �سادكو �أوغ��ات��ا امل��ن��دوب ال�سامي
ل�ل��أ مم امل��ت��ح��دة ل�����ش���ؤون ال�لاج��ئ�ين درج���ة ال��دك��ت��وراه
الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية 2008/5/8م.
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني درجة
الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية .2001/7/5

الأ �ستاذ الدكتور مانفرد ماك�س – نيف �أ�ستاذ
االقت�صاد وعامل ونائب رئي�س اجلامعة ت�شيلي اجلنوبية
درجة الدكتوراه الفخرية يف االقت�صاد 2003/1/6م.
�سمو الأ م�ي�ر رع��د ب��ن زي���د كبري الأ م��ن��اء درج��ة
الدكتوراه الفخرية يف الرتبية اخلا�صة 2006/2/19م.
�سمو الأ م�يرة ماها �شاكري �سريين ت��ورن كرمية
جاللة ملك تايالند درجة الدكتوراه الفخرية يف الآثار
2006/4/18م.
الأ ���س��ت��اذ حممد عبد احلليم �أ�ستاذ الدرا�سات
الإ�سالمية بكلية الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية بجامعة

لندن درجة الدكتوراه الفخرية يف الدرا�سات الإ�سالمية
2006/6/1م.
فخامة ال�سيد �إل��ه��ام علييف رئي�س جمهورية
�أذربيجان درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية
2007/7/29م.
ج�لال��ة امللكة ران��ي��ا العبد اهلل درج���ة ال��دك��ت��وراه
الفخرية يف العلوم الرتبوية 2008/3/30م.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأ على لالحتاد /حاكم �إم��ارة ال�شارقة
درجة الدكتوراه الفخرية يف الإدارة 2008/5/5م.

ندوة تلفزيونية بني طلبة اجلامعة وخبري من جنيف
ج��رى يف م��رك��ز �شبكة التعلم للتنمية العاملية
أ�ث�ير يف اجلامعة ح��وار تلفزيوين عن بعد بني طلبة
م��ادة الإقت�صاد ال��دويل التي يدر�سها مدير املر�صد
االقت�صادي يف كلية الأ عمال الدكتور طالب عو�ض و
خبري دويل يف املنظمة ال��دول��ي��ة للتجارة و التنمية
الدولية الإنكادا يف جنيف.
ومت خالل احلوار مناق�شة و بحث تقرير املنظمة
الدولية ح��ول التجارة و التنمية الإقت�صادية لعام
 � 2008إ�ضافة � إىل تبادل املعلومات حول ق�ضايا هامة
منها �سيا�سات �أ�سعار الفوائد و �أ�سعار ال�صرف للدول
النامية �صغرية احل��ج��م و ت أ���ث�ير االدخ���ار املحلي و
ي�شار � إىل �أن مركز أ�ث�ير يوفر خدمة االت�صال
التدفقات املالية الدولية.
الأ ع��م��ال وخ�براء ماليني متخ�ص�صني على امل�ستوى
و أ����ش��ار ال��دك��ت��ورع��و���ض � إىل �أهمية �إق��ام��ة هذا العاملي بهدف زي��ادة معلوماتهم و خرباتهم العلمية بوا�سطة الأ ق��م��ار اال�صطناعية وه��و ج��زء من �شبكة
التعلم للتنمية العاملية التي تغطي القارات اخلم�س .
احل���وار ال���ذي ي��وف��ر ف��ر���ص التفاعل ب�ين طلبة كلية والعملية.
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وفد من دائرة اجلمارك يزور كلية امللك عبد الله الثاين
لتكنولوجيا املعلومات يف « الأ ردنيــة»
ا ط���ل���ع ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ا مل���ل���ك ع��ب��د اهلل ا ل��ث��اين
لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة الدكتور ف��واز
الزغول و ف��د ًا من دا ئ��رة اجلمارك على التطورات
العلمية التي �شهدتها الكلية ودور ه��ا يف النه�ضة
التعليمية و بخا�صة يف تخ�ص�صات نظم و تكنولوجيا
املعلومات و الربامج احلا�سوبية املختلفة.
وا�ستعر�ض الدكتور الزغول الربامج واخلطط
ا ل��درا ���س��ي��ة ا ل��ت��ي تقدمها الكلية لطلبة اجلامعة

مو�ضح ًا اهتمام الكلية بخدمة كافة القطاعات
الأ رد ن���ي���ة ا ل��ت��ي ت�����س��ع��ى � إىل ت��ط��و ي��ر �إم��ك��ا ن��ي��ا ت��ه��ا
احلا�سوبية.
بدوره قدم املدير التنفيذي لأ كادميية الفي�صل
العاملية الدكتور با�سم ال�صرايره �شرح ًا وافي ًا حول
برنامج دبلوم احلكومة االلكرتونية الذي يعد من
ال�برا م��ج الهامة يف تطوير كفاءة و �أداء املوظفني
العاملني يف الأ جهزة والدوائر احلكومية.

و �أ���ض��اف �أن ال�برن��ا م��ج ا ل���ذي ينفذ بالتعاون
م��ع اجلامعة الأ رد ن��ي��ة وجامعة �أو ه��ا ي��و الأ مريكية
ي�ضم عدد ًا من الدار�سني يف م�ؤ�س�سات ومنظمات
حكومية وغري حكومية.
و أ����ش��ار � إىل �أن مفهوم ا حل��ك��و م��ة ا لإلكرتونية
و � إمكانياتها تتيح حرية تنقل املعلومات دون قيود
مادية مع � إمكانية ن�شرها عرب ال�شبكة ا لإلكرتونية
«االنرتنت» لتقدمي اخلدمات ال�ضرورية للمواطن.

احلـرب
الإ�سرائيليـة
على غـزة
وتداعياتها
ندوة يف
«الأ ردنـيــــة»
أ� ك��د أ� ك��اد مي��ي��ون وخ�براء ع�سكريون �أهمية
بحث ودرا ���س��ة نتائج ا ل��ع��دوان ا لإ�سرائيلي على
ق��ط��اع غ���زة ا ل����ذي أ� ح����دث خ�����س��ا ئ��ر ف���اد ح���ة يف
الأ رواح الب�شرية واملمتلكات بني املدنيني العزل
م ؤ��� ك��د ي��ن �أن � إ���س��را ئ��ي��ل ف�شلت مت��ا م�� ًا يف حتقيق
�أهدافها.
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها املركز
الثقايف ا لإ�سالمي يف اجلامعة يف التا�سع ع�شر

منتدون يحللون ابعاد العدوان الأ �سرائيلي
من كانون الثاين بعنوان « احلرب ا لإ�سرائيلية للعدوان على غزة ومنها ترميم �صورة � إ�سرائيل
على غزة �أبعادها وتداعياتها» مب�شاركة الدكتور بعد ف�شلها يف ا حل��رب على لبنان �صيف 2006

حممد م�صاحله والدكتور �أحمد نوفل واللواء
املتقاعد مو�سى احلديد واللواء املتقاعد حممد
مو�سى العبادي و �أدار ه���ا م�ساعد مدير املركز
الدكتور عبد اهلل املجايل.
وتناول امل�شاركون يف الندوة مراحل ال�صراع
العربي ا لإ�سرائيلي ب��دء ًا من حرب عام 1948
حتى ه��ذه املعركة التي �شنتها ا آل ل��ة الع�سكرية
ا لإ�سرائيلية على قطاع غزة مو�ضحني ا�ستخدام
القوة املفرطة �ضد املدنيني من �سكان القطاع
والتي تفتقر � إىل املربرات املنطقية والأ خالقية.
و أ� ���ش��ار امل�شاركون � إىل الأ ���س��ب��اب احلقيقية

ن�شره � إعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ردنية

رئي�س التحرير  :كمال فريج مدير الإ عالم و العالقات العامة
التحرير:لبنىالعالوين

الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي
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ولتبقى � إ�سرائيل قوة حقيقية بني دول املنطقة
ولأ غرا�ض انتخابية بني نخب وقادة � إ�سرائيلني.
و �أكد امل�شاركون يف الندوة �أن من �أبرز نتائج
العدوان على غزة ظهور قوة ر �أي عام فاعلة يف
ال�شارع العربي ويف معظم دول العامل من خالل
التنديد واالحتجاج و � إدا ن��ة ا ل��ع��دوان واجلرائم
اجلرائم ا لإ�سرائيلية بحق القطاع.
و ح��ث ا مل�����ش��ار ك��ون يف ا ل��ن��دوة ع��ل��ى ���ض��رورة
تفعيل ا ل��ع��م��ل ا ل��ع��ر ب��ي ا مل�����ش�ترك � إزاء مواجهة
املخططات ال�صهيونية ودعوة الفل�سطينيني � إىل
الوحدة الوطنية يف ظل هذه الظروف الراهنة.

أالردن ـ عمـ ــان

تلفون - 5355000 :فاك�س5300426 :

الت�صميــم واالخــراج الفـني
مطبعة اجلامعـة الأردنية
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