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اجلـامعـــة حتتفـــل بعـيــــد ميـــــالد جــــاللة امللـــــك
�شاركت اجلامعة يف ال�سابع ع�شر من �شباط �أبناء
الأ �سرة الأ ردنية الواحدة االحتفال بعيد ميالد قائد
الوطن جاللة امللك عبد اهلل الثاين حيث �أعدت عمادة
�ش�ؤون الطلبة برناجم ًا �شام ًال لالحتفال بهذه املنا�سبة
الغالية على نفو�س جميع الأ ردنني.
وافتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
معر�ض مبادرات جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي
ا�شتمل على جناح خا�ص للخدمات الطبية امللكية
و�أبرز الدور الإن�ساين الذي تقوم به يف تقدمي اخلدمات
الطبية وال�صحية داخل الأ ردن وخارجه .
وا�ستمع ال��دك��ت��ور الك ــركي � إىل �شـرح مف�صل

قدمه العقيد الدكتور نواف اخلزاعلة حول املهمات
الإن�سانية وقوات حفظ ال�سالم الدولية التي تقوم بها
اخلدمات الطبــية حيث �أ�شار � إىل �أن الأ ردن يحتــل
ال�ترت��ي��ب ال��راب��ع م��ن ب�ين أ�ك�ث�ر ع�شر دول م�ساهمة
بالقوى الب�شرية يف ق��وات حفـ ــظ ال�سالم الدولية
التابعة للأ مم املتحدة .
وبني الدكتور اخلزاعلة �أن اخلدمات الطبية وب�أمر
من جاللة امللك أ�ق��ام��ت م�ست�شفيات ميدانية لعالج
امل�صابني يف مناطق ال�صراع ومناطق ت�شهد ك��وارث
طبيعية مو�ضح ًا �أنه مت تنفيذ مهمات طبية خارجية يف
 24دولة عربية و� إ�سالمية و�أجنبية  ... .تتمة اخلرب �ص 5

اجلــامعــــة حتتفي مبنـح العــامل العــربي زويــل
درجــــــــة الدكتـــــوراه الفخـــــرية يف الآ داب والعلـــــــوم

منحت اجلامعة يف ال�ساد�س والع�شرين من الأ �ستاذ يف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا واحلائز الدكتوراه الفخرية يف ا آل داب والعلوم.
�شباط ا ل��ع��امل ا ل��ع��ر ب��ي الكبري أ�ح��م��د ح�سن زو ي��ل ع��ل��ى ج��ا ئ��زة ن��و ب��ل يف الكيمياء ع��ام 1999در ج���ة
 ...تتمة اخلرب �ص 2
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وتال رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ن�ص
ب��راءة منح الدرجة التي قرر جمل�س عمداء اجلامعة
وبناء على تن�سيب من رئي�س اجلامعة منحها للدكتور
زويل يف احتفال كبري �أقيم يف مدرج احل�سن بن طالل
يف اجلامعة.
وفيما يلي الن�ص الكامل لرباءة منح الدرجة-:
ا�ستنادا � إىل ن�ص املادة (/4ب) من (نظام منح
الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف
اجلامعة الأ ردنية) وبناء على تن�سيب الأ �ستاذ الدكتور
رئي�س اجلامعة:
وحيث � إنّ الدكتور �أحمد ح�سن زويل قد حقق ريادة
حلظـــــة التقـــدير �أردنيـــــــة

ومتيّز ًا يف جمايل الكيمياء والفيزياء ،ونَ�ش َر ما يزيد

على خم�سمائة مقال ٍة علمّية متمّيزة وعدد ًا من الكتب امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،كما مُنح جوائز اجل��وائ��زِ كما ج��رى تكرميه من ع��دد كبري من ال��دولِ
دولية تقديرية ،ومتت ت�سمية مراكز علمية ومعرفية واجلمعيات العلمية وامل�ؤ�س�ساتِ واجلامعاتِ الدولي ِة
القيّمة يف هذين املجالني.
با�سمه تقدير ًا حل�ضوره ومكانته.

الدكتور زويل ن�شر
مايزيد على خم�سمائة
مقالة وعدد ًا من الكتب
يف الكيمياء والفيزياء

متت ت�سمية مراكز علمية
ومعرفية عاملية با�سمه

 ،وم��ن بني اجلوائز التي ح�صل عليها :جائزة امللك
في�صل الدولية يف العلوم ،وو�سام اال�ستحقاق امل�صري،
وو�سام النيل العظيم ،وجائزة م�ؤ�س�سة العلوم القومية
الأ مريكية للإ بداع العلمي اخلالّق.
وملّا كان قد ح�صل على درجات الدكتوراه الفخرية يف

وملِا للدكتور زويل من ن�شاطات مهنية متتد � إىل رئا�سة العلوم والطب والفل�سفة والآداب والقانون من عددٍ
خمتلف �أنحا ِء العامل،
ِ
اجلامعات العريقة يف
ٍ
وملّا كان الدكتور زويل متميّز ًا يف �سريته العلمية حترير املجالت والكتب العلمية وع�ضوية اللجان املنظمة كب ٍري من
أ����س��ت��اذ ًا وحم��ا���ض��ر ًا وب��اح��ث��اً ،ويف العمل على � إن�شاء للم�ؤمترات الوطنية والدولية ،وملِا �سُ جّ لَ له من باع طويل كما جرى انتخابه ع�ضو ًا فاع ًال يف الأ كادميية امللكية
امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية ،وتبو أ� العديد من املنا�صب يف االخرتاع ،و� إ�سهامات يف التعليم وم�شاركة يف البحث ال�سويدية املعنية مبنح جوائز نوبل � ،إ�ضاف ًة لعددٍ كب ٍري
الأ كادميية والإداري��ة املهمة ،و�شغل ع��دد ًا من كرا�سي عن حلول ملا يواجه العامل من م�شكالت ،وحل�ضوره من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات العلمية الدولية املرموقة.
الأ �ستاذية ،وي�شغل حالي ًا مقعد ل ْين ََْ�س بولنْج الأ وّل �أ�ستاذ ًا ال��ب��ارز يف احل���وار العاملي ب�ين احل�����ض��ارات و�صناعة
ولأ ّن��ه ي�سجّ لُ للدكتور زويل غريته ال�شديد ِة على
يف الكيمياء و�أ�ستاذ ًا يف الفيزياء ،ويدير الآن مراكز التاريخ من خالل ر�ؤية عاملية � إن�سانية.
تطوير العلوم يف العامل العربي ،ودع��و ُت��ه � إىل تنمية
وحيث � إنه حاز على جائزة نوبل يف الكيمياء عام الثقاف ِة العلم َّي ِة التي من �ش�أنها حَ فْز الباحث َني للو�صولِ
البيولوجيا الفيزيائية لعلوم العمليات متناهية ال�سرعة

الفر�ص والإمكاناتَ
َ
وتقاناتها ،كما يدير يف الوقت نف�سه خمترب العلوم  1999نظر ًا البتكاراته الرائدة يف جمالِ علمِ ال ِفمْتو اىل املزيدِ من املعرفة ،وايالئهِ م
اجلزيئية التابع مل�ؤ�س�سة العلوم القومية الأ مريكية يف التي �أتاحت للباحثني املخت�صني متابعة حركة الذرات الالزمة ،وحَ ثِّهِ م على تفعيلِ طاقاتِهِ م الكامنة ،ودف ِع
ال�شباب العربي نحو املزيدِ من العملِ والإجناز.
ِ
معهد كاليفورنيا التقني يف با�سادينا /كاليفورنيا ،وما املنفردة يف اجلزيئات ،وهو أ�م�� ٌر �أدى � إىل تغيري عددٍ هِ مَمِ
من املفاهيم املتعلقة بدينامية املادة والتي من �ش�أنها
لذلك كله من �أثر يف العلم وطلبته املتميزين.

ح�صل الدكتور زويل على
العديد من الدرجات االكادميية
و�شهادات الدكتواره
والدكتوراه الفخرية

الو�صول � إىل املزيد من التطورات العلمية املذهلة يف

ميادين التقانة وعلوم احلياة .ولأ ن اهتماماته البحثية
ت�شمل العلوم الكيميائية والفيزيائية واحلياتية وعلم

ي�سجل للدكتور زويل غريتة
ال�شديدة على تطوير العلوم
يف العامل العربي

متابعة حركات اجلزيئات ذات ال ُبنْياتِ املعقدة وتقاناتها

با�ستخدام تقنيات ا َمليْزِ الذري يف املكانِ والزمانِ معاً،
جديد ٍ
حلقل ٍ
�سا�س ٍ
وحيث � إ ّن��ه قد ُكرّمَ مبنحه العديد من الدرجات والتي من �ش أ�نها و�ض ُع قاعد ٍة أ� ٍ
متميز وتعبريا من اجلامعة الأ ردنية عن تقديرها ل�شخ�صه
الأ كادميية و�شهادات الدكتوراه والدكتوراه الفخرية يف العلوم يُدعى بديناميكا ال ُبنْياتِ يف الأ بعا ِد الأ ربعة .الكرمي ومكانته العلمية الدولية الرفيعة و� إ�سهاماته
وك�شف �آفاقها
ِ
وحيث � إن الدكتور زويل حا�ص ٌل على عددٍ كبري من الـفَذَّ ِة يف َت َقدُّمِ العلوم و�سَ برْ ِ �أغوارِها
وامل��ن��ح العلمية والبحثية م��ن جامعات مرموقة على
لذلك كله واع�تراف��ا ب��دور الدكتور زوي��ل الكبري،
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امل�ستقبلية ،والهتماماته العالية وجهوده املو�صولة يف ولرئي�س اجلامعة على هذا التكرمي من جامعة عريقة
دف ِع عَ جَ ل ِة تطويرِ العلوم يف عاملنا العربيّ  ،و�شَ حْ ذِ هِ مَمِ م�ؤكدا �أن هذه املنا�سبة يجب �أن حتفز وتبعث الأ مل يف

التي تعتمد على التعليم و املعرفة اجليدة.
و�أعرب الدكتور الكركي عقب � إجراء مرا�سم منح
الدرجة عن �سعادته بهذه املنا�سبة م�شيد ًا بالإجنازات
العلمية ال��ت��ي حققها ال��ع��امل زوي���ل طيلة م�سريته
العلمية.
ح�ضر االحتفال رئي�س جمل�س أ�م��ن��اء اجلامعة
دول��ة اال�ستاذ �أحمد اللوزي ورئي�س ال��وزراء الأ �سبق
الدكتور عدنان ب��دران وع��دد من ال��وزراء ال�سابقني
و�سمو الأ م�يرة اجلوهرة بنت عبد الرحمن �آل �سعود
رئي�سة جامعة ن���وره بنت عبد ال��رح��م��ن ال�سعودية
و�أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة وال�سفري امل�صري يف
عمان وع��دد من ر ؤ����س��اء اجلامعات الأ ردن��ي��ة ون��واب
رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات وكبار امل�س�ؤولني يف
اجلامعة.

زويل:ال�ضعــف العلمـــي
واالقت�صـــادي ا�ســا�س �ضعـــف ال�شعــــوب

واحل��ك��م الر�شيد وال��ع��دل االجتماعي وح��ري��ة ال��ر�أى
والتعبري وا�ستغالل املوارد الطبيعية.
وع��ن ح�صوله على جائزة نوبل ق��ال ان ح�صول
عربي على اجل��ائ��زة يعد فر�صة لبناء قاعدة علمية
امينة تنه�ض باالمة العربية.
وحول الت�سارع العلمي والتكنولوجي الذي ي�شهده
العامل اورد الدكتور زويل امثلة ا�شار فيها اىل ان العلماء
يحاولون ال�سيطرة على عمليات الإدراك والوعي داخل
مخ الإن�سان وال�سيطرة على اخلاليا وع�لاج املري�ض
ب�أ�ساليب متطورة منها تو�صيل العالج للخلية امل�صابة
وحتديد نوع املر�ض.
م��ن جانبه ق��ال رئي�س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور خالد
الكركي «اننا واق��ف��ون بني جامد وجاحد بني اجيال
جديدة لها ر�ؤى خمتلفة وب�ين حرا�س اخل��وف ودع��اة
العنف واخل��راب بني الظلمة وبني النور ت�شتد احلرية
وت�ضيع ال��ط��ري��ق وي�شتد ال��ع��ت��م فيغيب ع��ن��ا املمكن
وامل�ستحيل».
وت�ساءل الدكتور الكركي خالل تقدمية للدكتور
احمد زوي��ل «هل قدرنا ان نظل خ��ارج حركة التاريخ
وعلى هام�ش الفعل االن�ساين.
وهل حرام علينا احللم بواليات عربية متحدة.
وهل من نه�ضة عربية �شاملة».
ودعا الدكتور الكركي االكادمييني اىل اخذ دورهم
يف احلكمة والعقل وان ي�صعد املثقفون من ب�ؤ�سهم اىل
واجب تعليم احلرية للم�ضطهدين.
ي�شار � إىل ان العامل العربي الدكتور احمد زويل
كيميائي من ا�صل م�صري ح�صل على جائزة نوبل عام
 1999بنا ًء على اكت�شافه «للفيمتو ثانية» وهي عبارة
عن طريقة لت�صوير التفاعالت الكيميائية التي حتدث
داخ��ل ال���ذرة عند التفاعل الكيميائي بطريقة غري
م�سبوقة وبوقت زمني �أقل من الثانية.

العمل اجلا ِّد
العربي
ال�شباب
املزيد من ِ
وتنوير ِهم نحو ِ
ِ
ِّ
ِ
والهادف خا�صة يف جم��االت العلم ومتابعتهم للبحث
والدرا�سات العليا يف مراكزه املتميزة يف العامل.
ق��رر جمل�س ال��ع��م��داء يف اجلامعة منح العالمة
الأ �ستاذ الدكتور �أحمد ح�سن زوي��ل درج��ة الدكتوراه
الفخرية يف الآداب والعلوم.
« وبنا ًء على ال�صالحيات املخوّلة يل ،ف� إنني �أمنح
الأ �ستاذ الدكتور �أحمد زويل درجة الدكتوراه الفخرية
يف الآداب والعلوم».
و�ألقى الدكتور زويل كلمة يف احلفل �أعرب فيها عن
�شكره وتقديره لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة

النه�ضة والتقدم و الإبداع.
و�أ�ضاف �أن عامل اليوم ملئ بالتحديات ال�سيا�سية
و االقت�صادية هو ع�صر العلم و املعرفة م�ؤكدا على
�ضرورة الرتكيز على العلوم املختلفة بهدف حتقيق
التكامل االقت�صادي و تطوير الو�ضع ال�سيا�سي واحرتام
الدول لبع�ضها.

دعا الدكتور زويل �إىل تبني
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة لدعم
البحث العلمي يعتمد على العدل
و احلرية وبناءالقاعدة العلمية
وهيكلة الثقافة العربية

العامل زويل يتحدث للح�ضور

اكد العامل العربي الدكتور احمد ح�سن زويل احلائز
على جائزة نوبل يف الكيمياء للعام  1999ان ال�ضعف
العلمي وال�ضعف االقت�صادي ا�سا�س �ضعف ال�شعوب وان
قوة املعرفة من قوة التعليم والبحث العلمي.
وقال الدكتور زويل يف حوار مفتوح نظمته اجلامعة
يف اخلام�س والع�شرين من �شباط ان املعرفة واحلكم
الر�شيد ا�س�س للتقدم والتطور وان على االمة العربية
ان تواجه العديد من التحديات خالل الفرتة املقبلة
للنجاح يف ك�سر ا�سباب تخلفها عن العامل املتقدم منها
التحديات العلمية والتكنولوجية وحتديات يف البعد
االن�ساين مثل االمرا�ض وغريها.
وبني ان ا�سباب �ضعف االمة العربية تنح�صر يف

�ضعف قوتها يف االنتاج العلمي و�ضعفها االقت�صادي
وال�سيا�سي ,منتقدا توجه اهتمام ال�شعوب العربية نحو
الرتفيه بدال من ال�سعي اىل العلم والثقافة من خالل
�شيوع ا�ستخدام تكنولوجيا املعرفة.
وا�شار اىل انه الميكن لدولة ان تتقدم وتتطور بدون
االهتمام بالبحث العلمي والتعليم ,مو�ضحا ان م�س�ؤولية
النهو�ض بالأ مة وتنمية الوعي لدى ال�شعوب العربية تقع
على عاتق العلماء واملثقفني.
واو�ضح الدكتور زويل ان النهو�ض باالمة يتطلب
رفع �ش�أن العلماء والباحثني وحتديد ا�سرتاتيجية قومية
للمرحلة املقبلة واطالق حرية الفكر واالبداع ,م�ؤكدا ان
قوة ال�شعوب يف قوة معرفتها يف البحث العلمي والتعليم
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اللـــــوزي يلتقـــي
العـــــــامل زويــل
ويبحـث �إن�شــــــاء
مركـــز قومــــي
متخ�صــ�ص يف
الطاقــة البديلـة
دولة اال�ستاذ احمد اللوزي ورئي�س اجلامعة وحوار ودي مع الدكتور زويل

ا�ستقبل رئ��ي�����س جمل�س أ�م��ن��اء اجل��ام��ع��ة دول��ة
اال���س��ت��اذ أ�ح���م���د ال���ل���وزي يف م��ك��ت��ب��ه يف اخل��ام�����س
والع�شرين م��ن �شباط ال��ع��امل العربي أ�ح��م��د زوي��ل
بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونواب
رئي�س اجلامعة.
ورح��ب اللوزي بالعامل زوي��ل بزيارته للجامعة
م�شيد ًا ب���إجن��ازات��ه العلمية والتكنولوجية الهائلة
على امل�ستوى العاملي و�أدت � إىل اعرتاف العامل ب�أن
الأ م��ة العربية لديها القدرة على ا إلب��داع والإ�سهام
يف احل�ضارة الإن�سانية وبخا�صة يف التقدم العلمي
التطبيقي والبحث املتخ�ص�ص.
و�أ�ضاف �أن الأ م��ة ويف طليعتها م�صر ال�شقيقة
ك��ان ل��ه��ا دور أ����س��ا���س��ي يف ب��ن��اء و�إث����راء احل�����ض��ارة

وتطورها م�شري ًا � إىل املعامل امل�صرية البارزة التي
�ساهمت ب�شكل ف��اع��ل يف � إر���س��اء ج��ذور احل�ضارة
ومنها الأ هرامات والأ زهر ال�شريف.
وبحث ال�سيد ال��ل��وزي وزوي��ل � إمكانية التعاون
لإقامة مركز بحثي قومي متخ�ص�ص يف ق�ضايا املياه
والطاقة البديلة لتلبية احتياجات العامل العربي
بالبحوث والدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة يف هذه
القطاعات التنموية الهامة.
ورحب الدكتور زويل بفكرة � إن�شاء مراكز علمية
متخ�ص�صة ومنها مركز متخ�ص�ص يف املياه والطاقة
البديلة خلدمة القطاعات التنموية الفت ًا � إىل �أهمية
ال��ت��ع��اون ب�ي�ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة إلجن��اح��ه��ا وج���ذب
الكفاءات الأ ردنية املنت�شرة يف دول العامل للإ �سهام

يف بناء هذه املراكز والعمل على تطويرها.
و أ�����ش���اد ال��دك��ت��ور زوي���ل ب��ال��ك��ف��اءات الأ ردن���ي���ة
وبالتجربة الأ ردن��ي��ة يف جم��ال التعليم معرب ًا عن
�سعادته ب��زي��ارة اجلامعة والإط�ل�اع على م�سريتها
ودورها يف ميادين التدري�س والبحث والتدريب.
وعر�ض الدكتور الكركي خ�لال اللقاء م�سرية
اجل��ام��ع��ة وجت��رب��ت��ه��ا يف االه��ت��م��ام بتنمية البحث
العلمي م�شري ًا � إىل امل�شاريع التي نفذتها اجلامعة
للنهو�ض بالبحث العلمي الذي يعد من �أهم الوظائف
الأ �سا�سية للجامعة.
وا�ستعر�ض ال��دك��ت��ور الكركي امل��راك��ز العلمية
التي �أن�ش�أتها اجلامعة لدعم الباحثني والقطاعات
الأ ردنية والعربية.

مذكــرة تفاهــم بني الأ ردنيــــة
وجامعـــة الأ مـــرية نــورة بنت عبــد الرحمــن ال�سعــــودية
وقع رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي و�سمو
الأ مرية اجلوهرة بنت فهد �أل �سعود رئي�سة جامعة
الأ م�يرة نورة بنت عبد الرحمن يف اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ال�شقيقة يف اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن من
�شباط مذكرة تفاهم لتكون �أ�سا�سا للتعاون العلمي
و الثقايف و البحثي بني اجلامعتني.
وتن�ص بنود املذكرة على تبادل زيارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س لال�ستفادة من اخل�برات املتوافرة
يف اجلامعتني � إ�ضافة � إىل التعاون يف جمال � إجراء
البحوث العلمية و تنظيم الدورات العلمية و � إعداد
الربامج و اخلطط الدرا�سية وتقييمها.

من جهة ثانية �أجرى الدكتور الكركي مباحثات
ر�سمية مع �سموها تركزت على �آليات تنفيذ بنود
هذه املذكرة التي تخدم ال�شعبني ال�شقيقني الأ ردين
و ال�سعودي.
و�أكد اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ع��م��ق ع�لاق��ات الأ خ���وة
القائمة بني اململكتني الأ ردن��ي��ة و ال�سعودية و التي
�أر�ست دعائمها قيادتا البلدين يف جميع املجاالت
وبخا�صة يف املجاالت التعليمية.
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت ���س��م��وه��ا ن�����ش���أة ج��ام��ع��ة الأ م�ي�رة
نورة التي ت�سعى � إىل � إحداث نقلة نوعية يف ميادين
التعليم العايل للفتيات يف اململكة العربية ال�سعودية



م�شرية � إىل اهتمام القيادة ال�سعودية احلكيمة يف
هذا املجال.
و أ�ع��رب��ت �سموها عن �سعادتها والوفد املرافق
لها بزيارة اجلامعة و� إقامة عالقات علمية و بحثية
م�شرتكة م�ؤكدة على مكانة اجلامعة لدى الأ و�ساط
العلمية والثقافية ال�سعودية.
وعر�ض الدكتور الكركي ونواب رئي�س اجلامعة
التطورات التي �شهدتها اجلامعة منذ � إن�شائها ك�أول
م�ؤ�س�سة يف قطاع التعليم العايل الأ ردنية م�شريين
� إىل التو�سع الذي �شهدته اجلامعة يف � إعداد الربامج
واخلطط الدرا�سية والبحثية و التدريبية.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

تتمة خرب احتفاالت اجلامعة بعـيـــد ميـــالد جــاللة امللــك

وت�ضمن املعر�ض �صور ًا جلاللة امللك ومعلومات
حول املبادرات التي �أطلقها جاللته يف ميادين �شبابية
وتعليمية واقت�صادية واجتماعية خمتلفة .
وافتتح الدكتور الكركي معر�ض اللوحات الفنية
الت�شكيلية لأ عمال طلبة املر�سم اجلامعي الذي ا�شتمل
على لوحات ملدار�س فنية ت�شكيلة متنوعة  .وجتول رئي�س
اجلامعة يف معر�ض منتوجات ذوي االحتياجات اخلا�صة
ال���ذي �ضم منتوجات ع��دد م��ن اجلمعيات والهيئات
التطوعية ال��ت��ي تعنى ب��ه��ذه الفئة يف خمتلف مناطق
اململكة .
وهدف املعر�ض الذي ا�شتمل �أي�ض ًا على �أعمال

عــرو�ض تـر�سـم الفــرح الأردنـــي
ح��رف��ي��ة وم��ن�����س��وج��ات � إىل �إظ��ه��ار دور اجل��ام��ع��ة يف
التفوق املعريف وخدمة طلبة االحتياجات اخلا�صة
حيث ت�ضم اجلامعة حالي ًا 187طالب ًا وطالبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة احلركية والب�صرية وال�سمعية
ويف �إط��ار احتفاالت اجلامعة بهذه املنا�سبة و�ضع
الدكتور الكركي حجر الأ �سا�س ملبنى املركز ال�صحي
ال�شامل املزمع � إقامته داخل احلرم اجلامعي لتوفري
اخل��دم��ات الطبية جلميع أ�ف��راد الأ ���س��رة اجلامعية
وتبلغ م�ساح ــة املبنى  800م 2وي�ضم �ست عيادات
طبية متخ�ص�صة .
وا�ست�ضافت اجلامعة ب��ه��ذه املنا�سبة الكاتب

الإع�ل�ام���ي الأ ����س���ت���اذ خ��ال��د حم���ادي���ن ح��ي��ث أ�ل��ق��ى
حما�ضرة تناول فيها جتربته ال�شخ�صية يف رعاية
جاللة امللك عبد اهلل الثاين له خالل فرتة ومراحل
عالجه ،و�أ�شار حمادين � إىل املكرمة امللكية ال�سامية
يف � إر�ساله � إىل م�ست�شفى عاملي خارج الأ ردن متخ�ص�ص
يف زراع��ة الكبد و�أجريت له عملية جراحية تكللت
بف�ضل اهلل ب��ال��ن��ج��اح مثمن ًا ه��ذه امل��ك��رم��ة امللكية
ال�سامية التي ت�ؤكد على اهتمام جاللته حفظه اهلل
وحر�صه على كل � إن�سان �أردين  .و�أكد املحا�ضر على
عمق الروابط بني القيادة وال�شعب وهي ميزه فريدة
قل مثيلها يف بلدان العامل.

الطلبـــة
الـوافدون يحتفـلون
بعيــــد ميــــالد
جـــاللـة امللـــك

الدبكة الفل�سطينية
وا�شتمل احلفل على � إلقاء ق�صائد �شعرية لطلبة من الدول العربية �أ�شادت باملنجزات التي حققها الأ ردن
�ضمن احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة امللك
عبد اهلل الثاين �أقامت دائرة �ش�ؤون الطلبة الوافدين يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين و�أكدت على عمق الروابط بني الأ ردن والدول العربية ال�شقيقة والأ جنبية
التابعة لعمادة �ش�ؤون الطلبة حف ًال فلكلوري ًا للطلبة ال�صديقة.
وقدمت جمموعة من طلبة فل�سطني بهذه املنا�سبة الغالية فقرات فنية م�ستوحاة من الرتاث الفل�سطيني العريق.
الوافدين.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

اتفــاقيـــــة تعــــــاون طبــــــــي
بـني الأ ردنـيـــــة واخلـــــدمـــات الطبـيـــــة امللكـيـــــة

مرا�سم توقيــــــع االتفـــــــاقية
وقعت يف اجلامعة يف العا�شر من �شباط اتفاقية ا إلع���داد التي حتتاجها م��ن الأ ط��ب��اء االخت�صا�صيني
تعاون للتعليم الطبي بني اجلامعة ومديرية اخلدمات العاملني يف اخلدمات الطبية امللكية للم�ساهمة يف تعليم
الطبية امللكية يتم مبوجبها ال�سماح لطلبة كلية الطب وتدريب الطلبة.
بالتدرب يف امل�ست�شفيات الطبية التعليمية التابعة ملديرية
وبح�سب االتفاقية تقوم مديرية اخلدمات الطبية
اخلدمات الطبية حيث �سيتم وفق هذه االتفاقية و�ضع برت�شيح الأ طباء االخت�صا�صيني الذين تنطبق عليهم
برامج تعدها كلية الطب يف اجلامعة لهذه الغاية .ووقع �شروط تعيني الهيئة التدري�سية يف اجلامعة حيث ت�صدر
االتفاقية نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور خالد اجلامعة قرار ًا بتكليفهم للم�ساهمة يف تدري�س وتدريب
الكركي وعن مديرية اخلدمات الطبية امللكية مديرها الطالب ويتم حتديد قيمة املكاف�أة املالية التي �ستدفع
العام اللواء الطبيب عبد اللطيف الوريكات بح�ضور لكل منهم واللقب الأ كادميي الذي ي�ستحقه وذلك ح�سب
عدد من كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة واملديرية .ووفق ًا الأ نظمة والتعليمات النافذة يف اجلامعة.
لهذه االتفاقية حتدد اجلامعة قبل بداية كل عام درا�سي
ويجوز منح لقب �أ�ستاذ م�شارك �سريري للأ طباء

االخت�صا�صيني الذين �أم�ضوا ما ال يقل عن  15عام ًا
يف ممار�ستهم لالخت�صا�ص بعد ح�صولهم على �شهادة
االخت�صا�ص العليا التي تعرتف بها اجلامعة لأ غرا�ض 
التعيني كع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة.
ومبوجب االتفاقية يجوز منح لقب �أ�ستاذ م�شارك
�سريري للطبيب االخت�صا�صي الذي ي�شغل مدير ًا عام ًا
للخدمات الطبية امللكية وهو مكلف بالتدري�س لأ غرا�ض
هذه االتفاقية.
و�أ�شارت االتفاقية � إىل � إجازة طلبة اجلامعة لأ طباء
اخت�صا�صيني من العاملني يف اخلدمات الطبية امللكية
للعمل بدوام جزئي يف كلية الطب وكلية طب الأ �سنان
وم�ست�شفى اجلامعة مبعدل يوم واحد يف الأ �سبوع حيث
�سيتم منحهم الأ لقاب الأ كادميية ودفع مكاف�آت مالية
لهم ح�سب الأ نظمة والتعليمات النافذة لدى الفريقني.
وا�شار اللواء الوريكات مب�ستوى خريجي كلية الطب
يف اجلامعة وبخا�صة منت�سبي اخلدمات الطبية امللكية
مثمن ًا دور اجلامعة يف اال�ستثمار يف الإن�سان الأ ردين
ليكون �أ�سا�س ًا مل�ستقبل �أردين واع��د بالعلم واملعرفة
والإجناز.
ب����دوره أ�ع����رب ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ع��ن اع��ت��زازه
ب��ا إلجن��ازات الطبية التي حققتها اخل��دم��ات الطبية
امللكية التي ت�شكل راف��د ًا حقيقي ًا يف التنمية الطبية
وال�صحية يف الأ ردن العزيز.

و تبادل اخلربات الرتبوية والإدارية و العلمية.
ومبوجب املذكرة يقوم اجلانبان بالعمل على تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وتنظيم ور�ش العمل امل�شرتكة والن�شاطات الثقافية والعلمية � إ�ضافة � إىل التعاون يف
جمال البحوث الأ كادميية.
وبحث الطرفان � إمكانية � إقامة برنامج م�شرتك للدرا�سات العليا يف تخ�ص�ص
اللغة الفرن�سية و�آدابها.
و�أ�شاد الدكتور بوليرتو خالل اللقاء الذي ح�ضره نائبا الرئي�س الدكتور ب�شري
الزعبي والدكتور عبد الكرمي الق�ضاة ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي
علي بامل�ستوى الرفيع الذي و�صلت � إليه اجلامعة م�ؤكدا �أهمية الأ ردن كج�سر يربط
احل�ضارة العربية و الإ�سالمية باحل�ضارة الأ وروبية.

مذكـــرة تفاهــم بني الأ ردنيـــة
واملعهــــد الكاثوليكي الفرن�سي
وقعت يف اجلامعة يف ال�سابع ع�شر من �شباط مذكرة تفاهم بني اجلامعة واملعهد
الكاثوليكي للدرا�سات العليا بفرن�سا للتعاون يف املجاالت العلمية و الأ كادميية و الثقافية
وتهدف املذكرة التي وقعها نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور خالد الكركي وعن
املعهد الكاثوليكي مديره العام الدكتور فران�سوا بوليرتو � إىل تعزيز العالقات البحثية
والأ كادميية و تبادل الطلبة و املبعوثني � إ�ضافة للتعاون يف � إجراء الدرا�سات الأ كادميية

وفد �أكادميي نيوزلندي يزور الأ ردنية
بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح ج��رار خ�لال لقائه يف مكتبه يف الثاين
والع�شرين من �شباط نائب رئي�س جامعة �أوكالند النيوزلندية لل�ش�ؤون الدولية الدكتور
كري�ستوفر ترميوان و الوفد املرافق له �أوج��ه التعاون املمكنة بني اجلامعتني يف املجاالت
العلمية و الثقافية و البحثية.
وتركزت املباحثات التي ح�ضرها عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور �أحمد جمـ ــدوبة
و مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي على تبادل زيارات �أع�ضاء هيئة التدري�س
و الطلبة و امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية.
ي�شار � إىل �أن الأ ردن يرتبط بعالقات �صداقة وثيقة مع نيوزيالندا وبخا�صة يف املجاالت
االقت�صادية و التجارية ولديهما فهم م�شرتك � إزاء العديد من الق�ضايا العاملية.



لقــطة جماعية

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

النمـــــري يحا�ضر يف
الأ ردنيـة حول جتربته
يف جماليــــة النحــــت

ا�ست�ضافت مكتبة اجلامعة ودار الن�شر النحات
الدكتور كرام النمري من كلية الفنون والت�صميم يف
حما�ضرة �ألقاها حول جماليات النحت.
و�سلط املحا�ضر ال�ضوء خ�لال املحا�ضرة التي
�أداره���ا وقدمها كل من مديرة املكتبة الدكتورة هند
�أبو ال�شعر والناقد الدكتور مازن ع�صفور على مبدعي
الوطن داخل وخارج �أ�سوار اجلامعة واملجتمع املحلي.
وحت��دث الفنان النمري ح��ول جتربته الفنية يف
جمال �أعمال النحت و �أهمية هذا الفن ال��ذي يعطى
� إ�ضافة مبا�شرة للتطور االجتماعي والثقايف للمجتمعات
الإن�سانية .
وا�شار � إىل مناذج من منحوتاته امليدانية التي تعرب

النمــري ي�ستعر�ض عطاءة الفنــي
و�أ�شار كل من الدكتورة �أبو ال�شعر والدكتور ع�صفور
عن اجلمالية والتاريخية خالل م�سرية عمله الأ كادميي
� إىل �أن الفنان النمري يجمع يف �أعماله البعد الثقايف
والفني .
ي�شار � إىل �أن النحات النمري در�س الفن والنحت والفني بو�صفه واحد ًا من فر�سان فن الديكور والدراما
يف معاهد وكليات لها ب��اع طويل يف ه��ذا الفن يف كل والتلفزيوين يف الأ ردن .
ح�ضر املحا�ضرة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
من دم�شق والواليات املتحدة الأ مريكية حيث حاز على
درجة الدكتوراه يف الفنون املقارنة �أوائل الت�سعينات من وجمهور من طلبة اجلامعة وجمع من املهتمني يف الفنون
املختلفة .
القرن املا�ضي.

معــر�ض �صـــور بعنوان « :وطـــن يف القلــــب»
افتتح يف مكتبة اجلامعة يف الثالث والع�شرين من
�شباط معر�ض ال�صور الفوتوغرافية بعنوان «وطن يف
القلب» التي التقطتها عد�سة طالبة الدكتوراه �أ�سماء
ملكاوي.
وجتول نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار
الذي افتتح املعر�ض مندوبا عن رئي�س اجلامعة بح�ضور
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي يف �أجنحة

املعر�ض الذي ا�شتمل على (� )150صورة فوتوغرافية
لعدد من املواقع الأ ثرية والرتاثية والأ ماكن احل�ضارية
وال�سياحية يف خمتلف مناطق اململكة.
و�أبرز املعر�ض الذي ا�ستمر ثالثة �أيام �صور ًا ملبانٍ
قدمية ودور عبادة و�أ�سواق ًا �شعبية و�سط العا�صمة عمان
� إ�ضافة ملجموعة من ال�صور �أظهرت جماليات البيئة
الأ ردنية يف ف�صول خمتلفة و بخا�صة يف ف�صل الربيع.

و�أعرب الدكتور جرار عن تقديره للطالبة امللكاوي
على جهودها لتنظيم هذا املعر�ض الذي يعك�س الطراز
الرفيع للفن املعماري وح�ضارة و تاريخ الأ ردن خالل
حقب تاريخية خمتلفة.
ب��دوره��ا أ�ك��دت الدكتورة هند أ�ب��و ال�شعر مديرة
املكتبة ودار الن�شر اهتمام املكتبة بدعم و م�ساندة
الطاقات ا إلب��داع��ي��ة لطلبة اجلامعة م�شرية � إىل �أن
هذا املعر�ض يعد فر�صة ثمينة لتعريف طلبة اجلامعة
وزوارها بروائع احلياة يف الأ ردن العزيز.

عـــدد جديـــد من �صـــوت الطلبـــة
���ص��در ح��دي��ث�� ًا ع��ن ع��م��ادة ���ش��ـ���ؤون الطلبـة فـي
اجل��ام��ع��ة ال��ع��دد 174م����ن ج��ري��دة ���ص��وت الطلبة
التي تعنى بن�شر ا إلب��داع الطالبي الأ دب��ي والفني و
� إحدى و�سائل التعبري عن �آراء الطلبة وطموحاتهم
وق�ضاياهم .
وا�شتمل العدد الذي �أرف��ق به �صورة ل�صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني مو�شحة
ب��ع��ب��ارة ملكية ���س��ام��ي��ة ه��دي��ة م��ن ج�لال��ت��ه لأ ���س��رة
اجلامعة الأ ردنية وطلبتها وقد �أعطى العدد �أي�ضا
�أولوية لربنامج االحتفاالت الذي �أعدته عمادة �ش�ؤون
الطلبة يف اجل��ام��ع��ة اح��ت��ف��ا ًء بعيد م��ي�لاد �صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم .
وت�ضمن العدد �أي�ض ًا ملف ًا كام ًال حول انتخابات
احتاد طلبة اجلامعة وجناح التجربة الدميقراطية
التي عا�شها الطلبة ع��ن طريق االن��ت��خ��اب الكامل

والق�سم القانوين ال��ذي �أداه �أع�ضاء
احت���اد جم��ل�����س ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة وف��وز
ط��ال��ب��ة م���ن ط��ل��ب��ة ال��ن�����ش��اط ال��ث��ق��ايف
ب��امل��رك��ز الأ ول ب��امل�����س��اب��ق��ة ال�شعرية
ع��ل��ى م�����س��ت��وى  13ج��ام��ع��ة �أردن���ي���ة ،
وا�شتمل العدد على لقا ًء مع الأ �ستاذة
ال��دك��ت��ورة ه��ال��ة اخليمي عميدة كلية
العلوم ع��ن م�����س�يرة الكلية وم��راح��ل
ت��ط��وره��ا وم�لاح��ظ��ات ح���ول ق�����ض��اي��ا
الطلبة  � إ�ضافة � إىل ح��وار �صحفي مع
عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور
أ�ح��م��د جم��دوب��ة ح��ول أ����س��ب��اب �ضعف
الطلبة باللغة االجنليزية  ،ولقا ًء مع
مدير وحدة القبول والت�سجيل الدكتور
عماد �صالح .
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عــــدد جــديد من املجلــــــة الأ ردنيـــة للتــاريــخ والآ ثــــار
�صدر عدد جديد من املجلة الأ ردنية للتاريخ والآثار
وهي جملة علمية عاملية ف�صلية متخ�ص�صة وحمكمة
ت�صدر ع��ن وزارة التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي
واجلامعة وي��ر أ����س حتريرها اال�ستاذ الدكتور حممد
عدنان البخيت .
وتتلقى املجلة بحوثها من اجلامعات الأ ردنية
وم���ن خ��ارج��ه��ا وت��خ�����ض��ع ال��ب��ح��وث امل��ق��دم��ة �إل��ي��ه��ا
إلج��راءات التحكيم املتبعة وتن�شر بحوثها باللغتني
العربية واالجنليزية .
وت�ضمن العدد الذي يقع يف ( � ) 190صفحة من
القطع الكبري على بحوث ودرا���س��ات علمية تاريخية
تناولت:

حركة املطرف بن املغرية بن �شعبة و�أثرها على
النظام الأ م���وي يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الأ ول

الهجري ( 76هـ 695/م – 78هـ 697/م ) .
وم�صادر الطربي للفرتة العبا�سية الأ وىل (132هـ
749 /م – 170هـ 786 /م ) .
وحملة الدم�ستق مليح الأ رم��ن��ي على اجل��زي��رة
الفراتية (ذو احل��ج��ة 361ه���ـ  /ت�شرين �أول 972م
– رم�ضان 362هـ  /حزيران 973 /م) (جانب من
العالقات البيزنطية الإ�سالمية ) .
وناحية غزة يف الن�صف الأ ول من القرن العا�شر
الهجري  /الن�صف الأ ول من القرن ال�ساد�س ع�شر
امليالدي درا�سة يف الإدارة وال�سكان والتيمار .
وزل�����زال 1927م يف م��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط (درا����س���ة
وثائقية).
وموقع تل �أبو ال�صوان  /الع�صر احلجري احلديث
نتائج موا�سم التنقيبات الأ ثرية الثالثة الأ وىل .

�أولــى اجلامعــات تطلق �أولــى
ال�صحــــف الإلكتـــــرونية اجلـامعيــــــة
�أطلقت اجلامعة الأ ردن��ي��ة م�ؤخر ًا �صحيفة
الكرتونية حتت ا�سم «�أخبار اجلامعة الأ ردنية»
وهي �أول �صحيفة � إخبارية ت�صدر عن �أي من
اجلامعات الأ ردنية.
وتعك�س ال�صحيفة م��دى االه��ت��م��ام ال��ذي
توليه اجلامعة خل��دم��ة املجتمع ب�شكل خا�ص
واملجتمعات املحليـة والعربية و الدولية ب�شكل
عام.
وتتطلع اجلامعة من وراء �إ���ص��دار «�أخبار
اجلامعة الأ ردن��ي��ة» بوا�سطة �شبكة املعلومات
ا إلن�ترن��ت � إىل �إح���داث نقلة نوعية يف الإع�لام
التثقيفي اجلامعي انطالقا من � إميانها الرا�سخ
ب�ضرورة مواكبـة امل�ستـجدات وتطورات الع�صر
يف عامل ال�صحافة والإنرتنت.
وق���ال م��دي��ر دائ����رة الإع��ل�ام و ال��ع�لاق��ات
العامة يف اجلامعة ال�سيد كمال فريج � إن هذه
ال�صحيفة تعد � إحدى منظومات و�سائل الإعالم
التي تتعامل معها الدائرة حيث �ستكون رافدا
مهم ًا من روافد العمل الإعالمي والثقايف الذي
ت�ضطلع به الدائرة خلدمة جمهور اجلامعة على

جميع الأ �صعدة املحليـة والعربية والدولية.
و�أ�ضاف �أن ال�صحيفة �ستكون و�سيلة � إعالم
� إخبارية ملا يجرى داخ��ل احل��رم اجلامعي من
ن�شاطات وفعاليات علمية وثقافية � إ�ضافة � إىل
�أنها �سرتكز على الق�ضايا واملوا�ضيع التي تتعلق
بقطاع التعليم ال��ع��ايل واجل��ام��ع��ات الأ ردن��ي��ة
الف��ت��ا � إىل ان��ه �سيتم ن�شر م��ق��االت وحتليالت
ونتائج بحوث ودرا�سات علمية متخ�ص�صة � إىل
جانب ت�سليط ال�ضوء على الإ�صدارات احلديثة
للجامعة وما ي�صل مكتبـة اجلامعـة مـن مراجع
ودوريات وم�ؤلفــات خمتلفـة و� إ�صدارات جديدة
يف خمتلف التخ�ص�صات .
و�أ�شار ال�سيد فريج � إىل �أن لدى ال�صحيفة
ر�ؤى وخطط ًا وب��رام��ج لدعم ا إلب���داع والتفوق
الطالبي وال�شبابي م�ؤكدا �أن «�أخبار اجلامعة
الأ ردنية» �ستكون منربا حرا تدافع عن الق�ضايا
الطالبية وتعظم ا إلجن���از الوطني ال��ذي طال
التعليم ب�شقيه العام و العايل يف الأ ردن العزيز،
وميكن للراغبني متابعة ال�صحيفة الإلكرتونية
على العنوان www.ju.edu.jo/ujnews

ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأردنيــــــة

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

�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة
ترفيعـــات
٭ مت ترفيع ال�سيد مهند اخلطيب من وحدة القبول
والت�سجيل � إىل الدرجة الرابعة فئة (�أ).
٭ مت ترفيع ال�سيد عمر ولويل من وح��دة القبول
والت�سجيل � إىل الدرجة الرابعة فئة (ب).
٭ مت ترفيع ال�سيد ع�صمت امل�شايخ من وحدة القبول
والت�سجيل � إىل الدرجة الرابعة فئة (ب).

تهـــــــانـي
٭ رزق��ت ال�سيدة هبة عبابنة م��ن وح��دة القبول
والت�سجيل مبولودة �أ�سمتها ليليان.

تعــــــــــاز
٭ انتقلت � إىل رح��م��ة اهلل ت��ع��اىل وال����دة ال�سيد
عبداحلكيم اخوار�شيدة مدير دائ���رة امل��وارد
الب�شرية.
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور ب�شار
عبدالهادي عميد �ش�ؤون الطلبة.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة ال�سيدة
���ش�يري��ن الأ ���ش��ه��ب امل��در���س��ة يف ق�سم الأ م��وم��ة
والطفولة يف كلية التمري�ض .
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتورة نان�سي
حممد خري هاكوز من كلية ال�صيدلة .
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