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و�ســــام ملكـــــي
للدكتـــور
مـو�سى الناظـــر
�أربعة و�أربعون
عام ًا من العطاء
الأ كادميي املتميز
أ�ن��ع��م ج�لال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سني
على الدكتور مو�سى الناظر الأ �ستاذ يف ق�سم الكيمياء
باجلامعة بو�سام احل�سني للعطاء املميز م��ن الدرجة
الأ وىل تقدير ًا خلدماته اجلليلة وجهوده املتوا�صلة يف
ميادين التدري�س والبحث وخدمة املجتمع والتي متتد
لأ كرث من �أربعني عاماً.
وقال الدكتور الناظر � إن هذا التكرمي امللكي ال�سامي
هو �أي�ض ًا للجامعة و� إدارتها وحافز لأ ع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني لتحقيق املزيد من ا إلجن��از العلمي والبحثي
للإ �سهام يف دفع م�سرية اجلامعة والوطن وم�ؤ�س�ساته.
ولد الدكتور مو�سى الناظر بتاريخ 1936/10/15
يف مدينة اخلليل ودر�س يف مدار�سها االبتدائية وتخرج
من مدر�سة احل�سني بن علي الثانوية عام  1954ليبد أ�
رحلة جديدة من حياته العلمية حيث مت ابتعاثه من
قبل وزارة املعارف الأ ردنية � إىل اجلامعة الأ مريكية يف
بريوت ليح�صل عام  1958على درجة البكالوريو�س يف

راعي العلم والعلماء يقلد الناظر الو�سام
خا�ض الدكتور الناظر غمار العمل الأ كادميي
تخ�ص�ص علم الكيمياء.
والرتباطه بتلك اجلامعة التي �أثرت يف حياته  -كما يف اجلامعة منذ فجر ت�أ�سي�س كلية العلوم و�أ�سهم
يقول  -لعوامل عدة �أبرزها انفتاح اجلامعة على العامل مع نخبة من الأ كادمييني يف ت�أ�سي�س ق�سم الكيمياء
اخل��ارج��ي ووج��ود ط�لاب زم�لاء له من ح��وايل خم�سني وجتهيز املختربات الالزمة عام  1965وكانت حياته
جن�سية � إ�ضافة � إىل واحلرية الأ كادميية التي �ساهمت مليئة باملثابرة واالجناز .
ويقول الدكتور الناظر � إن اجلامعة يف مراحلها
يف � إيجاد املناخ العلمي املالئم وا�صل الدكتور الناظر
درا�سته فيها ليح�صل على درجة املاج�ستري يف التخ�ص�ص الأ وىل واجهت �صعوبات وحتديات �أهمها قلة املباين
وامل���خ���ت�ب�رات وا ل��و���س��ا ئ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ول��ك��ن ب��ج��ه��ود
نف�سه عام .1960
ث��م �سافر ال��دك��ت��ور ال��ن��اظ��ر � إىل ال��والي��ات املتحدة امل��خ��ل�����ص�ين م���ن أ�ب���ن���اء ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ط��ي��ب متكنت
الأ مريكية ليوا�صل درا�سته العليا يف جامعة هارفارد فح�صل اجلامعة من حتقيق “احللم” حيث مت اجناز مبنى
على درجة الدكتوراه عام  1964ليعود � إىل عمان ويبد أ� رحلة ق�����س��م ا ل��ك��ي��م��ي��اء ب��د ع��م ك���رمي م��ن ���ش��رك��ة م�����ص��ف��اة
البرتول الأ ردنية .
هامة يف حياته الأ كادميية بالعمل يف اجلامعة الأ ردنية.
000تتمة اخلرب �ص 3

ق���رر ر ئ��ي�����س ا جل��ا م��ع��ة ا ل��د ك��ت��ور خ��ا ل��د ا ل��ك��ر ك��ي
ا ���س��ت��ح��داث مكتب يف ا جل��ا م��ع��ة ي�سمى مكتب توثيق
البحث العلمي.
و ي��ت��وىل ا مل��ك��ت��ب حت�ضري ق��ا ع��دة ب��ي��ا ن��ات ل�سائر
�أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا منذ
� إن�شاء اجلامعة وتوثيق البحث العلمي �سواء يف �صورة
مقاالت� ،أو ب��راءة ا خ�تراع� ،أو كتب �أو م��واد توثيقيه
�أخرى و �أي �أمور بحثية �أخرى وح�سب �أ�س�س ت�صنيف
البحث العلمي املعروفة عاملي ًا � إ�ضافة � إىل و�ضع �آلية

و ح��دد ا ل��ق��رار �آل��ي��ات عمل املكتب حيث �سيتم
الطلب من كل ع�ضو هيئة تدري�س من رتبة �أ�ستاذ
م�ساعد �أو أ����س��ت��اذ م�����ش��ارك ع��ن��د ت��ق��دم��ه للنقل �أو
ا ل�تر ق��ي��ة �أن يثبت أ� ن���ه ���س��جّ ��ل بحثه العلمي حم��دث�� ًا
وب�صورة منتظمة وذلك خالل �شهر من ن�شر املادة
البحثية لدى املكتب .وعند تقدم ع�ضو هيئة التدري�س
لإجازة دون راتب� ،أو لإجازة التفرغ العلمي �سي�ؤخذ
باالعتبار �سجله البحثي ا مل��ق��دم للجامعة وتوثيقه
ك�سائر ن�شاطاته من خالل املكتب يف حني �أن طالب
الدرا�سات العليا وفق ًا للقرار فلن ي�سمح له مبناق�شة
ر�سالته او �أطروحته � إذا مل يقم بت�سجيل بحثه العلمي
لدى املكتب.

ا�ستحداث مكتــب توثيـق البحــث العلمـــــي
لتحديث هذه املعلومات ل�سائر �أع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبة الدرا�سات العليا على طريقة (.)on line
و�سيعمل املكتب على � إب��راز ال�صورة احلقيقية
للبحث ا ل��ع��ل��م��ي يف ا جل��ا م��ع��ة ب�شكل وا ���ض��ح ونقلها
عرب موقع اجلامعة و �إج��راء الدرا�سات املقارنة مع
ا جل��ا م��ع��ات وا مل��را ك��ز املحلية والعاملية ود ع��م جهود
ا جل��ا م��ع��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز ا ل��ب��ح��ث ا ل��ع��ل��م��ي وا ل��ن��ه��و���ض به
وامل�ساهمة يف حت�سني موقع اجلامعة التفا�ضلي بني
اجلامعات العاملية.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

درع املحـــــامـني للـدكتــــور الكـــركـــــي
ت�سلم رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
خ�لال ل��ق��ائ��ه يف ال��ع��ا���ش��رم��ن �آذار نقيب املحامني
الأ ردن���ي�ي�ن ال�����س��اب��ق امل��ح��ام��ي ���ص��ال��ح ع��ب��د ال��ك��رمي
العرموطي درع النقابة تقدير ًا جلهوده املخل�صة
يف خ��دم��ة ال��وط��ن وم�ؤ�س�ساته وبخا�صة التعليمية
والثقافية.
وثمن امل��ح��ام��ي ال��ع��رم��وط��ي ان��ف��ت��اح اجلامعة
على املجتمع املحلي الفت ًا � إىل اح�ترام ال��ر�أي العام
لل�سيا�سات التي انتهجتها اجلامعة لتعزيز العمل
الطالبي من خالل �إجن��اح انتخابات جمل�س احتاد
طلبة اجلامعة التي ع��ززت الثقافة الدميقراطية
لدى الطلبة.
بدوره �أعرب الدكتور الكركي عن تقديره لنقابة
املحامني م�شيد ًا بالدور الذي تلعبه النقابة يف خدمة

بـرنامـج
بكالوريــو�س يف
اللغــة ال�صينيـة
بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
خ�لال لقائه يف مكتبه يف ال�ساد�س ع�شر من �آذار
ال�سفري ال�صيني يف عمان ال�سيد يوهو نفيانغ � إمكانية
ا�ستحداث برنامج بكالوريو�س اللغة ال�صينية يف

الدكتور الكركي يت�سلم الدرع من العرموطي

كلية اللغات الأ جنبية يف اجلامعة.
و أ�ب����دى ال�����س��ي��د ال�����س��ف�ير رغ��ب��ة وزارة التعليم
والرتبية ال�صينية يف دعم هذا الربنامج الذي هو
قيد الإن�شاء حاليا و يتوقع �أن يبا�شر يف قبول الطلبة
مطلع العام اجلامعي .2010/2009
ورحب الدكتور الكركي بدعم احلكومة ال�صينية
لإقامة هذا الربنامج الذي تتطلع اجلامعة ب�أن يكون
نافذة تطل منها على احل�ضارة و الثقافة ال�صينيتني
خالل حقب تاريخية خمتلفة.
و ع��ر���ض ال���دك���ت���ور ال��ك��رك��ي ر ؤ�ي�����ة اجل��ام��ع��ة
وتطلعاتها يف االنفتاح على �شعوب القارة ا آل�سيوية
الفت ًا � إىل الربامج الدرا�سية يف كلية اللغات الأ جنبية

االحتاد الثقايف والفني للجامعات
ي�ساهم يف فعاليات ثقافية
تر أ� ����س رئي�س اجلامع���ة رئي�س االحتاد الثقايف
والفني للجامعات الأ ردني���ة الدكتور خالد الكركي
االجتم���اع الأ ول لالحتاد الذي ي�ض���م يف ع�ض���ويته
عم���داء �ش����ؤون الطلب���ة يف اجلامع���ات الأ ردني���ة
املنت�س���بة لالحتاد.
ومت خ�ل�ال االجتم���اع بح���ث مو�ض���وعات عدة
ت�ؤ�س����س ملرحلة جديدة بعد �أن مت نقل مقر االحتاد
م���ن جامعة م�ؤتة � إىل اجلامعة الأ ردنية ملدة عامني
قادم�ي�ن.

و أ� ك���د الدكت���ور الكرك���ي عل���ى �أهمي���ة دور
االحتاد يف رفع م�س���توى الن�ش���اط الثق���ايف والفني
يف اجلامع���ات الأ ردني���ة وم�س���اندتها م���ن خ�ل�ال
�إع���داد خط���ط وبرام���ج مدرو�س���ة الفت��� ًا � إىل دعم
اجلامع���ة الأ ردني���ة لأ ن�ش���طة اال حت���اد ليتمك���ن من
القي���ام بواجب���ه يف رعاي���ة احلرك���ة الثقافي���ة يف
اجلامع���ات وتطويره���ا.
وبح���ث املجتمع���ون تو�ص���يات اللجن���ة الفني���ة
لال حت���اد و م���ن �أبرز ه���ا الرتكي���ز عل���ى نوعي���ة



و التي مت ا�ستحداثها يف اجلامعة و برامج تدري�س
اللغة العربية للناطقني بغريها.
و أ�ك��د ا�ستعداد اجلامعة للإ �سهام يف زي��ادة
العالقات القائمة بني الأ ردن و ال�صني و التي متيزت
ب��االح�ترام امل��ت��ب��ادل ب�ين ال��ب��ل��دي��ن و احل��ر���ص على
تنميتها و تعزيزها يف جميع املجاالت.
ب��دوره أ�ك��د ال�سيد ال�سفري اهتمام امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�صينية بالتعاون مع اجلامعة الأ ردنية
التي حتظى ب�سمعة طيبة لدى اجلامعات و املعاهد
يف بالده خا�صة يف جمال تبادل زيارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س و �إج��راء البحوث العلمية ذات االهتمام
امل�شرتك.

الن�ش���اطات املقد م���ة والعم���ل عل���ى التعر ي���ف
باالحتاد و � إ�ش���راكه يف ا حل���راك الثق���ايف والفني
حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا وا�س���تحداث موقع الكرتوين
على �ش���بكة االنرتنت � إ�ض���افة � إىل مناق�ش���ة � إقامة
موا�س���م ثقافي���ة وفني���ة يف خمتل���ف حمافظ���ات
اململك���ة .ووا ف���ق �أع�ض���اء اال حت���اد على م�ش���اركة
اال حت���اد يف ن�ش���اطات عا�ص���مة الثقا ف���ة الأ ردنية
يف كل ع���ام .
و ح���دد املجتمع���ون الثا ل���ث ع�ش���ر م���ن �ش���هر
أ� ي���ار املقب���ل لإقا م���ة املهر ج���ان الثق���ايف والفن���ي
للجامع���ات الأ ردني���ة يف مدين���ة العقـ ـ ـب���ة ي�س���تمر
ثال ث���ة أ� ي���ام تعر����ض في���ه ن�ش���اطات وفعالي���ات
ثقافي���ة وفني���ة.
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

تتمة خرب
و�سـام ملكي للدكتور مـو�سى الناظر
�أربعة و�أربعون عاما
من العطاء الأ كادميي املتميز
وكان ير�أ�س جمل�س � إدارتها �آنذاك املرحوم عبد املجيد
�شومان الفت ًا � إىل �أن كلية العلوم ا�ستقبلت عند ت�أ�سي�سها
( )100طالب وطالبة منهم  33يف ق�سم الكيمياء.
وطوال م�سريته العلمية مل يدر�س الدكتور الناظر يف
جامعة غري الأ ردنية �سوى ب�ضع � إجازات تفرغ علمي كان
يق�ضيها يف اجلامعة الأ مريكية يف بريوت لإجراء �أبحاث
علمية متخ�ص�صة  .ويتذكر �أنه يف �ستينات القرن املا�ضي
عمل مدر�س ًا م�شارك ًا يف ق�سم الكيمياء خالل فرتة درا�سته
املاج�ستري وكانت جمموعة من الطلبة الأ ردنيني يوا�صلون
درا�ستهم اجلامعية يف كليات الطب وال�صيدلة والهند�سة
والتخ�ص�صات الأ خرى ومن بينهم رئي�س الوزراء الأ �سبق
ال�سيد عبد الر�ؤوف الروابدة الذي كان يتلقى تعليمه يف
كلية ال�صيدلة حيث و�صفه ب�أنه كان طالب ًا متميز ًا علمي ًا
وفكرياً.
والدكتور الناظر مل يتقلد طيلة حياته منا�صب ادارية
�سوى رئا�سة ق�سم الكيمياء يف اجلامعة وان�صب جهده
على �إج��راء بحوث علمية متخ�ص�صة يف جمال الكيمياء
الع�ضوية التي تعتمد على املركبات التي لها جوانب طبية
وزادت �أبحاثه املن�شورة على  30بحث ًا علمي ًا متخ�ص�ص ًا
� إ�ضافة � إىل الع�شرات من الدرا�سات  :كما و�ساهم يف
ت�أليف الكتب العلمية املتخ�ص�صة يف الكيمياء التي لها
عالقة بالتعليم العايل وتر�أ�س بع�ض جلان ت�أليف كتب
الكيماء املدر�سية وعمل يف جلان �إع��داد قوانني و�أنظمة
عدد من اجلامعات الأ ردنية الر�سمية واخلا�صة وخا�صة
يف جمال التخطيط لإن�شاء املختربات العلمية.
ويعرتف الدكتور الناظر �أن م��ادة الكيمياء كانت
يف املدار�س منت�صف القرن املا�ضي مادة ثانوية هام�شية
يخ�ص�ص لها القليل من احل�ص�ص الأ �سبوعية بالرغم
من �أهمية العلوم الكيميائية يف حياتنا ال�سيما �أنها تدخل
يف تخ�ص�صات الطب وال�صيدلة والتمري�ض والعلوم
الهند�سية وحتى العلوم الإن�سانية.
وي�شري � إىل �أن جيل اليوم من الطلبة لديهم الإمكانيات
والطاقات لتوفر و�سائل العلوم املعرفية من ات�صاالت
وو�سائل تكنولوجية متقدمة � إال �أنه ي�شعر باحلزن عندما
ي�ضيع الطلبة �أوقاتهم هدر ًا فهو ي�أمل �أن يكر�س الطلبة
�أوقاتهم يف البحث وزيادة اخلربة العلمية يف الكليات ودور
العلم والعمل امليداين يف امل�صانع وال�شركات.
وي�صف الدكتور الناظر دعوة اجلامعة للعامل العربي
الدكتور �أحمد زويل احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء
عام  1999لزيارتها ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية يف
الآداب والعلوم ب�أنها مبادرة طيبة ومثمرة ولها انعكا�سات
ايجابية م�ستقب ًال م�شدد ًا على �ضرورة زيادة �صلة اجلامعة
بالعلماء لال�ستفادة م��ن خمزونهم العلمي وجتاربهم
ومعلوماتهم العلمية والبحثية خلدمة املعرفة الإن�سانية.

الأ ردنيـــة تطور برامج لغة عربيـة
يف جامعــــة ديبــــول الأ مريكيــــة
بحث رئي�س اجلامعة الأ ردن��ي��ة ال��دك��ت��ور خالد
الكركي خالل لقائه يف مكتبه يف احل��ادي ع�شر من
�آذار من�سقة م�شروع اللغة العربية للناطقني بغريها
يف كلية اللغات احلديثة بجامعة ديبول الأ مرييكية
الدكتورة ن�سرين �أخرت خاوري �سبل زيادة التعاون بني
اجلامعتني .
وث��م��ن ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي انفتاح اجل��ام��ع��ات
الأ مريكية على تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها

م�ؤكد ًا ا�ستعداد اجلامعة للتعاون يف تطوير برامج
تدري�س اللغة العربية يف جامعة ديبول وا�ستقبال
ع��دد م��ن الطلبة الأ مريكيني يف معهد تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها والذي يعد واحدا من �أف�ضل
املعاهد العلمية لتعليم العربية على م�ستوى املنطقة.
و أ�ب���دت ال�ضيفة رغ��ب��ة جامعة دي��ب��ول ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلامعة الأ ردنية يف املجاالت كافة وعلى �أ�س�س مهنية
وا�ضحة جت�سد مبد أ� ال�شراكة بني اجلامعتني.

طلبــــــــة �أملــــــان يـزورون اجلامعـــــة
لالطالع على احلياة ال�سـيا�سية الأ ردنية

ال�ضيوف يف �صورة تذكارية مع ا�ساتذة اجلامعة
زار اجل��ام��ع�� َة وف���� ٌد م�����ش�ترك م���ن ط��ل��ب��ة معهد ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ن��ق��ر���ش ،وا���س��ت��م��ع ال��ط��ل��ب��ة االمل���ان
االت�����ص��االت وم��ن ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة � إىل حم��ا���ض��رات ت��ت��ن��اول ج��وان��ب احل��ي��اة ال�سيا�سية
ف��ري��دري��ك وي��ل��ي��ام الأ مل��ان��ي��ة ،وم��ق��ره��ا ب���ون  ،وذل��ك واالقت�صادية يف الأ ردن ومت التطرق � إىل مو�ضوعات
�ضمـن برنامج العقل املنفتح  Open» Mindتت�صل بالبيئة وامل��ي��اه ،وعملية ال�����س�لام و ت��ط��ورات
 ، ”Projectالذي ت�شرف عليه اجلامعة نف�سها .ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،كما ت��ن��اول العالقات
ت�أتي هذه الزيارة التي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع ومت العربية الغربية و�آفاق احلوار الثقايف بني احل�ضارات
فيها � إطالع الطلبة الأ ملان على واقع احلياة ال�سيا�سية ال �سيما الإ�سالمية والغربية.
و�أ�شار الدكتور نقر�ش � إىل �أن هذه الزيارة ت�ساهم
والثقافية والتعليمية يف الأ ردن ،وع��دد من الق�ضايا
يف توثيق التعاون وال��ت��ب��ادل الأ ك��ادمي��ي والبحثي بني
الهامة يف املنطقة العربية ب�شكل عام.
وال��ت��ق��ى ال��وف��د عميد كلية ال��درا���س��ات ال��دول��ي��ة اجلامعة الأ ردنية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأ ملانية.

�أكادميــي �أملانــي
يزور �آداب الأ ردنيـة
عر�ض عميد كلية ا آلداب يف اجلامعة الدكتور
�سالمة النعيمات خالل لقائه يف مكتبه الدكتور هايكو
�شميد الأ �ستاذ يف جامعة هايدبرغ الأ ملانية التطورات
العلمية التي �شهدتها الكلية منذ � إن�شائها ك�أول كلية يف
اجلامعة عام .1962



و�أ�شارالدكتورالنعيمات� إىلاخلططوالربامجالدرا�سية
التيتنفذهاالكليةمو�ضح ًااهتمامالكليةبتوجيهالباحثنينحو
حتقيقاملزيدمنالبحوثالعلميةاملتخ�ص�صة.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي ح�ضره نائب العميد
الدكتور ن�سيم برهم ورئي�س ق�سم اجلغرافيا الدكتور كايد �أبو
�صبحة �سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بني اجلامعتني.
ي�شار � إىل �أن ق�سم اجلغرافيا ا�ست�ضاف الدكتور
�شميد لإلقاء حما�ضرات علمية متخ�ص�صة يف العلوم
اجلغرافية املتخ�ص�صة � إ�ضافة � إىل جتربة اجلامعات
الأ ملانية يف ميادين تدري�س علم اجلغرافيا و� إجراء البحوث
والدرا�سات العلمية.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

خريجـو التمري�ض يف الأ ردنيــة ي� ؤدون ق�ســم املهنــة
�أدى خريجو الف�صل ال�صيفي للعام اجلامعي
 2008/2007من كلية التمري�ض يف اجلامعة ق�سم
املهنة �أمام عميدة الكلية الدكتورة � إنعام خلف وذلك
ا�ستكما ًال ملتطلبات تخرجهم وح�صولهم على درجة
البكالوريو�س يف العلوم التمري�ضية.
و�ألقت الدكتورة خلف كلمة يف احلفل هن�أت فيها
اخلريجني وذويهم بهذه املنا�سبة داعية اخلريجني
� إىل حتمل م�س�ؤولياتهم والعمل من �أجل رفعة املهنة
وتطورها.
و�أ�شارت خلف � إىل م�سرية الكلية التي �أن�شئت
عام  1972واجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها م��ن أ�ج���ل رف��د
الأ ردن واملنطقة العربية بالتخ�ص�صات التمري�ضية
امل�ؤهلة الفتة � إىل ما يواجهه ال�سوق املحلي والعربي
والعاملي من نق�ص يف �أعداد الكوادر التمري�ضية.
وح���ث���ت ال����دك����ت����ورة خ���ل���ف اخل���ري���ج�ي�ن ع��ل��ى
االلتزام بالعهد ال��ذي قطعوه على �أنف�سهم خلدمة

منظر عام لكلية التمري�ض
الأ م���ة واملحافظة على �أخ�لاق��ي��ات املهنة وم��راع��اة اعتزازهم بامل�ستوى املتقدم الذي حققته الكلية عرب
الأ خ�لاق احلميدة عند تقدمي الرعاية التمري�ضية م�سريتها التعليمية والبحثية.
و�سلمت ال��دك��ت��ورة خلف ال�شهادات واجل��وائ��ز
للمحتاجني.
وثمن اخلريجون جهود �أع�ضاء هيئة التدري�س التقديرية للخريجني البالغ عددهم ( )81خريج ًا
يف ال��ك��ل��ي��ة وا إلم���ك���ان���ي���ات ال��ت��ي وف��رت��ه��ا اجل��ام��ع��ة وخريجة خ�لال احلفل ال��ذي ح�ضره �أع�ضاء هيئة
لتمكينهم من � إكمال درا�ستهم اجلامعية معربني عن التدري�س و�أهايل اخلريجني وذويهم.

مركز �أبحاث �صوتيات الأ ردنية
ينظم ن�شاطات تطوعية يف املفرق و�سحاب
�شارك مركز الدرا�سات والأ بحاث ال�صوتية يف اجلامعة يف فعاليات اليوم التطوعي الطبي ون�شاطاته الذي
�أقيم يف حمافظة املفرق.
ويتطلع املركز من هذه امل�شاركة � إىل تقدمي خدمات ت�شخي�صية للأ طفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
� 17-3سنة ويعانون من ا�ضطرابات نطقية ولغوية.
و�أ�شارت مديرة املركز الدكتورة ناديا عبد احلق �أنه مت تقدمي م�سح �سمعي لأ طفال ترتاوح �أعمارهم ما بني
حديثي الوالدة وعمر الع�شر �سنوات ب�إ�شراف �أخ�صائية تقومي النطق واللغة �أريج �أ�سعد ،بهدف الك�شف املبكر
عن فقد ال�سمع � إ�ضافة � إىل تقدمي معلومات لزيادة وعي �أهايل املحافظة حول اال�ضطرابات النطقية واللغوية
من خالل توزيع من�شورات تثقيفية.
و�أ�ضافت �أن اليوم الطبي ا�شتمل على ت�سل�سل � إجرائي يف عملية امل�سح النطقي وال�سمعي حيث �أجرى
الطالبان يف برنامج املاج�ستري �أحمد عازم ورهام غامن ،امل�سح الأ ول للأ طفال وقاما بتحويل احلاالت التي
حتتاج � إىل م�سح مف�صل للطلبة امل�شاركني من ق�سم علوم ال�سمع والنطق يف كلية علوم الت�أهيل.
ولفتت � إىل � إجراء م�سح نطقي و�سمعي للغة االنتقالية والتعبريية ب� إ�شراف الدكتورة مي�ساء احلاج طا�س
لأ طفال تراوحت �أعمارهم ما بني � 6-3سنوات � إ�ضافة � إىل م�سح �سمعي ب� إ�شراف م�ساعدة البحث والتدري�س والء
العقرباوي با�ستخدام فح�ص الأ ذن الو�سطى وجهاز تخطيط ال�سمع وقيا�س االنبعاث القوقعي.
و�أ�شار الطلبة امل�شاركون يف اليوم الطبي � إىل �أهمية هذه امل�شاركة التي تتيح لهم فر�ص التعرف على امل�شاكل
اللغوية والنطقية التي يعاين منها الأ طفال يف مناطق خارج العا�صمة عمان.
من جهة ثانية قام فريق من طلبة علوم ال�سمع والنطق ب� إ�شراف مديرة املركز الدكتورة ناديا عبد احلق
ب�إجراء م�سح �سمعي لـ  136طف ًال يف م�ست�شفى التوتنجي يف �سحاب.
وت�أتي هذه امل�شاركة يف � إطار عملية «االبت�سامة» التي تقام �ضمن برامج احلملة الدولية الهادفة � إىل � إجراء العمليات
الالزمة للأ �شخا�ص الذين يعانون من ان�شقاق ال�شفة و�سقف احللق ومعرفة مدى ت�أثر حا�سة ال�سمع لديهم.
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
تعــــــــــاز
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور جعفر
العبابنه الأ �ستاذ امل�شارك يف ق�سم اللغة العربية
و�آدابها يف كلية الآداب.
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور حممد
ح�سن عواد الأ �ستاذ يف ق�سم اللغة العربية و�آدابها
يف كلية الآداب.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور خ�ضر
امل�صري اال�ستاذ يف كلية الزراعة.
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل وال��د االن�سة جناح
�صباح املوظفة يف وحدة ال�ش�ؤون املالية.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيدة فداء
�أحمد احل��اج علي املوظفة يف دائ��رة العطاءات
املركزية.

تهـــــــاين
٭ رزق ال�سيد جمال �سعادة رئي�س �شعبة االيرادات يف
وحدة ال�ش�ؤون املالية مبولود ا�سماه حممد.
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