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الدكتور الكركي يتحدث يف املهرجان الثقايف والفني للجامعات بالعقبة

الردنية يتغنى بالرتاث
املهرجان الثقايف والفني للجامعات أ
الدكتور الكركي :خروج اجلامعات من وراء �أ�سوارها ر�سالة يف
امل�ساهمة بامل�شروع الوطني
اجلامعة ــ نظم يف مدينة العقبة خالل الفرتة
من � 16-13أيار احلايل املهرجان الثقايف الوطني
ب ��إ� �ش��راف االحت ��اد ال�ث�ق��ايف وال�ف�ن��ي للجامعات
الأ ردنية.
وق��ال رئي�س االحت ��اد ،رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي �أن � إقامة املهرجان يف هذه املدينة
ال�سياحية «كونها حتتاج � إىل دعم حقيقي وروح

جديدة» ،الفت ًا � إىل �أن خروج اجلامعات من وراء
أ���س��واره��ا ر�سالة وطنية تندرج �ضمن امل�شروع
الوطني الذي يقدم الفن الراقي واحلوار البناء
والكتاب املتميز».
و�أعرب الدكتور الكركي عن �أمله يف انت�شار املزيد
من اجلامعات وامل��دار���س وامل ��آذن لفتح الأ ب��واب
على املعرفة وامل�ستقبل الأ ردين ... .تتمة �ص 6

جممع اللغة العربية يعتز
الردنية على اللغة العربية
بحفاظ اجلامعة أ
اجلامعة ــ ثمَّن جممع اللغة العربية الأ ردين
تعميم رئا�سة اجلامعة باعتماد اللغة العربية
الف�صيحة يف املحا�ضرات.
و�أعرب رئي�س املجمع الدكتور عبد الكرمي خليفة
يف ر�سالة بعث بها � إىل رئي�س اجلامعة الدكتور
خ��ال��د ال�ك��رك��ي ،ع��ن تقدير املجمع ل�ـ«امل��وق��ف
القومي الأ �صيل للجامعة جت��اه أ�ه��م مكون من
مكونات وح��دة �أمتنا العربية» مبين ًا �أن «اللغة
العربية هي لغة العقيدة الإ�سالمية ورمز الهوية

وحا�ضنة الفكر وو�سيلة التوا�صل واالت�صال بني
�أبناء �أمتنا».
وقال الدكتور خليفة يف الر�سالة � إن التفريط
باللغة العربية والتهاون يف ا�ستعمالها ،وتهمي�ش
دورها ،وتفريغها من م�ضمونها احل�ضاري
والإن�ساين و� إحالل لغة �أجنبية �أو لهجة عامية
حملها «،يعد �أمر ًا خمالف ًا للت�شريعات الناظمة
للمحافظة عليها والعناية بها».
 ...تتمة �ص 6

خالل يوم علمي
الردنية» :ال لقاح
لـ«زراعة أ
الن لإ نفلونزا اخلنازير
حتى آ
اجلامعة ــ قال عميد كلية الزراعة يف اجلامعة
الدكتور ع�صام اليماين �أنه «ال يوجد حتى الآن
لقاح لوباء � إنفلونزا اخلنازير».
جاء ذلك خالل فعاليات (يوم اخلريج واليوم
العلمي لكلية الزراعة) يف الرابع ع�شر من �أيار
برعاية رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي.
وعر�ض الدكتور اليماين تاريخ املر�ض وتطوره
وكيفية انتقاله بني الب�شر ،مبين ًا �سبل الوقاية منه
والتي ترتكز يف جتنب الأ ماكن املكتظة.
وبحث اليوم العلمي حماور تتعلق بالقطاع الزراعي،
�أبرزها اجتاهات الباحثني واملر�شدين الزراعيني
نحو الربط يف نظام املعلومات الزراعية ،والآثار
االقت�صادية ل�سيا�سة ال�سماح ببيع الأ را�ضي الزراعية
يف وادي الأ ردن ،وتقدير تناف�سية املنتجات الزراعية
يف ظل حمدودية املوارد املائية  .
كما تناول اليوم العلمي تقييم �أداء بع�ض امل�ؤ�س�سات
العامة يف مكافحة الفقر يف الأ ردن.
وعلى �صعيد يوم اخلريج الذي ميتاز هذا العام
باالحتفاء بـ«�شخ�صية العام الزراعي» وكانت من
ن�صيب الدكتور �أنور البطيخي ،ك�شف الدكتور
اليماين �أن « % 50من الأ �سماء املعروفة يف العمل
الزراعي هم من خريجي الكلية» ،مبين ًا �أنه كان
للخريجني ب�صمة وا�ضحة وكان لهم ال�سبق يف
الإنتاج الزراعي غري التقليدي».

إ��ضــاءات



مهرجان ثقايف بعنوان «القد�س بوّ ابة ال�سماء»

الدكتور الكركي امام �صور ملنرب �صالح الدين الذي �أعيد بنا�ؤه يف عهد جاللة امللك

اجلامعة ــ انطلقت يف اجلامعة فعاليات
ون�شاطات املهرجان الثقايف الذي نظمه جمل�س
احتاد طلبة اجلامعة يف ال�سابع من �أيار بعنوان
«القد�س بوّابة ال�سماء» مبنا�سبة احتفاالت
اجلامعة بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية.
وافتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
املعر�ض الذي �أقيم بهذه املنا�سبة وا�شتمل على
�صور جلاللة املغفور له امللك احل�سني -طيب
اهلل ثراه� -أثناء زياراته للمدينة املقد�سة و�صورا
لعدد من بع�ض الزعماء العرب � إ�ضافة � إىل وثائق
تاريخية تبني �أهمية املدينة املقد�سة وعروبتها
خالل حقب تاريخية خمتلفة.
وت�ضمن املعر�ض الذي �أقيم على امل�سطح الأ خ�ضر
ويف جزء من ال�شارع البيئي الواقع يف قلب احلرم
اجلامعي �صورا للإ عمار الها�شمي الذي مت يف عهد
املغفور له امللك احل�سني -رحمه اهلل -ويف عهد

جاللة امللك عبد اهلل الثاين وخ�صو�صا � إ�صالح
منرب �صالح الدين الذي �أجنز عام .2007
و�ألقى يف املهرجان كل من الأ �ستاذ يف ق�سم
العلوم ال�سيا�سية الدكتور غازي ربابعة ورئي�س
� إحتاد طلبة اجلامعة منر �أبو رمان كلمتني �أ�شارا
فيها � إىل خطر التهويد الذي يهدد املدينة املقد�سة
واحلفريات التي تنفذها الع�صابات ال�صهيونية
حول املقد�سات الإ�سالمية لطم�س معاملها الدينية
والتاريخية.
و�أكدا �أهمية احلفاظ على املدينة املقد�سة
ومواجهة اخلطر ال�صهيوين يف املحافل الدولية.
وا�شتمل املهرجان و�سط ح�شد من طلبة اجلامعة
على �أنا�شيد دينية قدمتها فرقة الروابي للفنون
ال�شعبية تناولت م�ضامينها القيم العليا للمدينة
املقد�سة � إ�ضافة � إىل م�سابقات ثقافية ودينية
تناولت �أهمية بيت املقد�س عربي ًا و� إ�سالمياً.

� إن�شـــاء برنامــج دكتـــــوراه يف اللغـــــــويات
اجلامعة ــ ك�شف عميد كلية اللغات الأ جنبية
يف اجلامعة الدكتور �أحمد جمدوبة النقاب
عن توجه الكلية لإن�شاء برنامج دك�ت��وراه يف
“اللغويات” بالتعاون مع �إح��دى اجلامعات
الربيطانية بعد جناح جتربة افتتاح برنامج
دكتوراه الأ دب الإجنليزي التي تنفذه الكلية
بالتعاون مع جامعة درم الربيطانية.
و�أ�ضاف خالل افتتاح اليوم العلمي الأ ول للكلية
الذي �أقيم يف ال�سابع ع�شر من أ�ي��ار بح�ضور
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار �أن
الكلية تعتزم � إن�شاء برامج م�شرتكة يف اللغات
ال�صينية الإجنليزية والرو�سية الإجنليزية
والرتكية الإجنليزية � إ�ضافة � إىل � إمكانية � إقامة
مركز متخ�ص�ص يف الرتجمة.
و�أ�شار الدكتور جمدوبة � إىل جناح ق�سم اللغة

الفرن�سية ب��احل���ص��ول ع�ل��ى أ�ك�ب�ر ع��دد من
البعثات للدرا�سة يف جامعات فرن�سية بنا ًء على
امتحان دويل �أ�شرف عليه اجلانب الفرن�سي
و�شارك فيه ع��دد كبري من طلبة اجلامعات
الأ ردنية.
واح �ت �ف��ل احل �� �ض��ور ب �ح �� �ص��ول ق �� �س��م ال�ل�غ��ة
ا إلجن�ل�ي��زي��ة و�آداب� �ه ��ا ع�ل��ى ج��ائ��زة �صندوق
احل�سني للإ بداع والتفوق.
ومت تكرمي الدكتور أ�ل�برت بطر�س والدكتور
عبد الرحمن �شاهني و الدكتور حممد �شاهني
والدكتور ع�صام ال�صفدي تقدير ًا لعطائهم
املتميز وجهودهم املخل�صة يف تطوير التعليم
والبحث العلمي يف الق�سم.
و�سلطت رئي�سة الق�سم ال��دك �ت��وره �سمرية
اخلوالدة ال�ضوء على اجنازات الق�سم وخا�صة

يوم وظيفي لتعريف خريجي
االجنليزية باحتياجات ال�سوق
اجلامعة ــ نظم ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها يف
اجلامعة يف التا�سع ع�شر من �أيار «اليوم الوظيفي
الثاين» الذي يهدف � إىل تعريف الطلبة اخلريجني
بفر�ص العمل املتاحة واحتياجات ال�سوق على
امل�ستويني املحلي والدويل.
وقالت رئي�سة الق�سم الدكتورة �سمرية اخلوالدة
� إن اليوم الوظيفي يتيح للم�ؤ�س�سات وال�شركات
ا�ستقطاب الكفاءات من الطلبة اخلريجني.
و�أكدت اهتمام الق�سم بتطوير �أ�ساليب التدري�س وو�ضع
اخلطط وامل�ساقات التي تتنا�سب مع �سوق العمل،
الفتة � إىل الرتكيز على مهارات الطلبة اللغوية.
و�شارك يف اليوم الوظيفي م�ؤ�س�سات و�شركات
من القطاع اخلا�ص ،ومدار�س كامربدج والعاملية
والعمرية والكلية العلمية الإ�سالمية.
ي�شار � إىل �أن اجلامعة تواظب على ت�أهيل الطلبة
وتدريبهم من خالل عقد الدورات وور�ش العمل
املتخ�ص�صة التي ت�سهم يف �صقل مهاراتهم العلمية
والعملية لتمكينهم من دخول �سوق العمل باقتدار.

حملة للتربع بالدم
اجلامعة ــ نظمت الأ ندية الطالبية التابعة
لعمادة �ش�ؤون الطلبة يف احلادي ع�شر من �أيارحملة
للتربع بالدم يف احلرم اجلامعي مبنا�سبة احتفاالت
اجلامعة بعيد اال�ستقالل.
  وقام (بنك الدم الوطني)ب� إجراء العديد من
الفحو�صات الطبية قبل التربع للت�أكد من خلو
املتربعني من الأ مرا�ض ،وقد �شهدت هذه احلملة
� إقبا ًال كبري ًا من طلبة اجلامعة حيث �شارك فيها
�أكرث من  400طالب وطالبة.
يف �إع� ��داد ك���وادر م� ؤ�ه�ل��ة وم��درب��ة يف اللغة
الإجنليزية و�آدابها �ساهمت يف التنمية الب�شرية
للعديد من القطاعات التنموية الأ ردنية.
ويف اجلل�سة الرئي�سية التي �أدارها الدكتور عبد
الرحمن �شاهني �شارك ع�ضوا جمل�س الكلية
ال�سيد ثابت الطاهر والأ �ستاذ �سيف ال�شريف
يف ن�شاطات ال�ي��وم العلمي حيث أ�� �ش��ارا � إىل
دور الكلية يف االنفتاح على الثقافات الأ خرى
واهتمامها باللغات العاملية.
وا�شتمل برنامج اليوم العلمي على حما�ضرة
�ألقاها ال�سفري النم�ساوي يف عمان فران�س
ه���ورل ب�يرج��ر ب��ع��ن��وان “االحت����اد الأ وروب����ي
وال��ن��م�����س��ا” � إ���ض��اف��ة � إىل ف��ق��رات ثقافية
وفنية يف لغات �أملانية و� إيطالية و� إ�سبانية
ويونانية.

وفــــود



«الردنية» وجامعة اوريل فاليكوا – �أراد الرومانية
بحث التعاون بني أ

الدكتور جرار يلتقي وفد جامعي روماين

اجلامعة ــ بحث نائب رئي�س رئي�س اجلامعة
الدكتور �صالح ج��رار خ�لال لقائه وف��د جامعي
روماين رفيع امل�ستوى برئا�سة رئي�سة جامعة �أوريل
فاليكو-اراد الدكتورة «ليزيكا ميهوت» يف احلادي
والع�شرين من �أيار �سبل تعزيز جماالت التعاون
العلمي والبحثي والثقايف بني اجلامعتني يف �ضوء
تطور ع�لاق��ات ال�صداقة القائمة ب�ين البلدين
الأ ردن ورومانيا.
وعر�ض الدكتور جرار للوفد ال�ضيف خالل اللقاء
الذي ح�ضره ال�سفري الروماين يف عمان وعميد

املعهد ال��دويل لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ال��دك�ت��ور عبد ال�ك��رمي احل �ي��اري ومدير
العالقات الدولية الدكتور رامي علي التطور الذي
�شهدته اجلامعة وم�ساهمتها يف النه�ضة التعليمية
خالل الـ( )47عام ًا املا�ضية.
و أ����ش��ار � إىل اه�ت�م��ام اجل��ام�ع��ة ب��االن�ف�ت��اح على
اجل��ام�ع��ات العاملية ب�ه��دف التنوع يف «النظام
التعليمي» وخلق امل �ب��ادرات التي ت�سهم بتبادل
الثقافات واملعرفة العلمية.
وجرى خالل اللقاء بحث � إبرام مذكرة تعاون بني

بــرنامــج تدريـــبي للعراقــــــيني

�أع�ضاء هيئة تدري�س عراقيون م�شاركون يف الربنامج التدريبي

اجلامعة � -شارك �أع�ضاء هيئة تدري�س من جامعات عراقية يف الربنامج التدريبي الذي
نفذته اجلامعة واختتم بعنوان (الرتبية والإر�شاد الأ �سري).
ونظم الربنامج مركز اال�ست�شارات وكلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة بالتعاون مع مكتب
اليون�سكو يف عمان.
و�سلم م�ست�شار رئي�س اجلامعة الدكتور حممد عيد ديراين ال�شهادات للم�شاركني يف الربنامج.
وبني عميد كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الدكتور حممد نزيه حمدي �أن الربنامج ا�شتمل
على حما�ضرات بالرتبية والإر�شاد الأ �سري وخ�صو�صا ما يتعلق باالت�صال الأ �سري وم�شكالت
اخلوف يف املراحل املختلفة � إ�ضافة � إىل �شرح النظريات ال�سلوكية والإن�سانية و�أ�ساليب الرتبية
والعالقات الزوجية.
بدورها �أعربت م�س�ؤولة برنامج الرتبية يف مكتب اليون�سكو للعراق يف عمان الدكتورة نور الدجاين
عن تقديرها للجامعة الأ ردنية على عقد هذا الربنامج الذي يتيح للم�شاركني اال�ستفادة من
خربات اجلامعة يف ميادين الرتبية الأ �سرية.
و�أ�شار مدير مركز اال�ست�شارات الدكتور با�سل حناينة �أن الربنامج يندرج يف � إطار التعاون
العلمي مع العراق ال�شقيق ،الفت ًا � إىل م�شاركة �أع�ضاء هيئة تدري�س من جامعات بغداد والب�صرة
و�صالح الدين والأ نبار.

اجلانبني تركز على تبادل زي��ارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة حيث �أعرب اجلانب الروماين
ا�ستعداده لدعم برامج وخطط اجلامعة وخ�صو�ص ًا
الدرا�سات التي تتعلق بالعلوم الهند�سية.
وزار الوفد املعهد ال��دويل لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها ومكتبة اجلامعة ودار الن�شر
ومتحفي الآثار واحلياة ال�شعبية.
و أ�ع��رب��ت «ميهوت» ع��ن رغبة جامعتها ب�إقامة
عالقات م�شرتكة مع «الأ ردن�ي��ة» نظر ًا للم�ستوى
ال��رف�ي��ع ال �ت��ي حققته ب�ين اجل��ام �ع��ات العربية
وجامعات ال�شرق الأ و�سط.
وي�شار � إىل �أن جامعة «اوريل فاليكو» تقع يف مدينة
«�أراد» وت�أ�س�ست عام 1990م مببادرة من �أ�ساتذة
ال�ستعادة جمد املدينة ثقافي ًا وح�ضاري ًا ت�ضم ت�سع
كليات �أبرزها الهند�سة الغذائية واملحاماة والعلوم
االقت�صادية.
أ�م��ا مدينة «�أراد» فهي م��ن امل��دن امل�شهورة يف
رومانيا ومتتاز بحياة ثقافية راقية وه��ي بوابة
رومانيا مع ح��دود الوحدة الأ وروب�ي��ة وفيها �أثار
تاريخية قدمية.

بحث تبادل اخلربات مـع وفــد �أملانـي
اجلامعة ــ بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي
خالل لقائه يف مكتبه وفد م�ؤ�س�سة «جورج ايكرت» الأ ملانية
برئا�سة الدكتور فوك بيجل �أوجه التعاون املمكنة يف املجاالت
العلمية والبحثية والثقافية بني اجلانبني.
واطلع الدكتور الزعبي الوفد ال�ضيف على م�سرية اجلامعة
والتطورات التي �شهدتها واهتمامها بتطوير مكتبتها م�شري ًا
� إىل � إن�شاء دار للن�شر لتتوىل ن�شر امل�ؤلفات والبحوث العلمية
املتخ�ص�صة وفق م�ستويات ومعايري عالية يف اجلودة والتميز
والإتقان.
وم�ؤ�س�سة جورج ايكرت الأ ملانية تعترب من دور الن�شر العاملية
الأ ملانية ولديها اهتمامات يف حتليل الكتب القدمية لإجراء
بحوث متخ�ص�صة يف التاريخ واجلغرافيا والعلوم الدينية.
كما تعمل امل�ؤ�س�سة على � إجراء مقارنات يف التدري�س بني ال�شرق
والغربودرا�سةتعاملالكتبمع«الدميقراطية»وحتليلالن�صو�ص
يف العامل وترجمة الكتب العربية.
و�أجرى الوفد �سل�سلة من اللقاءات حيث التقى عميد كلية
ال�شريعة الدكتور حممد املجايل وعميد كلية العلوم الرتبوية
الدكتور حممد نزيه حمدي ومديرة مكتبة اجلامعة دار الن�شر
الدكتورة هند �أبو ال�شعر ورئي�سة ق�سم التاريخ الدكتورة غيداء
خزنة كاتبي.
ومت خالل هذا اللقاء بحث ال�سبل الكفيلة لتبادل اخلربات يف
ميادين بحثية ذات االهتمام امل�شرتك.

مذكرات تفاهم



�صراف �آيل جديد
اجلامعة  -وقعت اجلامعة والبنك الإ�سالمي
الأ ردين للتمويل واال�ستثمار يف الثالث ع�شر من
�أيار اتفاقية «تركيب جهاز �صراف �آيل» يف احلرم
اجلامعي.
ووقع االتفاقية نيابة عن اجلامعة نائب رئي�س
اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور ب�شري ال��زع�ب��ي وع��ن البنك
مديره العام مو�سى �شحاده بح�ضور عدد من كبار
امل�س�ؤولني يف اجلامعة والبنك.
وي�سمح ال�صراف الآيل لعمالء البنك وعمالء
البنوك الأ خرى وامل�ؤ�س�سات املالية يف العامل من
حملة البطاقات با�ستعمال اجلهاز للح�صول على
اخلدمات التي يقدمها ال�صراف الآيل.
ومبوجب بنود االتفاقية يتوىل البنك ت�صميم
وب�ن��اء وتركيب اجل�ه��از والتو�صيالت الداخلية
وال��رب��ط وت � أ�م�ين خ�ط��وط االت���ص��ال ال�لازم��ة له
وتزويده بالالئحة ال�ضوئية يف حني تتوىل اجلامعة
توفري ا إلج ��راءات الأ منية املتبعة داخ��ل احلرم

حفل ثقايف
فني لطلبة �أجانب
اجلامعة  -نظم املعهد ال��دويل لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها يف الرابع ع�شر من �أيار
حف ًال ثقافي ًا فني ًا لطلبة �أجانب يف مدرج وادي رم
يف اجلامعة.
وح�ضر احلفل ،الذي جاء برعاية رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي� ،أمني عام وزارة الثقافة
جري�س �سماوي وعميد املعهد الدكتور عبدالكرمي
احلياري.
وقالت رئي�سة ق�سم (م��واد ما قبل التخرج) يف
املعهد الدكتوره هاديا الكاتبي �أن املعهد «�أ�صبح
اليوم بوابة اجلامعة الأ ردن�ي��ة بل بوابة الأ ردن
وال�صورة امل�ضيئة لبلدنا احلبيب يف كل �أنحاء
العامل» .
و�أ�ضافت �أن «بع�ض اخلريجني �صاروا اليوم �سفراء
ووزراء لبالدهم يف بع�ض الدول العربية».
ويقدم املعهد برامج متنوعة للطلبة من م�ستويات
ت�أ�سي�سية ومتو�سطة ومتقدمة يف اللغة العربية
� إ�ضافة � إىل دورات خا�صة تعد وفق رغبة الطالب
�أو امل�ؤ�س�سة �أو الوزارة التي توفده.
وتخلل احلفل فقرات متنوعة تعرب عن ثقافات
ال�شعوب وتقاليدها م��ن ال��رق����ص � إىل الغناء
والتمثيل � إىل الأ دب.
وعر�ض بع�ض الطلبة الأ جانب ح�صيلة ما تعلموه
يف ق�صة �أو خاطرة �أو ر�سالة �أو متثيلية قدمت
خ�لال احل�ف��ل تظهر امل�ستوى ال��ذي و��ص��ل � إليه
الطلبة.

الدكتور عبدالهادي ( الثاين ي�سار) اثناد توقيع االتفاقية مع البنك اال�سالمي

بدوره أ���ش��اد �شحادة ب��دور اجلامعة يف خدمة
اجلامعي حلماية اجلهاز من �أي اعتداء.
و�أ�شار الزعبي اىل �أن االتفاقية ت�أتي يف � إطار املجتمع خ�صو�صا القطاعات املالية وامل�صرفية،
اهتمام اجلامعة بتوثيق التعاون مع امل�ؤ�س�سات م � ؤ�ك��د ًا رغبة � إدارة البنك مب��د ج�سور التعاون
املالية وامل�صرفية ومنها البنك الإ�سالمي ولتوفري مع اجلامعة لال�ستفادة من الإمكانات العلمية
والبحثية املتوافرة فيها.
اخلدمات املالية لأ ع�ضاء الأ �سرة اجلامعية.

بحــــث � إن�شــــاء برنامـــج بكالوريو�س للغـــة التـــركية

اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�شري الزعبي خ�لال لقائه وفدا تركيا برئا�سة
مدير عام ق�سم العالقات الأ جنبية يف وزارة التعليم
الوطني الرتكية الدكتور «� إبراهيم اوزدمي�ير» يف
الع�شرين من �أيار دعم � إن�شاء برنامج بكالوريو�س
باللغة الرتكية  /اللغة الإجنليزية.
ومن املقرر �أن يبد أ� الربنامج العام اجلامعي املقبل
ب�إ�شراف مدر�سني �أتراك وخمتربات خا�صة باللغة
الرتكية.
كما مت بحث � إن�شاء زاوي��ة تركية يف مركز اللغات
تت�ضمن معلومات تاريخية وجغرافية وكتبا وم�ؤلفات
باللغة الرتكية ومعلومات حول ح�ضارة تركيا.
و�أطلع الدكتور الزعبي الوفد ال�ضيف خالل اللقاء

الذي ح�ضره عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور
أ�ح�م��د جم��دوب��ة على م�سرية اجلامعة والتطور
الذي �شهدته واهتمامها باالنفتاح على اجلامعات
العاملية.
و�أ�شار � إن لدى اجلامعة ( )38طالب ًا وطالبة من
اجلن�سية الرتكية يتلقون تعلميهم اجلامعي يف
تخ�ص�صات خمتلفة � إ�ضافة � إىل ( )26طالب ًا وطالبة
يتعلمون اللغة العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
بدوره �أعرب الدكتور «اوزدميري» عن رغبة حكومة
ب�لاده بتطوير التعاون العلمي والبحثي والثقايف
مع اجلامعة ،م�شيد ًا بتجربتها يف االنفتاح على
الثقافات العاملية.

اجلامعة  -وقعت اجلامعة وجمعية البيئة
الأ ردن��ي��ة يف اخل��ام����ش والع�شرين م��ن أ�ي��ار
م��ذك��رة تفاهم يتم مبوجبها قيام اجلمعية
ب��إع��ادة تدوير وا�ستعمال الزيوت وال�شحوم
ال �ن��اجت��ة ع��ن ا��س�ت�ع�م��االت دائ� ��رة امل�ط��اع��م
واملقا�صف و�شعبة النقل يف وحدة اخلدمات
امل�ساندة.
وت���س�ع��ى اجل��ام �ع��ة م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون مع
اجلمعية � إىل حماية البيئة واملياه اجلوفية يف
اجلامعة � إ�ضافة � إىل البعد االقت�صادي من
خالل ا�ستعمال املواد املعاد تدويرها.
ووقع املذكرة نيابة عن اجلامعة نائب الرئي�س
الدكتور ب�شري الزعبي وعن اجلمعية مديرها

التنفيذي املهند�س �أحمد الكوفحي بح�ضور
عدد من كبار امل�س�ؤولني من اجلانبني.
وتلتزم اجلمعية مبوجب املذكرة و�ضع حاويات
منا�سبة وخا�صة بتجميع ال��زي��وت وال�شحوم
امل�ستهلكة وال �ن��اجت��ة ع��ن ع�م�ل�ي��ات ا إلن �ت��اج
املختلفة يف مواقع حتددها اجلامعة.
كما تلتزم اجلمعية بتفريغ احلاويات بطرق
�آمنة على �سالمة املباين وال �ل��وازم و�سالمة
و�صحة الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
ي���ش��ار � إىل �أن اجلمعية ت�سعى � إىل حماية
وحت�سني البيئة واملحافظة على عنا�صرها
الأ �سا�سية من ماء وهواء وتربة ولها ن�شاطات
وبرامج تنفذها يف جميع �أنحاء اململكة.

مذكرة تفاهم بني اجلامعة وجمعية البيئة

ندوات وم ؤ�مترات



عالـــم حا�صــل علـى جائــزة نوبــل يدعــــو اىل خــــلق املبـــادرات التعليميـــــة
اجلامعة  -أ�ك��د العامل الربوفي�سور «هارولد
كروتو» على �ضرورة خلق املبادرات التعليمية التي
ت�سهم يف تطوير النظام التعليمي يف اجلامعات،
الفت ًا � إىل �أن العامل ي�شهد قفزة نوعية يف ميادين
ال�ع�ل��وم التطبيقية والهند�سة بكافة فروعها
وجماالتها التخ�ص�صية.
و�أ�شار خالل املنا�سبة يف التا�سع ع�شر من �أيار � إىل
�ضرورة الرتكيز على تطوير املكون التكنولوجي
وا��س�ت�خ��دام أ�ن�ظ�م��ة املعلومات املتعلقة ب�شبكة
«االن�ترن��ت» التي توفر معلومات هائلة وفائقة
ال�سرعة على امل�ستوى العاملي .ولفت «كروتو» � إىل
تطور علم الكيمياء وعالقته بالعلوم والتخ�ص�صات
الأ خرى مثل الهند�سة والزراعة والطب وال�صيدلة
وغريها من العلوم التطبيقية والإن�سانية.
م��ن جهة ثانية ،ع��ر���ض ن��ائ��ب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة خالل لقائه كروتو
التطورات التي �شهدتها اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها
وخ���ص��و��ص��ا ال �ت��و� �س��ع يف ك�ل�ي��ات�ه��ا وم�ع��اه��ده��ا
وم��راك��زه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وب��راجم �ه��ا ال�ت��دري���س�ي��ة

طبي�شات :نظام تدريب
املحامني بحاجة � إىل مراجعة
اجلامعة � -شدد نقيب املحامني الدكتور �أحمد
طبي�شات على حاجة نظام تدريب املحامني
لـ«املراجعة».
ودعا خالل حما�ضرة �ألقاها يف كلية احلقوق
يف اجلامعة يف ال�سابع ع�شر من �أيار اىل � إن�شاء

الربوفي�سور كروتو متحدث ًا عن تطورات ميادين العلوم التطبيقية

والتدريبية.
وق � ��دم ع� �م ��داء ك �ل �ي��ات ال��ع��ل��وم وال �ه �ن��د� �س��ة
والتكنولوجيا وامللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات خالل اللقاء �شرح ًا وافي ًا حول م�سرية
ه��ذه الكليات وخططها وب��راجم�ه��ا الدرا�سية
و�أق�سامها الأ كادميية وجهودها يف � إعداد كوادر
ب�شرية م�ؤهلة � إىل جانب � إجراء البحوث العلمية
ال �ت��ي ت�سهم يف دف��ع عجلة التنمية الوطنية

ال�شاملة.
وق��دم مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور
رام � ��ي ع �ل��ي ���ش��رح�� ًا ح� ��ول ع�ل�اق��ة اجل��ام �ع��ة
باجلامعات العاملية من خالل �إب��رام اتفاقيات
م�شرتكة تهدف � إىل ت�ب��ادل املدر�سني والطلبة
و� إجراء البحوث العلمية املتخ�ص�صة.
والعامل «كروتو» �أكادميي بريطاين حا�صل على
جائزة نوبل يف الكيمياء لعام . 1996

معهد لتدريب املحامني وت�أهيلهم «على غرار
املعهد الق�ضائي� ،أو �أن يتم تدريبهم بالتعاون
مع كليات احلقوق ونقابة املحامني» ،مبينا
�أنه يف�ضل اعتماد كلية احلقوق يف اجلامعة
الأ ردنية لغايات � إعداد برامج   لغايات التدريب.
وتطرق طبي�شات � إىل �أخالقيات مهنة املحاماة
وحمدداتها ،مطالبا با�ستثناء املحامني من قانون
خرق املحاكم ،وقال�«:سيبحث هذا اال�ستثناء يف

تعديل القانون» .
ولفت طبي�شات � إىل بع�ض اخلطط امل�ستقبلية
ومنها � إعداد برنامج «التعليم امل�ستمر» بهدف
مواكبة الت�سارع يف تطور التخ�ص�ص.
و�أقيمت م�سابقة قانونية بح�ضور نقيب املحامني
وعميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون وعدد
من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية خ�ضع خاللها طلبة
من الكلية لت�صفيات نهائية لأ ربعة م�ستويات.

يوم علمي حول منهج االعتدال يف الإ �سالم
اجلامعة  -ناق�ش �أكادمييون وباحثون يف اجلامعة
بحوث ًا ودرا�سات متخ�ص�صة يف منهج االعتدال يف
الإ�سالم.
جاء ذلك �ضمن �أعمال اليوم العلمي لربنامج
ماج�ستري الدرا�سات الإ�سالمية الذي عقد بعنوان
«الإ�سالم والعالقات ذات الثقافات املتعددة».
يف الثاين ع�شر من �أيار وهدف اليوم العلمي الذي
نظمته كلية الدرا�سات الدولية � إىل تو�سيع دائرة
انت�شار الربنامج الذي ي�سعى � إىل � إبراز ال�صورة
احلقيقية امل�شرقة للإ �سالم ومنهجه الذي يقوم
على االعتدال والو�سطية واخلري وجتنب االنزالق
يف م�سالك اجلهل والف�ساد.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد اهلل نقر�ش � إن
الدين الإ�سالمي يدعو � إىل الت�سامح والعدالة

والكرامة الإن�سانية وال�سالم والتعاي�ش.
و�أ�ضاف �أن مهمة الربنامج ت�شجيع احلوار
العقالين بني �أبناء احل�ضارات والديانات املختلفة
لتجاوز عدم الفهم وال�شك املتبادل.
و�أ�شار الدكتور عدنان الع�ساف من كلية ال�شريعة
� إىل �أهمية الربنامج الذي يعزز فهم ًا �أف�ضل
للتعددية الثقافية ومعاجلة التحديات الثقافية
والدينية وبناء ج�سور الثقة بني العامل الإ�سالمي
والغرب لت�أ�سي�س جو �أكادميي تعليمي لدرا�سة
الإ�سالم وامل�سلمني.
وحتدت يف اليوم العلمي امل�ست�شار الإعالمي
والثقايف يف ال�سفارة الأ مريكية يف عمان فيليب
فرين والباحث يف مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
الدكتور حمجوب الزويري والداعية الربيطانية

باتري�سيا �سنكر حول الفهم اخلاطئ بني العامل
الإ�سالمي والغرب و�أ�سبابه و�أثره على التمازج
الثقايف والفكري.
و�أكدوا �ضرورة تعزيز «احلوار املبا�شر» الذي
ي�سهم يف تطوير العالقات الإن�سانية ،م�شريين
� إىل �أهمية اللقاءات بني املفكرين والباحثني ل�سد
الفجوة للإ �سهام يف حتقيق عالقة � إيجابية بني
الغرب والعامل الإ�سالمي.
و�شارك يف فعاليات اليوم العلمي عدد من الطلبة
الذين �أ�شاروا � إىل اخلطط الدرا�سية التي �صممت
حلاجات التبادل الثقايف وبحث التحديات الراهنة.
ي�شار � إىل �أن عدد طلبة الربنامج هذا العام نحو
 25طالب ًا وطالبة من جن�سيات عاملية خمتلفة علم ًا
�أن برنامج ماج�ستري يدر�س يف اللغة الإجنليزية.

تتمات



الردنية يتغنى بالرتاث
املهرجان الثقايف والفني للجامعات أ
ولفت الدكتور الكركي � إىل تزامن املهرجان مع توجه اجلاهة لطلب يد العرو�س واخلطبة وانتهاء �ضم «�شارع الدرب» يف املدينة الذي �أطلق عليه
«�شارع الثقافة» انت�شار معار�ض كتب ور�سم على
االحتفاالت بعيد اال�ستقالل والذكرى العا�شرة «بزفة العري�س».
لت�سلم جاللة امللك عبد اهلل الثاين �سلطاته كما ا�شتمل على جمموعة من الأ غاين والرق�صات القما�ش وعر�ض ًا للوحات اخلط العربي والفنون
الد�ستورية ،م�شيد ًا بجهود جاللته وحكمته ال�شعبية التي كان ي�ؤديها الرجال والن�ساء �أيام الت�شكيلية.
ودبلوما�سيته والتي �أدت � إىل تراكم االجنازات ال�سهرة ،ويطلق عليها «التعليلة» � إ�ضافة الحتفاالت وقدمت فرق فنية جلامعات العلوم والتكنولوجيا
ومنها � إر�ساء قاعدة � إن�شاء حرم اجلامعة يف وداع العرو�س و«الفاردة» وتقدمي احللويات والطفيلة التقنية واحل�سني بن طالل وجر�ش
ال�شعبية وم�أدبة طعام الغداء التي كانت تتكون الأ هلية عرو�ض ًا فلكورية و�أم�سيات �شعرية نالت
مدينة العقبة.
� إعجاب احل�ضور.
و�شدد الدكتور الكركي على ا�ستعداد اجلامعة عادة من «املن�سف الأ ردين».
لدعم مدينة العقبة ثقافي ًا وفكري ًا وفني ًا لـ«متكينها ويف هذا ال�صدد ،قال عميد �ش�ؤون الطلبة يف ويف هذا ال�صدد قدم طلبة اجلامعة الها�شمية
من املناف�سة مع املدن الأ ردنية لتكون عا�صمة جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورعدنان الع�ضايله فقرة بعنوان «حكاية �أردنية» ركزت على تاريخ
� إن العر�س الأ ردين «ي�شكل جزءًا من �سل�سلة � إحياء الأ ردن ومراحل ت�أ�سي�س الدولة منذ انطالقة
للثقافة الأ ردنية خالل الأ عوام القادمة».
بدوره لفت نائب حمافظ العقبة علي كري�شان الرتاث الأ ردين و�سرية وطنية تنفذها اجلامعة الثورة العربية الكربى وجهود امللوك الها�شميني
يف كلمة �ألقاها نيابة عن �أبناء املدينة � إىل �أهمية بهدف � إبراز العادات والتقاليد الأ ردنية احلميدة يف النه�ضة الأ ردنية واحلفاظ على املكت�سبات
الوطنية.
� إقامة م�شروع اجلامعة يف املدينة خللق بيئة وكانت منت�شرة يف الريف والبادية
وت�ألقت يف ف�ضاء العقبة ،وعلى
تعليمية وثقافية يف املدينة� ،شاكر ًا اجلامعات الأ ردنية».
“العقبة حتتاج
م�سرح «مدرج القلعة» ،فرق
وافتتح على هام�ش املهرجان
الأ ردنية على اهتمامها مبدينة العقبة.
�إىل دعم حقيقي
جامعات م�ؤته والأ ملانية الأ ردنية
وقال �أن املدينة حظيت باهتمام ملكي توج معر�ض للتوجيه املعنوي ا�شتمل
وروح جديدة”
وفيالدلفيا واربد الأ هلية حيث
بتحويل العقبة � إىل منطقة اقت�صادية خ�صو�ص ًا على �صور جلاللة املغفورله
قدمت فقرات فنية ا�شتملت على
عام  ،2001ما �ساهم يف تطور املدينة �سياحي ًا امللك احل�سني-طيب اهلل ثراه-
و�صور جلاللة امللك عبد اهلل الثاين �أثناء زياراته �أغاين وطنية ورق�صات �شعبية.
وا�ستثماريا.
ووزعت اجلامعات كتب ًا وم�ؤلفات خالل فرتة
وقدمت فرقة وكورال اجلامعة بقيادة الفنان لت�شكيالت القوات امل�سلحة.
حممد وا�صف يف ف�ضاء العقبة عر�ض ًا فني ًا متميز ًا و�أقيم معر�ض للفنون الت�شكيلية ت�ضمن لوحات يف املهرجان على �أهايل املدينة تناولت عناوينها
مو�ضوعات ثقافية وطنية وعلمية تطبيقية
ا�شتمل على تقدمي جمموعة من الأ غاين الوطنية الر�سم وفن الكاريكاتري واخلط العربي.
وح�ضر افتتاح املهرجان عدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات متنوعة.
والعربية �أبرزها «الأ ر�ض بتتكلم عربي».
ومدراء الدوائر الر�سمية وكبار و�أقيم على هام�ش املهرجان ندون بعنوان «ال�شباب
والفرقة التي �أ�س�ست عام 2002
�ضباط القوات امل�سلحة والأ من والدميقراطية» مب�شاركة عدد من ر�ؤ�ساء احتادات
متتاز ب�إحيائها للموروث الوطني
“ا�ستعداد اجلامعة
العام و�أع�ضاء الفرق امل�شاركة يف الطلبة يف اجلامعات.
والعربي ،وجالت يف مدن �أردنية
مدينة
لدعم
وركزت الندوة على مفهوم الدميقراطية وتطلعات
املهرجان.
وعوا�صم عربية وعاملية ،وتت�ألف
ا
ً
ثقافي
العقبة
ويهدف الإحتاد الذي ير�أ�سه رئي�س ور�ؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف �ضرورة تعزيز
من ( )80من�شد ًا وعازف ًا ولديها
وفكري ًا وفني ًا
اجلامعة الدكتـور خالـد الكركي مبادىء الدميقراطية بني �صفوف ال�شباب الأ ردين.
� إمكانات وطموحات م�ستقبلية
لتكون عا�صمة
وحتت�ضنه «الأ ردنية» لنهاية عام و ثمنت فعاليات ر�سمية و�شعبية يف املحافظة هذه
واعدة يف املحافظة على الفلكلور
ردنية”
الأ
للثقافة
 � 2010إىل رفع م�ستوى الن�شاط التظاهرة الثقافية والفنية التي جت�سد املعاين
الأ ردين العريق.
الثقايف والفني للجامعات وتوثيق النبيلة الرتباط اجلامعات باملجتمعات املحلية
كما قدم جمموعة من طلبة
ودعمها لن�شر املكون الثقايف الوطني الذي يعد
الرتاث ال�شعبي.
جامعة البلقاء التطبيقية
فقرة بعنوان «العر�س الأ ردين» ت�ضمن مرا�سم من جهتهم ،تابع �أبناء املدينة �أن�شطة املهرجان و�سيلة للنهو�ض بكافة القطاعات وخا�صة القطاع
احتفاالت الأ ردنيني بالأ عرا�س قدمياً ،بدء ًا من التي جاءت متنوعة وثرية للم�سرية الثقافية ،فقد ال�شبابي والتعليمي يف املدينة.

الردنية على اللغة العربية
جممع اللغة العربية يعتز بحفاظ اجلامعة أ
ودعا الدكتور خليفة � إىل العناية باللغة و� إحاللها
مكانها الالئق ,الفت ًا � إىل �أن املادة الثانية من
الد�ستور الأ ردين ن�صت على (�أن دين الدولة
الإ�سالم ولغتها العربية) كما �أن الت�شريعات
والقوانني والأ نظمة ال�ضابطة للعملية الرتبوية
والتعليمية يف مراحلها املختلفة ت�ؤكد املحافظة
على هذه اللغة واحرتامها والعناية بها و�أنها
لغة التدري�س والبحث العلمي.
و�أو�ضح �أن الر�سالة الكرمية لـ رئا�سة اجلامعة

ت�ضمنت �أبعاد ًا عربية �أ�صيلة وتوجهات تنم عن
�صدق االنتماء لهذه الأ مة وتاريخها وح�ضارتها
وعقيدتها ،وبيان دور اللغة يف بناء الإن�سان
ال �ع��رب��ي امل���س�ل��م ع �ق��دي � ًا وف �ك��ري � ًا وح���ض��اري� ًا
و� إن�ساني ًا وت�أكيد دوره��ا يف ربط ما�ضي الأ مة
بحا�ضرها ال�ست�شراف �آف��اق امل�ستقبل و�إب��راز
هويتها.
و�شدد الدكتور خليفة على �أن من ي�ستبدل بلغته
لغة �أجنبية يخ�سر قوميته وانتماءه لأ مته مثمنا

حر�ص اجلامعة العمل على «العطاء املتميز يف
بنيتها الأ كادميية وخمرجاتها التعليمية»    .
وك��ان رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
وج��ه ر��س��ال��ة يف ني�سان امل��ا��ض��ي � إىل �أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية حثهم فيها على
«جتنب ا�ستخدام العامية يف حما�ضراتهم
و أ�ح��ادي�ث�ه��م م��ا ا�ستطاعوا � إىل ذل��ك �سبيال»
حم��ذر ًا م��ن «ت�سلل» العامية ب�ين طلبة العلم
و�أ�ساتذته حتى حطت رحالها يف اجلامعة.

إ�بــداعـــات



انطالق املرحلة ال�سابعة من برنامج «دكتور لكل م�صنع»
اجلامعة  -انطلقت يف اجلامعة يف الثامن ع�شر
من �أيار الدورة ال�سابعة  2009للربنامج الوطني
«دكتور لكل م�صنع» الذي تنفذه جامعات �أردنية
بدعم من م�ؤ�س�سات وطنية.
وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين
عرفة �أن الربنامج أ�دّى دور ًا مهم ًا وكبري ًا يف توثيق
العالقة بني ال�صناعة وامل�ؤ�س�سات الأ كادميية –
باعرتاف الطرفني -باعتباره �آلية قادرة على فهم
الأ هداف املرجوة والواقع احلقيقي الحتياجات
ال�صناعة ف�ض ًال عن تخطيه ملعظم العقبات
وال�صعوبات التي كانت حتول دون تطور العالقة
� إىل امل�ستوى املن�شود.
و�أ�ضاف �أن الربنامج م ّر مبرحلة جتربة مدتها
�ست �سنوات ( )2008-2003مو�ضح ًا �أن
م�ؤ�شرات الربنامج تبني مقايي�س النجاح للم�شروع
منها زيادة عدد امل�شاركني من ال�شركات و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية من اجلامعات وتكرار م�شاركة
البع�ض ف�ض ًال عن ازدياد عدد اجلهات الداعمة
للم�شروع.
و�أ�شار رئي�س اللجنة الوطنية للربنامج الدكتور
حامت احللواين � إىل النتائج املثمرة التي حققها
الربنامج وخا�صة للم�شاركني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات لتطوير معارفهم وتطبيق
املفاهيم النظرية �أدا ًء وجترب ًة الأ مر الذي انعك�س
ايجابي ًا على ال�شركات امل�شاركة من خالل زيادة
منوها ومتكينها من اال�ستفادة من اخلربات
الفنية الالزمة.
ولفت احللواين � إىل التحديات االقت�صادية

الدكتور �ضياء الدين عرفة يكرم � إحدى الفائزين يف برنامج «دكتور لكل م�صنع»

التي تواجه الأ ردن م�ؤكد ًا �أهمية ربط ال�شركات
وال�صناعات الوطنية بالتكنولوجيا التي تتوفر
ب�شكل هائل يف اجلامعات.
وا�ستعر�ض مدير الربنامج الدكتور يو�سف
العبدالالت م�سرية الربنامج الذي يعد الأ ول من
نوعه يف الأ ردن واملنطقة العربية و�أحد القنوات
اجلديدة لإيجاد �شراكة حقيقية بني القطاع
ال�صناعي وامل�ؤ�س�سات الأ كادميية.
ووفق ًا للعبدالالت ف� إن عدد ال�شركات امل�شاركة يف
الدورة الأ وىل عام  2003بلغ (� )20شركة وجامعة
واحدة يف حني بلغ عدد ال�شركات امل�شاركة يف
الدورة ال�ساد�سة � )154( 2008شركة واجلامعات
امل�ساهمة ( )13جامعة.
و�سلط مدير م�شروع تطوير الأ عمال وال�صادرات
الأ ردنية نايف ا�ستيتية ال�ضوء على تطور الربنامج
و�أهميته لل�صناعات الأ ردنية يف حني لفت مدير
ال�شركة الأ ردنية لل�صناعات اخلفيفة املهند�س

توزيع جوائز م�سابقة التعليق على رواية كورية
اجلامعة � -أقيم حفل توزيع جوائز م�سابقة
«كتابة تعليق عن الرواية الكورية املرتجمة» يف
مدرج الكندي يف كلية الآداب يف الرابع ع�شر من
�أيار.
وتناف�س امل�شاركون على تقدمي �أف�ضل تعليق على
رواية «املدينة اللعبة» للكاتب الكوري يل يونغ.
وتناولت الرواية حياة الكوريني �أواخر احلرب
الكورية عام 1950م والتي ركز فيها على العنف
الذي يواجه احلياة اليومية لدى النا�س العاديني

حفل مو�سيقي �أنيق
اجلامعة  -عر�ض �شبان من كلية الفنون والت�صميم
يف اجلامعة يف الثامن ع�شر من �أيار معزوفات
مو�سيقية �أوروبية و�شرقية وعربية خالل احلفل
الذي نظمته كلية الفنون والت�صميم يف اجلامعة.
وا�شتمل العر�ض املو�سيقي على معزوفات مل�شاهري

حممد العنا�سوة � إىل جتربة ال�شركة مع الربنامج
واال�ستفادة يف معرفة �آليات ح�ساب تنظيم الوقت
ب�شكل علمي مدرو�س.
وجترى تكرمي �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني
يف الربنامج الفائزين بجائزة وزارة التعليم
العايل لأ ح�سن م�شروع وفاز باملركز الأ ول الدكتور
حممد الأ �شهب من اجلامعة الها�شمية ويف املركز
الثاين الدكتورة هناء زكريا من اجلامعة الأ ردنية
وحل الدكتور �صالح الهالالت من جامعة البلقاء
التطبيقية يف املركز الثالث.
وقدمت فرقة وكورال اجلامعة ,خالل احلفل
ال��ذي ح�ضره نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�صالح ج��رار وع��دد من العمداء و ع��دد كبري
من مدراء ال�شركات وامل�صانع الأ ردنية وهيئة
التدري�س فقرة فنية خ�لال احلفل ا�شتملت
ع�ل��ى أ� غ���اين وط�ن�ي��ة م���س�ت��و ح��اة م��ن ا ل�ت�راث
الأ ردين.

يف الطبقة الو�سطى وخيبة الأ مل.
وفازت الطالبة تقوى م�ساعدة باملرتبة الأ وىل
عن �أف�ضل تعليق على الرواية ،يف حني حازت
طالبة ال�صيدلة دمية التاج املرتبة الثانية،
والطالبة �سلمى عنبتاوي على املرتبة الثالثة.
من جهته ،ثمن الكاتب يل يونغ جهود اجلامعة
يف تعميق العالقات الأ ردنية الكورية يف املجال
الثقايف.
يذكر �أن عدد الطلبة املتقدمني للم�سابقة 26

طالب ًا وطالبة.
وجاءت امل�سابقة بالتعاون بني مركز الرتجمة
الكوري واجلامعة وال�سفارة الكورية يف اململكة.
وح�ضر احلفل ال�سفري الكوري باململكة �شني بونغ
كي ،وعميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور �أحمد
جمدوبة ،ورئي�سة ق�سم اللغات الآ�سيوية الدكتورة
رناد املومني ،بالإ�ضافة � إىل مبعوثني من مركز
ترجمة الأ دب الكوري وح�شد من طلبة الأ ردنية
والريموك.
وتنوعت اجلوائز بني جهاز حا�سوب حممول
وكامريا رقمية وفال�ش لكل م�شرتك يف امل�سابقة.

املو�سيقيني العامليني منهم باخ وخ�شاودوريان وبزيه
وجايفو�سكي � إ�ضافة � إىل مقطوعات مو�سيقية للفنان
الأ ردين الراحل عامر ما�ضي.
وتتطلع الكلية ،بح�سب عميدها الدكتور عبد
احلميد حمام � ،إىل � إبراز طاقات ومواهب طلبة
الكلية على امل�ستويني املحلي والعاملي ،م�ؤكد ًا �أهمية

دعم وت�شجيع الطلبة املو�سيقيني لإكمال درا�ستهم
العليا حلاجة الكلية � إىل �أكادمييني مو�سيقيني.
و ح�ضر احلفل نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح
جرار والدكتور �ضياء الدين عرفة وعدد من عمداء
الكليات واملعاهد العلمية وجمع من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكلية.

إ��صدارات



عدد جديد من جملة درا�سات العلوم الرتبوية الرتبوية
اجلامعة � -صدر عن اجلامعة العدد
الأ ول من املجلد ال�ساد�س والثالثني من
جملة درا�سات التي ير�أ�س حتريرها
عميد البحث العلمي الدكتور مفيد
عزام.وهي جملة دورية حمكمة ت�صدر
باللغتني العربية والإجنليزية عن عمادة
البحث العلمي يف اجلامعة.
وتناول العدد درا�سات خمتلفة بحثت
بع�ض ًا من �أطراف العملية التعليمية
املتعددة .منها ما متحورت حول العاملني
يف املدار�س ،حيث قدم الباحث منذر
قا�سم ال�شبول درا�سة حول اجتاهات
مديري املدار�س الثانوية يف الأ ردن نحو
البحوث الرتبوية ونتائجها.
وتناولت درا�سة الباحثني �سامح
حمافظة و�آمال حممد عليان درجة
تطبيق مديري ومديرات املدار�س
احلكومية ملبادئ الإدارة الدميقراطية
من وجهة نظر امل�شرفني واملعلمني يف
مديرية تربية عمان الرابعة.
وجاءت درا�سة الباحث ماجد ال�صعوب
بعنوان درجة ممار�سة معلمي
الدرا�سات االجتماعية لكفايات تدري�س
الرتبية الوطنية للمرحلة الأ �سا�سية
يف مديريتي الرتبية والتعليم ملنطقة
الكرك واملزار اجلنوبي.
ك�م��ا ت�ن��اول��ت درا� �س��ة للباحث ح�سن
ال� �ط ��وي ��ل ت� �ق���ومي ب� ��رام� ��ج �إع � � ��داد
م ��در�� �س ��ي ال�ت�رب� �ي ��ة ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة.
وتناول الباحثون عبد اهلل �أبو نبعة ونايل
ال�شرعه ويحيى ن�صار ومنى خطاب
م�شرفو اللغة االجنليزية من وجهة نظر
املدر�سني.
وقدمت الباحثة �أمنار م�صطفى

الكيالين درا�سة بعنوان تقييم القدرة
التعليمية واال�ستعداد للتح�سني الإداري
لدى الإدارات الأ كادميية الو�سطى يف
اجلامعات الأ ردنية الر�سمية.
من جانب �آخر تناول باحثون طرف ًا
�آخر من �أطراف العملية التعليمية وهو
املناهج الدرا�سية حيث تناول الباحثان
هدى خالد من�صور وحامد عبد اهلل
طالفحة كتب الرتبية الإ�سالمية
للمرحلة الأ �سا�سية يف الأ ردن من زاوية
منظومة القيم الأ خالقية التي تت�ضمنها.
كما قدم الباحث عمر العوميل درا�سة
حول تقومي كتاب لغتنا العربية لطلبة
ال�صف الثاين الأ �سا�سي يف �ضوء
االقت�صاد املعريف يف الأ ردن من وجهة
نظر معلميه.
وحول ا�ستك�شاف واقع تعليم اللغة
االجنليزية يف املدار�س احلكومية
الأ ردنية يف املرحلة الأ �سا�سية الدنيا
جاءت درا�سة الباحثة نوال ح�سن
ح�شي�شو.
وتناول الباحث حممد �سليم الزبون
طرفني من العملية التعليمية يف درا�سته
اجتاهات طلبة اجلامعات الأ ردنية
نحو مادة الرتبية الوطنية وانعكا�س
ذلك على درجة متثلهم للعديد من
مفاهيمها.
و�ألقت درا�سة للباحثني �شيخة التنيجي
وعمرخ�صاونة ال�ضوء على الطلبة
من جانب دور املدر�سة يف تعزيز
وتطويراملهارات القيادية لديهم.
وتناول العوملة الباحث حممد �صليل
الزيود وت�أثريها على املجتمع الأ ردين.
كما متحورت درا�سة للباحثني �سعيد

الردنية يف كتاب
هاتف أ

اجلامعة � -صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة «دليل
الهاتف .»2009
وي�شتمل الدليل على �أرقام هواتف العاملني يف اجلامعة مبكاتبها الرئي�سية
وكلياته ومعاهدها ومراكزها ووحداتها ودوائرها الإدارية ومرافقها
املختلفة.
وتناول الدليل ،الذي يقع يف � 300صفحة من القطع املتو�سط � ،إر�شادات خا�صة
با�ستخدام �أجهزة الهاتف بني دوائر ومراكز اجلامعة وخارجها بالتن�سيق مع
وحدة اخلدمات امل�ساندة �شعبة االت�صاالت.
كما ت�ضمن الدليل �أرقام الوزارات والدوائر احلكومية واجلامعات الأ ردنية
وال�سفارات العربية والأ جنبية بالإ�ضافة � إىل هواتف امل�ست�شفيات والفنادق
والبنوك وخطوط الطريان والأ رقام ال�ضرورية داخل اجلامعة وخارجها.
ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن دائرة ال إعالم والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأردنيــــــة

رئي�س التحرير  :كمال فريج

اجتماعيات،،،
تعاز
انتقلت � إىل رح�م��ة اهلل تعاىل
وال��دة ال�سيد عبد الرحمن
أ�ح� �م ��د ع �ق��ل امل ��وظ ��ف يف
عمادة �ش�ؤون الطلبة.

حممد الرقب ونعيم حبيب جعنيني
حول الهوية الثقافية يف الفكر الرتبوي
العربي املعا�صر.
واتخذت درا�سات �أخرى من الريا�ضة
و�أنواعها مو�ضوع ًا لها حيث قدم
الباحثون � إميان �أحمد جرب و�سمرية
حممد عرابي وحارث عبود عبا�س
درا�سة حول �أثر ا�ستخدام برنامج
تعليمي مب�ساعدة احلا�سوب يف
التح�صيل املعريف والأ داء املهاري
ل�سباحة الفرا�شة.
وجاءت درا�سة الباحثني عامر �سعيد
اخليكاين ،رائد فائق عبد اجلبار،
حممد نعمة ال�شمري حول موقع �ضبط
العبي ال�ساحة وامليدان يف العراق
وعالقته بدافعيتهم للإ جناز.
كما قدم الباحثون ها�شم عدنان
الكيالين ونورما عبد الرزاق �سليم
وماهر عدنان الكيالين درا�سة بعنوان
التحليل الكيناميتي للت�صويب النظيف
(الرمية احلرة والرمية الثالثية) لدى
العبي كرة ال�سلة املعاقني يف الأ ردن.

ان �ت �ق��ل � إىل رح �م��ة اهلل ت�ع��اىل
والد الدكتور مو�سى حممد
عمايرة الأ ��س�ت��اذ امل�شارك
يف كلية علوم الت�أهيل.
انتقلت اىل رح�م��ة اهلل تعاىل
وال ��دة ال�سيد خلف حممد
ال � �ف� ��اع� ��وري امل� ��وظ� ��ف يف
اجلامعة.
ان �ت �ق��ل اىل رح �م��ة اهلل ت�ع��اىل
ال �ط��ال��ب ج�م�ي��ل اجل�ي�لاين
يف ق�سم ا إلن �ت��اج احليواين
بكلية الزراعة.
ان�ت�ق��ل اىل رح �م��ة اهلل تعاىل
والد الزميل حممد فرحان
العودات املوظف يف عمادة
�ش�ؤون الطلبة.
تهاين
رزق ال��دك �ت��ور أ�م�ي�ن خري�سات
الأ ��س�ت��اذ امل���ش��ارك يف كلية
طب الأ �سنان بطفل �أ�سماه
حممد.
مت ��ت خ �ط��وب��ة ال �� �س �ي��د م��اج��د
� �ص��دق��ي ال ��واك ��د امل��وظ��ف
يف م ��رك ��ز ت �ن �م �ي��ة ال �ق��وى
الب�شرية.
مت��ت خ �ط��وب��ة ال���س�ي��د حم�م��ود
من�صور امل��وظ��ف يف مكتبة
اجلامعة.
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