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طالبا وطالبة يف
الدرا�سات العليا

اجلامعة � -أعلن رئي�س اجلامعة الدكتور خالد و�سيعمل املركز على تدريب ال�ك��وادر الب�شرية
الكركي انه بناء على التوجيهات امللكية ال�سامية وت� أ�ه�ي�ل�ه��م ك �خ�براء واخت�صا�صيني يف قطاع
ف��إن��ه �سوف يتم �إن���ش��اء مركز ت��دري��ب الطاقة الطاقة النووية التي ت�ستخدم للأ غرا�ض ال�سلمية
ال�ن��ووي��ة يف ح��رم اجل��ام�ع��ة يف العقبة خلدمة �سيما وان لدى دول املنطقة ومن بينها الأ ردن
الأ ردن واملنطقة العربية ،وذل��ك بالتعاون مع اهتمامات نحو ا�ستغالل الطاقة ال�ن��ووي��ة يف اجلامعة-تدر�س كلية ال��درا� �س��ات العليا يف
...تتمة �ص 7
م�شروعات تنموية خمتلفة .
هيئة الطاقة النووية الأ ردنية .
اجلامعة تعديل تعليمات منح درجات الدكتوراه
واملاج�ستري ،بح�سب القائم ب�أعمال عميد الكلية
الكركي يت�سلم
الدكتور حممد �أبو ن�صار.
تربع ًا مالي ًا ملركز درا�سات القد�س
وقال الدكتور �أبو ن�صار خالل م�ؤمتر �صحفي � إنه
اجلامعة  -تربعت م�ؤ�س�سة فل�سطني الدولية الزعبي هذه املبادرة التي �ست�سهم يف دعم من �ضمن ال�سيناريوهات املقرتحة يف التعديالت
مببلغ مايل ملركز درا�سات القد�س الذي متت م���س�يرة ا مل��ر ك��ز ا ل��ذي ي�ه��دف � إىل املحافظة تخفي�ض ع ��دد ال �� �س��اع��ات ل�ل��ر��س��ال��ة يف درج��ة
املوافقة على � إن�شائه م�ؤخر ًا يف اجلامعة.
ع�ل��ى ا ل�ه��و ي��ة ا إل ��س�لا م�ي��ة وا ل�ع��ر ب�ي��ة للمدينة املاج�ستري من (� )9ساعات � إىل (� )6ساعات ،على
وت�سلم رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي املقد�سة و � إجراء الدرا�سات املتعلقة بالقد�س �أن يخ�ضع جميع الطلبة لنظام الر�سالة.
خالل لقائه يف مكتبه يف الثامن والع�شرين و م �ق��د � �س��ا ت �ه��ا و � إب�� ��راز ا جل��ا ن��ب ا حل �� �ض��اري � إىل ج��ان��ب � إمكانية تقلي�ص علمية ا إل� �ش��راف
م��ن مت ��وز ا ل��ر ئ �ي ����س ا ل �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م� ؤ� ��س���س��ة والأ ثري والرتاثي للمدينة املقد�سة.
خ�صو�صا يف الربامج التي ي�شرتط فيها الر�سالة.
الدكتور �أ�سعد عبد الرحمن تربع ًا هو الأ ول ي�شار � إىل �أن جمل�س التعليم ا ل�ع��ايل وا ف��ق � إىل ذل��ك ذك��ر الدكتور اب��و ن�صار �أن اجلامعة
من نوعه ل�صالح املركز.
على � إن�شاء املركز يف اجلامعة لي�شكل قاعدة جمدت القبول يف ( )7برامج درا�سات عليا لهذا
و ث�م��ن ا ل��د ك�ت��ور ا ل�ك��ر ك��ي خ�لال ا ل�ل�ق��اء ا ل��ذي �صلبة يف توظيف اجلانب الأ كادميي والبحثي العام ثالثة منها على م�ستوى املاج�ستري ،و()4
ح�ضره نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري واملعريف خلدمة القد�س ال�شريف.
...تتمة �ص 7
على م�ستوى الدكتوراه.

وفــــــــــــود



ال�شقاء يف جامعة اخلليل
«الردنية» ت�ضع خرباتها يف خدمة أ
أ
اجل��ام��ع��ة  -و� �ض �ع��ت اجل��ام��ع��ة خ�برات �ه��ا
الأ كادميية واال�ست�شارية يف خدمة الأ �شقاء يف
جامعة اخلليل يف فل�سطني لت�أ�سي�س كليتي طب
و�صيدلة.
و�أبدت اجلامعة ا�ستعدادها لإ�شراك عدد من
�أع�ضاء هيئاتها التدري�سية يف هاتني الكليتني
للتدري�س يف تلك اجلامعة.
وبحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
خالل لقائه يف مكتبه يف الثالث من �آب نظريه
رئي�س جامعة اخلليل الدكتور عوين اخلطيب
ونائبه للعالقات اخلارجية الدكتور منر �أبو
زهرة �أ�شكال امل�ساعدة املمكنة لت�أ�سي�س هاتني
الكليتني يف � إطار جهود دعم الأ �شقاء وتطوير
التعاون الأ كادميي والعلمي والبحثي.
وق��ال الدكتور الكركي � إن «الأ ردن�ي��ة لن ت�ألوا

جهدا يف دعم الأ �شقاء الفل�سطينيني انطالقا
من التزامها بن�صرة الأ �شقاء ودعم جهودهم
عرب تدعيم امل�ؤ�س�سات الأ كادميية الفل�سطينية
لتظل م�ن��ارة متوهجة بالعلم رغ��م حم��اوالت
املحتل يف � إ�شاعة ظالم اجلهل».
ووافقت اجلامعة على تقدمي امل�شورة و�أع�ضاء
هيئات تدري�سية للم�ساهمة يف ت�أ�سي�س الكليتني،
كما وافقت على ا�ستقبال ط�لاب من جامعة
اخلليل لق�ضاء ف�صل �أو �أكرث يف اجلامعة.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،وق�ع��ت اجلامعتان مذكرة
تعاون بهدف تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وال �ب��اح �ث�ين لأ غ ��را� ��ض ال �ت��دري ����س �أو إلل �ق��اء
املحا�ضرات او القيام بالبحوث العلمية وتبادل
اخلربة.
كما اتفق الطرفان على تبادل الطلبة و� إجراء

منا�ضلة مقد�سية تعر�ض ق�صة �صمودها

م�شاريع بحثية وتنظيم حلقات درا�سية وندوات
وم�ؤمترات م�شرتكة ،وتبادل املطبوعات والكتب
والدوريات.
ووق��ع املذكرة عن اجلامعة ،الدكتور الكركي
وع� ��ن ج��ام �ع��ة اخل �ل �ي��ل ال��دك��ت��ور اخل �ط �ي��ب،
ب �ح �� �ض��ور ن��ائ �ب��ي رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور
�ضياء الدين عرفة والدكتور ب�شري الزعبي.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ث�م��ن ال��دك �ت��ور اخل�ط�ي��ب جهود
اجلامعة الأ ردنية يف تدعيم �أطر التعاون مع  
اجلامعات الفل�سطينية وامل�ساهمة يف تطوير
التعاون الأ ك��ادمي��ي يف �إط��ار االلتزام الأ ردين
جتاه �أ�شقائهم الفل�سطينيني.
وت�أ�س�ست جامعة اخلليل عام  1970حيث تعترب
من أ�ق��دم اجلامعات الفل�سطينية وت�ضم �سبع
كليات وزهاء � 6آالف طالب وطالبة.

طلبة رومانيون
للدرا�سة يف اجلامعة

الدكتور الكركي مرحب ًا ب�أم كامل والوفد املرافق لها

اجلامعة  -التقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي يف مكتبه املنا�ضلة الفل�سطينية املقد�سية
فوزية الكرد �أم كامل التي تزور الأ ردن بدعوة من
احلملة الأ هلية الحتفالية القد�س عا�صمة للثقافة
العربية.
و�أم كامل رمز لل�صمود الفل�سطيني قدمت من
القد�س ال�شريف لتحكي معاناتها مع �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي التي �صادرت بيتها الواقع
يف حي ال�شيخ ج��راح بالقرب من بوابة امل�سجد
الأ ق�صى املبارك.
وا�ستمع الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�ضره
ن��واب رئي�س اجلامعة � إىل ممار�سات االحتالل
الإ�سرائيلي التي �أخرجتها من بيتها وا�ستولت
عليه بالقوة بعد �أن ف�شلت باغرائها ببيع منزلها،
م�شرية � إىل �أنها ا�ضطرت � إىل ن�صب خيمة بالقرب
من املنزل امل�صادر.
و�أ�ضافت �أم كامل التي رافقها وفد القد�س �أنها
ت�صدت ملمار�سات � إ�سرائيلية عنيفة خ�صو�ص ًا من

قطعان امل�ستوطنني الذين هدموا خيمتها مرار ًا
بهدف خلعها من جذورها بل ومنع املتعاطفني
العرب والأ جانب من زيارتها.
م��ن جهته ع��ر���ض الدكتور ال �ك��رك��ي إل��س�ه��ام
اجلامعة يف الن�شاطات لالحتفاء بالقد�س عا�صمة
للثقافة العربية ومنها � إن�شاء مركز درا�سات القد�س
و� إ�صدار عدد خا�ص من املجلة الثقافية ،وعدد
خا�ص من جملة �أقالم جديدة يف مو�ضوعات عن
القد�س ال�شريف ،و�إج��راء م�سابقات يف ال�شعر
والأ بحاث وغريها.
و�أ�شاد الدكتور الكركي ب�شجاعة �أم كامل التي
ج�سدت بن�ضالها وكفاحها العنوان الفل�سطيني
يف ال�صمود والثبات على الأ ر���ض الفل�سطينية
الطاهرة.
و أ�ك��د ا�ستعداد اجلامعة للتعاون مع امل�ؤ�س�سات
العربية واملقد�سية و�سواها يف �سبيل � إبراز ق�ضية
القد�س ،و� إقامة �أن�شطة ثقافية وعلمية تخدم هذه
الق�ضية التي هي ق�ضية العرب وامل�سلمني كافة.

اجلامعة  -أ���ش��اد رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي بالعالقات العلمية التي تربط
اجل��ام �ع��ة ب��اجل��ام �ع��ات ال��روم��ان �ي��ة م� � ؤ�ك ��د ًا
ا�ستعداد اجلامعة لإ�ستقبال طلبة رومانيني
لدرا�سة اللغة العربية يف املعهد الدويل لتعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها.
و أ�ك ��د خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف مكتبه وزي ��ر الثقافة
وال�ش�ؤون الدينية والرتاث الروماين “ثيودور
باليولوغو” يرافقه ال�سفري الروماين يف عمان
ا��س�ت�ع��داد اجل��ام�ع��ة بتعزيز ال�ت�ع��اون العلمي
والبحثي وال�ث�ق��ايف م��ع اجل��ام�ع��ات الرومانية
خدمة مل�صالح ال�شعبني ال�صديقني الأ ردين
والروماين.
واطلع الدكتور الكركي ال�ضيف خالل اللقاء
الذي ح�ضره نواب رئي�س اجلامعة على م�سرية
اجلامعة والتطورات التي �شهدتها خ�صو�ص ًا
التو�سع يف � إن�شاء كلياتها ومعاهدها ومراكزها
العلمية وزيادة �أعداد طلبتها م�شري ًا � إىل نظامها
التعليمي وانفتاحها على اجلامعات العاملية.
ووج � � � ��ه ال � ��دك� � �ت � ��ور ال� � �ك � ��رك � ��ي ال � ��دع � ��وة
ل��ل�����س��ي��د ال�� ��وزي�� ��ر إلل� � �ق�� ��اء حم���ا�� �ض���رات
ع��ل��ى ط �ل �ب��ة اجل ��ام� �ع ��ة وال� �ب ��اح� �ث�ي�ن ف �ي �ه��ا.
بدوره �أعرب الوزير ال�ضيف عن رغبة بالده
يف زي� ��ادة ال ��رواب ��ط ال�ع�ل�م�ي��ة امل �� �ش�ترك��ة مع
اجلامعة من خالل � إبرام اتفاقيات ومذكرات
تفاهم ت�شمل ال�ت�ب��ادل ال�ط�لاب��ي وامل��در��س�ين
والبحوث العلمية املتخ�ص�صة ذات الإهتمام
امل�شرتك.

نـــــــــــــــــدوات



الداعية جنار يعر�ض �شواهد � إعجاز مكة
ونوفل يحذر من «حرب الذاكرة»
اجلامعة � -شارك الداعية الإ�سالمي الدكتور
زغ �ل��ول جن ��ار والأ ���س��ت��اذ يف ك�ل�ي��ة ال���ش��ري�ع��ة
باجلامعة الدكتور �أحمد نوفل يف ندوة مبنا�سبة
ذكرى الإ�سراء واملعراج ال�شريفني.
وا�ستعر�ض الدكتور جنار �أحداث ليلة الإ�سراء
وامل �ع��راج واحلكمة ا إلل�ه�ي��ة م��ن ه��ذه املعجزة
حيث التقى فيها الر�سول حممد �-صلى اهلل
عليه و��س�ل��م -ر��س��لَ اهلل يف دالل��ة على وح��دة
م�ضمون الر�سائل الإلهية ،م�شري ًا � إىل �شواهد
قر�آنية وعلمية تدل على ف�ضل مكة املكرمة التي
انطلق منها ا إل� �س��راء وامل �ع��راج ،حيث �أ�سري
بالنبي الكرمي من امل�سجد احلرام يف مكة � إىل
امل�سجد الأ ق�صى يف القد�س ال�شريف.
وقال الدكتور جن��ار يف ال�ن��دوة التي نظمتها
كلية ال�شريعة و�أداره ��ا الدكتور عبد الكرمي
ال��وري �ك��ات � إن ال�ع�ل��م أ�ث �ب��ت �أن م�ك��ة تتو�سط
الياب�سة يف الأ ر�ض ،لذلك طالب بع�ض الدعاة
بجعل خ��ط ال �ط��ول ال ��ذي مي��ر مب�ك��ة ه��و خط
الطول الأ �سا�سي،ال�سيما عامل �أمريكي يهودي
وجد �أن خط الطول الذي مير مبكة هو الوحيد
الذي ال يوجد عنده انحراف مغناطي�سي.
و�أ�ضاف �أن بناء الكعبة دليل �آخر على حرمة
مكة � إذ بنيت بقيا�سات متناهية يف دقتها يف
وقت مل تتوافر فيه �أدوات قيا�س دقيقة.
وال��دك �ت��ور جن��ار ح��ا��ص��ل ع�ل��ى ال��دك �ت��وراه يف
علوم الأ ر���ض من جامعة ويلز بربيطانيا �سنة
1963م ،ومنحته اجلامعة درجة زمالتها بعد
الدكتوراه.

االعجاز يف رحلة اال�سراء واملعراج على ل�سان الدعاة

وك�شف الداعية الإ�سالمي عن حادثة �أجلَ مت
بريطانيا حني بعثت جا�سو�س ًا لي�سرق قطعة من
حجر الكعبة بعد �أن �سمع �أن امل�سلمني يقولون
� إن حجارتها لي�ست كحجارة الأ ر�ض ،وثبت بعد
الفح�ص �أن هذه احلجارة لي�ست �أر�ضية � إمنا
تعود � إىل �أحجار نيزك فريد.
ودلل جنار على � إعجاز مكة �أي�ضا ببئر زمزم
املقام على حجارة م�سامية يف منطقة قليلة
الأ مطار ما يثري العجب ح�سب جن��ار � ،إذ من
املعروف �أن ا آلبار يجب �أن تغذى من الأ مطار
با�ستمرار على ح�ج��ارة غ�ير م�سامية وزم��زم
م��وج��ود ع�ل��ى ح �ج��ارة ن��اري��ة متحولة م�ن��ذ ما
يقارب �4000سنة.

ندوة للتوعية من خماطر املخدرات
اجل��ام��ع��ة  -ق� ��دم خ�ب��راء واخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��ون
و أ�ك��ادمي�ي��ون معلومات ح��ول خماطر امل�خ��درات
و�أثرها على الأ ف��راد واملجتمعات خ�صو�ص ًا فئة
ال�شباب ،م�ؤكدين �أهمية ت�ضافر اجلهود ملواجهة
هذه الآفة التي تدمر املجتمعات الإن�سانية.
و�أ�شاروا خالل الندوة التي نظمتها كلية العلوم
ال�ترب��وي��ة يف اجلامعة � إىل ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تدفع
الأ فراد � إىل تعاطي املخدرات ومنها ال�ضغوطات
النف�سية ال�ن��اجت��ة ع��ن الأ و���ض��اع االقت�صادية
كالبطالة ،والتفكك الأ �سري واالنفتاح العاملي.
وحتدث يف الندوة ع�ضوا اجلمعية العربية للتوعية

م��ن العقاقري ا خل �ط��رة وا مل �خ��درات الدكتور
ع �ب��داهلل ع��و ي��دات وا ل��ل��واء ه��ا ��ش��م القي�سي
ورئي�س املركز الوطني لت�أهيل املدمنني التابع
لوزارة ال�صحة الدكتور جمال عناين ورئي�س
ا ل�بر ن��ا م��ج ا ل��و ط�ن��ي ملكافحة ا إل ي ��دز الدكتور
�أ�سعد رحال.
وتطرق امل�شاركون يف الندوة � إىل الو�سائل التي
يتبعها املهربون يف عمليات تهريب املخدرات
� إىل جانب درا�ستهم للعوامل النف�سية ومعرفة
ن�ق��اط ال�ضعف للفئة امل�ستهدفة مو�ضحني
أ�ن ��واع ا مل �خ��درات وا مل � ؤ�ث��رات ا خل��ارج�ي��ة التي

من جهته قال الدكتور نوفل � إن االحتفال بذكرى
الإ�سراء واملعراج �أبعد ما يكون عن البدعة � إذ
هو يوم جلل يتقرب العبد فيه � إىل ربه وي�ستذكر
فيه عظيم العرب واملعجزات وال داعي �أن جنعل
ما يفرت�ض �أن يوفق ،يفرق وي�شتت.
و�أ�ضاف �أن �أ�شر�س حرب هي حرب الذاكرةالتي
ت�سطو مقد�ساتنا وما ن�شهده من تهويد و� إ�ساءة
ما هو � إال �أحد مظاهر هذه احلرب ال�شعواء.
وعلى هام�ش الندوة التي ح�ضرها عميد كلية
ال�شريعة ال��دك�ت��ور حممد امل�ج��ايل وع��دد من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وجمع من الطلبة
أ�ن �� �ش��د أ�ح �م��د ع�ب��د ال���س�ت��ار ب�ع����ض الأ ن��ا��ش�ي��د
الدينية.
�ساهمت يف ارتفاع عدد املدمنني.
و�أكد امل�شاركون �أن الإد م��ان هو منط �سلوكي
يقوم على االعتماد على امل��ادة املخدرة وهو
م�صحوب برغبة ق�ه��ر ي��ة ،مبينني �أن ا مل��واد
امل�خ��درة تكون �إم��ا مثبطة للجهاز الع�صبي
�أو من�شطة له �أو مهلو�سة وجميعها تدفع � إىل
فقدان العقل وارتكاب اجلرائم والقتل.
وح ��ذروا خ�لال ال �ن��دوة ا ل�ت��ي ح�ضرها ع��دد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمهور من طلبة
اجلامعة من تفاقم هذه ا آل فة التي ت�ؤدي � إىل
ال��وف��اة وا إل��ص��اب��ة مب��ر ���ض ا إل ي��دز � إذ �أن �أول
ح��االت اكت�شفت ب��ا إلي��دز كانت م��ن متعاطي
املخدرات.

نـــــــــــدوات



القا�ضي حكمت تعر�ض لتطورات موازين
القوى الدولية

حكمت تتحدث عن املحاكم اجلنائية الدولية

اجلامعة  -قالت القا�ضي تغريد حكمت � إن
الق�ضاء مرتبط بالعدالة وان القا�ضي هو يد
العدالة ال�سماوية على وجه الأ ر�ض و العدالة
نوعان :عدالة ال�سماء و عدالة الأ ر�ض الأ وىل
مطلقة و ال حدود لها و الثانية ن�سبية و عر�ضة
للخط أ� و ال�صواب.
و �أ�ضافت خالل حما�ضرة القتها يف اجلامعة
ب�ع�ن��وان امل�ح��اك��م اجل�ن��ائ�ي��ة الدولية و ثقافة
امل�س�ؤولية و ثقافة احل�صانة �أن مهنة الق�ضاء
هي مهنة البحث عن احلقوق ال�ضائعة و الدفاع
ع��ن احل�ق��وق امل�سلوبة و ه��ي مهنة الأ خ�ل�اق و
املثل و القيم التي تتمثل باحلياد و املو�ضوعية
و اال�ستقاللية و التجرد و عدم التحيز.
و زادت �أن انت�شار املحاكم اجلنائية الدولية
جاءت ملواجهة التطورات و التغريات الكا�سحة
التي طر�أت على موازين القوى الدولية م�شرية
� إىل تنامي احلاجة � إىل تطوير و تفعيل منظومة
القيم الإن�سانية و الأ خ�لاق�ي��ة التي يجب �أن
ت�سود العامل.
وت��اب �ع��ت �أن ه ��ذه امل �ح��اك��م ت�ع�ت�بر ا��س�ت�ج��اب��ة
للتحديات التي �أفرزتها االنتهاكات املتزايدة
ل�ق�ي��م امل�ج�ت�م��ع ال���دويل ا إلن �� �س��اين و امل�ع��اي�ير
الإن�سانية و تزايد أ�ع��داد ال�ضحايا من �أبناء

ه��ذا ال �ك��ون ال��ذي��ن ي�ق�ع��ون ف��ري���س��ة و�ضحية
لأ عمال � إجرامية ال ميكن معاجلة نتائجها � إال
با�ستحداث نظام قانوين رادع و تطوير ملفهوم
حتقيق العدالة باملعنى املطلق و العمل على
تدعيم نظام عاملي جديد ي�سوده ال�سالم و قيم
العدالة لكل �أبناء الب�شرية.
و ح���ددت ال �ق��ا� �ض��ي ح�ك�م��ت أ�ن � ��واع امل�ح��اك��م
اجلنائية � إىل ثالث �أنواع  :حماكم �أن�شئت بعد
احل��رب العاملية الثانية مبا�شرة  ,و حماكم
دول �ي��ة ت�ع�م��ل ��ض�م��ن �إط� ��ار خ��ا���ص و حم��ددة
االخت�صا�ص و امل�ح�ك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول�ي��ة
الدائمة التي بد�أت العمل .2002
و لفتت � إىل �أن الأ ردن كدولة قانون كانت �أول
دولة عربية توقع و ت�صادق على اتفاقية روما
و ه��ي ال��دول��ة رق��م  60حيث دخ�ل��ت املحكمة
اجلنائية الدولية حيز التنفيذ.
و ا�ستعر�ضت القا�ضي حكمت امل��راح��ل التي
م��رت بها الختيارها ع�ضوا يف املحكمة ب��دء ًا
م��ن ت��ر��ش�ي��ح الأ ردن ل �ه��ا ب��دع��م م��ن ج�لال��ة
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين و ان�ت�ه��اء بالت�صويت
الختيار �أع�ضاء املحكمة يف اجلمعية العامة
للأ مم املتحدة يف نيويورك حيث ح�صلت على
�152صوتا و حلت باملركز الثاين من بني 18

قا�ضي ًا انتخبوا من العامل و�أ�صبحت �أول امر�أة
عربية ع�ضوا يف املحكمة اجلنائية الدولية
جلرائم احلرب يف راوندا.
و بينت جمريات املحكمة التي �أ�س�ست ملحاكمة
الأ �شخا�ص امل�س�ؤولني عن ال�صراع العرقي يف
روان��دا و امل�ج��ازر الب�شعة التي راح �ضحيتها
ح��وايل م�ل�ي��ون م��ن الأ ب��ري��اء خ�لال م��ائ��ة ي��وم
قالت انه اختري مدينة ( رو�شا ) يف تنزانيا
مقرا للمحكمة كمنطقة حمايدة حتى ال تتحكم
اجلهة املنت�صرة يف املحكمة و يكون لها �سلطة
عليها .
و حت��دث��ت ع��ن جت��رب�ت�ه��ا يف م�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة
وو�صولها � إىل ال�سلك الق�ضائي ك ��أول ام��ر�أة
�أردنية تتوىل من�صب قا�ض و ذلك بعد امل�ؤمتر
العاملي للمر�أة الذي عقد يف العا�صمة ال�صينية
بكني عام .1995
و أ�ج��اب��ت ال�ق��ا��ض��ي ح�ك�م��ت ع�ل��ى امل��داخ�لات
و الأ ��س�ئ�ل��ة ال�ت��ي طرحها احل���ض��ور خ�صو�صا
حم��اك �م��ة جم��رم��ي احل� ��رب ع �ل��ى غ���زة حني
�أ�شارت � إىل �أن �آلية تقدمي ال�شكوى للمحكمة
اجلنائية الدولية تقدم من الدولة املت�ضررة
و املوقعة على اتفاقية روم��ا �أو دول��ة جم��اورة
ت�أثرت باحلرب.
و أ�� �ش��ارت � إىل �أن ��ش�ك��اوى ق��دم��ت للمحكمة
اث� ��ر ال � �ع� ��دوان ا إل�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ع �ل��ى غ� ��زة و
ه ��ي ق �ي��د ال �ن �ظ��ر و�إج � � � ��راءات ال �ت �ح �ق �ي��ق .
يف م��داخ�ل��ة ل��ه أ�� �ش��اد ن��ائ��ب رئ�ي����س اجلامعة
ال��دك �ت��ور � �ص�لاح ج ��رار ب��اجن��ازات القا�ضي
حكمت على امل�ستويني الوطني و الدويل م�ؤكد ًا
أ�ن�ه��ا ا�ستطاعت �إب ��راز املكانة ال�ت��ي حققتها
املر�أة الأ ردنية يف ميادين التنمية املختلفة.
و كان عميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون
الذي قدم املحا�ضرة قد �أ�شاد باملكانة الدولية
التي حققتها القا�ضي حكمت م�شيدا ب�سريتها
الق�ضائية على امل�ستويني املحلي و العاملي.
وا� �س �ت �م��ع � إىل امل �ح��ا� �ض��رة ع ��دد م��ن ع �م��داء
الكليات و ع��دد م��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س
و ج �م �ه��ور م��ن ط �ل �ب��ة ا جل��ا م �ع��ة و ج �م��ع من
املهتمني.

�إ �ضـــــــاءات



برنامج ماج�ستري للوقاية الإ �شعاعية
اجلامعة  -تدر�س اجلامعة مقرتح ًا قدمته
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإن�شاء برنامج
ماج�ستري يف «الوقاية الإ�شعاعية».
وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين
عرفة خالل لقائه يف مكتبه ممثل الوكالة
�أن�صار �شم�سي � ،إن الربنامج الذي يعترب الأ ول
من نوعه يف املنطقة �سيلبي يف حال � إقراره
احتياجات الأ ردن والدول العربية امل�شاركة يف
الربنامج بخرباء ومتخ�ص�صني يف الوقاية من
الإ�شعاع يف �ضوء تزايد الدول التي ت�ستخدم

الطاقة الذرية للأ غرا�ض ال�سلمية.
و�أ�ضاف خالل اللقاء الذي ح�ضره رئي�س هيئة
تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي الدكتور
جمال �شرف ونائب رئي�س الهيئة الدكتور �سائد
دبابنة� أن الربنامج �سيت�ضمن م�سارين �أكادميي
يتناول حما�ضرات علمية متخ�ص�صة ،و�آخر
تطبيقي يت�ضمن التطبيقات العملية وامليدانية
للوقاية من خماطر الإ�شعاع النووي.
ولفت الدكتور عرفة � إىل اهتمام اجلامعة
ب�إقامة م�شاريع علمية وبحثية للطاقة النووية

خ�صو�ص ًا تلك التي ت�ستخدم لأ غرا�ض �سلمية
تنموية.
بدوره �أكد �شم�سي رغبة الوكالة بالتعاون مع
اجلامعة لإن�شاء الربنامج الذي �سينفذ مع
جامعة بيزا الإيطالية وي�ستقطب �أ�ساتذة
من جامعات يف دول لها جتارب ناجحة يف
ا�ستخدامات الطاقة النووية.
و�ست�شارك يف الربنامج الذي من املتوقع البدء
بتنفيذه منت�صف العام القادم يف حال � إقراره
� إىل جانب الأ ردن ،اململكة العربية ال�سعودية
و الإمارات العربية املتحدة و اليمن و العراق
و�سوريا ولبنان.

ال�سبق
العمال ت� ؤبن عميدها أ
كلية أ
اجلامعة � -أبنت كلية الأ عمال يف اجلامعة
عميدها الأ �سبق املرحوم الدكتور حممود العميان
الذي انتقل � إىل الرفيق الأ على بعد حياة حافلة
بالعطاء والإجناز العلمي واملعريف.
و�ألقى كل من عميد الكلية الدكتور هاين
ال�ضمور والدكتور حم�سن خمامرة الأ �ستاذ يف
الكلية كلمتني �أ�شادا فيها مبناقب الفقيد الراحل
وعطائه العلمي املتميز و� إ�سهاماته البحثية التي
تنتفع بها الإن�سانيه.
و�أ�شارا � إىل ال�سرية العطرة للمرحوم العميان

الذي �سبق �أن تقلد منا�صب �أكادميية منها عميد
الكلية وعميد كلية عمان اجلامعية ونائب عميد
البحث العلمي ورئي�س لق�سم الإدارة العامة
م�ؤكدين �أن الفقيد الراحل ترك وراءه � إرثا
وب�صمات يف العمل الأ كادميي خالل م�سريته
الطويلة يف الكلية.
كما �ألقى كل من �أحمد العميان وجنل الفقيد
نور�س العميان نيابة عن �أهل الفقيد كلمتني
�أعربا فيهما عن تقديرهم للجامعة وخ�صو�ص ًا
كلية الأ عمال لإقامة هذا احلفل الت�أبيني الذي

يج�سد املعاين النبيلة والرتابط بني العاملني يف
اجلامعة.
و�أكدا �أن الفقيد الراحل نذر نف�سه خلدمة الوطن
وم�ؤ�س�ساته التعليمية والأ جيال ال�صاعدة.
وقر أ� احل�ضور الفاحتة على روحه الطاهرة
ودعوا املوىل عز وجل �أن يتغمد الراحل الكبري
بوا�سع رحمته ور�ضوانه.
ح�ضر حفل الت�أبني نواب رئي�س اجلامعة وعدد
من عمداء الكليات وجمع من �أهل وحمبي
الفقيد وجمهور من طلبة اجلامعة.

خـاتــــــم خلــــريجـي
الردنيـــة
اجلامعــــة أ
اجلامعة  -يعلن مكتب متابعة اخلريجني يف دائرة الإعالم والعالقات
العامة يف اجلامعة عن توفر خامت اخلريج حمفور ًا عليه ا�سم و�شعار
اجلامعة وا�سم الكلية و�سنة التخرج والنجمة ال�سباعية باللغتني
العربية والإجنليزية.
ويدعو املكتب خريجي اجلامعة الراغبني يف اقتناء اخلامت امل�صنع
من الذهب �أوالف�ضة مراجعة مكتب متابعة اخلريجني يف دائ��رة
الإعالم والعالقات العامة.
احلياة العامة.
مكتب لتلقي �شكاوى
و�أعربت الأ مني العام للجنة �أ�سمى خ�ضر يف ر�سالة وجهتها لرئي�س حترير
العنف والتمييز �ضد املر�أة
�أخبار اجلامعة الإلكرتونية عن تطلعها مل�ساهمة اجلامعة يف ن�شر الوعي
اجلامعة � -أعلنت اللجنة الوطنية الأ ردنية ل�ش�ؤون املر�أة عن ت�أ�سي�س الأ � �س��ري والت�صدي لظاهرة العنف �ضد الن�ساء م��ن خ�لال منابرها
مكتب ال�ستقبال �شكاوى املر�أة املتعلقة بحاالت العنف والتمييز الذي قد الإعالمية.
تتعر�ض � إليه الن�ساء يف الأ ردن �سواء على �صعيد الأ �سرة �أو العمل �أو يف و�أو�ضحت �أن املكتب يتلقى ال�شكاوى على الهاتف املجاين ()080022955
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التعاون القائم بني اجلانبني خ�صو�ص ًا تطوير
«الردنية» تتخاطب مع كليات العقبة عن بعد
أ
البنية التحتية ل�شبكة احلا�سوب امل�ستخدمة يف
العملية التعليمية والإدارية يف اجلامعة.
وبحث الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�ضره
ن��واب رئي�س اجلامعة وم��دي��ر مركز احلا�سوب
الدكتور ع��زام �سليط يف اجلامعة �آف��اق التعاون
املمكنة بني اجلامعة وال�شركة خ�صو�ص ًا � إن�شاء
�أكادميية �سي�سكو لل�شبكات يف احل��رم اجلامعي
وزيادة فعالية � إنتاجية ال�شبكة احلالية العاملة يف
العمليات الإدارية والتعليمية.
ومت بحث � إمكانية الإ�ستفادة من ال�شبكة املتطورة
احلاليةلغاياتربطم�ست�شفىاجلامعةمعامل�ست�شفى
اخلا�ص املنوي � إقامته يف احلرم اجلامعي.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل تطلعات اجلامعة
مندوب �شركة �سي�سكو يقدم �شرح ًا حول �شبكة احلا�سوب اجلديدة
لتوفري بيئة تعليمية تكنولوجية متقدمة ت�ضاهي
اجلامعة  -تعتزم اجلامعة بناء �شبكة حا�سوب �آمنة يف االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
اجل��ام �ع��ات ال�ع��امل�ي��ة ب �ه��دف �إط �ل�اق ال�ط��اق��ات
ومتطورة وربطها مع اجلامعة الأ ردنية يف العقبة والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف الإبداعية ل��دى طلبة اجلامعة ورب��ط خمرجات
ل�سد الإحتياجات من الأ �ساتذة عرب التخاطب عن مكتبه خرباء ومدراء تنفيذيني يف ال�شركة حيث مت التعليم باحتياجات �سوق العمل على امل�ستويني
بعد وذلك بالتعاون مع �شركة �سي�سكو املتخ�ص�صة ا�ستعرا�ض نتائج تطوير �شبكة اجلامعة من خالل الوطني والإقليمي.

احتفـــالية بتـــوقيع كتـــــاب مقدم للدكتــــور درادكـــة
اجلامعة  -احتفل يف كلية الآداب يف اجلامعة
بتوقيع كتاب مقدم � إىل الدكتور �صالح درادكة
الأ �ستاذ بق�سم التاريخ مبنا�سبة بلوغه �سن
ال�سبعني.
وت�ضمن الكتاب ال��ذي يقع يف � 558صفحة من
احلجم املتو�سط  24بحث ًا علمي ًا تناولت م�ضامينها
درا�سات تاريخية خالل حقب خمتلفة �شارك فيها
عدد من العلماء واملفكرين وامل�ؤرخني من الأ ردن
والعامل العربي.
وقالت رئي�سة ق�سم التاريخ الدكتورة غيداء خزنة
كاتبي � إن تكرمي الإن�سان للإ ن�سان يكون باحرتام
فكره وتقدير � إجنازاته.
و�أ�ضافت �أن الدكتور درادكة قدم خالل م�سريته
العلمية م�ؤلفات �أثرت املكتبة العربية مبو�ضوعاتها
بل غدا بع�ضها مثل كتاب “اليهود” مرجع ًا للعلماء
ملا ت�ضمنه من معلومات موثقة ال يعرفها � إال القلة
من الباحثني.
وقال الدكتور درادك��ة � إن هذه الإحتفالية ترمز
� إىل عناية اجلامعة بالعلم والعلماء واحلر�ص على
�أن حتافظ على م�سارها الذي �أن�شئت من �أجله.
و�أ�ضاف �أن العلم وجد الكت�شاف املجهول وجلعل
الإن�سان �صاحل ًا للحفاظ على احلياة وا�ستمرارها.
ولفت الدكتور درادكة � إىل �أهمية دور املعلم الذي
يقا�س جناحه مبقدار ما يرتكه من �أثر يف تكوين
طالبه بعد م��رور الزمن �أي مبقدار ما يدينون

ل��ه باكت�ساب مهارة
ال �ب �ح��ث وال�ت�ث�ق�ي��ف
واجل� ��د وامل��ث��اب��رة.
و�أعرب ع��ن �شكره
ل�ك��ل م��ن ��س��اه��م يف
� إ�صدار هذا الكتاب
ال��ذي يزخر ببحوث
ودرا�� � �س � ��ات م�ه�م��ة
خالل حقب تاريخية
خمتلفة.
وقال عميد البحث
العلمي الدكتور مفيد
الدكتور درادكه حلظة توقيعه الكتاب
ع� � ��زام يف م �ق��دم��ة
الكتاب � إن الدكتور درادكه عرف بتبحره يف علوم التاريخ � ،إميان ًا منه ب�أن الأ مة التي تطل على تاريخها
تقوى على ترميم حا�ضرها وبناء م�ستقبلها فالتاريخ عنده هو موئل احلكمة وم�صدر العظات والعرب.
نت �س َّن ًة حميدة عندما د�أب ومنذ فرتة طويلة على تكرمي �أع�ضائه عرفان ًا
و�أ�ضاف �أن ق�سم التاريخ ا�س َّ
بجهودهم الد�ؤوبة يف تربية الأ جيال وموا�صلة البحث والتنقيب.
وللدكتور درادكه نتاج علمي غزير � إذ عمل على ت�أليف جمموعة من الكتب منفرد ًا وم�شارك ًا وله بحوث
من�شورة يف جمالت عاملية حمكمة و�شارك يف ندوات وم�ؤمترات عاملية وتقلد منا�صب �أكادميية رفيعة
� إىل جانب ع�ضويته يف جلان خمتلفة وتقلد �أو�سمة �أبرزها و�سام امل�ؤرخ العربي وو�سام الرتبية والتعليم
الأ ردين.
وح�ضر الإحتفالية ع��دد م��ن ع�م��داء الكليات و أ���س��ات��ذة ق�سم التاريخ وجمع م��ن طلبة اجلامعة.
ي�شار � إىل �أن اللجنة التح�ضريية للكتاب الذي �صدر بدعم من عمادة البحث العلمي �ضمت الدكتور عبد
الكرمي غرايبة والدكتور علي حمافظة والدكتور حممد خري�سات والدكتور �سالمة النعيمات والدكتورة
غيداء خزنة كاتبي.

تتـمــــــــات



توجيهات ملكية بان�شاء مركز تدريب
الطاقة النووية يف العقبة
و�أ�ضاف خالل لقائه يف مكتبه نائب رئي�س جمل�س
املفو�ضني يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
اخلا�صة  /املفو�ض ل�ش�ؤون التنمية االقت�صادية
واال�ستثمار ال��دك�ت��ور ب�لال الب�شري والرئي�س
التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة املهند�س عماد
فاخوري �أن اجلامعة �ست�ستقبل الدفعة الأ وىل
من الطلبة العام اجلامعي القادم الفتا � إىل
�أن ( )12تخ�ص�صا �ستفتح �أمام الطلبة بواقع
( )40طالبا لكل تخ�ص�ص.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل �أن جميع الكليات

التي تقرر � إن�شا�ؤها �ستكون يف احلرم اجلامعي
يف ح�ين �أن حمطة ال�ع�ل��وم البحرية �ستتوىل
تقدمي كافة �أ�شكال ال��دع��م العلمي والبحثي
والتدريبي للباحثني يف ميادين علوم البحار
والتنوع احليوي واملحافظة على البيئة .
و�أكد �أن اجلامعة �ستعمل على تطوير املعر�ض
البحري واملختربات العلمية يف املحطة لتظل
مركزا علميا بحريا مهم ًا على �ساحل البحر
الأ حمر .
وح�ضر اللقاء نواب رئي�س اجلامعة وعميد البحث

قبول  633طالبا وطالبة يف الدرا�سات العليا

الدكتور ابو ن�صار خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

و�شملت تلك الربامج على م�ستوى املاج�ستري :وقاية
النبات ،و�أ�صول الرتبية ،والهند�سة ال�صناعية ،يف
حني �شملت على م�ستوى درجة الدكتوراه  :التاريخ
والهند�سة املدنية والأ را�ضي واملياه والبيئة.
وفيما �أعلن الدكتور �أبو ن�صار يف امل�ؤمتر �أ�سماء
 633طالبا وطالبة قبلوا يف الدرا�سات العليا منهم
 538لدرجة املاج�ستري و 95على م�ستوى الدكتوراه،
�أو�ضح �أن اجلامعة �ستفتح باب التقدم لعدد من
الربامج على م�ستوى الدكتوراه واملاج�ستري حيثما
توجد �شواغر.
وتعلن الكلية �أ�سماء الطلبة املقبولني ،وكذلك
قائمة احتياط ،على موقع اجلامعة االلكرتوين،
� إذ �سيخ�ضع الطلبة املقبولون وكذلك االحتياط
المتحان يعقد يف مركز اللغات.

و�أو�ضح الدكتور �أبو ن�صار �أن عدد الذين تقدموا
بطلبات  1861طالبا وطالبة ،قبل منهم 633
مقارنه مع  1056العام املا�ضي ،م�شريا � إىل �أن
�سيا�سة اجلامعة من حيث تخفي�ض عدد املقبولني،
ي�أتي يف �سياق �سعيها للمحافظة على النوعية
واجلودة من جانب ،وتوفري متطلبات معايري
االعتماد من جهة �أخرى.
و�سجل �أكرب عدد من الطلبة يف برنامج الكيمياء،
� إذ و�صل عدد املقبولني فيه اىل ع�شرين طالبا ،يف
حني تراوحت ما بني  7 -3طالب تقريبا يف بقية
الربامج.
ولفت � إىل �أن عملية حتديد �أعداد املقاعد املتاحة
يف برامج الدرا�سات العليا ،ت�ستند � إىل درا�سات
م�ستفي�ضة �أجرتها اجلامعة من حيث توفر

العلمي الدكتور مفيد عزام وعدد من امل�س�ؤولني
حيث مت بحث ومناق�شة التوقيع على اتفاقية
بني اجلامعة وال�سلطة حتدد مبوجبها ا�ستكمال
� إجراءات تخ�صي�ص قطعة ار�ض م�ساحتها 187
دومن ًا وجماورة لقطعة الأ ر�ض التي خ�ص�صت يف
االتفاقية الأ وىل لت�صبح م�ساحة احلرم اجلامعي
 437دومنا .
و أ����ش��ار ك��ل م��ن ال��دك �ت��ور ال�ب���ش�ير وامل�ه�ن��د���س
فاخوري � إىل �أهمية م�شروع اجلامعة يف العقبة
ليكون ن��واة لنه�ضة تعليمية �شاملة يف العقبة
وحتدثا حول �أبرز امل�شاريع التنموية امل�ستقبلية
التي �ست�شهدها املدينة يف ظل ت�سارع وترية
اال�ستثمار خ�صو�صا ال�سياحي والتعليمي يف
املنطقة .
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطاقة اال�ستيعابية .
و�أ�شار � إىل �أن بع�ض التخ�ص�صات يف اجلامعة
تعاين من نق�ص يف �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة ،ومن بينها تخ�ص�صات كلية � إدارة
الأ عمال.
ولفت � إىل �أن اجلامعة تعمل من �أجل �سد النق�ص
و ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س ،يف موازاة ذلك
اعتمدت خطة � إيفاد وابتعاث للطلبة الأ وائل.
وحول �شرط التوفل� ،أو�ضح �أن الكلية تطلب من
الطالب تقدمي ما يثبت ب�أنه تقدم � إىل امتحان
التوفل� ،سواء �شهادة �أو و�صل مايل ،بغ�ض النظر
عن نتيجته را�سب �أو ناجح ،ويف �ضوء عالمة
الطالب يتم حتديد عدد املواد التي �سيدر�سها،
بحيث � إذا كانت العالمة بني ( )500-400يدر�س
مادة واحدة� ،أما � إذا كانت �أقل من ( )400يدر�س
مادتني ،ويف احلالتني يخ�ضع ه�ؤالء الطلبة � إىل
االمتحان املوحد.
وفيما يتعلق بالقبول على الربنامج املوازي� ،أ�شار
� إىل �أنه ما يزال مفتوحا لتقدمي طلبات االلتحاق،
مبينا انه ي�شرتط للتقدم لهذا الربنامج �أن تكون
جن�سيته غري �أردنية.
وبني الدكتور �أبو ن�صار �أن عدد الربامج املطروحة
للعام املقبل على م�ستوى درجة املاج�ستري من
خالل  22كلية ومعهد ًا تبلغ  87برناجما ،يف حني
 27تخ�ص�صا لدرجة الدكتوراه ،الفتا � إىل �أنه
من الربامج اجلديدة على م�ستوى البكالوريو�س
برنامج هند�سة احلا�سوب وال�شبكات ،ويف درجة
الدكتوراه والتف�سري وتغذية الإن�سان واحلميات
وعلم تكنولوجيا الغذاء.

�إ �صـــــــدارات



عدد جديد من جملة العلوم الزراعية
اجلامعة �� -ص��در ع��ن ع �م��ادة البحث
العلمي يف اجل��ام�ع��ة ال �ع��دد ال �ث��اين من
امل �ج �ل��د اخل��ام ����س من جم �ل��ة ال �ع �ل��وم
الزراعية وي��ر أ����س حت��ري��ره��ا ال��دك�ت��ور
حممود دويري .
وت�ضمن العدد جمموعة من الدرا�سات و
البحوث القيمة يف جمال العلوم الزراعية
باللغتني العربية و االجنليزية منها درا�س ًة
بعنوان �أثر ا�ستخدام الو�سادة امل�صنعة
من املخلفات الزراعية على �أداء نظام
التربيد التبخريي درا�سة بعنوان ت�أثري
الري مبياه ال�صرف ال�صحي امل�ست�صلحة
على خوا�ص الرتبة وجودة زيت الزيتون و
درا�سة حول تباين النمو املبكر ،و حرارة
الغطاء      النباتي  ،وحتويل ال�سكريات
امل�خ��زن��ة ،والغلة احلبية لأ رب �ع��ة أ�من��اط
وراثية من القمح القا�سي
(   )Triticum durum Desfحتت

Scutellista cyanea Motsch

وحفل العدد بدرا�سة حول خ�صائ�ص �ساللتني
م��ن بكترييا الكتوبا�سيال�س �أ�سيدوفيال�س و
بيفيدوباكترييوم انفانت�س م�ع��زول�ين حملي ًا
ك�سالالت للمحفزات احليوية.و درا�سة حول»
التغريات ال�شهرية يف �سلوك التنظيف الذاتي
الطبيعي لدى عامالت ثالث �سالالت من نحل
الع�سل �ضد حلم الفاروا و الأ مرا�ض الفريو�سية
التي ت�صيب الكو�سا يف جنوب �سورية ووادي
الأ ردن و درا��س��ة ح��ول» ت�أثري بع�ض ال�صفات
الظروف �شبه اجلافة.
الفيزيائية للخ�شب الع�صاري و ال�صميمي لبع�ض
وا�شتمل العدد درا��س��ة ح��ول ت�أثري م�ستويات �أ�شجار الغابات يف التف�ضيل .الغذائي حل�شرة
خمتلفة من الت�سميد النيرتوجيني و الكربيتي الأ ر�ضة النمل الأ بي�ض.

الردنية
وعدد �آخر من املجلة الطبية أ
اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث
العلمي يف اجلامعة العدد الثاين من
املجلد الثالث والأ ربعني من املجلة
الطبية الأ ردنية وير�أ�س حتريرها
الدكتور عبد اهلل عويدي العبادي.
وت�ضمن العدد جمموعة من الدرا�سات
والبحوث القيمة يف جمال العلوم الطبية
باللغة االجنليزية منها ،درا�سة بعنوان
«درا�سة الن�شاط الإ�شعاعي الطبيعي يف
بع�ض عينات التبغ امل�ستورد � إىل العراق
من منا�شىء جمهولة» ،ودرا�سة حول
«اخلاليا �أليفة الكروم يف نخاع الغدة
الكظرية للف�أر :درا�سة ت�شريحية حول
تع�صيب هذه اخلاليا»،و«العالقة بني
�سماكة القرنية ،وحتد بها ،وكثافة
اخلاليا املبطنة لها من جهة ،و�ضغط العني من
جهة �أخرى يف عينة من الأ ردنيني».
وا�شتمل العدد على درا�سة «مقارنة بني تقدير
ت�صفية الكرياتينني مع القيا�س الروتيني
لت�صفية الكرياتينني لدى البالغني الأ ردنيني»،
ودرا�س ًة بعنوان «الأ مناط الإكلينيكية للجلطات

اجتماعيات ،،،
ترفيــــعات
مت ترفيع ال�سيدة �سامية ال�صمادي رئي�سة �شعبة
املرا�سالت واملطبوعات يف مكتب العالقات
الدولية � إىل الدرجة الرابعة ( �أ).
تعيينــــــات
مت تعيني ال�سيدة � إينا�س الدبابنة املوظفة يف
مكتب العالقات الدولية رئي�سة ل�شعبة الإيفاد.
تهـــــــــــاين

الدماغية :خربة مينية» ،و درا�سة بعنوان
»�أنفلونزا اخلنازير :فريو�س قدمي بوجه جديد»،
ودرا�سة حول «عالج الورم الوعائي الكهفي
يف النخاع ال�شوكي» ،و درا�سة حول «مر�ض
 Glanzmannمع احلمل» ،و«�أزمة �أخالقيات
يف االحتاد الطبي العاملي».

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

رئي�س التحرير  :كمال فريج

على منو و حم�صول و ج��ودة الب�صل  ،و ت�أثري
ال�سماد الع�ضوي و الكيميائي على � إنتاجية و
نوعية الفراولة حتت ظروف البيت البال�ستيكي
 ،ودرا�سة بعنوان تقييم فعالية بع�ض املبيدات
احل���ش��ري��ة التقليدية و غ�ير التقليدية على
ق�شرية التني ال�شمعية Ceroplastes rusci L
وت�أثريها على خروج املتطفل

متت خطوبة ال�سيد عزمي � إبراهيم النوا�صرة
من كلية الأ عمال .
عقد قران ال�سيد عزمي عبد احلميد الزعبي
املوظف يف مركز احلا�سوب.
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