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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة ا ألردنية ٭ العدد  431٭ رم�ضان  1430هـ ٭ �آب ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

الأ مرية منى احل�سني تكرم �أوائل خريجي يف هذا العدد

كليات التمري�ض يف اجلامعات

،،،

«الردنية» ت�ساعد الفل�سطينيني
أ
ع��ل��ى ت���أه��ي��ل ك�����وادر ال��ع��م��ل
االجتماعي � 000ص 2
تدري�س اللغة ال�صينية العام
اجلامعي املقبل � 000ص 2
«الردنية» :تدعم جائزة امللكة
أ
رانيا للتميز الرتبوي �000ص 3
الول يف لغة
الكادميي أ
القامو�س أ
الإ �شارة "مفاهيم وم�صطلحات يف
الرتبية اخلا�صة" �000ص 7

اجلامعة – ك��رم��ت الأ م �ي�رة منى
احل �� �س�ين �أوائ� � ��ل خ��ري �ج��ي ك�ل�ي��ات
التمري�ض يف اجل��ام �ع��ات الأ ردن �ي��ة
ون�خ�ب��ة م��ن مم��ر��ض��ي ومم��ر��ض��ات
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �� �ص �ح �ي��ة .وم�ن�ح��ت

�سموها املكرمني جائزة حتمل ا�سم
�سموها م��ن ف�ئ��ة «ن�سيبة امل��ازن�ي��ة
ل �ل �ت �م��ري ����ض» ب �ح �� �ض��ور ر�ؤ�� �س���اء
اجلامعات «الأ ردنية» الدكتور خالد
ال �ك��رك��ي ،و«ال�ه��ا��ش�م�ي��ة» ال��دك�ت��ور

�سليمان ع��رب�ي��ات ،و«احل���س�ين بن
طالل» الدكتور علي الهروط.
وعر�ضتالأمنيالعامملجل�سالتمري�ض
الأ ردين الدكتورة دعد �شوكـة،
 .....تتمة �ص 6

دار الهند�سة تتربع بن�صف مليون دينار
لأ ردنية العقبة

اجلامعة  -تلقى رئي�س جمل�س
�أمناء اجلامعة دولة الأ �ستاذ احمد
اللوزي ر�سالة من رئي�س جمل�س
� إدارة �رشكة دار الهند�سة «�شاعر
وم�شاركوه»طالل ال�شاعر تفيد
بتربع ال�رشكة مببلغ ن�صف مليون

دينار لدعم كلية نظم وتكنولوجيا
املعلومات يف اجلامعة/العقبة.
و�أعرب رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي عن تقدير �سائر هيئات
اجلامعة ملبادرة ال�رشكة التي ترتجم
القيم النبيلة لثقافة العطاء للم� ؤ�س�سات

التعليمية ويف طليعتها اجلامعة.
و�أكد الدكتور الكركي �أهمية هذا
التربع ال�سخي الذي �سيدعم � إن�شاء
اجلامعة وتنميتها يف جزء عزيز من
الوطن يف هذه املدينة ال�ساحلية التي
حتتاج � إىل م� ؤ�س�سات تعليمية متقدمة.

قطعة �أر�ض
جديدة
لـ «�أردنية
العقبة»
اجلامعة-خ�ص�صت �سلطة منطقة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة قطعة
�أر� ��ض حل��رم اجل��ام�ع��ة الأ ردن��ي��ة يف
مدينة العقبة.
ووقع رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
ال�ك��رك��ي ورئ�ي����س جمل�س مفو�ضي
�سلطة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
املهند�س ح�سني أ�ب��و غيدا يف الثاين
والع�رشين من �آب ملحق اتفاقية ين�ص
على تخ�صي�ص ( )167دومن ًا لإن�شاء
كلية الطب وم�ست�شفى تعليمي متقدم
وفق أ�ح��دث املعايري  .....تتمة �ص 6
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تدري�س اللغة ال�صينية العام اجلامعي املقبل

رئي�س اجلامعة يف ا�ستقبال ال�سفري ال�صيني

اجلامعة  -ت�ستقبل ك�ل�ي��ة ال �ل �غ��ات الأ ج�ن�ب�ي��ة
يف اجل��ام �ع��ة م�ط�ل��ع ال �ع��ام ال��درا� �س��ي اجل��ام�ع��ي
ال �ق��ادم ال��دف�ع��ة الأ وىل م��ن الطلبة ال��راغ �ب�ين يف
االلتحاق بربنامج بكالوريو�س اللغة ال�صينية /
االجنليزية.
وبحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خالل

ا�ستقباله يف مكتبه يف الثالث والع�رشين من �آب
ال�سفري ال�صيني يف عمان «هونغيانغ يو » املراحل
التي مت اجنازها لت�أ�سي�س هذا الربنامج الذي من
املتوقع �أن ي�ستقبل ما بني  20-15طالبا وطالبة
يف مراحله الأ وىل.
وبحث اجلانبان فكرة � إن�شاء زاوية �صينية ثقافية

«الأ ردنية » ت�ساعد الفل�سطينيني على
ت�أهيل كوادر العمل االجتمـاعي

يف كلية اللغات الأ جنبية حتتوي على كتب وم� ؤلفات
ومواد تعليمية � إلكرتونية لدعم برنامج بكالوريو�س
تعليم اللغة ال�صينية.
و�سيقدم اجلانب ال�صيني خمترب لغة حمو�سب
ومتطور ب�سعة  35جهــــاز ًا تعليمـــي ًا متطور ًا خلدمة
طلبة الكلية والطلبة الدار�سني للغة ال�صينية.
وعر�ض الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�رضه
نواب رئي�س اجلامعة وعميد كلية اللغات الأ جنبية
التطورات التي �شهدتها اجلامعة ومنها � إن�شاء
اجلامعة الأ ردنية يف العقبة التي ت�ضم خم�س كليات
ومرافق جامعية ومراكز علمية وبحثية.
ورح��ب الدكتور الكركي بزيادة التبادل العلمي
وال�ب�ح�ث��ي م��ع امل��ؤ��س���س��ات التعليمية ال�صينية
خ�صو�صا ا�ستفادة مركز تدريب الطاقة النووية
املزمع � إن�شا� ؤه يف حرم اجلامعة يف العقبة من جتربة
ال�صينيني يف ميادين الطاقة النووية املخ�ص�صة
للأ غرا�ض ال�سلمية.

اجلامعــــة
ت�شـــارك فـي م� ؤمتــر
دولــي
اجلامعة � -شاركـت اجلامعـة يف �أعمال م� ؤمتر دويل
نظمته م� ؤ�س�سـة "درا�سات القرن القادم"يف لندن بعنوان
""ك�رس اجلمود يف العملية ال�سلمية" يف ال�رشق الأ و�سط.
وقدم �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة الدكتور
��س�ع��د �أبودية  ,ال� ��ذي م �ث��ل اجل��ام �ع��ة ،ورق� ��ة عمل

الدكتور حمود يف ا�ستقبال وزيرة التنمية الفل�سطينية

ت�ن��اول فيها مرحلة م��ا بعد ال�سالم وكيفية حتقيق

اجلامعة � -أبدت وزيرة التنمية االجتماعية الفل�سطينية ماجدة امل�رصي رغبتها يف اال�ستفادة
من جتربة اجلامعة يف ت�أهيل الكوادر الب�رشية يف جمال العمل االجتماعي.
جاء ذلك خالل زيارة قامت بها امل�رصي اطلعت خاللها على �أهداف معهد العمل االجتماعي
يف اجلامعة ومراحل ن�ش�أته وخططه وبراجمه.
وعر�ض عميد املعهد الدكتور حمود عليمات للجهود التي يبذلها مكتب خدمة املجتمع يف
و�ضع تقييمات املر�صد االجتماعي الذي يرقب التغريات وال�سيا�سات االجتماعية لو�ضعها
�أمام �أ�صحاب القرار بهدف امل�ساهمة يف معاجلتها .

الفعالية و املحافظة على زخ��م العملية ال�سلمية.
و أ�� �ش��ار � إىل �أن امل ��ؤمت��ر ال ��ذي ع�ق��د يف م��دي�ن��ة "ك��و"
ال�سوي�رسية خ�ص�ص لبحث التطورات التي ط��ر�أت
على ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي منذ عام .1982
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 130طالب ًا �أجنبي ًا
يتعلمون العربية
اجلامعة � -أنهى  130طالب ًا وطالبة من حوايل 30
جن�سية عاملية درا�سة اللغة العربية يف املعهد الدويل
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعة.
و�أقام املعهد حف ًال تكرميي ًا للطلبة بح�ضور عدد من
امل�س� ؤولني يف اجلامعة وجمع من اجلاليات الأ جنبية
يف الأ ردن.
ولفت عميد املعهد الدكتور عبد الكرمي احلياري � إىل
االهتمام العاملي الذي يحظى به املعهد « � إذ يواجه
�إق �ب��ا ًال م�ت��زاي��د ًا م��ن جامعات وم� ؤ�س�سات علمية
و�أفراد من �أوروبا و�أمريكا ودول �رشق �آ�سيا لتعلم
اللغة العربية نظر ًا ملا يتمتع به من خربات وجتارب
علمية يف �أ�ساليب تدري�س اللغة العربية للناطقني
بغريها».
وقال � إن املعهد «وف��ر و�سائل تعليمية ومناهج
تدري�سية متقدمة مل�ساعدة الطلبة امللتحقني لإكمال
الربنامج بي�رس و�سهولة» ،م� ؤكدا �أهمية دور املعهد
باعتباره نافذة للجامعة تطل منها على دول العامل
«ف��ال��دار��س��ون للغة العربية يف املعهد ه��م �سفراء

االحتفاء باخلريجني

للجامعة يف بلدانهم الأ �صلية».
بدورها� ،أ�شادت رئي�سة ق�سم مواد ما قبل التخرج
ال��دك �ت��وره ه��ادي��ة «خ��زن��ة ك��ات�ب��ي» � إىل الأ ن�شطة
التي يقوم بها املعهد من تنظيم زي��ارات للمواقع
ال�سياحية والأ ثرية والأ ماكن احل�ضارية يف جميع
أ�ن �ح��اء اململكة الط�لاع�ه��م الطلبة الأ ج��ان��ب على
ح�ضارة الأ ردن خالل حقب تاريخية خمتلفة.
و�أكدت �أهمية وجود طلبة من جن�سيات عاملية داخل
احلرم اجلامعي ال��ذي يوفر بيئة خ�صبة للتفاعل
الثقايف والفكري بني طالب من �شعوب خمتلفة.

من جهتهم� ،أعرب الطلبة امل�شاركون يف الربنامج
عن �رسورهم بالدرا�سة يف املعهد م� ؤكدين جناح
الربنامج الذي وفر كوادر تدري�سية م� ؤهلة للقيام
بهذه املهمة التعليمية.
و أ���ش��اروا � إىل �أن درا�سة اللغة العربية يف الأ ردن
�سهلة ب�سبب ق��رب اللهجة الأ ردن �ي��ة م��ن العربية
الف�صيحة.
وثمنوا ت�سهيل � إجراءات قدومهم للمملكة معربني
عن تقديرهم لل�شعب الأ ردين على احلفاوة والتكرمي
التي القوها �أثناء فرتة � إقامتهم يف اململكة.

«الأ ردنية» :تدعم جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي

الدعم لكل املبادرات اخلالقة

اجلامعة � -شارك  23معلما ومعلمة فازوا
بجائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز يف �أعمال دورة
اللغة الإجنليزية التي عقدتها اجلامعة.
وقدمت اجلامعة � إىل جانب عقد هذه الدورة �أربع
منح درا�سية �سنوية �ضمن برامج املاج�ستري

للمعلمني املتميزين الفائزين باجلائزة.
و�سلط عميد كلية اللغات احلديثة الدكتور �أحمد
جمدوبة ال�ضوء على اهتمام اجلامعة بدعم ر�سالة
اجلائزة الرامية � إىل � إعداد معلمني متميزين
ومبدعني قادرين على � إحداث التغيري الإيجابي

مل�سرية الرتبية والتعليم يف الوطن العزيز.
وا�ستعر�ض برنامج الدورة الذي و�ضع بعناية
لتمكني امل�شاركني من زيادة مهاراتهم اللغوية
واال�ستفادة من جتربة اجلامعة يف تدري�س اللغة
الإجنليزية.
وقالت املدير التنفيذي للجائزة لبنى طوقان � إن
اجلائزة ت�سعى � إىل تطوير � إمكانيات املعلمني
واالرتقاء بها للم�ضي قدما يف طريق البحث عن
مناذج التميز الرتبوي.
و�أ�ضافت �أن من �أهم جوانب اجلائزة التعاون
مع الأ ردنية واملتمثل بت�ضمني معايري جمعية
اجلائزة يف امل�ساقات التدري�سية التي تتبناها
م� ؤكدة �أن اجلائزة �ساهمت يف تطوير جودة
التعليم ومعايري التميز الهادفة � إىل � إعداد كوادر
م� ؤهلة ومنتجة.
و�ألقى عدد من امل�شاركني يف الدورة كلمات باللغة
الإجنليزية �أعربوا فيها عن تقديرهم للجامعة لعقد
هذه الدورة و� إتاحة الفر�صة ملعرفة الأ �ساليب
العلمية املالئمة لعملية تعليم اللغات الأ جنبية.

�إ�ض ـ ـ ـ ــاءات



مركز �أثري يقدم خدمات تعليمية متقدمة
اجلامعة  -وجه مركز �شبكة التعلم
للتنمية العاملية "�أثري" الدعوة لأ ع�ضاء
الهيئتني ال�ت��دري���س�ي��ة والإداري� � ��ة يف
اجل��ام �ع��ة ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن خ��دم��ات
املركز خ�صو�ص ًا � إمكانية التعاون مع
اجلامعات الر�سمية من خ�لال �شبكة
اجلامعة �سيما و�أن معظم اجلامعات
الأ ردن �ي��ة الر�سمية واخلا�صة تتوفر
فيها تقنية الـ Video Conference
مما ي�سهل ن�شــــر وتبـــــادل املعلومات
واملعرفة.
وقال الدكتور ابراهيم من�صور مدير
امل��رك��ز � ،إن امل��رك��ز ل��دي��ه ال �ق��درة على
ال �ت �ع��اون م��ع اجل��ام �ع��ات اخل��ارج�ي��ة
العربية التي تتوافر فيها هذه التقنية.
و�أ�ضاف �أن بالإمكان ا�رشاك �أع�ضاء
هيئة ت��دري����س م��ن ج��ام�ع��ات خارجية
للم�شاركة يف مناق�شة ر�سائل الدكتوراه
واملاج�ستري لطلبة من «الأ ردنية» � إ�ضافة
� إىل ح�ضور م� ؤمترات ون��دوات علمية
عن طريق االت�صــــال املرئي التفاعلــــي
.Video Conferencing

ندوة عرب تقنية الـ  Video Conferenceالتي يقدمها مركز اثري

وبني ال��دك �ت��ور م�ن���ص��ور �أن امل��رك��ز
ي�ت�ي��ح ف��ر���ص ن�ق��ل ع�م�ل�ي��ات ج��راح�ي��ة
م��ن م���س�ت���ش�ف�ي��ات ع��امل �ي��ة ال��س�ت�ف��ادة
طلبة الكليات الطبية يف اجلامعة �أو
نقل املحا�رضات التي تقام يف كليات
اجل��ام �ع��ة جل��ام �ع��ات خ��ارج �ي��ة مما
ي�ع��زز ال�ت�ب��ادل العلمي ب�ين اجلامعة
واجل��ام �ع��ات ع��ن امل���س�ت��وي��ات املحلية
والعربية والدولية.
ووفق ًا للدكتور من�صور ف �� إن املركز

جنح يف نقل كلمة عرب االت�صال املرئي
لرئي�س جلنة تاريخ بالد ال�شام الدكتور
حممد عدنان البخيت �أثناء م�شاركته يف
م� ؤمتر القد�س الدويل الذي عقد يف رام
اهلل م� ؤخر ًا ونقل مقابلة للطالب حممد
م��ا��ض��ي م��ن كلية ع�ل��وم ال�ت� أ�ه�ي��ل مع
جامعة  Teessidaالربيطانية وذلك
لغايات اكمال درا�سته ال��دك�ت��وراه يف
تخ�ص�صه.
كما نقل املركز م� ؤمترات عاملية مهمة

م�ن�ه��ا م ��ؤمت��ر احل �م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
وم� ؤمتر ال�رشاء احلكومي الإلكرتوين
ونقل مقابالت توظيف لغايات تعيني
أ�ع���ض�ـ��اء هيئـة ت��دري�ـ����س م��ن الأ ردن
للتعيني يف جامعات خارجية.
ي�شار � إىل �أن ه��ذه اخل��دم��ات بح�سب
الدكتور من�صور تقدم جمانية وتهدف
� إىل خدمة التعليم والتعلم وتنمية البحث
العلمي واالن �ف �ت��اح ع�ل��ى امل� ؤ�س�سات
واجلامعات الأ كادميية املتقدمة.

�سخي ًا ل�رشاء جث ٍة مات �صاحبها من �شدة الربد على ر�صيف بيته لإطعام
كلبه ،ويف ت�صاعد درامي للأ حداث يقول الرثي ل�صديق �صاحب اجلثة املت�سول
�أنه «ما كان لي�شرتي �صديقه لو كان حيا» دون مباالة للجانب الإن�ساين.
وتظهر امل�رسحية التجاوز حلقوق الب�رش يف عي�شهم وحتى بعد موتهم.
ت�صاعدت �أحداث امل�رسحية عند اكت�شاف ال�رشطي ملوت مت�سول يف منطقة
م�س� ؤوليته ثم تبد أ� الأ حداث بالت�أزم يف �سبيل اخلروج من م�أزق امل�س� ؤولية
حيث يقبل بيع اجلثة � إىل الرثي نائيا بنف�سه عن امل�ساءلة بعد �أن �سيطر عليه
اخلوف.
وجاء الديكور ليدعم رمزية امل�رسحية ،حيث متثل طاحونة الهواء دورة
احلياة ،وتتوقف الطاحونة عن الدوران حلظة حتدي ال�سيد للمبادئ والقيم
الإن�سانية عندما يقول � :إين �أفكر ب�رشائه � إذن......
ويظهر انحياز امل� ؤلف � إىل احلرمان واالنك�سار الذي تف�رس باملوت املفاجئ
يف التوقيت ال�سيئ واملكان ال�ضيق ل�شخ�صية املت�سول ،ويف �شخ�صية �صديقه
الذي لعب دور امل�س� ؤول عن م�صري اجلثة بحكم ال�صداقة ثم �أخلي من تلك
امل�س� ؤولية � إذ «ال �صداقة يف القانون» ثم ينام ال�صديق مكان اجلثة يف � إ�شارة
م�شهد من م�سرحية «جثة على الر�صيف»
� إىل تكرار احلدث ،حاملا بغرفة دافئة حتت�ضن خيباته الكثرية بعد �أن عر�ض
اجلامعة  -قدمت فرقة امل�رسح اجلامعي التابعة لدائرة الن�شاطات الفنية نف�سه للبيع حي ًا للرثي الذي قال :نحن ال ن�شرتي �أحياء.
والثقافية يف عمادة �ش� ؤون الطلبة يف اجلامعة على م�رسح مدرج احل�سن بن يذكر �أن امل�رسحية للكاتب العربي �سعد اهلل ونو�س و� إخراج حمزه املومني
وديكور و� إ�ضاءة عادل ال�رشيف ومتثيل بكر الزعبي ودياال �أكرم وفر�سان
طالل م�رسحية بعنوان «جثة على الر�صيف».
وتدور �أحداث امل�رسحية بني طبقات املجتمع حيث يقدم �أحد الأ ثرياء عر�ض ًا خويرة وزيد � إ�سحق من طلبة امل�رسح اجلامعي.

جثة على الر�صيف
م�سرحيـــــــة طالبيـــــــة

�إ�ض ـ ـ ـ ــاءات



«الأ ردنــيـــة»
ت�سجل نتائج مهمة للتنقيب عن الآ ثار يف تل ال�سخنة

طلبة معهد الآ ثار يف التنقيب والبحث

اجلامعة � -أنهت جمموعة من طالب معهد الآثار يف
اجلامعة املو�سم التدريبي الأ ول لإعمال التنقيب والبحث
الأ ث ��ري يف م��وق��ع ت��ل ال�سخنة يف حمافظة ال��زرق��اء.
وي �ن��درج ه ��ذا امل��و� �س��م حت��ت م���س��اق «ت��دري��ب عملي
ع�ل��ى ا آلث� ��ار امل�ي��دان�ي��ة» وال ��ذي ��ض��م طلبة مرحلتي

البكالوريو�س واملاج�ستري حيث يوفر ه��ذا امل�ساق
للطلبة فر�صة ملمار�سة التطبيقات العملية للتقنيات
امل�ستخدمة يف �أعمال التنقيب وال�ت��وث�ي��ق الأ ث ��ري
ال��ذي يعترب ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من تخ�ص�ص علم ا آلث��ار.
وب�ين الدكتور امل�رشف الأ ك��ادمي��ي للحفرية الأ ثرية

نبيل علي �أهمية �أعمال التنقيبات لهذا املو�سم والنتائج
الأ ولية الغنية التي مت التو�صل � إليها .م�شري ًا � إىل القيمة
التاريخية والثقافية ملوقع تل ال�سخنة التي �سوف تلقي
�أ�ضواء جديدة على التاريخ احل�ضاري للأ ردن ملا يتمتع
به املوقع من مقومات بيئية �ساعدت على ا�ستقرار
الإن�سان يف هذا اجلزء من اململكة عرب الع�صور املختلفة.
و�أ�ضاف �أنه مت الك�شف يف املو�سم الأ ول من �أعمال
التنقيب يف أ�ج��زاء خمتلفة من التل الأ ث��ري (البالغ
م�ساحته  7.5دومن) ع��ن أ�ج� ��زاء م��ن مبنى ميثل
ب��رج � ًا دف��اع�ي� ًا و أ�ج� ��زاء م��ن ��س��ور امل��دي�ن��ة (�أرخ ��ت
� إىل ال �ع �� �ص��ور ال�ب�رون ��زي ��ة) .وك��ذل��ك ع �ل��ى م�ب��اين
�سكنية ت �ع��ود ل�ل�ع���ص��ور ال��روم��ان �ي��ة والبيزنطية
وال �ت��ي أ�ع �ي��د ا�ستخدامها يف ال �ف�ترات ا إل��س�لام�ي��ة
بالإ�ضافة � إىل العديد م��ن اللقى الأ ث��ري��ة املختلفة.
و�أعرب عن �أمله �أن تتوا�صل عمليات التنقيب الأ ثري
خالل ال�سنوات القادمة لك�شف املزيد من املخلفات
احل�ضارية التي تلقي ال�ضوء على التاريخ الثقايف
واحل�ضاري للموقع.

حملـــة تطوعيــة للك�شــــف
عــن اال�ضطرابــات النطقيـة �شـــرق عمــان

اجلامعة  -نفذ متطوعون من مركز الدرا�سات
والأ ب �ح��اث ال�صوتية يف اجل��ام�ع��ة حملة تطوعية
للك�شف عن حاالت ا�ضطراب النطق واللغة وال�سمع
�رشق عمان.
وا�ستهدفت احلملة ،التي �أقيمت يف حدائق امللكة
رانيا العبد اهلل يف منطقة �أم نوارة ،الأ �شخا�ص الذين
يعانون من ا�ضطراب نطقي وت�أخر لغوي وفقدان
ال�سمع.
وتندرج ر�سالة املركز ،بح�سب مديرته الدكتورة
ناديا عبد احل��ق ،يف الك�شف عن ح��االت ا�ضطراب
النطق يف خمتلف مناطق اململكة خ�صو�صا التجمعات
ال�شعبية التي ال تتوافر فيها خدمات طبية مماثلة.
و�أكدت �أهمية هذه احلملة التي تتيح الفر�صة �أمام
املتطوعني للتعرف على امل�شاكل اللغوية التي يعاين
منها �أفراد يف مناطق خمتلفة من اململكة.
فح�ص لفتاة خالل احلملة التوعية يف �أم نوارة
وت�شري اح�صائيات املركز الذي �أن�شيء عام 1982
� إىل معاجلة حوايل  600حالة �سنوياً.
م��ن جهتها ،بينت م��درب��ة ال�ن�ط��ق واللغـــــــــة يف تعاين من ا�ضطرابات نطقية خالل احلملة ،جرى �أ�سبــــــاب اال�ضطرابــــات النطقية من عوامل وراثية
املركــــــــز حنـــــــان ار� �س�لان اكت�شاف  45حالة توجيه ذويهم � إىل طرق وو�سائل عالجها ،مو�ضحة ونف�سية و�أحيانا حوادث قد يتعر�ض لها الأ فراد.

تتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات



الأ مرية منى احل�سني تكرم �أوائل خريجي كليات التمري�ض
خالل كلمة يف حفل التكرمي ال�سابع،
لأ هم معايري اجلائزة املتمثلة بالتميز
يف � إطار الرعاية واملقدرة على الدفاع
ع��ن امل�ه�ن��ة ،وال�ت�ح�ف�ي��ز وال�ت�ط��وي��ر
والتن�سيق وامل�شاركة يف امل�شاريع
ال�ت��ي تنعك�س �إي�ج��اب��ا على ال�صحة
ورفاه املجتمع.
ويف ن�ه��اي��ة احل �ف��ل وزع���ت �سموها
ق�ل�ادة ن�سيبة امل��ازن �ي��ة ع�ل��ى نخبة
من املمر�ضني واملمر�ضات وقدمت
الهدايا التذكارية � إىل املكرمني من
�أوائل خريجي كليات التمري�ض.
وح�رض احلفل نواب رئي�س اجلامعة
وعدد من عمداء كليات التمري�ض يف
اجلامعات الأ ردنية ومدراء ال�صحة
وامل�ست�شفيات والعاملني يف التمري�ض
بالإ�ضافة � إىل املهتمني والعاملني يف
جمال التمري�ض و�أهايل املكرمني.

الأ وائل فرحني بالتكرمي

قطعــــــة
�أر�ض
جديدة
لـ «�أردنيـــة
العقبـــــة»
وامل�ستويات الطبية العاملية � إ�ضافة � إىل جممعات
خدمية ومرافق م�ساندة.
ومبوجب االتفاقية ،تتوىل اجلامعة � إقامة وت�شغيل
البنى التحتية وا إلن �� �ش��اءات وامل �ع��دات والآالت
والتجهيزات الالزمة ل�صالح امل�رشوع.
ويف هذا ال�صدد ،لفت الدكتور الكركي � إىل � إن�شاء
مركز تدريب الطاقة النووية بالتعاون مع هيئة
الطاقة الذرية الأ ردنية يف حرم اجلامعة يف العقبة
بهدف � إعداد وت�أهيل كوادر ب�رشية م� ؤهلة للعمل

الدكتور الكركي وابوغيدا يتبادالن وثائق االتفاقية

يف جماالت الطاقة النووية املخ�ص�صة للأ غرا�ض
ال�سلمية و� إجراء البحوث املتخ�ص�صة.
و أ�ع��رب الدكتور الكركي واملهند�س �أبو غيدا عن
تطلعهما لإجناح م�رشوع اجلامعة يف العقبة لرفد
�أهداف التنمية يف هذه املدينة ال�ساحلية التي حتتاج
� إىل م� ؤ�س�سات تعليمية متميزة خ�صو�ص ًا و�أن
املدينة ت�شهد حركة وتطور ًا م�ستمر ًا يف ميادين
تنموية خمتلفة.
وح�رض حفل التوقيع نواب رئي�س اجلامعة ونائب

رئي�س جمل�س موظفي ال�سلطة ،وع��دد من كبار
امل�س� ؤولني يف اجلامعة.
يذكر �أن اجلامعة وال�سلطة وقعتا اتفاقية العام
امل��ا��ض��ي ن�صت على تخ�صي�ص ( )250دومن��ا
لإن�شاء اجلامعة ،حيث ب��ديء العمل يف املرحلة
الأ وىل بت�أ�سي�س كليات( الإدارة والتمويل ونظم
وتكنولوجيا املعلومات والعلوم البحرية واللغات
وال�سياحة وال�ف�ن��دق��ة) .وم��ن امل�ت��وق��ع �أن يبد أ�
التدري�س فيها نهاية �أيلول القادم.

ا�صدارات



القامو�س الأ كادميي الأ ول يف لغة الإ�شارة
"مفاهيم وم�صطلحات يف الرتبية اخلا�صة"

�صدر عن دائرة الإر�شاد الطالبي/
ع �م��ادة � �ش �� ؤون الطلبة يف اجلامعة
ب��دع��م م��ن ع �م��ادة ال�ب�ح��ث العلمي
ق��ام��و���س ل �غ��ة ا إل� � �ش� ��ارة "م�ف��اه�ي��م
وم�صطلحات يف الرتبية اخلا�صة"
قام بت�أليفه ثالثة من املتخ�ص�صني
ه��م ال��دك �ت��ورة ف��ري��ال ال�صبيحي
وال�سيدان حممد العودات وعثمان
بدر � إميان ًا منهم يف تطوير اخلدمات
امل�ق��دم��ة للطلبة ذوي االح�ت�ي��اج��ات
اخلا�صة الذين يعانون من � إعاقات
�سمعية إلث��راء معرفتهم الأ كادميية
وت���س�ه��ل ت��وا��ص�ل�ه��م م��ع ا آلخ��ري��ن
من مدر�سني ومتخ�ص�صني وطلبة
وليكون دلي ًال علمي ًا �شام ًال ومعتمد ًا
للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة
الذين يعانون من الإعاقات ال�سمعية.
وح��ي��ث أ�ن � ��ه ي �ع �ت�بر (ال �ق��ام��و���س)
الأ كادميي الأ ول يف الأ ردن والوطن
ال�ع��رب��ي "ح�سب معرفة امل��ؤل�ف�ين"
ف�ه��و يت�ضمن ت�ع��ري�ف� ًا ع��ام � ًا بدليل
ال�ترب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،وجم �م��وع��ة من
املفاهيم ،وامل�صطلحات الأ �سا�سية يف
هذا العلم التي تنتظم كلها يف � إطار
موحد يتميز باخل�صائ�ص التالية:
 -1ت ��وح� �ي ��د ت �� �س �م �ي��ة امل �ف��اه �ي��م
وامل �� �ص �ط �ل �ح��ات ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة،
وترجمتها باللغة ا إلجن�ل�ي��زي��ة مع
�رشوحاتها بلغة الإ�شارة.
 -2ارتباط هذه املفاهيم وامل�صطلحات
بعلم الرتبية اخلا�صة ،وترجمتها � إىل
لغة الإ�شارة.
 -3ت �ع �ب�ير أ�غ� �ل ��ب ه� ��ذه امل �ف��اه �ي��م
وامل�صطلحات عن حاجات �أكادميية،
و��س�ل��وك�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة وع�لاج�ي��ة،
وت�أهيلية يف الرتبية اخلا�صة.
 -4ت��وف�ير م��رج��ع علمي ح��دي��ث يف
جمال الرتبية اخلا�صة ،لإفادة القراء
املتخ�ص�صني يف هذا املجال،وال�سيما
ذوي ا إلع��اق��ات ال�سمعية ،يتناول

ب�ط��ري�ق��ة ع�ل�م�ي��ة وب �ل �غ��ة ا إل�� �ش ��ارة،
معظم امل�صطلحات واملفاهيم العلمية
املهمة.
وحيث �أن لغة ا إل��ش��ارة و�سيلة من
و�سائل تبادل املعرفة ،والتعبري عن
امل�شاعر وح��اج��ات ال�ف��رد املختلفة،
و� إر���س��اء دع��ائ��م ال�ت�ف��اه��م ،وتعزيز
احل �ي��اة امل���ش�ترك��ة ،وحت�ف�ي��ز النمو
ال��ذه �ن��ي امل��رت �ب��ط ب��ال�ن�م��و ال�ل�غ��وي
ا إل��ش��اري ال��ذي ي�ساعد على تكوين
املفاهيم وال�صور الذهنية كما متكن
لغة الإ�شارة الفرد الأ �صم من التعبري
عما يجول يف خاطره ،والتخفيف من
حدة ال�ضغوطات النف�سية الداخلية
التي تكبله وتظهر عنده يف مواقف
ال�سلوك املختلفة .
� إن من �ش�أن تطوير و�سائل التعبري
ل ��دى الأ � �ص��م وت��ذل �ي��ل ال�صعوبات
التي يواجهها يف التعبري عن ذاته،
وتلبية حاجاته وميوله ،امل�ساعدة يف
� إخراجه من عامل العزلة والإحباط
واخل� � ��وف � إىل ع� ��امل م �ن �ف �ت��ح ع�ل��ى
ا آلخ ��ري ��ن ،مم��ا ي � �� ؤدي � إىل �إح ��داث
توازن بني الفرد الأ �صم والتكيف مع
بيئته ،بالإ�ضافة � إىل تنمية قدراته،
وت��وف�ير �سبل ال�ن�ج��اح ل��ه يف حياته
االجتماعية والأ ك��ادمي�ي��ة والنف�سية
لأ ن الفرد الأ �صم لي�س كائن ًا منغلق ًا
ع�ل��ى ذات ��ه ،ب��ل ه��و دائ �م � ًا ط��رف يف
عالقة تفاعلية حتدد �سلوكه .ويناء
على ذل��ك �سعى ه��ذا ال�ق��ام��و���س � إىل
حتقيق جملة من الأ هداف من �أهمها:
 -1توفري "قامو�س" مب�صطلحات
ال�ترب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ل�غ��ة ا إل�� �ش ��ارة
ليكون دلي ًال علمي ًا �شام ًال ومعتمد ًا
ل �ل �ط �ل �ب��ة ب� �ع ��ام ��ة ول �ل �ط �ل �ب��ة ذوي
االحتياجات اخلا�صة الذين يعانون
م��ن ا إلع ��اق ��ات ال�سمعية بخا�صة.
 -2رف��د �أدب�ي��ات الرتبية اخلا�صة،
و�إغ�ن��ا�ؤه��ا باملفاهيم وامل�صطلحات

غالف القامو�س اخلا�ص بلغة اال�شارة

احلديثة املتداولة يف �أدبيات العاملية
بلغة الإ�شارة.
 -3ا إل� �س �ه��ام يف ت�ط��وي��ر اخل��دم��ات
امل�ق��دم��ة للطلبة ذوي االح�ت�ي��اج��ات
اخلا�صة الذين يعانون من � إعاقات
�سمعية من خالل توفري "قامو�س"
للطلبة ال �� �ص��م ،إلث � ��راء معرفتهم
الأ كادميية ،وت�سهيل توا�صلهم مع
الآخرين من مدر�سني ومتخ�ص�صني
وطلبة.
 -4ارت� � � �ب � � ��اط ه�� � ��ذه امل� �ف ��اه� �ي ��م
وامل�صطلحات بعلوم حم��ددة ،مثل
الرتبية اخلا�صة.
 -6ت��و���ض��ي��ح م� �ع���اين امل �ف��اه �ي��م
القائمة فع ًال ولي�س �صياغة مفاهيم
جديدة مل�ساعدة الطلبة ال�صم على
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ح�ي��ات�ه��م العلمية
والعملية.
و يف �ضوء ما تقدم من �أهداف نتوخى
حتقيقها ،يت�ضمن هذا "القامو�س" ما
يقارب �ألف مفهوم وم�صطلح تندرج
جميعها حتت باب الرتبية اخلا�صة،
"ومت ترتيب املفاهيم وامل�صطلحات
ح�ســــب ترابط بع�ضها بع�ض ًا ولي�س
ح�سب احلروف الأ بجدية" وتت�ضمن
الرتبية اخلا�صة املعا�رصة والإعاقة
العقلية والإعاقة ال�سمعية والإعاقة

ال �ب ���صري��ة وا إلع� ��اق� ��ة اجل�سميـــة
وال�����ص��ح��ي��ة �� �ص� �ع ��وب ��ات ال �ت �ع �ل��م
وا�ضطرابات ال�سلوك وا�ضطرابات
التوا�صل واملوهبة والتفوق والقيا�س
والت�شخي�ص يف الرتبية ا�سرتاتيجيات
التدري�س يف الرتبية اخلا�صة وتعديل
ال�سلوك والت�أهيل املهني.
وجت� � ��در ا إل�� � �ش�� ��ارة � إىل �أن ه ��ذا
"القامو�س" يف حد معرفة امل� ؤلفني
– واحد من القوامي�س الرائدة يف
جم��ال��ه؛ فهو الأ ول ،يف اعتقادهم،
م��ن ناحية ا�ستخدام لغة ا إل� �ش��ارة
الأ ك��ادمي �ي��ة والعلمية .حيث تكمن
�أهمية هذا "القامو�س" ب�أنه ي�سعى
� إىل ت�ضييق امل���س��اف��ة ب�ين املفاهيم
وامل�صطلحات العلمية وا�ستخداماتها
م��ن قبل الطلبة ال�صم ،لي�صبحوا
قادرين على فهمها فهم ًا تطبيقياً،
وم �ع��رف��ة ط ��رق ا� �س �ت �خ��دام��ات �ه��ا يف
حياتهم العلمية والعملية.
و أ�خ �ي ��راً؛ ي �ه��دف ه ��ذا ال�ع�م��ل � إىل
توظيف امل�ع��رف��ة العلمية يف خدمة
الطلبة ال�صم يف �أنحاء الوطن العربي،
حيث ي� ؤمل �أن يكون ذا فائدة علمية
للطلبة ال�صم بخا�صة وطلبة الرتبية
اخلا�صة بعامة.

ا�صدارات



عدد جديد من املجلة الأ ردنية يف �إدارة الأ عمال

اجلامعة � -صدر عن اللجنة العليا
للبحث العلمي ووزارة التعليم العايل
والبحث العلمي واجلامعة الأ ردنية
ال �ع��دد ال�ث��ال��ث م��ن املجلد اخلام�س
للمجلة الأ ردنية يف � إدارة الأ عمال.
وا�ستهل ع��دد املجلة املحكمة التي

ي��ر أ����س حت��ري��ره��ا ال��دك�ت��ور حم�سن
خم��ام��رة م��و��ض��وع��ات�ه��ا امل�ن���ش��ورة
ب��ال �ل �غ �ت�ين ال �ع��رب �ي��ة واالجن �ل �ي��زي��ة
بدرا�سة حتليلية طبقت على وزارة
الرتبية والتعليم الأ ردنية للباحثني
عبد الفتاح كرا�سنة و�سمية اخلليلي

حتت عنوان مكونات � إدارة املعرفة.
وع�ل��ى م��راك��ز ال � ��وزارات الأ ردن �ي��ة
طبقت درا�سة الباحث أ�مي��ن املعاين
امليدانية حول اجتاهات املديرين لدور
� إدارة املعرفة يف الأ داء الوظيفي.
�أما درا�سة زياد ال�صمادي وفرا�س
الروا�شدة امليدانية فتناولت حمددات
ال��ر��ض��ا واال� �س �ت �ق��رار ال��وظ�ي�ف��ي يف
م� ؤ�س�سة املوانئ يف الأ ردن.
وا�ستهدف الباحث عبد الكرمي عواد
ال ���شرك��ات ال�صناعية الأ ردن� �ي ��ة يف
درا�سته امليدانية لتحديد �أثر املرونة
الإ�سرتاتيجية يف حتقيق الأ ه��داف
الإ�سرتاتيجية.

وفد طالبي من «الأ ردنية»
� إىل النم�سا والت�شيك

اجلامعة  -غادرت جمموعة من طلبة ق�سم
هند�سة العمارة بكلية الهند�سة والتكنولوجيا
يف اجل��ام �ع��ة يف رح �ل��ة علمية � إىل النم�سا
وج�م�ه��وري��ة الت�شيك ب�ه��دف االط�ل�اع على
جزء من الرتاث احل�ضاري املعماري العاملي
واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة ب�شكل
يرثي املهارات العلمية وتطوير الإمكانيات
النظرية التي يتمتع بها الطلبة.

ويف هذا ال�صدد قدمت اجلامعة الت�سهيالت
ال�لازم��ة إلجن��اح الرحلة من خ�لال برنامج
ثقايف معماري يطلع عليه الطلبة وحتديدا
التطور التاريخي يف جمال روائ��ع العمارة
الأ وروبية.
وي�رشفعلىالرحلةالدكتورجودتالق�سو�س
والدكتور �سليم دحابرة من ق�سم هند�سة
العمارة يف كلية الهند�سة والتكنولوجيا.

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

رئي�س التحرير  :كمال فريج

الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

وات �خ��ذت ك��ل م��ن درا� �س��ة الباحثني
ف��ادي امل�شهراوي وخ��ال��د الزعبي،
ودرا� �س��ة الباحثني أ�ح�م��د ال�صفار
وحم�م��ود العجلوين وعبد النا�رص
ج� � � � ��رادات ال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة ال��ب��ن��وك
وامل �� �ص��ارف جمــــــا ًال للتطبيـــق،
حيث تناولت الأ ولـــــــــــى حمــــددات
ربحيـــــة البنوك الأ ردن�ي��ة يف الفرتة
بني .2006-1992
أ�م��ا ال��درا��س��ة الثانية ف��دارت حول
دور املناخ التنظيمي يف حتقيق الأ داء
الإبداعي وتعزيز القدرة التناف�سية
يف امل�صارف التجارية الأ ردنية � ،إقليم
ال�شمال  .

اجتماعيات

،،،

تهاين

· رزق ال�سيد جا�رس عبداملغني اخلياط املوظف يف
ق�سم الفزياء مبولود ا�سماه " زيد ".
· مت��ت خطوبة الزميل جهاد ف��ري��ج ،امل��وظ��ف يف
مكتب ال�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ،على الزميلة حنني
الكيايل من دائرة الإعالم والعالقات العامة .
· رزق ال�سيد أ�ك��رم ال�شدايدة امل��وظ��ف يف دائ��رة
املوارد الب�رشية ،و� إميان اخللف املوظفة يف كلية
اللغات الأ جنبية ،مبولودة �أ�سمياها "� إباء".
· متت خطوبة الزميل خملد البكر ،املوظف يف دائرة
الإعالم والعالقات العامة.
· مت��ت خ�ط��وب��ة ال���س�ي��د زاي ��د ال��دق ����س ،م��ن كلية
العلوم.

تعازي

· � إنتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيد احمد بي�ضون مدير
املطبعة ال�سابق
أالردن ـ عمـ ــان
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