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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 432أ�يلول 1430هـ ❖ رم�ضان  2009م ❖ املجلد الثالث والع�شرون

يف هذا العدد،،،

�أم اجلامعات بعد « »47عاما من العطاء
وا إلجناز وطموح متجدد

ا�ستعدادات ال�ستقبال � 3آالف طالب
جديد �. . .ص2
 500طالب يتوجهون �إىل النموذجية
� . . .ص2
م�ست�شفى اجلامعة ير�صد مالحظات
امل��ر���ض��ـ��ـ��ـ��ى وع��ائ�لات��ه��ـ��ـ��م حــول
خدماتــه � . . .ص3
���ص��دور تعليمات مركز التخطيط
و�إدارة اجلودة �. . .ص7

جاللة امللك ي�ضع حجر الأ �سا�س لكليات العقبة

اجلامعة -عندما تتحدث احلجارة اجلدران و�صفحات الكتب فتلك �شهادتها
وال�صخور والأ طاريف ،فتلك اكرب �شاهد على الع�رص بان ام اجلامعات «االردنية»
على عظمة الزمان واملكان .وعندما تنطق دالة التاريخ االردين على ال�شهادة
...تتمة �ص4

متكني � 35سيدة من زراعة حدائق منزلية منتجة
اجلامعة -قدمت اجلامعة دعم ًا مالي ًا لـ()35
�سيدة من �سكان لواء احل�سينية يف حمافظة معان
لتمكينهن من � إن�شاء وزراعة حدائق منزلية منتجة
خا�صة ب�أ�رسهن.
و�شاركت ال�سيدات يف دورة تدريبية متخ�ص�صة
نفذتها كلية الزراعة يف اجلامعة ،حيث متت
زراعة �أ�صناف متعددة من اخل�ضار والفواكه
يف باحات منازل امل�شاركات مب�ساعدة فريق
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الزراعة �ضم
الدكتور جمال �صوان والدكتور هاين ال�صعوب
وح�سني احلوامدة.

واطلع مقرر جلنة م�رشوع احل�سينية الدكتور
�سميح �أبو الراغب على بع�ض احلدائق املنزلية
م�شريا اىل �أهمية � إقامة هذه امل�شاريع الزراعية التي
ت�ساهم يف حت�سني دخل الأ �رسة الريفية واحلد من
الفقر والبطالة والتي تندرج �ضمن م�شاريع تنمية
املجتمع املحلي يف احل�سينية.
من جهته قال امل�رشف على امل�رشوع الدكتور
�صوان �أنه مت تزويد ال�سيدات امل�شاركات يف
امل�رشوع مبواد تلزم احلدائق املنزلية ومنها
خزان ماء وم�ضخة ري و�أنابيب ري وعدة للحديقة
املنزلية وبع�ض الأ �شتال الزراعية.
...تتمة �ص6

وقائع امل� ؤمتر ال�صحفي لرئي�س
جلنة تن�سيق القبول املوحد
اجلامعة  -اعلنت جلنة تن�سيق القبول املوحد
للجامعات االردنية الر�سمية يف ال�ساد�س من ايلول
قائمة ا�سماء الطلبة املر�شحني للقبول يف اجلامعات
احلكومية الر�سمية.
وق��ال رئي�س اللجنة ن��ائ��ب رئي�س اجلامعة
االردن �ي��ة ال��دك�ت��ور ��ص�لاح ج ��رار خ�لال امل��ؤمت��ر
ال�صحفي ال��ذي ح�رضه امل��دي��ر التنفيذي للجنة
ال��دك �ت��ور ع �م��اد � �ص�لاح وم�� ��دراء ال�ت���س�ج�ي��ل يف
اجلامعات الر�سمية ان اللجنة ت�سلمت اكرث من
 40الف طلب وبلغ عدد الطلبة املقبولني  29الفا
و 800طالب وطالبة.
وا�شار اىل ان قائمة الطلبة املقبولني توزعت
كما يلي االردنية  3375الريموك  3780وم� ؤتة
...تتمة �ص6

إ��ضاءات



الق�ضاة ال��ذي افتتح ال�ب��ازار على معرو�ضاته من
مواد غذائية ومتوينية و من�سوجات و�أ�شغال يدوية
وم�ستلزمات الأ �رسة من �أجهزة كهربائية و منزلية.
ولفت الدكتور الق�ضاة � إىل �أهمية فكرة البازار
الذي يدعم التعاون بني امل�ست�شفى و قطاعات املجتمع
املحلي وم� ؤ�س�ساته وجمعياته املختلفة للت�سهيل
على العاملني واملر�ضى وال��زوار واملراجعني وتلبية
احتياجاتهم الرم�ضانية خالل ال�شهر الف�ضيل.
وب�ين �أن ال�ب��ازار يدعم فئات و��شرائ��ح خمتلفة
يف املجتمع منها ذوو االحتياجات اخلا�صة والن�ساء
ال�ع��ام�لات يف امل���ش��اري��ع املنزلية وامل���ش��اري��ع املهنية
واليدوية الإنتاجية.
وح ���ضر اف �ت �ت��اح ال� �ب ��ازار ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ط��ب يف
اجل��ام �ع��ة وح���ش��د من امل �� �س �� ؤول�ين يف امل�ست�شفى
واملر�ضى واملراجعني.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ع��ادت الأ ��س�رة الإداري� ��ة يف
الدكتور الق�ضاة مفتتحاً البازار
امل�ست�شفى املر�ضى الذين يرقدون على �أ�رسة ال�شفاء
اجلامعة  -افتتح يف م�ست�شفى اجلامعة بازار
وج��اء ال�ب��ازار مب�شاركة أ�ك�ثر من  20م� ؤ�س�سة وهن�أت املر�ضى مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان الف�ضيل
رم�ضاين خ�يري ر�صد ريعه لتطوير غ��رف الأ طفال وعدد من ربات البيوت العامالت يف امل�شاريع الإنتاجية وقدمت لهم باقات زهـور.
وجتهيز غ��رف املر�ضى ودع ��م ال��وح��دات احلثيثة ال�صغرية.
وثمن املر�ضى هذه املبادرة التـي جت�سـد العالقـة
والأ مرا�ض املزمنة يف امل�ست�شفى.
واطلع مدير عام امل�ست�شفى الدكتور عبد الكرمي الطيبـة بينهم والعاملني يف امل�ست�شفى.

بازار خريي يف م�ست�شفى اجلامعة
ريعه لتطوير اخلدمة ال�صحية

ا�ستعدادات ال�ستقبال � 3آالف طالب جديد

اال�ستعدادات على قدم و�ساق ال�ستقبال الطلبة اجلدد

اجلامعة  -ت�ستعد اجلامعة ال�ستقبال طلبتها
اجلدد املتوقع �أن ي�صل عددهم � 3آالف طالب
وطالبة هذا العام.
ويف هذا ال�صدد ،تر�أ�س نائب رئي�س اجلامعة
لل�ش� ؤون الإدارية واملالية الدكتور ب�شري الزعبي
اجتماع ًا مو�سع ًا يف عمادة �ش� ؤون الطلبة �ضم
املر�شدين الأ كادمييني الذين ميثلون خمتلف كليات
اجلامعة ومعاهدها .
و�شدد الدكتور الزعبي على �أهمية العمل كفريق
متناغم خالل ا�ستقبال الطلبة الذين ميثلون خمتلف
�رشائح املجتمع ب�صورة تليق ب�سمعة اجلامعة
ومكانتها ،م�شري ًا � إىل دور جلان ا�ستقبال الطلبة يف
تقدمي اخلدمة املتميزة للطلبة و�أولياء �أمورهم.

وق � ��دم ال ��دك� �ت ��ور ال��زع��ب��ي ��ش�رح� � ًا ح��ول
مراحل عملية ا�ستكمال � إجراءات قبول الطلبة
وت�سجيلهم على امل ��واد � إىل �أن يتم تزويدهم
ب�أرقامهم وهوياتهم اجلامعية ،م� ؤكد ًا �أهمية
�أن تتم هذه ا إلج��راءات ب�رسعة وبدقة وكفاءة
عالية مع الرتكيز على ح�سن التعامل مع كافة
امل�شاركني فيها.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض بع�ض
اخلطوات الفنية التي �ست�سهم يف تذليل العقبات
�أمام الطلبة و�أولياء �أمورهم خالل مرحلة القبول
والت�سجيل للطلبة اجلدد التي من املتوقع �أن يتم
الإعالن عن موعدها فور الإعالن عن قائمة القبول
املوحد يف اجلامعات.

 500طالب يتوجهون �إىل
«النموذجية»

اجلامعة -توجه نحو  500طالب وطالبة �صباح
يوم احلادي والثالثني من �آب � إىل مقاعد الدرا�سة يف
املدر�سة النموذجية التابعة للجامعة.
وامل��در��س��ة ال�ت��ي �أن�شئت ع��ام  1982تعترب من
املدار�س الريادية التي �شكلت يف م�سريتها قوة فاعلة
لقطاع الرتبية والتعليم من خالل � إجراء بحوث تربوية
بالتعاون مع كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة.
وق��ال مدير ع��ام وح��دة املدر�سة يحيى ال�ضمور
عند بدء الطابور ال�صباحي � ،إن الإدارة لديها ر� ؤية
جديدة لتطوير منظومة التعليم يف املدر�سة وفق معايري
وم�ستويات تربوية متقدمة هدفها الأ �سمى بناء �أجيال
لديها القدرة على ر�سم مالمح امل�ستقبل الأ ردين.
و أ�� �ض��اف �أن � إدارة املدر�سة عملت مبكرا على
اال�ستعداد للعام ال��درا��س��ي اجل��دي��د حيث مت توفري
كادر تعليمي م� ؤهل وت�سليم الكتب املدر�سية املقررة
و�صيانة البنية التحتية للمدر�سة وحتديث ملختربات
احلا�سوب و�أنظمة املعلومات فيها.
وك�شف ال�ضمور عن ا�ستحداث م�سار التعليم
الثانوي لفرع الإدارة املعلوماتية � إىل جانب افتتاح
(� )5شعب جديدة يف مرحلة التعليم الأ �سا�سي.
على �صعيد ذي �صلة ،بني ال�ضمور � إجراءات املدر�سة
ملجابهة مر�ض انفلونزا اخلنازير من خالل ن�رش التوعية
بني الطلبة بالتعاون مع اجلهات املعنية يف باجلامعة.

إ��ضاءات



م�ست�شفى اجلامعة ير�صد مالحظات املر�ضى وعائالتهم حول خدماته

م�ست�شفى اجلامعة � ...صرح طبي عريق

اجلامعة -نفذ مكتب اجل��ودة والنوعية
يف م�ست�شفى اجلامعة درا ��س��ة علمية ر�صدت
مالحظات املر�ضى وعائالتهم حول م�ستوى
اخل��دم��ات ا ل���ص�ح�ي��ة وا ل �ع�لا ج �ي��ة ا مل �ق��د م��ة من
ا مل�ست�شفى .
و أ�ظ �ه��رت ن�ت��ا ئ��ج ا ل��درا ��س��ة ا ل�ت��ي �أعلنتها
� إدارة اجلامعة يوم احلادي والثالثني من �آب
وال �ت��ي تنفذ ك��ل �ستة ��ش�ه��ور ب�ه��دف حت�سني
م�ستوى اخلدمات� ،أن �أعلى م�ستوى ر�ضا من
قبل املر�ضى كان من ن�صيب �أطباء االخت�صا�ص
حيث بلغت الن�سبة  89باملئة ،ون�سبة الر�ضا
عن م�ستوى اخلدمات التمري�ضية املقدمة 87
باملئة.
وب�ي�ن��ت ا ل��درا ��س��ة ار ت�ف��ا ع� ًا وا ��ض�ح� ًا ح��ول
ر�ضا املر�ضى املراجعني للعيادات اخلارجية
يف امل�ست�شفى ب�شكل ع��ام حيث بلغت الن�سبة
 80باملئة ،ور�ضا �أهل املري�ض عنها  80باملئة

ور ��ض��ا ه��م ع��ن م�ستوى خ��د م��ات النظافة 77
باملئة.
كذلك بينت ار ت�ف��اع م�ستوى الر�ضا عن
ا خل��د م��ات ا ل���ص�ح�ي��ة ا مل�ق��د م��ة ل�ل�م��ر��ض��ى حيث
بلغت ن�سبة املر�ضى الذين ين�صحون �أهلهم
و �أ�صدقاءهم باملعاجلة يف م�ست�شفى اجلامعة
 91باملئة.
ور ك ��زت حم��اور ا ل��درا � �س��ة ع�ل��ى م�ستوى
ا ل��ر ��ض��ا ع��ن خ��د م��ات �شعبة ا لإد خ� ��ال ،وبيئة
امل�ست�شفى وغرفة املري�ض و خ��د م��ات الطعام
وا ل ���شراب والتغذية ومعاملة ا ل�ك��ادر الطبي
والتمري�ضي وا خل��د م��ات اجل��را ح�ي��ة وحقوق
املر�ضى وعائالتهم.
كما اهتمت الدرا�سة مبعرفة م�ستوى ر�ضا
املر�ضى يف ا ل�ع�ي��ادات اخلارجية جلهة حجز
املواعيد وتعامل مكاتب اال�ستعالمات والأ من
وا مل�ح��ا ��س�ب��ة وا ل�ك�ت�ب��ة وا ��س�ت�ق�ب��ال ال �ع �ي��ادات،

والرعاية التمري�ضية والأ ط�ب��اء وال�صيادلة،
وال ��وق ��ت امل �� �س �ت �غ��رق يف م �ع��ا م�لات ا مل �خ �ت�بر،
وم �� �س �ت��وى ن �ظ��اف��ة امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى وا خل ��د م ��ات
املقدمة لذوي االحتياجات اخلا�صة وا لإعاقات
احل��رك �ي��ة وم �� �س �ت��وى ر ���ض��ا أ�ه� ��ل و ع��ا ئ�ل�ات
املر�ضى واملراجعني.
وخ��ل�����ص��ت ال� ��درا � � �س� ��ة مب��ج��م��و ع��ة م��ن
ال �ت��و� �ص �ي��ات ت�ع�ل�ق��ت ب �� �ش �ك��اوى و م �ق�ترح��ات
املر�ضى وعائالتهم واملتعلقة ب�رضورة توفري
الأ دوي��ة وحت�سني اخلدمة الفندقية وخدمات
التغذية و � إعادة درا�سة مواعيد املر�ضى منع ًا
لالزدحام واالنتظار.
ي�شار � إىل �أن م�ست�شفى اجلامعة ح�صل
ق�ب��ل ع��ام�ين ع�ل��ى � �ش �ه��ادة ا آل ي� ��زو يف ا جل��ودة
وال �ن��وع �ي��ة ،ل�ي�ك��ون م��ن �أوا ئ� ��ل امل�ست�شفيات
احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي حت���ص��ل ع�ل��ى ه��ذه ا ل���ش�ه��ادة
العاملية.

رحلة علمية لطلبة
الهند�سة املعمارية

ور���ص��د ال��وف��د ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ب�ي�ئ��ي
الإيجابي وت�صميم �شبكات املوا�صالت وربطها
باملراكز احليوية للمواقع الأ كرث �شهرة معماريا
يف العا�صمة النم�ساوية.
وعرب نهر الدانوب قام الطلبة برحلة نهرية
ليتعرفوا على املن�ش�آت املدنية املحيطة بفينا وطرق
معاجلة م�شاريع البنية التحتية على النهر.
ك�م��ا زار الطلبة م��دي�ن��ة “�سالزبورغ” يف
النم�سا والتي �أدرجت �ضمن املدن املحافظ عليها
�ضمن قائمة اليون�سكو ،وعاين الطلبة �أ�ساليب
املحافظة على اخل�صائ�ص املعمارية.

ويف العا�صمة الت�شيكية ب��راغ اطلع الطلبة
على الأ �ساليب املعمارية التي تعود � إىل حوايل
�سبعة قرون ،وحللوا عنا�رصها ب�رصيا وعمليا،
الأ مر الذي ال يتوفر يف �أماكن �أخرى ،كما اطلع
الطلبة على روائع عمارة القرون الو�سطى وما
ارتبط بها من �أحداث و�شواهد معمارية.
وت �ع��رف الوفد على امل�ن�ت�ج�ع��ات العالجية
يف الت�شيك الأ ك�ث�ر �شهرة يف ال �ع��امل و�أ�ساليب
ت�صميمها وعلى التنوع الفريد يف اخل�صائ�ص
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال� ��ذي أ�ع� �ط ��ى مت �ي��زا ل�ت���ص��ام�ي�م�ه��ا
املعمارية.

اجلامعة  -زار وفد من طلبة ق�سم الهند�سة
املعمارية يف اجلامعة ك�ل ًا من النم�سا والت�شيك يف
الفرتة الواقعة بني  2009/8/26-18با�رشاف
الدكتور جودت الق�سو�س والدكتور �سليم دحابرة.
واطلع الوفد على معامل العا�صمة النم�ساوية
فينا ومراحل التطور التي مرت بها والتخطيط
احل�رضي الذي روعي فيه املواءمة بني الن�سيج
املعماري التاريخي والن�سيج احل�رضي.

تتمــات



«الأ ردنيــــــة» �أم اجلامعـــــــات  »47« ..عـــامــــا
من العطــــاء وا إلجنـــاز والطمـــوح الذي ال حدود له

رئي�س اجلامعة وجل�سة �أ�سرية مع الطلبة

اجلامعية االكادميية والتي ا�س�ست حلالة
من العلم غري م�سبوقة بدات ب  167طالبا
وطالبة عام  1962وهي اليوم تدخل عامها
ال�سابع واالربعني تظلل حتت لوائها 38
الف طالب وطالبة من خمتلف انحاء العامل.
وعندما يتحدث الكبار ،لي�س بالعمر فقط
البل باخلربة وعمق الت�أ�سي�س واالرتباط
بذلك املكان ،فانهم دالة اخلري الب�رشية
احلية التي عا�شت تلك التجربة وعا�رصتها
البل وا�س�ست ملفاهيم عديدة حولها تنب�ض
باحلياة واحلب واخلربة واال�صالة التي ال
تطالها يد الع�رص احلايل ،انه رئي�س اجلامعة
االول ..الدكتور نا�رص الدين اال�سد الذي
نطق بكلمات ال تخلومن الع�شق للمكان
والعودة الكرث من اربعني عاما م�ضت وك�أنه
يقلب اوراق التاريخ بيديه وعظمة خربته..
اال�سد  ..قال او�صي اجلامعة االردنية
باحلفاظ على اللغة العربية التي ا�صبحت
غائبة عن احلا�رض وحلت مكانها لغات
اخرى وك�أنه بتلك الكلمات ي�ضع و�صاية
التاريخ كله بني ايدي القائمني والطلبة

على امانة اللغة والتاريخ .وقال اعتز بذلك
املكان الذي خرج ع�رشات االالف من الطلبة
بخربات ا�ساتذة كبار ا�صبحت �سمعتهم
االكادميية جتذب الطلبة من كافة انحاء
العامل ليتلقوا العلم على مقاعد الدرا�سة يف
تلك اجلامعة االم ..وقال �ستظل االردنية
احل�صن املنيع احل�صني للغة واالكادميية
احلقة ولهوية اللغة العربية وعنوانها..
وخالفت اجلامعة االردنية العرف والتقليد
بايقاف ا�ساتذة بلغوا ال�سبعني عن العمل ودقت
جر�س اخلربات واال�صالة لي�ستدعي رئي�سها
احلايل الدكتور خالد الكركي بدافع الكيا�سة
واالحرتام والتقدير فئة من ه� ؤالء النخبة
ليعودوا اىل عملهم ولوب�صفة ا�ساتذة �رشف
ينهل الطلبة من علمهم وخرباتهم ما داموا
قادرين على العطاء والوقوف ب�صالبة امام
طلبة قد يفتقدون لذلك اجليل ان غيبهم القدر.
اجلامعة اعطت ومنت وتطورت وجتاوزت
اخلطوط احلمراء االيجابية بالعطاء
والتا�سي�س ملبادرات جريئة وهامة على
ا�صعدة كثرية وتبنت تا�سي�س مركز

لدرا�سات القد�س هواالول على م�ستوى
املنطقة لتوا�صل حديث اال�صالة والتاريخ
احلر والكلمة الوطنية ال�رشيفة التي تخرج
من رحم �رصح علمي ال اهداف له اوم�آرب
�سوى احلفاظ على بوتقة علمية رائدة
اريد لها ان حتمل ا�سم االردن .واليوم
واجلامعة االم حتت�ضن ذلك الكم من الطلبة
والتخ�ص�صات وتبدع وهي ت� ؤ�س�س لفرع يف
العقبة يحمل ر�سالتها بتخ�ص�صات ع�رصية
تتنا�سب وواقع احلياة ومتطلبات ال�سوق
تفتح اجلامعة بوابة التاريخ ب�رسعة لتعر�ض
ق�صتها التي بدات عام  ،1962حيث بد�أت
بـ  167طالبا وطالبة وكلية وهيئة تدري�سية
واحدة ،وميزانية قدرها  50697دينارا
وبحرم جامعي �ضم مبنيني �صغريين فقط.
وكربت الق�صة لت�ضم االن حوايل 38
�ألف طالب وطالبة ،وع�رشين كلية تتوزع
بني العلوم الإن�سانية والعلوم التطبيقية
والطبية� ،أحدثها كلية للدرا�سات العليا
للتن�سيق والإ�رشاف على برامج املاج�ستري
والدكتوراه.

تتمــات
معاهد ومراكز
ونه�ضت اجلامعة االم لت�ضم � ،إىل جانب
كلياتها ،معاهد ومراكز علمية يف جماالت
التدري�س والبحث والتدريب والت�أهيل
وخدمة املجتمع .حيث مت � إن�شاء املعهد
الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
ومعاهد العمل االجتماعي وا آلثار والبحوث
والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي ،كما
متت املوافقة على � إن�شاء معهد درا�سات
الإ�سالم يف العامل املعا�رص.
�أما على �صعيد املراكز العلمية فتتوىل
البحث وتقدمي اال�ست�شارات والتدريب
والت�أهيل ،ومنها :الوثائق واملخطوطات
واال�ست�شارات والثقايف الإ�سالمي والبحوث
والدرا�سات املائية .ومل تتوقف حالة
الطموح واحلراك على مدى �سنوات وعلى
تعاقب ر� ؤ�سائها حيث تو�سعت اجلامعة
يف براجمها الدرا�سية لرفد امل� ؤ�س�سات
الأ ردنية والعربية بكوادر م� ؤهلة ومدربة،
حيث بلغ عدد برامج الدكتوراه 30
برناجما ،واملاج�ستري  97برناجما،
والتخ�ص�ص العايل يف الطب وطب الأ �سنان
 17برناجما ،وبرامج الدبلوم �ستة برامج
هذا العام ،والبكالوريو�س  69برناجما يف
خمتلف التخ�ص�صات الأ كادميية.

�أردنية العقبة
وت��وج��ت اجل��ام �ع��ة اجن��ازات �ه��ا وك�برت
بحلة خمتلفة لتمتد عرب املحافظات وتت�سع
اف��اق �ه��ا ه��ذا ال �ع��ام ب ��إن �� �ش��اء ح��رم جامعي
جديد يف مدينة العقبة حيث يتوقع �أن تبد أ�
با�ستقبال ( )500طالب وطالبة هذا العام.
وب��و��شر مطلع ني�سان ع��ام  2009ب�أعمال
البناء لهذا ال�رصح اجلديد ال��ذي روع��ي يف
ت�صميمه وخم�ط�ط��ات��ه ال�ت�ك�ي��ف م��ع طبيعة
املنطقة ال�سياحية.
وك��ان��ت اجل��ام�ع��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ا�ستملكت
قطعة �أر�ض يف منطقة حيوية بلغت م�ساحتها
الإجمالية  437دومنا ،ومن املقرر �أن ي�ضم



احل��رم اجلامعي اجل��دي��د يف مراحله الأ وىل
خم�س كليات هي الإدارة والتمويل ونظم
وتكنولوجيا املعلومات وال�ع�ل��وم البحرية
وال �ل �غ��ات وال���س�ي��اح��ة وال�ف�ن��دق��ة ف�ضال عن
م��راك��ز بحثية منها م��رك��ز ت��دري��ب الطاقة
ال�ن��ووي��ة ال��ذي �سيقام ب��ال�ت�ع��اون م��ع هيئة
الطاقة النووية.
وت�أمل اجلامعة �أن تتو�سع يف مرحلة
الحقة ب� إن�شاء كلية للطب وم�ست�شفى
تعليمي وكليات للتخ�ص�صات الهند�سية
تخدم املنطقة والبلدان العربية املجاورة
وخا�صة اخلليج العربي.

انفتاح على العامل

وعلى �صعيد االنفتاح والتوا�صل مع
جامعات عربية وعاملية� ،أبرمت اجلامعة
حوايل ( )145اتفاقية ومذكرة تفاهم ركزت
على تبادل الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
و� إجراء الدرا�سات والبحوث العلمية
و� إ�شهار الربامج الدرا�سية.
كما بادرت اجلامعة � إىل الرتكيز على
«اللغات العاملية احلية» ،ف�أن�ش�أت كلية
اللغات الأ جنبية التي تعمل على ا�ستحداث
برامج درا�سية يف لغات �آ�سيوية كال�صينية
عام البحث العلمي
واليابانية والكورية ،ولديها خطط
ال�ستحداث برامج للغات الفار�سية والرتكية
وكان البحث العلمي واجنازاته هاج�س ًا والأ ردية.
لكل مطلع و��س��اع للطموح واالب ��داع حيث
خطاب� إعالميمدرو�س
�أن�شئت عمادة البحث العلمي تتوىل مهمة
دعم جهود �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
إلج��راء البحوث العلمية املتخ�ص�صة التي
ويف �سياق دعم مقومات � إيجاد خطاب
ت�سهم يف تطوير م� ؤ�س�سات الدولة الأ ردنية � .إعالمي مدرو�س اجنزت اجلامعة حزمة من
وك��ان ال�ع��ام اجل��ام�ع��ي  2008ـ م 2009الإجراءات �أولها � إ�صدار �صحيفة اليكرتونية
«ع ��ام ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي» � ،إذ ارت�ف�ع��ت ن�سبة (�أخبار اجلامعة الأ ردنية) ،وت�رشف عليها
خم�ص�صات البحث العلمي � إىل ( )%7من دائرة الإعالم والعالقات العامة.
وتعمل ال�صحيفة على ن�رش �أخبار
موازنة اجلامعة.
ويف هذا ال�صدد� ،أوفدت اجلامعة العام اجلامعة واملقاالت والدرا�سات والأ بحاث
احلايل جميع �أوائل الطلبة يف التخ�ص�صات والتحليالت والأ ن�شطة الثقافية والفكرية
الأ كادميية للح�صول على درجتي املاج�ستري وت�سلط ال�ضوء على «ذاكرة اجلامعة».
كما �أطلقت اجلامعة � إذاعتها التي بد�أت
والدكتوراه من جامعات عاملية ،حيث بلغ
بثها التجريبي على تردد .FM94,9
عدد املوفدين لهذا العام ( )300موفد.
وتعمل طواقم متخ�ص�صة للبدء ببث
ومل تقف اجلامعة عند احلد االكادميي
بل ا�س�ست حلالة دميقراطية غري م�سبوقة برامج تركز على الن�شاطات ال�شبابية
تراكمت املطالبات مبنهجتها �سنوات طواال واجلامعية والوطنية املختلفة قريبا.
وكانت �أبرز االجنازات التي حتققت على
ويف هذا ال�صدد ،يتوقع �أن تبد أ� اجلامعة
�صعيد الً�ش�أن الطالبي ،يف �سياق تعزيز ببث ف�ضائيتها بالتعاون مع م� ؤ�س�سات
امل�سرية الدميقراطية � ،إجراء انتخابات � إعالمية متخ�ص�صة يف ن�رش ما يدور داخل
احتاد الطلبة على �أ�سا�س االنتخاب رحاب اجلامعة من �أن�شطة علمية وثقافية
املبا�رش والكامل «الحتاد جمل�س طلبة وفنية وريا�ضية.
اجلامعة» ليكون الهيئة التي ت�رشف على
و� إىل ج ��ان ��ب ذل � ��ك ت� ��� �ص ��در اجل��ام �ع��ة
الن�شاط الطالبي ،وليعمل على تن�شيط مطبوعات ومن�شورات �أبرزها جريدة �صوت
اجل�سم الطالبي ون�رش الوعي ال�سيا�سي الطلبة ون�رشة �أخبار اجلامعة الأ �سبوعية
واالجتماعي والثقايف والرتبوي داخل و«املجلة الثقافية» و«جملة أ�ق�لام جديدة»
املتخ�ص�صتان يف احلياة الثقافية والفكرية.
احلرم اجلامعي.

تتمــات



متكني � 35سيدة على زراعة حدائق منزلية منتجة

اجلامعة ومتكني املر�أة يف الزراعة

و�أ�ضاف �أن اجلامعة تقوم مبتابعة � إنتاج هذه
احلدائق وتزويد ال�سيدات امل�شاركات يف امل�رشوع
بالتعليمات الفنية والتدريب العملي على طرق
الإنتاج واحل�صاد والتجفيف والتخزين.
بدورهن �أعربت م�شاركات يف امل�رشوع عن
تقديرهن للجامعة للدعم ال��ذي قدمته لهن كما
�أعربن عن �أملهن يف جناح هذا امل�رشوع ومتكينهن
من � إقامة جمعية تعاونية زراعية لتتوىل ت�سويق
الفائ�ض م��ن ا إلن �ت��اج و�إق��ام��ة �صناعات غذائية
للمنتج.
على ال�صعيد ذات��ه ،تعتزم اجلامعة �صيانة
�سكن معلمات مدر�سة احل�سينية ال�شاملة للبنات.
ويف هذا ال�صدد ،بحث الدكتور �أبو الراغب
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م��دي��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م للبادية
اجل�ن��وب�ي��ة �إب��راه �ي��م خ�ل�ي�ف��ات تنفيذ ن�شاطات
تربوية ت�شارك فيها كلية العلوم الرتبوية يف
اجلامعة.

وقائع امل� ؤمتر ال�صحفي لرئي�س جلنة تن�سيق القبول املوحد

جلنة تن�سيق القبول تعلن قوائم الطلبة املقبولني

 3487وجامعة العلوم والتكنولوجيا 2689و�آل
البيت  1566والها�شمية  4691و البلقاء التطبيقية
 4398واحل�سني بن طالل  3751والطفيلة التقنية
 2124مبينا انه مت قبول  511طالبا وطالبة زيادة
على العدد املقرر ب�سبب ت�ساوي املعدل.
وقال ان عدد املقاعد ال�شاغرة  1455مقعد ًا
موزعة على اربع جامعات هي م� ؤتة  327واحل�سني
بن طالل  575والبلقاء التطبيقية  228والطفيلة
التقنية  425مقعدا .
وا�شار اىل ان هناك ارتفاعا عاما يف احلدود
الدنيا لعالمات القبول ويف �سائر التخ�ص�صات

ومب�ع��دل يزيد ع��ن عالمة مقارنة بالعام املا�ضي
م�ضيفا ان احل��د االدن��ى للقبول يف كلية الطب يف
اجلامعة االردنية  98باملائة بينما العام املا�ضي
كان 3ر 97باملئة.
ودع � ��ا ج � ��رار ال �ط �ل �ب��ة امل �ق �ب��ول�ين م��راج �ع��ة
اجلامعات التي قبلوا فيها ب�أ�رسع وقت ممكن،
مبين ًا �أنه مينع االنتقال من جامعة اىل اخرى او
من تخ�ص�ص اىل اخر.
وتوقع ان يقرر جمل�س التعليم خالل اجلل�سة
املقبلة معدل  79او  80باملائة للطلبة ممن ا�ساءوا
االختيار والذين �سيتم قبولهم يف املقاعد ال�شاغرة

يف خمتلف اجلامعات الر�سمية.
واو�� �ض���ح ان ب��ام �ك��ان ال �ط �ل �ب��ة ال��راغ �ب�ين
اال�ستف�سار ع��ن ال�ق�ب��ول واالج � ��راءات املتعلقة
بت�سجليهم ميكنهم االت�صال على هاتف اللجنة
 5300500من ال�ساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
ال�ساعة ال�ساد�سة.
م��ن جهة اخ��رى انتهت عملية تقدمي طلبات
التج�سري اىل اجل��ام�ع��ات بح�سب رئي�س اللجنة
الدكتور �صالح جرار الذي �أكد انه ال متديد لفرتة
التقدمي وان قائمة التج�سري �ستعلن يف وقتها
املنا�سب.

قرارات



�صدور تعليمات مركز التخطيط و�إدارة اجلودة

اجلامعة الأ ردنية موئل ال�صاحلني واجلادين

اجلامعة  -ا�صدر جمل�س عمداء اجلامعة
تعليمات مركز التخطيط و� إدارة اجل��ودة يف
اجلامعة الذي يعتبـر و حـدة فنية وا�ست�شارية
وبحثية متخ�ص�صة.
ويهدف املركز � إىل تعميم التجارب اجليدة
وال �ن��اج �ح��ة يف جم ��االت ا ل�ت�خ�ط�ي��ط واجل ��ودة
امل �ع �م��ول ب �ه��ا و ط �ن �ي � ًا و ع��ا مل �ي � ًا و ت �ط �ب �ي �ق �ي � ًا يف
م �� �س �ت��وي��ات ا لإدارات الأ ك��اد مي��ي��ة ا مل�خ�ت�ل�ف��ة
واالرت � �ق� ��اء ب� ��ا إلج� ��راءات وا ل �ت �ط �ب �ي �ق��ات � إىل
امل���س�ت��وي��ات ا ل�ع��ا مل�ي��ة ا مل�م��ا ث�ل��ة و ن���شر و جت��ذ ي��ر
ث�ق��اف��ة التخطيط واجل ��ودة ل��دى ا ل�ع��ا م�ل�ين يف
اجلامعة وخارجها وتر�سيخ مفاهيم التطوير
والتحديث فيها ،وم�ساعدة الكليات واملعاهد
وامل ��راك ��ز يف اجل��ا م �ع��ة ع �ل��ى ت�ب�ن��ي �إج� ��راءات
و�سيا�سات اجلودة.

كما يهدف املركز اىل امل�ساهمة يف ح�صول
اجل��ا م �ع��ة ع �ل��ى � �ش �ه��ادات اال ع �ت �م��اد و��ض�م��ان
اجلودة املحلية والعاملية التي تخدم ر�سالتها
وحتقق �أهدافها.
وت�شجيع املبادرات واالبتكارات اجلديدة
يف جمال التخطيط و � إدارة اجلودة.
و ت��و ث �ي��ق ا جن� ��ازات اجل��ا م �ع��ة يف جم��االت
البحث العلمي وا مل �ي��داين والتعليم و��ش�� ؤون
ا خل��ر ي �ج�ين و ع�لا ق��ات اجل��ا م �ع��ة ا ل��دول �ي��ة وم��ا
يتبع ذ ل��ك من تخطيط ا�سرتاتيجي لدعم هذه
االجنازات وتطويرها.
و ي �ت �ط �ل��ع املركز اىل � إن� ��� �ش ��اء ال ��دوائ ��ر
وا مل �ك��ا ت��ب ا مل�ت�خ���ص���ص��ة يف اجل��ا م �ع��ة إلب���راز
ن�شاطاتها وتوثيق منجزاتها لتتما�شى مع
التطلعات امل�ستقبلية لها يف هذه املجاالت.

�إلغاء حفالت ا إلفطار

مركز لتنمية املجتمع
املحلي يف معان

اجلامعة  -ق��رر رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي للعام ال�ث��اين على ال�ت��وايل � إلغاء
حفالت الإفطار التي كانت اجلامعة تقيمها خالل
�شهر رم�ضان املبارك.
وق ��رر ال��دك�ت��ور ال�ك��رك��ي حت��وي��ل الأ م ��وال
املخ�ص�صة ل�ه��ا � إىل ��ص�ن��دوق ال�ط��ال��ب الفقري
و� �ص �ن��دوق امل��ر� �ض��ى يف م�ست�شفى اجل��ام�ع��ة
الأ ردنية.

اجلامعة  -تتجه النية لدى اجلامعة لإن�شاء
مركز لتنمية املجتمع املحلي يف لواء احل�سينية يف
حمافظة معان بعد جناح م�شاريع تنموية و خدمية
نفذتها اجلامعة يف اللواء .
وخ�ص�صت اجلامعة مبلغ (� )50ألف دينار
لدعم امل��رك��ز و � إن�شاء مكتبة عامة خلدمة أ�ه��ايل
احل�سينية و املناطق املحيطة بها.

وو�ضع �أهداف و�سيا�سات �ضمان اجلودة
و�آليات وبرامج تنفيذها وتطويرها ب�صورة
حمددة.
وبح�سب التعليمات يكون للمركز جمل�س
ي�سمى جمل�س املركز يتكون من ت�سعة �أع�ضاء
م��ن بينهم م��دي��ر امل��رك��ز يعينهم الرئي�س بعد
اال�ستئنا�س بر�أي جمل�س العمداء ملدة �سنتني
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د وي�خ�ت��ار ا ل��ر ئ�ي����س م��ن بينهم
رئي�س ًا للمجل�س ويف حال غياب رئي�س املجل�س
يُكلف الرئي�س أ� ح��د �أع�ضاء املجل�س �أو أ� ح��د
ال�ع��ام�ل�ين يف ا جل��ام�ع��ة ل�ل�ق�ي��ام باخت�صا�صات
ومهام رئي�س املجل�س.
ووف �ق��ا للتعليمات ي�ت��وىل ا مل�ج�ل����س � إق��رار
خطـة ع�م��ل امل��رك��ز مب��ا فيها ع�ق��د االت�ف��ا ق�ي��ات
التي يعقدها مع اجلهات املختلفة ،ومناق�شة
م ��وازن� �ت ��ه ورف� �ع� �ه ��ا � إىل ا ل ��ر ئ� �ي� �� ��س ل �ل �� �س�ير
ب� إجراءاتها ح�سب الأ �صول وتهيئة التقرير
ال���س�ن��وي ع��ن ع�م��ل امل��ر ك��ز وو � �ض��ع خ�ط��ة عن
التطلعات امل�ستقبلية له.

�أبو كركي
رئي�سا للجنة
العطاءات املركزية

د .جنيب �أبو كركي

ا جل��ا م��ع��ة  -ق ��رر ر ئ �ي ����س ا جل��ا م �ع��ة
الدكتور خالد الكركي تعيني الدكتور
جن� �ي ��ب أ� ب � � ��و ك� ��ر ك� ��ي ر ئ� �ي� ��� �س ��ا ل �ل �ج �ن��ة
العطاءات املركزية يف اجلامعة.
والدكتور �أبو كركي يعمل �أ�ستاذا
يف ق���س��م ا جل �ي��و ل��و ج �ي��ا يف ا جل��ا م �ع��ة م�ن��ذ
ف �ت�رة ط��و ي��ل��ة و ل� ��ه م� �� ؤل� �ف ��ات و ب��ح��وث
ودرا � �س��ات ع�ل�م�ي��ة و ب�ح�ث�ي��ة م�ت�خ���ص���ص��ة
� إىل ج��ا ن��ب ع���ض��و ي�ت��ه يف ج�م�ع�ي��ات علمية
حملية وعربية ودولية.

إ��صدارات



العالمة العزيزي وجهوده يف توثيق �أعالم الأ دب والفكر
ال� �ع ��زي ��زي( )2004-1903وج �ه��وده يف توثيق
�أعالم الأ دب” الذي �أعده وحققه الدكتور �أ�سامة
يو�سف �شهاب الأ �ستاذ امل�ساعد يف مركز اللغات يف
اجلامعة.
وج ��اء يف مقدمة ال�ك�ت��اب ال ��ذي و��ص��ل ع��دد
�صفحاته�545صفحة م��ن ال�ق�ط��ع امل�ت��و��س��ط ان
العزيزي ترك ب�صمات وا�ضحة وم�رشقة يف تاريخ
االردن كما خلف ارث�� ًا �ضخم ًا يحق للأ ردنيني
جميعا ان ي�ف�خ��روا ب��ه ،رح��ل ال�ع��زي��زي بعد ان
ا�سهم يف اثراء املكتبة االردنية والعربية بالعديد
اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي يف من الكتب والبحوث والدرا�سات وعلم اجيا ًال من
اجلامعة كتاب بعنوان «العالمة روك�س بن زايد املثقفني واالداب الذين ي�شار اليهم بالبنان.

عدد جديد من املجلة الأ ردنية يف التاريخ والآ ثار
من املجلد الثالث للمجلة الأ ردنية للتاريخ والآثار
وه��ي جملة ف�صلية علمية عاملية حمكمة ت�صدر
باللغتني العربية واالجنليزية وير�أ�س حتريرها
عميدها الأ �ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت.
وت� �ن ��اول ��ت امل �ج �ل��ة ال��ت��ي ت �ق��ع يف ( )200
�صفحة من القطع الكبري جمموعة من االبحاث
والدرا�سات القيمة حيث تناول الباحثان حممد
الن�رصات و�سالمة النعيمات «امل�صادر التاريخية
ل��درا� �س��ة ت��اري��خ ج �ن��وب الأ ردن خ�ل�ال ال �ف�ترة
البيزنطية(636-324م) «.
وق � ��دم ال��ب��اح��ث ل� � �� ؤي �إب ��راه� �ي ��م ب��واع �ن��ة
درا�� � �س � ��ة ب� �ع� �ن ��وان “يحيى ب� ��ن أ�ب� � ��ي ط ��يء
اجلامعة � -صدر عن وزارة التعليم العايل م� ؤرخا” ,كما عر�ض حممود حممد الروي�ضي
والبحث العلمي واجلامعة الأ ردنية العدد الثاين لـ”عماد ال ��دي ��ن أ�ح� �م ��د ب ��ن امل �� �ش �ط��وب و أ�ث���ر

درا�سات يف تاريخ الأ ردن االقت�صادي واالجتماعي
اجلامعة� -صدر عن الدائرة الثقافية لأمانة
عمان ال�ك�برى ك�ت��اب( درا� �س��ات يف ت��اري��خ الأردن
االقت�صادي واالجتماعي ،للدكتورة هند ابو ال�شعر
مديرة مكتبة اجلامعة الأردنية ودار الن�رش .ويقع
الكتاب يف � 392صفحة من القطع املتو�سط ،وي�ضم
درا�سات متخ�ص�صة يف تاريخ الأردن ،تتناول املرحلة
الواقعة ما بني �سنوات 1894و 1938م ،تناولت
فيه الأديبة والأكادميية �أبو ال�شعر درا�سات لق�صبة
ال�سلط مطلع عهد �إم��ارة �رشقي الأردن من خالل
�سجالتها البلدية (1924-1923م) وق�صبة مادبا

من خالل �سجالت البلدية(1932-1927م) و�أولت
اهتمام ًا كبري ًا ل�سجالت ال�رضائب وملكية الأر�ض
لدرا�سة ق�صبة اربد وقرية حوارة ،وانهت درا�ساتها
باعتماد عقود الزواج مابني عامي 1938-1928م
م�صدر ًا لدرا�سة الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
لق�ضاء عجلون ،وتتميز هذه الدرا�سات با�ستخدام
م�صادر جديدة غري م�سبوقة ،وبالرتكيز على ملكية
الأر�ض وال�رضائب ،وباملنهجية الدقيقة التي تقوم
على الإح�صاءات واال�ستعانة باحلا�سوب جلدولة
وحتليل املعلومات وتنظيمها يف ج ��داول بيانية

العالم والعالقات العامة .اجلامعة أ
الردنية
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة إ

رئي�س التحرير :كمال فريج

الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

ت� � � �ن � � ��اول ال � �ف � �� � �ص� ��ل الأ ول ت� �ع ��ري� �ف ��ا
ب� ��ال � �ع� ��زي� ��زي؛ ن�����س��ب��ه ووالدت� � � � ��ه وع�ل�اق� �ت ��ه
ب ��ال� ��� �ص� �ح ��اف ��ة،وت� �ن ��اول ��ه م��ع��ل��م��ا وح �ك �ي �م��ا
وتطرق الف�صل الثاين � إىل عالقة العزيزي بالأ ب
ماري الكرملي ،وب� إيليا �أبو ما�ضي والرميثي،
كما تطرق � إىل مكتبته ،وم� ؤلفاته وتناوله ناقدا
وعرج على ارتباطه بالثقافة.
و ع��ر���ض ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث أ�ع �ل�ام ال�ع��زي��زي
وتوجهاته الأ دبية.
أ�م��ا الف�صل ال��راب��ع ف�ق��دم ت��راج��م املحدثني
(اخلالدين) ،بينما تناول الف�صل اخلام�س تراجم
القدماء(اخلالدين).
يذكر �أن روك�س العزيزي من أ�ب��رز املثقفني
العرب الذين غا�صوا قي تاريخ وطنهم وتراثه
فكان � إغراقه يف املحلية هو طريقه للعاملية.
ح��رك��ات ع���ص�ي��ان��ه ع �ل��ى � �س�لاط�ين ب �ن��ي أ�ي ��وب
وم �ل��وك �ه��م(619-590ه �ـ1222-1193/م ».
ب�ي�ن�م��ا ت�ط��رق��ت ال�ب��اح�ث��ة ه�ن��د أ�ب ��و ال���ش�ع��ر � إىل
“ن�ش�أة ب�ل��دي��ة ال�� ��زرق�� ��اء(1928/12/1م-
1934/5/19م) �أول �سجل ملقررات املجل�س
البلدي م�صدرا».
م ��ن ج��ان��ب آ�خ� ��ر ج� ��اءت درا�� �س ��ة ال �ب��اح��ث
خ��ال��د أ�ح� �م ��د دغ �ل ����س يف ا آلث� � ��ار حت ��ت ع �ن��وان:
“ت�صوينة ال�ع���صر ال�ب�رون ��زي امل�ب�ك��ر ال�ث��اين
( 27500-2900ق.م) يف خ��رب��ة ال��راح��وب
�شمال الأ ردن” بينما �سلط الباحثان مهدي عبد
العزيز وح�سني القدرة ال�ضوء على “ الت�رشيع
النبطي :أ�ع��راف متداولة �أم قوانني م��دون��ة؟ «.
أ�م��ا درا� �س��ة الباحثني مي�سون ال�ن�ه��ار وجفري
كالرك فجاءت باللغة الإجنليزية بعنوان”الع�رص
احلجري القدمي يف الأ ردن».
و� إح�صائية لتحليل تطور املجتمع الأردين منذ �أواخر
العهد العثماين حتى انتهاء مرحلة ت�سوية الأرا�ضي
يف �إم ��ارة �رشقي الأردن .ويعترب الكتاب طرح ًا
جديد ًا للدرا�سات التاريخية التي تتناول م�صادر
جديدة حملية يف � إطار منهجية تقوم على م�صداقية
لتغي الأحوال االقت�صادية �ضمن
الأرقام وحتليلها رّ
الظواهر االجتماعية وقد �أو�ضحت الباحثة منهجها
يف مقدمة الكتاب بقولها �( :إن ن�رش كتاب جديد يف
الدرا�سات التاريخية ي�صبح حجة علينا �أن مل يكن
منهجي ًا ومو�ضوعي ًا وي�ضيف جديد ًا � إىل املعرفة
والفكر ،وهو التحدي الذي يواجهنا اليوم وي�ضعنا
�أمام م�س� ؤولياتنا).
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