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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة ا ألردنية ٭ العدد  435٭ ذو القعدة  1430هـ ٭ ت�شرين ا ألول ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

الأ مري رعد ي�شارك يف لقاء تقييم
الأ �شخا�ص املعوقني

يف هذا العدد

،،،

خ��ب��ـ��ـ��ـ��راء �أمل��ـ��ـ��ـ��ـ��ان ي�����ش��ي��دون
"الردن��ي��ة" يف �ش� ؤون
بتجربة أ
الطاقــة � 000ص 2
 2500طالــــب عربـــــي و�أجنبي
م��ـ��ـ��ـ��ن  62دول����ة ي��در���س��ون يف
اجلامعة � 000ص 2
امل�شاركــــون يف م� ؤمتـــر التعريب
"الردنية" �000ص 2
يزورون أ

الداعية النابل�سي
ي�ستعر�ض دالئل
الإ عجاز يف
القر�آن

«الأ ردنية» ت�شرع �أبوابها لكل فئات املجتمع

اجلامعة  -ك�شف رئي�س املجل�س
الأ على ل�ش� ؤون الأ �شخا�ص املعوقني
�سمو الأ م�ير رع��د بن زي��د �أن العمل
يجري على �إط�لاق معاي ِري االعتما ِد
اخل��ا���ص ل�برام��ج ا إلع��اق��اتِ العقلي ِة

والنمائي ِة وبرامج الت�شخي�ص التي
ي�ج��ري متابعة تطبيقها واالل �ت��زام
بها.
و�شدد �سموه ،يف اللقاء التح�ضريي
ال � �ث� ��اين ل� �ل� �م� ��ؤمت ��ر الأ ول ح ��ول

الإ�سرتاتيجية الوطنية للأ �شخا�ص
امل�ع��وق�ين تقييم الأ داء وامل�ن�ج��زات
للمرحلة الأ وىل ( )2009 -2007يف
اجلامعة يف الثاين ع�رش من ت�رشين
الأ ول على �أن ق�ضي َة ا إلع��اق��ة باتت
 .....تتمة �ص 3

خرباء يناق�شون م�صادر الطاقة
اجل���ام���ع���ة  -أ�خ � �ت � �ت� ��م خ �ب��راء
وم�ت�خ���ص���ص��ون و أ�ك ��ادمي� �ي ��ون من
الأ ردن و أ�مل��ان�ي��ا يف ال�ث��اين ع�رش من
ت�رشين الأ ول اجل��اري يف اجلامعة
أ�ع�م��ال «ال��ور��ش��ة الأ ردن �ي��ة الأ ملانية
ال�ث��ان�ي��ة يف جم��ال ال�ط��اق��ة وال��وق��ود
احل�� �ي� ��وي» ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا م��رك��ز

الطاقة وق�سم الهند�سة امليكانيكية
يف اجل��ام �ع��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع جامعة
«ايرالجنن» وهيئة البحوث الأ ملانية.
و�أ�شاد نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�ضياء الدين عرفة الذي افتتح �أعمال
الور�شة بالتعاون العلمي القائم بني
الأ ردن و أ�مل��ان�ي��ا م ��ؤك��د ًا �أهمية عقد

هذه الور�شة التي تتيح الفر�ص �أمام
الأ ردن� �ي�ي�ن ل�لاط�لاع ع�ل��ى التجربة
الأ ملانية املتقدمة يف ميادين البحث
عن م�صادر جديدة للطاقة.
وا�ستعر�ض الدكتور عرفة اجلهود
التي تقوم بها اجلامعة لتنمية البحث
العلمي املتخ�ص�ص  .....تتمة �ص 3

اجلامعة� -ألقـى داعيـــــة � إ�ســـــالمي
حما�ضـــــــــرة يف اجلامعة بعنـــــــوان
(ويف �أنف�سهـم �أفــــال يب�رصون) عـــرج
خاللهــــا على الدالئــــل العلميـــة التي
تقود ملعرفة اخلالق.
وح�ض الدكتور حممد راتب النابل�سي
الطلبة ،يف مدرج احل�سن بن طالل،
على اتباع العلم ملعرفة اخلالق حق
معرفته ،من خالل جتليات وجوده
يف خلقه.
وا�ست�شهد الداعية النابل�سي بدرا�سة
لعامل من االحت��اد ال�سوفيتي �أثبت
فيها �أن الأ ر�ض خالل دورانها حول
ال�شم�س تزيد من �رسعتها وتن�شئ
ق��وة ن��اب��ذة ت�ساوي ال�ق��وة اجلاذبة
ل��دى ال�شم�س ،ك��ي ال جُت��ذب � إليها
وبالتايل تتبخر خالل ثانية.
 .....تتمة �ص 4

وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود



خرباء �أملان ي�شيدون بتجربة
«الأ ردنية»
يف �ش� ؤون الطاقة

اجلامعة � -أطلع نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�ضياء الدين عرفه خالل لقائه يف مكتبه يف الرابع
ع�رش م��ن ت�رشين الأ ول اجل ��اري أ�ع���ض��اء الوفد
الأ ملاين امل�شارك يف «الور�شة الأ ملانية االردنية الثانية
يف جم��ال الطاقة وال��وق��ود البديل» الوفد ال�ضيف
على التطورات التي �شهدتها اجلامعة وعالقتها
باجلامعات الأ ملانية.
و�ضم الوفد ع��دد ًا من اخل�براء والأ ك��ادمي�ي�ين من
جامعة «ايالجنن» وهيئة البحوث الأ ملانية.
وثمن الدكتور عرفة امل�شاركة الفاعلة للوفد الأ ملاين
يف الور�شة التي نظمها مركز الطاقة يف اجلامعة
م�شيد ًا بتجربة �أملانيا يف ميادين البحث عن م�صادر
جديدة للطاقة.
وعر�ض اجلهود التي تقوم بها اجلامعة من خالل
الرتكيز على البحث العلمي يف جم��االت تطوير
م�صادر الطاقة خ�صو�ص ًا املتجددة منها.

م��ن جهة ثانية اطلع �أع�ضاء ال��وف��د على م�شاريع
ال�ت�ج��ارب العلمية يف جم��االت ت��وف�ير ال�ط��اق��ة التي
ينفذها مركز الطاقة ومنها الكفترييا ال�شم�سية
وال�شارع البيئي.
وا�ستمع الوفد � إىل �رشح قدمه مدير املركز الدكتور
�أحمد ال�سالمية حول دور الكفترييا ال�شم�سية التي
تعترب الأ وىل يف ال�رشق الأ و�سط يف توعية الطلبة
برت�شيد الطاقة و�إج��راء التجارب العلمية فيما
اطلع على ال�شارع البيئي ال��ذي يُنار با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية التي تولد طاقة كهربائية لإنارة
ال�شارع الذي يبلغ طوله حوايل ( )3كم ويعترب من
التجارب الناجحة يف توفري الطاقة الكهربائية.
و أ�� �ش��اد ال��وف��د الأ مل���اين ب�ه��ذه ال�ت�ج��ارب العلمية
الناجحة التي ت�سهم يف �إط�لاق م�شاريع مهمة يف
تر�شيد الطاقة و� إيجاد م�صادر بديلة لها يف ظل
عدم ثبات �أ�سعار الطاقة على امل�ستوى العاملي.

امل�شاركون يف م� ؤمتر
التعريب يزورون
«الأ ردنية»

اجلامعة  -زار امل�شاركون يف « �أعمال م� ؤمتر
تعريب العلوم الطبية الأ ردين العربي الأ ول» يف
اخلام�س ع�شـر مـن ت�رشين الأ ول اجلامعة.
ورحب مدير ا إلع�لام والعالقات العامة كمال
فريـج بالوفــــود امل�شاركـة يف امل�ؤمتـــــر مبنا�سبة
زيارتهم اجلامعة م�شيد ًا بجهودهم الرامية � إىل
� إبراز دور اللغة العربية يف العلوم الطبية.
و�أعرب رئي�س امل� ؤمتر الدكتور احمد اجلابري
عن تقديره للجامعة على م�شاركتها الفاعلة يف
� إجناح �أعمال امل� ؤمتر م�شيد ًا بتجربة اجلامعة يف
تنظيم املنتديات التي تقام على جميع الأ �صعدة
املحلية والعربية والدولية وتتناول �شتى العلوم
الإن�سانية.

اجل��ام�ع��ي  2010/2009بلغ ( )2500طالب
وطالبة من ( )62دولة يف العامل.
و أ�ب��رزت الإح�صائية �أن الطلبة وف��دوا من دول
القارات اخلم�س � إ�ضافة � إىل جميع الدول العربية
توزعوا بواقع ( )1956على برامج البكالوريو�س
و( )446يف برامج الدرا�سات العليا واملاج�ستري
والدكتوراه والدبلوم املهني.
و أ�ظ�ه��رت الإح�صائية �أن هناك اق�ب��ا ًال من طلبة
الدول الأ جنبية على الدرا�سة يف اجلامعة خا�صة
من الواليات املتحدة الأ مريكية واليابان � إ�ضافة
� إىل بروناي وبريطانيا وماليزيا وكندا وكوريا.
وبينت الإح�صائية كذلك �أن الطلبة العرب توزعوا
على كافة ال��دول العربية وكانت الن�سبة الأ ك�بر
للعراق واململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني
واليمن والكويت وعمان و�سوريا.
وتقدم اجلامعة له� ؤالء الطلبة اخلدمات الالزمة
التي ت�ساعدهم على تذليل العقبات التي تواجههم
هي اجلامعة الأ م التي ي�أوي �إليها طلبة العامل
خ�لال م�سريتهم الدرا�سية وت�سهيل اندماجهم
يف املجتمع الأ ردين ع��ن ط��ري��ق ب��رام��ج موجهة
اجل��ام��ع��ة  -أ�ع� � ��دت دائ� � ��رة �� �ش� �� ؤون ال�ط�ل�ب��ة � إح�صائية بينت �أن عدد الطلبة الوافدين الدار�سني لهم تعدها وت�رشف عليها دائ��رة �ش� ؤون الطلبة
ال��واف��دي��ن ب�ع�م��ادة � �ش �� ؤون الطلبة يف اجلامعة يف خم�ت�ل��ف ك�ل�ي��ات اجل��ام �ع��ة وم �ع��اه��ده��ا للعام الوافدين بعمادة �ش� ؤون الطلبة.

 2500طالب عربي و�أجنبي
من  62دولـــة يدر�ســــون يف اجلامعـــة

تتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات



الأ مري رعد ي�شارك يف لقاء تقييم الأ �شخا�ص املعوقني
�أولوي ًة وطني ًة منذ �أن �أمر جاللة امللك
عبد اهلل الثاين بو�ضعِ الإ�سرتاتيجية
ـــــــــــا�ص املعوقني
ِ
الوطنيـــــــ ِة للأ �شخ
(.)2015-2007
وجاء ال�ل�ق��اء ،ال��ذي ح���ضره �سمو
الأ م�ير مرعد بن رعد و نائب رئي�س
اجلامعة الدكتور �صالح جرار وعدد
من عمداء الكليات واملعاهد العلمية،
يف �إط ��ار التح�ضري للم� ؤمتر ال��ذي
ينظمه املجل�س برعاية ملكية يومي
 23و 24ت�رشين ثاين املقبل ،بهدف
م��راج�ع��ة م�ن�ج��زات امل��رح�ل��ة الأ وىل
للإ�سرتاتيجية ،وو�ضع خطط عمل
املرحلة الثانية (. )2015 – 2010
وب�ين �سموه �أن املجل�س َع � ِم � َل منذ
ان���ش��ائ� ِه ع�ل��ى دع��م م��ا ي��زي � ُد ع�ل��ى 7
�شخ�ص معوق ،بربامج التعليم
ٍ
�آالف
الدامج والرتبي ِة اخلا�صةِ ،والت�أهي ِل
اجل �� �س �م��اين وامل �ع �ي �ن��اتِ احل��رك �ي � ِة
وال �� �س �م �ع �ي � ِة وال � �ع �ل�اجِ ال�ط�ب�ي�ع��ي
وال��وظ �ي �ف��ي وال�ن�ط�ق��ي يف أ�ك�ث�ر من
َ�ْيِ حكوميةٍ ،و150
 70م� ؤ�س�س ٍة غ رْ ِ
م��ؤ��س���س��ة تعليمية ،م��ن القطاعني
الأ ه �ل��ي واخل��ا���ص وبخا�صة خ��ارج
العا�صمةِ.
م���ن ج �ه �ت �ه��ا ع��ر� �ض��ت أ�م� �ي��ن ع��ام
املجل�س الدكتورة �أمل نحا�س لأ برز

منجزات وحت��دي��ات املرحلة الأ وىل
من الإ�سرتاتيجية واملتمثلة بنق�ص
املوارد املالية لتنفيذ الربامج املوجهة
للأ �شخا�ص ذوي الإعاقة و� إن�شاء
مراكز التدريب والت�أهيل.
وق��ال��ت � إن ق �� �ص��ور ال�ت���شري�ع��ات
اخل��ا���ص��ة ب�ت���ش�غ�ي��ل الأ � �ش �خ��ا���ص
امل�ع��وق�ين ت� �� ؤدي اىل ع��دم اعطائهم
فر�ص االلتحاق بالعمل ،م�شرية � إىل
غياب رقابة وزارة العمل حول مدى
ال�ت��زام ال�رشكات بت�شغيل الن�سبة
التي ن�ص عليها القانون ف�ضال عن
�ضعف التعاون والتن�سيق يف جمال
التدريب والت�شغيل.
وين�ص قانون العمل رقم ( )8ل�سنة
 ،1996وتعليمات اختيار وتعيني
املوظفني يف الوظائف احلكومية على
ت�شغيل م��ا ن�سبته  %4م��ن جمموع
العاملني يف املن�ش�أة.
ويف ه��ذا ال �� �ص��دد ،دع��ت ال��دك�ت��ورة
نحا�س � إىل حل الإ�شكالية القانونية
بني قانوين العمل وحقوق الأ �شخا�ص
املعوقني وو�ضع معايري لقائمة ذهبية
لل�رشكات التي ت�شغل الأ �شخا�ص
املعوقني.
وح � ��ول حم� ��ور ال�ت�رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
والتعليم ال�ع��ايل ،أ�� �ش��ادت الدكتورة

نحا�س مبا مت اجنازه ،غري �أنها �أ�شارت
� إىل نق�ص الكوادر امل� ؤهلة العاملة يف
جمال الرتبية اخلا�صة.
و�شددت على ��ضرورة �إج��راء امل�سح
الرتبويال�شاملللمدار�سوفتحريا�ض
أ�ط �ف��ال ت �ق��وم ع�ل��ى أ�� �س �ل��وب ال��دم��ج،
وتوفري مناهج تعليم الطلبة املعوقني
عقليا وب�رصيا ومناهج التلمذة املهنية
للمعوقني �ضمن امل��دار���س وت��وف�ير
احل ��واف ��ز امل ��ادي ��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين معهم،
وتوفري و�سائط نقل لهم.
ك�م��ا دع��ت � إىل تعيني م�ترج�م��ي لغة
�إ� �ش��ارة وتخ�صي�ص م��راف�ق�ين من
الطلبة ،وا�ستحداث �شعبة خا�صة
لدعمهم يف عمادات ��ش�� ؤون الطلبة
يف اجل��ام �ع��ات وت���ش�ج�ي��ع الأ خ �ي�رة
على ا�ستحداث م�ساق يف الهند�سة
املعمارية للت�صميم اخلا�ص.
واو�ضحت �أن هناك بع�ض التحديات
�أبرزها ت��دري��ب ال �ك��وادر و�إي �ج��اد
امل� ؤ�س�سات التي تعنى بالأ �شخا�ص
امل �ع��وق�ين يف خم �ت �ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات
وتوفري الدعم الالزم لربامج الت�أهيل
املجتمعي.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ت�ق��ري��ر امل�ن�ظ�م��ات غري
احلكومية املتعلق باملنجزات ونقاط
ال�ضعف والتو�صيات� ،أ�شارت ممثلة

�أهايل الأ �شخا�ص املعوقني يف املجل�س
رهام عمي�ش � إىل عدم �صدور �أنظمة
وتعليمات لتفعيل القانون ،وبخا�صة
نظام الإعفاءات ،م�ب�ي�ن��ة احل��اج��ة
لتعديل الت�رشيعات الوطنية لتتواءم
وال�ت���شري�ع��ات وامل��واث �ي��ق ال��دول�ي��ة
املتعلقة بحقوق هذه الفئة.
كما أ�� �ش��ارت يف التقرير � إىل �ضعف
دور م� ؤ�س�سات املجتمع املدين بدمج
الطلبة املعوقني ،وعدم � إلزام املدار�س
بقبول جميع الطلبة املعوقني وعدم
توفر ت�سهيالت بيئية يف اجلامعات.
وك� ��ان ال �ت �ق��ري��ر ت �ط��رق ل�رضورة
ت �ط �ب �ي��ق ك� � ��ودات ال��ب��ن��اء وت�ع�م�ي��م
ا�ستخدام نظام بريل يف املكتبات،
و� إ�رشاك جميع اجلهات ذات العالقة
بالت�أهيل و� إعادة الت�أهيل و� إيجاد �آلية
حلماية حقوق الأ �شخا�ص املعوقني.
كما �أو��ص��ى التقرير بعقد جل�سات
توعية خا�صة باالتفاقية الدولية
و�إ� � � �ص� � ��دار ن � �� �ش�رات � إر� � �ش� ��ادي� ��ة
ب��ال�ت���شري�ع��ات اخل��ا� �ص��ة باملعوقني
وتزويد املحاكم والدوائر الر�سمية
مب�ترج �م��ي ل �غ��ة �إ� � �ش� ��ارة ،و�إي��ج��اد
برنامج وطني لعالج زراعة القوقعة
و�إي � �ج� ��اد م �ع��اي�ير وط �ن �ي��ة ل�ت�ق��دمي
اخلدمات ال�صحية.

خـبــــراء يـنـاق�شــــون م�صـــــادر الطـاقــــــة
م� ؤكد ًا اهتمام اجلامعة بتوجيه الباحثني لإعداد درا�سات مهمة يف الطاقة التي
تعترب ركيزة �أ�سا�سية من مرتكزات التنمية ال�شاملة.
ب��دوره �أكد مدير املعهد الهند�سي احل��راري يف جامعة «� إيرالجنن» الأ ملانية
الدكتور "�ألفرد اليربت�س" �أهمية التعاون مع الأ ردن ال�ستثمار م�صادر جديدة
للطاقة التي ت�شمل الوقود احليوي والهيدروجيني وال�صخر الزيتي والطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح.
وقال مدير مركز الطاقة يف اجلامعة الدكتور �أحمد ال�سالمية ان الور�شة التي
ا�ستمرت ثالثة �أيام بحثت موا�ضيع يف غاية الأ همية يف ظل ارتفاع فاتورة
النفط الأ ردن�ي��ة التي ت�شكل  %20من النتاج القومي املحلي مو�ضح ًا �أن
برنامج الور�شة ي�شمل بحث ومناق�شة ال�صخر الزيتي يف الأ ردن.
وبح�سب ال�سالمية قدر خرباء احتياطي الأ ردن من ال�صخر الزيتي بحوايل40
مليار طن تكفي الأ ردن ملئات ال�سنني مبين ًا �أن امل�شاركني ركزوا على �رضورة

ا�ستخراج ال�صخر الزيتي بطرق حتافظ على البيئة للحد من التلوث وبكلفة
مالية معقولة.
وتابع ال�سالمية �أن الور�شة ناق�شت موا�ضيع ا�ستخدام الطاقة النووية لإنتاج
الطاقة الكهربائية م�شري ًا � إىل �أن الدرا�سات ت�شري � إىل وجود حوايل � 70ألف طن
من اليورانيوم لإنتاج وقود املفاعالت النووية تكفي الأ ردن ملئات ال�سنني.
ولفت ال�سالمية � إىل �أن الور�شة �ستتناول التحديات التي تواجه العامل جراء
ا�ستخدام ال��وق��ود احليوي إلن�ت��اج الطاقة حيث �شهد العامل يف ال�سنوات
الأ خرية ارتفاع ًا هائ ًال يف �أ�سعار املواد الغذائية خ�صو�ص ًا الزيوت النباتية
ومادة ال�سكر ال�ستخدامها كوقود حيوي.
ي�شــار � إىل �أن الور�شــــة التي �شــــــارك فيهــــــا  100خبيــــــر و خمت�ص من الأ ردن
و�أملانيـــــــا تنعقــــــــد �ضمـــــــن �ســـــل�ســـلة من اللقـــــــــاءات الأ ردنية الأ ملانية منذ
عــام  2006يف �إطـار برنامـج تنفيذي للتعاون بني البلدين ال�صديقني.

تتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات



اجتماعيات

الداعية النابل�سي يعر�ض لدالئل
االعجاز يف القر�آن

،،،

ترقيـــات

مت ترقية الدكتورة � إنعام خلف من كلية التمري�ض � إىل
رتبة �أ�ستاذ .
مت ترقية الدكتورة عبري ب��واب مديرة مركز حمدي
منكو � إىل رتبة �أ�ستاذ يف الكيمياء.

ترفيعات

الداعية النابل�سي والإعجاز القر�آين

كما تو�صل � إىل �أن الأ ر� ��ض ل��و تفلتت من
جاذبية ال�شم�س الحتجنا � إىل (مليون مليون
* مليوين طن) حبل ف��والذي قطره خم�سة
أ�م�ت��ار لنجذبها اىل ال�شم�س ب�رسعة ثالثة
مليمرتات يف الثانية.
و�أو�ضـــح الداعيـــة النابل�سي �أن القر�آن
الكرمي ك�شفــــه بقول اهلل تعاىل «� إن اهلل مي�سك
ال�سماوات والأ ر���ض �أن ت��زوال»« ،اهلل الذي
رفع ال�سماوات بغري عمد ترونها».

وح����ض ال��داع�ي��ة النابل�سي طلبة العلم �أن
ي�ق��ر� ؤوا العلوم أ�ي��ا كانت ق��راءة � إميانية يف
�سبيـــــل معرفــــــــــة ا آلمــــر« ،فمعرفتنا عظمته
تدفعنا � إىل التفاين يف عبادته».
ويف نهاية املحا�رضة التي ح�رضها جمع من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطلبة اجلامعة
ك��رم��ت كلية ال�رشيعة الدكتور النابل�سي
احلا�صل على الدكتوراه يف الرتبية من جامعة
دبلن الربيطانية �سنة 1999م.

إ��ضاءات
�شطنــــــاوي
مدير ًا لدائرة الهند�سة
اجلامعة  -قرر رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي تعيني الدكتور �أني�س �شطناوي مدير ًا
لدائرة الهند�سة بالإ�ضافة � إىل وظيفته احلالية
مدير مكتب التنفيذ واملتابعة مل�رشوع اجلامعة
الأ ردنية  /العقبة .ويذكر �أن �شطناوي كان
قد تقلد ع��دة منا�صب �أكادميية منها رئي�س ًا
لق�سم الهند�سة املدنية وم�ساعد ًا لعميد كلية
رئي�س التحرير  :كمال فريج

تعيينات

مت تعيني عالية � إ�سعاف م�صطفى قائم ًا ب�أعمال رئي�س
ديوان دائرة اللوازم املركزية.

تعــــــاز

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة املوظفة �أ�سماء احمد
كامل رئي�سة ديوان وحدة ال�ش� ؤون املالية .
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميل عمران عربيات
فني املخترب يف ق�سم العلوم ال�صيدالنية.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور عدنان عو�ض
الأ �ستاذ يف ق�سم الريا�ضيات .
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الزميل ح�سني مو�سى
�أبو ذراع رئي�س �شعبة الإحاالت يف دائرة العطاءات
املركزية .

تهانـــــي

د� .أني�س �شطناوي

الهند�سة والتكنولوجيا ل�ش� ؤون الطلبة.
ي�شار � إىل �أن الدكتور �شطناوي يعمل �أ�ستاذ ًا
م�ساعد ًا يف ق�سم الهند�سة املدنية يف اجلامعة
وه ��و ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى ال��دك��ت��وراه يف هند�سة
ا إلن �� �ش��اءات م��ن جامعة «اك��رون�/أوه��اي��و»
يف ال��والي��ات املتحدة الأ مريكية ول��ه بحوث
متخ�ص�صة يف الإن�شاءات.

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

مت ترفيع لبنى ح�سن خليل املوظفة يف مركز احلا�سوب
� إىل الدرجة الرابعة ( أ� ) .
مت ترفيع توفيق �سليمان اجل�ب��ارات املوظف يف كلية
العلوم الرتبوية /املدر�سة النموذجية اىل الدرجة
الثالثة ( ب ).
مت ترفيع خليل ح�سني ب�شري املوظف يف املكتبة � إىل
الدرجة الأ وىل ( ب) .
مت ت��رف �ي��ع ك��وث��ر خ��ال��د اجل� ��زازي امل��وظ �ف��ة يف كلية
الدرا�سات العليا � إىل الدرجة الثالثة (ب).
مت ترفيع جمال مر�شد �أبوالعينني امل��وظ��ف يف كلية
الزراعة � إىل الدرجة الثانية ( أ� ).

الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

ح�صلت الدكتورة �سمية ح�سني ملكاوي املوفدة من قِبل
اجلامعة على درجة الدكتوراه يف العالج الوظيفي
من جامعة كنتاكي يف الواليات املتحدة الأ مريكية .
رزقت يارا حجازين املوظفة يف كلية ال�صيدلة مبولود
�أ�سمته «�شهم » .
رزقت لينا حماد رئي�سة �شعبة الطلبة الوافدين بعمادة
�ش� ؤون الطلبة مبولودة �أ�سمتها «�سريين».
أالردن ـ عمـ ــان
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الت�صميم واالخراج الفني

