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مندوب ًا عن �سمو الأ مري في�صل
الدكتور الكركي يفتتح امل� ؤمتر الأ ول لعلوم اجليولوجيا الفلكية

اجليولوجيون يدر�سون املواقع الأ ثرية
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انتخابات احتاد طلبة
الأ ردنية 17ال�شهر املقبل

ونظم امل� ؤمتر ق�سم اجليولوجيا يف اجلامعة
اجلامعة  -مندوب ًا عن �سمو الأ م�ير في�صل
ابن احل�سني ،افتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد بالتعاون مع االحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك
اجلامعة  -حددت اجلامعة ال�سابع ع�رش من
كانون االول املقبل موعدا الجراء انتخابات جمل�س
الكركي يف التا�سع من ت�رشين الثاين امل� ؤمتر الأ ول ونقابة اجليولوجيني الأ ردنيني.
وهدف امل���ؤمت��ر � إىل مناق�شة أ�ب��ح��اث ت� ؤكد احت��اد طلبتها ،وزي���ادة ع��دد أ�ع�ضاء املجل�س اىل
لعلوم اجليولوجيا الفلكية.
...تتمة �ص  )95( 5بدال من ( )83ع�ضوا.
...تتمة �ص 5

توجيهات بتذليل العقبات �أمامهن يف وقت ق�صري

«الأ ردنية» تفتح �أبوابها لطالبات املنازل خالل العطلة
اجلامعة � -سمحت اجلامعة لطالبات املنازل
الإقامة داخ��ل احل��رم اجلامعي خ�لال ف�ترة العطلة
ما بني الف�صلني ،مع وع��د بحل كافة العقبات التي
تواجههن خالل «فرتة ق�صرية».
وقرر رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خالل
لقائه جمموعة من طالبات املنازل ال�سماح   للطالبات
ال�لات��ي ي��ف��دن م��ن امل��ح��اف��ظ��ات ال��ب��ع��ي��دة وال��ط��ال��ب��ات
العربيات واالجنبيات االقامة خالل العطلة بعد ان
كان ذلك غري متاح لبع�ضهن.
وتركزت مطالب امل�شاركات يف اللقاء على الطلب
بال�سماح لهن البقاء يف امل�ساكن خالل العطلة للت�سهيل
...تتمة �ص 5

طالبات املنازل ي�شكرن اجلامعة

إ��ضاءات



انطالقة قوية للدورة الرباجمية إلذاعة «الأ ردنية»
اجلامعة -انطلقت الدورة الرباجمية لإذاعة
اجلامعة «�صوت امل�ستقبل» يف التا�سع من ت�رشين
الثاين اجلاري � إيذانا ببدء مرحلة جديدة ل�صوت
�أردين حافل بالعطاء واالجناز.
وت�ضم الدورة برامج ثقافية وفكرية واقت�صادية
و�شبابية ولقاءات مع امل�س� ؤولني يف اجلامعة
وخارجها.
وبارك رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف
حديث �أدىل به �ضمن برنامج «الأ ردنية هذا ال�صباح»
لأ �رسة اجلامعة انطالقة الإذاعة التي تركت �صدىً
وا�سع ًا منذ بداية بثها التجريبي وحتى الآن ،م� ؤكد ًا
�أن هذا امل�رشوع الوطني «�سيكون ر�سالة ونافذة
مهمة تطل منها اجلامعة على املجتمع».
وحتدث خالل الربنامج نواب رئي�س اجلامعة الدكتور
�صالح جرار والدكتور �ضياء الدين عرفة والدكتور ب�شري
الزعبي والدكتور عبد الكرمي الق�ضاة حيث �أ�شاروا � إىل
�أهمية الإذاعة التي ت�أتي تتويج ًا لأ ن�شطة � إعالمية تنه�ض
بها اجلامعة لرفد م�سريتها العلمية والثقافية.
وتلقى الربنامج ع�رشات االت�صاالت الهاتفية
والر�سائل الق�صرية من م�ستمعني داخل اجلامعة
وخارجها مباركني انطالقة هذا املنرب الإعالمي
الوطني الذي قالوا عنه �أنه �سي�سهم يف رفد م�سرية

� إذاعة الأ ردنية  � ...إبداعٌ �آخر ل�صالح اجلامعة

التنمية بكافة �أ�شكالها ومكوناتها الأ �سا�سية على
ال�صعيدين الوطني والعربي.
وخالل لقائه �أ�رسة الإذاعة ،ح�ض الدكتور
الكركي القائمني عليها ب�رضورة انتقاء برامج راقية
وهادفة واال�ستفادة من الف�ضاء احلر يف اجلامعة.
و�أ�شار � إىل �رضورة اال�ستفادة من اخلربات
العلمية الهائلة التي تزخر بها اجلامعة ،مبين ًا �أن
اجلامعة تقدم يومي ًا (� )120ألف �ساعة معرفة يف
� إ�شارة � إىل املحا�رضات العلمية التي تقدمها اجلامعة

«�إقبال متزايد» ي�شهده املعهد الدويل لتعلم العربية

العربية حمط �أنظار اجلميع

اجلامعة – ك�شف املعهد الدويل لتعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها عن «� إقبال متزايد»
ي�شهده املعهد من م� ؤ�س�سات �أكادميية �أجنبية
من القارات اخلم�س لإيفاد مبعوثني لتعلم اللغة
العربية.
وعزا عميد املعهد الدكتور عبدالكرمي احلياري هذا
لأ �سباب �أبرزها نوعية املناهج الدرا�سية ووجود هيئة
ضال عن نعمة الأ من واال�ستقرار
تدري�سية م� ؤهلة ف� ً
التي يتمتع بها الأ ردن بني بلدان املنطقة.
و�أ�ضاف خالل حفل تكرميي �أقامه املعهد
يف العا�رش من ت�رشين الثاين للطلبة الأ جانب �أن
اللهجة الأ ردنية القريبة من اللغة العربية الف�صيحة

�أي�ض ًا لها دور يف �سهولة تعلم اللغة.
وبلغ عدد الطلبة الأ جانب الذين يتعلمون اللغة
العربية يف املعهد يف اجلامعة ( )300طالب وطالبة
من ( )33جن�سية عاملية.
وقال الدكتور احلياري � إن املعهد يتطلع اىل
التو�سع يف طرح م�ساقات تدري�سية لللغة العربية
خ�صو�ص ًا ملواجهة طلبات من اجلاليات الأ جنبية
املقيمة يف الأ ردن ،م� ؤكدا �أن املعهد يقوم بتذليل
العقبات التي يواجهها الطلبة الأ جانب بالتعاون
مع اجلهات املخت�صة داخل اجلامعة وخارجها.
بدوره �أ�شار م�ساعد عميد املعهد ل�ش� ؤون
التدري�س الدكتور قتيبة احلبا�شنة اىل �أهمية

لطلبتها على مقاعد الدرا�سة ويف خمترباتها العلمية
والتقنية.
وا�ستذكر الدكتور الكركي جهود الرواد الأ وائل
من الإذاعيني يف � إذاعة اململكة الأ ردنية الها�شمية التي
عملت على �صهر الروح الأ ردنية وكانت مف�ص ًال مهما
يف تاريخ الدولة.
و�أطلع الدكتور الكركي على التجهيزات الفنية
والتقنية للإذاعة ،م� ؤكد ًا دعم اجلامعة مل�سرية � إذاعتها
لتمكينها من حتقيق �أهدافها وغاياتها النبيلة.

وجود الطلبة الأ جانب يف احلرم اجلامعي ما يوفر
مناخا �أكادمييا خ�صبا للتفاعل واالنفتاح بني
جميع طلبة اجلامعة للتعرف على ثقافات ال�شعوب
وح�ضاراتها.
و�أكد الدكتور احلبا�شنة �أن اللغة العربية �أ�صبحت
عاملية وتلقى اهتمام ًا من جميع امل�ستويات يف البلدان
الأ جنبية نظر ًا للتو�سع يف زيادة حجم التبادل الثقايف
والتجاري بني البلدان الأ جنبية والعامل العربي.
من جهتهم �أعرب الطلبة الأ جانب عن �سعادتهم
بالدرا�سة يف اجلامعة والإقامة يف اململكة م�شيدين
بكرم ال�ضيافة وح�سن معاملتهم.

حما�ضرة لل�شيخ العريفي
يف ال�سرية النبوية

اجلامعة  -ا�ست�ضافت كلية ال�رشيعة يف
اجلامعة يف الثامن من ت�رشين الثاين اجلاري
ف�ضيلة ال�شيخ حممد العريفي يف حما�رضة
دينية بعنوان «همم ت�سعى».
وتناول املحا�رض جوانب من ال�سرية
النبوية العطرة وبع�ض ًا من ق�ص�ص النبي عليه
�أف�ضل ال�صالة والت�سليم وال�صحابة والتابعني
ر�ضوان اهلل عليهم التي تدعو � إىل � إ�صالح
املجتمعات والأ فراد ،وا�ستمع � إىل املحا�رضة
عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة.

إ��ضاءات



بعد �أربع �سنوات على تفجريات عمان
طلبة «الأ ردنية»�« :إحنا �أقوى»

طلبة اجلامعة يحيون ذكرى تفجريات عمان

اجلامعة  -ا�ستذكر طلبة اجلامعة يف التا�سع من
ت�رشين الثاين اجلاري ذكرى تفجريات عمان الرابعة،
و�أ�ضا� ؤوا ال�شموع على �أرواح ال�شهداء واجلرحى.
وجتمع يف الباحة الداخلية لكلية الهند�سة
والتكنولوجيا زهاء  400طالب وطالبة متو�شحني
بالكوفية احلمراء ،ومرددين هتافات و�شعارات
حما�سية على غرار «الكتب ا�سمك يا بالدي» على وقع
�أغان وطنية ارتبطت باملنا�سبة يف ذاكرة الأ ردنيني.
و�شدد امل�شاركون يف التظاهرة التي نظمها جمل�س
احتاد طلبة اجلامعة على نبذ وا�ستنكار الإرهاب بكافة
�أ�شكاله والذي ال يفرق بني دين �أو بلد او عرق ،داعني
للتما�سك والوقوف �صفا واحد يف مواجهة الأ خطار.
و�شارك طلبة املدر�سة النموذجية يف «الأ ردنية»
بفعاليات املنا�سبة ،وقدموا �سكت�ش ًا متثيلي ًا عنوانه

(ال تبكي يا عمان) ،يروي حادثة التفجريات التي
طالت ثالث فنادق يف العا�صمة قبل �أربع �سنوات
ب�أ�سلوب رمزي ،ج�سدت خالله فتاة عمان التي تنه�ض
من جراحها بعد �أن تطالها يد الغدر مب�ساعدة �أبنائها
الذين مثلهم طلبة �آخرون من املدر�سة حتلقوا حولها
العانتها على النهو�ض من جراحها.
وا�ستخدم يف ال�سكت�ش �أ�سلوب الرواية ،حيث
روى طالب ق�صة عمان بلغة ت�ضج بامل�شاعر ال�صادقة
لي�أتي التج�سيد من خالل الطلبة الذين برعوا يف
االداء.
تقول الطالبة هال العدوان التي �شاركت يف
العر�ض التمثيلي حول الر�سالة هذا العر�ض ،وبكل
عفوية �« ،إحنا ل�سة �أقوى» ،بالإ�شارة � إىل تالحم
ومتا�سك الأ ردنيني بعد التفجريات ،وت�ضيف

تكرمي جمموعة من �أع�ضاء نادي « الأ ردنية»
اجلامعة � -أقام نادي اجلامعة يف
الثالث من ت�رشين الثاين اجلاري حف ًال
تكرميي ًا لأ ع�ضائه لعام  2008بح�ضور
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري
الزعبي وح�شد من �أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية يف اجلامعة.
و�أ�شاد الدكتور الزعبي يف كلمة �ألقاها
بهذه املنا�سبة بالعطاء املتميز الذي بذله
املكرمون طيلة فرتة عملهم يف اجلامعة
م�شري ًا � إىل �أهمية تكاتف �أ�رسة اجلامعة
للمحافظة على امل�ستوى املتقدم الذي حققته يف جميع
املجاالت.
ودعا الدكتور الزعبي املكرمني � إىل التوا�صل مع
جامعتهم التي تنظر باعتزاز ملا بذله املكرمون خلدمة
هذه امل� ؤ�س�سة الوطنية.
بدوره ثمن رئي�س النادي �صالح �أبو هزمي اجلهود
املخل�صة التي بذلها املكرمون م�شري ًا � إىل �أن ر�سالة
النادي حتمل يف طياتها توثيق العالقة االجتماعية بني
جميع العاملني يف اجلامعة.
و�أكد �أن النادي مي�ضي قدم ًا يف تطوير �أدائه على
امل�ستوى االجتماعي والثقايف والفكري لإر�ساء مزيدا
من التعاون بني �أع�ضاء الأ �رسة اجلامعية.
وت�ضمن برنامج االحتفال فقرات فنية فلكورية

املكرمون وحفاوة بالغة

حيث قدمت فرقة كورال اجلامعة عر�ض ًا فني ًا ات�سم
باملحافظة على جذور الهوية والثقافة الوطنية
والعربية من خالل تقدمي �أغانٍ ورق�صات متيزت
بطابع تراثي �أ�صيل.
وتخلل احلفل التكرميي تقدمي قراءات �شعرية
وعر�ض ًا لفرقة اللوزيني التي قدمت جمموعة من
الأ غاين ال�شعبية.
و�سلم الدكتور الزعبي يف ختام احلفل الهدايا
التذكارية للمكرمني ومتنى لهم التوفيق يف حياتهم
امل�ستقبلية.
ي�شار � إىل �أن النادي الذي ت�أ�س�س عام  1973ي�ضم
يف ع�ضويته العام احلايل ( )3800ع�ضو من �أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية يف اجلامعة.

ابنة الع�رش �سنوات �أن العر�ض يو�ضح «كيف ملا
انفجرت عمان ،وكيف كانت ردة فعل ال�شارع..
وكيف �أنه �شعبنا واحد» ،وقال الطالب كرم
ذياب ،ذو الثالثة ع�رش ربيعاً � ،إن العر�ض حماولة
ال�ستذكار ال�شهداء وتكرميهم ،وا�ستنكار الأ عمال
الإرهابية التي «ال ترحم حتى الأ طفال».
وت�ضمنت الفعالية عر�ض جدارية حتت عنوان
(نحن فداء الوطن) حتمل تواقيع الطلبة امل�شاركني
يف التظاهرة وكلمات تعرب عن م�شاعرهم جتاه ذكرى
التفجريات ،جاءت على قطعة من القما�ش رفعت على
جدار بطريقة متكن الطلبة من كتابة ما يريدونه يف
املنا�سبة ،مثل «فداك روحي ،اهلل يرحم �شهداءنا،
ضال عن كلمات باللغة
كلنا للوطن ،ويبقى الوطن» ،ف� ً
االجنليزية.
«ال�رضبة اللي ما بت�ضعفك بتقويك» ،على وقع
هذه اجلملة ا�ستهل الطالب يف ق�سم الهند�سة املدنية
�أحمد م�سامرة كالمه الذي جاء حازما وهو يراقب
ال�شموع التي ت�ضاء و�سط ال�ساحة التي جتمهروا
فيها .و�أ�ضاف« :ال زم نكون يد ًا واحدة».
لي� ؤكد ع�ضو االحتاد عن ق�سم الهند�سة املدنية
ليث ال�رشيدة �أن «جميع طلبة اجلامعة �ضد الإرهاب..
وحتى الإرهاب الفكري» ،م�شدد ًا على �أنه «وحدتنا
�أكرب من �أي خطاب».
وحول فكرة تنظيم هذه التظاهرة ،قال ال�رشيدة
� إنها «ت� ؤكد على �أن جيل ال�شباب الأ ردين تنمو يف
ترابه وطنية ال تعلق فيها �أية �شوائب».
ي�شار � إىل �أن تفجريات عمان ا�ستهدفت عام 2005
ثالث فنادق ،خملفة � 67شهيد ًا و 300جريح جلهم من
الأ طفال والن�ساء.

م�ؤمتر «مو�سيقيون من القد�س»
ال�شهر احلايل
اجلامعة  -يقيم ق�سم الفنون املو�سيقية يف كلية
الفنون والت�صميم يف اجلامعة وبدعم من وزارة الثقافة
م� ؤمتر «مو�سيقيون من القد�س» يومي  25و26من
ت�رشين الثاين احلايل.
وياتي امل� ؤمتر �ضمن احتفالية الأ ردن بالقد�س
عا�صمة للثقافة العربية لعام .2009
وقال رئي�س ق�سم املو�سيقى يف الكلية رئي�س امل� ؤمتر
الدكتور رامي حداد ان امل� ؤمتر يهدف � إىل ت�سليط
ال�ضوء على �أهم املو�سيقيني املقد�سيني الذين كان لهم
�أبرز الأ ثر على ال�ساحة املو�سيقية املحلية والدولية.
كما يدعم امل�رشوع البحث العلمي املو�سيقي
وي�شجع الباحثني املتمر�سني واجلدد على ال�رشوع
بتقدير جمموعة من املو�سيقيني العرب ب� إظهار
�أعمالهم و� إجنازاتهم املو�سيقية.
وتعقد خالل امل� ؤمتر الذي يفتتح برعاية وزير
الثقافة الدكتور �صربي اربيحات ندوات يف رحاب
اجلامعة تت�ضمن اوراق ًا يقدمها باحثون من فل�سطني
ولبنان و�سوريا ،بالإ�ضافة � إىل الأ ردن.
و�ستقدم يف حفل االفتتاح مغناة «قبلة الأ رواح»
مــــن كلمـــات الدكتـــــور �صـالـــح ال�شـــادي و أ�حلـــان
د�.أمين تي�سري.

إ��ضاءات



اجلامعة القائم ب�أعمال عميد �ش� ؤون الطلبة
افتتاح معر�ض التوعية املرورية
الدكتور ب�شري الزعبي � إىل ت�سليط ال�ضوء على
احلوادث املرورية وال�سري على الطرقات للحد من
حوادث ال�سري التي ت�سبب يف خ�سائر ج�سيمة يف
الأ رواح واملمتلكات.
وجتول الدكتور الزعبي يف �أركان املعر�ض
الذي ت�ضمن جناحا خا�صا لدائرة ال�سري املركزية
وا�شتمل على �صور ومل�صقات � إر�شادية تبني
الأ �ساليب الآمنة لل�سري على الطرقات � إ�ضافة
� إىل �آليات ومعدات ت�ستخدمها الدائرة يف املهام
والواجبات الوقائية للحوادث املرورية.
وا�شتمل املعر�ض على جناح للدفاع املدين
متخ�ص�ص للإنقاذ والإ�سعاف الفوري عند حدوث
احلوادث املرورية.
و�شارك طلبة املدر�سة النموذجية يف فعاليات
جند الأ ردن رجا ًال ون�ساء
املعر�ض الذي ا�ستمر ثالثة �أيام بر�سومات
اجلامعة  -افتتح يف اجلامعة يف الثالث من فرع كفى للتوعية املرورية ودائرة الهئيات تو�ضيحية خلطر احلوادث املرورية وتقدمي
ت�رشين الثاين اجلاري «معر�ض التوعية املرورية» الطالبية يف عمادة �ش� ؤون الطلبة.
«ا�سكت�ش متثيلي» حلادث مروري بهدف ن�رش
الذي نظمته اجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية
وهدف املعر�ض الذي افتتحه نائب رئي�س التوعية املرورية بني طلبة املدار�س.

م�ست�شفى اجلامعة ي�شارك يف معر�ض طبي عاملي

وجوه �أردنية يف معر�ض طبي عاملي

اجلامعة � -شارك م�ست�شفى اجلامعة يف
فعاليات (املعر�ض الطبي الدويل ال�شامل لل�رشق
الأ و�سط) ،الذي افتتح برعاية وزير ال�صحة
الدكتور نايف الفايز.
ويعترب املعر�ض التجمع الطبي الأ و�سع يف
الأ ردن حيث كان غني ًا مب�شاركة عدد كبري من
امل�ست�شفيات احلكومية واجلامعية واخلا�صة وعدد
من �رشكات امل�ستلزمات الطبية والأ دوية ودور
الرعاية ال�صحية والطبيةعلى جميع اال�صعدة
املحلية والعربية والدولية.
وقال نائب رئي�س اجلامعة مدير عام
م�ست�شفى اجلامعة الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة
� إن م�شاركة م�ست�شفى اجلامعة يف مثل هذه
التظاهرة الطبية ال�شاملة ت�أتي � إميان ًا من �أهمية
ت�شجيع ال�سياحة العالجية يف الأ ردن الذي يعترب

مق�صد ًا على م�ستوى املنطقة يف خمتلف النواحي
الطبية والعالجية ملا حققته امل�ست�شفيات الأ ردنية
و دور الرعاية ال�صحية من �سمعة وكفاءة عالية
يف جماالت الطب واخت�صا�صاته على اختالفها
وتنوعها.
و�أ�ضاف �أن هذه امل�شاركة �أتاحت ل�سائر
هيئات امل�ست�شفى فر�ص ًا حيّة لاللتقاء بامل� ؤ�س�سات
ال�صحية من الأ ردن وخارجه وبحث �آفاق التعاون
وتبادل اخلربات والوقوف على كل ما هو جديد
ومتميز لالرتقاء باخلدمات الطبية لأ على م�ستويات
اجلودة والتميز.
واحتوى جناح م�ست�شفى اجلامعة على عر�ض 
للمطبوعات الطبية والتثقيفية والتوعوية بالإ�ضافة
� إىل املجالت التي ت�صدر عن امل�ست�شفى والتي تركز
على �أبرز اخلدمات الطبية والعالجية التي يقدمها

م�ست�شفى اجلامعة ك�أول م�ست�شفى جامعي تعليمي
يف اململكة يقدم خدماته ال�صحية والطبية والعلمية
ل�رشائح املجتمع وقطاعاته كافة.
ِ�ض على هام�ش املعر�ض فيلم وثائقي عن
و ُعر َ
امل�ست�شفى و�أبرز العمليات الطبية والإجراءات
التي يتميز بها والتي تت�صدرها عمليات معاجلة
ال�رصع باجلراحة من خالل حتفيز الع�صب
احلائر ،وعمليات معاجلة �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
با�ستخدام الكب�سولة الذكية والأ لرتا�ساوند،
وعمليات زراعة وجراحة وترميم الكلى.

حفل مو�سيقي �أمريكي
لطلبة اجلامعة يف العقبة
اجلامعة  -قدمت فرقة مو�سيقية �أمريكية
عر�ضا فنيا لطلبة اجلامعة الأ ردنية فرع العقبة
مبنا�سبة م���رور �ستني ع��ام�� ًا ع��ل��ى ال�����ص��داق��ة
الأ ردنية الأ مريكية.
و�أدت فرقة «ابل هيل» مقطوعات مو�سيقية
عاطفية �شارك يف �أدائها عازفتا الكمان الي�س
كودر و�سارة كيم ،ومايكل كيلي عازف الفيوال
وروبرت توم�سون عازف الت�شيللو.
وح�رض احلفل الذي �أقيم يف قاعة غرفة
جتارة العقبة عدد من امل�س� ؤولني وجمهور من
طلبة اجلامعة وجمع من املدعويني.
ومركز ابل هيل الذي ت�أ�س�س عام  1973من
�أف�ضل الفرق املو�سيقية الأ مريكية ومت الإعرتاف به
عاملي ًا من حيث الأ ناقة يف الأ داء والت�سجيالت يف �أداء
املو�سيقى الكال�سيكية لروائع القرون .20-18

تتمات



مندوب ًا عن �سمو الأ مري في�صل الدكتور الكركي يفتتح
امل� ؤمتر الأ ول لعلوم اجليولوجيا الفلكية
اكت�شاف �أول موقع ت�صادم نيزكي يف جنوب
اململكة بالقرب من احلدود ال�سعودية ويعرف مبوقع
(وقف ال�صوان).
وبني �أمني عام االحت��اد العربي لعلوم الف�ضاء
والفلك املهند�س خليل قن�صل �أن علم اجليولوجيا
الفلكية وم��ن �ضمنه علم الفوهات النيزكية هو علم
حديث ن�سبي ًا يكاد يكون معدوم ًا يف الأ دبيات العربية
ويف املراجع الأ كادميية.

و أ������ش����ار � إىل ب����دء ح��م��ل��ة ق���وي���ة الظ���ه���ار ع��ل��وم
اجليولوجيا الفلكية م�ستعر�ض ًا الفوهات النيزكية
التي لها عالقة بن�ش�أة الأ ر����ض وال��ن��ظ��ام ال�شم�سي
وتغري املناخ والبيئة على الأ ر�ض.
بدوره �أكد رئي�س اللجنة العلمية للم� ؤمتر الدكتور
اليا�س �سالمة �أهمية امل� ؤمتر الذي ي�شكل فر�صة مهمة
للباحثني يف الأ ردن لالطالع على التجارب العاملية التي
تتعلق بعلوم اجليولوجيا الفلكية.

وقال � إن �أهمية املوقع تكمن يف ا�ستخدامه كمنطقة
جذب �سياحية وله مردود اقت�صادي وعلمي فريد من
نوعه يف ال�رشق الأ و�سط.
م��ن جهته� ،أ���ش��ار نقيب اجليولوجيني بهجت
ال���ع���دوان � إىل أ�ه��م��ي��ة ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة العلمية التي
تبحث اعتماد نتيجة علمية للإعالن عن منطقة (وقف
ال�صوان) ر�سمي ًا كمنطقة ناجتة عن ا�صطدام نيزك �أو
تكوين جيولوجي طبيعي.
من جانبه �أ���ش��ار رئي�س ق�سم اجليولوجيا يف
اجلامعة الدكتور هاين خوري � إىل �أهمية املوقع كون
ال�صخور املت�صادمة مع النيزك مكت�شفة على ال�سطح
ما يتيح الفر�صة للباحثني يف درا�سة الت�أثري النيزكي
على ال�صخور.

«الأ ردنية» تفتح �أبوابها لطالبات املنازل خالل العطلة

عليهن تخلي�ص اج��راءات التخرج او اع��داد البحوث
خالل العطلة ما يوفر عليهن اجلهد واملال.
و أ�ع����دت اجل��ام��ع��ة �أرب��ع��ة م��ن��ازل �أن�شئت داخ��ل
احلرم اجلامعي ب�أجور خمف�ضة توفر خدمات االقامة
والتدفئة يف ف�صل ال�شتاء وت�ضم ن�شاطات ثقافية
واجتماعية ،لزهاء  950طالبة يقمن يف املنازل الف�صل
الدرا�سي اجلامعي احلايل.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد ،ب�ين ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي توجه
اجلامعة لتطوير وحت�سني اخلدمات واالحتياجات
ال�رضورية للطالبات خ�صو�صا خدمة «االن�ترن��ت»،
م� ؤكدا �أن اجلامعة ت�سعى � إىل تقدمي الرعاية و�أف�ضل
اخل��دم��ات الفندقية املتقدمة من الت�أثيث والتجهيز
داخ��ل ه��ذه امل�ساكن وتوفري و�سائل الراحة املمكنة

والأ ج�����واء املنا�سبة لتمكني ال��ط��ال��ب��ات م��ن التميز
والإبداع يف درا�ستهن الأ كادميية.
� إىل ذل��ك ،ب�ين الدكتور الكركي حجم ال��دع��م ال��ذي
تقدمه اجلامعة للمنازل الداخلية للطالبات ،م�شريا اىل �أن
اجلامعة ت�ساهم بحوايل ( )%30من التكلفة املالية احلقيقية
للمنتج الغذائي ملطاعم اجلامعة التي تقدم خدمات الطعام
وال�رشاب لنحو(� )40ألف �شخ�ص يوميا.
وحث الدكتور الكركي الطالبات على اغتنام
فر�صة وجودهن يف اجلامعة لتعزيز قدراتهن
ال�شخ�صية وترجمة العمل اجلماعي اىل واقع ملمو�س
لال�ستفادة من امللتقى احل�ضاري يف اجلامعة الذي
ي�شكل يف جممله تنوعا فريدا لوجود طالبات من
جن�سيات عربية وعاملية خمتلفة.

وحتدث خالل اللقاء نائب رئي�س اجلامعة القائم
ب�أعمال عميد �ش� ؤون الطلبة الدكتور ب�شري الزعبي
حول اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطالبات املنازل.
و أ�ج�����اب ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ع��ل��ى ا�ستف�سارات
وم���داخ�ل�ات ال��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت جم��م��وع��ة من
اجلوانب التي تتعلق بحياتهن املعي�شية والدرا�سية
خالل وجودهن يف املنازل.
و�أعربت الطالبات خالل اللقاء الذي ح�رضه نائب
رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين عرفة والدكتور
عبد الكرمي الق�ضاه وعمداء الكليات ومدراء الدوائر
عن تقديرهن الهتمام اجلامعة بهن ولكادر امل�رشفات
اللواتي ي��وا���ص��ل��ن ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة
والرعاية لهن على مدار ال�ساعة.

انتخابات احتاد طلبة الأ ردنية 17ال�شهر املقبل
و أ�ك���د رئي�س اللجنة العليا النتخابات املجل�س
الدكتور عبدالكرمي الق�ضاة انه ال تراجع على االنتخاب
الكامل واملبا�رش ألع�ضاء احتاد طلبة اجلامعة.
وت أ�تي ت�رصيحات الدكتور الق�ضاة ،الذي ي�شغل
من�صب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي
واجل���ودة وال��درا���س��ات العليا ،مدير ع��ام م�ست�شفى
اجلامعة ،بعد �إعادة ت�شكيلة اللجنة أ�م�س من قبل جمل�س
العمداء ،وتعيني الق�ضاة رئي�سا لها.
وك�شف الدكتور الق�ضاة عن تعديالت مرتقبة على
تعليمات احتاد الطلبة� ،ستن�سب بها اللجنة اىل جمل�س
اجلامعة ليتخذ قرارا بها يف أ�ول جل�سة مقبلة له.
و أ�و�ضح أ�ن عدد أ�ع�ضاء جمل�س الطلبة �سريتفع
لي�صبح ( )95ع�ضوا بدال من ( ،)83يف �ضوء افتتاح
اجلامعة فرعا لها يف العقبة م�شريا �إىل أ�ن��ه مبوجب
التعديالت ،خ�ص�ص ( )12مقعدا يف جمل�س االحتاد
لفرع العقبة ،ب�سبب ان هنالك ( )12تخ�ص�صا.
وق��ال �إن مدير ف��رع العقبة �سيكون ع�ضوا يف
اللجنة العليا النتخابات جمل�س احتاد طلبة اجلامعة.
و أ��شار الدكتور الق�ضاة �إىل أ�ن التعديالت على
التعليمات ،تتناول ق�ضايا �إجرائية من بينها عملية
ا إل��ش�راف على االنتخابات وال����شروط املتعلقة مبن

يحق له الرت�شيح وكذلك �رشوط الواجب توفرها يف
ع�ضو جمل�س االحتاد والق�سم القانوين �إىل جانب من
يدير االنتخابات الداخلية ملجل�س االحتاد.
وبني أ�ن التعديالت ت أ�تي لتجنب بع�ض ا إل�شكاالت،
التي رافقت تطبيق التعليمات التي ُب��دئ العمل بها
العام اجلامعي املا�ضي.
أ
و أ�و�ضح الدكتور الق�ضاة �ن والية جمل�س الحتاد
احلايل �ستنتهي يف الثامن ع�رش من كانون أالول املقبل،
والذي ي�صادف يوم عطلة (اجلمعة) تقرر عقد االنتخابات
قبل يوم واحد من انتهاء والية املجل�س احلايل.
وي��ت��ك��ون جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة ،ال����ذي �سينظر يف
التعديالت املقرتحة على تعليمات احتاد طلبة اجلامعة
من رئي�س اجلامعة ون��واب الرئي�س وعمداء الكليات
وممثلني عن الكليات و أ�ع�ضاء من خ��ارج اجلامعة،
با إل�ضافة اىل ممثل عن احتاد طلبة اجلامعة.
و�ستكون االنتخابات املقبلة ،هي الثانية ،التي
جتريها اجلامعة الحتاد طلبتها جلميع أ�ع�ضاء جمل�س
االحت���اد ،مبوجب تعليمات جديدة أ�قرتها اجلامعة
العام املا�ضي ،بعدما كانت التعليمات ال�سابقة تق�ضي
بانتخاب ن�صف أالع�ضاء وتعيني الن�صف الثاين من
قبل رئا�سة اجلامعة ،وفقا أل�س�س.

ومبوجب أال�س�س اجلديدة ،مت تغيري ا�سم جمل�س
الطلبة اىل احتاد طلبة اجلامعـة ،ميثل الطلبة على قاعدة
االنتخاب احلر  ،ويكون مقره داخل احلرم اجلامعي.
ويهدف االحت��اد �إىل حتقيق متثيل الطالب لدى
اجلامعة وتبني ق�ضاياهم لتحقيق م�صاحلهم وفق
أ�ه��ـ��ـ��داف اجل��ام��ع��ة وت�رشيعاتها وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
بني اجل�سم الطالبي وبني �إدارة اجلامعة والكليات
واملعاهد أ
والق�����س��ام فيها ودع��م امل�سرية أالكادميية
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وال��ت��ط��وع��ي وامل�����ش��ارك��ة يف بناء
�شخ�صية الطالب املتكاملة الواعية لق�ضايا أ�متها
وتعزيز االنتماء للجامعة والوطن أ
والمة � ،ضمن قيم
احل�ضارة العربية وا إل�سالمية.
�إىل ج��ان��ب ال��ق��ي��ام بالن�شاطات الطالبية داخ��ل
اجلامعة وامل�شاركة يف ن�شاطات اجلامعة الثقافية
والعلمية واالجتماعية والريا�ضية والبيئية وال�صحية
مبا يتفق و أ�هداف اجلامعة و العمل على تعاون الطلبة
لنبذ النعرات اجلهوية والطائفية والعن�رصية وتنمية
روح احلوار واحرتام الر أ�ي ا آلخر ،وتقدمي خدمات
للمجتمع املحلي بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وال�شعبية عند احلاجة ،وذلك وفقا للقوانني أ
والنظمة
والتعليمات.

وفود



م�س� ؤولــة فرن�سيــة
تــــــــزور اجلامعـــــــة

ال�سفري الياباين
يزور كلية التمري�ض

اجلامعة -زار ال�سفري ال��ي��اب��اين يف عمان
ت��راف��ق��ه ق��ي��ادات ن�سائية يابانية تعمل يف حقل
التمري�ض كلية التمري�ض يف اجلامعة الأ ردن��ي��ة
التقوا خاللها القائم ب�أعمال عميدة الكلية الدكتوره
منار النابل�سي.
وعر�ضت الدكتورة النابل�سي للوفد ال�ضيف
م�سرية الكلية و أ�ه��داف��ه��ا واجن��ازات��ه��ا العلمية
والبحثية ور� ؤيتها امل�ستقبلية م�شرية � إىل خططها
وبراجمها التدري�سية التي تلبي حاجة القطاعات
ال�صحية من الكوادر التمري�ضية امل� ؤهلة.
وا�ستعر�ضت جم���االت ال��ت��ع��اون القائمة بني
الكلية ومثيالتها من الكليات العاملية مرحبة ب� إقامة
عالقات تعاون علمي مع كليات التمري�ض اليابانية.
وجال الوفد ال�ضيف يف �أق�سام الكلية واطلع
الدكتور الكركي م�ستقب ًال امل�س� ؤولة الفرن�سية
على املختربات التدريبية التي ت�ساهم يف العملية
اجلامعة  -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ه��ا اجل��ام��ع��ات التدري�سية والبحثية يف الكلية.

خ��ال��د ال��ك��رك��ي خ�لال لقائه يف مكتبه م���ؤخ��ر ًا الفرن�سية التي ترتبط معها بعالقات وثيقة.
م�س� ؤولة ب��رام��ج ال��دار���س��ات العليا يف جامعة
ورحب با�ستقبال طلبة فرن�سيني لدرا�سة
«كان» الفرن�سية «كر�ستني دو ريو» �سبل تعزيز ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة و� إر����س���ال طلبة م��ن اجلامعة
ال��ت��ع��اون العلمي امل�����ش�ترك خ�صو�ص ًا �إج���راء للتدريب يف جامعة ك��ان الكت�ساب م��ه��ارات
بحوث م�شرتكة.
وخربات علمية.
بدورها �أ�شادت ال�ضيفة بامل�ستوى العلمي
و أ�ط��ل��ع ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ال�ضيفة على
اجلامعة -قام امل�شاركون يف �أعمال امل� ؤمتر
م�����ش��اري��ع اجل��ام��ع��ة وب��راجم��ه��ا و�إجن��ازات��ه��ا الذي حققته اجلامعة ودورها يف تطوير عالقات العربي الأ ول والأ ردين الثاين للمعاجلة اللبية
وتطلعاتها امل�ستقبلية م�شري ًا � إىل انفتاح اجلامعة ال�صداقة التاريخية بني الأ ردن وفرن�سا.
بزيارة للجامعة التقوا خاللها بالقائم ب�أعمال
عميد كلية طب الأ �سنان الدكتور ف� ؤاد الكاظم.
ورحب الدكتور الكاظم بالوفود امل�شاركة يف
�أكــــــادميـــــــــي يونــــــانــــــــــي
امل� ؤمتر وتبادل معهم احلديث حول م�سرية الكلية
يـــــزور «الأ ردنيـــــة»
واهتمامها مبواكبة امل�ستجدات الطبية العاملية
من خالل الرتكيز على خمتلف االخت�صا�صات
والتقى ال�ضيف بعدد من طلبة الكلية يف الطبية املتعلقة ب�صحة الفم والأ �سنان.
اجلامعة  -بحث القائم ب�أعمال عميد كلية
الهند�سة والتكنولوجيا الدكتور جمدي توفيق حوار مفتوح حول اخلطط والربامج الدرا�سية
ب��دوره ثمن رئي�س اللجنة العلمية للم� ؤمتر
خالل لقائه يف مكتبه الدكتور «بنايوتي�س يانا التي تقدمها اجلامعات اليونانية لطلبتها يف الدكتور � إبراهيم أ�ب��و طاحون م�شاركة �أع�ضاء
كوبولو�س» الأ �ستاذ يف جامعة  TAIاليونانية ميادين �أنظمة املعلومات التي ت�شهد ت�سارع ًا هيئة تدري�س من كلية الطب الأ �سنان يف اجلامعة يف
�سبل تعزيز وتعميق جماالت التعاون العلمي ومنو ًا م�ضطرد ًا على امل�ستوى العاملي.
�أعمال امل� ؤمتر معرب ًا عن اعتزازه مبا حققته الكلية
و أ�����ش���ار � إىل ال��ت��ج��رب��ة الأ ردن���ي���ة يف تعليم من � إجنازات علمية وبحثية يف حقل طب الأ �سنان.
والبحثي بني الكلية ومثيالتها يف اجلامعات
التحتية
بالبنية
ا
ً
م�شيد
احلا�سوب
تكنولوجيا
وق��دم الدكتور أ�ب��و طاحون درع امل� ؤمتر
اليونانية.
وتركز البحث خالل اللقاء الذي ح�رضه التي وفرتها امل� ؤ�س�سات التعليمية خ�صو�ص ًا للجامعة ودرع ًا �آخر لكلية طب الأ �سنان تقدير ًا
الدكتور �أن�س الرب�ضي ،ع�ضو هيئة التدري�س اجل��ام��ع��ة الأ ردن����ي����ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت اجن����ازات من امل� ؤمتر مل�سرية اجلامعة ور� ؤيتها يف دعم
يف الكلية على جم��االت تبادل هيئة التدري�س ملمو�سة يف حقل التعليم التقني احلا�سوبي ال��ل��ق��اءات العلمية ال��ت��ي ت��ق��ام على امل�ستوى
والإلكرتوين.
العربي والعاملي.
والطلبة والأ بحاث ذات االهتمام امل�شرتكة.

الوفود امل�شاركة يف م� ؤمتر
طبي للأ �سنان
يزورون «الأ ردنية»

جمل�س عمداء



ا لتن�سيـــــب
بـ� إلغــــــــاء
االمتحـــــان
التقييمـــــي
لطلبــــــــــة
التمريــــ�ض
املج�سريــــن

�ضاءات
إ�
ن�سبت اجلامعة يف الثالث
اجلامعة -
من ت�رشين الأ ول اىل جمل�س العمداء ،ب� إلغاء
االمتحان التقييمي الذي �ستعقده كلية التمري�ض
لطلبتها املج�رسين � إليها من الكليات اجلامعية
املتو�سطة.
وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�صالح جرار ان التن�سيب ب� إاللغاء ي�شمل

�أي�ضا الإجراءات التي ترتبت على قرار عقد
االمتحان ،الذي كان يفرت�ض عقده نهاية
الف�صل االول احلايل.
وارجع الدكتور جرار �أ�سباب � إلغاء
االمتحان ،اىل عدم توافقه مع �أ�س�س التج�سري
بني اجلامعات والكليات اجلامعية املتو�سطة.
وكان جمل�س عمداء اجلامعة قرر ني�سان
من العام املا�ضي عقد امتحان تقييمي للطلبة
املج�رسين اىل تخ�ص�ص التمري�ض يف اجلامعة،
ب�سبب �ضعف م�ستواهم يف بع�ض املواد
الأ �سا�سية للتخ�ص�ص.
وبح�سب القرار،املن�سب ب� إلغائه،ف� إن نتيجة
االمتحان �ستكون امل� ؤ�رش على معادلة املواد
للطلبة من عدمه.
ويقدر عدد ال�ساعات التي يتم معادلتها
للطلبة املج�رسين ما بني (� )40-30ساعة
درا�سية معتمدة.
وبح�سب �أ�س�س التج�سري ،منحت كل
جامعة حرية معادلة املواد التي در�سها الطالب
يف الدرا�ســة اجلامعية املتو�سطة ،بحد �أعلى

تعديل تعليمات قبول الطلبة
يف الربامج الدولية

تعليمات جديدة لقبول طلبة الربامج الدولية

اجلامعة  -قرر جمل�س عمداء اجلامعة
تعديل تعليمات قبول الطلبة يف الربامج الدولية
للدرا�سات العليا.
وبح�سب القرار فانه يقبل يف هذه الربامج الطلبة
املتمتعون باجلن�سية غري الأ ردنية والأ ردنيون
املقيمون خارج اململكة على �أن يح�رضوا ما يثبت
� إقامتهم خارج البالد بالإ�ضافة � إىل الأ ردنيني

احلا�صلني على منح من جهات دولية.
وا�شرتط القرار على امل�شمولني بالقرار �أن
يكونوا حا�صلني على الدرجات العلمية امل� ؤهلة
لاللتحاق بهذه الربامج وان تنطبق عليهم ال�رشوط
العامة للقبول يف برامج الدرا�سات العليا و�رشوط
القبول اخلا�صة بالربنامج الذي يرغبون االلتحاق
به.

(� 45ساعة) لنظام ال�سنتني و(� 55ساعة)
لنظام الثالث �سنوات.
وقبل يف اجلامعات الر�سمية  826طالبا
وطالبة �ضمن قائمة التج�سري للعام احلايل
منهم  706خريجني للعام احلايل و 120من
الأ عوام ال�سابقة.
وبلغ عدد الطلبة املقبولني يف الأ ردنية �ضمن
قائمة التج�سري ( )155طالبا وطالبة .
وبح�سب �أ�س�س القبول ،ف� إنه يعترب م� ؤهال
للقبول يف اجلامعات الر�سمية ما ن�سبته  %20من
�أوائل اخلريجني يف امتحان ال�شهادة اجلامعية
املتو�سطة يف كل تخ�ص�ص له نظري يف اجلامعات
با�ستثناء تخ�ص�صات الطب وطب الأ �سنان.
وت�سمح الأ �س�س �أن يقبل تناف�سيا يف
اجلامعات من الناجحني يف امتحان ال�شهادة
اجلامعية املتو�سطة للأ عوام ال�سابقة لعام
القبول ما ال يزيد عن  %25مما ورد �أوال من
العدد امل� ؤهل للقبول يف ذلك العام �رشيطة
�أن يكون معدل الطالب يف امتحان ال�شهادة
اجلامعية املتو�سطة  %76على الأ قل.

�إقرار �أ�س�س منح املعلمني
املتميزين
اجلامعة � -أ�صدر جمل�س عمداء اجلامعة
�أ�س�س مِنح املعلمني املتميزين الفائزين بجائزة
امللكة رانيا العبد اهلل للتميز الرتبوي.
وبناء على الأ �س�س ف� إنه ت�شكل جلنة من
اجلامعة ومن اجلائزة على �ضوء مذكرة التفاهم
املربمة بني الفريقني للتن�سيق يف �ش�أن املعلمني
املر�شحني للمنحة ودرا�سة �أو�ضاعهم ومدى
التزامهم بالدرا�سة ونتائجها يف حال قبولهم.
وتن�ص الأ �س�س على �أن املنحة تغطى من
�صندوق التربعات يف اجلامعة ،وتغطي ر�سوم
ال�ساعات املعتمدة فقط وعددها � 33ساعة معتمدة.
وي�شرتط حل�صول املعلم على منحة �أن ال يكون
حا�ص ًال على منحة �أخرى من �أية جهة و�أن ي�سجل
� 6ساعات معتمدة يف الف�صل على الأ قل طوال املدة
التي يح�صل فيها على املنحة.
وتلغى املنحة وت�سرتد املبالغ التي دفعت
للطالب بقرار من اللجنة وم�صادقة اجلهة التي
قررت � إعطاء املنحة � إذا خالف �أي �رشط من
�رشوطها.
وتوقف املنحة وال جتدد بقرار من اللجنة يف
حال تدين املعدل الرتاكمي للطالب عن  3نقاط �أو
تدين الأ داء الأ كادميي للطالب وذلك بتن�سيب من
امل�رشف ورئي�س ق�سم التخ�ص�ص وعميد الكلية.

إ��صدارات



وتناولت الدرا�سة الرابعة تعداد ال�سكان
درا�سات يف تاريخ بالد ال�شام
امل�سيحيني يف والية ال�شام يف القرن ال�ساد�س ع�رش،
وعاجلت � إحدى الدرا�سات تاريخ مدينة �صيدا،
اجلامعة � -صدر حديث ًا كتاب جديد باللغة
وتناولت درا�سة �أخرى تاريخ مدينة �صفد� ،أما
الإجنليزية ملحمد عدنان البخيت حتت عنوان
الدرا�سة الثامنة فبحثت يف الأ وقاف يف كل من
«درا�سات يف تاريخ بالد ال�شام» ،يقع يف ()313
فل�سطني والأ ردن يف �أواخر العهد اململوكي ومطلع
�صفحة� ،ضمن � إ�صدارات جلنة تاريخ بالد ال�شام يف
العهد العثماين.
اجلامعة الأ ردنية ،قدّم له و�شارك يف حتريره ثائر
� إ�ضافة � إىل ذلك ،تناول امل� ؤلف تاريخ كل
طراد القا�ضي ،من ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة
من �آل �شاهني وبني �صخر وح�سني معن زادة
العلوم والتكنولوجيا الأ ردنية.
وبالد :اللّجون واملفرق وجوارها ورفح وال�سلط
و�شمل الكتاب على عدد من الدرا�سات منها:
وال�شوبك وتبوك وطولكرم والزرقاء مبقاالت
�شكوى �أهايل حلب لل�سلطان �سليمان القانوين عن
مكثّفة �صدرت يف الطبعة اجلديدة للمو�سوعة
عبث وف�ساد ع�ساكر الدولة العثمانية يف ريف حلب،
الإ�سالمية التي ت�صدر مبدينة ليدن يف هولندا.
والدرا�سة الثانية كانت عن واقع البالد العربية يف
و�شمل الكتاب على فهر�سة �شاملة لأ �سماء
عهد ال�سلطان �سليمان نف�سه ،وجاءت الدرا�سة
الثالثة عن دور �أ�رسة �آل احلن�ش يف � إدارة منطقة �سجالت الدولة العثمانية وقيود �أوقاف مديرية الأ ع���ل���ام وال���ط���وائ���ف وال��ع�����ش��ائ��ر والأ م����اك����ن
وامل�صطلحات.
البقاع (1568-1388م) ،وذلك باالعتماد على �أوقاف دم�شق.

�صدور املجلة الأ ردنية يف
�إدارة الأ عمال

�صدور املجلة الأ ردنية
للعلوم االجتماعية

اجلامعة � -صدر عن عمادة البحث
العلمي يف اجلامعة املجلد اخلام�س العدد
الثالث ل�شهر متوز من املجلة الأ ردنية يف � إدارة
الأ عمال.
وا�شتمل العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها ا.د
حم�سن خمامرة على جمموعة من الدرا�سات والبحوث
يف جمال � إدارة الأ عمال باللغتني العربية واالجنليزية.
و قدم الباحثان عبد الفتاح عبد الرحمن كرا�سنة
و�سمية توفيق اخلليلي درا�سة حول مكونات � إدارة
املعرفة  :درا�سة حتليلية يف وزارة الرتبية والتعليم
الأ ردنية.
كما قدم الباحثان زياد حممود علي ال�صمادي
وفرا�س حممد الروا�شدة درا�سة حول حمددات الر�ضا
واال�ستقرار الوظيفي يف م� ؤ�س�سة املوانئ يف الأ ردن.
يف حني قدم الباحثون احمد عبد � إ�سماعيل
ال�صفار  ,حممود حممد العجلوين  ,وعبد النا�رص
احمد جرادات درا�سة حول دور املناخ التنظيمي يف
حتقيق الأ داء الإبداعي وتعزيز القدرة التناف�سية
فيما قدم الباحث �أمين عودة املعاين درا�سة حول
اجتاهات املديرين يف مراكز الوزارات الأ ردنية لدور
� إدارة املعرفة يف الأ داء الوظيفي.
وقدم الباحثان فادي امل�شهراوي وخالد الزعبي
درا�سة حول حمددات ربحية البنوك الأ ردنية يف الفرتة
بني  1992و  2006وقدم الباحث عبد الكرمي �سالمة
عواد درا�سة حول اثر املرونة الإ�سرتاتيجية.

اجلامعة � -صدر عن عمادة البحث العلمي يف
اجلامعة املجلد الثاين العدد الثاين ل�شهر حزيران
من املجلة الأ ردنية للعلوم االجتماعية.
وا�شتمل العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها
الأ �ستاذ الدكتور �سلمان البدور على جمموعة من
الدرا�سات والبحوث يف جمال العلوم االجتماعية
باللغتني العربية واالجنليزية .
حيث قدم الباحث علي جنادات درا�سة حول
«م�ستقبل ال�صحف الورقية الأ ردنية يف مواجهة
ال�صحف االلكرتونية يف ظل ثورة املعلومات
واملعرفة.
وقدم الباحث يو�سف �ضامن خطايبة درا�سة
حول التوجهات املهنية عند ال�شباب اجلامعي
درا�سة ميدانية يف الأ ردن.
بينما قدم الباحثان علي ح�سن عنرب وكايد
عثمان �أبو �صبحة درا�سة حول الهجرة الداخلية
يف الأ ردن.
وقدم الباحث �سلطان بن مو�سى العوي�ضة
درا�سة حول عالقة ا�ضطرابات الأ كل بكل من
�صورة الذات والقلق والكفاءة الذاتية املدركة
وبع�ض املتغريات الدميوغرافية لدى عينة من
طالبات جامعة عمان الأ هلية.
فيما قدم الباحثان �صالح حمدان اللوزي
ويحيى عي�سى الفرحان درا�سة حول العنف
الطالبي يف اجلامعة الأ ردنية.

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

اجتماعيات ،،،
ترفيعات
مت ترفيع الزميل �سعد وليد �أبو�صالح ،املوظف
يف وحدة القبول والت�سجيل � ،إىل الفئة أ� من
الدرجة الرابعة.
مت ترفيع الزميل نا�صر مو�سى ذيب ،املوظف يف
مركز احلا�سوب � ،إىل الفئة ب من الدرجة
الثالثة.
مت نقل الزميلة رجاء البعبع ،مديرة دائرة
اخلدمات الطالبية يف عمادة �ش�ؤون الطلبة،
� إىل الفئة الأ وىل.
مت ترفيع الزميل هيثم علي ال�شطي ،املوظف
يف كلية العلوم الرتبوية � ،إىل الفئة ب من
الدرجة الثالثة.
ترقيات
مت ترقية الدكتورة مي�سون عبد الغني النهار � ،إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك يف معهد الآثار.
تهاين
با�شر ال�سيد علي حممد اخلوالدة عمله يف دائرة
املوارد الب�شرية.
متت خطبة الزميلة �شريا حما�سنة ،املوظفة يف
مكتب العالقات الدولية.
تعــــــــــاز
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور حممود
حممد كتكت الأ �ستاذ امل�شارك بق�سم
الريا�ضيات/كلية العلوم.
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور غ�سان
اجلندي الأ �ستاذ يف كلية احلقوق.
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