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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة ا ألردنية ٭ العدد  440٭ ذو احلجة  1430هـ ٭ كانون ا ألول ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

الكركي خماطب ًا طلبة اجلامعة يف العقبة:

م�شـــروع جامعتكــم ترجمة لر�ؤية جاللة امللـك

يف هذا العدد
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الفل�سطينية � ...ص 2
بحـث ال��ت��ع��اون العلمي بني
«الردن���ي���ة» وغ��رف��ة جتـارة
أ
عمان � ...ص 3
«الردنية» يرحب
احتاد طلبة أ
بحل جمل�س النواب �000ص 6

اجلامعة -قال رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي � إن تنفيذ وبناء م�رشوع
اجلامعة يف العقبة ج��اء ترجمة لر� ؤية
جاللة امللك عبداهلل الثاين ولتكون هذه
اجلامعة قلب ًا ناب�ض ًا وع�صب ًا رئي�سي ًا يف
م�سرية التعليم العايل يف هذه املدينة التي
ت�شهد حت��و ًال ومن ��و ًا مهما يف ميادين
اال�ستثمار واالقت�صاد وال�سياحة.
و أ�� �ض��اف خ�لال لقائه طلبة اجلامعة
يف العقبة و أ���سرة التدري�س فيها � إننا
�شعب نحب التعليم الفتا � إىل اجنازات
االردن يف م�سرية التعليم ال��ذي �شهد
نقلة نوعية خ�صو�صا يف بناء 5000
مدر�سة خالل �ستني عام ًا بواقع بناء
مدر�سة كل ا�سبوعني.
وح��ث الطلبة على زي ��ادة حت�صيلهم
واالهتمام باللغات االجنبية من اجل
اكت�ساب املعرفة م��ؤك��د ًا �أن اجلامعة
�ستوفد اوائل الطلبة � إىل جامعات عاملية
ذات م�ستوى رفيع ومتقدم للح�صول
على درجتي املاج�ستري والدكتوراه.
و�أ�شاد الدكتور الكركي ب�رسعة اجناز
امل�ب�ن��ى االول ال ��ذي ��ص�م��م ب�سواعد
وكوادر هند�سية من اجلامعة و�أ�ستقبل
الدفعة االوىل من الطلبة املقبولني لهذا
العام يف خم�س كليات م� ؤكد ًا �أنه لوال

ومتتد الأ ردنية جنوباً علماً وعلماء

اجن��از ه��ذا املبنى لتم تدري�س الطلبة
يف م�ساجد املدينة يف ا��ش��ارة اىل دور
ور��س��ال��ة امل�سجد يف التعليم والهدى
وا�صالح االفراد واملجتمعات.
وك�شف الدكتور الكركي توجه اجلامعة
ت�شكيل جلنة من حكمائها وخربائها
لالحتفاء بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س
اجلامعة عام  2012و ت�شكيل جلنة من
امل� ؤرخني العادة كتابة تاريخ منا�سبات
وطنية منها مئوية «هية الكرك» وهي
ال �ث��ورة على الظلم و الطغيان التي
ح��دث��ت ع��ام  1910و ت��اري��خ ال�ث��ورة
العربية الكربى مبئويتها عام 2016
ومئوية ت�أ�سي�س الدولة االردنية عام
.2021
و�أكد الدكتور الكركي اهتمام اجلامعة
ب�شخ�صية الطالب اجلامعي من خالل
الرتكيز على احلرية امل�س� ؤولة واحلوار
البناء داعيا الطلبة اىل امل�شاركة بفاعلية
يف ان �ت �خ��اب��ات احت ��اد ط�ل�ب��ة اجل��ام�ع��ة
يف العقبة التي �ستجري ي��وم ال�سبت
التا�سع ع�رش من ال�شهر اجلاري.
والقى املدير التنفيذي للجامعة الدكتور
�أحمد �أبو هالل كلمة �أ�شاد فيها ب�رسعة
اجن ��از ه��ذا امل ���شروع ال��وط�ن��ي ال��ذي
�سيكون احد املعامل البارزة يف املدينة.

الردن�������ي�������ة
يف رح���������اب أ
«م���و����س���ي���ق���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ون م��ن
القـــــــــــد�س» �000ص7

وا�ستعر�ض اجنازات امل�رشوع و منها
املبنى االول ال��ذي ي�ضم �سبع قاعات
تدري�سية تت�سع الواحدة منها ل�ستني
طالب ًا وطالبة واجن��از خمترب حا�سوب
ومكتبة ت�ضم م� ؤلفات وكتب ًا ومراجع
ي�ح�ت��اج�ه��ا ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ة و� �ص��االت
للكفترييا ومكاتب الع�ضاء هيئة التدري�س
واالداريني يف اجلامعة.
وا�شار � إىل �أن اجل��ام�ع��ة ت�ضم حاليا
( )312طالبا وط��ال�ب��ة منهم ()194
طالبة يتلقون تعليمهم يف خم�س كليات
ت�ضم ( )12ق�سما اكادمييا متخ�ص�صا.
ودار خالل اللقاء الذي ح�رضه نواب
رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار
والدكتور �ضياء الدين عرفة والدكتور
ب�شري الزعبي حوار بني رئي�س اجلامعة
و الطلبة حول جوانب تتعلق مب�سريتهم
التعليمية يف اجلامعة.
وا��ش��اد الطلبة باجلهود التي تبذلها
ادارة اجل��ام�ع��ة لتذليل ال�صعوبات
امامهم وتوفري االمكانيات لت�سهيل
درا�ستهم اجلامعية يف جماالت التنقل
ب�ين املدينة وم��وق��ع اجلامعة وتوفري
م�ك�ت�ب��ة وخم �ت�بر ل�ل�ح��ا��س��وب وت�ق��دمي
خ��دم��ات ال�ط�ع��ام وال ���ش�راب با�سعار
رمزية.

ت�شكيالت
�أكادميية
وا�سعــــة يف
اجلامعــــــــــة
اجل��ام��ع��ة -ق ��رر رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة
ال ��دك� �ت ��ور خ��ال��د ال �ك��رك��ي �إج � ��راء
ت�شكيالت أ�ك��ادمي�ي��ة وا�سعة ت�شمل
نواب العمداء وم�ساعديهم ور� ؤ�ساء
الأ ق�سام يف كليات اجلامعة ومعاهدها
على النحو الأ تي :
كلية الآ داب :
 ن � ��ائ � ��ب ال� �ع� �م� �ي���د الأ �� � �س�� �ت� ��اذال� ��دك � �ت� ��ور ك� ��اي� ��د أ�ب� � � ��و � �ص �ب �ح��ة
 رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابهاب��ا إلن��اب��ة ال��دك �ت��ور ج�ع�ف��ر عبابنة
 رئ�ي����س ق���س��م ال �ت��اري��خ ب��ا إلن��اب��ةال ��دك� �ت ��ورة غ� �ي ��داء خ ��زن ��ة ك��ات�ب��ي
 رئ�ي����س ق�سم الفل�سفة الأ ��س�ت��اذال� � ��دك � � �ت� � ��ور ول� � �ي � ��د ال � �ع � �ط� ��اري
 -رئ� �ي� �� ��س ق���س��م  .....تتمة �ص5

ور�ش عمل



عقــــد دورة علميــــــة حــــول فهر�ســـــة املخطوطــــــــات
والوثائق وال�سجالت ال�شرعية الفل�سطينية

لفل�سطني من الأ ردنية وقفة معروفة

اجلامعة -عقدت يف اجلامعة يف الثالث ع�رش من كانون
الأ ول «�أعمال الدورة ال�سابعة يف فهر�سة املخطوطات
والوثائق وال�سجالت ال�رشعية الفل�سطينية والدفاتر
العثمانية» التي تنظمها م� ؤ�س�سة الفرقان للرتاث
ا إل� �س�لام��ي يف ل�ن��دن ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز ال��وث��ائ��ق
واملخطوطات يف اجلامعة وذل��ك يف �إط��ار احتفاالت
اململكة بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية.
وق��ال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار
الذي افتتح �أعمال الدورة مندوبا عن رئي�س اجلامعة
� إن فهر�سة املخطوطات والوثائق وال�سجالت �أمر
فائق الأ همية و��ضرورة علمية وقومية لأ نها تي�رس
للباحثني الرجوع � إليها والإفادة منها وتوفر عليهم
الكثري من الوقت واجلهد.
و أ��� �ض ��اف وم �ت��ى ع ��زف ال �ب��اح �ث��ون وامل� �� ؤرخ ��ون
ع� ��ن ال � ��رج � ��وع � إىل امل� �خ� �ط ��وط ��ات وال ��وث ��ائ ��ق
وال�سجالت ف� إنهم يفقدون بذلك م�صدرا ا�سا�سيا
وم �ه �م��ا م��ن م �� �ص��ادر ال �ت��اري��خ وت �ب �ق��ى أ�ب�ح��اث�ه��م
مفتقرة � إىل ال��دق��ة والأ م ��ان ��ة وال�ت��وث�ي��ق ال�سليم.
و أ�� �ش��ار � إىل أ�ه�م�ي��ة ال� ��دورة ال�ت��ي تكمن أ�ه��داف�ه��ا
املحافظة على الرتاث الفل�سطيني املخطوط من خالل
فهر�سته وحتقيقه ون�رشه ا�سهاما من القائمني عليها
للحفاظ على الهوية الفل�سطينية التي يحاول الإحتالل

اال�رسائيلي طم�سها بكل الو�سائل املمكنة.
و�ألقى رئي�س جمل�س مركز الوثائق واملخطوطات/
رئي�س جلنة تاريخ بالد ال�شام يف اجلامعة الدكتور
حممد عدنان البخيت كلمة أ���ش��ار فيها � إىل ال�صلة
القدمية واجلديدة للجامعة مع الرتاث الفل�سطيني منذ
مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي م�شريا � إىل �أن املركز
أ�خ��ذ على عاتقه منذ ت�أ�سي�سه ت�صوير املخطوطات
ال�سجالت والوثائق الفل�سطينية املوجودة يف مكتبات
امل��دن والبلدات وبع�ض القرى الفل�سطينية م�ضافا
� إليها املكتبات اخلا�صة يف فل�سطني.
و�أ�شار � إىل الدعم الذي قدمته �شخ�صيات �أكادميية
فل�سطينية لت�صوير ال�سجالت والوثائق وتزويدها
للمركز خ�صو�صا ال��دور الذي ا�ضطلع به املرحوم
حممود ع�ط��ااهلل أ���س�ت��اذ ال�ت��اري��خ يف جامعة النجاح
الفل�سطينية.
و أ�ك��د الدكتور البخيت �أهمية عقد هذه ال��دورة التي
تعترب نقلة نوعية لبناء كوادر امل�ستقبل من العاملني يف
ميادين فهر�سة املخطوطات وال�سجالت والإعتناء بها
يف فل�سطني  ،مثمنا الدعم الذي قدمته م� ؤ�س�سة الفرقان
للرتاث الإ�سالمي للإ�سهام يف دعم العاملني يف املكتبات
اجلامعية واملجمعية والأ وقاف الفل�سطينية ولتزويدهم
بخربات ت�سهم يف الإرتقاء ب�أعمالهم املهنية.

رعاية القدم ال�سكرية ور�شة عمل
يف «الأ ردنية»

اجلامعة -ا�ست�ضافت كلية التمري�ض
يف اجلامعة يف الثالث ع�رش من كانون
الأ ول ور��ش��ة عمل متخ�ص�صة حول
«ال��رع��اي��ة ب��ال�ق��دم ال���س�ك��ري��ة» وال�ت��ي
ن �ظ �م �ت �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة ب ��دع ��م م ��ن ��شرك��ة

دل� �ت ��ا �� �س� �ت ��ورز ل�ل���أ دوي� ��ة يف ع �م��ان.
والقدم ال�سكرية بح�سب امل�رشف العلمي
على ال��ور��ش��ة ال��دك�ت��ور حممد ن�صار
تعترب من اهم امل�ضاعفات التي حتدث
مع مر�ضى ال�سكري وت� ؤدي اىل نتائج

وقدم الدكتور البخيت �شكره للجامعة االردنية ممثلة
برئي�سها الدكتور خالد الكركي الذي قدم الت�سهيالت
المتام اعمال هذه الدورة التي حا�رض فيها نخبة من
العلماء والباحثني من داخل االردن وخارجه.
ب��دوره ,بني امل�رشف العلمي على ال��دورة الدكتور
حم�م��د دن �ي��دي دري��و���ش يف كلمة أ�ل �ق��اه��ا ن�ي��اب��ة عن
امل�ست�شار العلمي مل� ؤ�س�سة الفرقان ابراهيم �شبوح
جهود امل� ؤ�س�سة التي ان�شئت يف لندن ع��ام 1989
وت��رك �ي��زه��ا يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ت�راث ا إل� �س�لام��ي
امل�خ�ط��وط وب�ح��ث �سبل حفظه و�صيانته وتي�سري
و�سائل الإطالع عليه يف �سبيل حتقيقه ون�رشه بطرق
علمية خدمة للأ جيال املقبلة.
وا�ستعر�ض ن�شاطات امل� ؤ�س�سة خ�صو�صا � إقامة
امل��ؤمت��رات العلمية التي تبحث �أهمية املخطوطات
الإ�سالمية ودرا�ستها و�صيانتها وحفظها وبحث
خمطوطات العلوم يف ال�تراث الإ�سالمي ودرا�سات
تتعلق بعلوم الأ ر�ض يف املخطوطات الإ�سالمية.
وت�ضمن برنامج ال ��دورة ال�ت��ي ت�ستمر ا�سبوعني
حم��ا��ض�رات ح��ول اخل��ط ال�ع��رب��ي وم� ��واد �صناعة
الكتاب والتعريف باملخطوطات العربية باملكتبات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وامل �� �ص �ح��ف ال ���ش�ري��ف «خ �ط��وط��ه
وزخ��ارف��ه» واجل��وان��ب الفنية امل�ساعدة يف معرفة
تاريخ املخطوطات وبحث �سجالت البلديات ووثائقها
«نابل�س من��وذج��ا» � ،إ�ضافا � إىل ال�سجالت ال�رشعية
و�سجالت وق�ي��ود الأ دي ��رة والكنائ�س يف فل�سطني.
وي�شتمل ب��رن��ام��ج ال ��دورة أ�ي���ض� ًا تطبيقات عملية
حول فهر�سة املخطوطات من خالل بطاقة م� ؤ�س�سة
ال�ف��رق��ان وزي ��ارات ميدانية مل��رك��ز التوثيق امللكي
الأ ردين ال�ه��ا��ش�م��ي وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة الأ ردن��ي��ة
وم ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ب��داحل �م �ي��د � �ش��وم��ان ل�ل� إ�ط�ل�اع على
جتربة ه��ذه امل� ؤ�س�سات الوطنية يف حفظ الوثائق
واملخطوطات وال�سجالت وطرق التعقيم والرتميم
وال�صيانة والأ ر�شفة الإلكرتونية.
وي�شارك يف أ�ع�م��ال ال��دورة ع��دد من أ�م�ن��اء املكتبات
يف اجل��ام�ع��ات وامل� ؤ�س�سات التوثيقية يف فل�سطني
والعراق والأ ردن.

خطرية منها ت�سمم الدم والبرت والوفاة.
وا�شارت عميدة الكلية الدكتورة انعام
خ�ل��ف اىل اه�م�ي��ة ع�ق��د ه ��ذة ال��ور��ش��ة
التي تاتي يف اط��ار اهتمامات الكلية
ب� �ت ��زوي ��د امل �م��ر� �ض�ي�ن وامل �م��ر� �ض��ات
ب�ط��رق ال�ع�ن��اي��ة ال�صحيحة والفائقة
للمر�ضى امل�صابني بالقدم ال�سكرية.
ول �ف��ت ن �� �ص��ار اىل ب��رن��ام��ج ال��ور� �ش��ة
ال �ت��ي ت���ض�م�ن��ت حم ��ا��ض�رات ن�ظ��ري��ة

وعملية حول مهارات الرعاية بالقدم
ال�سكرية وت�ع��ري��ف امل���ش��ارك�ين فيها
باخر التطورات العاملية بتكنولوجيا
ل �ع �ن��اي��ة ب� ��اجل� ��روح وال� �ت� �ق ��رح ��ات.
و�� �ش ��ارك يف اع� �م ��ال ال��ور���ش��ة ال�ت��ي
ا�ستمرت يوما واح��دا ( )35ممر�ضا
ومم��ر� �ض��ة م��ن م�ست�شفيات وزارة
ال���ص�ح��ة واخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة امللكية
والقطاع اخلا�ص.

وفود



بحـــث التعــــاون العلمــــي بني «الأ ردنيــــة»
وغرفـــة جتــــارة عمـــان

�شراكة م�ستدامة بني غرفة التجارة واجلامعة

اجلامعة -بحث نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي خالل لقائه يف
مكتبه م��ؤخ��ر ًا رئي�س جمل�س ادارة
غرفة جت��ارة عمان ريا�ض ال�صيفي
�آفاق التعاون املمكنة بني اجلانبني.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال ��دك� �ت ��ور ال��زع �ب��ي
اجلهود التي تقوم بها كلية االعمال
خ�صو�صا � إعداد البحوث والدرا�سات

العلمية التي تتعلق بقطاعات املال
واالعمال والتجارة م�شري ًا اىل دور
املر�صد االقت�صادي الذي يعمل على
توفري املعلومات والتحليالت حول
ال �ت �ط��ورات احل��دي �ث��ة يف االق�ت���ص��اد
االردين بالذات حول اال�سواق املالية
وال �ت �ج��اري��ة وق���ض��اي��ا اال��س�ت�ث�م��ار.
وا�� � �ش � ��ار اىل ان� �ف� �ت ��اح اجل��ام��ع��ة

ع �ل��ى ال�ق�ط��اع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ات التنمويـــــــة
االردنيــــــة مبينا جنـــــــاح جتربـــــة
ب��رن��ام�ـ�ـ�ـ�ـ��ج «دك� �ت ��ور ل �ك��ل م�صنع»
ال � ��ذي ي��ه��دف اىل ت �ع��زي��ر ال�ب�ح��ث
العلمي وامل�ك��ون التكنولوجي لدى
ال ���شرك��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة �سعيا نحو
ت �ط��وي��ره��ا وت �ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي�ت�ه��ا.
ورحب الدكتور الزعبي بتقدمي كافة

ا��ش�ك��ال ال��دع��م وامل���س��ان��دة للقطاع
التجاري االردين ال��ذي يعترب احد
اعمدة االقت�صاد الوطني من خالل
اال�ستفادة من البحوث والدرا�سات
العلمية وتقدمي اال�ست�شارات الفنية
ح ��ول امل �ت �غ�يرات امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة.
ب��دوره ا�شار ال�صيفي خ�لال اللقاء
ال��ذي ح���ضره ع�ضوا الغرفة فايز
ال �ف��اع��وري وح���س��ان ال�ع�م��د وم��دي��ر
املر�صد االقت�صادي الدكتور طالب
ع��و���ض ب ��االجن ��ازات العلمية التي
حققتها اجل��ام�ع��ة خ�ل�ال م�سريتها
م�شريا اىل اهتمام غرفة جتارة عمان
بامل�شاركة يف املنتديات وال�ل�ق��اءات
العلمية التي تنظمها اجلامعة وتتعلق
باالن�شطة االقت�صادية خ�صو�صا
االزمات املالية العاملية.

امل�شاركون يف قافلة العي�ش امل�سلم امل�سيحي
يزورون "االردنية"
اجلامعة -ق��ام امل���ش��ارك��ون يف قافلة العي�ش امل�سلم امل�سيحي ال�ت��ي انطلقت م��ن حمافظة ال �ك��رك ب��زي��ارة للجامعة .
وت �� �ش �ك��ل ال��ق��اف��ل��ة ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ن� � ��ادي ال ��زي� �ت ��ون ��ة يف ب� �ل ��دة راك� �ي��ن وت�����ض��م � �ش �خ �� �ص �ي��ات م� ��ن اب � �ن� ��اء امل �ح��اف �ظ��ة
م �� �س �ل �م��ة وم�����س��ي��ح��ي��ة ف ��ر�� �ص ��ة ف� ��ري� ��دة ل�ت�ر�� �س� �ي ��خ ق� �ي ��م ال� �ع� �ي� �� ��ش ال�����س��ل��م��ي ب�ي��ن م� �ك���ون���ات امل� �ج� �ت� �م ��ع الأ ردين
وت � � أ�ي � �ي� ��د ر�� �س ��ال ��ة ع� �م���ان ا�� �ض ��اف ��ة اىل اي� ��� �ص ��ال ر�� �س ��ال ��ة ل� �ل� �ع ��امل ب� ��وج� ��ود ال��ع��ي�����ش امل� ��� �ش�ت�رك ال � �ك� ��رك من���وذج���ا.
وب�ي��ن امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف ال��ق��اف��ل��ة خ�ل��ال ل �ق��ائ �ه��م رئ��ي�����س و أ�ع� ��� �ض���اء ال �ه �ي �ئ��ة الإداري� � � � ��ة الحت� � ��اد ط �ل �ب��ة اجل ��ام� �ع ��ة ان
اب � �ن� ��اء ال � �ك� ��رك مي���ار�� �س���ون وح ��دت� �ه ��م يف اط� � ��ار ال� �ه ��وي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وان ال� �ع�ل�اق ��ة ال� �ت ��ي ت��رب��ط��ه��م �� �س ��وف ت�ب�ق��ى
�� �ص���ورة ن��ا� �ص �ع��ة م� �ع�ب�رة ع���ن � �س �م��اح��ة وع��ظ��م��ة ال���دي���ن اال�� �س�ل�ام ��ي و���س��م��اح��ة ال���دي���ن امل �� �س �ي �ح��ي ع��ل��ى ال� ��� �س ��واء.
واكدو ان العالقة بني الطائفتني هي ارث تاريخي وح�ضاري عريق وانها اف�ضل حالة لتعاي�ش وتنوع ووفاء للمجتمع الكركي.
واعرب اع���ض��اء القافلة ع��ن تقديرهم للجامعة االردن �ي��ة على ا�ست�ضافتهم يف رح��اب�ه��ا واالل �ت �ق��اء بنخبة م��ن طلبتها.
وا�شاد رئي�س احتاد طلبة اجلامعة منر ابو رمان بهذه املبادرة التي تعمل على تر�سيخ التعاون بني افراد املجتمع وتطلعهم نحو
حتقيق املزيد من االجنازات التنموية.

تتم ـ ـ ــات



ت�شكيالت �أكادميية وا�سعة يف اجلامعة

اجلغرافيا الأ ��س�ت��اذ الدكتور ح�سن أ�ب��و �سمور
 رئ� � �ي� � �� � ��س ق�� ���� �س� ��م ع� � �ل � ��م ا إلج � � �ت � � �م� � ��اعالأ �� � � �س� � � �ت � � ��اذ ال� � ��دك � � �ت� � ��ور ح � �ل � �م� ��ي �� � �س � ��اري
 رئ� �ي� �� ��س ق� ��� �س ��م ع� �ل ��م ال� �ن� �ف� �� ��س ب� ��ا إلن� ��اب� ��ةال�� � � ��دك� � � � �ت�� � � ��ور حم� � � �م � � ��د ب� � � �ن � � ��ي ي � ��ون� � �� � ��س
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س ��م ال � �ع � �ل� ��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ةالأ � � � �س � � �ت� � ��اذ ال� � ��دك � � �ت� � ��ور �� �س� �ع���د أ�ب� � � � ��و دي� ��ة
 م�ساعد العميد لل�ش� ؤون الإدارية الدكتور علي عنرب م� ��� �س ��اع ��د ال� �ع� �م� �ي ��د ل� � ��� � �ش� � �� ؤون ال �ط �ل �ب��ةال � � ��دك� � � �ت � � ��ور ع� � ��� � �ص � ��ام م � �� � �ص � �ط � �ف� ��ى ع� �ق� �ل ��ة
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتور مروانالزعبي
كلية الأ عمال :
 ن��ائ��ب ال �ع �م �ي��د ال ��دك� �ت ��ور ن �� �ض��ال ال �ف �ي��وم��ي ن� ��ائ� ��ب ال� �ع� �م� �ي ��د ال� ��دك � �ت� ��ور ف� ��اي� ��ز ح � ��داد رئ� � �ي� � �� � ��س ق � �� � �س� ��م � إدارة الأ ع� � � �م � � ��الب�� ��ا إلن�� ��اب�� ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور � � �س� ��ام� ��ر ال� ��دح � �ي� ��ات
 رئ � � � �ي � � � ��� � � ��س ق�� � ���� � �س� � ��م امل� � �ح�� ��ا�� � �س� � �ب�� ��ةالأ � � � �س � � �ت� � ��اذ ال� � ��دك � � �ت� � ��ور أ�ح � � �م� � ��د ال � �ظ� ��اه� ��ر
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س���م ال � �ت � �م� ��وي� ��ل ب � ��ا إلن � ��اب � ��ةال� � � � ��دك � � � � �ت� � � � ��ور � إدري� � � � � � � �� � � � � � � ��س اجل � � � � � � ��راح
 رئ �ي ����س ق���س��م ال�ت���س��وي��ق الأ � �س �ت��اذ ال��دك �ت��وره�� ��اين ال� ��� �ض� �م ��ور ب���ا إل�� �ض���اف���ة اىل وظ �ي �ف �ت��ه
 رئ �ي ����س ق �� �س��م ُن� �ظ ��م امل��ع��ل��وم��ات الإداري�� � ��ةب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال�� ��دك� � �ت�� ��ور رف� � �ع � ��ت ال� ��� �ش� �ن ��اق
 رئ� � �ي� � �� � ��س ق � �� � �س� ��م الإدارة ال � �ع� ��ام� ��ةب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور حم � �م� ��د احل� �ن� �ي� �ط ��ي
 ال��دك��ت��ور رئ �ي ����س ق �� �س��م اق �ت �� �ص��اد الأ ع� �م ��الب � ��ا إلن � ��اب � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ورة ب� �ث� �ي� �ن ��ة امل �ح �ت �� �س��ب
 م � � �� � � �س� � ��اع� � ��د ال � � �ع � � �م � � �ي� � ��د ل� � � ��� � � �ش� � � �� ؤونال � �ط � �ل � �ب� ��ة ال� � ��دك � � �ت� � ��ور حم� � �م � ��د ال � ��داله� � �م � ��ة
 م� � ��� � �س � ��اع � ��د ال� � �ع� � �م� � �ي � ��د ل �ل � إ�ت� � ��� � �ص � ��الب ��امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� � ��دك � � �ت� � ��ور زع� � �ب � ��ي ال� ��زع � �ب� ��ي
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتور ة ديانا�أبو غنمي
كلية العلـــوم :
 نائب العميد الأ ��س�ت��اذ الدكتور حممد مبارك رئ � � �ي � � ��� � ��س ق� � ��� � �س � ��م ال� � ��ري� � ��ا� � � �ض � � �ي� � ��اتالأ �� � � �س� � � �ت � � ��اذ ال� � ��دك�� � �ت� � ��ور ح � �� � �س� ��ن ه� ��دي� ��ب
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س ��م ال�� �ف�� �ي� ��زي� ��اء ب � ��ا إلن � ��اب � ��ةال� � � � ��دك � � � � �ت� � � � ��ور حم � � � � �م� � � � ��ود اجل� � � � ��اغ� � � � ��وب
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س ��م ال� �ك� �ي� �م� �ي���اء الأ ��� �س�� �ت� ��اذال � � � � � ��دك� � � � � � �ت � � � � � ��ور حم � � � � � �م� � � � � ��ود ع�� � �ل � � ��اوي
 رئ�� �ي�� ��� ��س ق � �� � �س� ��م ال� � �ع� � �ل � ��وم احل� �ي���ات� �ي���ةب�� ��ا إلن�� ��اب�� ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور �� �س� �ع� �ي ��د دم � �ه� ��وري� ��ة
 رئ� �ي� �� ��س ق �� �س��م اجل� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ةوالبيئية الأ � �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور غ ��ازي ال�سفاريني
 م � � �� � � �س� � ��اع� � ��د ال � � �ع � � �م � � �ي� � ��د ل� � � ��� � � �ش� � � �� ؤونال � �ط � �ل � �ب� ��ة ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة م� � �ن � ��ى ح� ��� �س ��ون ��ة

 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتورة �أملالعابودي
كلية ال�شريعة :
 نائب العميد الأ �ستاذ الدكتور حممد ال�صاحب نائب العميد الأ �ستاذ الدكتور حممود جابر رئ � � �ي � � ��� � ��س ق� � ��� � �س � ��م أ�� � � � � �ص� � � � ��ول ال� � ��دي� � ��نب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال� � ��دك � � �ت� � ��ور حم � �م� ��د ال � �ع � �م� ��ري
 رئ� � �ي� � �� � ��س ق � �� � �س� ��م ال� � �ف� � �ق � ��ه و أ�� � � �ص� � ��ول� � ��هب � � ��ا إلن � � ��اب � � ��ة ال� � ��دك � � �ت� � ��ور حم� � �م � ��د ال� ��� �س� �ك ��ر
 م � � �� � � �س� � ��اع� � ��د ال � � �ع � � �م � � �ي� � ��د ل� � � ��� � � �ش� � � �� ؤونال�� �ط�� �ل�� �ب� ��ة ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور حم� � �م � ��د ط� ��وال � �ب� ��ة
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتورة مناءالبّنا
كلية الزراعة :
 نائب العميد الأ �ستاذ الدكتور جمال �سلمان �صوان رئ� �ي� �� ��س ق� ��� �س ��م ال �ب �� �س �ت �ن��ة وامل��ح��ا���ص��ي��لب ��االن ��اب ��ة ال ��دك� �ت ��ور ه� ��اين حم� �م ��ود ال �� �ص �ع��وب
 رئ � �ي � ��� ��س ق � �� � �س� ��م ا إلن � � � �ت� � � ��اج احل� � �ي � ��واينب � ��االن � ��اب � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور م� �ف� �ي ��د ع � � ��وين ال �ن �م��ر
 رئ�ي����س ق���س��م ال�ت�غ��ذي��ة وال�ت���ص�ن�ي��ع ال�غ��ذائ��يالأ � � �س � �ت� ��اذ ال ��دك� �ت ��ور م��و���س��ى ن��ع��م��ان أ�ح��م��د
 رئ � �ي � ��� ��س ق � �� � �س� ��م الأ را�� � � � �ض � � � ��ي وامل� � �ي � ��اهوال �ب �ي �ئ��ة ب ��االن ��اب ��ة ال ��دك� �ت ��ور ج � ��واد ال �ب �ك��ري
 رئ �ي ����س ق���س��م االق �ت �� �ص��اد ال ��زراع ��ي و� إدارةالأ ع �م��ال الأ ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور ع��ام��ر زاه��ي �سلمان
 رئ � � �ي � � ��� � ��س ق� � ��� � �س � ��م وق� � � ��اي� � � ��ة ال� � �ن� � �ب � ��اتب � ��االن � ��اب � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ورة مل � ��ا ��ش��ري� ��ف ال��ب��ن��ا
 م� ��� �س ��اع ��د ال� �ع� �م� �ي ��د ل� � ��� � �ش� � �� ؤون ال �ط �ل �ب��ةال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ع �ل��ي ع� �ب ��دال� �ك ��رمي ال �ع �م��ري
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتور �صفوانحممد ال�شياب
كلية التمري�ض :
 ن��ائ��ب ال�ع�م�ي��د ال��دك �ت��ورة ف�ت�ح�ي��ة أ�ب���و مغلي ن� ��ائ� ��ب ال� �ع� �م� �ي ��د ل � �� � �ش � �� ؤون امل �� �س �ت �� �ش �ف��ىال�� � � � ��دك� � � � � �ت�� � � � ��ورة ف�� � � � ��ري�� � � � ��ال ه� � �ي � ��اج� � �ن � ��ة
 رئ� �ي� �� ��س ق �� �س��م مت ��ري� �� ��ض � �ص �ح��ة امل �ج �ت �م��عب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور حم � �م� ��د احل� ��� �س ��ام ��ي
 رئ� �ي� �� ��س ق� ��� �س ��م ال� �ت� �م ��ري� �� ��ض ال� ���س�ري ��ريب � � ��ا إلن � � ��اب � � ��ة ال� � ��دك�� � �ت� � ��ور م� � � ��ؤي � � ��د أ�ح� � �م � ��د
 رئ �ي ����س ق���س��م مت��ري ����ض الأ م ��وم ��ة وال�ط�ف��ول��ةب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال� � ��دك � � �ت� � ��ورة ع � �ل � �ي� ��اء حم� ��ادي� ��ن
 م� ��� �س ��اع ��د ال� �ع� �م� �ي ��د ل� � ��� � �ش� � �� ؤون اجل � � ��ودةال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة م � �ي � �� � �س� ��ون ع� � �ب � ��د ال� ��رح � �ي� ��م
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون الطلبة الآن�سة لينا وردم م�ساعد العميد ل�ش� ؤون التدريب ال�سيدة �أروىالزعمط
كلية العلوم الرتبوية :
 ن� ��ائ� ��ب ال� �ع� �م� �ي ��د ل � �� � �ش � �� ؤون ال� ��درا� � �س� ��اتال �ع �ل �ي��ا الأ �� �س� �ت ��اذ ال��دك��ت��ور حم �م��د ال ��رمي ��اوي

نائبالعميدل�ش� ؤونالإداريةالدكتورعدناندوالت رئ� �ي� �� ��س ق� ��� �س ��م ع� �ل ��م ال� �ن� �ف� �� ��س ال �ت�رب� ��ويب � � ��ا إلن � � ��اب � � ��ة ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة رغ� � � � � ��دة � �ش��رمي
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 من�سق برنامج الدرا�سات الأ مريكية الدكتوروليد �أبو دلبوح
عمادة �ش� ؤون الطلبة :
 ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د ال� ��دك � �ت� ��ورة ل �ي �ن��ا ��ش�ب�ي��ب -م�ساعد العميد الدكتورة فريال ال�صبيحي

تتم ـ ـ ــات

عمادة البحث العلمي :
 ن ��ائ ��ب ال �ع �م �ي��د ال ��دك� �ت ��ور أ�م �ي��ن خ��ري �� �س��ات( )2م�ساعد العميد ل�ش� ؤون املجتمع الدكتورة
هناء زكريا
كلية اللغات الأ جنبية :
 ن��ائ��ب ال �ع �م �ي��د ال ��دك� �ت ��ورة دروث� � ��ي ع�ب��اب�ن��ة رئ � �ي � ��� ��س ق � �� � �س� ��م ال � �ل � �غ� ��ة ا إلجن � �ل � �ي� ��زي� ��ةو�آداب � �ه� ��ا الأ �� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور ج��ه��اد ح �م��دان
 رئ �ي ����س ق �� �س��م ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة و�آداب� �ه���اب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور جن � �ي� ��ب ال ��رب� ��� �ض ��ي
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س ��م ال�� �ل�� �غ� ��ات الأ وروب � � � �ي� � � ��ةب�� ��ا إلن�� ��اب�� ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور ح� ��� �س�ي�ن ال�� ��دوي�� ��ري
 رئ � �ي � ��� ��س ق� ��� �س ��م ال� � �ل� � �غ � ��ات ا آل� � �س � �ي� ��وي� ��ةب � � ��ا إلن � � ��اب � � ��ة ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور ح � �� � �س�ي��ن ي� ��اغ� ��ي
رئي�سق�سماللغوياتبالإنابةالدكتورةزهرةعو�ض م� ��� �س ��اع ��د ال� �ع� �م� �ي ��د ل� � ��� � �ش� � �� ؤون ال �ط �ل �ب��ةال � � � ��دك� � � � �ت � � � ��ور ع� � � � ��دن� � � � ��ان ال � � �� � � �ص � � �م� � ��ادي
 م�ساعد العميد ل�ش� ؤون اجلودة الدكتور تركيبني خالد
كلية الدرا�سات العليا :
 ن � ��ائ � ��ب ال � �ع � �م � �ي� ��د ل� � ��� � �ش� � �� ؤون ال� �ك� �ل� �ي ��اتال �ع �ل �م �ي��ة الأ � � �س � �ت� ��اذ ال ��دك� �ت ��ور غ ��ال ��ب ج� ��رار
 ن��ائ��ب ال�ع�م�ي��د ل �� �ش �� ؤون ال�ك�ل�ي��ات ا إلن���س��ان�ي��ةالأ �� � �س� � �ت � ��اذ ال� ��دك � �ت� ��ور حم� �م ��د أ�ب� � � ��و ن �� �ص��ار
 م � � �� � � �س� � ��اع� � ��د ال � � �ع � � �م � � �ي� � ��د ل� � � ��� � � �ش� � � �� ؤوناحل� ��ا� � �س� ��وب ال� ��دك � �ت� ��ور م ��و�� �س ��ى الأ خ � ��ر� � ��س
 م�ساعد العميد ل�ل���ش�� ؤون االداري� ��ة والطلبةالدكتور عبدالبا�سط عثامنة
معهد الآ ثار :
 ن� ��ائ� ��ب ال� �ع� �م� �ي ��د ل � �ل � �� � �ش � �� ؤون الإداري� � � � � ��ةوال � �ط � �ل � �ب� ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ور ن�� � � ��زار ال� �ط ��ر�� �ش ��ان
 رئي�س ق�سم علم الآثار بالإنابة و مديرة متحفيالآثار والرتاث ال�شعبي الدكتورة مي�سون النهار
معهدالعمل االجتماعي :
 ن ��ائ ��ب ال �ع �م �ي��د ال ��دك� �ت ��ور �� �ص�ل�اح ال� �ل ��وزي م�ساعد العميد الدكتور عبدالكرمي الفايزمعهدالدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها
 رئ� �ي� �� ��س ق�����س��م م � � ��واد م� ��ا ق� �ب ��ل ال��ت��خ��رجب� � ��ا إلن� � ��اب� � ��ة ال� � ��دك � � �ت� � ��ورة أ�ف� � � �ن � � ��ان ال� �ن� �ج ��ار
 رئ �ي ����س ق���س��م ال ��درا�� �س ��ات ال �ع �ل �ي��ا ال��دك �ت��ورع� � ��وين ال� � �ف � ��اع � ��وري ب� ��اال� � �ض� ��اف� ��ة ل��وظ �ي �ف �ت��ه
 م�ساعد العميد الدكتورة ب�سمة الدجاينمعهد البحوث والتدريب واالر�شاد والتعليم
الزراعي:
 -نائب العميد الدكتور نذير احلديدي

إ��ضاءات

احتاد طلبة «الأ ردنية» يرحــب
بحــل جملــ�س النــواب

اجل��ام��ع��ة -رح� ��ب احتاد ط �ل �ب��ة اجل��ام��ع��ة ب� �ق ��رار ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك عبد
اهلل ال � �ث� ��اين ب� �ح ��ل جم �ل ����س ال � �ن� ��واب و�إج� � � � ��راء ان� �ت� �خ ��اب ��ات م� �ب� �ك ��رة .
وب��ارك االحت��اد يف بيان ا��ص��دره م��ا ت�ضمنته � إرادة �صاحب اجل�لال��ة بحل
املجل�س ودع��وة احلكومة لل�رشوع ب��ا إلج��راءات الالزمة النتخابات �شفافة
ونزيهة تليق بالوطن وترتقي به � إىل م�صاف الدول واملجتمعات املتح�رضة .
ويف ما يلي الن�ص الكامل للبيان:
بيان �صادر عن احتاد طلبة اجلامعة الأ ردنية
ع�م��ان  -ا�ستقبلت ال �ق��وى ال�ط�لاب�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة الأ ردن��ي��ة � إرادة جاللة
امل�ل��ك عبد اهلل ال �ث��اين بحل جمل�س ال �ن��واب بكل م�ع��اين ال�ت� أ�ي�ي��د والتقدير
واالع� �ت ��زاز ب�ق�ي��م االن �ت �م��اء ل �ل��دول��ة ،ول ��ر�ؤي ��ة امل �ل��ك مل�ستقبل الأ ردن� �ي�ي�ن
الدميقراطي � ،إذ يعزز �صاحب اجلاللة بهذه الإرادة نهج الها�شميني يف
ال��ذود ع��ن احل��ري��ة ،ويكر�س الدميقراطية خيار م�ستقبل وعي�ش �أف�ضل.
و� إذ ي �ب��ارك احت ��اد طلبة اجل��ام�ع��ة الأ ردن� �ي ��ة م��ا ت�ضمنته � إرادة �صاحب
اجل�لال��ة بحل جمل�س ال�ن��واب اخلام�س ع�رش ،ودع��وة احلكومة لل�رشوع


ب��االج��راءات الالزمة النتخابات �شفافة ونزيهة تليق بالوطن وترتقي به
� إىل م�صاف ال��دول واملجتمعات املتح�رضة ،ف� إنه يعاهد جاللة امللك على ان
مي�ضي طلبته � إىل املمار�سة الدميقراطية بكل ما للوطن من حب وانتماء.
� إن احتاد طلبة اجلامعة االردنية ينظر � إىل دعوة جاللة امللك الجراء انتخابات حرة
ونزيهة و�شفافة ،على انه انت�صار للحرية والدميقراطية ولوعي ابناء هذا الوطن
ولقيم الدولة التي بُنيت منذ الت�أ�سي�س على املعرفة ومبادئ التحرر والنه�ضة.
� إن ر�ؤي� ��ة ��ص��اح��ب اجل�لال��ة ودع��وت��ه ل�لا��سراع ب��اج��راء ان�ت�خ��اب��ات ح��رة
ل�ه��و خ�ير دل �ي��ل ع�ل��ى ان ا إل�� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي ال مي�ك��ن ل��ه � إن ي�ن�ج��ز � إال
ب � � �� إرادة ت�ع�ي��ه وت � ��راه خ �ي��ارا و��ش�رط��ا م��ن � �ش�روط ال �ت �ج��دي��د وال �ت �ق��دم.
و� إننا يف اجلامعة الأ ردنية نرنو � إىل ان تكون انتخابات احتاد الطلبة املقبلة
يف ال�سابع ع�رش من �شهر كانوا الأ ول  2009تكري�سا وجت�سيدا خليار
الدميقراطية التي يريد لها �صاحب اجلاللة �أن تقدم الوطن للعامل بابهى ال�صور.
و� إذ ي�ب��ارك احت��اد الطلبة للوطن ول�صاحب اجل�لال��ة ول�ل�أ ردن�ي�ين بحلول
عيد الأ �ضحى امل�ب��ارك ،ف� إنه يعاهد اهلل والوطن وامللك على ان ي�سري نحو
آ�ف��اق التقدم واملعرفة والنه�ضة ،و�أن يقدم الطلبة يف انتخاباتهم املقبلة
لبنة ج��دي��دة يف لبنات الدميقراطية التي يريدها �صاحب اجل�لال��ة ويريد
للوطن ان يزهو بها ،وي��ري��د لل�شباب �أن يكون فاعلني وم�شاركني بها.
  احتاد طلبة اجلامعة الأ ردنية.

ماذا بعد � إنح�سار
ميـــــاه البحـــــر امليــــــت
اجلامعة -ح��ذر أ���س�ت��اذ اجليوفيزياء وع�ل��م ال ��زالزل يف اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور جنيب
أ�ب� ��و ك��رك��ي م��ن امل �خ��اط��ر اجل �ي��ول��وج �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ج��م ع��ن ظ��اه��رة ان �ح �� �س��ار م�ي��اه
البحر امل�ي��ت ع��ن امل�ن��اط��ق املحيطة ب��ه وال�ت��ي حت��ول��ت � إىل مناطق ياب�سة ه�شة بها
ت��راك�ي��ب ملحية ك�ث�يرة يف ط�ب�ق��ات الأ ر�� ��ض ال�سفلية ت� �� ؤدي الح �ق � ًا � إىل ان �ه �ي��ارات.
و�أ�ضاف الدكتور �أبو كركي �أن احلد الأ على من فقدان املياه يف البحار بحيث ال ت� ؤثر على
توازنها هو ميلمرت واحد لكل ع�رشة �أعوام� ،أما يف البحر امليت فالن�سبة ع�رشة �آالف �ضعف،
م� ؤكد ًا �أنه لي�ست كل املناطق معر�ضة لالنهيارات ولي�ست كلها معر�ضة بنف�س امل�ستوى.
واقرتح الدكتور �أبوكركي والدكتور داميان كلو�سون من معهد (Centre Special
 )de Liegeللأ بحاث الف�ضائية يف بلجيكا �إق��ام��ة نظام �إن ��ذار مبكر ي�ستند عمله
اىل تقنية التداخل ال ��راداري التي ت�ستطيع التنبيه للت�شوهات اجليولوجية قبل
ا�ستفحالها وانتقالها ملرحلة االن�ه�ي��ارات اخل�سفية بوقت ك��اف ق��د يبلغ �سنوات.
وفيما يتعلق بقناة البحرين ق��ال الدكتور أ�ب��و كركي �إن��ه ال توجد حلول �سحرية
وال ح�ت��ى «ق �ن��اة ال�ب�ح��ري��ن» ال�ت��ي مبوجبها م��ن امل�ف��رو���ض �أن ي�ج��ري رب��ط البحر
الأ ح�م��ر بالبحر امليت من خ�لال قناة و أ�ن �ب��وب ،،،م�شري ًا � إىل �أن القناة حتل جانب ًا
م��ن امل���ش��اك��ل ب�ع��د اجن��ازه��ا ب �ف�ترة ن���ض��وج ك��اف�ي��ة ق��د تتطلب ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن.
ورد ًا على بع�ض امل�س� ؤولني امل�رصيني الذين ي�شريون � إىل ت�أثريات قناة البحرين على
التوازن الزلزايل للمنطقة �أكد الدكتور �أبو كركي �أنه من املمكن الت�أمل بقناة ال�سوي�س
التي مل تت�سبب ب�أية �إخ�ل�االت للتوازن من ذل��ك القبيل ،رغ��م كونها أ�ق��دم من قناة
البحرين ورغم وقوعها �ضمن منطقة زلزالية يف نطاق الت�أثري على منطقة القاهرة.
ي��ذك��ر �أن البحر امل�ي��ت ح��ال��ة جيولوجية ومناخية فريدة فهو يقع يف أ�ك�ث�ر بقاع
الأ ر� ��ض انخفا�ضا ويح�صل على مياهه م��ن نهر الأ ردن ال��ذي ي�صب فيه م��ن جهة
ال�شمال وم��ن ال�رشق من وادي زرق��اء ماعني ونهر املوجب وغ��رب� ًا من عني جدي.
ويعترب البحر امليت من مناطق ال�سياحة العالجية الأ كرث ن�شاطا يف املنطقة ومن املراكز
االقت�صادية التي تبنى عليها كثري من ال�صناعات.

وزير الثقافة امل�صري يكرم
الدكتور «�شاهني»

اجلامعة -ت�سلم �أ�ستاذ الأ دب الإجنليزي يف اجلامعة الدكتور
حممد �شاهني درع جلنة التحكيم جلائزة الروائـــي ال�ســــــوري
زكريــا تامر يف الق�صة الق�صرية يف القاهرة.
وك��رم وزي��ر الثقافة امل�رصي ف��اروق ح�سني خ�لال ملتقى
ال�ق��اه��رة ال ��دويل الأ ول للق�صة العربية الق�صرية «الدكتور
�شاهني» الذي له � إ�صدارات يف الق�صة والرواية باللغتني العربية
والإجنليزية.
وت�ضمن امل� ؤمتر مناق�شة موا�ضيع خمتلفة تتعلق مبالب�سات
و� إ�شكاليات تطور الق�صة العربية الق�صرية وق��واع��د الفن
الق�ص�صي و� إ�شكاليات ال�رسد الق�ص�صي يف الأ دب العربي،
وجممل امل�شهد الق�ص�صي العربي الراهن.
ك�م��ا ا��ش�ت�م��ل ع�ل��ى ل �ق��اء ب�ين ك �ت��اب ال�ق���ص��ة ال�ق���ص�يرة من
الأ جيال املتعددة ،وقراءات ق�ص�صية قدمها الكتّاب والكاتبات
ع�ل�اوة ع�ل��ى مناق�شة ال�ق���ص��ة ال�ق���ص�يرة وق���ض��اي��ا الن�رش.
واختتم امل� ؤمتر فعالياته بالإعالن عن ا�سم الفائز زكريا تامر.
و�صدر عام  2002عن دار ن�رش مكميالن يف لندن و�سينت
م��ارت��ن يف ن�ي��وي��ورك الطبعة الثانية لكتاب الق�صة العربية
الق�صرية ملحمد �شاهني بالإجنليزية (الطبعة الأ وىل عام .)1982
وت�ضمنت طبعات الكتاب على اختالفها خمتارات ودرا�سات
نقدية عن كتاب الق�صة العربية الق�صرية املحدثني وعلى ر�أ�سهم
زكريا تامر.
والدكتور «�شاهني» رئي�س حترير املجلة الثقافية التي ت�صدر
عن اجلامعة.

إ��ضاءات



مهرجان اليابان الرابع يف «الأ ردنية»
اجلامعة -ع�ق��دت يف اجل��ام�ع��ة يف التا�سع م��ن ك��ان��ون الأول فعاليات مهرجان
ال �ي��اب��ان ال �ث �ق��ايف ال��راب��ع ال ��ذي ن�ضمته ال���س�ف��ارة ال�ي��اب��ان�ي��ة يف ع �م��ان وال��وك��ال��ة
اليابانية للتعاون ال��دويل «جايكا» بالتعاون مع كلية اللغات االجنبية يف اجلامعة.
وث �م��ن ال���س�ف�ير ال �ي��اب��اين «ت�ي�ت���س��و ��ش�ي��و من��وت �� �ش��ي» ومم �ث��ل ج��اي �ك��ا «��ش�ي�ف�يرو
اوك��اوم��وت��و» ع�لاق��ات ال �� �ص��داق��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين الأردن وال �ي��اب��ان ال �ت��ي �شهدت
ه ��ذا ال �ع��ام ال��ذك��رى ال� �ـ  55ع�ل��ى �إق��ام��ة ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن.
و أ��� �ش ��ار � إىل ال� ��دور ال ��ذي لعبته اجل��ام �ع��ة يف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن من
خ�ل�ال االه �ت �م��ام ب� ��إب ��راز ال �ث �ق��اف��ة وامل� � ��وروث ال �ي��اب��اين م ��ؤك��دي��ن أ�ن �ه��ا �شكلت
حم �ط��ات م �ه �م��ة يف ت �ع��ري��ف الأردن � �ي �ي�ن ب �ح �� �ض��ارة وت ��اري ��خ ال �ي��اب��ان ال �ع��ري��ق.
ب ��دوره أ�ك��د عميد الكلية ال��دك�ت��ور أ�ح�م��د جم��دوب��ة عمق ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون القائمة
ب�ي�ن اجل��ام �ع��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة م �� �ش�ير ًا � إىل اه �ت �م��ام اجل��ام�ع��ة
بتدري�س اللغة اليابانية باعتبارها من اللغات احلية على امل�ستوى العاملي ولها
أ�ث ��ر ب��ال��غ يف ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن خ�صو�ص ًا يف امل�ي��ادي��ن االق�ت���ص��ادي��ة.
وت�ضمن املهرجان على معار�ض للمالب�س اليابانية التقليدية «يوكاتا» و«هابي»
وعر�ض �أفالم «انيمي» اليابانية والتي �أ�صبحت رمز ًا من رموز ثقافة البوب اليابانية
� إ�ضافة � إىل عر�ض لفن تن�سيق الزهور «ايكيانا» وفن طي الورق وفن اخلط الياباين.
وا�� �ش� �ت� �م ��ل امل � �ه� ��رج� ��ان ع� �ل ��ى ع� ��ر�� ��ض � � �ص� ��ور ل �ط �ب �ي �ع��ة ال � �ي� ��اب� ��ان وت� �ق ��دمي
ع ��رو� ��ض يف أ�ل� �ع ��اب ت�ق�ل�ي��دي��ة وت� �ق ��دمي اغ� ��اين ب��ال�ل�غ�ت�ين ال �ي��اب��ان �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة.

تعاون �أردين ياباين متوا�صل

واعربت ال�سفارة يف بيان لها عن تقديرها للجامعة على ا�ست�ضافة هذا املهرجان الذي
يهدف � إىل تقدمي جوانب متعددة من الثقافة اليابانية للجمهور الأردين خ�صو�ص ًا طلبة
اجلامعة .ح�رض فعاليات املهرجان عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمع من طلبة
اجلامعة وعدد من �أبناء اجلالية اليابانية يف عمان.

يف رحاب الأ ردنية :م� ؤمتر «مو�سيقيون من القد�س»

اجل���ام���ع���ة -ق� � ��ال وزي � � ��ر ال �ث �ق��اف��ة
ال �� �س��اب��ق ال��دك �ت��ور � �ص�بري ارب �ي �ح��ات
� إن الأردن ن �ظ��م ح � ��وايل ()7000
ف �ع��ال �ي��ة م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ق��د���س ال���شري��ف
وذلك يف � إطار احتفاالت اململكة بالقد�س
عا�صمة للثقافة العربية ل�ه��ذا ال�ع��ام.
و�أ�ضاف خ�لال افتتاحه �أعمال م� ؤمتر
«مو�سيقيون من القد�س» الذي بد أ� �أعماله
يف التا�سع من كانون الأول يف اجلامعة �أن
القد�س هي عنوان عروبتنا ومتثل هويتنا
عرب ًا وم�سلمني وم�سيحني وهذه الهوية
تعر�ضت للطم�س والتهويد م�شري ًا � إىل
�أن مو�سيقى ال�ق��د���س ل�ه��ا خ�صو�صية
ألن�ه��ا �أوىل امل��دائ��ن ك��ان الآذان بجوار
الكنائ�س وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي فيها �شكل
وجداننا وبقيت املدينة عنوان ًا لل�سالم.

ولفت ال ��وزي ��ر � إىل اه �ت �م��ام ال� ��وزارة
البالغ خ�صو�ص ًا اللجنة العليا لالحتفاء
بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية بعقد
هذا امل� ؤمتر لأن املو�سيقى لغة � إن�سانية
ول�ه��ا ت�ن��وع ث�ق��ايف م�ه��م ك � أ�ح��د مكونات
الهوية ل�رشح عدالة الق�ضية العربية.
و�أ�شار رئي�س اللجنة التح�ضريية عميد
ك�ل�ي��ة ال �ف �ن��ون وال�ت���ص�م�ي��م يف اجل��ام�ع��ة
ال��دك�ت��ور عبد احلميد ح�م��ام � إىل �أهمية
املو�سيقى وما ت� ؤرخه من متا�س مبا�رش مع
الأحداث القومية والوطنية وما جت�سده
من حلظات معا�شة لأفكارنا والتي متثل
وجداننا وارتباطنا بالأر�ض واملوروث.
وقال � إن امل � ��ؤمت� ��ر ي � � أ�م� ��ل يف ب �ن��اء
ح�م��اي��ة ل �ل�تراث ال�ع��رب��ي والفل�سطيني
خ��ا��ص��ة م��ن التج�سري واالغ �ت �� �ص��اب.

وبني الدكتور نبيل اللو الأ�ستاذ يف جامعة
دم�شق يف كلمة �ألقاها نيابة عن امل�شاركني
يف امل� ؤمتر �أن ال�شعر الفل�سطيني �سبق
امل��و� �س �ي �ق��ى يف االن �ت �� �ش��ار وال �ت �ع��ري��ف
بخ�صو�صيات ق�ضية �أهله العادلة وكان
�أبلغ من البندقية على املنابر ويف احلناجر.
وا�ستعر�ض بدايات اهتمام املقد�سيني
بتدري�س املو�سيقـــــــى ووجـــــــه التحيـــــــة
� إىل كبــــــــار املو�سيقيني ومنهـــــــم وا�صف
جوهرية وروح��ي اخلمـــــــــا�ش وغ��ازي
ال�رشقــــاوي واليـــــا�س فزع وعبد احلميد
ح�م��ام وغ�يره��م مم��ن كـــــــان ل�ه��م دور
مهـــــم يف �أحدـــــاث نه�ضــــــــة مو�سيقيـــــــة
مقد�سيــة.
وا�شتمــــــل حفل االف�ت�ت��اح على تقدمي
مغناة بعنـــــــــوان «قبلة الأرواح» من
كلمات الدكتور �صالح ال�شادي والدكتور
أ�مي��ن تي�سري وغناء أ�مي��ن تي�سري وليندا
حجازي وهيفاء كمال ومنت�رص حبيب
وتوزيع الفنان هيثم �سكرية.
و�شكل امل� ؤمتر الذي نظمته كلية الفنون
والت�صميم يف اجل��ام�ع��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ر��ص��ة ه��ام��ة لت�سليط
ال�ضوء على �أهم املو�سيقيني املقد�سيني
ال��ذي��ن ك ��ان ل �ه��م ا ألث� ��ر ع �ل��ى ال���س��اح��ة
املو�سيقية املحلية والدولية.

حفل فني
كـويـتـــــي
يف «الأ ردنية»
اجل��ام��ع��ة -ق ��دم ��ت ف��رق��ة
�أ�ساتذة املعهد العايل للمو�سيقى
يف دول��ة الكويت يف الثامن من
ك��ان��ون الأ ول ع��ر��ض� ًا ف�ن�ي� ًا يف
اجلامعة.
وقدمت الفرقة أ�غ��انٍ تراثية
م�ستوحاة من املوروث الكويتي
على �إي �ق��اع �آالالت املو�سيقية
ال�ق��دمي��ة منها ال �ع��ود والطبل
والدف وغريها .
ودجم � ��ت ال �ف��رق��ة الأ غ �ن �ي��ة
الأ ردنية مع اللون الكويتي يف
تقدمي �أع�ضاء الفرقة لأ غنية  
«ع�ل��ى ج�ن��اح ال�ط�ير» ب�أ�سلوب
مميز.
ح���ضر احل �ف��ل ال�ف�ن��ي ال��ذي
أ�ق �ي��م ع�ل��ى م ��درج احل���س��ن بن
ط�ل�ال ع ��دد م��ن أ�ع �� �ض��اء هيئة
ال�ت��دري����س وج�م�ه��ور م��ن طلبة
اجل��ام��ع��ة وج� �م ��ع م ��ن أ�ب� �ن ��اء
اجلالية الكويتية يف عمان.

إ��ضاءات



منوذجيــــة الأ ردنيــــة:
تطبيقـــــات عمليــــة ل�شعائــــر احلـــــج

اجلامعة -نفذت جمموعة م��ن طلبة املدر�سة النموذجية يف اجلامعة ال��ذي
يتزامن م��ع «ي��وم ال�تروي��ة» تطبيقات عملية ملنا�سك و�شعائر احل��ج املقد�س .
ويعك�سهذاالن�شاطالعلميالإميايناهتمام� إدارةاملدر�سةالبالغبغر�سالقيمالإميانية
يف نفو�س الطلبة وتعريفهم مبراحل هذه ال�شعرية اخلالدة علميا وعمليا ومعرفيا .
وت �� �ض �م��ن ال �ن �� �ش��اط ق �ي��ام ال �ط �ل �ب��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ع �م �ل��ي ل �ل� إ�ح� ��رام م ��ن امل �ي �ق��ات
وال� �ط ��واف ب��ال�ك�ع�ب��ة امل ���شرف��ة وال �� �س �ع��ي ب�ي�ن ال �� �ص �ف��ا وامل� � ��روة وال ��وق ��وف
ب� �ع ��رف ��ات ورم� � ��ي اجل � �م� ��رات وذب� � ��ح ال � �ه� ��دي وال �ت �ح �ل��ل م���ن ا إلح � � � ��رام .
وعرب الطلبة امل�شاركون عن �سعادتهم ب� إقامة هذه الن�شاطات التي تعمل على
تكامل وبناء �شخ�صية الطالب املدر�سي من جميع جوانبها العلمية والبحثية
والتدريبية.

احلج �أ�شهر معلومات

إ��صدارات

عـــدد جديــــد مـــن جملـــــة درا�ســــــــات

اجل���ام���ع���ة� � � -ص� ��در ع� ��ن ع� �م ��ادة
البحث العلمي يف اجل��ام�ع��ة املجلد
ال� ��� �س ��اد� ��س وال�� �ث�ل��اث� ��ون ال� �ع ��دد
ال �ث��اين ل�شهر مت��وز م��ن ع��ام الفني
وت�سعة من جملة درا�سات.
وا�شتمل هذا العدد من املجلة التي
ي��ر أ����س حتريرها مفيد ع ��زام على
جمموعة م��ن ال��درا��س��ات والبحوث
يف جم��ال العلوم الإداري� ��ة باللغتني
العربية واالجنليزية.
حيث ق��دم ال�ب��اح�ث��ان ع��اط��ف حممد
فالح ال�ع��واودة وحممد عبد الفتاح
ياغي درا�سة حول العوامل امل� ؤثرة
يف منط اتخاذ القرار الإداري لدى
املديرين يف القطاع العام يف الأ ردن.
وق ��دم ال�ب��اح�ث��ان و��ص�ف��ي ال �ع��دوان
وبثينة املحت�سب درا��س��ة ح��ول اثر
تعومي ا�سعار املنتجات الزراعية يف
كميات اخل�رضوات وخدمة القرو�ض
الزراعية يف ال�شونة اجلنوبية.
وقدمت الباحثة بثينة "حممد علي"
املحت�سب درا�سة حول اثر اال�ستثمار
االجنبي املبا�رش يف النمو االقت�صادي
يف االردن (.)2006 – 1990
ف�ي�م��ا ق��دم��ت ال�ب��اح�ث��ة ك�ف��ى ح�م��ود
عبداهلل النواي�سة درا��س��ة ح��ول اثر

ج��ودة تكنولوجيا نظام املعلومات
االدارية املدركة يف ال�سلوك االبداعي
لدى م�ستخدمي نظام املعلومات يف
جامعة البلقاء التطبيقية.
وقدم الباحثون �سمية زيرار ,ب�شري
الزعبي ,وطالب عو�ض درا�سة حول
اثر �سيا�سة �سعر ال�رصف االجنبي
يف امل� �ي ��زان ال �ت �ج��اري اجل ��زائ ��ري
(.)2004 – 1970
بينما ق��دم ال�ب��اح�ث��ان عبدالبا�سط
عبداهلل عثامنة وب�شري خليفة الزعبي
درا�سة حول العالقة بني اال�ستثمار
والت�شغيل يف االردن.
وق��دم الباحث ع��ام��ر ب��اك�ير درا��س��ة
ح� ��ول ق �ي��ا���س اث� ��ر ال ���ضري �ب��ة غري
املبا�رشة بطريقة عملية ومبا�رشة.
وقدم الباحث بالل يو�سف ال�سمريات
درا�� �س ��ة ح� ��ول امل �� �ش �ك�لات امل��ال �ي��ة
واالداري � ��ة ال �ت��ي ت��واج��ه امل�شاريع
ال�صغرية يف اقليم اجلنوب.
ف �ي �م��ا ق� ��دم ال �ب��اح��ث ول��ي��د زك��ري��ا
�صيام درا�سة حول مدى ا�ستخدام
امل��وازن��ات التقديرية يف التخطيط
وال ��رق ��اب ��ة وات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات يف
�رشكات ال�صناعة الدوائية امل�ساهمة
العامة االردنية.

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

رئي�س التحرير  :كمال فريج

وقدم الباحثان عبدالنا�رص ابراهيم
نور وانعام حم�سن زويلف درا�سة
ح��ول ا�ستخدام املحا�سبني لربامج
اجلداول االلكرتونية.
وق� ��دم ال �ب��اح��ث حم�م��د ع�ط�ي��ة مطر
درا��س��ة ح��ول اث��ر النظم املحا�سبية
وامل�ع��اي�ير املهنية يف تعزيز فاعلية
وك� �ف ��اءة ن �ظ��م ح��وك �م��ة ال ���شرك��ات
امل�ساهمة العامة االردنية.
بينما ق��دم ال�ب��اح�ث��ان ي ��ارا م�صلح
وهاين ال�ضمور درا�سة حول العوامل
امل� ؤثرة يف اداء مندوبي البيع الطبيني
يف ك��ل م��ن ��شرك��ات االدوي ��ة املحلية
واالجنبية يف االردن.
وقدم الباحث ح�سني العزب درا�سة
ح� ��ول ال��و� �ض��ع ال���راه���ن ل �ل �ق �ي��ادة
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة يف امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ع��ام��ة
لل�ضمان االجتماعي يف االردن من
وجهة نظر العاملني فيها.
ك�م��ا ق ��دم ال �ب��اح �ث��ون ��س�ل�ي��م حممد
ال��روا��ش��دة ,غالب يو�سف عبا�سي,
ونا�رص رحال درا�سة حول العوامل
امل��ؤث��رة يف ال�سيطرة على امل�شاريع
احلكومية يف االردن.
وق��دم الباحث ب�شري ال�ع�ب��دال��رزاق
درا�سة حول ت�أثري اال�ستثمار العام

الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

أالردن ـ عمـ ــان

يف اال�ستثمار اخلا�ص يف االردن.
وق��دم الباحث ع��ام��ر ب��اك�ير درا��س��ة
حول اخل�سارة االجتماعية الناجتة
ع ��ن ف ��ر� ��ض ��ضري �ب��ة امل �ب �ي �ع��ات يف
االردن.
بينما ق��دم الباحثان حممود حممد
مقدادي و "حممد خ�ير" �سليم ابو
زي��د درا� �س��ة ح��ول دور ال��ر��ض��ا عن
االت���ص��ال يف تفعيل عمليات ادارة
املعرفة من جانب خلق املعرفة على
االداء التنظيمي.
وق ��دم ال �ب��اح��ث حم�م��د ع�ب��دال�ه��ادي
ع�لاوي��ن درا� �س��ة ب�ع�ن��وان ه��ل يالئم
من ��وذج اجل��اذب�ي��ة من��ط ال�ت�ج��ارة يف
االردن.
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