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مذكـرة تعــاون

حما�ضرات تعوي�ضية للطلبة
املقبولني يف الأ ردنية

بني «الأ ردنية» وجامعة التحدي الليبية

اجلامعة �� -صرح الدكتور عميد �ش� ؤون
الطلبة م��دي��ر وح ��دة ال�ق�ب��ول والت�سجيل يف
اجلامعة الدكتور عماد �صالح ب�أنه ويف �ضوء
ال�ت� أ�خ�ير ال��ذي ح�صل ب�سبب م�شكلة نتائج
الثانوية العامة للدورة ال�شتوية �سوف تقوم
اجلامعة ب� إعطاء حما�رضات تعوي�ضية للطلبة
الذين �سيتم قبولهم يف الف�صل الدرا�سي الثاين
وذلك لكي يعو�ضوا ما فاتهم.

يف هذا العدد،،،

حلظة توقيع املذكرة

اجل��ام�ع��ة  -وق�ع��ت اجل��ام�ع�ت��ان الأ ردن �ي��ة
وال �ت �ح��دي يف اجل�م��اه�يري��ة الليبية ال�شعبية
اال�شرتاكية العظمى على مذكرة تعاون لت�شكل
يف �إط��اره��ا رغ�ب��ة الطرفني يف تعزيز التبادل
العلمي امل�شرتك بينهما.
ووقع املذكرة نيابة عن «الأ ردنية» رئي�سها

الدكتور خالد الكركي وع��ن جامعة التحدي
�أمني اللجنة ال�شعبية يف اجلامعة الدكتور حممد
عبد احلميد عبد ال��رح�م��ن بح�ضور �أع�ضاء
الوفد الليبي املرافق وامل�ست�شار الثقايف الليبي
يف عمان ونواب رئي�س اجلامعة.
التتمة � ...ص 6

«الأ ردنية» ت�ضع امكاناتها
البحثية يف خدمة «ديوان املظامل»
اجلامعة  -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي خالل لقائه يف مكتبه رئي�س ديوان
املظامل عبد الإله الكردي �أوجه التعاون املمكنة
بني اجلانبني.
و أ�ك��د الدكتور الكركي ا�ستعداد اجلامعة
لو�ضع � إمكاناتها العلمية والبحثية إلج��راء

البحوث والدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة التي
لها �صلة باملهام والأ ن���ش�ط��ة ال�ت��ي ي�ق��وم بها
الديوان خلدمة املواطنني م�شري ًا � إىل امكانية
�أفادة الديوان من برامج � إذاعة اجلامعة لن�رش
ر�سالته وتو�ضيح املهام التي ي�ضطلع بها يف
� إر�ساء ال�شفافية والعدالة والقيم الرفيعة.
التتمة � ...ص 6

بحــــث التعــــــاون بني «الأ ردنيـــــة»
ويـــــورك الربيطانيــــــة �...ص2
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«الأ ردن�������ي�������ة» يف ال���درا����س���ات
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العقبة ي�سهم يف النه�ضة املتكاملة
للمحافظة�...ص4
خريجو كلية التمري�ض يف «الأ ردنية»
ي� ؤدون ق�سم املهنة �...ص5
ال�����س��ع��ـ��ـ��اف��ي��ـ��ـ��ن م��دي��ـ��ر ًا ملكتبـــة
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«معهد الإعالم» بد أ� التدري�س بربنامج
املاج�ست�ير بالتعاون م��ع «الأ ردنية»
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بحــــث التعــــــاون
بني «الأ ردنيـــــة» ويـــــورك الربيطانيــــــة
مذكرة تعاون بني اجلامعتني.
وناق� ��ش اجلانب ��ان �أوج ��ه التع ��اون
املمكن ��ة خ�صو�ص� � ًا تب ��ادل زي ��ارات �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س والطلبة و�إج ��راء البحوث
والدرا�سات امل�شرتك ��ة يف العلوم ال�سيا�سية
والدرا�سات الدولية وتكنولوجيا املعلومات
والآثار وا�ستقب ��ال طلبةمن جامعة «يورك»
لتعلم اللغة العربية يف «الأ ردنية».
و�أطل ��ع الدكت ��ور ج ��رار ال�ضي ��ف عل ��ى
التطورات التي �شهدتها اجلامعة واهتمامها
بتوثي ��ق التع ��اون مع اجلامع ��ات العاملية يف
م�س� ؤولو «الأ ردنية» ويورك الربيطانية
ح�ي�ن عر� ��ض الدكت ��ور «كانت ��ور» الربام ��ج
اجلامع ��ة  -بحث نائ ��ب رئي�س اجلامعة نائ ��ب رئي� ��س جامع ��ة «ي ��ورك» الربيطاني ��ة الدرا�سي ��ة الت ��ي تقدمه ��ا اجلامع ��ة لطلبتها
الدكتور �صالح ج ��رار خالل لقائه يف مكتبه الدكت ��ور «براي ��ن كانت ��ور» � إمكاني ��ة � إبرام والباحثني فيها.

ت�شكيـل جلنـة وطنيـة
للنهــــــو�ض باللـغـــــة العربيــــــة

اجلامعة  -وافق رئي�س الوزراء �سمري
الرفاعي على قرار جمل�س جممع اللغة
العربية الأ ردين بت�شكيل جلنة وطنية اردنية
للنهو�ض باللغة العربية نحو جمتمع املعرفة
برئا�سة رئي�س املجمع الدكتور عبد الكرمي
خليفة.
وجاء ت�شكيل اللجنة ا�ستجابة للم�رشوع
الذي �أقرته قمتا دم�شق  2008والدوحة
 ،2009من �أجل النهو�ض باللغة العربية.
وت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها الأ �ساتذة

الدكتور خالد الكركي والدكتور ا�سحق
الفرحان والدكتور عبداللطيف عربيات
والدكتور كامل العجلوين والدكتور حممد
عدنان البخيت والدكتور فاروق الكيالين
و�سماحة ال�شيخ نوح الق�ضاة والدكتور
همام غ�صيب � إ�ضافة � إىل مندوب عن وزارة
الرتبية والتعليم و�أمني �رس اللجنة الوطنية
الأ ردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
وحددت اللجنة مهماتها بدرا�سة م�رشوع
النهو�ض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع
املعرفة الذي تبنته اجلامعة العربية على ان
تكون مدة عمل اللجنة عامني قابلني للتجديد
وجتتمع دوريا ح�سب مقت�ضيات العمل يف
مقرها باملجمع وترفع تقارير ربع �سنوية
عن عملها � إىل رئي�س الوزراء.

يذكر ان م�رشوع النهو�ض باللغة
العربية �أعدته املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم بناء على تكليف الأ مانة
العامة جلامعة الدول العربية ومت توزيعه
بعد � إقراره يف القمتني املذكورتني على الدول
العربية التي قامت بت�شكيل جلان وطنية
يف كل منها ت�أكيدا لأ همية العمل العربي
امل�شرتك للنهو�ض باللغة العربية يف وجه
حتديات جمتمع املعلومات واملعرفة.
وي�شتمل امل�رشوع على جمموعة من
البنود �أبرزها و�ضع برامج قومية ووطنية
ملعاجلة ق�ضايا اللغة العربية ،وحتديث
مناهج تعليم اللغة العربية وتعريب العلوم
والتقنيات والإعالم والإعالن ،و� إ�صدار
الت�رشيعات والتوعية.

وفـــود



اهتمام �سعودي مب�ساهمات
«الأ ردنية» يف الدرا�سات التاريخية
اجلامعة  -اطلع املدر�س يف �أ�صول الفقه
يف جامعة طيبة ال�سعودية ال�رشيف ع�صام بن
ناه�ض الهجاري على م�ساهمات اجلامعة يف
الدرا�سات التاريخية.
والتقى ال���شري��ف ال�ه�ج��اري ال ��ذي زار
اجلامعة   ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل��ام �ع��ة ال��دك�ت��ور

�صالح جرار الذي ا�شاد بالتطورات العلمية
املت�سارعة التي حققتها اجلامعات ال�سعودية
م� ؤكد ًا دورها يف حتقيق نه�ضة تعليمية �شاملة
تلبي طموحات الأ ج�ي��ال ال�صاعدة يف الوطن
العربي ودول العامل الإ�سالمي.
و�أ�شاد الهجاري ب��إجن��ازات اجلامعة يف

جمال الوثائق واملخطوطات و�سجالت املحاكم
ال�رشعية والأ وق��اف الإ�سالمية يف بالد ال�شام
خ�صو�ص ًا يف ال�ق��د���س ال���شري��ف لتكون بني
�أيدي الباحثني والدار�سني من داخل اجلامعة
وخارجها.
و أ�ع� ��رب ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��زي��ارة اجل��ام�ع��ة
والإطالع على جتربتها العلمية والبحثية �سيما
ما يتعلق بالدرا�سات التاريخية التي تتناول
احل�ضارة العربية الإ�سالمية.

وفد �سعودي
يطلع على جتربة الأ من اجلامعي يف «الأ ردنية»

الوفد ال�سعودي ال�ضيف يف زيارة اجلامعة

اجلامع ��ة  -زار اجلامع ��ة امل�شارك ��ون يف
�أعمال دورة تدريبية ملنت�سبي الأ من اجلامعي يف
جامعة املل ��ك �سعود يف الريا� ��ض التقوا خاللها
مدي ��ر وح ��دة اخلدم ��ات العامة حمم ��د املعاقبه
وعدد ًا من امل�س� ؤولني يف دائرة الأ من اجلامعي.
ورح ��ب املعاقب ��ه يف م�ستهل اللق ��اء بالوفد
ال�ضيف م�ش�ي�ر ًا � إىل امت ��داد العالقات الأ خوية
التاريخي ��ة والرا�سخ ��ة اجل ��ذور ب�ي�ن الأ ردن
وال�سعودي ��ة يف خمتل ��ف املج ��االت خ�صو�ص� � ًا
التعليمية والرتبوية منها.
وعر� ��ض املعاقب ��ه جتربة الأ م ��ن اجلامعي يف
الأ ردنية الت ��ي ت�شكل �أهدافه ��ا منظومة متكاملة
�أبرزها توفري حياة �آمنة لطلبة اجلامعة والعاملني
فيه ��ا وزوارها � إىل جانب احلف ��اظ على ممتلكات
كليات ودوائر ومرافق اجلامعة املختلفة.

وق ��ال � إن ر�سالة الأ من اجلامعي تنطلق من
ثواب ��ت الأ مة وم ��ن ر� ؤى وطنية بحت ��ة وتعترب
التعلي ��م حق ًا د�ستوري ًا وواجب� � ًا وطني ًا تقوم به
الدولة جتاه املجتمع.
و�أ�ض ��اف �أن توف�ي�ر املن ��اخ الأ من ��ي مطلب
ا�سا�س ��ي لبيئ ��ة جامعي ��ة تتفاعل وتلتق ��ي فيها
عنا��ص�ر ا إلب ��داع وتتجل ��ى فيه ��ا �أبه ��ى معامل
احلري ��ة الت ��ي ه ��ي الرك ��ن الأ ول يف املعرف ��ة
واحلياة.
وك�شف املعاقبة يف حديثه حجم املهام التي
تق ��وم به ��ا دائ ��رة الأ م ��ن اجلامع ��ي خ�صو�ص ًا
و�أنه ��ا تتعام ��ل يومي� � ًا م ��ع ح ��وايل (� )38ألف
طال ��ب وطالب ��ة وخم�س ��ة �آالف م ��ن �أع�ض ��اء
الهيئت�ي�ن التدري�سية والإداري ��ة وحوايل �سبعة
�آالف زائر.

ولف ��ت � إىل �شمولي ��ة الدائ ��رة يف التعامل مع
جمي ��ع فئات طلب ��ة اجلامعة الفت ��ا � إىل م�شاركة
امل ��ر�أة الأ ردنية يف جهاز الدائرة لتقدمي خدمات
�رضورية لطالبات اجلامعة.
و أ�ك ��د �أهمي ��ة العالق ��ة الإيجابي ��ة بني رجل
الأ م ��ن والطال ��ب اجلامعي والت ��ي ي�سوده ��ا
االح�ت�رام املتب ��ادل م�ؤك ��د ًا اهتم ��ام اجلامع ��ة
بتطوي ��ر قدرات العاملني يف الأ من اجلامعي من
خ�ل�ال ا�رشاكهم يف دورات تدريبية يف العالقات
الإن�سانية.
وا�صطحب املعاقب ��ة الوفد ال�ضيف بزيارة
� إىل بواب ��ة اخلري «البواب ��ة الرئي�سية» للجامعة
واطلع على عملية دخ ��ول طلبة اجلامعة للحرم
اجلامع ��ي وا�ستخدامه ��م للبطاق ��ة املمغنط ��ة
به ��دف من ��ع املت�سلل�ي�ن والعابث�ي�ن م ��ن دخول
احلرم اجلامعي.
واطلع الوفد ال�ضيف على مقتنيات متحفي
الآثار واحلي ��اة ال�شعبية و�شاه ��د حمتوايتهما
التي ت�ض ��م مقتنيات �أثرية تعود لع�صور قدمية
ومن ��اذج متنوع ��ة لأ من ��اط احلي ��اة ال�شعبي ��ة يف
الأ ردن.
و أ�ب ��دى �أع�ض ��اء الوفد ال�ضي ��ف اعتزازهم
بامل�ستوى الذي حققت ��ه اجلامعة وتطور دائرة
الأ من اجلامعي التي تعترب من املعامل الرئي�سية
يف دعم ر�سالة اجلامعة احل�ضارية.

إ��ضاءات



الكباريتي :م�شروع «�أردنية» العقبة ي�سهم
يف النه�ضة املتكاملة للمحافظة

العني نائل الكباريتي

اجل��ام�ع��ة  -ت��وق��ع رئي�س غرفتي جت��ارة
الأ ردن والعقبة �أن ي�ساهم م�رشوع اجلامعة يف
العقبة يف النه�ضة املتكاملة للمحافظة وانعا�ش
قطاعات خدماتية عديدة هناك.
وقال العني نائل الكباريتي ،يف ت�رصيحات
�صحفية� ،أنه مع اكتمال تنفيذ مراحل �رصح
اجل��ام�ع��ة ب�شكله النهائي «�سن�شهد نه�ضة
متكاملة حت�ت��اج � إىل ق�ي��ام خ��دم��ات م�ساندة
ل��وج���س�ت�ي��ة يف ق �ط��اع��ات ا إل�� �س� �ك ��ان وال�ن�ق��ل
واالت���ص��االت وال�ت�ج��ارة» ،معرب ًا ع��ن تفا� ؤله
مب�ساهمة اجلامعة يف تبادل الثقافات واخلربات
وبناء ن�سيج اجتماعي � إ�ضافة � إىل فتح �أبواب

اجل��ام �ع��ة أ�م � ��ام ال�ط�ل�ب��ة ال��ع��رب والأ ج ��ان ��ب
م�ستفيدة من موقعها ومقوماتها باعتبارها
مدينة �ساحلية.
ودل ��ل ال�ك�ب��اري�ت��ي ع�ل��ى أ�ه�م�ي��ة امل ���شروع
باعتباره فر�صة ا�ستثمارية ناجحة بكل مقايي�س
وح���س��اب��ات ر أ�� ��س امل ��ال وتلبي ب ��ذات الوقت
احتياجات املنطقة لقيام قطاع تعليمي متطور
وراقي حتتاجه العقبة.
وقال �أن ه��ذا امل ���شروع «ال ي�سعى فقط
ال�ستقطاب اال�ستثمار ور أ����س املال وامل�شاريع
اال�ستثمارية بل لتوطينه فيها» ،م�شيدا باحل�س
الوطني الذي كان الدافع احلقيقي وراء قرار
الأ ردنية و� إ�رصارها لت�أتي � إىل العقبة لتمار�س
دورها يف بناء وت�أهيل القدرات الب�رشية.
و أ���ض��اف �أن امل���شروع ال��ذي ج��اء ترجمة
لتوجيهات ملكية لال�ستثمار يف التعليم يعرب عن
جر�أة لدى ادارة اجلامعة لتنفيذ هذا امل�رشوع
احل �ي��وي وامل� �ح ��رك ال �ت �ن �م��وي ال �ي��ان��ع ال��ذي
يتوقع �أن ي� ؤثر يف املنظومة الفكرية والثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة.
وقال الكباريتي � إن �أهايل العقبة و�سكانها
مهتمون مب�رشوع اجلامعة ال��ذي ا�ستقبلوه
ب�ترح�ي��ب ك�ب�ير ب��ا��س�ت�ق�ب��ال اجل��ام �ع��ة طلبات
القبول والبدء يف عامها الدرا�سي لتحت�ضن

�أبناءهم وبناتهم يف موقع �سي�سهم يف حتقيق
التطور والإ�صالح والتقدم املطلوب وال يبعد
عن منازلهم �سوى دقائق معدودة.
وث�م��ن الكباريتي عالي ًا االه�ت�م��ام امللكي
الكبري مبدينة العقبة والر� ؤية امل�ستقبلية لها
ودورها امل�أمول يف الإ�سهام بحل م�شاكل الفقر
والبطالة عرب ا�ستثمار مقوماتها كمدينة �أردنية
�ساحلية متتلك مقومات التغيري واملناف�سة
والنجاح ،م�شري ًا � إىل �أننا يف �سباق مع الزمن
الكت�ساب املعرفة واخل�برة ل�صناعة الإن�سان
امل��ؤه��ل ال�ق��ادر على مواكبة متطلبات التقدم
الهائل واملت�سارع يف العقبة.
ودع ��ا ال�ك�ب��اري�ت��ي � إىل م�ن��ح الأ ردن� �ي ��ة كل
الت�سهيالت املمكنة لتتمكن من القيام بدورها
على الوجه الأ كمل ال�سيما يف جم��ال ال�سماح
بتدري�س التخ�ص�صات العلمية الأ ك�ث�ر طلبا
يف العقبة وتن�سجم م��ع احتياجاتها احلالية
وامل�ستقبلية.
وك� ��ان ل �ق��اء ع �ق��د م� ��ؤخ ��ر ًا و� �ض��م ال�ع�ين
الكباريتي ورئ�ي����س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور خالد
الكركي حيث واف�ق��ت الأ ردن �ي��ة على ابتعاث
عدد من حاملي ال�شهادات اجلامعية من �أبناء
العقبة لنيل درجات علمية �أعلى ت� ؤهلهم للعمل
�ضمن كادر التدري�س يف اجلامعة.

عمـادة �شـ� ؤون الطلبـة
تعقـــد  38دورة تدريبيــــة
اجلامعة � -أنهى حوايل �ألف طالب وطالبة
يف اجلامعة  38دورة تدريبية عقدتها دائ��رة
الهيئات والن�شاطات الطالبية يف عمادة �ش� ؤون
الطلبة باجلامعة.
وبح�سب عميد � �ش �� ؤون الطلبة الدكتور
عماد �صالح ف� إن هذه ال��دورات عقدت يف عطلة
ما بني الف�صلني الأ ول وال�ث��اين وام�ت��دت من
ال��راب��ع والع�رشين م��ن ك��ان��ون ث��اين املا�ضي
وح �ت��ى ال ��راب ��ع م��ن ال���ش�ه��ر احل� ��ايل ب�ه��دف
تغطية الن�شاطات الالمنهجية وتعزيز العملية
التعليمية.
وقال الدكتور �صالح � إن هذه الدورات كانت

با�سعار رمزية وبواقع ثالثني �ساعة تدريبية
يف ميادين احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات
وال �ف �ن��ون وال�ت��وع�ي��ة ال�صحية واال��س�ع��اف��ات
الأ ولية.
وا�ضاف انه مت توزيع ا�ستبيان على طلبة
اجلامعة ملعرفة امليادين التي يحتاجونها يف
امل�ستقبل م�شري ًا � إىل نية العمادة للإ�ستمرار يف
مثل عقد هذه الدورات و� إ�ضافة ميادين �أخرى
مثل ال�صحافة واالع�لام وامليادين احلقوقية
والقانونية ،وك��اف��ة امل�ج��االت التي يحتاجها
الطالب يف حياته العملية والعلمية.
يذكر �أن عمادة �ش� ؤون الطلبة وانطالق ًا من

أالُطر الرتبوية احلديثة توفر �أن�شطة خمتلفة
هدفها تطوير و�صقل �شخ�صية الطالب وتهيئة
م�ن��اخ ج��ام�ع��ي منا�سب ل��ه و�إت��اح��ة الفر�صة
لأ ك�بر عدد ممكن من الطلبة لتحقيق رغباتهم
وهواياتهم ب�أنواعها املختلفة.
كما ت�ضطلع العمادة من خ�لال دوائرها
و�أق�سامها املختلفة بدور كبري يف حتقيق ر�سالة
اجلامعة وذلك برتكيزها على الطالب وتوجيه
قدراته نحو العمل والبناء والبحث واملعرفة
باعتباره حمور العملية التعليمية والرتبوية
والركيزة الأ �سا�سية التي تقوم عليها فل�سفة
اجلامعة.

إ��ضاءات



خريجو كلية التمري�ض
يف «الأ ردنية» ي� ؤدون ق�سم املهنة

فوج �آخر من طلبة كلية التمري�ض

اجل��ام�ع��ة � -أدى خريجو الف�صل الأ ول
للعام اجلامعي احل��ايل من كلية التمري�ض يف
اجلامعة «الق�سم القانوين» �أمام عميدة الكلية
الدكتوره � إنعام خلف وذلك ا�ستكماال ملتطلبات
تخرجهم ونيلهم درجة البكالوريو�س يف العلوم
التمري�ضية.

واث��ن��ت ال��دك��ت��ورة خ �ل��ف ع �ل��ى اجل �ه��ود
التي بذلها اخلريجون خالل فرتة درا�ستهم
اجلامعية م� ؤكدة اهتمام الكلية ب� إعداد كفاءات
وك��وادر متري�ضية م� ؤهلة لديها ال�ق��درة على
ال�ع�ط��اء واالجن� ��از لتطوير مهنة التمري�ض
والو�صول بها اىل اعلى امل�ستويات العاملية.

خاتــــم خريجـــــي
اجلامعـــــــــة الأ ردنيــــــــــة

ودعت اخلريجني � إىل موا�صلة االت�صال
وامل�شاركة الفاعلة يف الن�شاطات العلمية التي
تنظمها الكلية بهدف االطالع على التطورات
امل �ت �� �س��ارع��ة يف ال �ع �ل��وم ال�ت�م��ري���ض�ي��ة ب�ه��دف
اك�سابهم املزيد من املهارات العملية يف جمال
تخ�ص�صاتهم.
وح�ث��ت ال��دك �ت��ورة خلف اخل��ري�ج�ين على
م�ضاعفة جهودهم خلدمة املهنة وتطبيق ما
تعلموه ل��رق��ي وت �ق��دم امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية
والطبية وت�ق��دمي اف�ضل اخل��دم��ات ال�صحية
للمر�ضى التي يحتاجونها.
و أ�ل�ق�ي��ت يف احلفل كلمات ا��ش��ادت بعطاء
مدر�سي الكلية واجلهود التي بذلتها اجلامعة
لتوفري الإمكانات التي �ساهمت يف اك�سابهم
املعرفة العلمية.
وه �ن ��أت ع�م�ي��دة الكلية اخل��ري�ج�ين خ�لال
احلفل ال��ذي ح�رضه �أع�ضاء هيئة التدري�س
وذووهم ومتنت لهم م�ستقب ًال زاهر ًا يف حياتهم
العملية والعلمية م�ستقبالً.

ال�سعــافيـــــــن
مديــــــر ًا
ملكتبــة اجلامعـــة

خامتا التخريج من الذهب والف�ضة

اجلامعة  -يعلن مكتب متابعة اخلريجني
يف دائ� ��رة ا إلع �ل��ام وال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة يف
اجلامعة عن توفر «خامت اخلريج» حمفور ًا
علية ا�سم و�شعار اجلامعة وا��س��م الكلية
و�سنة التخرج والنجمة ال�سباعية باللغتني

العربية والإجنليزية.
ويدعو املكتب خريجي اجلامعة الراغبني
يف اق �ت �ن��اء اخل� ��امت وامل �� �ص �ن��ع م��ن ال��ذه��ب
�أوالف�ضة مراجعة مكتب متابعة اخلريجني
يف دائرة الإعالم والعالقات العامة.

الدكتور ابراهيم ال�سعافني

اجلامعة  -قرر رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي تعيني الدكتور � إبراهيم
ال�سعافني الأ �ستاذ يف ق�سم اللغة العربية
و�آدابها مديرا ملكتبة اجلامعة.

تتمات



مذكـرة تعــاون
بني «الأ ردنية» وجامعة التحدي الليبية
ودعت املذكرة � إىل ت�شجيع �أ�ساتذة «الأ ردنية» على
ق�ضاء � إجازة التفرغ العلمي يف جامعة التحدي وتبادل
زي���ارات أ�ع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س واملمتحنني يف كال
اجلامعتني وامل�شاركة يف امل� ؤمترات والندوات العلمية
وتبادل املطبوعات والن�رشات وت�شجيع � إجراء البحوث
امل�شرتكة وتعزيز التبادل التدريبي يف امليادين العلمية.
ومب��وج��ب امل��ذك��رة يتم �إق��ام��ة عالقة ت��و أ�م��ة بني
الكليات امل�ت�ن��اظ��رة يف اجلامعتني وا إل��ش��راف على
مناق�شة الر�سائل العلمية وتقييم البحوث لأ غرا�ض
ترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وجاء يف املذكرة �أنه �سيتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة

تتوىل و�ضع برنامج عمل يغطي البنود ال ��واردة يف
املذكرة و� إجراء تقييم مل�ستوى تنفيذ الربنامج وبحث
م�سرية التعاون امل�ستقبلي بني اجلامعتني.
و أ�ك��د الدكتور الكركي والدكتور عبد الرحمن
تطلعهما لتعزيز التعاون العلمي بني اجلامعتني خدمة
مل�صالح ال�شعبني الأ ردين والليبي م�شيدين بالعالقات
الأ خوية الأ ردنية الليبية التي �شهدت منو ًا م�ضطرد ًا
يف جميع املجاالت.
واط �ل��ع ال��دك�ت��ور ال�ك��رك��ي ال��وف��د ال�ضيف على
ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي �شهدتها اجل��ام�ع��ة منذ ت�أ�سي�سها
خ�صو�صا التو�سع يف �أن�شاء الكليات واملعاهد واملراكز

العلمية والبحثية ونظامها التعليمي الذي يركز على
جودة التعليم والبحث العلمي الذي يخدم القطاعات
التنموية الوطنية.
و أ��� �ش ��ار � إىل ان �ف �ت��اح اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى اجل��ام�ع��ات
واملجتمعات املحلية والعربية والعاملية بهدف � إغناء
جتربتها العلمية ومواكبة تطورات الع�رص وفتح �آفاق
امل�ستقبل �أمام طلبتها والباحثني فيها.
بدوره عر�ض الدكتور عبد الرحمن مراحل � إن�شاء
جامعة التحدي يف مدينة ��سرت الليبية ع��ام 1989
وفل�سفتها التعليمة ومقوماتها وتطلعاتها امل�ستقبلية
للنهو�ض بقطاع التعليم العايل يف ليبيا ال�شقيقة.

«الأ ردنية» ت�ضع امكاناتها
البحثية يف خدمة «ديوان املظامل»
يت�ضمن معلومات �شاملة حول ديوان املظامل.
ب� ��دوره ث�م��ن ال �ك��ردي ر�ؤي� ��ة اجل��ام�ع��ة بتطوير
انظمتها التعليمية واهتمامها بالأ ن�شطة الطالبية التي
تعزز الهوية الوطنية م�شيد ًا بتجربة اجلامعة الناجحة
يف انتخابات احت��اد طلبة اجلامعة وتا�سي�س اذاع��ة
اجلامعة التي تعترب و�سيله تعبري ومنربا � إعالمي ًا مهم ًا
يف خدمة املجتمعات املحلية.
وا�ستعر�ض الكردي مهام الديوان الذي ي�سعى
� إىل ا إل��ص�لاح الإداري من خ�لال النظر يف ال�شكاوي
الدكتور الكركي م�ستقب ًال الكردي
املقدمة م��ن املواطنني واملتعلقة ببع�ض ا إلج ��راءات
ورحب الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�رضه وحدة ال�ش� ؤون القانونية الدكتور ابراهيم اجلازي �أو املمار�سات التي ت�صدر عن الإدارة العامة وتلحق
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي ومدير بتخ�صي�ص ف�صل درا�سي يف منهاج الرتبية الوطنية ال�رضر باملواطنني.

إ��ضاءات

«معهد ا إلعالم» بد أ� التدري�س بربنامج املاج�ستري
بالتعاون مع «الأ ردنية»

مت ا�ستكمال جميع االج��راءات املتعلقة بقبول الطلبة
وت�سجيلهم ا��ض��اف��ة اىل ت��وف�ير جميع الت�سهيالت
الالزمة خللق اجواء درا�سية مالئمة لهم.
وينفذ هذا الربنامج بالتعاون مع اجلامعة �ضمن
االتفاقية املربمة بني املعهد واجلامعة يف ايلول املا�ضي
لدعم ر�سالة املعهد التعليمية وحتقيق اهداف الطرفني
يف جمال التعليم االكادميي والبحث العلمي والتدريب
والتاهيل واع ��داد ال �ك��وادر الب�رشية امل� ؤهلة للعمل
ال�صحايف واالعالمي.
وا�ضافت ان الربنامج ج��اء بتوجيه م��ن �سمو
االمرية رمي علي م� ؤ�س�سة املعهد وذلك ا�ستجابة حلاجة
اجلامعة – بد أ� معهد االعالم االردين الدرا�سة يف و�سائل االعالم املحلية واالقليمية اىل كوادر اعالمية
برنامج املاج�ستري يف ال�صحافة واالعالم احلديث.
م� ؤهلة ذات كفاءة عالية ومهارات تطبيقية متنوعة.
وقالت عميدة املعهد الدكتورة جناح العبداهلل انه وا�شارت اىل ان مدة الدرا�سة �سنة كاملة وبواقع 33

�ساعة معتمدة ،والعربية هي لغة التدري�س .و�أكدت انه
مت تعيني عدد من اع�ضاء الهيئة االكادميية من ا�صحاب
اخل�برة يف امل�ج��ال االك��ادمي��ي واالع�لام��ي ويتمتعون
مبهارات وكفاءات عالية.
وا�ضافت ان منهاج املاج�ستري �سريكز على حماور
ا�سا�سية يف ال�صحافة املكتوبة واملرئية وامل�سموعة
واالل�ك�ترون�ي��ة ،ويت�ضمن اح��دث االف �ك��ار وامل�ع��ارف
واملهارات العملية يف علوم ال�صحافة واالعالم الك�ساب
الطلبة مهارات عالية قابلة للتطبيق متكنهم من دخول
ميادين العمل الإعالمي بكفاءة وثقة معززين باملعارف
واملهارات العملية ال�رضورية للنجاح والتميز.
واك ��دت ال �ت��زام ال�برن��ام��ج باملعايري ال�صحافية
الدولية مع مراعاة اخل�صو�صية الثقافية للإعالم يف
العامل العربي.

مقاالت



اذاعـــة اجلامعــة يف عيــون ال�صحافـــة
و�صفة «الراديو» ال�سحرية متاما ،ك ��أن � إرب��د خ��ارج التغطية ،عندها من املمكن �صالحية هذا التوجه مع اجليل اجلديد ،ولكني ليلتها،
التقاط الإذاع ��ة ال�سورية .على ه��ذا النحو املتقطع وقعت �أ�سرية رائعة هذه ليلتي .
�سميحة خري�س

كانت عالقتي بجهاز ال��رادي��و ق��د انقطعت منذ
ما يقارب ثالثني عاما ،لذلك عندما ذهبت � إىل مبنى
االذاع ��ة حيث ق��ام��وا بلفتة دمثة يف تكرمي الفائزين
يف مهرجان ال��دارم��ا العربية ،وك��ان امل�سل�سل الذي
�أعددته عن روايتي القرمية وامل�سمى الليل والبيداء
قد ح�صد ذهبية وف�ضية من املهرجان ،ف� إين مل �أكن
�أطمح � إىل �أكرث من لفتة ال�شكر اللطيفة التي قاموا بها،
خ�صو�صا �أنني �أعلم �أن النجاح حتقق بفعل جماعي،
و�أن التمثال الذهبي �أو الف�ضي ال��ذي ميثل اعرتاف
اجلائزة �سيذهب � إىل الإذاع��ة الأ ردنية ب�صفتها جهة
ا إلن �ت��اج ،لذلك وج��دت من الكرم �أن يقوموا بتقدمي
هدية ،و�صفها مدير الإذاعة ب الرمزية .
عندما ك�شفت الورقة امللونة عن الهدية املربعة،
ظهر يل جهاز الراديو ال�صغري ،قد يرى بع�ضهم �أنه
هدية عابرة ،لكني ق��درت �إن��ه تعبري موفق عن معنى
مرتبط بالإذاعة ،خ�صو�صا �أن ذلك الراديو كان ي�شبه
الأ جهزة القدمية ،حيث �أنه جمرد رادي��و ال كا�سيت،
وال �سي دي  ،ويف غمرة الأ ج�ه��زة املعقدة واملتنوعة
التي تتيح لنا اال�ستماع � إىل الإذاعة ،مل نعد نتعامل مع
هذا النوع من الأ جهزة ،بل � إنه ميثل مرحلة املراهقة
الأ وىل حني كنا ننام والراديو ال�صغري حتت املخدات.
للراديو تاريخ يف كل بيت ،فهو قدميا قطعة �أثاث
�أنيقة يو�ضع امل�سبل املخرم من الدانتيل فوقها ،وهو
بعد ذلك اجلهاز الكبري بال�سماعات ال��ذي �أحلقت به
تقنيات جديدة ،لكنه قطعا يف الذاكرة �أ�صوات مميزة
ذات أ�ه�م�ي��ة يف تكوين ثقافتنا ال�سمعية ،ح�ين كنا
ن�ستقي الأ خبار من �صوت العرب �أو هنا لندن ،وحني
كنا ن�سمع ر�سائل الأ هل يف الأ ر�ض املحتلة و�أخبارهم
و�سالماتهم .وفيه كانت �أول الأ غ ��اين ،وه��و قطعا
�صباحات ف�يروز البهية ،وظهريات عبده مو�سى،
وهو ملج� ؤنا حني تع�صف بالأ مة النوازع � ،إليه نهرع
ل�سماع �أخبار االنت�صارات ،و�أمامه بكينا لأ ننا مل نحظ
بها ،ولكن منينا باخل�سارات والنك�سات.
تراجع ذلك التاريخ كثريا ،ففريوز وعبده مو�سى
يوزعان على �أ�رشطة الكا�سيت ،والتلفزيون يتلقف
الأ خبار ومينحها لونا و�صورة ت�شهد على �صحتها،
والتناف�س مذهل وعنيف بني املحطات التلفزيونية،
والإذاع��ات تتوارى يف غياب الأ ه��داف الكبرية ،ف� إذا
م��ا دلني أ�ح��ده��م على برنامج بعينه ،ف �� إين �أ�ستمع
للإذاعة بني حني و آ�خ��ر عرب ال�سترييو الكبري املزود
ب�أحدث التقنيات التكنولوجية ،كما �أ�سمعها يف راديو
ال�سيارة ،حيث �أحر�ص على متابعة الوكيل �صباحا،
و أ�ع �م��ر ر أ�� �س��ي ب�برن��ام��ج ك�ف��اي�ين  ،وط��رائ��ف نبيل
�صواحله املبكية ،و�أكون حمظوظة عند ال�سفر الطويل
ل�سماع أ�ط��ول ،ف�� إذا ما قطعت بال�سيارة الطريق من
عمان � إىل � إربد ،خ�شخ�شت الإذاعة الأ ردنية عند البقعة
وانقطعت ،ثم عادت ،ف� إذا ما جتاوزت جر�ش تال�شت

الواهي كانت عالقتي مع الإذاعة.
يف امل���س��اء الأ خ�ي�ر للعام  ،2009وك ��آب��ة طفيفة
تت�سحب � إىل ال��روح ،ومتاعب اليوم يف العمل والبيت
ماثلة �أمام عيني ،و�شا�شة الكمبيوتر تزغلل ناظري،
�أنقطعت عن ا�ستكمال الكتابة يف روايتي ،دخلت علي
ابنتي تتمنى يل ليلة �سعيدة قبل �أن تنام ،والتفتت
� إىل وجهي معلقة :ما الذي يغ�ضبك؟ فكي العقدة بني
حاجبيك.
م��ازح �ت �ه��ا ب�� ��أن ت �ل��ك ال �ع �ق��دة ع�ل�ام��ة م�سجلة
للأ ردنيني .كنت قد �سمعت منذ ال�صباح �أخبار الف�ساد
يف بع�ض امل� ؤ�س�سات ،ودخلت يف بريوقراطية العمل،
وقر�أت �أخبار القتلى يف العراق ،واحلالة املتوترة يف
غزة ،واطلعت على تنب� ؤات املنجمني ولو كذبوا ،ب�أن
حربا منتظرة �ستكون يف العام  ،2010كيف ال ينعقد
اجلبني � إذن!.
الح يل اجلهاز ال�صغري املربع الذي �أهدتني � إياه
� إدارة الإذاع��ة ووزي��ر ا إلع�ل�ام ،زودت��ه بالبطاريات،
و�أويت و� إياه � إىل الفرا�ش� ،سمعت نتفا من الأ خبار ،ثم
برناجما عن الوثائق من � إعداد بكر خازر املجايل ،ثم
قلبت الإبرة كما كنت �أفعل يف يفاعة ال�صبا ،فالتقطت
� إذاعة اجلامعة الأ ردنية ،وكنت �أعلم �أنهم يبثون �أغنيات
قدمية ترجع � إىل اخلم�سينيات وال�ستينيات ،و�أ�شك يف

�سكون الليل جعل لل�صوت �صدى� ،أطلت ابنتي يف
ف�ضول وفتحت ال�ضوء ،ورغم �أنها �شاهدت الراديو
و�سمعت املو�سيقى � ،إال � إنها مغرمة بقراءة خطوط
وجهي� ،س�ألت :ما هذه ال�سعادة؟ ابت�سامتك يف عر�ض
وجهك! .
قلت� :أطفئي ال�ضوء ،ت�صبحني على خري .
ان�رصفت ال�صبية ،وهل يف ليلتي خيال الندامى،
وال�ن��وا��س��ي ع��ان��ق اخل �ي��ام ،وت���س��اق��وا م��ن خ��اط��ري
الأ حالم ،و�أحبوا و�أ�سكروا الأ يام .
�شكرا للإذاعة الأ ردنية على هذه الهدية ،والو�صفة
ال�سحرية.
�شكرا لأ م كلثوم وج��ورج ج��رداق وعبد الوهاب
لأ نهم كانوا يف زمن م�ضى ،وو�ضعوا ب�صماتهم تاركني
لنا هذا الفن الرفيع.
�شكرا لإذاع� ��ة اجل��ام�ع��ة الأ ردن �ي��ة ال�ت��ي حت��اول
رفع ذائقة ال�شباب ،وتنظيف �أ�سماعهم من ال��واوا،
والدندن ،و بحبك يا حمار .
و�شكرا ل�صديقي وندميي املعدين ،املربع ال�صغري،
الذي نام على خمدتي وهدهد روعي ،وت�سبب يف �أن�سي
وابت�سامتي ،وهم�س يل ب�صوت كوكب ال�رشق :هذه
ليلتي ،فقف يا زماين� ،سوف تلهو بنا احلياة وت�سخر..
فتعال ..تعال �أحبك الآن ..الآن ..الآن �أكرث .

رب ا ألثري FM 94.9
ح َ
ني تُ�ساف ُر اجلامع ُة ا أُلردني ُة ع َ
ت�شع ُر و أ�ن��تَ ت�ستم ُع لإذاع��ة اجلامعة الأ ردنية ب�أنكَ
تُ�ساف ُر ع�بر الأ ث�ي�ر � إىل �أزم�ن��ة م�ضت و أ�خ ��رى �ست�أتي.
وت�ضطر – بحكم الأ م��ر ال��رائ��ع  -إلي�ق��اف امل��ؤ��شر على
 94.9وتبقيه دون تغيري لكي تعي�ش حالة االرحتال اجلميل
ما�ض غاب عنّا وم�ستقبل نرنو � إليه.
بني ٍ
هذه الإذاع ُة املنارة ،ي�سط ُع نورها يف ظلمات حا�رضنا،
فكيف ت�أخرت كل هذا الزمن؟ وكيف اكتفت اجلامعة فيما
م�ضى ب�سو ٍر ي�ضع حدود ًا �أمام الداخلني � إليها وحدود ًَا �أما
الراغبني منها باخلروج؟ كيف ت�أخر �شُ عاع النور هذا حتى
بالرخي�ص
ِ
كدنا نقطع االمل بوجود ال�ضياء يف ف�ضا ٍء أ�ُتخم
واملمجوج وعدمي القيمة؟
�أعتق ُد �أن عُم َر � إذاعة اجلامعة الأ ردنية كان يجب �أن
يكون بعم ِر اجلامعة الأ ردن�ي��ة نف�سها ،و�أعلم �أن عقباتٍ
فني ٍة رمبا منعت من حتقق ذلك ولكن الأ م��ل ال��ذي يراود
النف�س �أن تعوّ�ض الإذاعة ما فاتها من �سنني ،و�أن ت� ؤ�س�س
� إذاعة اجلامعة الأ ردنية حلال ٍة � إعالمية را�شدة تُعيد االعتبار
للعمل الإذاع��يّ الر�صني بعدما تردى يف �أوح��ال التجاريّة
والإ�سفاف .وهي ت�ستطيع �أن تكون رائ��د ًة يف الت�أ�سي�س
لهذه احلالة من خالل ح�شد كل ما له قيمة من جمي ٍل ونافع
وتقدميه يف �إط��ا ٍر ر�صني يحرتم عقل الإن�سان وال ي� ؤذي
النف�س وال��روح والأ ذن مبا هبّ ودبّ و�آذى من الأ خبار
واالهتمامات والطرق التجارية يف التعاطي مع اجلمهور
واملادة املقدمة.

د .عبد النا�صر الهياجنة
ت�ستطيع � إذاعة اجلامعة �أن تكون حلقة و�ص ٍل جديدة
بني اجلامعة وموظفيها وطلبتها ،وت�ستطيع  -مبا للجامعة
من مقومات وخربات� -أن ت� ؤدي ر�سالة اجلامعة الكربى
نحو املجتمع املحلي من خالل التثقيف والتنوير وت�سليط
ال�ضوء على امل�شكالت واحللول .وهذا ما ال يتوفر لغريها
من الإذاع��ات التي تعوزها الر�سال ُة واملقومات ،فرتاها
ت�رصف يرقى باملنتج الإذاعي،
ٍ
ت�ستن�سخ الربامج من دون
وتتو�سل اهتمام اجلمهور بالرطن ب ��إغ��انٍ رخي�صة �أو
بلهجاتٍ دخيل ٍة على املجتمع الأ ردين من دون �إح�ترا ٍم �أو
مراعاة خل�صو�صية املتلقي� .أما � إذاع��ة اجلامعة الأ ردنية
فال ت�ستجدي الهجني وال ت�ستعني � إال بالر�صني ،بل هي
� إذاع��ة جامعة ووطن ومثلما تقدم العلم النافع واملعلومة
ال�صحيحة واللحن اجلميل� ،سيكونُ مطلوب ًا ومتوقع ًا منها
زي��ادة ح�صة ال�تراث الأ ردين يف براجمها لت�أكيد هويتها
الأ ردنية ونزو ًال عند رغبة �رشائح من م�ستمعيها ،الأ ردنيني
منهم وال�ضيوف.
ينق�ص اجلامع ُة الأ ردني ُة اخلربة واخل�براء ،وهي
ال ُ
ق ��ادر ٌة على و�ضع ال�ن�م��وذج ،ولديها �أرث�ه��ا العريق من
ا إلجن��از والتطور ،وهي رائ��د ُة اجلامعات الأ ردنية يف كل
مبتك ٍر ومفيد ،وه��ي ا�ستطاعت – من خ�لال � -94.9أن
تقي َم الدلي َل على �أن الف�ضاء مل يعد بالإمكان اختطافه،
فهو وا�س ٌع ات�ساع الأ فق ورحبٌ رحابة الكلمة ،وبال قيودٍ،
متام ًا كما هي االحالم.

إ��صدارات

عدد جديد من املجلة
الطبية االردنية

� �ص��در ع��ن ع �م��ادة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف
اجلامعة ال�ع��دد ال��راب��ع م��ن املجلد الثالث
واالربعني من املجلة الطبية االردنية وهي
جملة ف�صلية علمية عاملية حمكمة.
وا�شتمل العدد من املجلة التي ير�أ�س
حتريرها الدكتور عبد اهلل عويدي العبادي
ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث
يف جم��ال العلوم الطبية باللغتني العربية
والإجنليزية .
وت�ضمن العدد بحث ًا مقدما من الباحثني
هالة حممد عبيدات ,هالة �سليم غي�شان,
عمر يو�سف ملكاوي ,و� إنعام خلف بعنوان
«احل��ا��س��وب و نظم دع��م ات�خ��اذ ال�ق��رارات
ال�رسيرية ال�صحية».
وقدم الباحثون حممد الغزو ,ابراهيم
الغالييني  ,يو�سف املتاين ,وابراهيم بني
ه��اين بحث ًا بعنوان «ا إل� �ص�لاح اجل��راح��ي
ال �ف��وري لك�رس ال�ق���ض�ي��ب :جت��رب��ة يف 14
حالة» .
بينما قدم الباحث �سعيد �صالح دحبور
بحث ًا بعنوان «اخلربة ال�رسيرية يف (متالزمة
جليان و باري) من خالل درا�سة املر�ض يف
أ�ح��د امل�ست�شفيات يف ال�رشق الأ و��س��ط ملدة



�ست �سنوات».
وقدم الباحثان رميا احل�سيني و عادل
حما�سنه بحث ًا بعنوان «الفعالية املثبطة
لنمو و � إح�سا�س الن�صاب يف الأ حياء الدقيقة
مل�ستخل�صات أ�ج � ��زاء خمتلفة م��ن نبات
الغار».
فيما قدم الباحثان عبد الرحيم اجلمل
و هالة حممد بيومي بحث ًا بعنوان «ت�أثريات
ال�سينامون على م�ستوى اجللوكوز بالدم
ل��دى م��ر��ض��ى ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع الأ ول
والثاين :درا�سة مقارنة».
وقدم الباحثون �شاهر حمايده ,جمد
مريان  ,روال مدلل ,علي العموري ,عمر
خ��ري���س��ات ,ع�ب��د ال �ق��ادر ن���ش��وان ,وع�ه��ود
النعيمي بحث ًا بعنوان «ا�ستقاللية التمري�ض:
درا�سة مقارنة بني
املمر�ضني واملمر�ضات اجتماعيات ،،،
الأ مريكان و الأ ردنيني».
يف ح�ي�ن ق ��دم ال �ب��اح �ث��ون ن�ع�ي��م ج��واد
ترقيات
كتانة  ,عبد العظيم �سلهب ,و مها �شوماف
متت ترقية الدكتور حممد م�صاحلة عميد كلية
بحث ًا بعنوان «الوقاية الكيماوية لكل من
الدرا�سات الدولية � إىل رتبة �أ�ستاذ.
امليلوك�سيكام ،ع�صري اجلريبفروت وعالج
متت ترقية الدكتور غيث عبندة من كلية الهند�سة
مكون من ا�ستخدام كلتا املادتني مع ًا �ضد
والتكنولوجيا � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور ابراهيم م�صلح من كلية العلوم
ت�ك��ون ب��� ؤر اخلبيئات ال���ش��اذة القولونية
� إىل رتبة ا�ستاذ م�شارك.
املحفزة مبادة  1-،2ثنائي ميثيل الهيدرزين
يف منوذج اجلرذان».
تعيينات
وقدم الباحثان � إبراهيم اخلطيب ,و�سعد
مت تعيني ال�سيدة �شهرية �أرطي�س رئي�س ًا ل�شعبة
حجازي بحث ًا بعنوان «العوز الغذائي عند
الدرا�سات الفنية واملوا�صفات يف دائرة
الأ طفال يف املناطق الأ قل حظ ًا يف الأ ردن».
العطاءات املركزية.
بينما ق��دم الباحثون ن��ادر الب�صول,
تهاين
حممد بني هاين ,ق�صي املقبل ,نزار الوقفي,
عبد الرحمن امل�ن��ا��صرة ,ف��اروق حمدان,
رزقت ال�سيدة �أ�سماء �أبو�سمور من دائرة العطاءات
ون�ضال يون�س بحث ًا بعنوان «�رسطان خلية
املركزية مبولود ا�سمته (طارق).
رزقت ال�سيدة انت�صار الفواز من دائرة العطاءات
هريثل :نظرة �شاملة» .
املركزية مبولود �أ�سمته (نا�صر).
وقدم الباحثون عندليب �أبو كامل � ,إلني
بوند ,و� إيريكا �سيفاراجان بحث ًا بعنوان
تعاز
«خ�ب��رات واح �ت �ي��اج��ات م �ق��دم��ي ال��رع��اي��ة
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور عبد الكرمي
املنزلية ملر�ضى ال�سكتات الدماغية :مراجعة
الغرايبة الأ �ستاذ يف ق�سم التاريخ بكلية الآداب .
�أدبية للدرا�سات النوعية».
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل زوج الدكتورة لينه عو�ض
فيما ق��دم ال�ب��اح�ث��ون معتز ال��رحم��ي,
من ق�سم اللغة العربية و�آدابها كلية الآداب.
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيد عماد
ف �ي�روز را�� �ض ��ي ,أ�مي� ��ن ق �ط��اون��ة ,وف ��واز
احلرا�سي�س املوظف يف كلية الزراعة .
اخل��زاع �ل��ة ب�ح�ث� ًا ب �ع �ن��وان «مت���زق ال��رح��م

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

رئي�س التحرير :كمال فريج
�سكرتري التحرير :لبنى العالوين

العفوي يف اال�سبوع ال�ساد�س ع�رش احلملي
بعد عملية � إزالة �ألياف رحمية عن طريق فتح
البطن» .
وق��دم الباحثان عبد الهادي بريزات,
و أ�م� ��ل ال�ط�ح��اي�ن��ة ب�ح�ث� ًا ب �ع �ن��وان «م��ر���ض
كا�سلمان :تقرير حالتني مر�ضيتني مع
مراجعة �أدبية».
بينما ق��دم الباحث وليم معايعة بحث ًا
بعنوان «احل�م��ل ال�ت��و أ�م��ي ب�شكل جنني-
يف-ج�ن�ين ،م�شاهدات بوا�سطة الت�صوير
املقطعي املحو�سب».
وق � ��دم ال� �ب ��اح ��ث ع �ل��ي م �� �ش �ع��ل ب �ح �ث � ًا
بعنوان «اجلدل حول الأ ن�سولني غالرجني
(الن �ت��و���س) :ه��ل يت�سبب م��ر���ض ال�سكري
وعالجاته يف الإ�صابة بال�رسطان ؟».
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�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي
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