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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد � ❖ 449آذار  2010م ❖ ربيع أالول 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

زار كليـــات اجلامعــــة
�صقر�« :أردنية العقبة» �أهـم امل�شروعـات على ا إلطـالق

اجلامعة  -قال رئي�س �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة املهند�س حممد �صقر � إن
م�رشوع اجلامعة يف العقبة ي�شكل امنوذج ًا �صارخا
ورائعا للر� ؤية الوطنية واالنتماء واالجناز مثمنا
حما�س اجلامعة واتخاذها قراراها ال�شجاع
للقدوم � إىل العقبة وقهرها لكل التحديات فاجلامعة
هي رمز التعليم العايل يف الأ ردن التي تخرج منها �أبو هالل ومفو�ض �ش� ؤون اال�ستثمار يف ال�سلطة
حملة �ألوية العلم والبناء ممن عك�سوا ال�صورة
التتمة � ...ص 6
الراقية عن الإن�سان الأ ردين يف كل مكان عملوا فيه
داخل الوطن وخارجه مبهارة وجدية و� إخال�ص.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي املهند�س حممد �صقر يف مقر
اجلامعة يف العقبة بح�ضور نواب رئي�س اجلامعة
واملدير التنفيذي لكليات اجلامعة الأ ردنية الدكتور

احتفاءً بعيد ميالد جاللة امللك
«الأ ردنية» تنظم يوم ًا طبي ًا تطوعي ًا يف الأ غوار الو�سطى
اجلامعة  -احتفا ًء بعيد ميالد جاللة امللك
عبداهلل الثاين نفذ م�ست�شفى اجلامعة بالتعاون مع
احتاد طلبة اجلامعة يوما طبيا تطوعيا يف منطقة
الأ غوار الو�سطى .
و�أقيم يف معهد البحوث والتدريب والإر�شاد
والتعليم الزراعي «م�ست�شفى ميداين م�صغر»
�شارك فيه طاقم طبي مكون من ( )13طبيب ًا وطبيبة
وع�رشة ممر�ضني و�صيادلة � إىل جانب م�شاركة
( )25متطوعا من الكليات الطبية يف اجلامعة .

وجال نائب رئي�س اجلامعة مدير م�ست�شفى
اجلامعة الأ ردنية الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة
على العيادات الطبية والتقى �أعداد كبرية من
املراجعني وا�ستمع � إىل مالحظاتهم حول فعاليات
اليوم الطبي.
وبح�سب –الق�ضاة -فان �أكرث من ()700
حالة مر�ضية راجعت عيادات طبية يف اخت�صا�صات
الأ طفال /اجلراحة /الباطنية /امل�سالك البولية
التتمة � ...ص 6

«الأ ردنية» تتبنى حتويل
بيت الروائي عبد الرحمن
منيـف �إلـــى متحــف ثقــايف

اجلامعة � -أبدت اجلامعة ا�ستعدادها
يف الإ�رشاف وتبني فكرة حتويل بيت االديب
والروائي العربي الكبري املرحوم عبد الرحمن
منيف � إىل متحف ومنرب ثقايف با�سم «بيت عبد
الرحمن منيف».
ورحب رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي
خالل لقائه يف مكتبه حرم املرحوم �سعاد القوادري
بالفكرة وقال � إن اجلامعة تعتز بالإرث الثقايف
للراحل وتكن له اعلى درجات التقدير جلهوده
العظيمة يف خدمة الثقافة العربية.
وا�ستذكر �أهمية ما قدمه الروائي لعمان يف
رواية «�سرية مدينة» والتي �أر�شفت لعمان يف
الن�صف الأ ول من القرن الع�رشين.
وتبادل الطرفان الأ فكار الالزمة لتنظيم عمل
البيت واقرتح الدكتور الكركي �أن يتم و�ضع البيت
الذي يقع يف جبل عمان «كوقف» خريي حتدد
التتمة � ...ص 7

يف هذا العدد،،،

اجلامعة تت�سلم خمترب ًا للغات بتربع
من احلكومة ال�صينية�...ص2
«الأ ردن�����ي�����ة» ت��ف��ت��ح ال���ب���اب �أم���ام
ال�برمل��ان��ي�ين ور�ؤ����س���اء ال�����وزارات
العرب لإلقاء حما�ضرات يف برامج
«الدرا�سات الدولية» �...ص3
درا�سة التو�سع يف حا�ضنات الأ عمال
الزراعية �...ص4
الإ����س���ع���اف���ات الأ ول����ي����ة ح��م��ل��ة يف
اجلامعة�....ص5
ف��وج جديد م��ن طلبة كلية اللغات
الأ جنبية �...ص7

إ��ضاءات



اجلامعة تت�سلم خمترب ًا للغات بتربع من احلكومة ال�صينية

الدكتور الكركي م�صغياً ل�شرح عن خمترب اللغات

اجلامعة  -ت�سلمت اجلامعة «خمترب ًا للغة
ال�صينية» تربعت به احلكومة ال�صينية.
واملخترب الذي بلغت كلفته حويل()100
�ألف دينار �أقيم يف كلية اللغات الأ جنبية لدعم
برنامج بكالوريو�س اللغة ال�صينية الذي �أن�شئ
يف الكلية مطلع العام اجلامعي .2010/2009
وخالل حفل ت�سلم املخترب �أعرب رئي�س

اجلامعة الدكتور خالد الكركي عن تقديره للحكومة
ال�صينية على هذه الهدية التي ت� ؤكد عمق الروابط
لعالقات ال�صداقة القائمة بني البلدين.
و أ�� � �ش� ��ار � إىل اه �ت �م��ام اجل��ام �ع��ة ب��ال�ث�ق��اف��ة
واحل���ض��ارة ال�صينية التي متتد لآالف ال�سنني
م�شيد ًا بالدعم الذي قدمته ال�سفارة ال�صينية يف
عمان لإن�شاء برنامج بكالوريو�س اللغة ال�صينية

الذي �سيعزز ج�سور التعاون الأ ردين ال�صيني يف
خمتلف امليادين.
بدوره �أ�شاد ال�سفري ال�صيني يف عمان «يوهانغ
يانغ» مب�ستوى العالقات الأ ردنية ال�صينية
خ�صو�ص ًا يف املجاالت التعليمية م� ؤكدا �أهمية دور
اجلامعة يف تعزيزها وتطويرها.
ومت �ن��ى ان ي���س�ه��م امل�خ�ت�بر يف ت�ع�ل�ي��م اللغة
ال�صينية والتعريف بح�ضارة ال�صني وعالقاتها
بالعامل العربي.
ولفت عميد الكلية الدكتور احمد جمذوبة � إىل
�أن املخترب جهز ب�أحدث املعدات التقنية املتطورة
يف ميادين تعليم اللغات ويحتوي على ( )32جهاز
حا�سوب مت ربطها ب�شبكة «االنرتنت» � ،إ�ضافة
� إىل نظام �صوت متكامل ونظام قمر ا�صطناعي
وكامريا وثائقية وجهاز لعر�ض البيانات.
وا�ستمع احل�ضور اىل كلمات �ألقاها عدد من
الطلبة الأ ردنيني باللغة ال�صينية عربوا خاللها
عن �سعادتهم بتعلم اللغة ال�صينية التي تعترب من
اللغات احلية على امل�ستوى العاملي.

الدكتور الكركي يتفقد موقعا �أثريا يك�شف
القيمة االقت�صادية للعقبة منذ �آالف ال�سنني

اجلامعة  -تفقد رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي حفرية موقع «حجرية الغزالن»
التي تدل على القيمة االقت�صادية ملدينة العقبة منذ
�آالف ال�سنني ،داعيا � إىل �رضورة ا�ستثمار املوقع
“�سياحيا وعلميا».
وح�ض الدكتور الكركي ،خالل اجلولة التي
رافقه فيها نوابه ،على �رضورة ت�شجيع الباحثني
والدار�سني واملهتمني باملوقع.
ويقوم ب�أعمال التنقيب الأ ثري يف املوقع
خمت�صون من �أ�ساتذة وطلبة الدرا�سات العليا
يف معهد الآثار يف اجلامعة بالتعاون مع �أ�ساتذة
وطلبة املعهد الأ ملاين للآ ثار يف برلني ودائرة الآثار
العامة.
و�سبق �أن �أكت�شف بدعم من عمادة البحث العلمي
يف اجلامعة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة ،جزء
جديد من مبنى يف املوقع ا�شتمل على جدران طينية
عليها ر�سوم مزخرفة لأ �شكال �آدمية وحيوانية،ترتكز
�أهميته كون املبنى ا�ستخدم لأ غرا�ض دينية كمعبد،
وان الر�سوم التي اكت�شفت لها دالالت عقائدية ،مما
يلقي ال�ضوء على معتقدات فرتة �أواخر الع�رص
احلجري النحا�سي 3200 - 3700 ،قبل امليالد.

وقال عميد معهد الآثار يف اجلامعة الدكتور
لطفي خليل � إن الدرا�سات الأ ثرية والتاريخية تدل
على �أن العقبة «هي منطقة اقت�صادية حرة» منذ
�ستة �آالف �سنة ،حيث كانت هناك عالقات جتارية
بني املوقع ومنطقة الدلتا يف م�رص واجلزيرة
العربية.
ويعود املوقع ،وفق الدكتور خليل � ،إىل الع�رص
احلجري النحا�سي حوايل �أربعة �آالف قبل امليالد
وهو جمتمع زراعي كما يدل نظام الري املوجود يف
املنطقة وبقايا النباتات املكت�شفة يف املوقع.
وقال انه مت اكت�شاف العديد من املوجودات
احلجرية وال�صوانية والفخارية يف املوقع كان
�أهمها جزء من متثال فخاري ل�سيدة ،يف حني
تدل املوجودات النحا�سية على �أن خامات النحا�س
كانت ت�صنع يف ذات املوقع حيث كانت ت�صهر يف
بوتقات فخارية ومن ثم ي�ضاف النحا�س � إليها
لي�صب يف قوالب على �شكل �سبائك.
على �صعيد �أخر التقى الدكتور الكركي
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات اجلامعة يف
العقبة ،وجرى الت�أكيد على �رضورة تطوير
وتوثيق البحث العلمي.

وعر�ض الدكتور الكركي خالل اللقاء جلهود
اجلامعة يف ق�ضايا البحث العلمي ال�سيما يف كلية
العلوم البحرية يف العقبة ،م�شري ًا � إىل �أن اجلامعة
رفعت ن�سبة دعم البحث العلمي يف موازنتها � إىل
.%10
وكان الدكتور الكركي حدد ا�سرتاتيجية
اجلامعة لل�سنوات القادمة �أبرزها حتقيق حتول
كبري يف البحث العلمي ،مبينا �أن اجلامعة ت�سعى
� إىل � إجراء مراجعة �شاملة للمراكز العلمية لتكون
بحثية �أو تدريبية �أو ا�ست�شارية و� إطالق طاقات
العمل الثقايف وامل�رسحي والفني والإعالمي
و� إجناز م�رشوع تعليم اللغات يف كليتي اللغات يف
عمان والعقبة.
ويف هذا ال�صدد� ،أكد الدكتور الكركي �رضورة
مراجعة م�ستوى ال��درا��س��ات العليا ووق��ف ما
ال يحقق �رشوطها العاملية ،م�شددا على �أن «ال
ر�سالة دك �ت��وراه � إذا مل حتقق � إ�ضافة للمعرفة
الإن�سانية».
وجرى حوار مو�سع مع �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية تناول �أو�ضاعها وحاجات الكليات يف
العقبة.
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«الأ ردنية» تفتح الباب �أمام الربملانيني ور�ؤ�ساء الوزارات العرب
إللقاء حما�ضرات يف برامج «الدرا�سات الدولية»
اجلامعة  -رحبت اجلامعة بال�سيا�سيني على �رضورة � إعادة النظر يف ت�صنيف العلوم
و�صناع القرار العرب لإلقاء حما�رضات يف يف العامل العربي ،داعيا � إىل «� إنهاء حالة التداخل
الربامج التي تقدمها كلية الدرا�سات الدولية يف بينها مع �رضورة � إلغاء بع�ض التخ�ص�صات».
واقرتح الدكتور الكركي � إيجاد كلية لغة عربية تدر�س
اجلامعة.
وح�ض رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي تخ�ص�صات «ذات �صبغة معمقة وتعنى ال باللغة فقط
خالل لقائه عدد ًا من ال�سفراء وامللحقني الثقافيني كلغة ولكن �أي�ضا كثقافة».
وعر�ض رئي�س اجلامعة لإعادة الهيكلة التي
العرب ،على ا�ستقطاب برملانيني ور� ؤ�ساء ووزارات
و�سيا�سيني ذوي خربة يف العمل الدبلوما�سي نهجتها اجلامعة منذ ثالث �سنوات ويعد � إيجاد الكلية
احد حماورها ،ف�ضال عن فل�سفة حتويل املراكز � إىل
لتقدمي حما�رضات متخ�ص�صة من وحي التجربة
معاهد متخ�ص�صة على غرار معهد اللغة العربية
العملية ،داعيا جمل�س عمداء اجلامعة � إىل بحث
للناطقني بغريها والتي قال الدكتور الكركي � إن
ومناق�شة االقرتاح.
العرو�ض للدرا�سة يف املعهد «تبد أ� من تايوان وتنتهي
ويف هذا ال�صدد ،اقرتح الدكتور الكركي يف �أوهايو» ،ومعهد الدرا�سات يف الإ�سالم املعا�رص
ت�سمية الكلية بـ«كلية الدرا�سات الدولية والعلوم الذي «يجيب على �أ�سئلة �صعبة يف � إطار �رضورات
ال�سيا�سية» بعد � إيقاف القبول يف كلية العلوم االنفتاح على الآخر».
ال�سيا�سية يف كلية الآداب.
كما عر�ض ل�سل�سلة املرا�صد التي �أن�شئت يف
وتقدم الكلية �شهادات ماج�ستري يف برامج اجلامعة كون اجلامعة «متثل �سلطة املعرفة لذلك ال بد
الدبلوما�سية وف�ض النزاعات وحقوق الإن�سان لها من �أن تقدم احللول والأ جوبة على الأ �سئلة وتعني
والدرا�سات الأ مريكية ،ويدر�س فيها  121طالبا �صانع القرار يف ر�سم ال�سيا�سات».
ويوجد يف اجلامعة �أربعة مرا�صد :اقت�صادي،
وطالبة وت�ضم  11ع�ضو هيئة تدري�س.
على �صعيد ذي �صلة� ،شدد الدكتور الكركي قال الدكتور الكركي انه«يزود �أجهزة الدولة بتقارير

حمايدة» ،والر�صد االجتماعي الذي «يراقب الواقع
امل�شتت» ،ف�ضال عن املر�صد الرتبوي واملر�صد البيئي
حتت الت�أ�سي�س.
ويف ذات ال�سياق ،ك�شف رئي�س اجلامعة عن � إيفاد
اجلامعة لأ كرث من  250طالب ًا وطالبة ،مبينا «حاجة
الأ ردن �ي��ة ل��ـ 600حامل دك �ت��وراه» خ�لال ال�سنوات
اخلم�س ال�ق��ادم��ة.ك�م��ا ع��ر���ض مل���شروع اجل��ام�ع��ة يف
العقبة الذي توقع �أن «ميتد دوره � إىل خدمة املجتمع
امل�ح�ل��ي ع�بر حم��ور ال��زراع��ة وحت��دي��دا ا�ست�صالح
الأ را�ضي هناك».
منجهته،قدمعميدكليةالدرا�ساتالدوليةالدكتور
حممد م�صاحلة عر�ض ًا مف�ص ًَال بني فيه �أهداف الكلية
وفل�سفتها والربامج التي تدر�سها� ،آمال �أن تتو�سع
الكلية يف براجمها � إىل تدري�س برامج ذات طابع � إقليمي
و�أخرى يف حماور برملانية ويف ق�ضايا املر�أة والإعالم.
ودار حوار مو�سع يف نهاية اللقاء تناول مالحظات
قدمها ال�سفراء حول تطوير عمل الكلية ومنها
�رضورة املزج بني اخلربة النظرية والعملية للطلبة
الدار�سني و�رضورة االنفتاح على م� ؤ�س�سات املجتمع
املدين الذي تقوم به الكلية والتوا�صل مع ال�سفارات
العربية والأ جنبية يف الأ ردن.

منوذجيـة «الأ ردنيــة»
حتتفــل بعيــد ميـــالد جاللـــة امللـــك

طالب وطالبات املدر�سة النموذجية يحيون املنا�سبة الغالية

اجلامعة  -ت�سلم رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي من جمل�س طلبة املدر�سة النموذجية برقية
تهنئة مرفوعة � إىل مقام جاللة امللك عبداهلل الثاين
مبنا�سبة عيد ميالد جاللته الثامن والأ ربعني.
و�أعرب الدكتور الكركي عن تقديره لطلبة املدر�سة
على م�شاعرهم النبيلة جتاه جاللته والتي ت� ؤكد اعتزاز
طلبة املدر�سة بالقيادة الها�شمية التي �أولت الإن�سان

الأ ردين جل اهتمامها ورعايتها خ�صو�ص ًا الطلبة يف
كافة املراحل الدرا�سية.
وهن أ� رئي�س جمل�س طلبة املدر�سة قي�س العجلوين
جاللته بهذه املنا�سبة معرب ًا عن �سعادة زمالئه الطلبة
بعيد ميالد جاللته الذي �أ�ضاء دروب اخلري للأ ردنيني
بكافة �رشائحهم.
وعلى �صعيد مت�صل �أقامت املدر�سة النموذجية

احتفا ًال بهذه املنا�سبة ت�ضمن فعاليات ثقافية وفكرية
وفنية وريا�ضية.
و�ألقى املدير العام للمدر�سة يحيى ال�ضمور كلمة
ا�ستعر�ض فيها الإجنازات التي حققها الأ ردن يف عهد
جاللته م�شري ًا � إىل حتول التعليم يف عهد جاللته من
تعليم تقليدي � إىل تعليم تكنولوجي معريف قائم على
التطور واالبتكار.
و�أ�شار � إىل املبادرات التي �أطلقها جاللة امللك
عبداهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا العبد اهلل لتح�سني
نوعية التعليم واحلث على العطاء والإجناز خ�صو�ص ًا
تكرمي ودعم املتميزين من املديرين واملعلمني والطلبة.
و�أكد ال�ضمور �أن النقلة النوعية يف ميادين التعليم
جعلت الأ ردن يحتل مكانة متقدمة بني الدول على
امل�ستوى العاملي.
وت�ضمن برنامج االحتفال � إلقاء كلمات وق�صائد
�شعرية ودبكات �شعبية و�أغنية باللغة الإجنليزية
ون�شاطات ريا�ضية يف �سباق ال�ضاحية.
وجابت �شوارع اجلامعة م�سرية ك�شفية وهي
حتمل �صور جاللته ويافطات تعرب عن حب طلبة
املدر�سة جلاللته.

إ��ضاءات



وتناول الدكتور الأ �سد مفهوم كلمة العوملة
اللغة العربية والعوملة ندوة يف اجلامعة
وهي كلمة عربية ال�صياغة معناها جعل ال�شيء
عاملي ًا م�شري ًا � إىل �أن هذا اال�صطالح �أول ما ظهر يف
الواليات املتحدة الأ مريكية بعد �أن �أ�صبحت قوة
اقت�صادية وثقافية وع�سكرية.
وا�ستعر�ض الدكتور الأ �سد الإجراءات
التي دعمتها الواليات املتحدة الأ مريكية لتكري�س
العوملة االقت�صادية والثقافية م�شري ًا � إىل �أنه
مت فر�ض اتفاقية حماية امللكية الفكرية التي
مبوجبها ال يجوز لأ ي دولة ترجمة نتاج الفكر
العاملي ال�شرتاطات متعددة منها دفع مبالغ مالية
للم� ؤلفني ي�صعب على بع�ض البلدان دفعها.
ندوة اللغة العربية
ولفت � إىل خطورة �صياغة م�صطلحات �أجنبية
اجلامعة � -شاركت اجلامعة دول العامل للغة العربية وفق ًا لقرار �أ�صدرته املنظمة العربية اختريت بعناية وبثها ون�رشها م� ؤكد ًا �رضورة
للرتبية والثقافة والعلوم.
االحتفال « باليوم العاملي للغة الأ م».
املحافظة على هوية الأ مة الثقافية والتي تعترب
وحددت الأ مم املتحدة احلادي والع�رشين من
و�أقيمت يف كلية الآداب باجلامعة ندوة بعنوان اللغة من �أهم �أركانها الأ �سا�سية.
�شهر �شباط من كل عام لالحتفاء بهذه املنا�سبة «اللغة العربية والعوملة» حتدث فيها الدكتور نا�رص
ح�رض الندوة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف حني مت حتديد �شهر �آذار من كل عام يوم ًا الدين الأ �سد و�أدارها الدكتور عبد اهلل عنرب.
وجمهور من طلبة اجلامعة وجمع من املهتمني.

«الأ ردنية» تدر�س التو�سع يف حا�ضنات الأ عمال الزراعية

د .عايد عمرو

اجلامعة  -تدر�س اجلامعة � إمكانية تو�سيع
حا�ضنة الأ عمال الزراعية فيها و� إن�شاء �شبكة
داخلية حلا�ضنات الأ عمال ومراكز الإبداع يف
كليات اجلامعة و�أق�سامها.
وقال مدير عام حا�ضنة الأ عمال يف اجلامعة
الدكتور عايد عمرو � إن احلا�ضنات �ستتيح يف حال
تطبيقها الفر�صة �أمام الطلبة الذين ميلكون �أفكارا
� إبداعية وفقا لتخ�ص�ص كل طالب ،م� ؤكدا �أن
جتربة احلا�ضنات �أثبتت جدوى اقت�صادية كبرية
� إذ تعمل على حتويل الفكرة الإبداعية � إىل �رشكات
�صناعية منتجة.
وك�شف الدكتور عمرو �أن جمل�س � إدارة
احلا�ضنة التي بد�أت العمل مطلع عام  2005وافق
على فكرة االحت�ضان االفرتا�ضي ،وهي تطبيق
فكرة االحت�ضان خارج اجلامعة ويف مكان تواجد
ال�رشكة �أو �صاحب الفكرة بهدف تو�سيع قاعدة
امل�ستفيدين.

وقال � إن احلا�ضنة الوحيدة العاملة يف
اجلامعة حاليا تتخ�ص�ص يف الأ فكار الزراعية
فقط ،وت�رشف حاليا على � 6رشكات ،م�شريا � إىل
�أنها خرجت �سابقا � 8رشكات �أخرى اغلبها حقق
معظمها جناحا كبريا يف ال�سوق الزراعية.
و�أ�شار � إىل �أن الهدف الرئي�س للحا�ضنة هو
ت�شجيع الأ فكار الإبداعية يف القطاع الزراعي
وحتويلها � إىل �رشكات منتجة ،الفتا � إىل �أن من
�أهدافها التخفيف من حدة البطالة ودعم اخلزينة
و�سد حاجة ال�سوق املحلية من املنتجات امل�ستوردة.
وعن �آلية عملها قال � إنها تتبنى الأ فكار الريادية
بعد تقييمها وثبات جدواها فنيا واقت�صاديا
وعلميا ،ثم يتم منحها االحتياجات الالزمة لتنفيذ
الفكرة من خالل توفري املكان واملخترب الالزم
وامل�ست�شارين املتخ�ص�صني من اجلامعة ،الفتا � إىل
�أن متو�سط عمر االحت�ضان ي�صل � إىل ال�سنتني.
كما تقوم احلا�ضنة وبالتعاون مع امل� ؤ�س�سة
الأ ردنية لتطوير امل�شاريع الأ ردنية بتوفري
التدريب واخلطط الت�سويقية واحلماية الفكرية
وامل�ساعدة يف � إجراءات ت�سجيل ال�رشكة �صاحبة
الفكرة الريادية ومن ثم الرتويج للمنتج النهائي
للفكرة.
و�أ�شار � إىل �أن حا�ضنة الأ عمال يف اجلامعة تقوم
�سنويا ب� إجراء م�سابقة للأ فكار الإبداعية بهدف
ت�شجيع الطلبة على الإبداع واالبتكار وت�شجيعهم
على الريادة ب�أعمال خا�صة بهم.

حملة تطوعية
لتبادل الكتب وامل� ؤلفات
بني طلبة اجلامعة
اجلامعة  -نفذ احتاد طلبة اجلامعة حملة
تطوعية لتبادل كتب وم� ؤلفات بني �سائر طلبة
اجلامعة.
ولفت رئي�س االحتاد معتز ال�سعود اىل� أن
هذه احلملة التي تعترب الأ وىل من نوعها يف
اجلامعة ا�ستفاد منها �أكرث من �ألف طالب وطالبة
وتهدف � إىل اقتناء الطلبة كتب يحتاجونها يف
درا�ساتهم و�أبحاثهم العلمية بدل � إتالفها.
و�أقر ال�سعود ارتفاع �أ�سعار بع�ض امل� ؤلفات
والكتب الأ جنبية خ�صو�ص ًا تلك التي تتناول
عناوينها العلوم التطبيقية والطبية م�شري ًا � إىل
�أن هذه احلملة �سوف ت�سهم يف خف�ض التكاليف
الدرا�سية يف اجلامعة.
و�أكد اهتمام االحتاد بتوفري اللوازم الدرا�سية
للطلبة يف امل�ستقبل ومنها القرطا�سية والو�سائل
التعليمية املختلفة.
و�أثنى عدد كبري من طلبة اجلامعة على هذه
املبادرة التي �أطلقها احتاد الطلبة والتي جت�سد
القيم النبيلة ل�صور التكافل االجتماعي داخل
املجتمع اجلامعي.

إ��ضاءات



حملة ا إل�سعافات الأ ولية يف اجلامعة

طلبة اجلامعة ي�ستجيبون حلملة اال�سعافات الأ ولية

اجلامعة  -نظم احتاد طلبة اجلامعة /كلية
الطب بالتعاون مع االحتاد الدويل لطالب الطب
حما�رضة حول اال�سعافات الأ ولية �ألقاها الطالب
مب�ستوى ال�سنة الرابعة يف الكلية نا�رص غرايبة.
وقال غرايبة ان هذه املحا�رضة جزء من
احلملة امل�ستمرة يف اجلامعة ملدة �أ�سبوع والتي
تهدف اىل التعريف باال�سعافات الأ ولية و�آلياتها
و�أهدافها.
و�أ�ضاف �أنه مت تدريب �أكرث من �ستني طالب ًا
وطالبة من الكلية لإلقاء هذه املحا�رضات ومت

عمل حمطات موزعة على �أنحاء اجلامعة لتقدميها
للطلبة.
كما مت التن�سيق مع �شعب العلوم الع�سكرية
والرتبية الوطنية بحيث يتم � إعطاء �رشح عن
اال�سعافات الأ ولية يف هذه ال�شعب.
وقال غرايبة � إنه ا�ستفاد �أكرث من مئتي طالب
وطالبة من التخ�ص�صات املختلفة يف اجلامعة من
هذه املحا�رضات م�شري ًا � إىل توزيع �أربعة �آالف
كتيب م�صور حول اال�سعافات الأ ولية خالل هذه
احلملة.

«الأ ردنية» ت�شارك يف ور�شة عمل حول احلج ال�شامي
اجلامعة � -شاركت اجلامعة بفاعلية يف
�أعمال «ور�شة العمل العلمية اخلا�صة بحجاج
دول ال�شام والعراق» التي عقدت يف بريوت
م� ؤخراً.
والور�شة التي نظمتها دارة امللك عبد العزيز
يف � إطار م�رشوع مو�سوعة احلج واحلرمني
ال�رشيفني التي ي�رشف عليها الأ مري �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود تهدف � إىل بيان � إ�سهامات
دول ال�شام والعراق تاريخي ًا وجغرافي ًا منذ
�أقدم الأ زمنة يف ت�أمني مرور احلجاج للديار
املقد�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقدم مدير الدائرة الثقافية يف اجلامعة
الدكتور مهند املبي�ضني ورقة عمل بعنوان
«قافلة احلج ال�شامي عرب الأ ردن يف العهد
العثماين اقت�صادياتها وم�سارها و�أمنها».
و�سلط الدكتور املبي�ضني ال�ضوء على الأ ثر
االقت�صادي للقافلة الذي �أحدثته يف حمطات احلج
� إىل جانب ا ألثر العمراين وتتبع م�سار القافلة
والتغريات التي طر�أت عليه يف العهد العثماين

م�شري ًا � إىل �أمن القافلة وعالقة القبائل البدوية
بها ور�صد �أخبارها يف امل�صادر املحلية وال�شامية
والعثمانية.
وعر�ض الدكتور عبا�س الباز من كلية
ال�رشيعة يف اجلامعة الدور الذي تقوم به وزارة
الأ وقاف وال�ش� ؤون واملقد�سات الإ�سالمية يف
الإ�رشاف على �ش� ؤون احلج خ�صو�ص ًا � إر�شاد
احلجاج ونقلهم و� إ�سكانهم وت�أمني �سالمتهم
داخل اململكة وخارجها.
و�شارك يف �أعمال الور�شة التي ا�ستمرت
يوم ًا واحد ًا عدد من الأ كادمييني من الأ ردن
ولبنان و�سوريا والعراق وفل�سطني واململكة
العربية ال�سعودية.
وجاءت م�شاركة «الأردنية» يف فعاليات هذه
الور�شة يف �سياق دعمها امل�ستمر مل�شاركة �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني يف املنتديات وامل� ؤمترات
التي تعقد داخل الأردن وخارجه وتقدمي الدعم
الالزم لإجراء البحوث والدرا�سات وت�سجيل براءات
االخرتاع والن�رش يف املجالت العاملية املحكمة.

طلبة هند�سة العمارة
يزورون
ق�صر رغدان العامر
اجلامعة  -زار طلبة ق�سم هند�سة العمارة
يف اجلامعة ق�رص رغدان العامر الذي بديء
ببنائه عام  1924يف عهد امللك امل� ؤ�س�س جاللة
امللك عبداهلل االول على الطراز اال�سالمي املميز
يف مكان مرتفع هو جبل الطهطور .
وعرب الطلبة عن اعجابهم بالتوا�ضع
والب�ساطة التي يتميز بها الق�رص والذي
يحتفظ باثاثه منذ العام  1927بح�سب عاملني
يف الق�رص .
واطلع الطلبة على مرافق الق�رص املختلفة
بدء ًا بال�ساحة االمامية التي كانت خم�ص�صة
ال�ستقبال الوفود وحتوي زواياها مدفعني
قدميني ا�ستخدما يف احلرب العاملية االوىل
مقدمني كهدية من احلكومة الربيطانية جلاللة
امللك امل� ؤ�س�س.
وحول الر�سومات والزخارف اال�سالمية
املوجودة على �سقوف الق�رص با�شكال هند�سية
اكد الطلبة انها من اجمل ما �شاهدوه م�شريين
اىل جتلي اهتمام الها�شميني بال�شعر وال�شعراء
من خالل هذه الزخرفة.
كما اطلعوا على املعرو�ضات والهدايا
املوجودة داخل الق�رص والتي قدمها امراء
وملوك ور� ؤ�ساء دول الل ها�شم وتظهر ح�ضارة
بلدانهم .
وعن قاعة العر�ش قال الطلبة � إنها من
اجمل قاعات الق�رص فار�ضيتها من الرخام
امل�صقول واملرمر ويف �صدرها كر�سي العر�ش
الها�شمي يتو�سط العلم االردين والعلم اخلا�ص
باال�رسة الها�شمية املالكة وعلى �سقفها نقو�ش
من احل�ضارة اال�سالمية يف االندل�س واملغرب
العربي .
وبعد ان �سجل الطلبة كلمة يف �سجل
الزوار عربوا فيها عن والء طلبة اجلامعة
للعر�ش الها�شمي ولرتاب الوطن و�ضعوا اكي ًال
من الزهور على �رضيح املغفور له جاللة امللك
الباين احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه وقر�أوا
الفاحتة على روحه الطاهرة م�ستذكرين مناقب
جاللته و�سريته العطرة.

تتمات



زار كليات اجلامعة
�صقر�« :أردنية العقبة» �أهم امل�شروعات على ا إلطالق

الدكتور �سليم املغربي ومفو�ض ال�ش� ؤون املالية
والإدارية الدكتور �شفيق العايد قاموا خاللها
بجولة ميدانية لالطالع على مرافق م�رشوع
اجلامعة الذي جاء ترجمة لر� ؤية جاللة امللك
عبداهلل الثاين ليمثل قلب العقبة الناب�ض ولي�شكل
حمركا تنمويا رئي�سيا يف م�سرية التعليم العايل
فيها وليواكب ويلبي احتياجات التقدم الهائل
الذي ت�شهده املدينة منذ � إعالنها منطقة اقت�صادية
خا�صة.
وعرب املهند�س �صقر عن �أمله يف �أن يكون هذا
امل�رشوع هو االجناز والهدية التي تقدمها اجلامعة
الأ ردنية الأ م للوطن والقائد يف احتفاليتها بعد
عامني بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها منوها � إىل
�أن م�رشوع اجلامعة الأ ردنية يف العقبة يعترب من
�أهم امل�رشوعات التي �أقيمت على الإطالق م� ؤكدا
دعم �سلطة العقبة اخلا�صة غري املحدود مل�رشوع
اجلامعة وب�أق�صى الإمكانات لت�صبح منارة علم
ولتكمل ر� ؤية �سيدنا للعقبة اخلا�صة.
من جانبه عرب الدكتور الكركي عن �سعادته
مبا و�صلت � إليه اجلامعة ي العقبة وهي جت�سد
احللم الها�شمي الذي حتقق يف العقبة بعد طول
ترقب وانتظار منوها � إىل موا�صلة العمل ال�ستكمال
منظومة الت�أ�سي�س والبناء ملرافق احلرم اجلامعي
يف الوقت الذي مدت به اجلامعة اذرعها عرب تنفيذ
جملة من الفعاليات والأ ن�شطة التي تعك�س دورها
يف اجلانب التنموي واالقت�صادي واالجتماعي .
وا�ستعر�ض الدكتور الكركي االجنازات التي
حققتها اجلامعة يف العقبة خالل فرتة وجيزة من
عمرها فمنذ �أن �أمرنا جاللته بالبدء بالتنفيذ عملنا
بجهد مو�صول لتحقيق الوعد باالجناز قبل الوقت
املحدد معربا عن �شكره ل�سلطة منطقة العقبة

االقت�صادية اخلا�صة لدعمها الكبري وتذليلها
لأ ية عقبات �أمام امل�رشوع دومنا التفات � إىل قوى
ال�شد العك�سي وذلك � إميانا منها ب�أهمية امل�رشوع
و�رضورته لتجربة العقبة اخلا�صة.
ونوه الدكتور الكركي � إىل �أن العقبة �ستكون
مركزا لتدريب الطاقة النووية يف الأ ردن وذلك
بالتعاون ب�ين اجل��ام�ع��ة وهيئة ال�ط��اق��ة الذرية
واجل��ان��ب الفرن�سي م�شريا � إىل �أن مباحثات
جتري حاليا مع اخلرباء الفرن�سيني يف هذا املجال
و�صوال لإعداد الطواقم والكوادر الأ ردنية القادرة
على � إدارة وت�شغيل امل�شاريع الوطنية الكربى
التي �سرتى النور خالل ال�سنوات الع�رش القادمة
وهي الفرتة التي يخو�ض بها الأ ردن معركته مع
حتديات الطاقة واملياه.
و�أعلن الدكتور الكركي عن قيام اجلامعة
ب� إن�شاء م�ست�شفيني خا�صني متلكهما �رشكة ت�ضم
العاملني يف اجلامعة �سيقام احدهما يف احلرم
اجلامعي يف العقبة ويت�سع ل � 200رسير و الآخر
يف عمان و�أنهما لن يعمال على �أ�س�س جتارية ربحية
بحته � ،إ�ضافة � إىل طرح عطاء املدر�سة النموذجية
التي �ستت�سع لنحو  1000طالب وتقام �أي�ضا
�ضمن احلرم اجلامعي يف العقبة وذلك خالل �شهر
�آذار القادم .
ودعا الدكتور الكركي � إىل ايالء حمطة العلوم
البحرية مزيدا من الدعم لتوا�صل عملها ك�أهم
مركز بحث علمي على البحر الأ حمر.
ولفت � إىل انه ولإجناح �أي م�رشوع البد من
تهيئة البيئة املنا�سبة للعاملني به وبالتايل فقد
عملت اجلامعة على تهيئة ال�سكن املنا�سب لأ ع�ضاء
هيئة التدري�س والعاملني فيها.
ومن املتوقع ا�ستالم املبنى الأ ول للجامعة

كامال يف وقت قريب جدا والذي الذي ي�ضم �سبع
قاعات تدري�سية واجناز خمترب احلا�سوب ومكتبة
ت�ضم م� ؤلفات وكتب ًا ومراجع يحتاجها طلبة
اجلامعة و�صاالت للكفترييا ومكاتب لأ ع�ضاء هيئة
التدري�س والإداريني يف اجلامعة.
وت�ضم اجلامعة حاليا ( )312طالبا وطالبة
منهم ( )194طالبة يتلقون تعليمهم يفخم�س كليات
ت�ضم ( )12ق�سما �أكادمييا متخ�ص�صا فيما يتوقع
�أن ت�ستقبل اجلامعة نحو  150طالبا جديدا الف�صل
القادم لي�صل عدد الطلبة � إىل  500طالب وطالبة.
وعلى �صعيد �أخر اجتمع الدكتور الكركي
ب�أع�ضاء جمل�س احتاد الطلبة يف العقبة بح�ضور
رئي�س احتاد طلبة اجلامعة معتز ال�سعود حيث دار
حوار بني الرئي�س و�أبنائه الطلبة حول اجلوانب
املتعلقة مب�سريتهمالتعليمية .
وقال الدكتور الكركي � إن الطلبة ميثلون
احلرية والأ �ساتذة ميثلون التقاليد العريقة فعليكم
اال�ستجابة للتحديات بالهمة العالية فانتم جزء
من التقدم فالأ ردن بقيادته الها�شمية بحاجة � إىل
املواطن املتميز.
ووجه رئي�س اجلامعة � إىل تلبية مطالب احتاد
الطلبة وت�أمينهم مبكتب خا�ص ور�صد املبالغ التي
دفعوها لقاء �أية خدمات مل يتلقوها بعد � إىل حني
توفرها يف � إ�شارة � إىل خدمات االنرتنت والتي
�ستكون متاحة للجميع ريثما يتم تو�صيل خدمة
االنرتنت الال�سلكي للجامعة فيما يجري العمل ملد
كيبل الأ لياف ال�ضوئية .
من جانبهم �أ�شاد الطلبة باجلهود التي تبذلها
�أدارة اجلامعة لتذليل ال�صعوبات �أمامهم وتوفري
الإمكانيات لت�سهيل درا�ستهم اجلامعية يف كافة
املجاالت.

احتفاءً بعيد ميالد جاللة امللك
«الأ ردنية» تنظم يوم ًا طبي ًا تطوعي ًا يف الأ غوار الو�سطى
/الن�سائية والتوليد /العظام /العيون /الأ نف
والإذن واحلنجرة وطب الت�أهيل حيث �أجريت لهم
الفحو�صات الطبية الالزمة ومت �رصف العالجات
الدوائية املجانية لهم .
و�أ�شاد عميد املعهد الدكتور ر�ضا �شبلي اخلوالدة
بالدور الذي ي�ضطلع   به م�ست�شفى اجلامعة ك�أحد
اكرب امل�ست�شفيات الأ ردنية املهمة يف تقدمي اخلدمات
الطبية العالجية والوقائية م�شريا � إىل الن�شاطات
التي يقوم بها املعهد خلدمة منطقة وادي الأ ردن

والتجمعات ال�سكانية املحيطة يف النواحي التعليمية
واالجتماعية والطبية والتدريبية وغريها .
ويف هذا ال�صدد �أ�شار عدد من �أع�ضاء احتاد الطلبة
� إىل �أن م�شاركة االحتاد يف اليوم الطبي التطوعي قد
جاء ا�ستجابة � إىل التوجيهات امللكية ال�سامية الرامية
� إىل � إ�رشاك ال�شباب خ�صو�صا طلبة اجلامعات يف خدمة
املجتمعات املحلية.
ولفت املتطوع حممد الدعام�سة الطالب يف م�ستوى
ال�سنة الأ خرية يف كلية الطب �أهمية م�شاركة طلبة من

الكليات الطبية يف اليوم الطبي للتعرف على امل�شاكل
ال�صحية التي يعاين منها فئات عمرية يف مناطق
خمتلفة ما يزيد من خرباتهم العلمية والعملية ويعزز
جهودهم يف ميادين البحث العلمي الطبي املتخ�ص�ص.
وعرب عدد كبري من �أهايل املنطقة عن تقديرهم
مل�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية واملعهد الزراعي على هذه
املبادرة التي جت�سد انفتاح اجلامعة على املجتمعات
املحلية متمنني � إقامة ن�شاطات م�شابهة يف طب
وجراحة الأ �سنان .

تتمات



«الأ ردنية» تبحث حتويل بيت الروائي عبد الرحمن منيف �إىل متحف ثقايف

الدكتور الكركي م�ستقب ًال حرم املرحوم عبد الرحمن منيف

اجلهة املعنية على توليه و� إدارته وهي اجلامعة
الأ ردنية وذلك بعد ا�ستكمال � إجراءات قانونية ليتم
حتويله � إىل متحف ي�ضم �أر�شيف الراحل و�أوراقه
و� إ�صداراته ومقتنياته من �صور وخمطوطات.
و�أ�شار � إىل اهمية هذا العمل الثقايف الذي
يتناول مراحل مهمة من حياة الأ ديب الراحل
م� ؤكدا �أهمية فتح املتحف ابوابه للزوار من طلبة
املدار�س واجلامعات والباحثني و�أهل الثقافة
لالطالع على كنوز الراحل الروائية.
بدورها �أ�شارت القوادري اىل ان زوجها امتلك

إ��ضاءات

بيتا متوا�ضعا يف عمان التي كتب عنها رواية اثرية
على قلبه والتي اعتربها رواية �شبابه.
واكدت دعم عائلته لتحويل البيت اىل متحف
تذكاري ت�رشف عليه اجلامعة وت�ضيء م�سرية
الراحل يف مدينة عمان التي �أحبها وميتلك البيت
حاليا زوجته و�شقيقته ح�صة � إبراهيم منيف.
ولفت الدكتور الكركي اىل ان الدول التي
حترتم مثقفيها نهجت هذا النهج وان اجلامعة
تطمح ان يكون بيت منيف جزءا من م�رشوعها
الثقايف الوطني واحد اهم معامل عمان الثقافية.

فوج جديد
من طلبة كلية اللغات الأ جنبية

ولد عبد الرحمن منيف يف عمان عام 1933
وانهى درا�سته الثانوية فيها ثم التحق بكلية
احلقوق يف بغداد عام  1952وبعد عامني انتقل اىل
جامعة القاهرة.
تابع درا�سته العليا منذ عام  1958يف جامعة
بلغراد وح�صل عام  1961على درجة الدكتوراة
يف العلوم االقت�صادية ويف اخت�صا�ص اقت�صاديات
النفط وعمل بعدها يف جمال النفط يف �سوريا.
تفرغ للكتابة الروائية يف فرن�سا و�صدر له عدد
من الروايات منها (الأ �شجار و� إغتيال مرزوق)
�( 1973رشق املتو�سط) ( 1975لوعة الغياب)
 1989كما �صدرت ملنيف م� ؤلفات يف فن الرواية
و�أخرى يف الإقت�صاد وال�سيا�سة.
عاد � إىل دم�شق عام  1986و�أقام فيها وتفرغ
للكتابة حتى وفاته عام .2004
حاز على جائزة »الروائي تي�سري ال�سبول»يف الأردن
عام 1984وحاز على جائزة �سلطان بن علي العوي�س
الثقافية للرواية عام  1989وعلى جائزة القاهرة للإبداع
الروائي التي منحت للمرة الأوىل عام .1998
ي�شار � إىل �أن بع�ض بيوت الأ دباء وامل�شاهري
حتولت اىل متاحف منها «بيت عرار يف اربد» وبيت
وليم �شك�سبري يف لندن «وبيت �أرن�ست همنغواي»
يف الواليات املتحدة الأ مريكية.

م� ؤهلة لديها القدرة يف التوا�صل احل�ضاري
مع العامل اخلارجي بهدف تبادل املعلومات
والثقافات واملعرفة الإن�سانية.
والكلية ال�ت��ي �أن�شئت قبل ع��ام�ين ت�ضم
�أق�سام ًا اكادميية يف اللغة الإجنليزية واللغة
الفرن�سية وال�ل�غ��ات الأ وروب� �ي ��ة وا آل��س�ي��وي��ة
واللغويات التطبيقية.
و�ألقيت يف احلفل الذي ح�رضه عدد من
امل�س� ؤولني يف اجلامعة و�أهايل اخلريجني كلمات
�أ�شادت بامل�ستوى العلمي للكلية و عطاء �أع�ضاء
واجلامعة ت�ستقبل �أفواجاً وتودع اخريات
هيئة التدري�س فيها.
اجلامعة � -أكد عميد كلية اللغات الأ جنبية العاملية يف اجلامعة.
و�سلم الدكتور جمدوبة ال�شهادات
يف اجلامعة الدكتور �أحمد جمدوبة اهتمام
و�أ�ضاف خالل حفل تخريج فوج جديد من خلريجي الف�صلني املا�ضيني ال�صيفي والأ ول
اجلامعة بتو�سيع نطاق تدري�س اللغات احلية طلبة الكلية �أن الكلية ت�سعى اىل اعداد كوادر البالغ عددهم ( )110و هن�أهم بهذه املنا�سبة.

إ��صدارات



عدد جديد من درا�سات يف العلوم االدارية

يف حني قدم الباحث عبداهلل �أحمد عبداهلل
الدعا�س بحث ًا بعنوان «� إدارة اجلودة ال�شاملة
و�أثرها يف حت�سني الأ داء املايل درا�سة تطبيقية
يف عينة من امل�صارف التجارية الأ ردنية».
وق��دم الباحث حممد وجيه حنيني بحث ًا
بعنوان «خيارات الإقرا�ض الأ خري وامل�صارف
الإ�سالمية (امل�شكلة ،الأ بعاد ،احللو).
كذلك قدم الباحث �سعيد بن �صالح عبداهلل
القحطاين بحث ًا بعنوان «منوذج قبول التقنية
ن�ح��و درا� �س��ة ت�أ�صيلية ن�ظ��ري��ة م��ن منظور
� إ�سالمي».
اجتماعيات ،،،
وق��دم الباحثون م��رمي عبدالقادر نوالة،
وف��اء الع�ساف ,وه��اين حامد ال�ضمور بحث ًا
ترقيات
بعنوان « أ�ث��ر خ�صائ�ص الإعالنات التجارية
متت ترقية الدكتور ن�ضال الفيومي من كلية الأ عمال
يف ق��رار الطلبة اجلامعيني اال�شرتاك بخدمة
� إىل رتبة �أ�ستاذ.
االت�صاالت اخللوية».
ك �م��ا ق���دم ال �ب��اح �ث��ان جن ��م ع �ب��ود جن��م,
ترفيعات
وبا�سم املبي�ضني بحث ًا بعنوان «�أخالقيات
مت ترفيع ال�سيد �سامي العتيالت املوظف يف عمادة
الإدارة درا�سة ميدانية يف عينة من املنظمات
�ش�ؤون الطلبة � إىل الفئة (ب) من الدرجة
الثانية.
الأ ردنية».
وقدم الباحث �صالح حممود ذياب بحث ًا
تهاين
ب�ع�ن��وان « أ�� �س �ب��اب ودواف� ��ع ه�ج��رة ال �ك��وادر
رزق ال�سيد حممد الطرزي املوظف يف دائرة الإعالم
ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�م��ري���ض�ي��ة م��ن وزارة ال�صحة
والعالقات العامة مبولودة �أ�سماها (ميار).
الأ ردنية (درا�سة حتليلية)» .
بينما قدم الباحثان دعاء فوزي �شبيطة,
رزق ال�سيد �أحمد �شريدة املوظف يف دائرة العطاءات
املركزية مبولودة �أ�سماها (�سوار).
وف��اي��ز �سليم حداد ب�ح�ث� ًا ب�ع�ن��وان « ت� أ�ث�ير
امل�خ��اط��ر ال�ن�ظ��ام�ي��ة وح �ج��م ال���شرك��ة ون��وع
رزق ال�سيد طالب «عبد احلافظ» الزواهرة يف دائرة
املوارد الب�شرية مبولودة ا�سماها (ليان).
القطاع على العالقة ب�ين توزيعات الأ رب��اح
وعوائد الأ �سهم درا�سة تطبيقية على بور�صة
رزق ال�سيد حممد م�صباح املوظف يف مركز
عمان».
احلا�سوب مبولودة �أ�سماها (براء).
وقدم الباحث حممد عبدالهادي عالوين
بحث ًا بعنوان «م��دى �صحة النموذج النقدي
تعاز
ل�سعر ال�رصف :حالة الأ ردن».
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل عبد القادر اللوزي املوظف
كما ق��دم الباحث ادري����س اجل��راح بحث ًا
ال�سابق يف دائرة الإعالم والعالقات العامة.
بعنوان «العالقة بني هيكل ال�سوق وربحية
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�سيد ن�ضال عطا
البنوك العاملة بال�سوق االردين».
�أبو ربيع من كلية الدرا�سات العليا.
وق��دم ال�ب��اح��ث ه��اين اخ��و ر��ش�ي��دة بحث ًا

بعنوان «جدلية التحديث والتنمية ال�سيا�سية
 �«:إطار نظري».
ك��ذل��ك ق��دم الباحثان خ�ل��دون القي�سي,
وغ �� �س��ان �أوم� ��ت ب �ح �ث � ًا ب �ع �ن��وان «��س�ي��ا��س��ة
توزيع الأ رب��اح يف �سوق عمان املايل (ق�ضية
ا إل� �س �ت �ق��رار خ�ل�ال  )2005-1995وق��دم
الباحث عامر باكري بحث ًا بعنوان «حتليل
تكاليف و�أرباح الدخل احلدي من ال�رضائب
غري املبا�رشة».

�صدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة
العدد االول من املجلد ال�سابع والثالثني من
درا�سات يف العلوم الإدارية وهي جملة علمية
عاملية حمكمة .
وا�شتمل هذا العدد من املجلة التي ير�أ�س
حتريرها عميد البحث العلمي الدكتور ف� ؤاد
كتانة على جمموعة من الدرا�سات و البحوث
يف جم��ال العلوم الإداري� ��ة باللغتني العربية
والإجنليزية .
وت�ضمن العدد بحث ًا مقدما من الباحثني
ربا �أبو �شهاب ,وب�شري خليفة الزعبي بعنوان
«ت� أ�ث�ير امل�سارع امل��ايل يف ال ��دورات التجارية
الأ ردنية (للفرتة من عام  2004-1973م).
وق��دم الباحثان ربحي احل�سن ,و أ�جم��د
العفيف بحث ًا بعنوان «�أثر العوامل التنظيمية
يف ال�ت�خ�ط�ي��ط اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف ال � ��وزارات
الأ ردنية :درا�سة ميدانية».
كما قدم الباحثون خالد يو�سف الزعبي،
علي �سليم العالونة ,و أ�مي��ن القطاونة بحث ًا
بعنوان «العالقة ب�ين املتغريات (التنظيمة
والدميغرافية) وم�ستويات اجلاهزية و�أثر
بع�ض امل�ع��وق��ات يف ��ش��دة ت � أ�ث�ير الأ زم� ��ات يف
ال�رشكات اال�سرتاتيجية الأ ردنية من وجهة
نظر العاملني».
وقدم الباحث علي ال�ضالعني بحث ًا بعنوان
«�أثر التمكني الإداري يف التميز التنظيمي درا�سة
ميدانية يف �رشكة االت�صاالت الأ ردنية» .

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