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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 452ني�سان  2010م ❖ ربيع الثاين 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

�سمـــو الأ ميـــرة ب�سمـــة
ترعى م� ؤمتر دمج النوع االجتماعي يف �إدارة املياه

جمل�س �أمناء «الأ ردنية» يقر
موازنة اجلامعة لعام 2010

اجلامعة  -أ�ق��ر جمل�س �أمناء اجلامعة
برئا�سة دولة الأ �ستاذ� أحمد اللوزي املوازنة
العامة للجامعة للعام احلايل (.)2010
وق� ��ال م��دي��ر وح� ��دة ال�����ش��� ؤون امل��ال�ي��ة
الدكتور م�أمون الدبعي � إن العجز املقدر يف
موازنة هذا العام انخف�ض بن�سبة ( )%3عن
عام ( )2009والذي بلغت ن�سبة العجز فيه
( ،)%18الفت ًا � إىل �أن حجم املوازنة لهذا العام
قد منى بن�سبة ( )%1مقارنة بعام (.)2009
و�أ�شار � إىل �أن � إجمايل الإيرادات املقدرة
�سمو الأ مرية ب�سمة تخاطب احل�ضور
ازداد بن�سبة ( )%3وباملقابل ازداد � إجمايل
اجلامعة � -شددت �سمو الأ مرية ب�سمة بنت
وق��ال��ت �سموها خ�لال رعايتها يف اجلامعة النفقات بن�سبة ( )%1فقط م�ق��ارن��ة بعام
طالل على �أهمية تعزيز دور املر�أة يف حماية و� إدارة يف ال�ث��اين والع�رشين م��ن �آذار املا�ضي فعاليات (.)2009
امل�صادر الطبيعية وتفعيل دوره��ا لتمكينها من امل� ؤمتر الدويل ،دمج النوع االجتماعي «اجلندر»
و أ�� �ض��اف �أن مبلغ العجز امل �ق��در لعام
اتخاذ مبادرات للحفاظ على هذه الرثوة يف � إطار يف � إدارة املياه بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور
التتمة � ...ص 4
جمتمعها املحلي و�أ�رستها و�أعمالها املنزلية.

رئي�س الوزراء يحث ال�شباب على امل�شاركة
الفاعلـة يف االنتخابـات لفـرز جملـ�س نيابـي قـوي

رئي�س الوزراء متحدثاً ملمثلني عن احتادات الطلبة

اجل��ام��ع��ة  -أ�ك ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء �سمري اجلامعات الأ ردنية يف تعزيز امل�سرية الدميقراطية
ال��رف��اع��ي ع�ل��ى أ�ه�م�ي��ة دور احت� ��ادات الطلبة يف و� إثراء احلياة ال�سيا�سية.
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ال�سابق الدكتور عمرو عزت �سالمة ورئي�س
رئيــ�س اجلامعــة الأ مريكيــة
اجلامعة الأ مريكية يف القاهرة الدكتور «ديفيد
يف القاهــــرة يـــــزور «الأ ردنيـــــة»
ارنولد» ونائبه الدكتور «كني مانوين».
ولفت الدكتور الكركي � إىل اهتمام اجلامعة
باالنفتاح والتوا�صل مع اجلامعات العاملية
لتبادل اخلربات واملعلومات وا�ستعدادها قبول
طلبة من جن�سيات عربية وعاملية.
بدوره �أكد الدكتور «ارنولد» رغبة اجلامعة
الأ مريكية بتطوير التعاون مع «الأ ردنية» من
خالل تبادل زيارات املدر�سني والطلبة وتبادل
البحوث وال��درا��س��ات العلمية ذات االهتمام
امل�شرتك.
وج��رى خالل اللقاء ال��ذي ح�رضه الأ مني
الدكتور الكركي يكرم ال�ضيف
العام الحتاد اجلامعات العربية الدكتور �صالح
اجلامعـة  -ع��ر���ض رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة �شهدتها اجل��ام�ع��ة خ�صو�ص ًا �إن���ش��اء كليات ها�شم ون��واب رئي�س اجلامعة احلديث حول
الدكتور خالد الكركي خالل لقائه وف��د ًا من اجلامعة يف العقبة.
النظام التعليمي يف البلدين ال�شقيقني م�رص
جمهورية م�رص العربية ال�ت�ط��ورات التي
و�ضم الوفد وزير التعليم العايل امل�رصي والأ ردن.

بحــث التعـــاون امل�شرتك
بيـــن «الأ ردنيـــة» ووزارة الثقافـــة
اجل��ام��ع��ة  -ات �ف �ق��ت
اجل��ام�ع��ة ووزارة الثقافة
على تنفيذ جملة من امل�شاريع
امل �� �ش�ترك��ة ب �غ��ر���ض تنمية
وت ���سري��ع وت�ي��رة احل���راك
ال� �ث� �ق ��ايف داخ� � ��ل اجل��ام �ع��ة
وخارجها.
والتقى رئي�س اجلامعة
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال�ك��رك��ي يف
مكتبه يف الثالث والع�رشين
م ��ن �آذار امل ��ا�� �ض ��ي أ�م�ي�ن
ع��ام وزارة الثقافة جري�س
�سماوي حيث تناول اللقاء
�إم� �ك ��ان� �ي ��ة دع � ��م اجل��ام �ع��ة
ب� إ�صداراتها «ملكتبة الأ �رسة»
ال �ت��ي ت �ه��دف � إىل ت�أ�سي�س
مكتبة يف كل بيت �أردين من
خالل توفري الكتاب ب�أ�سعار

زهيدة للمواطن وامل�ساعدة
يف تنمية القراءة لدى �أفراد
املجتمع.
وبحث اجلانبان التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك يف جم � ��ال ن���شر
خمطوطات تتناول الذاكرة
الوطنية لتاريخ الأ ردن حيث
�سي�صار � إىل ن�رش املذكرات
ال�شخ�صية املتعلقة بعودة
الق�سو�س ال ��ذي ي�ع��د علم ًا
بارز ًا و�أحد رجاالت الأ ردن
يف الق�ضاء الع�شائري.
ورح��ب الدكتور الكركي
ب��إ��س�ه��ام ال � ��وزارة يف تنفيذ
ب��رام��ج ثقافية م��وج�ه��ة � إىل
م�ستمعي � إذاع � ��ة اجل��ام�ع��ة
الأ ردن� �ي ��ة ال �ت��ي ت�ع��د و�سيلة
� إعالمية مهمة لنقل املعرفة

والإجنازات العلمية والثقافية
على م�ستوى اململكة.
ب� � ��دوره أ�ك � ��د � �س �م��اوي
اه �ت �م��ام ال� � ��وزارة ب��رع��اي��ة
الطاقات والإبداعات الثقافية
للج�سم ال �ط�لاب��ي حم��اول��ة
منها للو�صول � إىل خماطبة
�رشائح خمتلفة من الطالب
اجل��ام �ع �ي�ين ويف طليعتهم
طلبة اجلامعة الأ ردنية.
ي�شار يف هذا ال�صدد � إىل �أن
«االردنية» ا�ستحدثت م� ؤخر ًا
ال��دائ��رة الثقافية التي ت�شكل
رافد ًا من روافد الفكر والثقافة
و�ستح�شد طاقاتها ملتابعة
الأ ن�شطة الثقافية اجلامعية
ورعاية احلركة الثقافية اجلادة
يف امل�شهد الثقايف الوطني.

بحث �إن�شاء برنامج
دكتوراه حقوق ا إلن�سان
اجلامعة  -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي خ�لال لقائه يف مكتبه يف ال�ساد�س
ع�رش من �آذار املا�ضي �أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية
والقانون الدويل يف جامعة «كاليفورنيا» اجلنوبية
الأ مريكية الدكتورة «�ألي�سون رينتل» التعاون بني
اجلامعتني لإن�شاء برنامج ملنح درجة الدكتوراه يف
حقوق الإن�سان.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل الربامج الدرا�سية
التي تقدمها كلية الدرا�سات الدولية بهدف تهيئة
الفر�ص أ�م��ام ال�شباب الأ ردين الفت ًا � إىل التو�سع
الذي �شهدته اجلامعة يف � إن�شاء تخ�ص�صات جديدة
يف العلوم التطبيقية والإن�سانية.
ب��دوره��ا أ�� �ش��ادت ال��دك�ت��ورة «رينتل» بر� ؤية
و�أهداف الكلية الرامية � إىل درا�سة ق�ضايا دولية
م�شرية � إىل �أهمية انفتاح الكلية على العامل اخلارجي
لال�ستفادة من ثورة املعلومات املعرفية.
وعلى �صعيد مت�صل �ألقت الدكتورة «رنتيل»
حم��ا��ضرة على طلبة كلية ال��درا� �س��ات الدولية
تناولت فيها ن�صو�ص املواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان التي �أقرها املجتمع الدويل.

إ��ضاءات



ال�سفيــر الأ ندوني�ســـي يف اجلامعـــة

نواب رئي�س اجلامعة ولقاء ال�سفري الأ ندوني�سي

اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
�صالح جرار خالل لقائه يف مكتبه يف الع�رشين من
�آذار املا�ضي ال�سفري الأ ندوني�سي يف عمان زين الدين
البحر �سبل تطوير وتعزيز التعاون العلمي بني
اجلامعة وم� ؤ�س�سات التعليم العايل االندوني�سية.
وج� ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ح ���ضره ن��ائ��ب
رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين عرفة ومدير
مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي تبادل

ال ��ر�أي ح��ول املوا�ضيع ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك
خ�صو�ص ًا ا�ستقبال طلبة �أندوني�سيني لتعلم اللغة
العربية وال��درا��س��ة يف كلية ال�رشيعة باجلامعة.
      و أ�ط �ل��ع ال��دك�ت��ور ج��رار ال�سيد ال�سفري على
جماالت الــتعاون القائمة بني الـجامعة وجامعات
�أندوني�سية م�شريا � إىل رغبة «الأ ردنية» يف تو�سيع
نطاق التعاون مع اجلامعات يف �أندوني�سيا انطالقا
من ر� ؤيتها باالنفتاح على اجلامعات العاملية.

م�سابقــة يف اخلطابــة اليابانيــة
اجلامعة  -قر�أت جمموعة من طلبة اجلامعة
يف الثالث ع�رش من �آذار املا�ضي ق�صائد �شعرية
باللغة اليابانية خالل فعاليات م�سابقة اخلطابة
اليابانية الثالثة ع�رشة.
وت�شكل امل�سابقة التي تنظمها �سنويا ال�سفارة
اليابانية يف ع�م��ان واملنظمة اليابانية للتعاون
الدويل «جايكا» بالتعاون مع كلية اللغات الأ جنبية
يف اجل��ام�ع��ة ،فر�صة مهمة لتطوير تعليم اللغة
اليابانية و�إت��اح��ة املجال أ�م��ام الطلبة امل�شاركني
فيها من التعبري عن �أفكارهم واهتماماتهم باللغة
اليابانية.
و أ�� �ش��ار ال�سفري ال�ي��اب��اين يف ع�م��ان «تيت�سو
��ش�ي��وغ��وت���ش��ي» خ�ل�ال ح�ف��ل ان �ط�لاق��ة امل�سابقة
بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة الدكتور عبدالكرمي
الق�ضاة � ،إىل �أن هذه امل�سابقة تعترب من الن�شاطات
املهمة التي يحر�ص الق�سم الثقايف يف ال�سفارة على
تنظيمها بهدف تعزيز التعاون الثقايف والعلمي بني
البلدين الأ ردن واليابان ودعم الطلبة الدار�سني
للغة ال�ي��اب��ان�ي��ة وت�ن�م�ي��ة م�ه��ارات�ه��م و ق��درات�ه��م
اللغوية.
بدورها �أكدت نائب عميد كلية اللغات الأ جنبية

الدكتورة «دورثي عبابنة» �أهمية امل�سابقة لت�شجيع
الطلبة الأ ردنيني على تعلم اللغة اليابانية ومتكينهم
من االطالع على ح�ضارة اليابان وثقافتها ،معربة
ع��ن تقدير اجلامعة للدعم ال��ذي يقدمه اجلانب
الياباين مل�سرية تعليم اللغة اليابانية يف اجلامعة.
وقدم عدد من امل�شاركني يف امل�سابقة من داخل
اجل��ام�ع��ة وخ��ارج�ه��ا من��اذج م��ن ق�صائد �شعرية
م�شهورة يف اليابان يطلق عليها «الهايكو» ،وتتميز
باهتمامها بالطبيعة والعواطف الإن�سانية واحلياة
ال�شعبية والتقاليد يف اليابان.
وت�ضمن برنامج امل�سابقة � إلقاء خطب باللغة
اليابانية تناولت م�ضامينها جوانب متنوعة يف
الأ دب وال�ف�ك��ر ال�ي��اب��اين � إىل ج��ان��ب ع��ر���ض فيلم
وثائقي عن اليابان .
ويف ختام امل�سابقة التي ح�رضها جمهور من
طلبة اجلامعة وجمع من �أبناء اجلالية اليابانية يف
عمان قامت جلنة حتكيم خا�صة �ضمت يف ع�ضويتها
ال�سفري الياباين ونائب عميد كلية اللغات الأ جنبية
يف اجلامعة و ممثل «جايكا» يف عمان وجمموعة من
املدر�سني ،بتقييم �أعمال املت�سابقني و� إعالن النتائج
النهائية للم�سابقة.

«الأ ردنيـة» حت�صـل علـى
خمـ�س جوائـز حـول
القد�س ال�شريف
اجلامعة  -ح�صلت اجلامعة على خم�س
ج��وائ��ز منحتها وزارة ال�ث�ق��اف��ة لنخبة من
الأ �ساتذة يف اجلامعة لإ�سهاماتهم يف البحث
بتاريخ القد�س مبنا�سبة اختيارها عا�صمة
للثقافة العربية .2009
وف��از يف امل�سابقة رئي�س جلنة تاريخ بالد
ال�شام الدكتور حممد عدنان البخيت ومدير
مركز الوثائق واملخطوطات الدكتور نوفان
ال�سوارية منا�صفة بجائزة الأ عمال املتكاملة
التي بلغت واح��دا وع�رشين كتابا عن القد�س
يف حني فاز الدكتور �سالمة النعيمات بجائزة
�أف�ضل كتاب عن كتابه «تراجم �أهل القد�س يف
القرن الثامن ع�رش الهجري» وف��از الدكتور
ع�ب��د اجل�ل�ي��ل ع�ب��د امل �ه��دي ب�ج��ائ��زة ع��ن كتابه
«املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأ يوبي
واململوكي».
كما فازت ال���س�ي��دة عبلة امل �ه �ت��دي من
العاملني يف مركز الوثائق واملخطوطات يف
اجل��ام�ع��ة ب�ج��ائ��زة أ�ف���ض��ل ك �ت��اب ع��ن ت��اري��خ
القد�س منا�صفة ع��ن كتابها «القد�س تاريخ
وح�ضارة».
ومنحت جوائز الدولة التقديرية للدكتور
�صالح جرار والدكتور �سمريالدروبي يف حقل
الآداب يف جمال حتقيق ال�تراث ،وعبداللطيف
ق��رام���س��ة وداود ق �ع��وار و��ش��اف��ع ال���س�براين
ونعيمة ال�ع�لاون��ة يف ج��ائ��زة حقل ال�ف�ن��ون يف
جمال ال�صناعات الثقافية التقليدية .وحجبت
اجلائزة يف حقل العلوم االجتماعية يف جمال
الآثار ،واجلائزة يف حقل العلوم يف جمال طب
وجراحة االمرا�ض.
كما منحت جوائز الدولة الت�شجيعية لكل
من �أحمد الطراونة و� إبراهيم العقرباوي و�شهال
العجيلي يف حقل الآداب يف جم��ال ال��رواي��ة،
وللفنانني م�ن��ذر رياحنة وي��ا��سر امل���صري يف
حقل الفنون يف جمال التمثيل .وحجبت جائزة
الدولة الت�شجيعية يف حقل العلوم االجتماعية يف
جمال تاريخ الأ ردن وجائزة الدولة الت�شجيعية
يف حقل العلوم يف جمال تطبيقات احلا�سوب.

تتمات



�سمو الأ مرية ب�سمة
ترعى م� ؤمتر دمج النوع االجتماعي
خالد الكركي � ،إن �أدوار النوع االجتماعي ربطت
املر�أة باملاء و�أنه يتعني على هذه الأ دوار �أن تعمل
ب�شكل متزايد كو�سائل لتح�سني ممار�سات احلفاظ
على م�صادر املياه والرثوات الطبيعية.
و�أ�شارت �سموها � إىل �أن ر� ؤية ميثاق الأ ر�ض
ملجتمع عاملي يتمتع بروحية م�شرتكة الح�ترام
�سالمة كوكب الأ ر�ض والعناية بها ,تخاطب جوهر
الأ ه��داف امل�ستوحاة من هذا امل� ؤمتر ،م�ضيفة �أن
ال�شعوب يف خمتلف بقاع الأ ر���ض ب��د�أت باتخاذ
خطوات ملمو�سة و�أن �أعمالها اجلماعية ت�شري � إىل
تنامي احل�س وااللتزام بالهموم البيئية.
وتابعت �سموها «� إن ميثاق الأ ر�ض ين�ص على
�أن امل�س� ؤولية تقع على عاتق كل واح��د منا على
�أن ي�شارك كل واحد يف امل�س� ؤولية جتاه احلا�رض
وامل�ستقبل اخلري للأ �رسة الب�رشية وملعي�شة العامل
على نطاق �أو�سع».
وقالت �سموها ميكن القيام مبهمة احلفاظ
على امل�صادر الطبيعية من خالل الإرادة اجلماعية
للنا�س ,وم��ن خ�لال اجل�م��ع ب�ين امل�م��ار��س��ات من
جانب كل �شخ�ص يف كل وقت ويف كل عمل منزيل,
ومن قبل كل بلد ويف الأ قاليم ككل.
و�أو��ض�ح��ت �سموها أ�ن��ه وم��ن خ�لال تعزيز
دور امل��ر�أة وم�شاركتها يف جهود املحافظة على
املياه �سيتم متكينها واالعرتاف بقدراتها كمعالج
للم�شكالت وك�م��دي��ر م��ايل و أ�ن �ه��ا �ستقدم ال��دور
النموذجي ملجتمعها و�أ�رستها وحميطها املنزيل.
و أ�� �ش��ارت � إىل �أن الرتكيز على احل�ف��اظ على
املياه وغريها من امل�صادر الطبيعية على امل�ستويات
الدولية والإقليمية والوطنية يعترب عام ًال جوهري ًا
لتعزيز � إجراءات التنمية امل�ستدامة.
وع ��ن دور ال �� �ص �ن��دوق الأ ردين الها�شمي
للتنمية الب�رشية ،قالت �سموها � إن ال�صندوق نفذ
وبالتعاون مع وكالة التعاون الأ ملانية ()GTZ
م�رشوعا عام  2008مت خالله تعليم عدد من الن�ساء
الأ ردنيات تقنيات � إدارة املياه املنزلية بكفاءة عالية
وتطبيق �أفكار مبتكرة لتمكني الن�ساء من تنظيم
وتر�شيد ممار�ستهن املنزلية ب�أ�سلوب �أف�ضل
للحفاظ على امل �ي��اه ،م�شرية � إىل �أن ت�ك��رار هذه

النماذج على م�ستوى الأ فراد عرب حو�ض املتو�سط
يوفر للن�ساء طرقا �أف�ضل ملمار�سات املحافظة لي�س
ك�أمهات وزوجات فح�سب ,ولكن �أي�ضا يف الغرف
ال�صفية ويف الأ ع �م��ال وجم ��االت أ�خ ��رى متنوعة
م�شرية � إىل �أنه عندما يتعلم �صغار ال�سن وطالب
املدار�س �أ�ساليب املحافظة الب�سيطة من �أمهاتهم
ومعلميهم ف� إن هذه العادات بدورها �ستفيد بدور
�أ�سا�سي وملمو�س يف املحافظة على املياه يف � إطار
املجتمع املحلي.
واك��دت ان م�س� ؤولية حماية كوكبنا وبيئته
اله�شة تقع على عاتقنا جميعا من منظمات املجتمع
املدين واحلكومات م�ضيفة ان الذكرى العا�رشة
ملبادرة ميثاق الأ ر�ض ت�شكل دعوة عاملية للم�شاركة
يف حتمل امل�س� ؤولية جتاه بيئة هذا الكوكب.
و�أكد رئي�س امل� ؤمتر الدكتور حممد �شطناوي
�أهمية وفاعلية دور امل��ر�أة يف احلفاظ على املياه
خ�صو�صا و أ�ن�ه��ا الأ ك�ث�ر ا�ستخداما م�شريا � إىل
��ض�رورة متكينها وتفعيل م�شاركتها يف �صنع
القرار املائي يف منزلها.
و أ�� �ش��ار � إىل �أن مو�ضوعات التغري املناخي
والأ م��ن الغذائي وتوفر املياه من أ�ك�ثر الق�ضايا
التي تطرح على �أجندة املجتمع الدويل ،الفتا � إىل �أن
عقد امل� ؤمتر يتزامن مع اليوم العاملي للمياه والذي
هو منا�سبة لت�سليط االهتمام العاملي والدويل على
ق�ضية الأ م��ن الغذائي حتت �شعار «مياه نظيفة
لعامل �أنظف».
وقال � إن امل� ؤ�رشات املائية تدل على �أنه ويف �أقل
من ع�رشين عاما �ستنخف�ض ح�صة الفرد من املياه
� إىل أ�ق��ل من ن�صف امل�ستوى احل��ايل و�أن ح�صة
الفرد الأ ردين �ستنخف�ض من  140مرتا مكعبا � إىل
 90مرتا مكعبا بحلول عام .2030
و أ�� �ش��ارت م��دي��رة ب��رن��ام��ج امل �ي��اه يف االحت��اد
االوروب��ي يف الأ ردن «دان��وت��ا ال�غ��اف» � إىل �أهمية
امل �� �س��اواة ب�ين ال��رج��ال وال�ن���س��اء يف ال��واج�ب��ات
و�صنع القرار فيما يخ�ص � إدارة املياه يف املنازل
واملزارع.
ودعت � إىل ا�ستغالل خربات ومعارف الن�ساء يف
هذا الإطار من �أجل املحافظة على املياه وامل�ساهمة

يف اجلهود العامة للتغلب على م�شكلة �شحها.
وقالت مديرة التحالف الدويل للمياه والنوع
االجتماعي «ج��وك موبالوجك» � إن للن�ساء دورا
فاعال ومهم ًا يف املحافظة على امل�ي��اه واحل��د من
الهدر خ�صو�ص ًا و�أنهن الأ كرث ا�ستخداما .
و�أ�ضافت« :يجب �أن يتم تفعيل دورها ومنحها
فر�صة اتخاذ القرار اخلا�ص ب� إدارة املياه يف املنزل
ونقل جتربتها � إىل ا آلخ��ري��ن �سيما و�أنها الأ ك�ثر
معرفة يف هذا الإطار».
�شارك يف امل��ؤمت��ر ال��ذي نظمه م�رشوع دمج
ال �ن��وع االج �ت �م��اع��ي (اجل� �ن ��در) يف � إدارة امل�ي��اه
واجلامعة االردنية واملعهد الزراعي املتو�سطي يف
باري (م�رص �أمريكا 110م�شاركني من  22دولة
عربية و�أوروبية).
وجاء امل�رشوع على خلفية حلقة العمل التي
عقدت عام  2004يف ايطاليا الذي حدد امل�شكالت
الرئي�سية التي حتد من ان��دم��اج امل��ر�أة يف � إدارة
املياه.
وي �ه��دف امل ���شروع � إىل ب�ن��اء ق��اع��دة معرفية
وا�سعة النطاق لإدماج �أبعاد النوع االجتماعي يف
عمليات الإدارة املتكاملة للموارد املائية.
وجاء عقد هذا امل� ؤمتر الدويل لالحتفال بانتهاء
مدة �أربع �سنوات من امل�رشوع تعقد وبالتوازي
مع امل� ؤمتر ور�شة عمل «احلوار املتو�سطي حول
الإدارة املتكاملة للمياه» (ميليا) وه��و م�رشوع
بعنوان «قيا�س عملي والتو�صية ب�ش�أن تطبيق
التوجيه الإطاري للمياه».
وي�ه��دف م���شروع ميليا � إىل تقومي �أ�ساليب
الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان البحر
الأ بي�ض املتو�سط ،با�ستخدام �أنظمة التوجيه
ا إلط��اري الأ وروب��ي للمياه (يوم الأ غذية العاملي)
لتن�سيق ال�سيا�سات املائية يف حو�ض البحر الأ بي�ض
املتو�سط.
وركزت مو�ضوعات امل� ؤمتر على مدار يومني
على ق�ضايا اجلندر والأ من الغذائي و�أبعاد اجلندر
يف � إدارة املياه والأ م��ن الغذائي لإدارة امل�صادر
الطبيعية ودور املر�أة يف املياه والبيئة وميثاق الأ ر�ض
� إ�ضافة � إىل عر�ض جتارب عربية يف هذا الإطار.

تتمات



رئي�س الوزراء يحث ال�شباب على امل�شاركة
الفاعلــة يف االنتخابـات لفـرز جملـ�س نيابـي قـوي
وق ��ال ال��رف��اع��ي خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف اجل��ام�ع��ة يف
ال��راب��ع وال�ع���شري��ن م��ن �آذار امل��ا��ض��ي أ�ع���ض��اء
امل�ج��ال����س ال�ط�لاب�ي��ة يف اجل��ام �ع��ات الر�سمية � إن
لل�شباب دورا ف��اع�لا ومهما يف م�سرية التنمية
ال�شاملة و� إن االحتادات الطالبية تعبري ح�ضاري
عن الدميقراطية م�ضيفا �أن موقف ال�شباب من
خمتلف الق�ضايا يعرب ع��ن م�شاركتهم الفاعلة
وانخراطهم احلقيقي يف الهم الوطني.
و أ�ك��د رئي�س ال��وزراء �أن جاللة امللك عبداهلل
الثاين يعول كثريا على دور ال�شباب ويويل ال�شباب
العناية والأ همية الكبريتني ويعمل با�ستمرار على
تعزيز دورهم ليكونوا �رشكاء يف اتخاذ القرارات
التي ت�صب يف م�صلحتهم وتعزز دورهم.
و�شدد الرفاعي على �رضورة �أن يكون لل�شباب
دور � إيجابي يف االنتخابات النيابية املقبلة املقرر
� إجرا� ؤها يف الربع الأ خري من العام احلايل ودور
يف اختيار املر�شحني الذين يعربون عن طموحات
و آ�م��ال ال�شباب و�أن يكونوا ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
العملية االنتخابية ،معربا ع��ن أ�م�ل��ه يف �أن يتم
انتخاب النواب على �أ�س�س براجمية.
وع��ن ب��رام��ج وخ�ط��ط احل�ك��وم��ة ق��ال رئي�س
ال ��وزراء � إن برنامج احلكومة رك��ز على ق�ضايا
رئي�سية تتعلق بالو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
وال�سيا�سي ،م� ؤكدا �أن الو�ضع االقت�صادي بخري
رغم ت�أثره بالأ زمة املالية العاملية.
وتوقع الرفاعي �أن يرتفع معدل النمو � إىل
أ�ك�ثر م��ن5ر 3باملئة العام احل��ايل مقارنة بــ 8ر2
باملئة العام املا�ضي.
وقال � إنه وبالرغم من العجز املايل الذي تعاين
منه موازنة الدولة � ،إال �أن احلكومة لن تلج أ� � إىل رفع
الدعم عن �أ�سطوانة الغاز وعن املواد اال�ستهالكية
الأ �سا�سية التي مت�س معي�شة املواطنني.
و أ�� �ض��اف �أن احل�ك��وم��ة �ستبحث ع��ن بدائل
أ�خ ��رى للحد م��ن ال�ضائقة امل��ال�ي��ة منها تر�شيد
النفقات احلكومية ودم��ج امل� ؤ�س�سات والهيئات
امل�ستقلة التي تتكامل وتت�شابه يف �أهدافها و�أية
� إجراءات �أخرى.
و�أ�شار � إىل �أن احلكومة لن تلج أ� � إىل ترحيل

امل�شكالت بل �ستعمل على حلها ح�سب الأ ولويات
املو�ضوعة.
وب�ي�ن �أن احل �ك��وم��ة ��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتقوية
وتو�سيع قاعدة الطبقة الو�سطى وجلب املزيد من
اال�ستثمارات اخلارجية وحماربة الف�ساد.
وفيما يتعلق بعالقة احلكومة مبجل�س النواب
املقبل قال الرفاعي � إنه �سيتم � إقرار مدونة �سلوك
ت� ؤطر العالقة بني احلكومة والنواب مثلما فعلت
مع و�سائل ا إلع�لام ل�ضمان قيام النواب بعملهم
الرقابي والت�رشيعي بعيدا عن �أية �ضغوطات.
وردا على �أ�سئلة وا�ستف�سارت الطلبة قال رئي�س
ال��وزراء � إن احلكومة ت��درك �أهمية دور املعلمني
و��ض��رورة حت�سني �أو� �ض��اع �ه��م وات �خ��اذ جميع
الإجراءات التي من �ش�أنها دعم العملية التعليمية.
و�أ�ضاف �أن احلكومة تدعم باهتمام م�شاركة
ال�شباب الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية
وخلق البيئة املنا�سبة إلي�ج��اد احت ��ادات طالبية
فاعلة وا�ستغالل اجلامعات.
و�أ�شار � إىل �أن م�شكلة البطالة من �أهم �أولويات
احلكومة التي تعمل على حلها واحلد منها و� إيجاد
فر�ص عمل جديدة لل�شباب من خالل تعزيز البيئة
اال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت مبا فيها تعزيز
اال��س�ت�ث�م��ارات يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات
و� إيجاد م�رشوعات حيوية ومهمة مثل م�رشوع
ال�شبكة الوطنية لل�سكك احلديدية والطاقة النووية
وغريها من امل�رشوعات.
وعن م�رشوع قانون الالمركزية قال الرفاعي
� إن امل�رشوع �سيقر قبل نهاية العام احلايل.
وكان رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي قد
رحب برئي�س الوزراء مثمنا ما يقوم به من حوار
مبا�رش مع ال�شباب وطلبة اجلامعات واال�ستماع
� إىل م�شكالتهم وطموحاتهم.
وقال � إن فتح حوار مع القوى احلية يف املجتمع
مبا فيها ال�شباب فيه �إث��راء للعملية الدميقراطية
م� ؤكدا �أن طلبة اجلامعات جيل دميقراطي ومنفتح
على احلياة واحلرية و�أن اجلامعات تدعم احلوار
والدميقراطية والعدل واحلرية.

جمل�س �أمناء «الأ ردنية» يقر
موازنة اجلامعة لعام 2010
( )2010يبلغ ( )13.9مليون دينار تقريباً،
و�أن حجم امل��وازن��ة يبلغ تقريب ًا ()92.5
مليون دينار ت�ساهم الر�سوم اجلامعية بن�سبة
( )%61منه ،وا إلي ��رادات الذاتية الأ خ��رى
بن�سبة ( ،)%15والإيرادات امل�ستحقة بن�سبة
(� .)%4أما الدعم احلكومي املقدر فانخف�ض
من ( )%7يف عام ( � )2009إىل ( )%5لهذا
العام.
وفيما يخ�ص النفقات ازدادت ن�سبة
املبالغ املخ�ص�صة للبحث العلمي والبعثات
العلمية من ( )%8يف عام ( � )2009إىل ()%10
لهذا العام ،وه��ذا ين�سجم مع توجه � إدارة
اجلامعة نحو تعزيز كادرها الأ كادميي بدماء
جديدة وتفعيل العمل على حتقيق �أهدافها يف
خدمة املجتمع واالرتقاء يف م�ستوى التعليم
والبحث العلمي.
�أما النفقات املتكررة التي عادة ما متثل
الن�سبة الكربى من حجم الإنفاق ،ف� إن � إدارة
اجلامعة ما�ضية يف �سيا�سة �ضبط الإنفاق
ب��ال��رغ��م م��ن �صعوبة ذل��ك عند احل��دي��ث عن
النفقات امل �ت �ك��ررة ،حيث تبني امل ��ؤ��شرات
�أن � إدارة اجلامعة خف�ضت ن�سبة النفقات
املتكررة املقدرة � إىل ( )%73لهذا العام علم ًا
ب�أنها بلغت ( )%78عام (.)2009
وح��ول النفقات الر�أ�سمالية ،ويف �ضوء
البدء مب�رشوع كليات اجلامعة يف العقبة،
والتي رعاها جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي
و�ضع حجر الأ �سا�س لهذا امل�رشوع العام
املا�ضي ،بني الدكتور الدبعي �أنها متثل ما
ن�سبته ( )%16من حجم املوازنة لهذا العام،
و�أن باقي أ�ب��واب النفقات املقدرة بقيت كما
هي يف موازنة عام (.)2009
ي�شار � إىل �أن ن�سبة النفقات الر�أ�سمالية
ه ��ذه ه��ي ب �ع��د ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار جم�ل����س أ�م �ن��اء
اجل��ام�ع��ة بتخفي�ض ال�ن�ف�ق��ات الر�أ�سمالية
بن�سبة (.)%7

إ��ضاءات

رئي�س اجلامعــــة
يكرم �أ�ســرة م�سرحيـــة الهيـــة



«الأ ردنيــــــة»
حتتفــل بيــوم امل�ســرح العاملــي

�أ�سرة م�سرحية الهية تقدم هدية تذكارية لرئي�س اجلامعة

اجلامعة تعي�ش �أجواء م�سرحية حملية وعاملية

اجلامعة  -عر�ضت على خ�شبة م�رسح احل�سن بن طالل يف اجلامعة يف
ال�سابع والع�رشين من �آذار املا�ضي م�رسحية «الهية» بح�ضور رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي ونواب رئي�س اجلامعة وجمهور من املواطنني.
و�أثنى الدكتور الكركي يف ختام العر�ض امل�رسحي على هذا العمل
واجلهد الوطني الكبري الذي يج�سد حقبة تاريخية مهمة من الذاكرة
الوطنية الأ ردنية التي �شهدتها مدينة الكرك و�ضواحيها عام 1910
م� ؤكدا دعم اجلامعة للحركة امل�رسحية الأ ردنية.
و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل �أن م�سارح اجلامعة مفتوحة �أمام
امل�رسحيني الأ ردنيني لعر�ض م�رسحياتهم و� إبداعاتهم و� إقامة التدريبات
الالزمة ،م�شري ًا � إىل ا�ستعداد امل�رسح اجلامعي لفتح �آفاق امل�شاركة
والتعاون مع املبدعني امل�رسحيني للنهو�ض بامل�رسح الوطني الذي ي�شكل
رافد ًا هام ًا من روافد الفكر والثقافة والفنون الأ ردنية.
وتكمن �أهمية امل�رسحية التي ا�ست�ضافتها الدائرة الثقافية يف اجلامعة
مبنا�سبة االحتفاالت بيوم امل�رسح العاملي ،يف �أنها عم ٌل جا ٌد وف�ضا ٌء رحبٌ
مللحمة خا�ض غمارها �أهل الكرك العزل يف تلك احلقبة �ضد احلكم الرتكي
الطوراين بقيادة �سامي با�شا وجنوده الذين عاثوا فيها الف�ساد والقتل
والدمار دون ا�ستثناء.
وتدور �أحداث امل�رسحية امل�أخوذة عن رواية «وادي ال�صف�صافة»
لأ حمد فرا�س الطراونه و� إعداد ح�سني ن�شوان واخرج حممد ال�ضمور
حول الطقو�س ال�شعبية والأ فراح والأ تراح.
وا�شتملت امل�رسحية على ت�صوير م�شاهد �سينمائية حلاالت الإعدام
التي جرت يف قلعة الكرك � إ�ضافة � إىل لوحات ا�ستعرا�ضية اعتمدت على
الأ داء اجلماعي.
وكرم الدكتور الكركي �أ�رسة امل�رسحية التي �شارك فيها املمثلون
�شاي�ش النعيمي و�شفيقة الطل ورانيا الفهد وجميل الرباهمة وحيدر
الكفوف وماجد الزواهرة و�آخرون ،فيما قدمت �أ�رسة امل�رسحية �سيف ًا
مذهب ًا يحمل عدد ًا من �أ�سماء �شهداء الهية لرئي�س اجلامعة تقدير ًا له
وعرفان ًا منها لدعمه املتوا�صل للم�رسح ب�شكل عام.

اجلامعة � -شارك ق�سم الفنون امل�رسحية يف كلية الفنون
والت�صميم يف اجلامعة يف التا�سع والع�رشين من �آذار املا�ضي
احتفالية العامل «بيوم امل�رسح العاملي» .
و�أقيمت على خ�شبة مدرج �سمري الرفاعي فعاليات م�رسحية
بح�ضور عميد الكلية الدكتور عبد احلميد حمام �شارك فيها فنانون
م�رسحيون �أردنيون وعدد من طلبة ق�سم الفنون امل�رسحية.
وقال رئي�س الق�سم الدكتور �سمري جرب «� إن فن امل�رسح لي�س
حدث ًا فح�سب بل هو �أي�ض ًا �أ�سلوب حياة والعالقات الب�رشية منظمة
ب�شكل م�رسحي للغاية حتى لو مل نكن واعني لذلك».
و�أ�ضاف« :فكل ما نقوم به على خ�شبة امل�رسح من ا�ستغالل
للف�ضاء واختيار الكلمة وتنغيم لل�صوت وجمابهة للأ فكار وردود
الأ فعال هي �أمور نقوم بها تكرار ًا يف حياتنا اليومية وبها �صح القول
ب�أن احلياة م�رسح كبري».
وزاد «و� إذا كان امل�رسح العربي عموم ًا يعاين من بع�ض املعقيات،
ف� إن جهودنا يف ق�سم الفنون امل�رسحية ت�شكل لبنة متوا�ضعة من
�أجل امل�ساهمة يف بناء هذا ال�رصح الفني اجلميل».
وا�شتملت االحتفالية على قراءة كلمة يوم امل�رسح العاملي 2010
للممثلة الربيطانية «جودي دين�شي» �أ�شارت فيها � إىل �أن امل�رسح
م�صدر للرتفيه والإلهام ،وهو القادر على توحيد خمتلف الثقافات
واحل�ضارات والنا�س يف هذا العامل ،بل �أكرث من ذلك حيث يوفر
�أي�ض ًا الفر�ص للتعليم واملعرفة.
وقُدمت عرو�ض وم�شاهد م�رسحية لطلبة الق�سم ،دلت على
امل�ستوى املتميز الذي يتمتع به م�رسحيو امل�ستقبل من حيث الأ داء
الراقي والعمل اجلماعي.
وا�ست�ضاف الق�سم جمموعة من امل�رسحيني الأ ردنيني الذين
قدموا عر�ضني م�رسحيني بعنوان خيال الظل واحلكواتي.
ي�شار � إىل �أن الق�سم ي�ضم حالي ًا ( )33طالب ًا وطالبة وو�ضع خطة
طموحة للرتكيزعلى الإخراج والت�صوير ال�سينمائي والتلفزيوين.

�إ �ضاءات



االحتفال بتخريج �أفواج جديدة يف تقنية املعلومات

�أفواج جديدة من خريجي تقنية املعلومات

اجلامعة  -احتفل يف اجلامعة يف الرابع
والع�رشين من �آذار املا�ضي بتخريج الفوج الرابع
من طلبة برنامج الدبلوم العايل يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف الرتبية ،والفوج الثالث
من طلبة برنامج دبلوم احلكومة الإلكرتونية املهني
والفوج الثاين من طلبة الدبلوم العام يف تكنولوجيا
املعلومات يف الرتبية.

وت�شكل هذه الربامج الدرا�سية التي تنفذها
اجلامعة بال�رشاكة مع جامعة «�أوهايو الأ مريكية»
واملجموعة العربية للتعليم والتدريب «�أكادميية
الفي�صل ال�سعودية» بح�سب نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة فر�صة مهمة لإعداد
كوادر مدربة وم� ؤهلة يف ميادين تقنية املعلومات.
وهن أ� الدكتور عرفة اخلريجني بهذه املنا�سبة

م�شيد ًا بالتعاون مع جامعة �أوهايو و�أكادميية
الفي�صل لتنفيذ هذه الربامج التي ت�ساهم يف
زيادة فر�ص التن�سيق والتوا�صل بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
و�ألقى مدير عام �أكادميية الفي�صل ال�شيخ
الدكتور �أحمد الطويل كلمة �أ�شاد فيها بالدور
الذي تقوم به اجلامعة يف تنفيذ هذه الربامج لتلبية
احتياجات ال�سوق العربية بكوادر م� ؤهلة يف تقنية
املعلومات.
بدوره �أعرب املدير التنفيذي ملركز الدرا�سات
الدولية يف جامعة �أوهايو الدكتور «دانيال ويرن»
عن �أمله يف زيادة التعاون بني الأ طراف الثالثة
ال�ستحداث برامج درا�سية جديدة ت�ساهم يف � إتاحة
فر�ص تعليمية لل�شباب يف الأ ردن واملنطقة العربية
يف ميادين تكنولوجيا املعلومات.
و�سلم الدكتور عرفة ال�شهادات للخريجني من
هذه الربامج والبالغ عددهم ( )200خريج وخريجة.
ح�رض احلفل عدد من عمداء الكليات وامل�ست�شار
الثقايف ال�سعودي يف عمان الدكتور علي الزهراين وعدد
من كبار امل�س� ؤولني و�أهايل اخلريجني.

كري�شان :تعديل قانون االنتخابات مبا يكفل النزاهة واحليادية

اجل��ام��ع��ة  -أ�ك� ��د وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ل���ش�� ؤون
الربملانية توفيق كري�شان حر�ص احلكومة على
ترجمة تطلعات ور� ؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين
لتعديل ق��ان��ون االنتخابات النيابية ب�شكل يكفل
� إجراء انتخابات نيابية تكون �أمنوذج ًا يف النزاهة
واحليادية وال�شفافية.
وقال ك��ري �� �ش��ان خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه يف اخل��ام ����س
والع�رشين من �آذار املا�ضي رئي�س و�أع�ضاء احتاد
الطلبة يف اجل��ام �ع��ة � ،إن احل�ك��وم��ة �ستتخذ وف��ق
ال� ��ر� ؤى امللكية ك��اف��ة اخل �ط��وات ال�لازم��ة لتعديل
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة وحت �� �س�ين جميع
�إج ��راءات العملية االنتخابية ،ل�ضمان �أن تكون
االنتخابات نقلة نوعية يف ممار�سة الدميقراطية،
ومتكني الأ ردنيني من ممار�سة حقهم يف االنتخاب
والرت�شيح ،وت�أدية واجبهم يف انتخاب جمل�س نيابي
ق��ادر على ممار�سة دوره الد�ستوري يف الت�رشيع
والرقابة على �أداء احلكومة.
و أ��� �ض ��اف خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال ��ذي ح ���ضره عميد
�ش� ؤون الطلبة الدكتور عماد �صالح �أنه حتى لو كان
قانون االنتخاب ح�ضاري ًا و�شام ًال � إال �أنه ال ي�صنع
الدميقراطية احلقيقية ،لأ ن من ي�صنعها هو الناخب
الذي يجب عليه �أن يُ�شارك يف عملية االقرتاع و�أن
يُحدد موا�صفات النائب الذي يُريد.
و�أ�شار كري�شان � إىل �أن ج�لال��ة امل�ل��ك يتطلع
� إىل م�شاركة �أو� �س��ع لل�شباب وخا�صة الطلبة يف
اجلامعات يف االنتخابات النيابية القادمة للمُ�ساهمة

يف ف��رز جمال�س نيابية ق ��ادرة على حت� ّم��ل أ�م��ان��ة
امل�س� ؤولية الت�رشيعية والرقابية على �أداء احلكومة،
حيث �أنه ُكلّما زادت ن�سبة امل ُ�شاركني يف الت�صويت
كانت املجال�س النيابية أ�ق��رب � إىل نب�ض املواطنني
وم�شاكلهم واحتياجاتهم وهمومهم وطموحاتهم،
وكلما ارتفعت ن�سبة الناخبني ف� إنه �سيتم انتخاب
النائب الأ ف�ضل خلدمة الوطن واملواطن.
ولفت كري�شان اىل �أن الأ ردن يفخر ب�أن النهج
الدميقراطي ي�سري يف الأ ردن منذ ب��داي��ات القرن
املا�ضي يف عهد الإمارة ،حيث جرت �أول انتخابات
نيابية عام  ،1929وتعاقب على جمل�س الأ مة خم�سة
ع�رش جمل�س ًا نيابي ًا منذ ت�أ�سي�س اململكة وحتى يومنا
هذا.
و�أو�ضح �أن الغالبية العُظمى من �أبناء الوطن
تلتقي عند مفهوم واحد للحرية والدميقراطية وهي
التي تنطلق من �أجندة الوطن فقط ،لأ نها �أجندة
الأ ردنيني جميعاً ،واخلالفات واالختالفات ال تكون
� إال لأ ج��ل م�صلحة الأ ردن ،بعيد ًا عن أ�ي��ة م�صالح
�شخ�صية.
واعترب �أن الدميقراطية لي�ست جمرّد �شعارات
يتغنّى بها البع�ض؛ لأ نها متثل نظام حُ كم وم�س� ؤولية
مُ�شرتكة يف البناء والعطاء ولي�ست للهدم والتخريب
والتخوين والت�شكيك.
ودعا ال�شباب � إىل متابعة امل�سرية الدميقراطية
يف ال��دول العريقة لال�ستفادة منها على امل�ستوى
املحلي ،وكيف أ�ن�ه��م يلتقون على م��ائ��دة اخل�لاف

واالخ�ت�لاف خلدمة بلدانهم ،لأ ن الدميقراطية يف
مفهومهم هي امل�س� ؤولية جتاه امل�صلحة العامة.
وانتقد كري�شان العنف ال��ذي ت�شهده بع�ض
اجل��ام�ع��ات ب�ين الطلبة ،م ��ؤك��د ًا على أ�ه�م�ي��ة دور
الطلبة يف تعزيز الن�سيج الوطني وحماربة النعرات
اجلهوية والطائفية والإقليمية والفنت والقالقل،
باعتبارهم الفئة الأ كرب يف املجتمع الأ ردين ،خا�صة
و أ�ن�ه��م ينتمون � إىل ��صروح علمية تُ�شكل منارات
للتقدم والتطور والبحث.
ومتنى �أن ت�ضع اجلامعات برامج وم�شاريع
للتناف�س الت�شاركي بني الطلبة يف ميادين العلوم
والتكنولوجيا والآداب والفنون والثقافة والريا�ضة
ح�ت��ى ي�ت���س��اب�ق��وا � إىل ال�ت�م� ّي��ز وا إلب� � ��داع يف كافة
املجاالت ،وتقدمي حوافز جمزية للمُبدعني منهم،
حيث �أن التناف�س يُذكي الروح الإيجابية للعمل لدى
الطلبة .وكان رئي�س االحتاد معتز ال�سعود قد �ألقى
كلمة رحب فيها بال�سيد الوزير م�شري ًا � إىل �أهمية
هذا اللقاء الذي يعك�س توجهات االحتاد يف االلتقاء
بالقيادات الأ ردن�ي��ة لبحث امل�ستجدات التي تطر أ�
على ال�ساحة الأ ردنية.
و أ�ك��د على ��ضرورة �إ��شراك ال�شباب اجلامعي
يف احلوارات التي جتريها احلكومة مع م� ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين خ�صو�صا تلك التي تتعلق ب� إعداد
قانون االنتخابات النيابية م�شدد ًا على �أهمية دور
ال�شباب «فر�سان التغيري» يف ر�سم مالمح املرحلة
املقبلة.

إ��ضاءات



مهرجان زراعي
يف حمطة البحوث الزراعية
اجلامعة  -افتتح وزير الزراعة �سعيد
امل�رصي يف معهد البحوث والتدريب والإر�شاد
والتعليم الزراعي التابع للجامعة «املهرجان
الزراعي الثامن» الذي �أقامته مديرية زراعة
وادي الأ ردن بالتعاون مع اجلامعة.
و�أ�شار عميد املعهد الدكتور ر�ضا
اخلوالدة � إىل الدور الذي يقوم به املعهد خلدمة
القطاع الزراعي ان�سجام ًا مع الر� ؤية امللكية
مبين ًا الن�شاطات العلمية التي نفذها للإ�سهام يف
حتقيق نه�ضة زراعية �شاملة.

اجتماعيات ،،،
ترقيات

و�أكد الدكتور اخلوالدة ا�ستعداد املعهد
للتعاون مع امل� ؤ�س�سات البحثية لدعم القطاع
الزراعي وت�أهيل وتدريب املزارعني مو�ضح ًا
الإمكانات املتوفرة يف املحطات التابعة
للمعهد.
وت�ضمن املهرجان معرو�ضات ملنتجات
ومدخالت زراعية ل�رشكات وم� ؤ�س�سات
وجمعيات خريية تعنى بالعمل الزراعي � إ�ضافة
� إىل جناح خا�ص للمعهد �أبرز منتوجات زراعية
يتم � إنتاجها يف املحطات الزراعية يف املعهد.

ترفيعات

تقرر تكليف ال�سيد ح�سام الدين �سامل النجداوي
القيام ب�أعمال م�ساعد مدير وحدة ال�ش�ؤون
املالية بالإ�ضافة لعمله مدير ًا لدائرة املوازنة
والرقابة املركزية.

مت ترفيع ال�سيد حممد عبا�س من دائرة العطاءات
املركزية � إىل الفئة أ� من الدرجة الرابعة.

عدد جديد
من املجلة الأ ردنية يف �إدارة الأ عمال

تعيينات

ملنتجات الأ جهزة اخللوية (درا�سة ميدانية
على طلبة اجلامعات الأ ردنية).
�أثر تطبيق الت�سويق الداخلي يف الر�ضا
ال��وظ �ي �ف��ي مل��وظ �ف��ي امل �ب �ي �ع��ات يف جم�م��وع��ة
االت�صاالت الأ ردنية.
أ�ث� ��ر ت�ط�ب�ي��ق ال���ش�ف��اف�ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
امل�ساءلة الإدارية يف الوزارات الأ ردنية.
توافر ال�صحة التنظيمية يف �رشكات
االت�صاالت الأ ردنية.
م �ن��اخ داع���م ل�ل�ت���ش��ارك امل �ع��ريف لتمكني
ال �ت��واف��ق اال� �س�ترات �ي �ج��ي ب�ين تكنولوجيا
املعلومات والأ ع�م��ال (درا��س��ة تطبيقية على
قطاع االت�صاالت يف الأ ردن).
الأ همية الن�سبية مل� ؤ�رشات اجلودة املدركة
للمالب�س الن�سائية ا إل��س�لام�ي��ة الأ ردن �ي��ة:
ح��ال��ة امل�ستهلك غ�ير الأ ردين يف الأ � �س��واق
اخلارجية.
واملجلة التي تعنى بن�رش البحوث العلمية
املحكمة ع�ل��ى امل�ستويني امل�ح�ل��ي وال�ع��امل��ي
وبتطوير املعرفة يف جم��االت � إدارة الأ عمال
املختلفة ،هي جملة علمية عاملية حمكمة.

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

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

متت ترقية الدكتور � إبراهيم م�صلح من كلية العلوم
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

مت ترفيع ال�سيدة لينا الر�شايدة من دائرة العطاءات
املركزية � إىل الفئة (�أ) من الدرجة الثالثة.

إ��صدارات

اجلامعة � � -ص��در ع��ن ع �م��ادة البحث
العلمي يف اجلامعة العدد الأ ول من املجلد
ال �� �س��اد���س م��ن امل �ج �ل��ة الأ ردن� �ي���ة يف � إدارة
الأ عمال.
وا�شتمل عدد املجلة التي ير�أ�س حتريرها
الدكتور حم�سن خمامرة على �ست درا�سات
باللغتني العربية والإجنليزية هي:
أ�ث��ر العالمة التجارية يف ر�ضا العمالء

متت ترقية الدكتور م�صطفى القي�سي من كلية العلوم
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

مت تعيني ال�سيد �صدقي الواكد نائب ًا ملدير مركز
اال�ست�شارات وتكليفه القيام ب�أعمال مدير دائرة
التدريب.

تهاين

رزق ال�سيد �شادي �صالح الدين املوظف يف دائرة
املطاعم واملقا�صف مبولود �أ�سماه (عي�سى).
رزقت ال�سيدة �ضفاف ال�صمادي من دائرة العطاءات
املركزية مبولد �أ�سمته (علي).

تعاز

انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور خليل
عبد اهلل و�شاح الأ �ستاذ يف ق�سم الفيزياء من
كلية العلوم.
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور حم�سن
عبد اهلل املخامرة الأ �ستاذ يف كلية الأ عمال .
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيدة ان�شراح
خالد القادري من ق�سم الأ مومة والطفولة يف
كلية التمري�ض .
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�سيد عبداهلل خ�ضر
من كلية العلوم.
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