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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة ا ألردنية ٭ العدد  453٭ ربيع الثاين  1431هـ ٭ ني�سان ٢٠1٠م ٭ املجلد الرابع والع�شرون

الدكتــــــور الكركـــــــي يعلـــــن عــــن

جائزة �سنوية با�سم الأ مرية ب�سمة يف ق�ضايا املر�أة

الدكتور الكركي معلناً �إطالق اجلائزة

اجلامعة  -أ�ع��ل��ن رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي يف ال�ساد�س من ني�سان ان جمل�س عمداء
اجل��ام��ع��ة ق��رر تخ�صي�ص ج��ائ��زة �سنوية حمكّمة
حتمل ا�سم �سمو االمرية ب�سمة بنت طالل الف�ضل
درا�سة يف ق�ضايا املراة االردنية.
جاء ذلك خالل حفل افتتاح اعمال ندوة االجتاهات
الإ�سرتاتيجية لربنامج درا�سات املراة يف اجلامعة

برعاية �سموها وح�ضور رئي�س جمل�س االعيان
ال�سابق زيد الرفاعي وعدد من القيادات الن�سوية
يف االردن.
وج���اء ال���ق���رار ت��ق��دي��را جل��ه��ود ���س��م��وه��ا يف رع��اي��ة
احلركة الن�سوية والنهو�ض باملراة االردنية تعليميا
و�سيا�سيا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ودوره��ا البارز
يف مت��ك�ين امل�����راة ال��ت��ي حققت ...التتمة �ص5+4

امل� ؤمتـــر الأ وروبـــي الآ �سيـــوي
للعلـــوم الكيميائيــــة يعقــــد يف "الأ ردنيــــة"

"م�ست�شفى اجلامعة" يح�صل على
�شــهادة دولية يف جــودة
اخلدمات الطبية

اجلامعة  -أ�ع��ل��ن م��دي��ر ع��ام م�ست�شفى اجلامعة
الدكتور عبدالكرمي الق�ضاة يف ال�ساد�س من ني�سان
ح�صول امل�ست�شفى على �شهادة االحت��اد ال��دويل يف
جودة اخلدمات الطبية بعدما وفر �أكرث من 1400
مرجع يتطلبها منح هذه ال�شهادة.
وقال � إن اللجنة الفنية ،وبعد الت�أكد من تطبيق
امل�ست�شفى جميع املعايري ومتطلبات احل�صول على
ال�����ش��ه��ادة� ،أو���ص��ت ب�شكل ر�سمي ونهائي مبنح
امل�ست�شفى هذه ال�شهادة.
ومن املنتظر �أن يح�صل امل�ست�شفى خ�لال الأ ي��ام
القليلة املقبلة على �شهادة �سالمة الدواء والغذاء،
لتكون راب��ع �شهادة ج��ودة دولية ووطنية يح�صل
عليها خالل �أ�سبوعني تقريبا ،بعدما ح�صل على
االعتماد الوطني و�شهادة(.)iso
وبني ال��دك��ت��ور ال��ق�����ض��اة ال����ذي ي�����ش��غ��ل من�صب
نائب رئي�س اجلامعة �أي�ضا �أن امل�ست�شفى تقدم
بطلب قبل �سنتني للح�صول على �شهادة الرابطة
الدولية للجودة ،و�أنه عمل خالل الفرتة املا�ضية،
وباال�ستعانة ب�رشكة عاملية ،على توفري متطلبات
االعتماد الدويل ،الذي يت�ضمن ( )1400مرجع ،كل
التتمة � ...ص6

يف هذا العدد

،،،

«الردن��ي��ة» ووزارة
بحــــث التعاون بني أ
الثقافة � .........................ص 2
� إطالق م�شـــــروع املــــ� ؤرخ املتميز � ..ص 2
«زراعـــــة اجلامعة» ت�شـــــــارك يف م� ؤمتــر
علمي �...........................ص 3
ال�ساكـــــــت حتا�ضــــــر حـــــــول املـــــــــر�أة
وال�سيا�سة �.......................ص 3

من مرا�سم التوقيع

اجلامعة  -وقعت اجلامعة و�صندوق دعم امل�شاريع
العلمية يف ال�رشق الأ و�سط التابع ل�صندوق امللك
عبد اهلل ال��ث��اين للتنمية يف احل���ادي وال��ث�لاث�ين من
�آذار املا�ضي على مذكرة تعاون لتنظيم امل� ؤمتر

الأ وروبي الآ�سيوي احلادي ع�رش للعلوم الكيميائية
الذي يعقد حتت الرعاية امللكية ال�سامية يف ت�رشين
�أول املقبل.
ووق��ع امل��ذك��رة نيابة ع��ن اجلامعة ...التتمة �ص6

معر�ض التوعية من �أخطار ال��زالزل يف
«�أردنية العقبة» �.................ص 6
خرباء و�أكادمييون يناق�شون �أثر التملح
الردن �..................ص 7
يف وادي أ

إ��ضاءات



بحث التعاون بني "الأ ردنية" ووزارة الثقافة

اجلامعة � -أبدت اجلامعة ا�ستعدادها لدعم امل�شاريع
والن�شاطات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة.
وق��ال رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خالل
لقائه يف مكتبه يف الأ ول م��ن ني�سان وزي��ر الثقافة
نبيه �شقم � إن اجلامعة على ا�ستعداد للم�ساهمة يف
� إ�صدارات ال��وزارة من امل� ؤلفات واملجالت الثقافية
وامل�شاركة يف فعاليات مدينة الزرقاء عا�صمة الثقافة
الأ ردن��ي��ة من خ�لال � إقامة معار�ض للكتب والفنون
املختلفة.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة �أدرجت �ضمن برنامج امل� ؤمتر
الثقايف الوطني ال�ساد�س الذي �سيعقد �أوائل ال�شهر
املقبل بعنوان "املكان يف الثقافة الوطنية" ويتناول
حماور مهمة حول املدينة � ،إذ خ�ص�ص امل� ؤمتر يوم ًا
كام ًال لعقد جل�ساته يف الزرقاء.
ورحب الدكتور الكركي بال�رشاكة مع الوزارة لإقامة
ن�شاطات معرفية وثقافية يف مدينة العقبة بالتعاون
مع كليات اجلامعة هناك بهدف � إحداث حراك وتنمية
ثقافية تخدم �أهل املدينة و�ضواحيها.

رئي�س اجلامعة م�ستقب ًال وزير الثقافة يف مكتبه

وع��ر���ض �شقم ر�ؤي���ة ال���وزارة وخططها امل�ستقبلية و أ�ك��د اهتمام ال���وزارة بالتعاون مع اجلامعة التي
للنهو�ض باحلركة الثقافية الوطنية ال �سيما الرتكيز متتلك خم���زون��� ًا ع��ل��م��ي�� ًا وم��ع��رف��ي�� ًا م�����ش��ي��د ًا ب�تراك��م
على � إ�صدارات الوزارة وتعزيز دور مكتبة الأ �رسة يف اخلربات الأ كادميية الثقافية والفنية وبوجود نخبة
ن�رش الثقافة اجلادة واملفيدة.
من املفكرين واملثقفني فيها.

� إطــــالق م�شــــروع املــــ� ؤرخ املميــــز

يـــــوم ثقافــي
جلمهورية كو�سوفا

اجلامعة � -أطلق يف اجلامعة يف ال�ساد�س
م���ن ن��ي�����س��ان م�����ش�روع امل������ ؤرخ املميز
ال��ه��ادف � إىل �إع���داد جيل من امل� ؤرخني
املفكرين �أ�صحاب التوجهات العلمية
اخلال�صة.
ويهدف امل�رشوع ال��ذي �أعلنته رئي�سة
ق�سم ال��ت��اري��خ يف اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة
غيداء خزنة كاتبي خالل ن��دوة نظمها
ق�سم التاريخ يف اجلامعة بعنوان( �آفاق
�أق�سام التاريخ يف اجلامعات الأ ردنية)
� إىل االرت���ق���اء ب��ال��درا���س��ات التاريخية
والت�أكيد على البحث العلمي وتعزيز
احل���وار ال��ف��ع��ال �ضمن �إط���ار أ�خ�لاق��ي
و�إجن����از أ�ب��ح��اث وف��ق ر�ؤي���ة �شمولية
وا�ضحة.
و أ�ك�����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب ال��دك��ت��ور
ن��ه��اد امل��و���س��ى خ�لال افتتاحه ال��ن��دوة

ال��ت��ي ���ش��ارك فيها ع��دد م��ن امل��� ؤرخ�ين
والأ ك��ادمي��ي�ين م��ن أ�ق�����س��ام ال��ت��اري��خ يف
اجلامعات الأ ردنية �أهمية هذه الندوة يف
التوا�صل بني امل� ؤرخني الذين يعتربون
مرجعا وذاكرة جامعة للأ مة.
وقالت الدكتورة كاتبي � إن مرتكزات
م�رشوع امل� ؤرخ املميز تتحقق من خالل
حمورين نظري وعملي وعلى خمتلف
امل�ستويات م�ستوى الطالب والأ ق�سام
وم�ستوى اجلامعات.
و أ�ك����دت ع��ل��ى ���ض�رورة �أن يتبنى كل
ق�سم من �أق�سام التاريخ يف اجلامعات
م�رشوعا علميا بحثيا �سنويا ،يكون
له �صلة بتاريخ االردن ،وعقد م� ؤمتر
طالبي لأ ق�سام التاريخ يف اجلامعات
االردنية.
و�أو�ضحت �أن امل�رشوع يت�ضمن � إطالق

ج��ائ��زة البحث العلمي لطلبة �أق�سام
ال��ت��اري��خ وف���ق م��ع��اي�ير وا���ض��ح��ة ،ما
ي�ساهم يف �إع��داد م��� ؤرخ م� ؤمن بر�سالة
البحث العلمي ل�لارت��ق��اء بالدرا�سات
التاريخية.
وناق�شت الندوة �أوراق عمل حول واقع
�أق�سام التاريخ يف اجلامعات الأ ردنية
والتحديات التي تواجهها والطموحات،
و�أوراق عمل حول مدى احلاجة لتدري�س
ال���ت���اري���خ وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأ ردنية
وخ��ري��ج��ي ق�سم ال��ت��اري��خ وال��وظ��ائ��ف
احلكومية.
ويف نهاية الندوة جرى تكرمي الأ �ساتذة
والطلبة ال��ذي��ن ح�صلوا على جوائز
ع��ل��م��ي��ة يف ���س��ي��اق االح��ت��ف��ال ب��ال��ق��د���س
عا�صمة للثقافة العربية لعام .2009

اجلامعة  -نظم احت���اد طلبة
اجل��ام��ع��ة يف الأ ول م��ن ني�سان
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ���ش��� ؤون
الطلبة الوافدين بعمادة �ش� ؤون
الطلبة يوم ًا ثقافي ًا عن جمهورية
كو�سوفا.
وا���ش��ت��م��ل ال��ن�����ش��اط ع��ل��ى تقدمي
ع��ر���ض ح��ول امل��وق��ع والتاريخ
واحل���������ض����ارة يف ج��م��ه��وري��ة
كو�سوفا التي اع�ترف الأ ردن
با�ستقاللها عام .2007
و�أبرز العر�ض العادات والتقاليد
وم�����ا ت�����ش��ت��ه��ر ب����ه ج��م��ه��وري��ة
كو�سوفا من حما�صيل زراعية
وموارد طبيعية وثروة معدنية.
و أ�����ش���ار ال��ع��ر���ض � إىل �أن 90
ب��امل��ائ��ة م���ن ���س��ك��ان ك��و���س��وف��ا
يعتنقون الدين الإ�سالمي وقد
ع��م��ل��ت اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ت��ق��دمي
ت�سهيالت للطلبة من كو�سوفا
ل�لال��ت��ح��اق ب��ه��ا ل���ل���درا����س���ة يف
تخ�ص�صات ال�رشيعة واللغة
العربيةيفمرحلتيالبكالوريو�س
واملاج�ستري.

إ��ضاءات



«زراعـــة اجلامعـــة»
ت�شــــــارك فــــــي م� ؤمتـــــــر عاملـــــــــي

اجلامعة ��� -ش��ارك عميد كلية ال��زراع��ة يف
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��م��ر ك��ف��اوي��ن يف أ�ع��م��ال
"امل� ؤمتر العاملي للبحوث الزراعية من �أجل
التطوير" الذي عقد يف فرن�سا م� ؤخراً.
وق���ال ال��دك��ت��ور ك��ف��اوي��ن يف ت����صري��ح��ات � إن
امل� ؤمتر الذي نظمته منظمة الأ غذية والزراعة
الدولية "الفاو" بحث موا�ضيع مهمة تناولت
�آليات م�ساعدة املزارعني الفقراء ذوي الدخل

املحدود بهدف رفع م�ستواهم املايل واملعي�شي
وانعكا�س ذلك على م�ستويات التنمية الوطنية
والإقليمية.
و�أ����ض���اف �أن امل����ؤمت���ر �أو����ص���ى ب����ضرورة
اال�ستجابة حلاجات املزارع الأ �سا�سية ودعمها
م����ؤك���د ًا �أن امل���ؤمت��ر ي��ع�ير امل����وارد الب�رشية
االهتمام حيث تعترب املحرك الرئي�سي للقطاع
الزراعي الذي يعد رافد ًا مهم ًا يف التنمية بكافة

جماالتها و�أ�شكالها املتعددة.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ك��ف��اوي��ن � إىل أ�ن���ه ج��رت �سل�سلة
من اللقاءات مع وف��ود م�شاركة يف امل� ؤمتر متثل
املجموعات اال�ست�شارية الدولية للبحوث الزراعية
واحتادات بحثية زراعية يف ال�رشق الأ و�سط و�شمال
� إفريقيا كما عر�ض التطورات التي �شهدتها كلية
الزراعة وخططها الدرا�سية واهتمامها بالبحث
العلمي وخدمة املجتمعات املحلية.

ال�ساكت حتا�ضر حول املر�أة
وال�سيـا�ســة

عــــر�ض م�سرحـــــي
� إيطالـــــي

طلبة و�إ�صغاء كامل للمعرفة

�إيطاليا يف «الأ ردنية» م�سرحياً

اجلامعة  -قالت ع�ضو جمل�س �أمناء
املركز الوطني حلقوق الإن�سان �أن�س
ال�ساكت � إن الأ ردن �شهد خالل ال�سنوات
املا�ضية م��� ؤ��شرات �إي��ج��اب��ي��ة يف جمال
حقوق املر�أة ال�سيما ال�سيا�سية منها.
و�أ�ضافت خ�لال حما�رضة �ألقتها على
طلبة برنامج الدرا�سات العليا يف مركز
درا���س��ات امل���ر�أة باجلامعة يف الثالثني
من �آذار املا�ضي �أن ل�ل�إرادة ال�سيا�سية
الأ ردنية دورا كبريا يف متكني املر�أة من
الو�صول � إىل مواقع قيادية متقدمة يف
الدولة الأ ردنية.
و�سلطت ال�ضوء على احلركات الن�سائية
يف ال��ع��امل العربي ويف الأ ردن م�شري ًة

� إىل ال���دور ال���ذي لعبته يف تعزيز دور
امل����ر�أة ع��ل��ى ك��اف��ة ال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
و�أ�شارت ال�ساكت � إىل املنا�صب القيادية
التي تقلدتها املر�أة الأ ردنية خ�صو�صا
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف احل��ك��وم��ات املتعاقبة
وع�ضويتها يف جمل�سي الأ عيان والنواب
وم�ساهمتها ا إلي��ج��اب��ي��ة يف م� ؤ�س�سات
املجتمع املدين الفتة � إىل التحديات التي
واجهتها.
و�أكدت اهتمام الأ ردن بحقوق الإن�سان
م�شرية � إىل �أحكام الد�ستور واملواثيق
واالتفاقيات التي �صادق عليها يف هذا
املجال.

اجلامعة  -ع��ر���ض��ت ع��ل��ى خ�شبة
مدرج احل�سن بن طالل يف اجلامعة يف
الأ ول من ني�سان امل�رسحية الإيطالية
(مرياندولينا).
وت�����ش��ك��ل امل����سرح��ي��ة ال��ت��ي عر�ضت
ب��ال��ت��ع��اون م��ا ب�ين ق�سمي ال��ف��ن��ون
امل�رسحية يف كلية الفنون والت�صميم
وال��ل��غ��ة العربية يف كلية الآداب يف
اجلامعة وب�ين ال�سفارة الإيطالية
يف عمان فر�صة مهمة لتعريف طلبة
الق�سم بالأ عمال امل�رسحية العاملية.
ومتيز العر�ض امل�رسحي با�ستخدام
تقنية "الكوميديا دالرت����ي" التي

تعتمد على امل�رسح احلركي وتقدمي
ال�صور النمطية لل�شخ�صيات والذي
ك��ان ���س��ائ��د ًا يف �أوروب����ا قبل القرن
التا�سع ع�رش.
ح�رض ال��ع��ر���ض امل����سرح��ي ال�سفري
ا إلي����ط����ايل يف عمان ف��ران�����ش�����س��ك��و
ف��ران�����س��وين وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
والت�صميم الدكتور عبد احلميد حمام
ورئي�س ق�سم الفنون امل�رسحية وعدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمع من
�أرك���ان ال�سفارة الإيطالية يف عمان
وجمهور من �أبناء اجلالية الإيطالية
يف الأ ردن وطلبة اجلامعة.

تتمات



الدكتــــــور الكركـــــــي يعلـــــن عــــن

جائزة �سنوية با�سم الأ مرية ب�سمة يف ق�ضايا املر�أة

اجنازات ملمو�سة على كافة ال�صعد املحلية والعربية
والدولية.
وقال الرفاعي يف كلمة �ألقاها يف االفتتاح � إن املر�أة
كانت منذ ت�أ�سي�س الدولة الأ ردنية �رشيكا فاعال يف
احلياة العامة وعلى خمتلف ال�صعد اذ كان للحركة
الن�سوية الأ ردنية دوره��ا االيجابي يف دعم م�سرية
املر�أة الأ ردنية وتعزيز م�شاركتها يف احلياة العامة.
وا�ضاف ان هذه احلركة كانت وماتزال ذات بعد
فكري �أخالقي متعدد الوجوه ثقافيا واجتماعيا
و�سيا�سيا واقت�صاديا م���ؤك��د ًا ان��ه بف�ضل القيادة
الها�شمية امللهمة و� إ��ص�راره���ا على ب��ن��اء جمتمع
دميقراطي وجعل حقوق الإن�سان ا إلط��ار الأ �سا�س
لنهو�ض املواطن الأ ردين اىل جانب توفريها بيئة
�سيا�سية منفتحة متفتحة متكنت احلركة الن�سوية
الأ ردن��ي��ة من حتقيق الكثري من االجن��ازات للمر�أة
الأ ردنية عرب م�سريتها العريقة.
وقال الرفاعي � إن القيادة ال�سيا�سية يف الأ ردن �أولت
ق�ضايا امل��ر�أة عناية خا�صة وعملت من اجل تعزيز
دورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة اميانا منها بان
عملية التنمية ال ميكن �أن تتحقق مبعزل عن م�ساهمة
املر�أة.
و أ����ش��ار الرفاعي � إىل ال��دور املهم وامل��ح��وري الذي
قامت به جاللة امللكة رانيا العبداهلل يف جت�سيد �أهمية
العمل العربي امل�شرتك من اجل النهو�ض باملر�أة
العربية وذل���ك ب���إط�لاق منظمة امل����ر�أة العربية يف
الأ ردن عام.2003
وا�ستعر�ض الرفاعي االجنازات التي حققتها املر�أة
الأ ردنية ومنها انخفا�ض ن�سبة االمية بني الن�ساء
وحت��ق��ي��ق امل�����س��اواة اجل��ن��دري��ة يف ن�سب االل��ت��ح��اق
بالتعليم اال�سا�سي وارت��ف��اع ن�سب التحاق امل��راة
يف اجلامعات وانخفا�ض معدالت وفيات االمهات
واملواليد وتطور خدمات رعاية االمومة والطفولة.
ولفت اىل الت�رشيعات ذات العالقة ب��امل��راة التي
حظيت باهتمام اك�بر فحققت امل���راة نتيجة ذلك
مكت�سبات ت�رشيعية مهمة ومن اهم القوانني التي
متت اعادة النظر فيها قانون العمل وقانون ال�ضمان
االجتماعي وقانون ال�رضيبة الدخل وهي قوانني
ذات طابع اقت�صادي ا�ضافة اىل القوانني املدنية
ومنها ق��ان��ون االح���وال املدنية وق��ان��ون ج��وازات
ال�سفر وقانون االنتخاب.
و���ش��دد ال��رف��اع��ي ع��ل��ى اه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر امل��زي��د من
االج���راءات والت�رشيعات من اج��ل تو�سيع دائ��رة
م�شاركة املراة االردنية يف احلياة العامة المتالكها
االرادة القوية واخل�برة والكفاءة الالزمة بدورها
احليوي يف بناء الوطن واالمة.
وق��ال الرفاعي ان حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
هو خيار ا�سا�سي للتقدم م�شريا اىل ان حتقيق هذه
امل�ساواة ال تقف عند حدود العالقة بني اجلن�سني
وامن��ا ي�شمل اتخاذ مواقف ايجابية جتاه ق�ضايا
ح��ق��وق االن�����س��ان والدميقراطية وت��ك��اف��� ؤ الفر�ص
مبينا ان ازده��ار او�ضاع امل��راة يف االردن مرهون
مب�شاركتها الكاملة والفاعلة يف احلياة العامة .
وك��ان الدكتور الكركي يف بداية حفل االفتتاح قد

ا�ستذكر جهود ثلة كرمية من الرجال الكبار ممن
�أظلهم احل�سني طيب اهلل ثراه بحكمته عند ت�أ�سي�س
اجلامعة الأ ردنية ويف طليعتهم الراحل املغفور له
الرئي�س الأ ول ملجل�س �أمناء اجلامعة املرحوم �سمري
الرفاعي.
وقال الدكتور الكركي �أبد أ� بفكرة �أوىل عن اجلامعة
و أ�ه��ل��ه��ا وواق���ع ح�ضور امل���ر�أة فيها فهي جامعة
د�ستورية يف ال���روح ال متيز وال تتحيز وه��ذه هي
ال�صورة كا�شف ًا بالأ رقام �أعداد الطالبات يف مرحلة
البكالوريو�س وال��درا���س��ات العليا و�أع�ضاء هيئة
التدري�س من ال�سيدات.
و�أ���ض��اف �أن ال��ط��ال��ب��ات( )21426بكالوريو�س
مقابل ( )11342ذك���ورا وال��ط��ال��ب��ات/درا���س��ات
عليا ( )2640مقابل ( )2303ذكور و�أع�ضاء هيئة
التدري�س (� )390سيدة مقابل ( )1041ذك��ورا
منهن (� )23سيدة برتبة �أ�ستاذ.
وق��ال � إن "الأ ردن��ي��ة" روح �أكادميية ومكان للعقل
ومراكز للبحث و� إذاعة وف�ضائية و�صحافة ومنرب
ثقايف و�شباب يجولون الدنيا وال��ي��وم ال املكتبات
مغلقة وال حواجز على الدروب � إىل املعرفة �رشطنا
العقل واملنهج والإجناز.
و أ�ع�����رب ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ع���ن ت��ق��دي��ره آلب��ائ��ن��ا
امل���ؤ���س�����س�ين ال��ذي��ن ج��ع��ل��وا ه���ذا امل��ك��ان(اجل��ام��ع��ة
الأ ردنية) ب�ستان ًا للمعرفة الإن�سانية والذين �صربوا
يوم كانت موازنتها عام  1962خم�سني الف دينار
ويعلو �ضجيج ال�شكوى واجلامعة وامل�ست�شفى لهما
موازنتان تزيدان اليوم عن مئة وخم�سني مليون
دينار.
و�أعلن الدكتور الكركي عن تخ�صي�ص مقر مركز
االكادميية والقيادة يف اجلامعة ليكون املقر امل�ستقل
ملركز درا�سات املراة م�شددا على ان اجلامعة واملمثلة
مبجل�س عمدائها جادة يف رفد مركز درا�سات املراة
باالكادمييني املتخ�ص�صني يف درا�سات املراة ا�ضافة
اىل ابتعاث عدد من الدار�سني والدار�سات اىل خارج
االردن لنيل �شهادة الدكتوراه يف درا���س��ات امل��راة
ومبا يعزز من م�سرية املركز م�ستقبال .
من جهتها عر�ضت مديرة مركز درا���س��ات امل��راة
الدكتورة حما�سن اجل��اغ��وب ال��ذي ج��اء تا�سي�سه
بتوجيهات م��ن �سمو االم��ي�رة ب�سمة ع����ام1998
كربنامج اكادميي �ضمن كلية الدرا�سات العليا ثم
ا�صبح ق�سما يف العام  2006مراحل تطور الق�سم
لي�صبح مركزا م�ستقال بر� ؤيته ومهامه واهدافه
ليغدو اول وحدة تعليمية متنح درجة املاج�ستري يف
درا�سات املراة على م�ستوى ال�رشق االو�سط.
وا���ش��ارت الدكتورة اجلاغوب اىل ان طالبتني من
امل��رك��ز اح��رزت��ا جناحا مميزا على �صعيد البحث
العلمي العام املا�ضي حيث متثل جناحهما بالفوز
مبنح يف العلوم االجتماعية واالن�سانية مقدمة من
منظمة امل��راة العربية التي اطلقتها جاللة امللكة
رانيا العبداهلل يف الأ ردن ع���ام 2003باال�ضافة اىل
فوز طالبة اخرى بجائزة التميز يف بحث املاج�ستري
على م�ستوى الكليات االن�سانية يف اجلامعة.
وتخلل الندوة جل�ستا عمل �شاركت �سمو االمرية

ب�سمة بنت ط�لال يف اجلل�سة االوىل حيث اعربت
�سموها يف مداخلة لها عن �شكرها وتقديرها للقائمني
على اجلامعة االم يف اململكة ملا ت�ضيفه من اجنازات
وطنية ترمي اىل تطوير م�سرية االن�سان االردين.
كما ع�برت �سموها ع��ن امتنانها مل��ا يحققه مركز
درا�سات املراة يف اجلامعة من ا�ضافات نوعية ومبا
يعزز م�سرية امل��راة االردنية داعية اىل بذل املزيد
ومبا يدعم م�سرية املراة االردنية.
ويف جل�سة العمل االوىل التي تر�أ�ستها الدكتورة
هالة اخليمي وعنوانها (برنامج درا���س��ات امل��راة
بني املنظور املحلي واملنظور العاملي) ا�ستعر�ضت
ال���دك���ت���ورة اجل���اغ���وب ال��و���ض��ع احل����ايل ل�برن��ام��ج
درا�سات املراة يف املركز الفتة اىل ان املركز ب�صدد
ال��غ��اء االمتحان ال�شامل والرتكيز على الر�سالة
البحثية لنيل درجة املاج�ستري م�شرية اىل عدد من
التحديات التي تواجهه منها النق�ص يف اخل�براء
واملخت�صني يف جمال املراة باال�ضافة اىل عدم وجود
اع�ضاء هيئة تدري�سية ثابتة للمركز وافتقاره اىل
مكتبة متخ�ص�صة بدرا�سات املراة وخمترب حا�سوب
م�ستقل.
وا�شارت الدكتورة اجلاغوب اىل ان ق�سم الدرا�سات
واالب���ح���اث يف امل��رك��ز م��ت��وا���ض��ع ج���دا وغ�ي�ر مفعل
بدناميكية تخدم اجلانب البحثي العلمي لق�ضايا
املراة.
وت��ط��رق��ت اىل ع��ر���ض ن��ت��ائ��ج درا���س��ة ا�ستطالعية
اجنزها املركز ابرزت عدم الر�ضى الكامل من طالب
وطالبات املركز البالغ خم�سة من الذكور و 36من
االناث عن املركز.
وتخلل اجلل�سة ع��ر���ض قدمته ال��دك��ت��ورة روي��دة
املعايطة حول اجتاهات عاملية معا�رصة يف برنامج
درا�سات املراة.
واجلل�سة الثانية تر�أ�سها الدكتور هاين ال�ضمور
ح��ي��ث بحثت متخ�ص�صات وم��ع��ن��ي��ات ومعنيون
وخرباء يف ق�ضايا املر�أة االجتاهات اال�سرتاتيجية
واخلطط امل�ستقبلية لربنامج درا�سات املراة والتي
رك��ز فيها على ��ضرورة اتباع الطرق التدري�سية
االبداعية.
وثمنت االمينة العامة للجنة الوطنية ل�ش� ؤون املراة
ا�سمى خ�رض يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة
(برتا) اطالق اجلائزة واعتربتها بانها متثل حافزا
للباحثني واملتخ�ص�صني واالك��ادمي��ي�ين لتكثيف
جهودهم ودرا�ساتهم العلمية واالكادميية يف جمال
ق�ضايا املراة يف خمتلف جوانبها ومبا �سريفد اللجنة
مبا حتتاجه من درا�سات علمية مدرو�سة مبنية على
االحتياجات الفعلية للمجتمعات والتي �ست�ساهم يف
النهو�ض باو�ضاع املراة االردنية.
و�شاركت يف اعمال الندوة االمينة العامة للمجل�س
الوطني ل�ش� ؤون اال�رسة العني الدكتورة هيفاء ابو
غزالة ورئي�سة ال�شبكة القانونية للن�ساء العربيات
القا�ضية اح�سان بركات ورئي�سة جتمع جلان املراة
مي ابو ال�سمن ورئي�سة االحت��اد الن�سائي االردين
ال��ع��ام نهى املعايطة ورئي�سة احت���اد امل���راة امنة
الزعبي.

تتمات
وفيما يلي الن�ص الكامل لكلمة رئي�س اجلامعة
الدكتور خالد الكركي
�صاحبة ال�سمو امللكي االمرية ب�سمة بنت طالل
املعظمة
دولة الرئي�س اال�ستاذ زيد الرفاعي
أ�ه�ل�اً ب��ك بيننا يف اجلامعة الأ وىل ،و أ����س��ت���أذن��كِ �أن
ال�صباح،
�أم َّد الرتحيب واملودّة � إىل �ضيوفنا يف هذا ّ
�����ص دول���ة الأ ���س��ت��اذ زي��د ال��رف��اع��ي بالرتحيب
و أ�خ ُّ
با�سمنا جميعاً ،وبال�شكر على ح�ضوره الكرمي الذي
نُق ِّدرُه ونراه ا�ستئناف ًا ل�صل ٍة قدمي ٍة ر�سّ خها الرئي�س
الأ ول ملجل�س �أمناء اجلامعة دول��ة املرحوم �سمري
الرفاعي و�صاحب الن�شيد الأ ول عبد املنعم الرفاعي
وال�رشيك يف ال�شعار خالد الرفاعي.
ذاك زم���ان ،نه�ضت ب��ه اجلامعة بف�ضل جهد ُثلّة
كرمية من الرجال الكبار ممن �أظلّهم احل�سني طيّب
اهلل ثراه بحكمته ،و�صدعوا لأ مره ب�أن يكون للأ ردن
جامعة ،فكان الذي �أراد ،حتى جئنا � إليها من تراب
القرى املبارك طلبةً ،وها نحن نلتم�س فيها بعد عقو ٍد
التحوّالت ودورة احلياة كتب ًا ن�سك ُن � إليها ،و�شجر ًا
ن�ألف ظلّه ،وفتية يطلعون بني الكتب وال�شجر وقد
تعلّقوا بخيوط �أعلى ما يف الدنيا من علم ومعرفة
وت�سامح ومو�ضوعية.
�صاحبة ال�سموّ،
�أ�ست�أذنُكِ �أن �أجتاوز عن مو�ضوع اللقاء الذي حُ دِّد
يف ا�سرتاتيجيات مركز درا�سات املر�أة املقبلة ،و�أن
�أبد أ� بفكرة �أوىل عن اجلامعة و�أهلها وواقع ح�ضور
املر�أة فيها ،فهي جامعة د�ستورية يف الروح ،ال متيِّز
وال تتحيَّز ،وهذه هي ال�صورة بالأ رقام:
 الطالبات (بكالوريو�س) )21.426( :مقابل( )11.342ذكور.
 الطالبات (درا���س��ات عليا) )2640( :مقابل( )2303ذكور.
	�أع�ضاء هيئة التدري�س� )390( :سيدة مقابل( )1041ذك����ور ،منهن (��� )23س��ي��دة برتبة
�أ�ستاذ.
 الإداري��ون� )1008( :سيدات مقابل ()2059رجال.


ذل��ك يف الأ ردن��ي��ة ،ون��ع��رف كيف ن��ق��ر أ� يف ال�رشيف
الرّ�ضي ،وك�أننا يف ح�رضة الراحل الكبري احل�سني:
"فمثلك ال يُن�سى ومثلي ال يَن�سى".
وال �أظن يا �صاحبة ال�سم ّو ويا دولة الرئي�س � إ ّال �أننا
الثالثة من الأ �ش ّد تذكُّر ًا و� إح�سا�س ًا باجلرح ولوعة
الرحيل ،لكننا من الأ �شد فرحاُ على جتاوز ال�صعاب
وامل�ضي م��ع عبد اهلل ال��ث��اين نحو آ�ف���اق امل�ستقبل
والريادة والتقدم.
ن�سعى لك�شف الغمة عن حال الأ مة
وكل �أردنية زرقاء اليمامة

�صاحبة ال�سموّ،
جرحنا غ��ائ��ر ،لكن عقلنا غ�ير مُ��غ�� َّي��ب ،يحا�رصنا
�سوء الفهم وبنو العمّ ،فنعود � إىل دفاتر ال�شهداء،
ون�سعى � إىل "ك�شف ال ُغمّة عن حال الأ مة" ،وتتحوّل
أ�مّهاتُنا وهنّ يقر�أن "الفرج بعد ال�شدة" � إىل مثل
زرق��اء اليمامة التي ترى ما وراء الأ ف��ق والغابات
والغمام ،وك ّل �أردنية زرقاء ميامة ،وكل �أردنية هي
اليمامة ابنة كليب �سيدة الغ�ضب ،ال ت�صالح على
الدم حتى بدم ،وكل اردنية عظيمة تلب�س ثوبا من
ق�صب يغطي دم �شهيد هنا �أو هناك ،وكل �أردنية
وا�ضحة يف وطنيتها و�ضوح دمنا يف الكرامة .فهل
يحتاج دمنا الذي بهذا الو�ضوح � إىل مُعجم طبقي �أو
ر�أ�سمايل كي يفهمه!!
نحن هنا ،نحرِّكُ يقظاًن الرتاب ونائمه ،ون�سري نحو
�أقدام �أمهاتنا ك ّل م�ساء ،ونقر�أ:
�سرت ق�صدك ال كامل�شتهي بلد ًا
لكن ،كمن يت�شهى وجه مَنْ عَ �شِ قا
نعرف �أن جناح الآخرين يف تقييد اندفاعاتنا العلمية
والإن�سانية مطلبٌ ع�سري ،نحن �سنغر�س هذه الأ ر�ض
ب�سيوف العلم واملعرفة حتى ي�ستجيب العدم ،ونحن
مثل فار�س القاد�سية أ�ب��يّ حمجن� ،سنجد �سيدات
يحررن الأ �سري من قيده كما حرّرته عربية حُ رّة،
فانت�رص !...
نحن هنا معاً ،الن�ساء والرجال ،ال�شباب وال�شيوخ،
الطالب والعمال واجلنود ،نحن هنا حتى ال يقول
أ�ح��د عن �أخيه " أ�ك��ل��ه ال��ذئ��ب"� ،سنبقى على يقظة
دائمة ،لأ ن هذه االر�ض منذورة ملا هو كبري دوما،
�إننا �أهل حوار العقل والعدل ال حوار
وفيها �أوان االكتمال� ،أذرح واحلميمة واجلامع
ال�سيد والعبد
احل�سيني الكبري الذي �شهد �أول بيعة خلليفة عربي
م�سلم وهو احل�سني بن علي ،حدث ذلك بعد �أن غاب
لهذا نعت ُّز أ�نّنا ُكنّا عند حُ �سن ظ ِّن �أهلنا بنا يوم قُلنا :العرب ع�رش قرون عن القيادة.
"�صهيل اخليول على ال�سّ فح
�إمّا ال�صعود و�إمّا ال�صعود"
من يقاطع املا�ضي كلّه جاهل ،ومن
ن�صعد كي يتحرّر �شعب عظيم بالوعي واملعرفة،
يحمله كلّه دون نقده فا�شل
وكي نُعلم الآخرين �أننا �أهل حوار العقل والعدل،
ال حوار ال�سيِّد والعبد ،و أ�نّنا ال نتيه يف �شعب بوّان ،يا �صاحبة ال�سمو،
وال نخ�شى ظالم الإمرباطوريات وكتابة التاريخ ،يف البال ك�لا ٌم كنتُ �أو ّد قوله يف منا�سبات �سابقة
لكنني تراجعت ،أ�مّ��ا اليوم فقد عزمتُ أ�م��ري على
وو�صف ال�شمولية ب�أنها دميوقراطية.
ولنا ه��ذا ك�� ّل��ه ،لنا أ� ّن��ن��ا "نُطعم الطعام على حُ بِّه ذل��ك ،لأ ن الكتابة حف ٌر يف وع��ورة الليل حتى يط ّل
ال�صبح باملدار�س والأ طفال
م�سكين ًا ويتيم ًا و�أ�سريا" ،و�أننا من الذين " ُي� ؤثرون علينا الفجر ويتنفّ�س ّ
على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة" ،و أ�نّنا من وال�سنابل واحلداء.
الذين "حت�سبُهم �أغنياء من التعفُّف" ،ونحن نعرف الكالم عن زينب ابنة الإمام علي ،الطاهرة ،وعقيلة
�أن "اختالف النهار والليل يُن�سى" ،لكنّ لنا وطن ًا بني ها�شم ،و�أم ها�شم ،عن ال�سيدة زينب �شقيقة
ال�شم�س على حيطانه ويف بواديه و�أريافه وح�رضه الإمام ال�شهيد احلُ�سني بن علي ،حاملة �أ�سى كربالء
تكتب ا�سماء �شهداء هذه الأ ر�ض با�شعتها وقد فعلنا وعط�شها وم�صارع �أطفال �أهلها ورجالهم ،حتى

�سنغر�س هذه الأ ر�ض ب�سيوف العلم
واملعرفة حتى ي�ستجيب العدم

�سارت يف ركب ر أ����س احل�سني ال�شقيق � إىل دم�شق،
بعد �أن علّمت عبيد اهلل بن زي��اد در�س ًا ال يُن�سى يف
امل���روءة واجل����ر�أة ،وح�ين و�صلت � إىل ي��زي��د قالت
من الكالم ما ظ ّل يف �أعلى ما يف روح الثورة واللغة
وجرح احل�سني العظيم.
زينب التي �سُ مِّيت على ا�سم كربى بنات �سيد اخللق
حممد عليه ال�صالة وال�����س�لام ،ه��ي ال��ت��ي تُ�ضيء
قناديلها دم�شق والقاهرة،هل قلت :زينب �شقيقة
احل�سني !....
نعم ،وما جئتُ بهذا كلّه � إال لأ قول يا �صاحبة ال�سمو،
هذه واحدة من الها�شميات العظيمات ،وقد حملتِ
مثلها جراح الزمان ال�صعب بني �أبيكِ الغايل و�أخيكِ
العزيز ،وعرفتِ �أكرث منّا جميع ًا معنى "كربالء":
"ال��ع��ط�����ش وال�����ش��ه��ادة والإ����ص���رار ع��ل��ى احل��ق
والثورة".
�أقول زينب ،و�أعني �أنت احلفيدة الها�شمية العزيزة،
�أل�ستِ مثلها� :شقيقة احل�سني!! ما ه��ذا مبوقف
اخلطيب ال���ذي يطنب ،لكننا ن��داف��ع هنا ع��ن حق
الأ ردنيني يف العدل واحلرية ،والرّغيف والكتاب،
�صحيح �أنهم مُثقلون بهجوم الفقر وع�رس حتقيق
االحالم ،لكنهم ينه�ضون ،كما النخلة عمّة العرب،
وكما هي العنقاء �أبهى �أ�ساطري أ�مّتهم،
ون��ع��رف �أن م��ن يقاطع املا�ضي كلّه ج��اه��ل ،ومن
يحمله كلّه دون نقده فا�شل ،و�أن من ين�صب لنف�سه
يتع�صب لغري قيم احلق
�أ�صناف ًا من اخلرافات ،ومن ّ
واخلري ،ومن ي�سلبه الآخر ،ومن يواجه امل�ستقبل
باخلوف والرتدد  ...هو �أي�ض ًا مثل �صاحبه خائب.
ال��زم��ان اجل��دي��د م�����س��اواة وح��ري��ة وت�����س��ام��ح؛ قيم
رفيعة وم���روءة عالية ،وعقل ذك��ي ،وانفتاح على
امل�شهد الإن�ساين كي نكون �رشكاء يف �صناعته ال من
اجلال�سني على مقاعد املتفرجني على املباراة الكربى
نحو التقدم واحلياة.
ه��ذه هي الأ ردن��ي��ة ،روح �أكادميية ،ومكان للعقل،
ومراكز للبحث ،و� إذاعة وف�ضائية و�صحافة ،ومنرب
ثقايف ،و�شباب يجولون الدّنيا ،واليوم ،ال املكتبات
مغلّقة ،وال حواجز على الدروب � إىل املعرفة� ،رشطنا:
العقل ،واملنهج ،والإجناز.
لكم ال�شكر يف مركز درا�سات املر�أة ،وال�شكر لآبائنا
امل� ؤ�سِّ �سني ال��ذي��ن جعلوا ه��ذا امل��ك��ان – كما كان
– بُ�ستان ًا للمعرفة الإن�سانية ،والذين �صربوا يوم
كانت موازنتها عام 1962م خم�سني أ�ل��ف دينار،
ويعلو �ضجيج ال�شكوى واجلامعة وامل�ست�شفى لهما
موازنتان تزيدان على مئة وخم�سني مليون دينار.
�صاحبة ال�سمو،
احل�ضور الكرمي
يقني �أ��سرة ه��ذه اجلامعة والأ ردن��ي�ين ،أ�ن��ك حملت
ق�ضية امل����ر�أة وع��م��ل��ت ب����د�أب ك��ب�ير ع��ل��ى رفعتها،
و�ساهمت يف �صناعة الأ مل المهات و�أ�رس ال تعد وال
حت�صى ،كنت ترعني الأ مل وت�صنعيه ،ولذا ي�رسين
يف ه��ذا ال�صباح �أن اعلن �أن جمل�س العمداء قرّر
تخ�صي�ص .جائزة حتمل ا�سم �صاحبة ال�سمو امللكي
الأ م�يرة ب�سمة بنت ط�لال املعظمة لأ ف�ضل درا�سة
تُقدَّم يف ق�ضايا املر�أة الأ ردنية.

تتمات



امل� ؤمتــــر الأ وروبــــي الآ �سيـــــوي
للعلــــوم الكيميائيـــــة يعقــــد يف "الأ ردنيــــة"
رئي�سها الدكتور خالد الكركي وعن ال�صندوق مديره
ط��ارق عو�ض بح�ضور عدد من كبار امل�س� ؤولني يف
اجلامعة وال�صندوق.
ومت اختيار الأ ردن ك����أول بلد ع��رب��ي ال�ست�ضافة
امل� ؤمتر من قبل اللجنة الدولية املنظمة ل�سل�سلة من
امل� ؤمترات العاملية يف حني اختريت" الأ ردنية" لعقد
هذه التظاهرة العلمية يف رحابها ملكانتها العلمية
ولتجربتها املرتاكمة على كافة امل�ستويات الوطنية
والإقليمية والعاملية يف تنظيم و�إق��ام��ة امل���ؤمت��رات
والندوات العلمية.
و�أكد الدكتور الكركي خالل لقائه عو�ض على هام�ش
توقيع املذكرة اهتمام اجلامعة بالبحث العلمي الذي
يخدم القطاعات الوطنية املختلفة الفتا � إىل ا�ستعداد
اجلامعة لتقدمي كافة الإمكانيات ال�رضورية لإجناح
هذا املنتدى العاملي.
ب���دوره أ�ع���رب عو�ض ع��ن أ�م��ل��ه يف تكاتف اجلهود
ال��وط��ن��ي��ة ال���س��ي��م��ا امل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة إلجن���اح
أ�ع��م��ال امل���ؤمت��ر ال��ذي يوفر فر�صة كبرية للتعرف
ع��ل��ى امل�����س��ت��ج��دات العلمية يف ال��ع��ل��وم الكيمائية.
وي�شكل امل���ؤمت��ر بح�سب اللجنة الوطنية املنظمة
للم� ؤمتر فر�صة مهمة لتوثيق ال�صلة بني الباحثني
ال�شباب وطلبة الدرا�سات العليا وبني العلماء من
خمتلف دول العامل مبن فيهم احلائزون على جائزة

إ��ضاءات

نوبل و� إتاحة فر�صة االت�صال املبا�رش بينهم وبناء
ع�لاق��ات م�ستقبلية تفتح امل��ج��ال لتعزيز مكانتهم
العلمية.
ويتوقع املنظمون للم� ؤمتر م�شاركة حوايل ()100
عامل من دول العامل منهم ( )12عامل ًا من احلائزين
على ج��ائ��زة نوبل يف الكيمياء وال��ط��ب والفيزياء
� إ�ضافة � إىل م�شاركة ما يقارب ( )500م�شارك من
م� ؤ�س�سات �صناعية وطنية وطلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعات الأ ردنية.
ويت�ضمن برنامج امل���ؤمت��ر ال��ذي ي�ستمر خم�سة
أ�ي��ام جل�سات جتمع العلماء امل�شاركني يف امل� ؤمتر
بالباحثني وط��ل��ب��ة ال��درا���س��ات العليا وم�����س��� ؤويل
امل� ؤ�س�سات العلمية وال�صناعية � إ�ضافة � إىل عقد ور�ش
عمل مل�ساعدة الباحثني على تعزيز قدراتهم البحثية
.
يذكر �أن �صندوق دعم امل�شاريع العلمية يف ال�رشق
الأ و�سط ت�أ�س�س مببادرة ملكية عام  2008ويهدف
� إىل تعزيز التعاون العلمي ودعم امل�شاريع البحثية
يف الأ ردن واملنطقة.
ي�شار � إىل �أن �أ�ستاذ الكيمياء يف اجلامعة الدكتور
مو�سى الناظر ك��ان قد ت�سلم راي��ة عقد امل� ؤمتر يف
الأ ردن خالل م�شاركته يف �أعمال امل� ؤمتر العا�رش
الذي عقد يف الفلبني عام 2008م.

"م�ست�شفى اجلامعة"
يح�صل على �شهادة دولية
يف جودة اخلدمات الطبية
منها الع�رشات من املعايري.
و�أ�شار � إىل �أن امل��راج��ع واملعايري تت�ضمن جميع
جوانب اخلدمات الطبية والفندقية التي يقدمها
امل�ست�شفى للمر�ضى واملراجعني ،وكذلك الدواء
وامللفات الطبية للمر�ضى ،والأ مان ومنع العدوى.
ويراجع م�ست�شفى اجلامعة �سنويا زه��اء ()450
أ�ل����ف م��ري�����ض ،فيما ي��راج��ع��ه ي��وم��ي��ا ()2000
مري�ض ،فيما تبلغ ن�سبة ا إل���ش��غ��ال ( )%75وهي
م��ن �أعلى ال��ن�����س��ب ،بح�سب ال��دك��ت��ور ال��ق�����ض��اة.
وي�رشف ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة والفنية
والإداري��ة للمر�ضى ( )2250عامال  يف امل�ست�شفى،
من بينهم ( )150اخت�صا�صيا ا�ست�شاريا و()300
طبيب مقيم ،فيما تبلغ �سعة امل�ست�شفى ال�رسيرية
(� )600رسير.
على �صعيد مت�صل قال الدكتور الق�ضاة � إن موازنة
امل�ست�شفى لهذا العام بلغت ( )70مليون دينار،
وبعجز ( )6ماليني دينار ،وهو ما ن�سبته ()%50
من عجز ال�سنة املا�ضية ال��ذي بلغ ( )12مليون
دينار الفتا اىل �أن ن�سبة العجز لهذا العام من �أقل
الن�سب خالل ال�سنوات ال�سابقة الأ خرية.

معـــر�ض التوعيـــة مــن �أخطـــار الزالزل
يف "�أردنيــــة العقبــــــة"

اجلامعة  -افتتح يف حرم اجلامعة يف العقبة معر�ض
للتوعية من �أخطار الزالزل وكيفية احلد من �آثارها
يف الأ ردن.
وي�شكل املعر�ض فر�صة مهمة لن�رش املعرفة والوعي
بني طلبة اجلامعة واملجتمع املحلي مبا يتعلق بالزالزل
و�صوال لإيجاد بيئة �سليمة ت�سهم يف احلد من �أخطار
الزالزل واحلد من �آثارها ال�سلبية.
وت�ضمن املعر�ض جم�سمات ت�صور احلالة الزلزالية
يف الأ ردن وعر�ض �أفالم وثائقية ون�رشات ولوحات
� إر�شادية تثقيفية للتعامل مع الزلزال قبل حدوثه
وخالله وبعده.
و�شارك يف تنظيم املعر�ض ال��ذي ا�ستمر يومني � إىل
جانب كلية العلوم البحرية يف اجلامعة ،م� ؤ�س�سة
م�شاركة للدرا�سات والأ بحاث ،والوكالة ال�سوي�رسية
للتنمية والتعاون الدويل (.)SBC

مبنى كلية الإدارة والتمويل

إ��ضاءات



خيمة توعية مرورية يف "الأ ردنية"

موقع � إلكرتوين
خــا�ص بالتـــــ�أمني
ال�صحـــــي
اجلامعة � -أطلقت اجلامعة موقعا � إليكرتونيا
خ��ا���ص��ا ب��ال��ت أ���م�ين ال�����ص��ح��ي يف ال���راب���ع من
ني�سان.
وق��ال القائم ب�أعمال مدير الت�أمني ال�صحي
عمران الق�ضاة � إن املوقع يتيح للم�ستخدمني

جهد وطني متوا�صل للتوعية املرورية

اجلامعة  -افتتحت يف اجلامعة يف ال�سابع من
ني�سان "خيمة توعية مرورية" بالتعاون مع � إدارة
ال�سري املركزية.
وتهدف اخليمة ال��ت��ي �أقامتها دائ���رة الهيئات
الطالبية يف عمادة ���ش��� ؤون الطلبة � إىل التعريف
بحجم م�شكالت ح��وادث ال�سري و�إط�لاع زواره��ا
من الطلبة و�أع�ضاء الهيئتني الأ كادميية والإدارية
على �صور حلوادث ذهبت �ضحيتها �أرواح بريئة
على طرقات اململكة.
وا�شتملت اخليمة على توزيع كتيبات ومن�شورات
تو�ضح �أ�ساليب ال�سالمة املرورية على الطرقات.
ويف هذا ال�صدد �أكد مدير � إدارة ال�سري املركزية
العميد عدنان فريح �أن العامني املا�ضيني "�شهدا
انخفا�ض ًا ملمو�س ًا يف ح���وادث ال�سري" م�شددا
على �أهمية ن�رش التوعية املرورية بال�رشاكة مع

اجلامعة بهدف توفري بيئة مرورية �آمنة ومتميزة
على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
بدوره �أ�شار عميد �ش� ؤون الطلبة الدكتور عماد
�صالح � إىل اجلهود التي تبذلها � إدارة ال�سري يف
الت�صدي حل���وادث ال�سري ال��ت��ي ت�سبب خ�سائر
ب�رشية يف الأ رواح ،م�ستعر�ضا الن�شاطات التوعوية
التي تنظمها يف رحاب اجلامعة والتي "تعد �أداة
فاعلة   يف احلد من احلوادث املرورية".
ولفــــت ال��ق��ائ��م ب أ���ع��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ال مديــــــر دائــــــرة
الهيئــــات الطالبيـــــــة زيــــــــاد الغنميني � إىل اخلطة
اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها الدائرة للتعامل مع
ق�ضايا جمتمعية �أبرزهــــــــا احل��وادث املرورية،
م�����ش�ير ًا � إىل دور اجل�سم ال��ط�لاب��ي ال���ذي ي�شكل
قــــــوة فاعلـــــــــة بن�شـــــــــــر التوعيـــــــــة املرورية بني
�رشائح املجتمع.

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت أ���م�ين ال�صحي
واخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا م���ن ا���ش�تراك��ات
و� إ�ضافات �أو تعديل �أو � إلغاء الدرجات.
ويجيب املوقع على �أ�سئلة امل�ستخدمني كما
ي��وف��ر من���اذج م��ن ال��ت أ���م�ين ال�صحي وبع�ض
الإر�شادات للم�ؤمَّن عليهم �صحيا ،ف�ضال عن
الأ مور املالية والإداري��ة ذات ال�صلة بالت�أمنب
ال�صحي.
وتتيح اجلامعة للم�ستخدمني االط�لاع على
خدمات الت�أمني ال�صحي عرب الرابط
http://www.ju.edu.jo/offices/
healthinsurance/Home.aspx

خرباء و�أكادمييون يناق�شون �أثر التملح يف وادي الأ ردن
اجلامعة  -ا�ستطاع معهد البحوث والتدريب
والإر�شاد والتعليم الزراعي التابع للجامعة توفري
ا إلم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة للجمعية الأ ردن��ي��ة ملكافحة
الت�صحر وتنمية البادية يف يومها العلمي بعنوان
"التملح و�أثره يف الت�صحر يف وادي الأ ردن".
ووفق ًا لعميد املعهد الدكتور ر�ضا اخلوالدة ف� إن
�إق��ام��ة ه��ذه الفعالية يف مقر املعهد ت�أتي يف �إط��ار
اهتماماته بدعم الأ ن�شطة الزراعية التي تقوم بها
امل� ؤ�س�سات احلكومية وم� ؤ�س�سات املجتمع املدين
بهدف تنمية القطاع الزراعي الذي يعترب ركيزة
�أ�سا�سية من مرتكزات التنمية الوطنية ال�شاملة.
و�أ�شار � إىل املهام التي يقوم بها املعهد يف جمال
ت��دري��ب امل��زارع�ين و� إر���ش��اده��م ب��ال��ط��رق العلمية
ال�صحيحة للأ �ساليب الزراعية احلديثة.
ويف اجلل�سة االفتتاحية لليوم العلمي ال��ذي عقد

يف التا�سع والع�رشين من �آذار املا�ضي ثمن رئي�س
اجلمعية الدكتور عبد اللطيف عربيات الدور الذي
ت�ضطلع به اجلامعة مل�ساندة امل� ؤ�س�سات الزراعية
الوطنية ال �سيما � إعداد كوادر م� ؤهلة و� إتاحة فر�ص
التدريب يف كلية الزراعة واملعهد الزراعي يف الغور
الأ و�سط.
ولفت � إىل �أهمية موا�ضيع اليوم العلمي الذي ي�سلط
ال�ضوء على التملح و أ�ث��ره يف وادي الأ ردن الذي
يعترب م�صدر ًا مهم ًا يف الزراعات بكافة ا�أ�شكالها
و�أنواعها معرب ًا عن تقدير اجلمعية للجهود التي
بذلها املعهد لإجناح �أعمال اليوم العلمي.
وق��دم �أكادمييون وباحثون من املعهد الزراعي
واحتاد املزارعني الأ ردنيني و�سلطة وادي الأ ردن
واملركز الوطني للبحث والإر�شاد وجامعة العلوم
والتكنولوجيا �أوراق عمل مهمة تناولت واق��ع

ال��زراع��ة يف الأ ردن وامللوحة و أ�ث��ره��ا على الرتبة
وال��زراع��ة و أ�ث��ر امللوحة على � إنتاجية املحا�صيل
الزراعية والأ را�ضي املت�أثرة بامللوحة واملحا�صيل
املقاومة لها.
وناق�ش ال��ي��وم العلمي بحوثا ودرا���س��ات علمية
حول نوعية مياه الري وا�ستعماالتها وواقع �سد
الكرامة و�أثر ملوحته على مياه ري املزروعات يف
وادي الأ ردن.
و�أو���ص��ى امل�شاركون يف اليوم العلمي ب�رضورة
تكاتف اجلهود الوطنية حلماية الأ را�ضي الزراعية
م��ن ال��ت�����ص��ح��ر وال��ت��م��ل��ح وت��وج��ي��ه ال��ب��اح��ث�ين يف
اجلامعات الأ ردنية لإعداد درا�سات وبحوث علمية
تواجه م�شاكل التملح يف مياه ال��ري التي ت�سبب
زيادة رقعة الت�صحر يف منطقة وادي الأ ردن.

إ��ضاءات



موقـــــــــــع �إلكرتونــــــــــي للت�سجيــــل
بلغـــــات عامليــــــــة

اجلامعة � -أطلقت وح��دة القبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل يف اجلامعة موقعها
الإلكرتوين اجلديد بع�رش لغات عاملية
يف ال�سابع من ني�سان .
ويعترب ه��ذا املوقع الأ ول من نوعه
لوحدة القبول والت�سجيل حيث يوفر
اخلدمة ملت�صفحيه باللغات العربية
والإجنليزية والأ مل��ان��ي��ة والإيطالية

وا إل���س��ب��ان��ي��ة وال�ترك��ي��ة وال��رو���س��ي��ة
وال�صينية والكورية والفرن�سية.
ويحتوي املوقع على معلومات كافية
و���ش��ام��ل��ة ع��ن ال�برن��اجم�ين ال��ع��ادي
وامل����وازي و��ش�روط االل��ت��ح��اق بهما
بالإ�ضافة � إىل التخ�ص�صات والر�سوم
اجلامعية.
كما يت�ضمن ��شرح��ا واف��ي��ا للطلبة

العرب والأ جانب عن كيفية االلتحاق
للدار�سة يف كليات ومعاهد اجلامعة
املختلفة عن طريق الربنامج املوازي
�أو الدرا�سة اخلا�صة (احلرة) كطلبة
زائرين ملدة ف�صل درا�سي واحد �أو
�أكرث .
وي��ت�����ض��م��ن امل���وق���ع أ�ي�����ض��ا اخل��ط��ط
الدرا�سية وو�صف امل��واد باللغتني

العربية والإجنليزية املعتمدة حتى
ت��اري��خ��ه جل��م��ي��ع ال��ت��خ�����ص�����ص��ات يف
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة يف ع��م��ان والعقبة
بالإ�ضافة � إىل �رشح عن كيفية التحاق
حملة ال�شهادات اجلامعية املتو�سطة
(دبلوم كليات املجتمع ) بالتج�سري
يف اجلامعة يف ال�برن��اجم�ين ال��ع��ادي
واملوازي .

إ��صدارات

�صدور املجلد الرابع من �سل�سلة �أوقاف بالد ال�شام ..
وهذه املرة من لبنان

اجلامعة ��� -ص��در امل��ج��ل��د ال��راب��ع
عن �سل�سلة � إ�صدارات الأ وق���اف يف
بالد ال�شام منذ الفتح الإ�سالمي � إىل
نهاية القرن الع�رشين ،وه��ذه املرة
عن لبنان فيما �سبقه �صدور جملدات
تناولت الأ وق��اف يف الأ ردن و�سوريا
وفل�سطني خ�ضعت جميعها للتحكيم
وبلغ عدد �صفحاتها (�)2651صفحة
باللغتني العربية والإجنليزية.
وقال رئي�س جلنة تاريخ بالد ال�شام
ال��دك��ت��ور حممد ع��دن��ان البخيت � إن
هذه " رمبا املرة الأ وىل التي يتم فيها

تناول جوانب من تاريخ الأ وقاف يف
لبنان منذ مطلع العهد العثماين حتى
نهاية االنتداب الفرن�سي لكل املناطق
ولعموم الطوائف".
وي��ت��ن��اول جم��ل��د الأ وق�����اف يف لبنان
االوق�����اف الإ���س�لام��ي��ة مب���ا يف ذلك
�أوقاف املوحدين الدروز والأ وقاف
الأ رث���وذك�������س���ي���ة م��ث��ل �أوق������اف دي��ر
البلمند بالكورة و�أوقاف دير اليا�س
و�أوقاف الرهبانيات يف عهد الإمارة
ال�شهابية يف لبنان.
و�أ�ضاف الدكتور البخيت ،يف تقدميه
للكتاب ال���ذي يقع يف � 556صفحة
م���ن ال��ق��ط��ع امل��ت��و���س��ط� ،أن املجلد
ج��اء م�ساهمة من " ثلة من العلماء
الذين اعتمدوا امل�صادر الأ ولية من
ال�سجالت العثمانية مثل دفاتر الطابو
و أ�ق�ل�ام �أر�شيف ال��دول��ة العثمانية،
و�سجالت املحاكم ال�رشعية يف بريوت
وطرابل�س و�سجالت الأ ديرة".
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ال��ب��خ��ي��ت �أن عمل
ال��ب��اح��ث�ين مل ي��ق��ت����صر ع��ل��ى تتبع
الت�سل�سل التاريخي ملادة الوثائق يف

ن�شره � إعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ردنية
رئي�س التحرير  :كمال فريج
�سكرتري التحرير :لبنى العالوين

مظانها الأ �صلية بل بادر الباحثون
لتف�سري ظاهرة النمو على امل�ستوى
االجتماعي واالق��ت�����ص��ادي ،م�شريا
� إىل �أهمية دور الإعفاءات ال�رضائبية
وال��ر���س��وم ال��ت��ي نعمت ب��ه��ا بيوت
العبادة واملدار�س.
ويف هذا ال�صدد� ،أكد الدكتور البخيت
على امتياز متتع به هذا املجلد وهو "
درا�سة ظاهرة القانون والهوية على
�ضوء درا�سة بع�ض الوقفيات" .
وي��ر���ص��د امل��ج��ل��د ح��رك��ة ال��ع��م��ران
والأ وق��������اف ا إل����س�ل�ام���ي���ة يف بع�ض
النواحي اللبنانية يف القرن ال�ساد�س
ع�رش من خالل بع�ض دفاتر التحرير
العثمانية ودرا�سة حتليلية لأ وقاف
ع��ك��ار يف ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين ،ودور
الوقفيات يف تنمية املجتمع وتطوره
مقدما منوذجا من مدينة �صيدا يف
منت�صف القرن التا�سع ع�رش حتى
ن��ه��اي��ة ال��ق��رن ال��ع����شري��ن ،و أ�خ��ي�را
�سيا�سة االن��ت��داب الفرن�سي جتاه
الوقف يف لبنان.

الت�صوير الفوتوغرايف:

� إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

أالردن ـ عمـ ــان

تلفون - 5355000 :فاك�س5300426 :

اجتماعيات

،،،

ترقيــــــــات

مت��ت ترقية ال��دك��ت��ور �أني�س
�شطناوي من كلية الهند�سة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا � إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك.
مت��ت ترقية ال��دك��ت��ور حممد
احل��وراين من كلية العلوم
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهانـــــــــــي

أ�ق���ي���م ح��ف��ل زف����اف ال��زم��ي��ل
خملد البكر القائم ب�أعمال
رئ��ي�����س �شعبة امل��را���س��م يف
دائ��رة ا إلع�ل�ام والعالقات
العامة.

تعــــــــــــاز

انتقلت � إىل رح��م��ة اهلل تعاىل
���ش��ق��ي��ق��ة ال�����س��ي��د ح�����س��ام
ال��ن��ج��داوي م�ساعد مدير
وحدة ال�ش� ؤون املالية.
الت�صميم وا إلخراج الفني

