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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد  ❖ 464ت�شرين �أول  2010م ❖ �شوال 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

مندوبا عن جاللة امللكة رانيا العبد اهلل
الدكتور بدران يرعى فعاليات امل� ؤمتر الدويل
"حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية" يف "الأ ردنية"

�صـــــدور ا إلرادة املـلكـيــــــــة
ال�ساميــة بتعيـيـــن الدكتـــــور
الطـــويـ�سـي رئـيـ�ســـ ًا للجامعـة

من امل�ؤمتر

اجلامعــــــــة -عقدت يف اجلامعة يف احلادي
والع�شرين من �أيلول فعاليات امل�ؤمتر الدويل
بعنوان "حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية"
ال��ذي نظمته اجلامعة بالتعاون م��ع اجلمعية
الدولية للتنمية الإن�سانية والتمكني.
وهدف امل�ؤمتر الذي افتتحه رئي�س جمل�س
�أمناء املركز الوطني حلقوق الإن�سان الدكتور
عدنان ب��دران مندوبا عن جاللة امللكة رانيا

ال�ع�ب��د اهلل � إىل �إب� ��راز دور الأ ردن � إقليميا
وعامليا يف جمال تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان،
وتر�سيخ �آل �ي��ات التنمية الإن�سانية و�إح ��داث
الدمج والرتابط بينهما .و�أ�شار رئي�س اجلامعة
الدكتور عادل الطوي�سي يف افتتاح امل�ؤمتر � إىل
�أهمية حماور امل�ؤمتر التي ت�ؤكد التزام الأ ردن
بدعم وم�ساندة حقوق الإن�سان التي ت�أتي ترجمة
لتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
التتمة � ...ص6

اجلامعة� -صدرت الإرادة امللكية ال�سامية
بتعيني الدكتور عادل الطوي�سي رئي�سا للجامعة
الأ ردنية .وكان جمل�س التعليم العايل ن�سَّ ب يف
جل�سته التي عقدها يف اخلام�س ع�شر من �أيلول
بتعيني الدكتور عادل الطوي�سي رئي�سا للجامعة
الأ ردن �ي��ة وال��دك �ت��ورة روي ��دا املعايطة رئي�سة
للجامعة الها�شمية والدكتور اخليف الطراونة
رئي�سا جلامعة البلقاء التطبيقية .التتمة � ...ص7
يف هذا العدد،،،

الدكتور الطوي�سي يلتقي �أع�ضاء هيئة
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التدري�س و�إداريي "الأ ردنية"
اجل��ام �ع��ة -أ�ك��د رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي �أن لدى اجلامعة ر ؤ�ي��ة وخطة
ا�سرتاتيجية تتمثل يف جعلها �أول جامعة بحثية
يف الأ ردن.
و�أ�ضاف خالل لقائه �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات اجلامعة ومعاهدها العلمية يف الثاين

�أ.د .عادل الطوي�سي

والع�شرين من �أيلول �أن اجلامعة �سوف تقوم
بدعم هذه اخلطة بتجديد بنيتها التحتية يف
املكان والإن�سان ،خ�صو�ص ًا و�أن بع�ض مرافقها
م�ضى على ا�ستخدامها ( )48عام ًا منذ ت�أ�سي�س
اجلامعة عام .1962
التتمة � ...ص7
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تعليمات وقرارات



تعليمات جديدة ملنح درجة املاج�ستري يف ال�صحافة والإعالم احلديث
اجلامعة� -أ�صدر جمل�س عمداء اجلامعة
تعليمات جديدة ملنح درج��ة املاج�ستري يف
ال�صحافة وا إلع�ل�ام احلديث ال��ذي تطرحه
اجلامعة ومعهد ا إلع�ل�ام الأ ردين .ون�صت
التعليمات على �أن ي� ؤ�ل��ف يف معهد ا إلع�لام
الأ ردين ،يف ب��داي��ة ك��ل �سنة درا��س�ي��ة ،جلنة
�أكادميية برئا�سة عميد املعهد وع�ضوية عميد
كلية الدرا�سات العليا واثنني من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يختارهما العميد مم��ن تنطبق
عليهم �شروط التدري�س والإ�شراف .و�أ�شارت
� إىل �أن اللجنة تتوىل:
� إعالن قوائم �أ�سماء املقبولني يف الربنامج
والإر�شاد الأ كادميي لطلبة املاج�ستري و� إعداد
م���ش��روع اخل�ط��ة ال��درا��س�ي��ة وتنظيم ��ش��ؤون
االمتحان ال�شامل وت�شكيل جل��ان االمتحان
ال���ش��ام��ل وحت��دي��د امل��ج��االت ال �ت��ي ي�شملها
االمتحان ال�شامل واقرتاح املراجع والقراءات
ال�لازم��ة ل��ذل��ك وا إلع �ل�ان عنها قبل موعد
االم�ت�ح��ان بف�صل درا� �س��ي واح��د على الأ ق��ل
وو�ضع �آلية االمتحان ال�شامل وتعيني امل�شرفني
على م�شاريع التخرج وت�شكيل جلان مناق�شة
م�شاريع التخرج وحت��دي��د مواعيد املناق�شة
وت�شكيل جلنة ت�أديب الطلبة واعتماد نتائج
االمتحانات الف�صلية .وحددت التعليمات مدة
الدرا�سة ،بحيث بينت �أن ال�سنة الدرا�سية
لربنامج املاج�ستري يف ال�صحافة وا إلع�لام
احلديث تتكون م��ن ث�لاث��ة ف�صول درا�سية
مت�ساوية م��دة كل منها �ستة ع�شر �أ�سبوعاً،
وتكون مدة الدرا�سة (� )12شهر ًا مع الت�أكيد
على �أن ال��درا��س��ة يف املعهد باالنتظام و�أن
احل��د الأ ع �ل��ى لنيل درج ��ة املاج�ستري �ستة
ف�صول درا�سية .وحول متطلبات منح درجة
املاج�ستري ،بينت �أنها (� )33ساعة معتمدة
ب��ا إل��ض��اف��ة � إىل االم�ت�ح��ان ال�شامل ،ح�سب
اخلطة الدرا�سية التي تقرها جلنة اخلطة
الأ كادميية يف اجلامعة الأ ردنية ،بحيث على
الطالب اجتياز املواد الإجبارية بنجاح ،وهي

(� )30ساعة معتمدة ،وكذلك اجتياز املواد
االختيارية بنجاح ،وهي (� )3ساعات معتمدة
والنجاح يف االمتحان ال�شامل بعد � إنهاء ()24
�ساعة معتمدة بنجاح.
وا�شرتطت يف الطالب املتقدم لاللتحاق
يف برنامج املاج�ستري �أن يكون حا�ص ًال على
البكالوريو�س يف �أي ف��رع م��ن ف��روع املعرفة
بتقدير ال يقل عن «جيد» �أو ما يعادله من جامعة
تعرتف بها اجلامعة الأ ردنية ويثبت �أنه واظب
على ما ال يقل عن ( )%75من �ساعات الدوام
املطلوبة للح�صول على درجة البكالوريو�س.
ون�صت التعليمات على �أنه «يف حال عدم تعبئة
املقاعد املخ�ص�صة يجوز قبول م��ا ال يزيد
عن  %20من املقاعد املخ�ص�صة يف برنامج
املاج�ستري للحا�صلني على درج ��ة الدبلوم
العايل بتقدير ال يقل عن جيد جد ًا  .بالإ�ضافة
� إىل درجة البكالوريو�س بدرجة مقبول �شريطة
درا�سة ( )3مواد من مواد املاج�ستري خالل
الف�صل الأ ول لاللتحاق بالربنامج يحددها
املعهد وتكون موحدة جلميع الطلبة املتقدمني
لذلك الربنامج وجناحه يف كل مادة بعالمة
(ج )+ومبعدل تراكمي ال يقل عن ()3.00
نقاط لي�صبح طالب ًا نظامي ًا وحت�سب له يف حال
جناحه هذه املواد �ضمن املواد التي �أنهاها يف
خطته ،وما عدا ذلك عليه ترك املعهد.
وا�شرتطت يف هذه الفئة من الطلبة �أن
يكون الطالب حا�صال على عالمة ال تقل عن
( )400يف امتحان التوفل (� /)ITPأو عالمة
ال تقل عن (( 32يف امتحان (. )IBT
كما و�ضعت �شروطا خا�صة متثلت ب��أن
يكون الطالب متفرغ ًا للدرا�سة طيلة فرتة
الدرا�سة (ويلتزم بذلك خطيا وفق ًا لنموذج
املعهد لهذه الغاية من قبل املعهد) وتقدمي
ثالثة كتب تو�صية �أكادميية و�/أو مهنية .كما
أ���ش��ارت � إىل �إج��راء مفا�ضلة بني املتقدمني
بحيث يكون ( )%20للتقدير العام يف درجة
البكالوريو�س و( )%10إلف ��ادة ال�شخ�صية

ومثلها المتحان املعلومات العامة و()%20
المتحان التحرير العام ومثلها المتحان
حترير الأ خبار ال�صحافية و()%20المتحان
�شفوي.كما ت�ضمنت التعليمات �آليات قبول
الطلبة ومواد لتنظيم عمليات ت�أجيل الدرا�سة
واالن�سحاب و أ�خ��رى تتعلق باملواد والدرجات
واالمتحانات ،مبا فيها االمتحان ال�شامل.كما
ن�صت على ا إلج ��راءات الت�أديبية من �إن��ذار
�أكادميي وف�صل � إىل جانب مواد تتعلق مبنح
الدرجات.

ت�شكيالت بني مدراء املراكز
العلمية يف " الأ ردنية"
اجل ��ام� �ع ��ة -ق ��رر رئ �ي ����س اجل��ام�ع��ة
الدكتور عادل الطوي�سي � إجراء ت�شكيالت
بني م��دراء املراكز العلمية يف اجلامعة
وذلك على النحو التايل :
تكليف ال��دك �ت��ور أ�ح �م��د �شاب�سوغ
ال�ق�ي��ام ب� أ�ع�م��ال م��دي��ر امل��رك��ز الثقايف
ا إل� �س�لام��ي ،وت�ك�ل�ي��ف ال��دك �ت��ور ن��وف��ان
ال�سوارية القيام ب�أعمال مدير مركز
الوثائق واملخطوطات ،وتكليف الدكتورة
ع�ب�ير ال��ب��واب ال �ق �ي��ام ب � أ�ع �م��ال مدير
مركز حمدي منكو ،وتكليف الدكتورة
حما�سن اجلاغوب القيام ب�أعمال مدير
مركز درا�سات امل��ر�أة ،وتكليف الدكتور
ن��واف التل القيام ب�أعمال مدير مركز
ال��درا� �س��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وتكليف
الدكتور خ�ضر جودة القيام ب�أعمال مدير
مركز الدرا�سات والأ ب�ح��اث ال�صوتية،
وتكليف ال��دك�ت��ورة �سهى فتحي القيام
ب�أعمال مدير مركز اللغات ،وتكليف
الدكتور �أحمد ال�سالمية القيام ب�أعمال
مدير مركز الطاقة املتجددة ،وتكليف
الدكتور �سامح توفيق ال�شهابي القيام
ب� أ�ع�م��ال مدير مركز اال�ست�شارات يف
اجلامعة.

إ��ضاءات



الدكتور الزعبي يتفقد عملية ت�سجيل الطلبة اجلدد
اجل��ام �ع��ة -ج��ال ن��ائ��ب رئي�س اجلامعة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية الدكتور ب�شري الزعبي
على مراكز ت�سجيل الطلبة اجل��دد يف مبنى
عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة.
والتقى الدكتور الزعبي بعدد كبري من
الطلبة وهن�أهم مبنا�سبة قبولهم يف اجلامعة
وتبادل احلديث معهم ح��ول �آليات ومراحل
ت�سجيلهم التي تتم وفق برنامج �أعدته اجلامعة
خ�صي�ص ًا لهذه الغاية.
و أ�ع ��رب ع��ن ارت�ي��اح��ه ل�ل��إ ج��راءات التي
اتخذتها اللجان امل�شرفة على عملية الت�سجيل
وال�ت��ي تتم يف زم��ن قيا�سي م�شيد ًا يف هذا
ال�صدد بدور احتاد طلبة اجلامعة يف تقدمي
خدمة الإر�شاد لزمالئهم الطلبة اجلدد.
وح��ث الدكتور الزعبي اللجان امل�شرفة
والطلبة املتطوعني على تقدمي كافة املعلومات
للطلبة اجلدد حول �آليات الت�سجيل واملرافق
اجلامعية.
وعرب عدد كبري من الطلبة اجلدد و�أولياء
�أمورهم عن تقديرهم للت�سهيالت التي قدمت

الدكتور الزعبي يزور مراكز ت�سجيل الطلبة اجلدد

لهم �أثناء عملية الت�سجيل حيث �أعرب الطلبة
عن �سعادتهم بقبولهم يف اجلامعة والدرا�سة
فيها.
وكانت � إدارة اجلامعة قد �شكلت طواقم
� إداري ��ة متثل عمادة ��ش��ؤون الطلبة ووح��دات
القبول والت�سجيل وال�ش�ؤون املالية واخلدمات
امل�ساندة لتقدمي اخل��دم��ات املنا�سبة لطلبة

اجلامعة اجلدد لتمكينهم من الت�سجيل على
مواد الف�صل الدرا�سي الأ ول بي�سر و�سهولة.
من جهة ثانية �أعدت عمادة �ش�ؤون الطلبة
لا ال�ستقبال الطلبة اجل��دد
ب��رن��اجم� ًا ��ش��ام� ً
يت�ضمن لقاءات مع كبار امل�س�ؤولني يف اجلامعة
والتعرف على املرافق اجلامعية وامل�شاركة يف
ن�شاطات اجتماعية وريا�ضية خمتلفة.

وفد �أكادميي تايالندي يطلع على جتربة كلية متري�ض " الأ ردنية"
اجلامعة -اطلع وفد �أكادميي
ميثل كلية التمري�ض يف جامعة "
كون كني" التايلندية على جتربة كلية
التمري�ض يف اجلامعة يف ميادين
التعليم والبحث العلمي .
وقالت عميد كلية التمري�ض يف
اجلامعة الدكتورة � إنعام خلف خالل
لقائها الوفد التايالندي � إن الكلية
ا�ستطاعت �أن ت�سد احتياجات اململكة
جانب من اللقاء
من املمر�ضني امل�ؤهلني علمي ًا وفنياً.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�ضره ر�ؤ�ساء
و أ���ض��اف��ت �أن الكلية �ساهمت يف � إن�شاء
ب��رام��ج درا� �س �ي��ة متقدمة أ�ه�م�ه��ا ال�برن��ام��ج الأ ق�سام الأ كادميية يف الكلية تبادل املعلومات
الوطني دك�ت��وراه التمري�ض ال��ذي يعمل على حول الربامج واخلطط الدرا�سية يف اجلامعتني
تطوير املهنة وم��واك�ب��ة م�ستجداتها حملي ًا و�سبل فتح �آفاق م�ستقبلية للتعاون بينهما .
و أ��� �ش ��ار ال��وف��د ال �ت��اي�لان��دي ال���ذي �ضم
و� إقليميا ودولي ًا .

حما�ضرين وطلبة � إىل �أن التعليم
التمري�ضي يتطلب ت�ع��اون� ًا علمي ًا
وبحثي ًا بني كليات التمري�ض العاملية
ك��ون املهنة تتطلب ت�ضافر اجلهود
لتطوير تلك الكليات باعتبارها
ع��م��ود ًا ف �ق��ري � ًا م�ه�م� ًا يف ال�ق�ط��اع
ال�صحي .
و أ�ب ��دى ال��وف��د رغبته بالتعاون
مع كلية متري�ض الأ ردنية الن�سجام
مقوماتها مع متطلبات التعليم التمري�ضي
العاملي من حيث توافر كفاءات تدري�سية م�ؤهلة
وو�سائل تعليمية متقدمة � إىل جانب االهتمام
بالتدريب العملي امل�ي��داين يف امل�ست�شفيات
والذي يزود الطالب مبعلومات وخربات وافية
حول املعايري ال�صحيحة ملهنة التمري�ض .

إ��ضاءات



«الأ ردنية» تدعم جائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز
اجلامعة� -أنهت معلمات فائزات بجائزة
امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز �أعمال دورة
اللغة الإجنليزية يف كلية اللغات الأ جنبية باجلامعة
يف اخلام�س ع�شر من �آب املا�ضي.
وي� أ�ت��ي انعقاد ال ��دورة بح�سب عميد الكلية
ان�سجام ًا م��ع ت��وج�ه��ات اجل��ام�ع��ة ل��دع��م جهود
اجلائزة التي ترمي � إىل � إعداد معلمني متميزين
قادرين على حمل لواء التعليم يف الوطن العزيز.
و�أ�شار � إىل �أن اجلائزة تفتح املجال �أمام املعلمني
لتوظيف � إمكاناتهم وقدراتهم للنهو�ض بقطاع
التعليم الذي يحظى باهتمام ملكي يدعم امل�سرية

التنموية .و�أعربت املعلمات
امل���ش��ارك��ات يف ال� ��دورة عن
تقديرهن للجامعة على � إقامة
ه��ذه ال��دورة التي �ست�ساهم
يف زيادة معلوماتهن يف اللغة
ا إلجن �ل �ي��زي��ة .و��س�ل��م عميد
الكلية ال�شهادات للم�شاركات
يف الدورة ومتنى لهن املزيد
م� ��ن حت �ق �ي��ق ا إلجن� � � ��ازات
العلمية.

بدء املرحلة الثانية لت�شغيل مركز القلب يف
م�ست�شفى اجلامعة
اجلامعة -با�شر م�ست�شفى اجلامعة
تنفيذ �أعمال املرحلة الثانية من ت�شغيل
مركز القلب.
وب�ح���س��ب م��دي��ر ع ��ام امل�ست�شفى
الدكتور عبد الكرمي الق�ضاة ف�إن املركز
ال��ذي بلغت م�ساحته ا إلج�م��ال�ي��ة �ألفي
مرت مربع يت�سع حالي ًا لـ� 45سرير ًا منها
� 20سرير ًا للعناية ما ميكن املركز من
ا�ستقبال املر�ضى امل�ؤمنني.
ولفت الدكتور الق�ضاة يف ت�صريحات
�صحفية � إىل �أن املرحلة الأ وىل للمركز
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل
ا�شتملت على افتتاح ع�ي��ادات خارجية
ملر�ضى القلب جمهزة بالكامل ال�ستقبال
ومعاجلة وعمل كافة الإجراءات اخلا�صة
مبر�ض القلب.
وت��وق��ع ال��دك �ت��ور ال�ق���ض��اة �أن ت�ب��د أ�
املرحلة الثالثة خ�لال �شهرين بت�شغيل
جهازي ق�سطرة وغرفتي عمليات جلراحة
القلب وغرفة � إنعا�ش متكاملة.
وق��ال � إن امل��رك��ز ي�ضم ك ��ادر ًا طبيا
ا�ست�شاري ًا متخ�ص�ص ًا على �أعلى درجات

الت�أهيل التخ�ص�صية.
ووفق ًا للدكتور الق�ضاة ف�إن املركز
ي�ضم خم�سة ا�ست�شاريني باطنية يف
�أمرا�ض القلب وثالثة يف جراحه القلب
واخت�صا�صي قلب أ�ط�ف��ال ب��دوام كامل
�إ� �ض��اف��ة � إىل ع ��دد �آخ���ر م��ن الأ ط �ب��اء
اال� �س �ت �� �ش��اري�ين ب� ��دوام ج��زئ��ي وف��ري��ق
م�ساند من الأ طباء م�ساعدي االخت�صا�ص
وطاقم من املمر�ضني واملمر�ضات وفنيي
القلب من ذوي اخلربة والت�أهيل يف هذا
املجال.
وي�ضم امل��رك��ز أ�ح ��دث التجهيزات
اخلا�صة بالإجراءات التي تقدم للمر�ضى
م�ث��ل فح�ص اجل �ه��د وت�خ�ط�ي��ط القلب
وت�صويره عن طريق املريء وغريها من
الأ جهزة املتطورة واحلديثة.
ي�شار � إىل �أن ع��دد املر�ضى الذين
راجعوا عيادات �أمرا�ض القلب وجراحته
وال�صدر والأ وعية الدموية العام املا�ضي
بلغ ( )23266مري�ض ًا فيما راجع عيادات
قلب الأ طفال  1177طفالً.

جانب من الدورة

ن�����دوة يف اجل��ام��ع��ة
ح��������ول ال����ه����ج����رة
اجلامعة -عقدت يف اجلامعة ندوة
بعنوان بناء ال�ق��درات احلكومية وغري
احلكومية على � إدارة تدفقات الهجرة
العراقية و�ضمان حقوق املهاجرين يف
البلدان املت�أثرة ب�أزمة النزوح اجلارية
بالتعاون م��ع املنظمة الدولية للهجرة
(.)IOM
وجاءت الندوة التي ا�ستمرت يومني
يف �إط��ار ا�ستكمال التعاون بني برنامج
ح �ق��وق ا إلن �� �س��ان وال�ت�ن�م�ي��ة ا إلن���س��ان�ي��ة
واملنظمات الدولية املختلفة خ�صو�صا
املنظمة الدولية للهجرة( ،)IOMو�سعيا
لإ�شراك الطلبة يف الن�شاطات .وت�ضمنت
الندوة التعريف ب�أ�س�س � إدارة الهجرة
وعر�ضا لأ ه��م ا إلجن���ازات ومنها دليل
وا�ضعي ال�سيا�سات والعاملني يف جمال
الهجرة والقانون الدويل للهجرة وتطوير
ت�شريعات الهجرة.

إ��ضاءات



احتاد طلبة "الأ ردنية" يوزع احلقائب املدر�سية على طلبة يف لواء ذيبان
اجل��ام�ع��ة -أ�ط�ل��ق احت��اد طلبة
اجلامعة يف ال�ساد�س ع�شر من �أيلول
ح�م�ل��ة ل �ت��وزي��ع احل �ق��ائ��ب امل��در��س�ي��ة
واملواد القرطا�سية على طلبة املدار�س
يف لواء ذيبان.
وت�شكل هذه املبادرة التي ج�سدت
توا�صل وانفتاح اجلامعة على املجتمع
املحلي وت � ؤ�ك��د دع��م � إدارة اجلامعة
للأ ن�شطة اخلريية والتطوعية التي
ي �ق��وم ب�ه��ا االحت� ��اد خل��دم��ة �شرائح
وفئات املجتمع املختلفة.
و�أعرب نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري
الزعبي عن اعتزاز � إدارة اجلامعة باجلهود
التي يبذلها االحت��اد لرت�سيخ القيم واملبادئ
النبيلة ال �ت��ي تعمل ع�ل��ى ب �ن��اء اجل���س��ور مع

احتاد الطلبة وم�ساعدة طلبة املدار�س

م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي وتنميتها.
و�أكد على �أن هذه املبادرة ت�ؤكد مدى التزام
اجلامعة بر�ؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين
للدور الوطني ال��ذي تنه�ض به اجلامعات يف
العملية الرتبوية والتعليمية للعمل بروح الفريق

ق�سم الأ مرا�ض اجللدية يف م�ست�شفى اجلامعة يدخل
تقنية العالج اجللدي با�ستخدام الليزر

مبنى م�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية

اجلامعة� -أدخل ق�سم الأ مرا�ض اجللدية يف
م�ست�شفى اجلامعة تقنية العالج بالليزر .وجاءت
هذه اخلطوة متزامنة مع ح�صول عدد من �أطباء
الق�سم على �شهادة البورد الأ مريكي يف جراحة
الليزر حيث ح�صل كل من الدكتور ليث عكا�ش
ا�ست�شاري الأ م��را���ض اجللدية وج��راح��ة اجللد
رئي�س �شعبة الأ م��را���ض اجللدية يف م�ست�شفى
اجلامعة وال��دك�ت��ورة دان��ا ب��دران م�ساعد بحث
وتدري�س لأ غرا�ض الإيفاد على البورد الأ مريكي يف
جراحة الليزر  .يخت�ص هذا البورد يف العالجات
التجميلية واجلراحية با�ستخدام الليزر ،وي�ستفاد
م��ن � إدخ���ال ه��ذه التقنية يف معاجلة ع��دد من

الأ مرا�ض اجللدية املختلفة ،كما �أن هذا البورد
ي�ؤهل حامله للعمل يف جمال �أجهزة الليزر مبهنية
عالية وتخ�ص�صية متفردة ومبا يتنا�سب ويتفق مع
�شروط ال�سالمة الواجب توّفرها عند م�ستخدمي
ه��ذه الأ ج�ه��زة ،خا�صة يف ظل انت�شار ا�ستعمال
هذه الأ جهزة الطبية من قبل غري الأ طباء وغري
املخت�صني يف هذا املجال.
جتدر الإ�شارة � إىل �أن �شعبة الأ مرا�ض اجللدية
يف م�ست�شفى اجلامعة با�شرت العمل منذ �شهر
ني�سان املا�ضي بعدد من الأ جهزة التي متثل �أحدث
التقنيات العلمية والطبية والتي تعنى بعالج عدد
من الأ مرا�ض اجللدية املختلفة وجتميل اجللد.

الواحد.
بدوره �أ�شار رئي�س االحتاد معتز
ال�سعود � إىل �أن احلملة ت�ستهدف
ط�ل�ب��ة امل ��دار� ��س يف امل �ن��اط��ق ذات
ال �ظ��روف اخلا�صة يف ل��واء ذيبان
مبين ًا �أن احلملة ت�شمل توزيع حوايل
أ�ل��ف حقيبة مدر�سية وم�ستلزمات
ومواد قرطا�سية حلوايل �ألفي طالب
وطالبة.
و أ�ك��د �أن االحت��اد ي�ضع يف �سلم
�أول��وي��ات��ه ال�ت�ع��اون م��ع امل� ؤ���س���س��ات الرتبوية
مثمن ًا يف ه��ذا ال���ص��دد م�ضامني الر�سالة
امللكية ال�سامية التي وجهها جاللة امللك عبد
اهلل الثاين للأ �سرة الرتبوية وطلبة املدار�س
مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد.

ان��ف��ت��اح "الأ ردن���ي���ة"
على القطاع اخلا�ص
اجلامعة -وقعت اجلامعة و�شركة
ال �ن��ور خل��دم��ات البيئة وال �ط��اق��ة على
مذكرة تفاهم للتعاون بني اجلانبني يف
جماالت تر�شيد ا�ستهالك الطاقة .ووقع
املذكرة نيابة عن اجلامعة مدير مركز
الطاقة الدكتور �أحمد ال�سالمية وعن
ال�شركة مديرها العام املهند�س �أ�سعد
زعيرت.
وه ��دف ��ت امل ��ذك ��رة وف� ��ق ال��دك �ت��ور
ال�سالمية � إىل التعاون يف ميادين � إدارة
وت�ق�ي�ي��م ا آلث � ��ار ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ن��اجت��ة عن
ا�ستهالك الطاقة وتطبيقات الطاقة
امل �ت �ج��ددة .وت�ت�م�ث��ل جم ��االت ال�ت�ع��اون
مبوجب املذكرة بتقدمي اخلدمات الفنية
واال�ست�شارية و�إع��داد م�شاريع تطبيقية
ودرا�سات دورات تدريبية.
و�أعرب زعيرت عن �سعادته بالتعاون
مع اجلامعة التي ترتاكم فيها اخلربات
العلمية يف امليادين الهند�سية املختلفة.

تتمات



مندوبا عن جاللة امللكة رانيا العبد اهلل

الدكتور بدران يرعى فعاليات امل� ؤمتر الدويل "حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية" يف "الأ ردنية"
ولفت الدكتور الطوي�سي � إىل الدعم الذي
قدمته جاللة امللكة رانيا العبد اهلل لربنامج
ماج�ستري حقوق الإن�سان يف اجلامعة الذي يعترب
حمطة م�ضيئة يف م�سرية اجلامعة حيث �أ�صبح
ي�ستقطب طالبا و�أ�ساتذة من جميع �أنحاء دول
العامل.
و�أكد �أهمية اختيار"الأ ردنية" لعقد امل�ؤمتر
يف رح��اب�ه��ا م�شيدا ب��اجل�ه��ود ال�ت��ي ت�ق��وم بها
اجلمعية الدولية للتنمية الإن�سانية والتمكني يف
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان � إذ تعترب �أ�سا�سا يف
التنمية الإن�سانية .
ب��دوره أ�ك��د املفو�ض العام للمركز الوطني
حل �ق��وق ا إلن �� �س��ان ال��دك �ت��ور حم��ي ال��دي��ن ت��وق
�أهمية ربط التنمية مبفهومها الوا�سع باجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية والبيئية
مو�ضحا �أن الإن�سان هو الأ �سا�س يف � إدارة موارد
التنمية بجميع �أ�شكالها.
و�أ�ضاف الدكتور توق �أن العامل حقق تقدما
ومنوا ملمو�سا بعد � إقرار اال�سرتاتيجية التنموية
التي �أقرتها الأ مم املتحدة عام  2000الفتا � إىل
تدين م�ستوى الفقر عامليا وحتقيق امل�ساواة بني
ا إلن��اث وال��ذك��ور خ�صو�صا يف جمال التعليم
وتقدمي الرعاية ال�صحية.
و�أكد على �ضرورة � إيجاد نظام ق�ضائي فعال
يعمل ب�صورة م�ستقلة م�ؤكدا �أهمية التو�سع يف
� إن�شاء امل��دار���س واجل��ام�ع��ات لتعزيز �شمولية
التعليم الذي ي�ساعد يف حت�سني حياة الب�شرية
اجتماعيا وتربوي ًا و�صحيا واقت�صاديا.
وث �م��ن رئ�ي����س اجلمعية ال��دول �ي��ة للتنمية
الإن�سانية الدكتور" كا�شيك با�سو" جهود جاللة
امللكة رانيا العبد اهلل يف دعم ميادين حقوق
الإن�سان حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا م�شري ًا � إىل �أهمية
حقوق الطفل واملر�أة ورفع املعاناة عن الأ طفال
يف العامل واملحافظة على حقوقهم .
وقال � إن جوهر التنمية الب�شرية االت�صال
والتوا�صل بني الفكرة ومنهجية التفكري العلمي
م � ؤ�ك��دا �أن ب�ن��اء ال �ق��درات يعتمد على القوة
الب�شرية لتحقيق ح�ي��اة ك��رمي��ة ل�ل��أ ف��راد يف
املجتمعات الإن�سانية.
وق��ال رئي�س اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر

الدكتور زيد عيادات � إن امل�ؤمتر جاء ان�سجام ًا
مع ر ؤ�ي��ة جاللة امللك عبد اهلل الثاين وجاللة
امللكة رانيا العبد اهلل بخ�صو�ص دع��م جهود
البحث العلمي والتطبيق العملي لق�ضايا حقوق
الإن�سان وم�سائل التنمية الإن�سانية.
و أ����ض��اف �أن امل � ؤ�مت��ر ال ��ذي يعترب الأ ول
م��ن ن��وع��ه يف امل�ن�ط�ق��ة يعك�س ت��وج��ه الأ ردن
باعتباره بلد ًا رائد ًا على جميع ال�صعد املحلية
والإقليمية والدولية يف احرتام حقوق الإن�سان
وتعزيز الكرامة الإن�سانية ال �سيما و�أن امل�ؤمتر
من امل� ؤ�مت��رات املهمة التي تعقد على امل�ستوى
العاملي.
و�أ�شار � إىل �أن الهدف من التنمية لي�س جمع
ال �ث�روات امل��ال�ي��ة ب��ل حت�سني م�ستوى احل�ي��اة
الكرمية للب�شرية والظروف املعي�شية للإ ن�سان
م��ن خ�ل�ال ت� أ�ه�ي�ل��ه وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ق��درات��ه.
ولفت الدكتور عيادات � إىل �أن اجلامعة فازت
با�ست�ضافة �أعمال امل�ؤمتر بعد �أن تناف�ست مع
جامعة "�أك�سفورد" الربيطانية ملا حققه الأ ردن
م��ن �إجن ��ازات ب��ارزة يف جم��ال ق�ضايا حقوق
الإن�سان وللمكانة العلمية املتميزة لها ف�ض ًال
عن متيز برنامج حقوق الإن�سان على م�ستوى
املنطقة.
وق��ال � إن امل� ؤ�مت��ر ال��ذي ا�ستمر ثالثة أ�ي��ام
يت�ضمن حم��اور مهمة مرتبطة بن�شر وتدعيم
ث�ق��اف��ة ح �ق��وق ا إلن �� �س��ان والتنمية الإن�سانية
وق�ضايا الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية
وق�ضايا احلاكمية الر�شيدة و�سيا�سات التنمية
� إ�ضافة � إىل ق�ضايا العدالة والكرامة الإن�سانية
واالحرتام املتبادل.
و�أ�شار الدكتور نا�صر طهبوب الأ �ستاذ يف
كلية الدرا�سات الدولية يف اجلامعة � إىل �أن
امل�ؤمتر يعترب مك�سبا للأ ردن وللجامعة مل�شاركة
علماء ومفكرين عامليني ما ينعك�س � إيجابيا على
اجلهود الوطنية يف البحث العلمي املتعلق بحقوق
الإن�سان والتنمية الإن�سانية.
و أ�ك ��د ال��دك�ت��ور طهبوب �أن الأ ردن أ�جن��ز
حزمة م��ن الت�شريعات املهمة خ�لال الأ ع��وام
املا�ضية تتعلق بحقوق الإن�سان .و�أو�ضح التزام
الأ ردن باملواثيق واملعاهدات الدولية والتزامه

ب�صون وحماية حقوق الإن�سان وتعزيز الكرامة
الإن�سانية .و�أجمع باحثون ومفكرون و�أكادمييون
عامليّون على �أن الأ ردن بلد ح�ضاري متقدم يف
جم��االت حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية.
و أ�ك��دوا �أن الأ ردن يعترب أ�من��وذج��ا يف املنطقة
للت�صدي للم�شكالت والتحديات يف هذا الإطار
وحماولة معاجلتها.
و�أثنت الدكتورة " دايان ال�سن" من جامعة
ا�سك�س" الربيطانية على اجلهود التي بذلتها
"الأ ردنية" ال�ست�ضافة �أعمال امل�ؤمتر الذي ي�ؤ�شر
� إىل مدى اهتمام الأ ردن ب�شكل عام واجلامعة
ب�شكل خا�ص بالتنمية الإن�سانية وحقوق الإن�سان.
وو�صفت " جايا كن�شوماكار" الهندية اجلن�سية
واملتخ�ص�صة باالقت�صاد الريا�ضي يف جامعة
جنيف �أن امل�ؤمتر يعك�س عمق ًا علمي ًا وهو من
املوا�ضيع املهمة عاملي ًا م�ؤكدة �أن الأ ردن خطا
خطوات ملمو�سة على �صعيد �إق��رار ت�شريعات
متطورة تتعلق بحقوق الإن�سان.
بيد �أن " با�سكول مورو" الأ �ستاذ يف جامعة
روم��ا ا إلي�ط��ال�ي��ة أ�ع ��رب ع��ن �سعادته ب��زي��ارة
اجلامعة الأ ردن �ي��ة وامل�شاركة يف ه��ذا امل�ؤمتر
ال��ذي ميثل فر�صة للتعرف على ا إلم�ك��ان��ات
الأ ردنية يف هذا املجال وقال � إن الأ ردن ملتزم
ب�شدة يف ميادين حقوق الإن�سان التي �أقرتها
الأ عراف الدولية.
و أ���ش��ادت كل من الدكتورة "دي��ان ايبارا"
أ�� �س �ت��اذة ع�ل��م الفل�سفة يف ج��ام�ع��ة املك�سيك
والدكتورة "ماريا نوما�سو" من جامعة تورينو
الإيطالية باخلربات التي تتمتع بها اجلامعة
يف تنظيم امل�ؤمترات العاملية و�أكدتا على �أهمية
موا�ضيع امل�ؤمتر وال��دور الذي لعبه الأ ردن يف
�إجن��اح �أعماله .وخ�لال حفل تكرميي �أقامته
اجلامعة للم�شاركني يف امل� ؤ�مت��ر قدمت فرقة
وك ��ورال اجلامعة ف�ق��رات فنية ا�شتملت على
�أداء جماعي يف الأ غ��اين والأ ه��ازي��ج ال�شعبية
امل�ستوحاة من الرتاث الأ ردين العربي الأ �صيل.
وت�ضمن برنامج امل � ؤ�مت��ر مناق�شة وبحث
( )250ورقة علمية حمكمة خالل ( )42جل�سة
عمل مب�شاركة �أكرث من (� )400شخ�صية عاملية
منهم علماء من حملة جوائز نوبل و�أكادمييون
من جامعات عريقة عاملي ًا .

تتمات



�صدور ا إلرادة امللكية ال�سامية بتعيني الدكتور الطـــوي�سي رئي�س ًا للجامعة
يذكر �أن الدكتور الطوي�سي وزي��ر الثقافة
الأ �سبق �شغل العديد من املنا�صب كان �آخرها
�أمين ًا عام ًا للمجل�س الأ على للعلوم والتكنولوجيا،
وقبلها رئي�س ًا م�ؤ�س�س ًا لعدد من امل�ؤ�س�سات الوطنية
كانت �أولها جامعة احل�سني بن طالل ومن ثم
اللجنة الت�أ�سي�سية للجامعة الأ ملانية الأ ردنية،
ثم رئي�س ًا م�ؤ�س�س ًا ملدينة احل�سن العلمية و�سبق
�أن �شغل منا�صب الأ م�ين العام ل��وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ورئي�س جامعة �آل البيت
وعميد ًا لكلية نزوى الفنية ال�صناعية ب�سلطنة
عُ مان .وكان الدكتور الطوي�سي قد بد أ� حياته
الأ كادميية �أ�ستاذ ًا للغويات يف جامعة م�ؤتة يف
�سني ت�أ�سي�سها الأ وىل وتقلد فيها العديد من
املنا�صب الأ كادميية والإدارية ،من رئا�سة ق�سم
اللغة الإجنليزية � إىل عميد كلية الآداب � ،إىل
عميد �ش�ؤون الطلبة فم�ساعدا للرئي�س ل�ش�ؤون

التطوير .وكانت بدايات احلياة العملية للدكتور
الطوي�سي معلم ًا يف وزارة الرتبية والتعليم
وم�ترج�م� ًا يف �إح��دى ال�شركات الأ مريكية يف
اململكة العربية ال�سعودية .والدكتور الطوي�سي
أ�ح��د خريجي الأ ردن�ي��ة التي يعود � إليها رئي�س ًا
ال �ي��وم وذل��ك ب��درج��ة البكالوريو�س يف اللغة
الإجنليزية و�آداب �ه��ا ،كما ح�صل على درج��ة
امل��اج���س�ت�ير يف ال �ل �غ��وي��ات م��ن ج��ام �ع��ة والي��ة
ميت�شغان ع��ام  ،1984ودرج ��ة ال��دك �ت��وراه يف
اللغويات �أي�ضا من جامعة ميت�شغان� /آن �آربر يف
الواليات املتحدة الأ مريكية عام  .1987ويف عام
 2007التحق الدكتور الطوي�سي ب��دورة خا�صة
للقياديني يف كلية جون كندي للإ دارة احلكومية
يف جامعة هارفارد ال�شهرية يف الواليات املتحدة
الأ مريكية حول املهارات الأ �سا�سية احلكومية
ال�لازم��ة للقرن ال��واح��د والع�شرين يف جمال

قيادة و� إدامة امل�ؤ�س�سات الإبداعية م�ستفيد ًا من
�أحد املقاعد املُخ�ص�صة من تلك الكلية جلاللة
امللكة رانيا العبد اهلل.
و�شارك خالل م�سريته العلمية يف رئا�سة
�أو ع�ضوية م��ا ي��زي��د ع��ن ( )300جمل�س �أو
جل�ن��ة علمية و� إداري � ��ة وف�ن�ي��ة .ن�شر ال��دك�ت��ور
الطوي�سي �أكرث من ثالثني بحث ًا علميا يف جمال
تخ�ص�صه الأ ك��ادمي��ي ،والع�شرات من �أوراق
العمل واملحا�ضرات يف امل� ؤ�مت��رات واللقاءات
الوطنية والإقليمية والدولية .و�أدرج ا�سمه يف
مو�سوعة "مَ ��نْ ه��و" العاملية ك��واح��د م��ن املئة
امل�شاهري يف علم اللغويات لعام  .1993يحمل
الدكتور الطوي�سي و�سام اال�ستقالل من الدرجة
الأ وىل تقدير ًا من جاللة امللك عبد اهلل الثاين
بن احل�سني املعظم جلهوده يف ت�أ�سي�س جامعة
احل�سني بن طالل خالل الأ عوام .2004-1999

الدكتور الطوي�سي يلتقي �أع�ضــــاء هــيئــــــة التــدريـ�س و�إداريي "الأ ردنية"
وك�شف الدكتور الطوي�سي �أن من �أولويات
اجلامعة �أي�ضا احلد من نزف الأ دمغة وهجرة
�أع�ضاء هيئة التدري�س م�شدد ًا يف هذا ال�صدد
على توجه اجلامعة إلق��رار حوافز وخلق بيئة
منا�سبة ملنع هجرة العقول واخلربات الأ ردنية
التي ت� ؤ�ث��ر على م�ستويات التنمية الوطنية .
ودعا الدكتور الطوي�سي �أع�ضاء هيئة التدري�س
� إىل �إي�ل�اء ال�ط��ال��ب اجل��ام�ع��ي أ�ه�م�ي��ة خا�صة
باعتباره املحور الأ �سا�سي يف العملية التعليمية
م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق على �ضرورة تفعيل الإر�شاد
الأ ك��ادمي��ي بحل جميع العقبات ال�ت��ي تواجه
الطلبة يف درا�ساتهم الأ كادميية والبحثية.
وعلى �صعيد مت�صل التقى الدكتور الطوي�سي
يف الثالث والع�شرين من �أيلول املا�ضي �أع�ضاء
الهيئة الإداري� ��ة و أ�ك��د �أهمية تطوير الإدارة
اجلامعية لتح�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة
لطلبة اجلامعة.
و�أ�شار � إىل املهام وامل�س�ؤوليات التي ي�ضطلع
بها � إداري ��و اجلامعة لدعم م�سريتها العلمية

الرئي�س الطوي�سي متحدث ًا لأ �سرة اجلامعة

والبحثية والثقافية الف�ت� ًا � إىل �أن ل��دى � إدارة
اجلامعة خطط ًا وبرامج مو�سعة لتطوير العمل
الإداري مب��ا يتنا�سب م��ع متطلبات املرحلة
القادمة.
وحدد الدكتور الطوي�سي جملة من �أولويات
اجلامعة لتنفيذها منها الرتكيز على البحث
العلمي واخلربات الب�شرية ودعمها لتظل رافد ًا

مهم ًا من رواف��د العملية التدري�سية يف كليات
ومعاهد اجلامعة العلمية .
وقدم �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتدري�سية
التهنئة لرئي�س اجلامعة مبنا�سبة �صدور الإرادة
امللكية ال�سامية بتعيينه رئي�س ًا للجامعة معربني
ع��ن أ�م�ل�ه��م يف �أن ت��وا��ص��ل اجل��ام�ع��ة حتقيق
اجنازاتها خلدمة الوطن العزيز و�أبنائه.

إ��صدادات



عدد جديد من املجلة الأ ردنية يف العلوم الزراعية
ا�ستخدام ال�شعري والنخالة املخف�ض حتللهما
داخ��ل الكر�ش يف �إن�ت��اج احلليب وتركيبه يف
النعاج العوا�سية حتت ظروف املرعى.
وق��دم الباحثان ح��امت �صالح وزاي��د عبد
الرحمن بحثا بعنوان ت�أثري فيتامني  Cو E
وم�ستخل�ص بذور العنب يف تركيب الأ حما�ض
الدهنية وثباتية الدهن يف الع�ضلة الطويلة
الظهرية ودهن حتت اجللد يف ذبائح الأ غنام
العوا�سية خالل اخلزن املربد.
وقدم الباحث حممد البدور بحثا بعنوان
ا��س�ت�خ��دام التحليل امل��ايل لتقييم الأ من��اط
الإداري��ة املتبعة يف � إدارة م��زارع البندورة يف
الأ غوار اجلنوبية للأ ردن.
ف �ي �م��ا ق��دم��ت ب �ح��وث أ�خ � ��رى يف ال�ل�غ��ة
االجنليزية.

اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي
يف اجلامعة العدد الثاين من املجلد ال�ساد�س
من املجلة الأ ردنية يف العلوم الزراعية والتي
ير�أ�س حتريرها الدكتور حممود دويري .وجاء
العدد م�شتمال على جمموعة من الدرا�سات
والبحوث يف جمال العلوم الزراعية باللغتني
العربية واالجنليزية.
ق��دم الباحث حممد بطحة بحثا بعنوان
ت�أثري امل�سطح الورقي يف جتذير ومنو العقل
الغ�ضة لليمون الأ �ضاليا� ،صنف ماير.
وق��دم كل من الباحثني حممد اخلزنوي
وحممد حجاز ومروان الدم�شقي بحثا بعنوان
ثباتية متبقيات مبيد ال��دامي�ث��وات يف ثمار
الزيتون حتت الظروف احلقلية.
وت� �ن ��اول ال �ب��اح��ث م�ظ�ف��ر ق��ا� �س��م ت � أ�ث�ير

اجتماعيات،،،

عدد جديد من املجلة الأ ردنية
للعلوم االجتماعية

اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي
يف اجلامعة العدد الثاين من املجلد الثالث من
املجلة الأ ردنية للعلوم االجتماعية والتي ير�أ�س
حتريرها الدكتور �سلمان ال�ب��دور .وج��اء العدد
م�شتمال على جمموعة من الدرا�سات والبحوث يف
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإ عالم والعالقات العامة .اجلامعة الأ ردنية

رئي�س التحرير :كمال فريج
حترير :وفاء عو�ض

v

جمال العلوم االجتماعية.
قدمت الباحثتان �صفاء ال�شويحات ولبنى
عكرو�ش بحثا بعنوان م�سببات العنف الطالبي
يف اجلامعات الأ ردنية.
وقدم الباحث مروان الزعبي بحثا بعنوان
تطوير �صورة �أردنية ملقيا�س "وور" وزمالئه
لقيا�س الر�ضا الوظيفي.
ك �م��ا ت� �ن���اول ع �ل��ي أ�ب�� ��و � �س �ل �ي��م ال� ��دور
اجليومورفولوجي للخ�صائ�ص املورفومرتية
والت�صريف املائي يف الناجت الر�سوبي لوادي
الوالة.
فيما قدمت كل من الباحثتني �أمل اخلاروف
و� إميان احل�سني جتربة املر�أة الأ ردنية املر�شحة
لالنتخابات النيابية لعام .2007
وقدم كل من الباحثني عبد اهلل الزهراين
وحممد بني يون�س �سمات ال�شخ�صية املميزة
ل�ل��أ ف ��راد امل���ص��اب�ين ببع�ض اال� �ض �ط��راب��ات
النف�سية مبنطقة الباحة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

v

ترقيــــات

متت ترقية الدكتور راتب �صوي�ص من كلية
الأ عمال � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور �أحمد البطاينة من كلية الطب
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

v

v

v

رزق ال�سيد عي�سى اخلراب�شة املوظف يف
العطاءات املركزية مبولود �أ�سماه "يو�سف".
رزق ال�سيد بكر �أبو ح�سان املوظف يف دائرة الأ من
اجلامعي مبولودتني �أ�سماهما "لني وليان".
رزقت ال�سيدة خولة مرجي املوظفة يف كلية
احلقوق مبولودة �أ�سمتها "ليان".

تــعـــــــــاز

v

v

v

v

v

انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الفا�ضلة رند
حممود ذياب من دائرة القبول والت�سجيل /
العقبة.
اانتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل زوج ال�سيدة فريال
الفرح من كلية الآداب.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيدة � إخال�ص
�صوي�ص املوظفة من كلية الدرا�سات الدولية.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور م�ؤيد
�أحمد من كلية التمري�ض.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيدة � إميان
اجلالد من كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات.
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