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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد  ❖ 465ت�شرين �أول  2010م ❖ ذو القعدة 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

«ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة
برعاية ملكية �سامية
امل� ؤمتر الأ وروبي الآ �سيوي احلادي ع�شر يف العلوم الكيميائية يف ب���ل��اد ال�������ش���ام»
ن�����دوة يف الأ ردن���ي���ة

من امل�ؤمتر

اجلامعــــــــة -جرت يف مركز امللك احل�سني
ابن طالل للم�ؤمترات يف البحر امليت يف ال�ساد�س
م��ن ت�شرين الأ ول فعاليات امل� ؤ�مت��ر الأ وروب ��ي
الآ�سيوي احل��ادي ع�شر يف العلوم الكيميائية
ال ��ذي نظمته اجل��ام�ع��ة مب�شاركة علماء من
خمتلف دول العامل.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي

يف امل�ؤمتر ال��ذي افتتحه مندوب جاللة امللك
عبد اهلل الثاين وزي��ر التعليم العايل والبحث
العلمي الدكتور وليد املعاين � إن رعاية جاللة
امللك للم�ؤمتر دليل �آخر على الدعم املتوا�صل
وااللتزام امل�ستمر من القيادة الها�شمية نحو
تنمية امل ��وارد الإن�سانية الأ ردن �ي��ة م��ن خالل
التتمة � ...ص7
التعليم وامل�شروعات العلمية.

الأ ردنية :خدمة الإ ر�شاد الأ كادميي بوا�سطة االنرتنت

اجلامعة -نظمت كلية الدرا�ساتِ الدولي ِة
وال��دائ��رة الثقافية يف اجلامعة برعاية وزي��ر
الثقافة نبيه �شقم يف الثالث والع�شرين من �أيلول
املا�ضي ندوة بعنوان (الدولة الوطنية يف بالد
ال�شام :التكوين وامل�سار وامل�صائر) .
ا�ستهل الوزير �شقم الندوة بقوله � إن مفهوم
(الدولة) من �أكرث املفاهيم � إ�شكالية يف الفكر
ال�سيا�سي العربي احلديث واملعا�صر مبينا �أنه
على ال��رغ��م مم��ا يبذله املفكرون ال�ع��رب من
حم��اوالت معرفية ل�شرح مفهوم ال��دول��ة ،فقد
�شهد حقال التاريخ والفكر ال�سيا�سي العديد
من امل�شروعات البحثية واجلهود التي حاولت
تقريب املفهوم � إىل الثقافة العربية ،وظهرت
عدة م�صطلحات ومفاهيم حيال الدولة.
و�أ�ضاف �أن الدولة كم�شروع �سيا�سي ظهرت
يف �أدبيات الفكر ال�سيا�سي العربي والإ�سالمي
احلديث واملعا�صر وكان لكل تيار ت�صوره اخلا�ص
التتمة � ...ص8
لنوع الدولة املطلوب قيامها.
يف هذا العدد،،،
 vال ��دك �ت ��ور ال �ط��وي �� �س��ي ي�ل�ت�ق��ي ال �� �س �ف�ير ال�ترك��ي
ووف ��د ج��ام�ع��ة ك��ول��وم�ب�ي��ا الأ م��ري �ك �ي��ة وامل�ست�شار
ال� �ث� �ق ��ايف ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي يف ع� � � � َّم � � ��ان�� � � �........ص2
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لقاء الدكتور الطوي�سي بامللحقني الثقافيني

اجل��ام�ع��ة� -أعلن رئي�س اجلامعة الدكتور
و�أ�ضاف خالل لقائه يف العا�شر من ت�شرين
عادل الطوي�سي عن توجه اجلامعة لتقدمي خدمة الأ ول عددا من امل�ست�شارين وامللحقني الثقافيني
الإر�شاد الأ كادميي بوا�سطة �شبكة «االنرتنت».
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الدكتور الطوي�سي يلتقي ال�سفري الرتكي
ووفد جامعة كولومبيا الأ مريكية وامل�ست�شار الثقايف الفرن�سي يف عمَّان

الدكتور الطوي�سي يلتقي بال�سفري الرتكي

اجلامعة -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي وال�سفري ال�ترك��ي يف عمان
الدكتور علي كوبرولو يف الثامن والع�شرين من
�أيلول املا�ضي تعزيز التعاون الأ ك��ادمي��ي بني
الأ ردنية واجلامعات الرتكية.
وعر�ض الدكتور الطوي�سي خ�لال اللقاء
اخل��دم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا الأ ردن� �ي ��ة للطلبة
الأ ت��راك ومنها احت�ضان اجلامعة  38طالبا
تركيا يدر�سون يف تخ�ص�صات �أ�صول الدين
وال�صيدلة وال�ل�غ��ات العربية وا إلجن�ل�ي��زي��ة
والأ مل��ان �ي��ة وع �ل��م ال�ن�ف����س ون �ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
وهند�سة احلا�سوب ،ف�ضال عن تدري�س نحو
 30طالب ًا تركي ًا يف املعهد الدويل لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
و �أ�شار � إىل �أن الأ ردن�ي��ة ا�ستقبلت بداية
العام احلايل  40طالبا يف برنامج بكالوريو�س
اللغة الرتكية والإجنليزية التابع لكلية اللغات
الأ جنبية.
اجلدير ذكره �أن الطرفني الأ ردين والرتكي
يكثفان من �أ�شكال التعاون الأ ك��ادمي��ي حيث
وقعت الأ ردنية مذكرات تفاهم مع ال�سفارة
الرتكية ب�ش�أن � إن�شاء برنامج بكالوريو�س يف
اللغة الرتكية والدرا�سات الثقافية الرتكية،

ف�ضال عن توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي
�أتاتورك وغ��ازي الرتكيتني .كما �أن الأ ردنية
ا��س�ت���ض��اف��ت يف ن �ي �� �س��ان امل��ا� �ض��ي م � ؤ�مت��را
ح��ول العالقات الرتكية العربية بني الأ م�س
واحلا�ضر ،ومن املقرر �أن يعقد امل�ؤمتر الثاين
عام  2011يف �أنقرة بالتعاون مع جامعة غازي
الرتكية.
م��ن جهته أ�ث �ن��ى ال�سفري ال�ترك��ي على
ال�سمعة الطيبة التي تتمتع بها الأ ردنية التي
تخرج كفاءات متميزة ترتك �أثرا � إيجابيا يف
جم��االت عملها يف معظم دول العامل .معربا
عن ا�ستعداده لتقدمي الدعم والتو�سع يف �أ�شكال
التعاون مع الأ ردنية ملا فيه م�صلحة العالقات
الرتكية -الأ ردنية.
من جانب �آخ��ر ،بحث الدكتور الطوي�سي
خالل لقائه يف مكتبه يف الرابع من ت�شرين
الأ ول عميد كلية الهند�سة يف جامعــة كولومبيا
الأ مريكية الـدكتور «فين�سكي بنيامورا» والوفد
املرافق له �أوجه التعاون املمكنة بني اجلامعتني
خ�صو�ص ًا يف حقل العلوم الهند�سية.
كما مت ا�ستعرا�ض � إمكانية التعاون العلمي
والبحثي بني اجلامعة ومركز بحوث ال�شرق
الأ و��س��ط التابع جلامعة كولومبيا يف الأ ردن

والذي �أطلق برعاية جاللة امللكة رانيا العبد
اهلل العام املا�ضي.
ويركز املركز الذي يعترب �أول مركز �أبحاث
تقيمه جامعة كولومبيا خارج الواليات املتحدة
الأ مريكية على ق�ضايا حماية الأ طفال وتدريب
املعلمني والتنمية االجتماعية.
من جهة ثانية بحث الدكتور الطوي�سي
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف مكتبه امل�ست�شار الثقايف
الفرن�سي يف عمان «�أالن �أومي�س» �أوجه التعاون
املمكنة لدعم برنامج ماج�ستري الرتجمة يف
اللغة الفرن�سية  /اللغة العربية املنوي � إن�شا�ؤه
يف اجلامعة.
وج��رى البحث يف � إمكانية دع��م برامج
تدري�س اللغة الفرن�سية بالأ �ساتذة واملن�شورات
والو�سائل التعليمية املمكنة خ�صو�صا م�ساندة
برنامج تدري�س اللغة الفرن�سية يف م�ستوى
البكالوريو�س التابع لكلية اللغات يف اجلامعة
الأ ردنية يف العقبة  .و�أثنى الدكتور الطوي�سي
على م�سرية ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون القائمة بني
اجلامعة واجلامعات الفرن�سية التي �شهدت
منوا م�ضطردا م�ؤكدا ا�ستعداد اجلامعة لقبول
امل��زي��د م��ن الطلبة الفرن�سيني لتعلم اللغة
العربية يف اجلامعة.
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رئي�س اجلامعة يلتقي ال�سفري الإيراين وامللحق الثقايف العُماين يف عمَّان

ورئي�س جامعة تكريت العراقية
اجلامعة -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي خ�لال لقائه يف مكتبه يف
الثامن من ت�شرين الأ ول �سفري اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية م�صطفى م�صلح زادة
�أوجه التعاون بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ا إلي��ران�ي��ة .و أ�ط�ل��ع الدكتور الطوي�سي
ال�سفري على ر�ؤية اجلامعة وتطلعاتها لتعزيز
التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات العاملية
لإغناء جتربتها العلمية والبحثية .
ورحب الدكتور الطوي�سي بتعاون اجلامعة
م��ع اجل��ام �ع��ات ا إلي��ران �ي��ة م��ن خ�ل�ال �إب ��رام
مذكرات تفاهم ال�سيما
يف م� �ي ��ادي ��ن ال��ت��ب��ادل
العلمي يف علوم اخلاليا
اجلذعية واللغات م�ؤكد ًا
ا�� �س� �ت� �ع ��داد اجل��ام��ع��ة
ال�ستقبال طلبة � إيرانيني
لدرا�سة اللغة العربية.
ب ��دوره أ�ك��د ال�سفري
الإيراين اهتمام جامعات
بالده ب�إر�ساء مزيد من
التعاون العلمي والبحثي
والثقايف مع اجلامعة خ�صو�ص ًا عقد امل�ؤمترات
وور�شات العمل العلمية تكون حماورها ذات
اهتمام م�شرتك يف كل من � إيران والأ ردن.
م��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رى أ�� �ش��اد ال��دك �ت��ور ع��ادل
الطوي�سي بالعالقات التاريخية الرا�سخة
ب�ين الأ ردن وعُ �م��ان خ�صو�ص ًا يف امل�ج��االت
التعليمية.
و�أ�شار خالل لقائه يف مكتبه امللحق الثقايف
العُماين يف عمان الدكتور عبد اهلل بن جمعة
ال�شق�صي � إىل �أن �سلطنة عُ مان ا�ستطاعت
حتقيق نه�ضة تنموية �شاملة وحققت � إجنازات
علمية ملمو�سة �ستنعك�س على م�سرية التعليم
العايل يف الوطن العربي.

ورحب الدكتور الطوي�سي بزيادة التعاون
الأ ك��ادمي��ي مع جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف عُ مان ال �سيما يف جم��االت تبادل
الأ �ساتذة الزائرين والطلبة و�إج��راء البحوث
العلمية ذات االهتمام امل�شرتك � إ�ضافة � إىل
ا�ستقبال املزيد من الطلبة العُمانيني للدرا�سة
يف كليات ومعاهد اجلامعة ،و�أثنى الدكتور
ال�شق�صي على تعاون اجلامعة مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية العُمانية.
ووجه الدكتور ال�شق�صي الدعوة للدكتور
الطوي�سي للم�شاركة يف �أعمال ندوة «كرا�سي

الدكتور الطوي�سي مرحب ًا بامللحق الثقايف العُماين

ج�لال��ة ال�سلطان ق��اب��و���س» ال�ت��ي �ستقام يف
ال�سلطنة يف الأ ول من ت�شرين الثاين القادم.
و أ���ض��اف �أن ال�ن��دوة �سرتكز على تطوير
التعاون العلمي والثقايف مع البلدان واجلامعات
التي ترتبط بعالقات وثيقة ومتينة مع ال�سلطنة
ومنها اجلامعة الأ ردنية.
و أ�ك��د اهتمام حكومة بلده بالتعاون مع
اجل��ام�ع��ة خ�صو�ص ًا �إي �ف��اد طلبة عُ مانيني
للدرا�سة فيها معرب ًا عن تقديره للخدمات التي
تقدمها اجلامعة للطلبة العُمانيني الذين هم
على مقاعد الدرا�سة.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م�ت���ص��ل ت �ط��رق ال��دك �ت��ور

الطوي�سي خ�لال لقائه يف مكتبه يف الثالث
والع�شرين من أ�ي�ل��ول املا�ضي رئي�س جامعة
تكريت العراقية الدكتور علي اجلبوري والوفد
املرافق له � إىل �سبل فتح �آفاق التعاون املمكنة
بني اجلامعتني.
وعر�ض الدكتور الطوي�سي للوفد ال�ضيف
التحوالت والتطورات التي �شهدتها اجلامعة
خالل م�سريتها العلمية خ�صو�ص ًا و�أنها الآن
على �أعتاب اخلم�سني عام ًا على ت�أ�سي�سها.
م�ؤكد ًا اهتمام اجلامعة ب� إقامة عالقات
علمية وبحثية م�شرتكة مع اجلامعات العربية
والعاملية.
و أ���ش��اد بالعالقات
ال�ت��اري�خ�ي��ة الرا�سخة
بني البلدين ال�شقيقني
الأ ردن والعراق.
م��رح��ب�� ًا يف ذات
ال�سياق بتو�سيع نطاق
ال��ت��ع��اون م ��ع ج��ام�ع��ة
تكريت خلدمة م�صالح
ال �� �ش �ع �ب�ين الأ ردين
والعراقي .
ب ��دوره ه�ن� أ� ال��دك�ت��ور اجل �ب��وري الدكتور
الطوي�سي مبنا�سبة تعيينه رئي�س ًا للجامعة معرب ًا
عن �أمله يف � إر�ساء التعاون العلمي والبحثي
مع اجلامعة التي حتظى مبكانة مرموقة على
امل�ستويني العربي والعاملي .
وق��دم الدكتور اجل�ب��وري �شرح ًا موجز ًا
ح��ول جامعة تكريت التي ت�ضم (  )19كلية
و(� )17ألف طالب وطالبة و( )2000مدر�س
م�شري ًا � إىل رغبة جامعته بالتعاون مع الأ ردنية
يف جماالت تبادل زيارات �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة و� إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة التي
تخدم ق�ضايا التنمية يف البلدين.
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تعاون بني «الأ ردنية» و«فولربايت»
للتدري�س يف برنامج املاج�ستري يف الدرا�سات
ا إل� �س�لام �ي��ة ال ��ذي ي�ط��رح��ه معهد درا� �س��ات
الإ�سالم املعا�صر للباحثني وطلبة اجلامعة.
و�أكد الدكتور الطوي�سي اهتمام اجلامعة
و�سعيها املتوا�صل بالتعاون مع «فولربايت»
التي ترفد اجلامعة ب�أ�ساتذة وطلبة الدرا�سات
العليا حيث تعترب الأ ردنية من �أكرث اجلامعات
الأ ردنية جذب ًا للحا�صلني على «فولربايت» من
�أ�ساتذة وباحثني.

ي�شار � إىل �أن «فولربايت» منظمة م�ستقلة
غري ربحية تعمل على تقدمي بعثات ومنح على
�أ�س�س تناف�سية للطلبة والباحثني الأ ردنيني
والأ مريكيني لأ غرا�ض الدرا�سة والبحث يف كال
البلدين.
وقدمت منذ ت�أ�سي�سها عام  1994منحا
ل�ع��دد كبري م��ن الطلبة الأ ردن �ي�ين للدرا�سة
يف ال��والي��ات املتحدة الأ مريكية يف خمتلف
التخ�ص�صات العلمية.

� إىل اال�ستعداد لتقدمي احلوافز ل�سائر �أ�سرة
اجلامعة بهدف � إيجاد بيئة منا�سبة وم�ستقرة
تدفع بانطالقة قوية تنعك�س � إيجاب ًا على �أهداف
اجلامعة واالرت �ق��اء بخدماتها ��س��واء املقدمة
للطلبة �أو على �صعيد التفاعل مع املجتمع املحلي
يف مدينة العقبة .و�أ�شاد بالدعم الذي قدمته
�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
لإجناح فكرة � إقامة هذه اجلامعة التي �سيكون
لها الأ ثر االيجابي يف ازدهار املدينة وتطورها.
وح��ث ال��دك �ت��ور الطوي�سي أ�ع �� �ض��اء هيئة
التدري�س على تقدمي كافة الدعم وامل�ساندة
للطالب اجلامعي باعتباره ال�ه��دف الأ �سمى
للعملية التعليمية يف اجلامعة م�ؤكدا على �ضرورة
اجلامعة -أ�ك��د رئي�س اجلامعة الدكتور حتمل �أعباء املرحلة احلالية ومواجهة العقبات
عادل الطوي�سي دعم م�شروع كليات اجلامعة يف للت�سهيل ع�ل��ى الطلبة يف �إمت ��ام درا��س��ات�ه��م
العقبة ومنطقتها االقت�صادية اخلا�صة.
الأ كادميية والبحثية .
و�أ�ضاف خالل زيارته لكليات اجلامعة يف
العقبة يف الثالث من ت�شرين الأ ول �أن اجلامعة
ووع��د الدكتور الطوي�سي الطلبة بدرا�سة
ت�سعى � إىل حتقيق ر�ؤى وتوجيهات جاللة امللك مطالبهم خ�صو�صا توفري �أمكنة لت�صوير الكتب
عبد اهلل ال�ث��اين جلعل ه��ذه مل�شروع الوطني ب�أ�سعار رمزية وتوفري و�سائل نقل بالتعاون مع
�صرح ًا تعليمي ًا متميز ًا يف ه��ذه املنطقة التي اجل�ه��ات املعنية يف العقبة وت�شغيل مطاعم
ت�شهد حركة جذب ا�ستثماري و�سياحي.
اجلامعة وت�أثيث امل�صليات وت��وف�ير املالعب
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور ال�ط��وي���س��ي خ�ل�ال لقائه الريا�ضية وقاعات للن�شاطات الطالبية و ال�سكن
�أع�ضاء هيئة التدري�س وممثلي احت��اد الطلبة املالئم للطالب والطالبات.

وج���ال ال��دك �ت��ور ال�ط��وي���س��ي ع�ل��ى م��راف��ق
اجل��ام�ع��ة وا��س�ت�م��ع � إىل � �ش��رح مف�صل قدمه
مديرها التنفيذي الدكتور �أحمد �أبو هالل حول
مراحل � إن�شاء اجلامعة واالجناز الذي حتقق يف
زمن قيا�سي م�شريا � إىل �أن اجلامعة تعتزم بناء
كلية العلوم البحرية واملدر�سة النموذجية وقاعة
متعددة الأ غرا�ض ومبنى � إدارة اجلامعة ومباين
م�ست�شفى اجلامعة.
على �صعيد مت�صل زار الدكتور الطوي�سي
حمطة العلوم البحرية يف العقبة واطلع على
املختربات اجل��دي��دة التي مت حتديثها لتخدم
العملية التدري�سية لطلبة كلية العلوم البحرية
وا�ستمع � إىل اخلطط الرامية لتحديث وتطوير
بقية امل �خ �ت�برات وق���س��م ال �غ��و���ص ال�ع�ل�م��ي يف
املحطة.
و�أبدى الدكتور الطوي�سي ارتياحه للإ جنازات
التي متت يف كليات اجلامعة يف العقبة وم�ستواه
�سواء يف النواحي التعليمية والإدارية والتفاعل
مع املجتمع املحلي على م�ستوى عقد ال��دورات
التدريبية التي قامت بها الكليات �أو تخطط
للقيام بها يف خمتلف التخ�ص�صات يف كليات
اللغات ونظم وتكنولوجيا املعلومات وال�سياحة
والفندقة والعلوم البحرية.

اجلامعة -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي خ�لال لقائه يف مكتبه يف
ال�سابع والع�شرين من أ�ي�ل��ول املا�ضي املدير
التنفيذي للجنة الأ ردن�ي��ة الأ مريكية للتبادل
التعليمي (فولربايت) «�ألن ماكنمارا» جماالت
التعاون بني اجلانبني.
وج��رى خ�لال اللقاء ال��ذي ح�ضره مدير
مكتب العالقات الدولية الدكتور رام��ي علي
االت�ف��اق على ا�ستقطاب ع��دد م��ن الأ �ساتذة

رئ�������ي���������������س
اجل������ام������ع������ة
ي�����ت�����ف�����ق�����د
ك�������ل�������ي�������ات
اجل������ام������ع������ة
ف���ـ���ي ال��ع��ق��ب��ة
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الأ ردنية :توجه لتقييم اخلطط الدرا�سية
اجلامعة -ك�شف رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي توجه اجلامعة � إىل �ضرورة
تقييم اخلطط الدرا�سية.
و�أ�ضاف خالل لقائه رئي�س و�أع�ضاء اللجنة
التنفيذية الحت��اد طلبة اجلامعة يف اخلام�س
من ت�شرين الأ ول �أن املعايري اجلامعية الدولية
ال�سائدة تقوم مبراجعة دورية للخطط الدرا�سية
كل �أربع �سنوات لتقييمها والت�أكد من مالءمتها
وم�سايرتها للم�ستجدات العلمية والبحثية التي
تطر أ� على التخ�ص�صات العلمية املختلفة.
و�شدد الدكتور الطوي�سي على �ضرورة تعزيز
العالقة بني الطالب اجلامعي والق�سم الأ كادميي
م�شريا يف هذا ال�سياق � إىل �أن اجلامعة �ستقوم
بتفعيل ال�ساعات املكتبية بحيث يتم تخ�صي�ص
�أوق��ات معينة يلتقي فيها الأ �ساتذة مع الطلبة

خ��ارج القاعات التدري�سية للحوار واملناق�شة
حول �سري العملية التعليمية والبحثية.
و�أكد الدكتور الطوي�سي خالل اللقاء الذي
ح�ضره عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور عماد �صالح
�أهمية االحتاد يف خدمة اجل�سم الطالبي ونقل
هموم الطلبة وال�شراكة مع � إدارة اجلامعة حلل
العقبات التي تواجه امل�سرية التعليمية وتقدمي
االق�تراح��ات البناءة للعمل على تطويرها مبا
يتالءم مع تطورات املرحلة املقبلة.
ووجه الدكتور الطوي�سي االحتاد نحو � إطالق
املبادرات التي تعمل على تعميق ال�سلوك الإيجابي
يف املجتمع اجلامعي الذي يدفع � إىل املحافظة
على �سمعة اجلامعة وتكوين �صورة م�شرقة لها
والتوا�صل وخدمة املجتمعات املحلية.
بدوره ا�ستعر�ض رئي�س االحتاد معتز ال�سعود

جملة م��ن الن�شاطات الطالبية ال�ت��ي نفذها
االحتاد م�شري ًا � إىل بع�ض املطالب الطالبية التي
ت�شمل �إع��ادة النظر يف حمتوى مناهج الرتبية
الوطنية لتتما�شى مع تطورات ونه�ضة الدولة
الأ ردنية.
ومن �أبرز املطالب التي متت � إثارتها خالل
اللقاء تفعيل الإر�شاد الأ كادميي وحل �أزمة تنقل
الطلبة بني اجلامعة وحمافظة م�أدبا وت�سجيل
الطلبة خالل فرتة ال�سحب والإ�ضافة و�إع��ادة
ت�أهيل بع�ض املرافق اجلامعية خ�صو�صا املالعب
الريا�ضية يف كلية الرتبية الريا�ضية .
ووعد الدكتور الطوي�سي مبوا�صلة اللقاءات
مع الطلبة ودرا�سة كافة مطالبهم والعمل على
� إيجاد حلول منا�سبة لها بالتعاون بني اجلهات
املعنية يف اجلامعة .

وفد من جمهورية «ب�شقورية» الرو�سية يزور «الأ ردنية»
اجل � ��ام� � �ع � ��ة -زارت
اجل���ام� �ع���ة يف احل� � ��ادي
ع���ش��ر م��ن ت���ش��ري��ن الأ ول
رئي�سة جمعية ال�صداقة
"ال �ب �� �ش �ق��وري��ة" ال��ع��رب��ي��ة
"كول�سارينا جولنار" يف
رو�سيا والوفد املرافق لها،
حيث التقت ن��ائ��ب رئي�س
اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور ب�شري
الزعبي.
و�أطلع الدكتور الزعبي الوفد ال�ضيف على
التحوالت التي �شهدتها اجلامعة خ�صو�ص ًا
التو�سع يف � إن�شاء الكليات والربامج الدرا�سية
وق �ب��ول الطلبة م���ش�ير ًا � إىل ن�ظ��ام اجلامعة
التعليمي وانفتاحها على اجلامعات العاملية.
وع��ر���ض ال��دك�ت��ور ال��زع�ب��ي �آل �ي��ات �إق��ام��ة

الدكتور الزعبي يلتقي وفد جامعة ب�شقورية

ع�ل�اق ��ات ت� �ع ��اون م ��ع اجل��ام��ع��ات ال�ع��امل�ي��ة
خ�صو�ص ًا يف جمال تبادل الأ �ساتذة وزيارات
الطلبة و�إج��راء البحوث والدرا�سات العلمية
امل�شرتكة و� إقامة املنتديات وامل�ؤمترات العلمية
املتخ�ص�صة ،مبديا ا�ستعداد اجلامعة لقبول
طلبة من جمهورية "ب�شقورية" لتعلم اللغة

ال �ع��رب �ي��ة ودرا�� �س ��ة ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية.
و أ��� �ش���ارت رئ�ي���س��ة ال��وف��د
ال�ضيف � إىل �أن ب�شقورية تعد
م��ن اجلمهوريات امل�سلمة يف
رو� �س �ي��ا وي��وج��د ف�ي�ه��ا ()19
ج��ام �ع��ة ح�ك��وم�ي��ة وللجمعية
ع�لاق��ات ت �ع��اون م��ع جمعيات
وه�ي�ئ��ات تطوعية يف العاملني
العربي والإ�سالمي.
و أ����ش��ادت بتطلعات ور ؤ�ي� ��ة اجل��ام�ع��ة يف
االن �ف �ت��اح ع�ل��ى اجل��ام �ع��ات ال�ع��امل�ي��ة مبدية
رغبتها بنقل جتربة "الأ ردنية" � إىل جامعات
"ب�شقورية" لال�ستفادة من خرباتها العلمية
ال��س�ي�م��ا يف ح �ق��ول � إدارة امل� ��ال والأ ع� �م ��ال
واال�ستثمار.

زيارات ووفود



وفـــد �أكـاديـمـــــي
تايلنـدي يــزور م�ستـ�شـفــــى اجلــامـعــــة
اجلامعة -زار وفد
�أكادميي تايلنديم�ست�شفى
اجل��ام �ع��ة و���ض��م ال��وف��د
ع� ��دد ًا م��ن امل�ح��ا��ض��ري��ن
وطلبة ال��درا��س��ات العليا
يف تخ�ص�ص التمري�ض يف
جامعة " كون كني".
وت�أتي زي���ارة ال��وف��د
ل �ل �ج��ام �ع��ة وامل���س�ت���ش�ف��ى
بهدف فتح �آف��اق التعاون
امل�شرتكة وتعزيز فر�ص
ال�شراكة امل�ستقبلية م��ع جامعة «ك��ون كني»
التايلندية ال �سيما يف جماالت �إج��راء بحوث
علمية م�شرتكة متخ�ص�صة تهم الطرفني كما
اطلع الوفد على جتربة م�ست�شفى اجلامعة
الطبيّة والتمري�ضية وعلى طبيعة الرعاية
ال�صحية و�أنواعها وم�ستواها وكذلك اخلدمات
التي تقدم للمر�ضى.
والتقى مدير عام امل�ست�شفى الدكتور عبد
الكرمي الق�ضاة الوفد الزائر يف الثالث من

الدكتور الق�ضاة يرحب بالوفد التايلندي

ت�شرين الأ ول وق��دم له �شرح ًا مف�ص ًال حول
ر�سالة امل�ست�شفى ور ؤ�ي �ت��ه و أ�ه ��م اخل��دم��ات
ال�ت��ي ت�ق��دم للمري�ض على ال�صعد الطبية
والتمري�ضية والعالجية املختلفة.
و�أكد الدكتور الق�ضاة �أن امل�ست�شفى يتبنى
لغة اجلودة العاملية حتى و�صلت � إىل االعتمادية
الدولية  JCIAبح�صول امل�ست�شفى على خم�س
��ش�ه��ادات دول�ي��ة ووطنية جعلته يف م�صاف
امل�ست�شفيات العاملية املتميّزة.

وكانت مديرة التمري�ض
يف امل���س�ت���ش�ف��ى ال��دك �ت��ورة
فريال الهياجنة قد �أ�شارت
� إىل دور دائ ��رة التمري�ض
امل �ت �م �ث��ل ب��امل �ح��اف �ظ��ة على
ر�ضا املر�ضى عن اخلدمة
التمري�ضية امل�ق��دم��ة لهم
وتطوير الكادر التمري�ضي،
و�إج ��راء الأ ب�ح��اث العلمية،
وتوفري البيئة التعليمية لطلبة
التمري�ض ،واال�ستمرار يف
تطبيق معايري االعتمادية ،م�ؤكدة على �أن يكون
توثيق الإجراءات واخلدمات املقدمة للمر�ضى
د�ستور ًا ومرجع ًا يلتزم به الكادر التمري�ضي يف
كافة �أق�سام امل�ست�شفى.
وق��ام ال��وف��د على هام�ش ال��زي��ارة بجولة
�شملت ق�سم الطوارئ ووحدات العناية احلثيثة
وق�سم الن�سائية والوالدة حيث اطلع من خاللها
على العمل التمري�ضي يف امل�ست�شفى عن كثب.

 ...ويزور مركز درا�سات املر�أة
اجل��ام�ع��ة -ويف �سياق مت�صل زار الوفد
الأ ك��ادمي��ي التايلندي مركز درا��س��ات امل��ر�أة
يف اجلامعة يف الثامن والع�شرين من �أيلول
املا�ضي حيث التقى مديرة املركز الدكتورة
حما�سن اجلاغوب .
وقدمت الدكتورة اجلاغوب للوفد ال�ضيف
�شرحا مف�صال حول م�سرية املركز و�أهدافه
ون���ش��اط��ات��ه العلمية م���ش�يرة � إىل الأ ق �� �س��ام
الأ ك��ادمي�ي��ة التي تتوىل �إع��داد ك��وادر م�ؤهلة
و� إجراء بحوث متخ�ص�صة يف حقول درا�سات

امل��ر�أة على كافة ال�صعد املحلية والإقليمية
والدولية.
و أ���ش��ارت � إىل �أن املركز �أن�شئ ان�سجاما
مع ر�ؤى وتطلعات القيادة الها�شمية ب�إر�ساء
وتعزيز حقوق املر�أة الأ ردنية لت�ساهم يف �صنع
م�ستقبل �أردين واعد بالإجناز التنموي.
و أ�ك� ��دت ال��دك �ت��ورة اجل��اغ��وب �أن امل ��ر�أة
الأ ردنية حققت � إجنازات ملمو�سة خ�صو�صا يف
التعليم وتويل منا�صب قيادية مهمة يف الدولة
الأ ردن �ي��ة مم��ا جعل الأ ردن يحظى باحرتام

عاملي يف هذا املجال.
و أ�ج��اب��ت الدكتورة اجلاغوب على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات �أع�ضاء الوفد التي تطرقت � إىل
خمتلف اجلوانب املتعلقة باملر�أة الأ ردنية ب�شكل
خا�ص واملر�أة العربية ب�شكل عام.
ي�شار � إىل �أن ال��وف��د ال�ضيف ال��ذي �ضم
حما�ضرين وطلبة زار الأ ردن بهدف فتح �آفاق
تعاون م�ستقبلي مع جامعة «كون كني» التايلندية
ال�سيما يف جمال � إجراء بحوث علمية م�شرتكة
متخ�ص�صة تهم اجلانبني.

تتمات



امل� ؤمتر الأ وروبي الآ �سيوي احلادي ع�شر
يف العلوم الكيميائية
وث�م��ن ال��دك�ت��ور الطوي�سي ج�ه��ود اللجنة
الدولية باختيار الأ ردن مكان ًا لعقد هذا امل�ؤمتر
وهذا دليل على ثقة العامل والعلماء باجلامعة.
و أ�� �ش��ار رئي�س اللجنة الوطنية للم�ؤمتر
ال��دك �ت��ور م��و��س��ى ال�ن��اظ��ر � إىل �أن وج ��ود ه��ذا
الكم من العلماء الكيميائيني يثبت التزامهم
وم�س�ؤوليتهم ملواجهة التحديات واملخاطر التي
تهدد العامل والإن�سان.
وب�ين الدكتور الناظر �أن امل�ؤمتر �سيبحث
مو�ضوعات علمية واجتماعية و�صناعية وتعليمية
ويناق�شها علماء ومنهم من يحمل جوائز نوبل
يف الكيمياء � إ�ضافة � إىل عقد ور�شات العمل من
قبل جمموعات عمل عاملية تقدم الأ بحاث لها
م�سا�س مبا�شر يف الطلبة وخريجي اجلامعات.
م��ن ج�ه�ت��ه ث�م��ن رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال��دول�ي��ة
للم�ؤمتر الدكتور برينر مايكل رع��اي��ة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين للم�ؤمتر مما يدلل على
اهتمام جاللته بالعلم والعلماء وهو دليل �آخر
على اهتمام الأ ردن بالتنمية الب�شرية وال�صحة
وال�صناعة.
ودع��ا ال�شباب الأ ردين ال�ستغالل الفر�ص
ل�لاح�ت�ك��اك ب��ال�ع�ل�م��اء امل���ش��ارك�ين يف امل � ؤ�مت��ر
واحل��ائ��زي��ن على ج��وائ��ز ن��وب��ل وال�شخ�صيات
العلمية العاملية .واعترب ع�ضو اللجنة التوجيهية
للم�ؤمتر الدكتور حممد احلاليقة �أن هذا امل�ؤمتر
الذي ا�ستمر خم�سة �أيام يعترب واحد ًا من �أهم
امل�ؤمترات الدولية وهو ذو مكانة علمية وطنية
وعاملية ملا متيز به امل�شاركون من العلماء ومن
احلائزين على جائزة نوبل وملا ا�شتمل برناجمه
من ن�شاطات علمية .وق��ال الدكتور احلاليقة
�إن��ه مت اختيار الأ ردن ال�ست�ضافة امل�ؤمتر وهو
احلادي ع�شر يف �سل�سلة م�ؤمترات دولية تعقد
مرة كل �سنتني �ضمن مناف�سة عاملية عالية من
قبل اللجنة الدولية املنظمة ل�سل�سلة امل�ؤمترات
الأ وروبية الآ�سيوية للعلوم الكيميائية.
و أ�� �ش��ار � إىل �أن امل� ؤ�مت��ر ه��دف � إىل حتفيز
الباحثني ال�شباب وخا�صة طلبة الدرا�سات العليا
وذل��ك لالت�صال مع العلماء وبناء �صالت مع

الباحثني يف م�ؤ�س�سات البحث العاملية ليتاح لهم
ا إلف��ادة من � إمكانيات هذه امل�ؤ�س�سات وتو�سيع
�آف��اق التعاون يف تنفيذ البحوث وتقدمي فر�ص
التحاق طلبة الدرا�سات العليا من اجلامعات
الأ ردنية للبحث والدرا�سة فيها.
وبني أ�ن��ه هدف كذلك � إىل ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات احل��دي�ث��ة يف الأ ب��ح��اث التي
تعالج ق�ضايا علمية تهم الأ ردن وتعزز �سبل
تنميتها كالدرا�سات احلديثة يف جمال املواد
وا�ستخداماتها التكنولوجية.
وق��ال � إن ه��ذا امل� ؤ�مت��ر أ�ت��اح الفر�صة مـن
خ�ل�ال اجل �ل �� �س��ات احل ��واري ��ة واالج �ت �م��اع��ات
املربجمة للقاء خرباء وعلماء مع امل�س�ؤولني عن
البحث العلمي يف م�ؤ�س�سات البحث الأ ردنية
و�أرباب ال�صناعات الكيميائية والدوائية ولقاء
احلائزين على جائزة نوبل وكذلك التعريف
مب�ؤ�س�سات دعم البحث العلمي .و�أ�شارت �أمني
ع��ام امل� ؤ�مت��ر الدكتورة أ�م��ل العابودي � إىل �أن
امل�ؤمتر ركز على الأ ولويات الوطنية الأ ردنية يف
البحث العلمي ،مبينة �أن جل�سات خا�صة �ألقت
ال�ضوء على �ش�ؤون الطاقة واملياه والتعليم وعلوم
امل��واد والعلوم ال�صيدالنية وت�صميم الأ دوي��ة.
و أ�ك��دت الدكتورة العابودي �أن تكاتف اجلهود
الوطنية من م�ؤ�س�سات علمية و�صناعية �أردنية
�ساهم يف �إجن ��اح أ�ع �م��ال امل � ؤ�مت��ر ال ��ذي وفر
فر�صة هائلة للتعرف على امل�ستجدات العلمية
يف العلوم الكيميائية .وت�ضمن برنامج امل�ؤمتر
�سل�سلة م�ؤمترات م�صغرة عقدت متزامنة يف
مو�ضوعات متخ�ص�صة غطت خمتلف املحاور
العلمية يف الأ بحاث الكيميائية احلديثة وما له
�صلة باالحتياجات البحثية املحلية.
وناق�ش امل�ؤمتر ق�ضايا علمية ذات �أهمية
ح�ي��ات�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة واق�ت���ص��ادي��ة متثلت يف
م�س�ؤولية العلماء نحو املجتمع وق�ضاياه و�سبل
اجتذاب النا�شئني وال�شباب نحو العلوم والعالقة
بني البحث الكيميائي وال�صناعة والتعريف
بامل�ؤ�س�سات العاملية التي تقدم الدعم للعلوم
و�سبل اال�ستفادة منها.

الأ ردنية :خدمة الإ ر�شاد
الأ كادميي بوا�سطة االنرتنت
ال�ع��رب يف ع�م��ان �أن ه��ذه اخل�ط��وة متكن
طلبة اجلامعة خ�صو�صا الذين يق�ضون العطل
الف�صلية يف بلدانهم من ت�سجيل املواد الدرا�سية
التي تتنا�سب مع مراحل درا�ستهم اجلامعية.
وك�شف الدكتور الطوي�سي �أن اجلامعة ت�ضم
حاليا ح��وايل ( )37أ�ل��ف طالب وطالبة منهم
ح��وايل (� )3آالف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة م��ن ()60
جن�سية عاملية غالبيتهم م��ن ال��دول العربية
ال�شقيقة.
و أ�ك��د حر�ص اجلامعة على توفري البيئة
وم�ساعدتهم على تخطي العقبات التي تواجههم
ال �سيما يف ب��داي��ة م���ش��واره��م ال��درا� �س��ي يف
اجلامعة.
ودع��ا الدكتور الطوي�سي � إىل زي��ادة حجم
الأ ن�شطة والفعاليات الثقافية من خالل � إقامة
�أ�سابيع ثقافية للدول العربية ال�شقيقة داخل
احل��رم اجلامعي بهدف التوا�صل بني اجل�سم
ال�ط�لاب��ي وال�ت�ف��اع��ل فيما بينهم وتعريفهم
بح�ضارات وتقاليد ال�شعوب العربية.
ب��دوره أ�ع��رب رئي�س جمل�س امل�ست�شارين
وامللحقني الثقافيني العرب يف الأ ردن ،امللحق
ال�ث�ق��ايف ال���س�ع��ودي ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ال��زه��راين
عن تقديره ل�ل�أ ردن ملكا وحكومة و�شعبا على
الت�سهيالت والإمكانيات التي يوفرها الأ ردن
للطلبة الأ �شقاء والعرب من � إكمال درا�ستهم
اجلامعية انطالقا من اهتمام الأ ردن بتعزيز
العمل العربي امل�شرتك.
و�أ�شاد بامل�ستوى الذي حققته اجلامعة كمعلم
تعليمي يف الوطن العربي ي�سهم يف � إحداث نقلة
نوعية يف حقل التعليم العايل يف الأ ردن والبلدان
العربية .وثمّن عدد من امل�ست�شارين وامللحقني
خالل اللقاء الذي ح�ضره نواب رئي�س اجلامعة
وعميد �ش�ؤون الطلبة امل�سجل العام الدكتور عماد
�صالح والقائم ب�أعمال عميد كلية الدرا�سات
العليا الدكتور حممد أ�ب��و ن�صار اجلهود التي
بذلتها كافة �أجهزة اجلامعة لتوفري الإمكانيات
ال�لازم��ة لطلبة ب�ل��دان�ه��م لتي�سري درا�ستهم
اجلامعية واحلياة املعي�شية يف الأ ردن.

تتمات



«الدولـــة الوطـنـيــــة فــي بـــالد ال�شـــــام»
نـــدوة فــي «الأ ردنـيـــــــة»
وقال � إن هذا اللقاء الذي
ت�شارك فيه نخبة من الباحثني
والأ �ساتذة هو ت�أكيد على �أن
� إ�شكالية الدولة و�أ�سئلتها يف
اخل�ط��اب ال�سيا�سي العربي
املعا�صر ما زالت ماثلة.
واع �ت�بر رئ�ي����س اجلامعة
الدكتور ع��ادل الطوي�سي �أن
عقد هذه الندو ِة العلمي ِة التي
ت�ت�ن��اولُ مو�ضوع ًا ه��و الأ ب��رز
ح �� �ض��ور ًا يف ال �ف �ك��رِ ال�ع��رب��يّ
احل��دي��ثِ واملعا�صر م�س�أل َة يف غاية الأ همية
حول بنا ِء الدول ِة الوطني ِة وفق خياراتِ التقدمِ
والعدال ِة والدميقراطي ِة وبنا ِء امل�ؤ�س�سات.
و أ����ش��ار � إىل �أن وج� ��و َد ه��ذه ال�ن�خ�ب� ِة من
امل�شاركني يف مو�ضوعٍ يُع ُّد الأ ب��ر َز يف الأ �سئل ِة
الثقافي ِة العربية ،يجعلُنا نطمئنُ � إىل � إمكانية
�أن ت�أخذَ اجلامع ُة الأ ردني ُة دوره��ا الريادي يف
الت�صدي للبحثِ يف الأ �سئل ِة الكُربى التي تواج ُه
وطننَا الغايل واملنطق َة العربية .وق��ال :نحنُ

جانب من الندوة

اليومَ نع ُرب بواب َة مئوي ِة الدول ِة الأ ردني ِة بالتزامنِ
مع والد ِة جاراتها من دولِ املنطق ِة العربية،
ف� إن ثمة حاجة لإمكانية � إحداث مراجع ٍة علمي ٍة
للتجرب ِة التي مرت بها دولُ املنطقة يف جتاربِ
البنا ِء والتحديثِ وامل�ؤ�س�سية.
ور�أى مدير الدائرة الثقافية يف اجلامعة
الدكتور مهند مبي�ضني �أن اجلامعة ا�ست�شعرت
�أهمية بحث مثل هذا املو�ضوع ،يف ظ ّل ما يثار
أ�ح�ي��ان� ًا كثرية ح��ول ق�ضايا ال��دول��ة واملواطنة
والإ�صالح ،وقال لقد قطعنا �شوط ًا طوي ًال من

البحث عن اخلال�ص مبجيء
ال�ث��ورة العربية الكربى التي
عملت على النهو�ض بالدولة
العربية رغم كل التحديات.
وت�ضمنت جل�سات الندوة
جم�م��وع��ة م��ن ال�ع�ن��اوي��ن من
ب�ي�ن�ه��ا :م��ن ال�ع�ث�م��ان�ي��ة � إىل
الدولة الوطنية ،ومن الدولة
الوطنية � إىل الدولة القومية
وبالعك�س :الرتكة العثمانية
وم�آالتها ،الدولة الوطنية :يف
املفهوم والإ�شكاليات � ،إن�شاء � إمارة �شرق الأ ردن
بني الن�ضال وال�سيا�سة ،والدة الدولة العربية:
امل�ؤثرات العاملية والداخلية ،مفهوم الدولة يف
الفكر ال�سيا�سي العربي ،وامل��ر�أة واملواطنة يف
الدولة الوطنية� .شارك يف الندوة �سيا�سيون
وب��اح�ث��ون وم�ف�ك��رون و أ�ك��ادمي �ي��ون م��ن بينهم:
� إبراهيم عز الدين وفي�صل الرفوع وكامل �أبو
جابر ودالل ال�ب��زري و�سمية الرحبي وحممد
الأ رنا�ؤوط وعمر احل�ضرمي وعمر كو�ش وحممد
م�صاحلة .

إ��ضاءات

ال����ت����ل����ف����زي����ون
الأ ردن�����������ـ�����������ي
ي������ب������ث ح���ل���ق���ة
خ������ا�������ص������ة ع���ن
من��������وذج��������ي��������ة
«الأ ردن����������ي����������ة»

اجل��ام �ع��ة -اخ�ت��ار التلفزيون الأ ردين
املدر�سة النموذجية يف اجلامعة لت�صويرها
ك� إحدى مدار�س التعليم اخلا�ص الرائدة التي
ت�سهم يف تطوير التعليم العام يف اململكة.
ومت خ�لال الربنامج الأ �سبوعي «حتت
ال�ضوء» الذي تقدمه الإعالمية �سهى كراجة
بث حلقة خا�صة عن املدار�س اخلا�صة يف
اململكة م��ن بينها املدر�سة النموذجية يف
«الأ ردنية».
و��س�ل��ط م��دي��ر وح ��دة امل��در� �س��ة يحيى

ال�ضمور خ�لال لقائه أ�� �س��رة ال�برن��ام��ج يف
ال�سابع والع�شرين من �أيلول املا�ضي ال�ضوء
على ر�ؤية املدر�سة الرامية � إىل �إع��داد طلبة
ق��ادري��ن على خو�ض غمار مرحلة التعليم
اجل��ام�ع��ي .و أ�� �ش��ار ال�ضمور يف حديثه � إىل
النتائج املتقدمة التي ح�صدها طلبة الثانوية
العامة وللو�سائل التعليمية احلديثة التي
تقدمها امل��در��س��ة لطلبتها خ�صو�ص ًا و�أن
املدر�سة لديها ارتباطات علمية وبحثية مع
كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة.

إ��ضاءات



انطالق فعاليات الأ يام الثقافية الأ ملانية يف «الأ ردنية»
اجل� ��ام � �ع� ��ة -ان �ط �ل �ق��ت يف
اجلامعة يف اخلام�س من ت�شرين
الأ ول فعاليات ون�شاطات الأ ي��ام
ال�ث�ق��اف�ي��ة الأ مل��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��ام
مبنا�سبة احتفاالت �أملانيا بذكرى
�سقوط جدار برلني.
ون �ظ �م��ت االح �ت �ف��ال �ي��ة ال�ت��ي
حملت عنوان «ع�شرون عام ًا على
توحيد �أملانيا» اجلامعة بالتعاون
مع املعهد الثقايف الأ ملاين (غوته)
وبدعم م�ؤ�س�سة «كونراد �أديناور»
وال�سفارة الأ ملانية بعمان.
و�ألقى نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات
الإن�سانية الدكتور يو�سف قطامي كلمة �أ�شاد
فيها بعمق العالقات الأ ردنية الأ ملانية.
و أ���ش��ار ال�سفري الأ مل��اين يف عمان الدكتور
«ي��واخ�ي��م ه��اي��درون» � إىل �أن ه��ذه االحتفالية
ت�ؤكد عمق عالقات التعاون القائمة بني البلدين

جانب من احل�ضور

ال�صديقني الأ ردن و�أملانيا.
و أ�ع��رب��ت م��دي��رة معهد غ��وت��ة ال��دك �ت��ورة
«كري�ستيانة كرمير» ومدير م�ؤ�س�سة «كونراد
اديناور» الدكتور «مارتن بيك» عن تقديرهما
للجامعة على ا�ست�ضافة الأ يام الثقافية .وافتتح
ال�سفري الأ مل��اين معر�ض ًا لل�صور الفوتوغرافية
بعد�سة الفنان الأ ملاين «ديتمار رميان« بعنوان

«�صور جلمهورية مفقودة» .وت�ضمن
برنامج احلفل حما�ضرة �ألقاها
ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة الأ مل��ان�ي��ة
الأ ردن� �ي ��ة ال��دك �ت��ور «ب �ي�تر �أوك ��ر»
بعنوان «التحديات االقت�صادية
لتوحيد أ�مل��ان�ي��ا :نحو النجاح يف
اق �ت �� �ص��اد ال �� �س��وق» .وع��ر���ض يف
ال�ساد�س من ت�شرين الأ ول على
م��درج وادي رم يف املعهد الدويل
لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها فلم أ�مل ��اين م�ترج��م للغة
العربية بعنوان «الذين يحبون الأ ر�ض» (/1973
خم��رج��ون) يف حني عر�ض يف املكان ذات��ه يف
ال�سابع من ت�شرين الأ ول فلم بعنوان «القلق»
(1981م ل��وث��ال فارنيكه) .واختتمت الأ ي��ام
الثقافية بحفل غنائي �أقيم يف مدرج وادي رم
يف العا�شر من ت�شرين الأ ول بحفل غنائي ملغني
الراب الأ ملاين من مدينة يينا «ديبلج».

كلية علوم الت�أهيل حتتفي
بالطلبة امل�ستجدين

لــقـــــاء فـــي
كليـة علوم «الأ ردنية»

اجلامعة� -أقام احتاد طلبة اجلامعة يف كلية علوم الت�أهيل يف
اجلامعة حف ًال تكرميي ًا للطلبة امل�ستجدين.
و�ألقى القائم ب�أعمال عميد الكلية الدكتور زياد احلوامدة كلمة
دعا فيها الطلبة اجلدد � إىل م�ضاعفة جهودهم العلمية والبحثية
واال�ستفادة من الن�شاطات العلمية التي تقوم بها الكلية لرفع
امل�ستوى العلمي للطلبة.
و�أ�شار � إىل �أهمية انخراط الطلبة يف الأ ن�شطة الطالبية التي
توفرها عمادة �ش�ؤون الطلبة واحتاد طلبة اجلامعة والكلية بهدف
العمل على تنمية �شخ�صية الطالب اجلامعي.
وتخلل احلفل التكرميي كلمات مت خاللها ت�سليط ال�ضوء على
ر�ؤية الكلية امل�ستقبلية وتقدمي نبذة موجزة حول الأ ق�سام الأ كادميية
وجولة ميدانية على مرافق الكلية � إ�ضافة � إىل فقرات فنية وتوزيع
الهدايا التذكارية على الطلبة اجلدد.

اجلامعة -التقت عميدة كلية العلوم يف اجلامعة الدكتورة
�سو�سن العوران �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية مبنا�سبة بدء العام
الدرا�سي اجلديد يف الثامن والع�شرين من �أيلول املا�ضي.
ويف م�ستهل اللقاء رحبت الدكتورة ال�ع��وران ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س العائدين من الإعارة و� إجازات التفرغ العلمي والأ ع�ضاء
اجلدد الذين مت تعيينهم يف الكلية حديث ًا و�أ�شارت � إىل �أن الكلية
ا�ستطاعت تزويد �أق�سامها ب�أجهزة ومعدات حديثة منها جهاز
املجهر االل�ك�تروين (املا�سح) والأ �شعة ال�سينية وجهاز مطياف
الكتلة وغريها .و�أعربت عن اعتزازها مبا حققه �أع�ضاء هيئة
التدري�س من � إجناز بحوث علمية من�شورة يف جمالت عاملية حمكمة
بلغ عددها العام اجلامعي  )190( 2010/2009بحث ًا علمياً.
ودار خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره ر�ؤ�ساء الأ ق�سام الأ كادميية
حوار مفتوح مت فيه ا�ستعرا�ض اجلوانب املتعلقة مب�سرية الكلية من
النواحي الإدارية والفنية و التدري�سية .

ندوات وور�شات عمل

10

الت�أريخ عند امل� ؤرخني والكتابة التاريخية العربية
حما�ضرة يف «الأ ردنية»
اجلامعة -ا�ست�ضافت اجلامعة الدكتور
ر� �ض��وان ال�سيد يف حما�ضرة أ�ل�ق��اه��ا بعنوان
"فكرة الت�أريخ عند امل�ؤرخني الكبار والكتابة
التاريخية العربية".
وقال الدكتور ال�سيد �" :إن �أعمال املراجعني
اجلدد التي هدفت � إىل تفكيك التاريخ العربي
الإ�سالمي علم ًا وت�صوير ًا لتاريخ الأ مة وثقافتها

جانب من املحا�ضرة

وم�ف��اه�ي�م�ه��ا ال��ك�ب�رى؛ مب��ا يف ذل ��ك ال���س�يرة
النبوية � ،إىل جانب امل�شكالت الفكرية والفنية
�أو التقنية املوجودة يف ذلك التاريخ جدد لدي
االهتمام بظهور علم التاريخ العربي" .وا�ستعر�ض
الدكتور ال�سيد يف املحا�ضرة التي نظمها ق�سم
التاريخ والدائرة الثقافية يف اجلامعة يف ال�سابع
والع�شرين م��ن أ�ي�ل��ول املا�ضي عالقة ال�سرية
ب��ال �ت��اري��خ وف��ك��رة ن���ش��أة
ال�ت��اري��خ م�ستعينا مبقال
كان قد ن�شره مبجلة املنارة
ال �ت��ي ت �� �ص��دره��ا ج��ام�ع��ة
�آل ال �ب �ي��ت ب �ع �ن��وان :من
اخلرب � إىل التاريخ ،فكرة
التاريخ والكتابة التاريخية
العربية.

و�أ�ضاف الدكتور ال�سيد يف املحا�ضرة التي
ح�ضرها عدد من �أ�ساتذة ق�سم التاريخ وطالبه
أ�ن��ه ال مير خم�سون �أو �ستون عاما على ذلك
حتى ن��رى كتب تاريخ �شاملة مادتها م�أخوذة
عن الإخباريني وب�أ�سانيد مثل �صنيع الطربي
والبالدري �أحيانا �أو بدون �أ�سانيد مثل �صنيع
اليعقوبي والدينوري وامل�سعودي لكنها مرتابطة
من البداية �أي حقب ما قبل الإ�سالم و� إىل ع�صر
امل�ؤلف ثم � إن لديها �أفكار ًا حاكمة لي�س للزمن
ا إل��س�لام��ي وح�سب ،ب��ل و� إىل �أزم �ن��ة �سحيقة
يف حقب م��ا قبل ا إل� �س�لام .وال��دك�ت��ور ال�سيد
ع�ضو عامل يف �أكادميية �آل البيت امللكية وهو
ع�ضو هيئة تدري�س يف اجلامعة اللبنانية منذ
عام  1977وله م�ؤلفات وحتقيقات وترجمات
يف درا�سات � إ�سالمية ف�ضال عن ن�شره بحوثا
ودرا�سات متخ�ص�صة كما عمل �أ�ستاذا زائرا يف
جامعات عاملية.

«يــــــا �شـبــــــــاب»
مـحـا�ضـــــرة فــــي اجلــامــعـــــة
اجل��ام�ع��ة -دع��ا ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان
اجلبيالن ال�شباب امل�سلم � إىل تربية النف�س
وتقوميها مبا ين�سجم مع ال�صورة احلقيقية
امل�شرقة للإ �سالم.
و�أ�ضاف خالل حما�ضرة �ألقاها يف اجلامعة
يف الثالثني من �أيلول املا�ضي بدعوة من كلية
ال�شريعة بعنوان «يا �شباب» قدمه الأ �ستاذ يف
الكلية الدكتور عطا اهلل املعايطة �أن لل�شباب
دور ًا مهم ًا يف بناء �أرك��ان املجتمع واملحافظة
على قيمه امل�ستمدة م��ن العقيدة الإ�سالمية
ال�سمحاء.
و�أورد ال�شيخ اجلبيالن خ�لال املحا�ضرة

التي ا�ستمع � إليها عدد
م��ن أ�� �س��ات��ذة الكلية
وطلبة اجلامعة بع�ض
الق�ص�ص احلياتية
لل�شباب امل�سلم والتي
ب ��رزت فيها ج��وان��ب
��س�ل�ب�ي��ة م��ن امل�م�ك��ن
تالفيها.
ال�شيخ اجلبيالن متحدث ًا للطلبة
وح ��ث املحا�ضر
ال�شباب على االلتزام ب�أهداف ر�سالة الإ�سالم احل�ضارة الإن�سانية .وال�شيخ اجلبيالن داعية
واالقتداء ب�سنة النبي الكرمي (�صلى اهلل عليه ق��دم حما�ضرات يف ع��دد م��ن ال��دول العربية
و�سلم) كون ال�شباب ي�شكلون قوة يف املجتمعات والإ�سالمية والأ جنبية متيزت ب�أ�سلوب �شيق على
وع �ل��ى عاتقهم ت�ق��ع مهمة �إ��ص�لاح�ه��ا وب�ن��اء نهج الرفق واللني واملوعظة احل�سنة.

ندوات وور�شات عمل
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ور�شة عمل حول تطوير العمل امليداين يف العمل االجتماعي
اجل ��ام� �ع ��ة -أ�ك � ��د خ�ب�راء
وب��اح �ث��ون و أ�ك��ادمي��ي��ون أ�ه�م�ي��ة
تطوير التدريب امليداين يف العمل
االجتماعي لإك�ساب العاملني يف
هذا احلقل خربات متقدمة.
و أ�� �ش��اروا خ�لال ور��ش��ة عمل
نظمها معهد العمل االجتماعي يف
اجلامعة يف ال�ساد�س والع�شرين
من أ�ي�ل��ول املا�ضي � إىل �أن مواد
ال�ت��دري��ب العملي ال�ت��ي يقدمها
امل�ع�ه��د لطلبة اجل��ام �ع��ة ه��ي ع�صب احل�ي��اة
لتخ�ص�ص العمل االجتماعي.
و�أ�شار عميد املعهد الدكتور حمود عليمات
� إىل �أن تخ�ص�ص العمل االجتماعي يت�ضمن
اخلو�ض يف جماالت مهمة ومتنوعة منها العمل
االجتماعي املدر�سي وال�صحي واملجال النف�سي
واملجال التنموي والأ �سرة والطفولة ومع امل�سنني
وال�شباب وغريها من املجاالت التي ميكن بروز
�أهميتها يف املجتمعات املعا�صرة.

جانب من احل�ضور واملحا�ضرين

و�سلط نائب عميد املعهد الدكتور �صالح
اللوزي ال�ضوء على �أق�سام وبرامج املعهد الذي
ت�أ�س�س عام  2008م�شري ًا � إىل �أن املعهد ي�ضم
ق�سم العمل االجتماعي واملر�صد االجتماعي
ومكتب خدمة املجتمع ومركز تنمية املجتمع
امل �ح �ل��ي يف � �ص��وي �ل��ح .وت��ط��رق � إىل ال�برام��ج
الدرا�سية التي يقدمها املعهد لطلبة اجلامعة
ومنها برنامج البكالوريو�س يف العمل االجتماعي
وبرنامج املاج�ستري يف العمل االجتماعي .بدوره

حدد رئي�س ق�سم العمل االجتماعي
الدكتور حممد املعاين مفهوم وطبيعة
التخ�ص�ص والربامج الدرا�سية التي
يت�ضمنها لتلبية احتياجات ال�سوقني
املحلي والعربي بكوادر ب�شرية م�ؤهلة
لديها ال �ق��درة على تطوير العمل
االجتماعي.
و أ��� �ش ��ار ال��دك �ت��ور امل �ع��اين � إىل
ال �� �س��اع��ات ال��درا� �س �ي��ة امل�ع�ت�م��دة
لربناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري
ال�ت��ي ت �ت��وزع ب�ين متطلبات اجل��ام�ع��ة والكلية
والتخ�ص�ص م�ؤكد ًا �أهمية التدريب العملي يف
امل�ؤ�س�سات االجتماعية لإك�ساب الطالب مهارات
وخ �ب�رات فنية وم�ع��رف�ي��ة .و أ�ك� ��د امل���ش��ارك��ون
يف الور�شة الذين ميثلون م�ؤ�س�سات وهيئات
اجتماعية حكومية وغري حكومية وهي معتمدة
لدى املعهد �أهمية � إقامة مثل هذه الور�شة لتبادل
املعلومات واخل�ب�رات ح��ول الأ �س�س والو�سائل
احلديثة ل �ت��دري��ب ال �ب��اح �ث�ين وال �ط �ل �ب��ة يف
تخ�ص�صات العمل االجتماعي املختلفة.

ت�صدير وت�سويق اخل�ضار والفواكه
ور�شة عمل يف «الأ ردنية»
اجلامعة� -أكد خرباء و�أكادمييون زراعيون

و أ�ك ��د عميد املعهد ال��دك�ت��ور ر��ض��ا �شبلي العلمي والإر� �ش��اد ال��زراع��ي .ب��دوره دع��ا خبري

�أن الزراعة تواجه معوقات ب�صادراتها للأ �سواق اخل��وال��دة أ�ن��ه ميكن ت�ضافر اجلهود الوطنية الت�سويق الزراعي عدنان زيادات املزارعني � إىل
للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه هذا القطاع االبتعاد عن الطرق التقليدية للت�سويق م�شريا
العربية والأ جنبية .
و أ�� �ش��اروا خ�لال ور��ش��ة عمل نظمها معهد احل �ي��وي وامل �ه��م ال�ت��ي ي�ع��اين منها امل��زارع��ون يف هذا الإطار � إىل �أن القطاع الزراعي يتعر�ض
البحوث والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي خ�صو�صا مزارعو وادي الأ ردن.
ملناف�سة �شديدة .وت�ضمن برنامج الور�شة التي
التابع للجامعة يف الثالثني من �أيلول املا�ضي � إىل

و�سلط رئي�س اجلمعية الأ ردن�ي��ة مل�صدري عقدت يف مقر املعهد يف وادي الأ ردن مداخالت

�ضرورة رفع م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت ومنتجي اخل�ضار والفواكه املهند�س �أنور حداد ل�ع��دد م��ن امل��زارع�ين ح��ول � �ض��رورة االهتمام
املحلي ال��ذي يعترب �ضئيال مقارنة بقطاعات ال���ض��وء على امل�ع��وق��ات املتعلقة ب��ال���ص��ادرات بجودة املنتج الزراعي وطرق العر�ض ف�ضال عن
اقت�صادية �أخرى.

الزراعية ومنها �سيا�سات الإنتاج والنقل والبحث درا�سة الأ �سواق املحلية والعربية والدولية .

إ��صدادات
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عدد جديد من جملة درا�سات يف العلوم الإدارية

اجتماعيات،،،

العاملني يف وح��دات الرقابة حول دور امل�ساءلة
والتفوي�ض الإداري يف الرقابة :درا�سة تطبيقية
على وزارة الرتبية والتعليم يف الأ ردن».
• وقدم الباحثان عيد علي الزيود وخالد
حممد ال�سواعي بحث ًا بعنوان «الطلب على النقود
يف الأ ردن با�ستخدام من��وذج التكامل امل�شرتك
ومنوذج ت�صحيح اخلط�أ».
• وق��دم الباحثان أ�ح�م��د عبيدات وه��اين
حامد ال�ضمور بحث ًا بعنوان «العوامل امل�ؤثرة يف
ال�شراء ا�ﻹدماين لدى ربات البيوت الأ ردنيات».
• بينما قدم الباحثان هاين رجب �آل دروي�ش
و�أحمد � إبراهيم م�لاوي بحث ًا بعنوان «العوامل
امل� ؤ�ث��رة يف الدخل ال�سياحي يف الأ ردن :درا�سة
قيا�سية للفرتة (.»)2005-1975
• وق��دم الباحث علي ه��ادي جربين بحث ًا
ب�ع�ن��وان « حتليل امل��رف��و���ض ال��داخ �ل��ي :درا� �س��ة
تطبيقية يف �شركة م�صانع ال��زي��وت النباتية
الأ ردنية».
• وق���دم ال �ب��اح �ث��ان خ��ال��د ب��ن ع �ب��د اهلل
اخلتالن و�إي��اد عبد الفتاح الن�سور بحث ًا بعنوان
«قيا�س كفاءة امل�شروعات ال�صغرية املمولة من
�صندوق التنمية والت�شغيل يف الأ ردن».
• وق��دم الباحثون ابت�سام علي ال�ضمور
وحممد �صبحي أ�ب��و �صالح وعبد ال�ستار حممد
العلي بحث ًا بعنوان « أ�ث ��ر القيادتني التبادلية
والتحويلية يف � إك�ساب مهارات التفكري الناقد
للعاملني يف امل�ست�شفيات الأ ردنية».
ف �ي �م��ا ق��دم��ت الأ ب � �ح� ��اث ال �ت��ال �ي��ة ب��ال�ل�غ��ة
الإجنليزية:
وتناول الباحثان حممد �سليمان عواد وحممد
يا�سني غادي بحث ًا بعنوان:

اجلامعة� -صدر عن عمادة البحث العلمي يف
اجلامعة العدد الثاين من املجلد ال�سابع والثالثني
من جملة درا�سات يف العلوم الإداري��ة .وا�شتمل
هذا العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها الدكتور
ف�ؤاد كتانة عميد البحث العلمي على جمموعة من
الدرا�سات و البحوث يف جم��ال العلوم الإداري��ة
باللغتني العربية والإجنليزية.
• حيث قدم الباحث �أحمد طه العجلوين
بحثا بعنوان «النظام املايل الإ�سالمي املعا�صر:
الإطار النظري و� إمكانية التطبيق العملي».
• وق ��دم ال�ب��اح�ث��ان م �ن��ذر ط�ل�ال مومني
وم �ع��اذ أ�ب ��و ال ��رب ب�ح�ث� ًا ب�ع�ن��وان «م ��دى ال�ت��زام
مدققي احل�سابات الفل�سطينيني اخلارجيني
بتطبيق معيار التدقيق الدويل رقم ( )240اخلا�ص
Investigation of Factors Influencing
مب�س�ؤولية املدقق عن ك�شف الغ�ش ومنعه».
the Intention to Adopt Mobile Banking
Services in Jordan.
• كما ق��دم ال�ب��اح�ث��ان علي عبد الر�ضا
وتناول الباحثان حممد عي�سى �شحاتيت
اجليا�شي و�شفيق � إبراهيم ح��داد بحث ًا بعنوان
«منذجة العالقة بني � إدراك جودة اخلدمة ووالء وجابر حممد بدور بحث ًا بعنوان:
Consumption of Electricity and Oil
الزبون (درا�سة ميدانية يف قطاع البنوك التجارية
in Jordan: A non-parametric analysis
يف الأ ردن).
using B-splines.
• بينما قدم الباحثان وحيد رثعان اخلتاتنة
وت��ن��اول ال �ب��اح��ث � إدري� �� ��س ج���راح بحث ًا
ومن�صور � إبراهيم ال�سعايدة بحث ًا بعنوان «منوذج بعنوان:
م�ع��دل لبطاقة الأ ه� ��داف امل �ت��وازن��ة لل�شركات
"Competition in the Jordanian’s
Banking Sector".
ال�صناعية امل�ساهمة العامة الأ ردنية».
• كما قدم الباحث «�أحمد غ�سان» مثقال
وتناول الباحثان هيثم حمود ال�شبلي وهاين
ال�ق��ا��س��م ب�ح�ث� ًا ب�ع�ن��وان «ال�ف�ط�ن��ة املنظمية يف حامد ال�ضمور بحث ًا بعنوان:
امل�صارف التجارية العاملة يف الأ ردن».
"Assessing Electronic
عبابنة
إ�سماعيل
• وق��دم الباحثان رائ��د �
Government Systems Success
ونادية حممد اجلمعان بحث ًا بعنوان «اجتاهات
-An Integrated Framework-".
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإ عالم والعالقات العامة .اجلامعة الأ ردنية

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

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

v

v

ترقيــــات

متت ترقية الدكتور حمزة م�صطفى دويري من
كلية الهند�سة والتكنولوجيا � إىل رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور حممد خليل حممد من كلية
ال�صيدلة � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي
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v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

مت زفاف الدكتور �أ�شرف العدوان الأ �ستاذ
امل�ساعد يف كلية احلقوق.
رزق ال�سيد بكر �أبو ح�سان املوظف يف دائرة الأ من
اجلامعي مبولودتني �أ�سماهما «لني وليان».
مت زفاف ال�سيدة فادية حممد ح�سن املوظفة يف
وحدة ال�ش�ؤون املالية.
مت زفاف الزميلني جهاد فريج املوظف يف مكتب
العالقات الدولية وحنني الكيايل املوظفة يف
دائرة الإعالم والعالقات العامة.
متت خطوبة الدكتورة �سمية ملكاوي الأ �ستاذ
امل�ساعد يف كلية علوم الت�أهيل.
رزقت ال�سيدة مي�ساء عربيات املوظفة يف كلية
ال�صيدلة مبولودتني جديدتني �أ�سمتهما «رميا�س
ورينا�س».
رزقت ال�سيدة لبنى العالوين املوظفة يف دائرة
الإعالم والعالقات العامة مبولود �أ�سمته «عون».
رزق ال�سيد ماجد الزعبي املوظف يف وحدة
اخلدمات امل�ساندة مبولودة �أ�سماها «رماح».
رزق الدكتور ع�صام الهزامية نائب عميد كلية
الآداب مبولودتني �أ�سماهما «ريتال وملار».
رزقت ال�سيدة جمد كلوب املوظفة يف كلية الزراعة
مبولودة �أ�سمتها «�شوق».
مت ترفيع ال�سيد علي ال�شوابكة م�ساعد مدير
دائرة اللوازم املركزية � إىل الفئة (ب) من
الدرجة الثانية.

تــعـــــــــاز
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انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور داود
العي�سوي الأ �ستاذ يف ق�سم العلوم احلياتية /كلية
العلوم.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور حممد
بالل الزعبي الأ �ستاذ امل�شارك يف كلية امللك عبد
اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتورة
� إنعام خليل من ق�سم ال�صيدالنيات والتقنية
ال�صيدالنية.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�سيد جعفر
العمايرة املوظف ال�سابق يف دائرة الإعالم
والعالقات العامة.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور علي
القي�سي الأ �ستاذ يف كلية ال�صيدلة.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور
� إ�سماعيل عمايرة الأ �ستاذ يف ق�سم اللغة العربية
و�آدابها  /كلية الآداب.
انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�سيدة عطاف
�أبو �شنب املوظفة يف كلية امللك عبد اهلل الثاين
لتكنولوجيا املعلومات.
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