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ن�شرة � إعالمية ت�صدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ردنية ❖ العدد  ❖ 466ت�شرين ثاين  2010م ❖ ذو احلجة 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

بح�ضور �سمو الأ مرية �سمية بنت احل�سن
الدكتور الطوي�سي يفتتح �أعمال امل� ؤمتر الثاين يف الهند�سة الكيميائية

من حفل افتتاح امل�ؤمتر

اجلامعــــــــة -دعا باحثان �أردين و�أمريكي
خ�ل�ال امل ؤ����مت���ر ال����دويل ال��ث��اين يف الهند�سة
الكيميائية الذي نظمه ق�سم الهند�سة الكيميائية
يف اجلامعة بح�ضور �سمو الأ م�يرة �سمية بنت
احل�سن رئي�س اجلمعية العلمية امللكية ،رئي�س
مدينة احل�سن العلمية وافتتحه يف احلادي ع�شر

من ت�شرين الأ ول املا�ضي رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي مندوبا عن رئي�س الوزراء �سمري
الرفاعي �أ�صحاب القرار � إىل ا�ستغالل مادة
«الزيواليت» التي توجد بكميات وف�يرة جنوب
اململكة.
التتمة � ...ص10

�أمناء «الأ ردنية» يعني نواب رئي�س اجلامعة
وعمداء الكليات واملعاهد العلمية

ب���ح���ث ا���س��ت�����ض��اف��ة
«الأ ردن�����������ي�����������ة»
مل�������� ؤمت�������ر احت�������اد
اجل��������ام��������ع��������ات
ال�������ع�������رب�������ي�������ة

اجلامعــــــــة -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي خالل لقائه يف مكتبه يف احلادي
ع�شر من ت�شرين الأ ول املا�ضي الأ م�ين العام
الحتاد اجلامعات العربية الدكتور �صالح ها�شم
ترتيبات ا�ست�ضافة اجلامعة ل��ل��دورة الرابعة
والأ رب��ع�ين للم�ؤمتر ال��ع��ام الحت���اد اجلامعات
العربية.
و�أكد الدكتور الطوي�سي ا�ستعداد اجلامعة
لإجناح هذا احلدث الذي من املتوقع �أن ي�شارك
فيه ( )220رئي�س جامعة عربية هم الأ ع�ضاء
يف احت��اد اجل��ام��ع��ات العربية وي�شكل فر�صة
مهمة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والثقايف
بني اجلامعات العربية.
التتمة � ...ص10
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الدكتور العجلوين والدكتور الطوي�سي يتو�سطان �أع�ضاء جمل�س الأ مناء ونواب الرئي�س والعمداء اجلدد

اجلامعــــــــة -قرر جمل�س �أمناء اجلامعة رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي تعيني
يف جل�سته التي عقدها برئا�سة رئي�س املجل�س نواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد
العلمية على النحو التايل:
ال��دك��ت��ور ك��ام��ل العجلوين ،ب��ن��اء على تن�سيب
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ا�ستعداد «الأ ردنية» ال�ستقبال
املزيد من الطلبة املاليزيني

الدكتور الطوي�سي والوفد املاليزي

اجل ��ام� �ع ��ة -ب��ح��ث رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الدكتور ع��ادل الطوي�سي خ�لال لقائه يف
مكتبه ال�سفري املاليزي يف عمان داتو عبد
امللك بن عبد العزيز �أوجه التعاون املمكنة
ب�ين اجلامعة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
املاليزية.

وق��������دم ال����دك����ت����ور
ال���ط���وي�������س���ي ل��ل�����س��ف�ير
�شرح ًا ح��ول التطورات
التي �شهدتها اجلامعة
واه��ت��م��ام��ه��ا ب��االن��ف��ت��اح
واالت�صال مع دول العامل
خ�صو�ص ًا دول ال��ع��امل
الإ�سالمي بهدف تبادل
ال���ث���ق���اف���ات وامل���ع���ارف
ا إلن�����س��ان��ي��ة .ورح����ب ال��دك��ت��ور الطوي�سي
با�ستقبال م��زي��د م��ن الطلبة املاليزيني
للدرا�سة يف كليات اجلامعة ترجمة للعالقات
املتينة التي تربط الأ ردن مباليزيا.
بدوره �أكد ال�ضيف رغبة حكومة بالده
بتعزيز التعاون مع اجلامعة التي حتظى

مبكانة و�سمعة متميزة يف ماليزيا م�شريا
� إىل ارتياح الطلبة املاليزيني الدار�سني يف
اجلامعة.
و أ����ش��اد بتجربة اجلامعة بتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها الفتا اىل اعتزاز
الطلبة املاليزيني �أي�ضا بالإقامة يف الأ ردن.
و أ�ك���د اجلانبان ر�ؤيتهما امل�شرتكة يف
تعزيز التعاون العلمي والبحثي والثقايف بني
البلدين اللذين جتمعهما رواب��ط م�شرتكة
و أ�ه��م��ي��ة ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ت��ب��ادل الأ ن�����ش��ط��ة
الثقافية من خ�لال � إقامة فعاليات و أ�ي��ام
ثقافية يف رح��اب اجلامعة بهدف تعريف
الطلبة والباحثني و أ�ب��ن��اء املجتمع املحلي
بثقافة ماليزيا وعاداتها وتقاليدها الأ �صيلة
الرا�سخة اجلذور.

وتعاون بني «الأ ردنية» وجامعتي
«كامربدج» و«جال�سكو» الربيطانيتني
اجلامعــــــــة -التقى رئي�س اجلامعة
الدكتور عادل الطوي�سي يف مكتبه يف الرابع
والع�شرين من ت�شرين الأ ول املا�ضي مدير
مكتب الدعم الطالبي يف جامعة «كامربدج»
الربيطانية «مايكل او�سيلفان».
و�أطلع الدكتور الطوي�سي ال�ضيف على
التطورات التي �شهدتها اجلامعة واهتمامها
ب��ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي م��ع اجل��ام��ع��ات
العاملية.
و�أ�شار � إىل �أ�س�س و�آليات قبول الطلبة
الفتا � إىل حر�ص اجلامعة على االهتمام
بتنمية �شخ�صية الطالب اجلامعي باعتباره

ركيزة �أ�سا�سية وحمركا مهما يف العملية
التعليمية.
وقدم ال�ضيف الربيطاين ملحة موجزة
حول �أهداف ومهام مكتب الدعم الطالبي
ال��ذي �أن�شئ يف جامعة «ك��ام�بردج» بهدف
رعاية الطلبة املتميزين علميا وبحثيا.
ورح���ب اجل��ان��ب��ان بفتح �آف����اق ت��ع��اون
م�ستقبلية بني اجلامعتني.
وبحث رئي�س اجلامعة الدكتور عادل
الطوي�سي خالل لقائه يف مكتبه نائب رئي�س
جامعة جال�سكو الربيطانية «�ستيفن بيمنت»
�آفاق التعاون العلمي بني اجلامعتني.

و�أطلع الدكتور الطوي�سي ال�ضيف على
التطورات التي �شهدتها اجلامعة ور�ؤيتها
اجلديدة يف تو�سيع نطاق االهتمام بالبحث
العلمي ال���ذي ي��خ��دم ق�ضايا التنمية يف
الأ ردن.
ورحب اجلانبان بالتوقيع على مذكرة
تفاهم ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون
العلمي والبحثي والثقايف بني اجلامعتني.
و أ�ك����د ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي وال��دك��ت��ور
«بيمنت» على ال��ر ؤ�ي��ة امل�شرتكة ب�ضرورة
ا�ستحداث برامج علمية م�شرتكة تخدم
الطرفني يف امليادين العلمية والبحثية.
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مذكرة تفاهم بني املعهد الزراعي يف «الأ ردنية»
واملركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي
اجلامعة -وقعت يف اجلامعة مذكرة
ت��ف��اه��م ب�ين م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال��ت��دري��ب
والإر���ش��اد والتعليم الزراعي يف اجلامعة
واملركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي
التابع لوزارة الزراعة.
ووقع املذكرة نيابة عن رئي�س اجلامعة
عميد املعهد الدكتور جمال �صوان وعن
املركز مديره العام الدكتور في�صل عواودة
ب��ح�����ض��ور ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين يف
اجلامعة واملركز.
وتهدف املذكرة � إىل رفع �سوية البحث
توقيع مذكرة التفاهم
العلمي الزراعي للم�شاركة يف حل امل�شاكل
ومبوجب املذكرة اتفق اجلانبان على وم ؤ���مت��رات وور���ش عمل و أ�ي���ام احلقل يف
ال��ت��ي ت��واج��ه امل���زارع وامل�ستثمر وتقدمي
ال�شراكة يف تقدمي وتنفيذ م�شاريع بحثية موا�ضيع متعلقة بالزراعة.
الإر�شاد والتدريب والتعليم الالزم للمزارع
و�سيتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة تكون
م�شرتكة وال�سماح لكل فريق با�ستخدام
واملهند�س الزراعي وزيادة الوعي بال�ش�أن
املحطات البحثية التابعة لأ غرا�ض البحث مهمتها تن�سيق اجل��ه��ود وتطبيق بنود
الزراعي.
والتدريب والتعليم والتن�سيق لإقامة ندوات املذكرة لتعزيز فعاليتها.

ات�����ف�����اق�����ي�����ة
ت�����ع�����اون ب��ي��ئ��ي
ب����ي����ن حم���ط���ة
العلـــوم البحـــرية
ون�����ادي ال��ي��خ��وت
امل�������ل�������ك�������ي

اجلامعــــــــة -وقعت حمطة العلوم البحرية
التابعة للجامعتني الأ ردن��ي��ة وال�يرم��وك ون��ادي
اليخوت امللكي يف العقبة اتفاقية تعاون بيئي بني
اجلانبني.
ومبوجب االتفاقية التي وقعها مدير املحطة
الدكتور ط��ارق النجار ورئي�س ال��ن��ادي رئي�س
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة املهند�س
حممد �صقر تتوىل املحطة مبوجبها درا�سة
البيئة البحرية «للمارينا» وهي املنطقة املائية
املحيطة بالنادي واملخ�ص�صة لإر�ساء ال�سفن
والقوارب و� إيجاد املقرتحات واحللول املنا�سبة
لها.
و�ستقوم املحطة بتقدمي نتائج اخل�صائ�ص
الفيزيائية ملياه "املارينا" يف خم�سة مواقع يتفق
عليها وت�شمل احلرارة وامللوحة.

احلياة البحرية الأ ردنية

ي�شار � إىل �أن املحطة ال��ت��ي �أن�شئت عام
 1981ت�����ض��م خم���ت�ب�رات م��ت��ق��دم��ة وم��ت��ح��ف�� ًا
للأ حياء البحرية وتنفذ درا�سات علمية بحرية
متخ�ص�صة وت��ق��وم بخدمة امل�����ش��اري��ع املائية
والبيئية يف خليج العقبة.

زيارات ووفود



بحث التعاون بني «الأ ردنية» و«لوند» ال�سويدية
وم� ؤ�س�سة بريطانية لن�شر البحوث

من اللقاء

اجلامعــــــــة� -أ�شاد نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي بالعالقات العلمية
الوثيقة بني اجلامعتني «الأ ردنية» و«لوند»
ال�سويدية.
و�أ�ضاف خالل لقائه نائب رئي�س جامعة
«ل��ون��د» ال��دك��ت��ورة «اي��ف��ا اك�����س��ون» وال��وف��د
املرافق لها �أن حجم التعاون بني اجلامعتني
يف ت�صاعد م�ستمر م�ؤكدا ا�ستعداد اجلامعة
لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع جامعة
«لوند» خدمة مل�صالح ال�شعبني ال�صديقني
الأ ردين وال�سويدي.
وجرى خالل اللقاء الذي ح�ضره عدد
م��ن ع��م��داء الكليات ا�ستعرا�ض جم��االت
التعاون القائمة بني اجلامعتني خ�صو�صا يف
جماالت الأ عمال والطب والتمري�ض والرتبية
اخلا�صة والفنون والعالقات الدولية.
ورحب الدكتور الزعبي با�ستقبال طلبة
م��ن جامعة لوند لتعلم اللغة العربية يف
املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها.

ب���دوره���ا أ�ك����دت ال��دك��ت��ورة «اك�����س��ون»
اه��ت��م��ام جامعة «ل��ون��د» بتعزيز التعاون
العلمي امل�شرتك مع «الأ ردنية» بهدف تبادل
اخلربات والتجارب العلمية.
وك��ان ال��وف��د ال�سويدي أ�ج���رى �سل�سلة
من اللقاءات مع عدد من عمداء الكليات
تركزت على فتح �آفاق م�ستقبلية للتعاون يف
جم��االت التبادل العلمي والثقايف و�إج��راء
البحوث امل�شرتكة.
ي�شار � إىل �أن اجلامعتني �أبرمتا مذكرات
تفاهم يف �أوق���ات �سابقة حيث ا�ستقبلت
الأ ردنية طلبة �سويديني لتعلم اللغة العربية
والدرا�سة يف كلية الفنون والت�صميم ف�ضال
ع��ن ال��ت��ع��اون ب�ين اجلامعتني يف برنامج
«متب�س» الوطني يف الرتبية اخلا�صة.
من جانب �آخر بحث القائم ب�أعمال نائب
رئي�س اجلامعة الدكتور عمر كفاوين خالل
لقائه مدير م�ؤ�س�سة «نيجر» الربيطانية
لن�شر البحوث العلمية «جون جولياين» �آفاق

التعاون املمكنة بني اجلانبني.
وامل�ؤ�س�سة تعترب من كربيات دور الن�شر
العاملية وتتوىل � إ�صدار جملة حمكمة يتم
فيها ن�شر ال��ب��ح��وث العاملية لأ ك��ادمي��ي�ين
وباحثني من جامعات عاملية خمتلفة.
و أ����ش��ار الدكتور الكفاوين � إىل اهتمام
اجلامعة بالبحث العلمي ال���ذي يعد من
م��ن أ�ب���رز أ�ه��داف��ه��ا الرئي�سية ف�ض ًال عن
�سعيها لن�شر بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني يف املجالت العاملية املحكمة.
و أ�ك��د �أن اجلامعة لديها خطة طموحة
جلعلها ج��ام��ع��ة بحثية ب��ه��دف االرت��ق��اء
ب��ال��ب��ح��وث العلمية ال��ت��ي ت��خ��دم جم��االت
التنمية واملعرفة الإن�سانية.
ب���دوره أ�ك��د «ج��ول��ي��اين» رغبة م�ؤ�س�سة
«ن��ي��ج��ر» ب��ال��ت��ع��اون م��ع الأ ردن���ي���ة ال��ت��ي لها
اهتمامات وجتربة رائدة يف جماالت البحث
العلمي ولها ارتباطات وثيقة مع اجلامعات
العاملية.

م ؤ�مترات وور�ش عمل



«الأ ردنية» :تكرّم اللجنة التنظيمية
للم� ؤمتر الأ وروبي الآ �سيوي
اجل � ��ام � �ع � ��ة -ك������رم رئ��ي�����س
اجلامعة الدكتور ع��ادل الطوي�سي
�أع�ضاء اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر
الأ وروبي الآ�سيوي احلادي ع�شر يف
العلوم الكيميائية الذي ا�ست�ضافته
اجلامعة م�ؤخراً.
و�أثنى الدكتور الطوي�سي على
العطاء املميز واجلهود التي بذلها
�أع�ضاء اللجنة واجلهات املعنية يف
اجلامعة إلجن���اح ه��ذه التظاهرة
العلمية ال��ع��امل��ي��ة م ؤ����ك���د ًا �أن اجل��ام��ع��ة تلقت
جمموعة كبرية من برقيات وكتب ال�شكر من
علماء �شاركوا يف امل�ؤمتر من خارج الأ ردن.
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي خ�ل�ال لقائه
املكرمني بح�ضور عميدة كلية العلوم الدكتورة

الدكتور الطوي�سي يتو�سط املكرَّمني

�سو�سن العوران ورئي�س ق�سم العلوم الكيميائية
الدكتور حممود ع�لاوي � إىل �أن امل�ؤمتر عك�س
حراك البحث العلمي يف اجلامعة و�أ�س�س ملرحلة
جديدة من التعاون بني امل�شاركني يف �أعمال
امل�ؤمتر.

و أ�ع��رب��ت ال��دك��ت��ورة ال��ع��وران
ع��ن ت��ق��دي��ره��ا لإدارة اجل��ام��ع��ة
على الدعم ال��ذي قدمته لإجناح
أ�ع��م��ال امل ؤ���مت��ر ال���ذي ا�ست�ضاف
زه����اء ( )500ع����امل م���ن ك��اف��ة
�أنحاء العامل .وثمن رئي�س اللجنة
ال��ت��ح�����ض�يري��ة ل��ل��م ؤ���مت��ر ال��دك��ت��ور
م��و���س��ى ال��ن��اظ��ر م���ب���ادرة رئي�س
اجلامعة بتكرمي هذه النخبة ممن
�ساهموا يف � إجناح �أعمال امل�ؤمتر
م�شري ًا � إىل �أن نتائجه �سوف توظف خلدمة
البحث العلمي يف اجلامعة وامل�ؤ�س�سات الوطنية
الأ ردنية.
وكرم الدكتور الطوي�سي � إىل جانب الدكتور
الناظر ك ًال من الدكتور �سليم �صربي والدكتور

ال�سيا�سات التجارية :مقارنة دولية
ور�شة عمل يف «الأ ردنية»
اجل��ام �ع��ة -أ�ك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي ا�ستعداد اجلامعة لدعم
القطاعات االقت�صادية بالبحوث والدرا�سات
العلمية املتخ�ص�صة.
و�أ�ضاف خالل افتتاحه مندوب ًا عن رئي�س
اجلامعة �أعمال ور�شة عمل بعنوان "ال�سيا�سات
التجارية :مقارنة دولية" �أن اجلامعة ت�سعى
من وراء عقد هذه اللقاءات العلمية � إىل تبادل
العلوم وامل��ع��ارف م��ع اجل��ام��ع��ات وامل�ؤ�س�سات
الدولية املتخ�ص�صة.
والور�شة التي نظمها املر�صد االقت�صادي
يف كلية الأ ع��م��ال بالتعاون م��ع جامعة برلني
التطبيقية يف �أملانيا تهدف � إىل التعرف على
العالقة بني التجارة والنمو ب�سبب التنوع يف

�سيا�سات التجارة العاملية.
و أ����ش��ار ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي � إىل �أن �أهمية
الور�شة تكمن يف بحث ال�سيا�سات التجارية يف
الدول النامية.
من جانبه ا�ستعر�ض عميد كلية الأ عمال
الدكتور مو�سى اللوزي حماور الور�شة وتركيزها
على جوانب تتعلق باتفاقيات التجارة الإقليمية
واالختالالت العاملية املرتبطة بالتجارة وجولة
مفاو�ضات الدوحة والتناق�ضات التي مل يتم
االت��ف��اق عليها � إ�ضافة � إىل بحث االخ��ت�لاالت
البيئية والتجارة ومعدالت ال�صرف.
و�أعرب الدكتور اللوزي عن تقديره للجانب
الأ مل���اين على عقد ه��ذه ال��ور���ش��ة التي ترتجم
اهتمام اجلامعة يف االنفتاح على اجلامعات

العاملية ب��ه��دف ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�ب�رات
العلمية والعملية.
وا�ستعر�ض أ����س��ت��اذ االقت�صاد ال���دويل يف
جامعة ب��رل�ين الأ مل��ان��ي��ة "�سيب�ستيان دول�ين"
برامج م�ؤ�س�سة (الداد) الأ ملانية يف تنفيذ برامج
تعليمية وبحثية مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
الأ ردن��ي��ة .و أ����ش��ار � إىل �أهمية موا�ضيع الور�شة
التي ت�سلط ال�ضوء على ال�سيا�سات التجارية
خ�صو�صا ال�سيا�سات املتعلقة بني الدول النامية
والدول املتقدمة.
وناق�ش امل�شاركون يف الور�شة التي ا�ستمرت
ثالثة �أيام موا�ضيع تتعلق بال�سيا�سات التجارية
خ�صو�صا التبادل التجاري بني ال��دول �ضمن
�أطر اتفاقيات ثنائية ودولية.

ندوات وور�ش عمل



خالل ور�شة �أملانية �أردنية يف الطاقة املتجددة يف اجلامعة
«الأ ردنية» ب�صدد ر�سم �أول خريطة �شم�سية للمملكة

جانب من احل�ضور

اجلامعــــــــة -ك�شف مدير مركز الطاقة
يف اجلامعة رئي�س اللجنة التح�ضريية للور�شة
الأ ملانية الأ ردنية الثالثة يف الطاقة املتجددة
ال��دك��ت��ور أ�ح��م��د ال�سالمية ع��ن توجه املركز
لر�سم �أول خريطة �شم�سية للأ ردن.
و أ�����ض���اف خ�ل�ال ح��ف��ل اخ��ت��ت��ام فعاليات
الور�شة �أن ه��ذه اخلريطة �ستوفر معلومات
مهمة للم�ستثمرين يف قطاع الطاقة املتجددة
واملتعلقة بطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية.
وق��ال الدكتور ال�سالمية � إن الور�شة التي
ح�ضرها رئي�س اجلامعة بالوكالة الدكتور
ب�شري الزعبي ونظمها امل��رك��ز بالتعاون مع
جامعة الزيتونة وجامعة «ايلمينا» الأ ملانية
هدفت � إىل دع��م اجلهود الوطنية لالعتماد
على الطاقة املتجددة .
وب�ين �أن مو�ضوع الطاقة ي�شكل هاج�سا
للأ ردن لأ ن فاتورة النفط ت�شكل ما ن�سبته 20
باملائة من الدخل القومي الأ ردين .
وق��ال الدكتور ال�سالمية � إن هذه الور�شة
�أثمرت عن � إن�شاء م�شروع التربيد بوا�سطة
الطاقة ال�شم�سية حيث �سيتم � إن�شاء خمتربين

يف م��رك��ز ح��م��دي م��ن��ك��و ل��ل��ب��ح��وث العلمية
بالتعاون مع الوكالة الأ ملانية للتعاون الدويل
لهذه الغاية.
ولفت الدكتور ال�سالمية � إىل �أنه مت خالل
الور�شة بحث � إقامة م�شاريع علمية بحثية بني
اجلامعات الأ ردنية وجامعة «املياو» الأ ملانية
خ�صو�ص ًا يف جم��االت تبادل زي��ارات الوفود
التدري�سية والطالبية و� إجراء البحوث العلمية
امل�����ش�ترك��ة ومت الإط��ل�اع ع��ل��ى جت��رب��ة أ�مل��ان��ي��ا
يف جم��ال اال�ستفادة م��ن الطاقة احل��راري��ة
اجلوفية.
وعر�ض امل�ست�شار العلمي للمجل�س الأ على
للعلوم والتكنولوجيا الدكتور �سمري الطويل
دور املجل�س يف تعزيز وتوثيق التعاون مع
اجلامعات الأ ملانية .
و أ����ش��ار � إىل االتفاقية املوقعة بني الأ ردن
وامل�ؤ�س�سة الأ ملانية للبحوث حيث ا�ستفاد من
هذه االتفاقية  300ع�ضو هيئة تدري�س يف
دع��م �أبحاثهم يف خمتلف املجاالت العلمية
والبحثية.
كما عر�ض خ�براء أ�مل��ان جتربة �أملانيا يف

� إنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية حيث دلت
النتائج �أن الطاقة الكهربائية املنتجة بهذه
الو�سيلة هي �أربعة �أ�ضعاف حاجة الأ ردن من
الكهرباء بالرغم من �أن الأ ردن يتمتع ب�ساعات
�أ�شعة ال�شم�س �أكرث من �أملانيا.
م��ن جانبه أ�ك��د من�سق الور�شة الدكتور
�سليمان عجيب �أهمية التعاون بني اجلامعات
الأ ردن��ي��ة والأ ملانية   بهدف توفري التمويل
للم�شاريع والأ بحاث امل�شرتكة بينها.
و�أ�شار ال�سكرتري الأ ول يف ال�سفارة الأ ملانية
«كارفن ف�شر» � إىل ا�ستعداد احلكومة الأ ملانية
لدعم امل�شاريع احلالية وامل�ستقبلية   امل�شرتكة
بني اجلامعات الأ ملانية والأ ردنية وخا�صة يف
جماالت الطاقة املتجددة .
و�شارك يف الور�شة التي ناق�شت  40ورقة
عمل متخ�ص�صة يف جماالت الطاقة ال�شم�سية
والرياح والطاقة اجلوفية وتطبيقاتها العلمية
خرباء و�أكادمييون �أردنيون و�أملان.
وك��ان��ت ال��ور���ش��ة ب����د�أت يف اجل��ام��ع��ة يف
احلادي والع�شرين من ت�شرين الأ ول املا�ضي
وا�ستمرت ثالثة �أيام.

تتمات



الو�ضع املائي يف الأ ردن وت�شيلي
ندوة يف «الأ ردنية»
اجل � � ��ام � � �ع � � ��ة-
أ�ك����������������د خ�����ب����راء
واخ���ت�������ص���ا����ص���ي���ون
من الأ ردن وت�شيلي
أ�ه���م���ي���ة م���واج���ه���ة
التحديات املائية يف
البلدين ال�صديقني.
و أ�����ش���اروا خالل
ن��دوة علمية نظمها
م����رك����ز ال���ب���ح���وث
وال��درا���س��ات املائية
يف اجل������ام������ع������ة
بالتعاون مع املجل�س
الأ على للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ت�شيلي
� إىل ���ض��رورة االه��ت��م��ام ب����الإدارة املتكاملة
للم�صادر املائية والرتكيز على امل�صادر غري
التقليدية.
و�أ�شار نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ر�ضا
اخلوالدة الذي افتتح �أعمال الندوة مندوب ًا
عن رئي�س اجلامعة � إىل التحديات املائية
التي تواجه دو ًال عاملية من بينها الأ ردن الذي
يعترب من الدول الفقرية مائي ًا على امل�ستوى
العاملي.
ولفت � إىل اجلهود التي تبذلها اجلامعة
من �أجل الت�صدي للق�ضايا املائية من خالل
�إع����داد ب��ح��وث ودرا����س���ات علمية وتوجيه
الباحثني لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل لقطاع املياه
ال��ذي يعترب من القطاعات املهمة للتنمية
الوطنية.
و�أكد الدكتور اخلوالدة انفتاح اجلامعة
على م�ؤ�س�سات وجامعات عاملية للتعاون يف
جمال الأ بحاث العلمية املائية للإ �سهام يف
حل املع�ضالت التي تواجه القطاع املائي.
بدوره لفت الأ مني العام للمجل�س الأ على

جانب من الندوة

للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد ال�شريدة
� إىل �أهمية موا�ضيع الندوة التي ت�سلط ال�ضوء
على ق�ضايا املياه يف البلدين الأ ردن وت�شيلي.
وبني الدكتور ال�شريدة �أن الندوة �سوف
يكون لها �آث��ار � إيجابية يف تبادل اخل�برات
واملعلومات بني امل�شاركني فيها خ�صو�ص ًا
التعاون يف بناء ال��ق��درات وت�أهيل وتدريب
الكوادر العاملة يف قطاعات املياه.
و أ�ل���ق���ى ال�����س��ف�ير ال��ت�����ش��ي��ل��ي يف ع��م��ان
«فريناندو فاريال» كلمة �أ�شاد فيها بالعالقات
الأ ردنية الت�شيلية التي �شهدت منو ًا م�ضطرد ًا
مو�ضح ًا �أن عقد هذه الندوة �شكّل منعطف ًا
مهم ًا يف م�سرية عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني.
و أ����ض��اف �أن الأ ردن وت�شيلي يت�شابهان
يف ق�ضايا املياه و�أن ت�شيلي حققت اجنازات
ملمو�سة يف التغلب على امل�شاكل املائية الفت ًا
� إىل رغبة جامعة ت�شيلي بنقل جتربتها العلمية
للجامعة الأ ردنية.
ون��وه مدير مركز البحوث والدرا�سات
املائية والبيئية يف اجلامعة الدكتور عامر

ال�سلمان � إىل �أهمية
اال�ستفادة من اخلربة
الت�شيلــيـة خ�صو�صـــــ ًا
يف ميادين تكنولوجيا
امل���ي���اه وم�����ص��ادره��ا
واق��ت�����ص��ادي��ات امل��ي��اه
ل���رف���ع ك���ف���اءت���ه���ا يف
الأ ردن.
وق�������ال ال���دك���ت���ور
ال�سلمان � إن للمركز
ع��ل�اق����ات م��ه��م��ة م��ع
ج���ام���ع���ات ع��امل��ي��ة ال
���س��ي��م��ا ال���ت���ع���اون مع
جامعة "كولن" الأ ملانية بهدف بناء قدرات
ب�شرية عاملة يف قطاع املياه.
وا�ستعر�ض الدكتور ال�سلمان أ�ه��داف
ال��ن��دوة وحم��اوره��ا الأ �سا�سية ال��ت��ي ت�شمل
درا���س��ة ال��و���ض��ع امل��ائ��ي احل���ايل يف الأ ردن
وت�شيلي و�أهداف البلدين امل�شرتكة يف � إيجاد
م�صادر بديلة غري تقليدية ف�ض ًال عن بحث
ومناق�شة التغري املناخي ال��ذي له أ�ث��ر على
امل�صادر املائية يف الأ ردن.
و أ�ع��رب��ت أ�م�ين ع��ام وزارة املياه وال��ري
املهند�سة مي�سون الزعبي عقب انتهاء اجلل�سة
االفتتاحية للندوة عن �أملها يف �أن تخرج
بتو�صيات علمية ت�ستفيد منها ال���وزارة يف
تنفيذ خططها وبراجمها املائية امل�ستقبلية.
و�أ�شارت � إىل �أن الو�ضع املائي يف الأ ردن
ي��واج��ه حت��دي��ات �صعبة نتيجة ���ش��ح امل��ي��اه
والزيادة امل�ضطردة يف عدد ال�سكان.
و�أكدت �أن احلكومة و�ضعت ق�ضايا املياه يف
�سلم �أولوياتها ومت � إعداد � إ�سرتاتيجية وطنية
لإيجاد م�صادر مياه متجددة واملحافظة على
م�صادر املياه النظيفة التي تلبي احتياجات
كافة القطاعات املجتمعية.

ندوات وور�شات عمل



فريق طالبي من زراعة «الأ ردنية» ي�شارك
يف ور�شة عمل ب�أملانيا

طلبة الأ ردنية مع نظرائهم الأ ملان

اجلامعــــــــة� -شارك فريق طالبي من كلية
الزراعة يف اجلامعة بور�شة عمل متخ�ص�صة
بعنوان «الزراعة احلافظة يف املنطقة العربية»
نظمتها جامعة العلوم التطبيقية الأ ملانية.
ومفهوم ال��زراع��ة احلافظة يتعلق بتقليل
�أدوات احلراثة والزراعة املبا�شرة ما ي�ساعد
يف عدم اجنراف الرتبة واحلفاظ على الرطوبة
فيها الأ م���ر ال��ذي ي�ساعد على زي���ادة ا إلن��ت��اج
النباتي.
وق���ال عميد كلية ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور عمر
كفاوين الذي ا�شرف على زيارة الوفد الطالبي
لأ ملانيا � إن الور�شة حققت �أهدافها ال �سيما يف
فتح �آف���اق ت��ب��ادل اخل�ب�رات العلمية والعملية
وت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك�ين ف��ي��ه��ا مب��ب��ادئ
و�أ�سا�سيات الزراعة احلافظة وحتليل ومقارنة
الأ و�ضاع العامة القائمة يف الدول امل�شاركة فيما
يتعلق باملناخ والزراعة.
و�أ���ض��اف �أن ال��ور���ش��ة رك���زت على تطوير

ا�سرتاتيجيات مالئمة يف احل��راث��ة وجتهيز
الأ ر�����ض ل��ل��زراع��ة وحت��ق��ي��ق م��ف��ه��وم ا�ستدامة
البيئة واالقت�صاد واال�ستخدام الأ مثل للمواد
الطبيعية.
وا�ستعر�ض الدكتور كفاوين برنامج الور�شة
التي تناولت تعريف الزراعة احلافظة و�أهميتها
ومعوقاتها واملقارنة بني الطرق التقليدية يف
احلراثة والزراعة احلافظة وت�أثريها على البيئة
والتعريف ب�أنواع الرتبة املختلفة وكيفية التمييز
بينها وعوامل تكوينها.
بدوره �أ�شار رئي�س ق�سم الب�ستنة واملحا�صيل
الدكتور ه��اين ال�صعوب � إىل �أن الكلية تنفذ
حالي ًا م�شروع الزراعة احلافظة بالتعاون مع
وزارة الزراعة واملركز الوطني للبحث والإر�شاد
الزراعي بدعم من منظمة الأ غذية والزراعة
الدولية (الفاو) م�ؤكد ًا �أن النتائج الأ ولية لهذا
امل�شروع م�شجعة للغاية.
وعلى �صعيد مت�صل زار ال��وف��د الطالبي

� إحدى املزارع الأ ملانية التي تطبق نظام الزراعة
احلافظة يف احلراثة منذ ع�شر �سنوات واطلع
على كيفية تنفيذ هذا النظام الزراعي الذي
حقق اجنازات زراعية ملمو�سة.
واط��ل��ع ال��وف��د ال��ط�لاب��ي ع��ل��ى منتوجات
�شركة ( )Horschالأ مل��ان��ي��ة املتخ�ص�صة يف
� إنتاج الآالت واملعدات الزراعية وهي من �أكرب
ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف � إنتاج �آليات
احلراثة والبذار.
و�شارك الوفد الطالبي الأ ردين بفعالية يف
منتدى احلوار الذي تناول العمليات الزراعية
و�أثرها على البيئة مب�شاركة وفود طالبية متثل
جامعة دم�شق واجلامعة الأ مريكية يف بريوت
وجامعة العلوم التطبيقية يف �أملانيا.
و أ�ع������رب أ�ع�������ض���اء ال���وف���د ال��ط�لاب��ي عن
تقديرهم للجامعة على تنظيم ه��ذه الزيارة
العلمية الناجحة التي �أك�سبتهم خربات مهمة يف
جماالت درا�ستهم العلمية والبحثية.

تتمات



�أمناء «الأ ردنية» يعني نواب رئي�س اجلامعة
وعمـــداء الكليـــات واملعـاهـد العلمـيـــة

�أ .د .ب�شري خليفة الزعبي

نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملعاهد الإن�سانية

رئي�س فرع اجلامعة الأ ردنية/العقبة

وعلى �صعيد مت�صل
هن أ� رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�أمناء اجلامعة نواب رئي�س
اجلامعة والعمداء اجل��دد.
و�أكد رئي�س املجل�س الدكتور
ك���ام���ل ال���ع���ج���ل���وين خ�ل�ال
ل��ق��اء ع��ق��د بح�ضور رئي�س
اجلامعة �أهمية العمل بروح
ال��ف��ري��ق ال���واح���د وت�ضافر
اجلهود للنهو�ض باجلامعة
الأ ردنية وحتقيق الإجنازات
ال���ع���م���ل���ي���ة وال��ت��رب�����وي�����ة.
بدوره �أعرب رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ع���ادل الطوي�سي
عن �شكره وتقديره لرئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الأ مناء على
جهودهم املخل�صة خلدمة
اجل��ام��ع��ة و���س��ائ��ر العاملني
فيها .و�أ�شار � إىل �أن عملية
اختيار نواب وعمداء الكليات
واملعاهد العلمية اجلدد متت
على �أ�س�س ومعايري �أهمها
الكفاءة واجل���دارة العلمية
م��ع��رب�� ًا ع��ن أ�م��ل��ه بتكاتف
اجل��ه��ود خل��دم��ة اجل��ام��ع��ة
للو�صول بها � إىل م�صاف
اجلامعات املتقدمة.

�أ .د .حممد خازر املجايل
عميد كلية الدرا�سات العليا

�أ .د .عبد عبد احلميد اخلراب�شة
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

�أ .د .ر�ضا عبد اهلل �شبلي اخلوالدة
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات
واملعاهد العلمية

�أ .د .هالة حممود اخليمي

نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي
والدرا�سات العليا واجلودة

�أ .د .ملي�س رجب

نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات
ال�صحية وامل�ست�شفى

�أ .د .جمد الدين عمر خم�ش

�أ .د .مو�سى �سالمة اللوزي

�أ .د .حممد �أحمد الق�ضاة

�أ .د .عزمي حممود حمافظة

�أ .د .عمر �أحمد هم�شري

�أ .د .غازي خالد �أبو عرابي

�أ .د .عربي حمودة املغربي

�أ .د .طالل احمد ابو رجيع

�أ .د .حممود خ�ضر �صادق

�أ .د .توفيق � إبراهيم يو�سف

�أ .د .نبيل � إبراهيم اخلريي

�أ .د .جمال �سليمان �صوان

�أ .د .جنوى با�سم بول�ص

د .زياد حممد حوامدة

عميد كلية الآداب

عميد كلية العلوم الرتبوية

عميد كلية الفنون والت�صميم

عميد البحث العلمي

عميد كلية الأ عمال

عميد كلية احلقوق

عميد كلية اللغات الأ جنبية

ق� .أ .عميد كلية علوم الت�أهيل

عميد كلية ال�شريعة

عميد كلية الرتبية الريا�ضية

عميد معهد الآثار

د .عدنان حممود الع�ساف

ق� .أ .عميد معهد درا�سات الإ�سالم
يف العامل املعا�صر

عميد كلية الطب

عميد كلية ال�صيدلة

عميد معهد البحوث والتدريب
والإر�شاد والتعليم الزراعي

د� .سالمة �صالح النعيمات
ق� .أ .عميد �ش�ؤون الطلبة

تتمات
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بح�ضور الأ مرية �سمية بنت احل�سن
الدكتور الطوي�سي يفتتح �أعمال امل� ؤمتر الثاين يف الهند�سة الكيميائية
ول��ف��ت ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة «ج���ري ل�ين» من
جامعة «�أريزونا» الأ مريكية وال��دك��ت��ور علي
املطر من ق�سم الهند�سة املدنية يف اجلامعة
يف ورق��ت��ي ع��م��ل ق��دم��ت��ا � إىل امل ؤ���مت��ر ال���دويل
الثاين للهند�سة الكيميائية � إىل �أن لهذه املادة
ا�ستخدامات عديدة يف ال�صناعة كعامل مهم
يف التفاعالت الكيميائية خ�صو�ص ًا يف تنقية
املياه وبع�ض العمليات ال�صناعية التي تدخل
يف �صناعة تكرير النفط والبوتا�س والفو�سفات
وال�صناعات الدوائية والبال�ستيكية.
و أ������ش����ارت ورق���ت���ا ال��ع��م��ل � إىل أ�ن����ه ميكن
اال�ستفادة من مادة «الزيواليت» يف ت�صديرها
لبلدان �صناعية بعد �أن تتم تنقيتها ومعاجلتها.
وا�ست�ضاف امل ؤ���مت��ر ال��ذي أ�ن��ه��ى جل�ساته
يف اجلامعة يف الثالث ع�شر من ت�شرين الأ ول
املا�ضي نائب رئي�س ال��وزراء الأ �سبق الدكتور
حممد احلاليقة حيث �ألقى حما�ضرة تناول فيها
واقع ال�صناعات الأ ردنية وم�ستقبلها ودورها يف
دعم االقت�صاد الوطني.
وركز الدكتور احلاليقة على ا�سرتاتيجية
ال�صناعات املناف�سة العاملية مبين ًا التحديات
التي تواجه ال�صناعات الأ ردنية.
وقال عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا يف
اجلامعة الدكتور جمدي توفيق � إن امل�ؤمتر هدف
� إىل ت�سليط ال�ضوء على دور الهند�سة الكيميائية

يف التنمية االقت�صادية ودورها يف � إيجاد حلول
لق�ضايا �شح املياه والطاقة البديلة وامل�شاكل
البيئية وت�شجيع الدرا�سات والبحوث العلمية
املتعلقة يف جمال الكيمياء.
وبني �أن امل�ؤمتر يتيح الفر�صة للعاملني يف
جماالت الهند�سة الكيميائية لتبادل اخلربات
والآراء ،ما ينعك�س � إيجابا على العملية التعليمية
وبناء لبنة �أ�سا�سية يف ال�صناعات الكيميائية.
وق��ال رئي�س اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر
الدكتور زايد احلمامرة � إن امل�ؤمتر ميثل تتويجا
لعمل علمي وبحثي يدفع عجلة التطور �ضمن
ظ���روف التناف�س العلمي العاملي يف خمتلف
جماالت الهند�سة الكيميائية.
و�أ���ض��اف �أن حم���اور امل ؤ���مت��ر رك���زت على
م��و���ض��وع��ات ���س�لام��ة ال��ع��م��ل��ي��ات الهند�سية
والبيئة والطاقة وت�صميم العمليات با�ستخدام
احل��ا���س��وب وب��ح��ث م��و���ض��وع��ات التكنولوجيا
احليوية و الأ نظمة و التحكم يف العمليات � إ�ضافة
� إىل حماور تتعلق بعمليات التعدين وا�ستخال�ص
امل���ع���ادن وال�����ص��ن��اع��ات الأ ردن����ي����ة ال��دوائ��ي��ة
والغذائية.
وع��ر���ض ال��دك��ت��ور ف���واز �صوي�ص الأ �ستاذ
يف ق�سم الهند�سة الكيميائية بكلية الهند�سة
والتكنولوجيا برامج ون�شاطات ق�سم الهند�سة
الكيميائية ال��ذي ت�أ�س�س ع��ام  1976ويقدم

ب��رن��اجم�ين درا���س��ي�ين وه��م��ا ال��ب��ك��ال��وري��و���س
واملاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية.
و�شدد الدكتور �صوي�ص على �ضرورة و�ضع
اجلامعة لل�سالمة العامة يف �سلم �أولوياتها.
وطالب يف ورقة عمل قدمها للم�ؤمتر بت�أ�سي�س
دائ��رة متخ�ص�صة ت�ضم ك��وادر مدربة ومهنية
ت��ت��وىل م�����س���ؤول��ي��ات رئي�سية يف احل��ف��اظ على
ال�سالمة العامة مع االهتمام بدرا�سة احلوادث
وم�سبباتها وتوثيقها.
و�أو���ص��ى امل�����ش��ارك��ون يف امل ؤ���مت��ر ب�ضرورة
دعم ال�صناعات الوطنية بالأ بحاث والدرا�سات
العلمية ال��ت��ي ق��دم��ت خ�لال جل�سات امل ؤ���مت��ر
لال�ستفادة منها � إىل جانب ن�شرها يف جمالت
عاملية حمكمة.
و أ�ك���د امل�����ش��ارك��ون على ���ض��رورة االهتمام
بال�صناعات الكيميائية ال�ستخدام بدائل الطاقة
التقليدية مع االهتمام بالطاقة املتجددة ورفع
قدرتها بهدف التقليل من كلفة � إنتاج الطاقة
احلالية .وناق�ش امل�ؤمتر الذي �شارك يف �أعماله
خ�براء و أ�ك��ادمي��ي��ون وباحثون م��ن دول عربية
و�أجنبية على مدار ثالثة �أيام خم�سني ورقة عمل
متخ�ص�صة تركزت على حم��اور مهمة تتعلق
ب�سالمة العمليات الهند�سية والبيئية والطاقة
وا�ستخال�ص املعادن وبحث واق��ع ال�صناعات
الأ ردنية .

ب���ح���ث ا���س��ت�����ض��اف��ة
«الأ ردن�����������ي�����������ة»
مل���������������� ؤمت���������������ر
احت������������������������������اد
اجل��������ام��������ع��������ات
ال�������ع�������رب�������ي�������ة

واتفق الطرفان خالل اللقاء الذي ح�ضره
نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي
ومدير الإدارة العامة لالحتاد الدكتور خالد
اجليو�سي على ت�شكيل جلان تنظيمية للم�ؤمتر
حتدد �آليات توجيه الدعوات الر�سمية لر�ؤ�ساء
اجلامعات العربية واملوا�ضيع املطروحة على
جدول �أعمال امل�ؤمتر الذي من املتوقع �أن يعقد
يف �شهر ني�سان القادم وي�ستمر ملدة يومني.
و�أعرب الدكتور ها�شم عن تقدير االحتاد
للجامعة على ال��دع��م ال���ذي تقدمه لإجناح

الأ ن�شطة التي يقوم بها االحت��اد خدمة حلقل
التعليم العايل يف البلدان العربية.
ي�����ش��ار � إىل �أن اجل��ام��ع��ة ت��ع��د م��ق��را لعدد
م��ن امل�ؤ�س�سات والهيئات املنبثقة ع��ن احت��اد
اجلامعات العربية وهي املجل�س العربي لتدريب
طالب اجلامعات العربية ومركز � إيداع الر�سائل
اجلامعية و�صندوق دعم اجلامعات الفل�سطينية
وجمعية ع��م��داء كليات ال��ط��ب يف اجلامعات
العربية وجمعية عمداء كليات الرتبية الريا�ضية
يف اجلامعات العربية.

إ��ضاءات

11

تدري�س دبلوم تكنولوجيا املعلومات يف الرتبية يف «�أردنية العقبة»
اجل��ام �ع��ة -ب��ا���ش��رت اجل��ام��ع��ة يف العقبة
تدري�س طلبة برنامج دبلوم تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف الرتبية.
وي�أتي هذا الربنامج بالتعاون مع جامعة
�أوه��اي��و الأ مريكية واملجموعة العربية للتعليم
والتدريب.
وقال عميد كلية تكنولوجيا املعلومات يف
العقبة الدكتور �صالح ال�شرايعة � إن هذا الربنامج

ميثل خال�صة اخلربات امل�شرتكة بني اجلامعتني
واملجموعة العربية للتعليم والتدريب يف جمال
ا���س��ت��خ��دام تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات وامل��ه��ارات
واملعارف الالزمة ال�ستخدام هذه التكنولوجيا
يف الرتبية والتعليم.
و أ����ش��ار � إىل �أن الربنامج ي��زود امل�شاركني
بالقدرات واملهارات واملعارف الالزمة لتطبيقها
يف جم���االت التعليم املختلفة ،م��و���ض��ح��ا �أن

الربنامج يدر�س لأ ول مرة يف كليات اجلامعة يف
العقبة .ومت اختيار يومي اخلمي�س وال�سبت من
كل �أ�سبوع لتدري�س الطلبة يف هذا الربنامج.
ويف ه��ذا ال�صدد ب�ين ال��دك��ت��ور ال�شرايعة
�أن ال��ه��دف م��ن التوقيت حتى ال يتعار�ض مع
�أوقات الدوام الر�سمي لتمكني موظفي الدوائر
وال��وزارات يف العقبة واملناطق املحيطة بها من
االلتحاق به.

نظام �آمن للت�صويت ا إللكرتوين يف الأ ردن
اجلامعــــــــة� -أنهى فريق من كلية الهند�سة
والتكنولوجيا يف اجلامعة ت�صميم نظام � إلكرتوين
للت�صويت ميكن ا�ستخدامه يف خمتلف أ�ن��واع
االنتخابات مثل االنتخابات النيابية والبلدية
والطالبية وا�ستطالعات الر�أي.
ويلبي النظام املتطلبات الهامة لأ نظمة
الت�صويت ا إلل��ك�تروين مثل �سهولة اال�ستعمال
والدقة والدميقراطية واخل�صو�صية و� إمكانية
ال��ت��ح��ق��ق والأ م�����ن وامل���رون���ة وذل���ك م��ن خ�لال
ا�ستخدام التقنيات احلديثة واالعتماد على
� إجراءات �آمنة.
وقال الدكتور غيث علي عبندة مدير امل�شروع
� إن هذا النظام يعتمد على التقنيات احلديثة
لتوفري الدقة يف العملية االنتخابية الفتا اىل ان
النظام يعتمد على بطاقة ذكية لكل ناخب تكون
بديلة للبطاقة ال�شخ�صية ،وهذه البطاقة هي
بطاقة � إلكرتونية حتتوي بيانات الناخب ومنها
ب�صمته.
ويت�ضمن ك�شك الت�صويت امل�ستخدم يف
ه��ذا النظام �شا�شة ح�سا�سة لعر�ض �أ�سماء
املر�شحني و�صورهم ومتكني الناخب من الإدالء

ب�صوته ب�سهولة و�سرعة .كما يت�ضمن الك�شك
�أي�ض ًا قارئ ًا للبطاقات الذكية وما�سح ًا �ضوئي ًا
للب�صمات ،وي��ق��وم الك�شك والبطاقة الذكية
مبطابقة ب�صمة الناخب مع الب�صمة املخزنة
على البطاقة للتحقق م��ن �شخ�صية الناخب
وال�سماح للناخبني املعتمدين فقط بالت�صويت.
وا�ضاف ان النظام يعتمد على حوا�سيب
خا�صة لت�سجيل الناخبني و�إج���راء العمليات
االنتخابية ،حيث تُ�ستخدم حوا�سيب خا�صة
جلمع بيانات الناخبني و� إ���ص��دار البطاقات
الذكية لهم .ويتم جتميع و� إعداد قوائم الناخبني
يف حا�سوب مركزي وال��ذي يُعد �أي�ض ًا مناذج
االقرتاع ويقوم ب� إح�صائيات الأ �صوات .وتُن�شر
قوائم الناخبني وبطاقات االقرتاع و� إح�صائيات
الأ ���ص��وات على خ��ادم للن�شر ب�شفافية وب��دون
املخاطرة بخ�صو�صية الناخبني .وي�ستخدم
النظام عمليات الت�شفري لتحقيق امل�صادقة
واخل�صو�صية والت�أكد من �سالمة البيانات حيث
تقوم البطاقة الذكية بت�شفري بطاقة اق�تراع
الناخب للمحافظة على خ�صو�صية الناخب وملنع
بيع الأ �صوات وعمليات ال�ضغط على الناخبني.
ك��م��ا حتتفظ ال��ب��ط��اق��ة ال��ذك��ي��ة ب�إي�صال

الت�صويت ال���ذي ي��ل��زم ملنع ت��ك��رار الت�صويت
وليتحقق الناخب من �أن �صوته قد و�صل � إىل
مرحلة العد النهائية.
واك��د انه مت جتربة هذا النظام لأ ول مرة
خالل فعاليات املهرجان التكنولوجي الوطني
الأ ول ال��ذي عقد يف اجلامعة وذل��ك النتخاب
امل�شروع الفائز بجائزة اجلمهور م��ن �ضمن
امل�شاريع امل�شاركة يف املهرجان.
و �شارك يف ه��ذه التجربة  784زائ��ر ًا من
زوار املهرجان .و متت عملية الت�صويت بنجاح
وك��ف��اءة وح��از النظام على ر�ضا وا�ستح�سان
امل�شاركني.
ويت�ألف ف��ري��ق ع��م��ل ه���ذا امل�����ش��روع من
الدكتور غيث عبندة والدكتور خالد درابكة
وامل��ه��ن��د���س ت��وف��ي��ق ع��م��اري وامل��ه��ن��د���س عمر
قن�صل .وامل�شروع مت دعمه من �صندوق الأ مم
املتحدة ا إلمن��ائ��ي للمر�أة  UNIFEMو�شركة
الأ ن��ظ��م��ة وال��ت��ط��وي��ر االل���ك�ت�روين .SEDCO
ويتطلع فريق امل�شروع � إىل احل�صول على دعم
ر�سمي ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام وتطبيقه على م�ستوى
وا�سع يف الأ ردن ليكون أ�ح��د �أنظمة احلكومة
الإلكرتونية يف الأ ردن.
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الدكتور الطوي�سي يكرم طالبة حل�صولها
على املرتبة الأ وىل يف جائزة البحث العلمي

مناق�شة �أول ر�سالة دكتوراه
يف حقوق الأ ردنية
حول االحداث يف الت�شريع االردين

الدكتور الطوي�سي يكرم الطالبة كفاية

اجلامعــــــــة -كرّم رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي الطالبة
كفاية حممد عبد اهلل حل�صولها على املرتبة الأ وىل يف جائزة البحث
العلمي لطلبة اجلامعات الأ ردنية.
وخالل احلفل التكرميي �أثنى الدكتور الطوي�سي على اجلهود العلمية
والبحثية التي بذلتها الطالبة كفاية وعلى عطائها املتميز م�ؤكد ًا موا�صلة
اجلامعة تقدمي كافة �أ�شكال الدعم للطلبة والباحثني املتميزين واملبدعني
علميا وبحثياً .و�أ�شار خالل احلفل الذي ح�ضره عدد من العمداء � إىل �أن
الأ مم احلية هي التي تكرم مبدعيها الفتا يف هذا ال�صدد اىل ان االجناز
الذي حققته الطالبة كفاية يتفق مع ر�ؤية اجلامعة بجعلها جامعة بحثية
متميزة م�ستقبالً.
بدورها �أعربت الطالبة كفاية عن �شكرها وتقديرها لإدارة اجلامعة
على � إقامة هذا احلفل التكرميي الذي ي�ؤكد مدى اهتمام اجلامعة برعاية
طلبتها املتفوقني ودعم م�سريتهم العلمية.
وتقدمت الطالبة كفاية لنيل اجلائزة عن بحثها املو�سوم ب«نظرية
مالك بن بني يف اال�صالح االداري كمدخل يف مكافحة الف�ساد االداري
واملايل».
وقالت ان الدرا�سة تهدف اىل التعرف على اال�سباب ومقدمات
الف�ساد ومدى فاعلية نظرية مالك بن بني يف اال�صالح ومكافحة الف�ساد
االداري .وا�ضافت ان م�شكلة الف�ساد ترتبط بثالثة حماور هي �ضعف يف
القيم واالفكار و�ضعف يف اعداد االفراد وتاهيلهم و�سلوكياتهم و�ضعف
تنظيم وتن�سيق العالقات االن�سانية.
واك��دت ان ا�سا�س اال�صالح ومكافحة الف�ساد �ضمن مفهوم نظرية
مالك بن بني ت�شري اىل �ضرورة �صياغة االفكار ومراقبتها وترجمتها اىل
�سلوك عملي من وحي الفكر الديني الذي يحارب مواطن و�آفات الف�ساد
بكافة ا�شكاله و�سلوكياته.
واجلائزة التي انطلقت يف دورتها الثانية ع�شرة بالتعاون بني مركز
درا�سات ال�شرق الأ و�سط وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان
العربية والأ كادميية العربية للعلوم امل�صرفية تعد و�سيلة مهمة لتن�شيط
البحث العلمي واملناف�سة بني الباحثني وطلبة اجلامعات الأ ردنية.

اجلامعــــــــة -نوق�شت أ�ط��روح��ة ال��دك��ت��وراه الأ وىل يف كلية
احلقوق باجلامعة املقدمة من القا�ضي ثائر �سعود العدوان حتت
عنوان (العدالة اجلنائية للأ حداث يف الت�شريع الأ ردين«درا�سة
مقارنة»).
ومت��ت �إج����ازة الأ ط���روح���ة وم��ن��ح القا�ضي ال��ع��دوان درج��ة
الدكتوراه يف القانون ليكون اخلريج الأ ول الذي مينح هذه الدرجة
يف القانون من اجلامعة بعد �أن ح�صد املرتبة الأ وىل بني طالب
دفعته بتقدير امتياز.
وبني القا�ضي العدوان �أن مو�ضوع الأ طروحة من املو�ضوعات
التي تلقى اهتمام ًا على ال�صعيد املحلي �أو على ال�صعيد الدويل
باعتبار �أن الأ ط��ف��ال هم عماد امل�ستقبل فمو�ضوعها العدالة
اجلنائية للأ حداث يف الت�شريع الأ ردين«درا���س��ة مقارنة» والتي
تعد �أول درا�سة متعمقة يف مو�ضوع الأ طفال باململكة والأ حداث
على وجه اخل�صو�ص والتي ت�ضمنت �أهم املعيقات والتو�صيات
الالزمة لتقدمي عدالة جنائية نا�صعة البيا�ض لهذه الفئة وفق ًا
لأ حدث املعايري العاملية ويفرت�ض �أن تكون �ضمن برامج وخطط
وا�سرتاتيجيات وا�ضحة وحمددة املعامل .
كما بني �أن اهتمامه باختيار هذه الدرا�سة نبع من � إدراك��ه
�أن الأ طفال ب�شكل عام والأ ح��داث منهم على وجه اخل�صو�ص
وبالرغم من اجلهود التي بذلت وما زالت تبذل � إال �أنها بحاجة
� إىل مزيد من الدعم واحلماية.
واو�ضح ان طبيعة الدرا�سة اقت�ضت �أن يتناولها الباحث �ضمن
ف�صل متهيدي وثالثة ف�صول مت فيها � إي�ضاح العدالة املقدمة
للفئة امل�ستهدفة من خالل الن�صو�ص املوجودة وما يعرتيها من
نق�ص �أو غمو�ض دون � إهمال الإ�ضاءة على ما هو مطبق يف دول
�سبقتنا يف هذا امل�ضمار .وخل�ص الباحث العدوان ر�سالته ب�أن
الت�شريعات اجلنائية احلديثة والن�صو�ص واملواثيق الدولية تعمل
على تدعيم العدالة اجلنائية للأ حداث.
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الأ يام الثقافية ا إليطالية يف «الأ ردنية»
اجلامعــــــــة -انطلقت يف
اجل��ام��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات ون�شاطات
الأ ي������ام ال��ث��ق��اف��ي��ة ا إلي��ط��ال��ي��ة
بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور ب�شري الزعبي وال�سفري
ا إلي��ط��ايل يف عمان «فرانت�شكو
فرانزوين».
وتزامنت الأ يام الثقافية مع
اليوم العاملي للغة الإيطالية الذي
يقام برعاية رئي�س اجلمهورية
الإيطالية لتعزيز وج��ود اللغة
الإيطالية يف جميع �أنحاء العامل.
و�أ�شاد ال�سفري «فرانزوين» مبتانة العالقات
الأ ردنية الإيطالية التي �شهدت منو ًا م�ضطرد ًا
خ�����ص��و���ص�� ًا يف م��ي��ادي��ن ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ج��ارة
وال�سياحة.
و�أكد �أن اللغة �أ�صبح لها دور رئي�سي يف توفري
فر�ص التنمية بني دول العامل معرب ًا عن تقديره
للجامعة على ا�ست�ضافة الأ ي��ام الثقافية وعلى

افتتاح معر�ض ال�صور

جهودها يف ن�شر الثقافة واللغة الإيطالية بني
�صفوف طلبتها والباحثني فيها .و�أ�شارت عميدة
كلية اللغات الأ جنبية الدكتورة «دورثي عبابنة»
يف كلمة �ألقتها � إىل �أهمية هذه املنا�سبة التي
تعمل على � إتاحة الفر�ص أ�م��ام طلبة اجلامعة
لالطالع على ح�ضارة وتقاليد � إيطاليا.
و أ�ك���دت اهتمام اجلامعة باالنفتاح على
اللغات احلية العاملية ومنها اللغة الإيطالية.

وت�����ض��م��ن ب��رن��ام��ج الأ ي�����ام
الثقافية على حما�ضرة �ألقاها
عميد كلية الهند�سة يف جامعة
�آل ال��ب��ي��ت ال��دك��ت��ور ع��ل��ي أ�ب���و
غ��ن��ي��م��ة ���س��ل��ط ف��ي��ه��ا ال�����ض��وء
ع��ل��ى ف���ن امل��ع��م��ار ا إلي���ط���ايل.
و أ����ش��ار � إىل �أن الإن�سان العربي
الذي يزور � إيطاليا للمرة الأ وىل
ينده�ش عند ا�ستخدامه مرافق
ع��ام��ة م��ن م��ط��ارات وحم��ط��ات
�سكك حديدية ومكتبات عامة
وا إلق��ام��ة يف املنازل لدقة التنظيم وجماليات
املواقع خ�صو�ص ًا ال�ساحات يف املدن الرئي�سية.
وافتتح معر�ض ت�ضمن معلومات حول ثقافة
الهجرة يف � إيطاليا م��ن خ�لال أ�ع��م��ال �أدب��ي��ة
مكتوبة باللغة الإيطالية.
وت�ضمن برنامج الأ ي���ام الثقافية لقاءات
بني باحثني �أردنيني و� إيطاليني حول موا�ضيع
م�شرتكة تتعلق بالرتجمة الأ دب��ي��ة ف�ض ًال عن
� إلقاء ق�صائد �شعرية باللغة الإيطالية.

طلبة «الأ ردنية» يطلعون
على لوحات فنية �أمريكية
اجل ��ام� �ع ��ة��� -ش��ارك��ت ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
وال��ت�����ص��م��ي��م يف اجل��ام��ع��ة يف «ب��رن��ام��ج
الفن بال�سفارات» ال��ذي �أقامته ال�سفارة
الأ مريكية يف عمان.
و«ب��رن��ام��ج الفن بال�سفارات» �أن�شئ
ع��ام  1963وي�ضم معار�ض فنية ويعمل
على ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة �آالف عمل
فني �أ�صيل لفنانني �أمريكيني يف جميع
ال�سفارات الأ مريكية يف العامل.
واطلع نحو  15طالبا وطالبة يف منزل
ال�سفري الأ م�يرك��ي على لوحات ت�شكيلية

لفنانني �أمريكيني ،وا�ستمعوا ل�شروحات
عن املعرو�ضات الت�شكيلية وبرنامج الفن
بال�سفارات وما يعك�س عن الثقافة الفنية
يف الواليات املتحدة الأ مريكية.
وقالت من�سقة الزيارة ،املحا�ضرة يف
كلية الفنون والت�صميم يف اجلامعة� ،صبا
ق��وا���س ان ال��زي��ارة «ت��ه��دف � إىل جت�سري
احلوار بني ال�شرق والغرب واالطالع على
الثقافات الغربية ،خ�صو�صا وان الفن
يعترب لغة عاملية تزيل الفروفات واحلواجز

بني ال�شعوب» .من جهته عر�ض ال�سفري
الأ م�ي�رك���ي �ستيفن ب��ي��ك��روف��ت لأ ه���داف
الربنامج وقال «� إنّ ال�شعور بامل�س�ؤولية دفعنا
الختيار �أعمال فنية تظهر حقائق �أ�سا�سية
عن الثقافة الأ مريكية بطريقة تخاطب
قلوب وم�شاعر �أ�صدقائنا الأ ردنيني».
و�أعرب الطلبة عن � إعجابهم وتقديرهم
مل��ا ر�أوه و�سمعوه م��ن ���ش��روح��ات قدمها
ال�سفري وزوجته عن اللوحات الت�شكيلية
املعرو�ضة وبرنامج الفن بال�سفارات .
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م�ست�شفـى اجلامعة ي�شـارك يف املعر�ض الطبي الدويل ال�شامل 2010
اجلامعــــــــة�-شــــــارك
م�ست�شفى اجلامعة الأ ردنية
يف فعاليات املعر�ض الطبي
الدويل ال�شامل الثالث2010
والذي افتتح فعالياته وزير
ال�صحة ال�سابق الدكتور
نايف الفايز.
ويعترب ه��ذا املعر�ض
ال��������ذي ن���ظ���م���ت���ه ���ش��رك��ة
ب���واب���ة ال�������ش���رق االو����س���ط
ل��ل��م��ع��ار���ض وح��ظ��ي بدعم
من وزارة ال�صحة واخل��دم��ات الطبيّة امللكيّة
التجمع الطبي الأ و���س��ع يف الأ ردن حيث كان
غني ًا مب�شاركة وا���س��ع��ة م��ن القطاعني العام
واخل��ا���ص وامل�ست�شفيات اجلامعية واخلا�صة
و���ش��رك��ات امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة والأ دوي������ة.
وا�شتمل املعر�ض الذي ا�ستمر اربعة ايام على
اح��دث املعدات وامل�ستلزمات الطبيّة احلديثة
واملتطورة خا�صة �صناعة �سيارات اال�سعاف.

�صورة من املعر�ض الطبي

م�شاركة م�ست�شفى اجل��ام��ع��ة يف م��ث��ل ه��ذه
التظاهرة الطبية ال�شاملة ت أ���ت��ي امي��ان�� ًا من
اهمية ت�شجيع ال�سياحة العالجية يف الأ ردن
ال��ذي يعترب مق�صد ًا على م�ستوى املنطقة يف
خمتلف النواحي الطبية والعالجية ملا حققته
امل�ست�شفيات الأ ردن��ي��ة ودور الرعاية ال�صحية
م��ن �سمعة وك��ف��اءة عالية يف جم���االت الطب
واخت�صا�صاته على اختالفها وتنوعها ،م�ضيف ًا

� إن هذه امل�شاركة تتيح
فر�ص ًا حيّة لاللتقاء
ب���ال���ق���ائ���م�ي�ن ع��ل��ى
امل�ؤ�س�سات ال�صحيّة
والتعريف بها �سوا ّء
من الأ ردن اوخارجه
مم���ا ي��ن��ه�����ض ب أ���ف��ق
ال����ت����ع����اون وت����ب����ادل
اخل��ب��رات وال���وق���وف
على كل ما هو جديد
وم��ت��م��ي��ز يف جم���ال
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة.
واحتوى جناح م�ست�شفى اجلامعة على عر�ض 
للمطبوعات ال�صحيّة والتثقيفية والتوعوية
بالإ�ضافة � إىل املجالت والتقارير التي ي�صدرها
امل�ست�شفى وال��ت��ي تركز على أ�ب���رز اخلدمات
الطبية والعالجية كما عُ رِ َ�ض على هام�ش املعر�ض
فيلم عن امل�ست�شفى و�أبرز اجنازاته والعمليات
اجلراحية والتخ�ص�صات الطبية واخلدمات
التي يقدمها.

ارتفاع الطاقة اال�ستيعابية مل�ست�شفى اجلامعة �إىل � 602سرير
باال�ضافة اىل  45حا�ضنة للمواليد اجلدد
اجلامعــــــــة -ق��ال مدير ع��ام م�ست�شفى
اجلامعة الأ ردنية ال�سابق الدكتور عبد الكرمي
الق�ضاة � إنّ الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�شفى
ارت��ف��ع��ت خ�ل�ال ال��ع��ام احل���ايل  2010ب�شكل
ملحوظ حيث و�صل عدد �أ�سرّة امل�ست�شفى � إىل
حوايل (� )602سرير موزعة على خمتلف �أق�سام
ووحدات وطوابق امل�ست�شفى ي�ضاف اليها ()45
حا�ضنة مواليد جدد .و�أ�شار الدكتور الق�ضاة
� إىل ا�ستحداث ع��دد م��ن ال��وح��دات وامل��راك��ز
املتخ�ص�صة وم��ن��ه��ا ان�����ض��م��ام م��رك��ز القلب
للخدمات العالجية التي تقدم يف امل�ست�شفى
�أ�سهم ب�إ�ضافة �أ�سرّة جديدة للمر�ضى.

ول��ف��ت � إىل �أن م�ست�شفى اجلامعة يعالج
حوايل ن�صف مليون مراجع �سنوي ًا وي�ضم جميع
التخ�ص�صات العامة والفرعية والدقيقة.
وق���ال � إن امل�ست�شفى ي�سري بخطى حثيثة
ال�ستحداث عدد جديد من املراكز والوحدات
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا امل��ر���ض��ى وب���ق���در ع����ال من
التخ�ص�صية وب�أعلى درجات الت�أهيل والكفاءة
خا�صة بعد �أن ح�صل امل�ست�شفى على خم�س
���ش��ه��ادات دول��ي��ة ووطنية يف ج���ودة اخل��دم��ات
الطبية والتعليمية وال�صحية و�ضعته يف م�صاف
امل�ست�شفيات العاملية .
وا����ض���اف ال���دك���ت���ور ال��ق�����ض��اة أ�ن����ه ووف���ق
� إح�صائيات امل�ست�شفى للعام املا�ضي بلغت

�أعداد مراجعي العيادات اخلارجية ()311072
م��ري�����ض�� ًا وع���دد ح���االت ال���ط���وارئ و���ص��ل � إىل
(� )69319شخ�ص ًا فيما ك��ان��ت ال��دخ��والت
( )29013وعدد مراجعي عيادات طب الأ �سرة
( )31أ�ل���ف م��راج��ع وع���دد مراجعي ع��ي��ادات
الأ طفال العامة (� )17ألف طفل.
و�أجريت يف العام املا�ضي حوايل ()16525
عملية جراحية الفت ًا � إىل �أن عدد غرف العمليات
الرئي�سية يف امل�ست�شفى ( )13غرفة عدا عن
غرف وحدة العمليات النهارية الب�سيطة.
فيما كانت ن�سبة الأ �شغال خالل العام 2009
( )%66وكانت ن�سبة اال�شغال وفق الإح�صائية
الن�صف ال�سنوية للعام .)%69( 2010

إ��ضاءات
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املــوت يغـيـَب �شـيــخ امل� ؤرخــني العـــــرب
الدكتور عبد العزيز الدوري يف عمان
اجلامعة -فقدت اجلامعة والعاملان العربي
والإ�سالمي عامل ًا ب��ارز ًا من �أعالم الفكر والثقافة
املرحوم الدكتور عبد العزيز الدوري.
واجلامعة � إذ تعبرّ عن �أ�ساها وحزنها العميق
بالفقيد الكبري الذي �أجزل لها العطاء لت�ضرع � إىل
امل��وىل عز وج��ل �أن يتغمد الراحل بوا�سع رحمته
ور�ضوانه وي�سكنه ف�سيح جنانه.
ونعى رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
و�أ�سرة اجلامعة ببالغ احلزن والأ �سى العامل اجلليل
ال��دك��ت��ور ال����دوري ،أ����س��ت��اذ ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي يف
اجلامعة.
وكان املرحوم قد انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل
ظهر التا�سع ع�شر م��ن ت�شرين ال��ث��اين ،و�أقيمت
ال�صالة على جثمانه الطاهر بعد �صالة ظهر اليوم
التايل يف م�سجد اجلامعة ،و�شيع جثمانه الطاهر
� إىل مقربة �سحاب ،فيما قبلت التعازي يف جمعية
خليل الرحمن ب�ضاحية ال�صويفية غربي العا�صمة
عمان .والدكتور ال��دوري علم من �أع�لام التاريخ
الإ�سالمي ،و�صاحب مدر�سة متيزت بالدقة والعمق
و�سعة امل��و���ض��وع والأ ه���م م��ن ذل��ك ه��و تركيزه يف
درا�ساته على (العوامل االقت�صادية) يف فهم حركة
التاريخ واملجتمع وهو الأ �ستاذ الوحيد يف اجلامعة
الذي ح�صل على لقب «�أ�ستاذ متميز».
ولد الدكتور عبد العزيز الدوري يف بغداد �سنة
 ،1919وبعد �أن �أكمل درا�سته الثانوية ،ح�صل على
بعثة علمية يف اململكة املتحدة ،ف�سافر � إىل لندن

الدكتور عبد العزيز الدوري

ونال �شهادة البكالوريو�س من جامعتها �سنة .1940
ووا���ص��ل درا�سته وح�صل على �شهادة الدكتوراه
�سنة  1942وملا عاد � إىل بغداد عني مدر�سا للتاريخ
الإ�سالمي يف دار املعلمني العالية(كلية الرتبية
حاليا) يف بغداد ،وبقي فيها حتى رقِّي � إىل مرتبة
�أ�ستاذ.ومل تقت�صر جهود الدكتور الدوري العلمية
على بالده العراق � ،إمنا عمل �أ�ستاذا زائرا يف جامعة
لندن بني �سنتي  1956-1955و�أ�ستاذا زائ��را يف
اجلامعة الأ مريكية يف بريوت  1960-1959وا�ستقر
�أخريا �أ�ستاذا للتاريخ يف اجلامعة الأ ردنية.
للدكتور ال��دوري م�ؤلفات عديدة طبع الكثري
منها طبعات كثرية ,منها :

 الع�صر العبا�سي الأ ول ( بغداد -)1943درا�سات يف الع�صور العبا�سية املت�أخرة ( بغداد،
 - .)1945م��ق��دم��ة يف ت��اري��خ ���ص��در الإ���س�لام
(بغداد - .)1950 ،تاريخ العراق االقت�صادي يف
القرن الرابع الهجري (بغداد -.)1948 ،النظم
الإ�سالمية (بغداد - .)1950 ،درا�سات يف علم
التاريخ عند العرب( ،بريوت - .)1960 ،اجلذور
التاريخية للقومية العربية( ،ب�ي�روت.)1960 ،
 تف�سري التاريخ م��ع �آخ��ري��ن( ،ب��غ��داد ،ال.ت). التكوين التاريخي للأ مة العربية  :درا���س��ة يفال��ه��وي��ة وال���وع���ي (ب��ي��روت - .)1984 ،اجل���ذور
التاريخية لل�شعوبية ،ط ( ،1بريوت )1962 ،وط2
(بريوت - .)1980 ،نا�صر الدين الأ �سد بني الرتاث
واملعا�صرة( ،بريوت - .)2002 ،ن�ش�أة علم التاريخ
عند العرب (طبعة جديدة .)2005 ،كما �أن له
� إ�سهامات فاعلة يف كتابة التاريخ املو�سوعي العاملي..
ومن ذلك انه كتب موا َّد عديدة يف مو�سوعات عاملية
منها مثال (دائرة املعارف الإ�سالمية ) منها مواد
(بغداد)( ،الأ نبار)�( ،أمري)( ،ديوان)( ،عامل )،
وغريها .كما كلف من قبل منظمة الرتبية والعلوم
والثقافة (اليون�سكو) ،لتحرير م�شروع كتاب عام
يتناول (تاريخ الأ مة العربية) .متتع الدوري مبكانة
متميزة ،حتى �أنه لقب بـ ( �شيخ امل�ؤرخني العرب).
ك��م��ا ن���ال ال��ك��ث�ير م��ن ال��ت��ك��رمي وق���ال ع��ن��ه امل����ؤرخ
الربيطاين املتخ�ص�ص بتاريخ ال�شرق الأ و�سط،
برنارد لوي�س (�إن��ه �-أي ال��دوري� -أ�صبح حجة يف
مو�ضوعه ..بل هو نف�سه قد غدا وثيقة تاريخية).

الدكتور املحت�سب يف ذمة اهلل
اجل��ام�ع��ة -فجعت �أ�سرة اجلامعة برحيل
�أ�ستاذ اجلراحة العامة الدكتور ح�سام الدين
املحت�سب الذي انتقل � إىل الرفيق الأ على م�ساء
التا�سع ع�شر من ت�شرين الثاين بعد حياة حافلة
بالعطاء والإجناز.
ونعى رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
الفقيد الكبري الذي كانت له � إ�سهامات وب�صمات
وا�ضحة عند � إن�شاء كلية الطب يف اجلامعة عام
1972م.
وكر�س الراحل املحت�سب جهوده الإن�سانية يف
عالج عدد كبري من �أبناء الأ ردن والدول العربية
ال�شقيقة � إىل جانب � إعداد بحوث ودرا�سات طبية

الدكتور ح�سام الدين املحت�سب

متخ�ص�صة.
ودعا الدكتور الطوي�سي املوىل عز وجل �أن
يتغمد الراحل الكبري بوا�سع رحمته ور�ضوانه
و�أن ي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهم أ�ه��ل��ه وذوي��ه
وحمبيه وتالميذه �صادق املوا�ساة.
ومت ت�شييع جثمان الفقيد بعد �أن ُ�صلي
عليه يف الع�شرين من ت�شرين الثاين يف م�سجد
اجلامعة ووُري الرتاب يف مقربة �سحاب.
ي�����ش��ار � إىل �أن الفقيد ال��ك��ب�ير تقلد ع��دة
منا�صب �أكادميية و� إداري���ة منها نائب عميد
كلية الطب ورئي�س ق�سم اجلراحة العامة ومدير
م�ست�شفى اجلامعة.

إ��صدادات
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املجلة الثقافية يف عدد جديد
مراجعات ،راجع فيها علي حمافظة كتاب الدعاية
ال��ن��ازي��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،وخليل ال�شيخ كتاب
جون لوي�س بريكهارت در البحور� :سرية ال�شريف
يو�سف روبين�سون ،وراجع � إبراهيم ال�سعافني رواية
الطنطورية :امل�أ�ساة واحللم ،وراجعت دينا �سليمان
كتاب بحث ًا ع��ن فاطمة ،وراج��ع��ت منى عبد ربه
كتاب امل�ست�شرقني اجل��دد� :صورة الإ�سالم يف ما
بعد احلداثة من فوكو � إىل بودريالرد ،وراجع �سليم
النجار كتاب بديعة �أمني يف  :الليل والزمان غواية
الرواية وهج الفعل احل�ضاري.

عدد جديد من املجلة
الأ ردنية للتاريخ والآ ثار

اجلامعة� -صدر عدد جديد من املجلة الثقافية
التي ير�أ�س حتريرها الدكتور حممد �شاهني .
وا�شتمل ع��دد املجلة على حتية ووداع وهي
كلمة من هيئة التحرير للراحلني حممد �أرك��ون
ون�صر �أبو زيد وحممد اجلابري ،وعلى افتتاحية
بعنوان ت�أمالت طليقة يف مفهوم الثقافة بقلم رئي�س
التحرير.
وت��ن��اول ملف ال��ع��دد حم��ور الثقافة والهوية
كتب فيه في�صل دراج «�س�ؤال الثقافة يف ق�ضاياه
املتعددة» ،وه�شام غ�صيب «نحن ومتلك احلداثة»،
وح�سني حمودة «الإبداع العربي والثقافة املهيمنة..
ت�سا�ؤالت وم��ف��ارق��ات» ،وغ��ادة الكرمي «ال��ذاك��رة
والهوية – التجربة الفل�سطينية» ،وزي��اد الزعبي
«الغرب و�شرق ال يتغري» ،و�أخري ًا كتب حممد �شاهني
«ثقافة  ...هيمنة  ...مقاومة».
ويف زاوي��ة درا�سات كتب طارق مرتي «ذاكرة
ال�سيا�سة وزمن الإعالم».
و أ�ج��رى الدكتور حممد �شاهني ح��وار ًا مع �آيف
�شالمي يف زاوية ح��وارات ،كما �أجرى عالء الدين
�أبو زينة حوار ًا مع نعوم ت�شوم�سكي.
ويف زاوي��ة فنون تناولت مارينا وورن��ر الرتاث
ال�شرقي  :مو�سم الهجرة � إىل ال�شمال فن بال �أ�سوار.
�أما يف زاوية �أقوا�س وجه �آيف �شالمي ر�سالة مفتوحة
� إىل باراك �أوباما.
ف��ي��م��ا أ�ج���ري���ت م��راج��ع��ات ل��ك��ت��ب يف زاوي���ة

اجتماعيات،،،
v

v

v

ترقيــــات

قرر جمل�س عمداء اجلامعة ت�سمية الدكتور
حممد عبده حتاملة �أ�ستاذ �شرف يف اجلامعة.
متت ترقية الدكتور مو�سى عبد اهلل من كلية
الهند�سة والتكنولوجيا � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور حامت اخلطيب من كلية
ال�صيدلة � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهــــانــــــــي

v

v

اجل��ام��ع��ة��� -ص��در ح��دي��ث��ا ال��ع��دد ال��ث��ال��ث من
املجلد الرابع من املجلة الأ ردنية للتاريخ وا آلث��ار،
وا�شتمل هذا العدد من املجلة التي ير�أ�س حتريرها
الدكتور «حممد ع��دن��ان» البخيت على جمموعة
من الدرا�سات والبحوث القيمة يف جمايل التاريخ
والآثار باللغتني العربية والإجنليزية.
•وتناول العدد الذي ت�صدره وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي واجلامعة االردنية بحثا
لغيداء خزنة كاتبي بعنوان« :ه�شام بن حممد بن
ال�سائب الكلبي (ت204ه��ـ819 /م) ورواياته عن
فرتة الر�سالة».
•وقدم ع�صام عقلة وحممد خري�سات بحث ًا
ع��ن :كتاب املثالب للهيثم بن ع��دي (ت 207ه��ـ/
822م).
•وقدم مبارك الطراونة بحث ًا بعنوان :الأ وبئة

ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإ عالم والعالقات العامة .اجلامعة الأ ردنية

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

(الطواعني) و�آثارها االجتماعية يف بالد ال�شام
يف ع�صر املماليك اجلراك�سة (922-784ه�����ـ/
1516 -1382م).
•بينما قدمت هند �أبو ال�شعر بحث ًا بعنوان:
«ريف الأ ردن يف العهد العثماين (قرية ال�صريح
بلواء بني عبيد منوذجاً)1918-1516 ،م».
•وق��دم ف��وزي أ�ب��و دن��ة ومن�صور ال�شقريات
وه���اين ال��ف�لاح��ات بحث ًا ب��ع��ن��وان�« :أذرح :تاريخ
و�آثار يف �ضوء الدرا�سات امليدانية».
• وق����دم ���س��ه��ي��ل ���ص��اب��ان ب��ح��ث�� ًا ب��ع��ن��وان:
«املحاوالت الأ ملانية ال�ستغالل جزر فر�سان – يف
جنوب البحر الأ حمر – يف �ضوء وثائق الأ ر�شيف
العثماين1320-1318 :هـ1902 -1900 /م».

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

v

v

v

v

v

مت زفاف في�صل ال�شرعة املوظف يف دائرة
الإعالم والعالقات العامة.
مت ترفيع يو�سف � إبراهيم عبد القادر املوظف
يف دائرة ال�صيانة � إىل الفئة (�أ) من الدرجة
الثالثة.
رزق ال�شيخ فادي اجلبور املدر�س يف املركز
الثقايف الإ�سالمي مبولودة �أ�سماها «قب�س».
رزق الواكد الوريكات املوظف يف دائرة الإعالم
والعالقات العامة مبولودة �أ�سماها «العنود».
رزق الدكتور �صابر الرو�سان ،من حمطة العلوم
البحرية ،مبولودة �أ�سماها «لني».
رزق جعفر اخلوالدة املوظف يف دائرة املوارد
الب�شرية ،مبولود �أ�سماه «�سيف».
رزقت �أماين العمايرة املوظفة يف املركز الثقايف
الإ�سالمي مبولودة �أ�سمتها «جوري».

تــعـــــــــاز
v

v

انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة الدكتور
حممد عبيدات الأ �ستاذ يف كلية الأ عمال.
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�سيد �أكرم
يو�سف حمدان عامل مكتب يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.

الأ ردن.عمان
تلفون 5355000- :فاك�س5300426 :
Email : pcrd@ju.edu.jo

الت�صميم والإخراج الفني
مطبعة اجلامعة أ
الردنية

