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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها وحدة ا إلعالم والعالقات العامة والثقافية يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد  ❖ 473متوز  2011م ❖ �شعبان 1432هـ ❖ املجلد اخلام�س والع�شرون

رئي�س الدومنيكان يزور مركز الدرا�سات ا إل�سرتاتيجية

تنفيذ ًا للتوجيهات امللكية �أمناء
«الأ ردنية» يلغي العقوبات
على طلبة �أحداث ال�شغب

اجلامعة  -بناء على التوجيهات امللكية
ال�سامية خالل لقاء جاللة امللك عبداهلل الثاين مع
ر� ؤ�ساء اجلامعات يوم الأ حد 2011/6/26م
قرر جمل�س العمداء يف اجلامعة الأ ردنية يف
جل�سته رقم  2011/30املنعقدة من بعد ظهر
يوم 2011/6/28م � إلغاء العقوبات الت�أديبية
املتبقية التي �صدرت بحق جميع الطلبة الذين
�شاركوا يف �أحداث ال�شغب وامل�شاجرات التي
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
اجلامعة  -زار رئي�س جمهورية الدومنيكان ال�ت��ل بح�ضور رئي�س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور ع��ادل وقعت يف اجلامعة قبل �صدور العفو العام
«ليونيل فرينانديز رينا» وال�سيدة عقيلته مركز الطوي�سي ونوابه � إيجازا عن �أعمال املركز فيما بتاريخ 2011/6/1م.
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة.
يتعلق بالبحوث ال�ت��ي يجريها يف جم��ال الأ م��ن
يف هـذا العــدد،،،
وق��دم مدير امل��رك��ز الدكتور ن��واف و�صفي
التتمة �ص6
•

قطاع املياه يف الأ ردن
التحديات وا إلجنازات ندوة يف «الأ ردنية»
�أجمع خرباء و�أكادمييون �أن التحديات املائية
التي يواجهها الأ ردن �سببها التغري املناخي
وانخفا�ض م�ستوى مياه الأ مطار وارتفاع الكثافة
ال�سكانية.
و�أ�شاروا خالل �أعمال ندوة قطاع املياه يف
الأ ردن :التحديات واالجنازات التي نظمها مركز
البحوث والدرا�سات املائية والبيئية بالتعاون مع
ق�سم اجليولوجيا البيئية والتطبيقية يف اجلامعة
� إىل امل�شاريع املائية التي تنفذها وزارة املياه والري
خ�صو�صا التو�سع يف � إن�شاء ال�سدود والأ قنية
املائية.
ولفت رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي
الذي افتتح �أعمال الندوة � إىل التحديات التي
يواجهها قطاع الري امل�ستهلك الأ كرب ملوارد املياه
الناجمة عن التغريات املناخية وزيادة الطلب على

املنتجات الزراعية.
و�أ�ضاف �أن م�ساحة الأ را�ضي املروية ازدادت
ب�شكل م�ستمر خالل الثالثني عاما املا�ضية ب�شكل
الفت خ�صو�صا يف املناطق املرتفعة والبادية لت�أمني
الغذاء ملجتمع معدل منوه ال�سكاين � %2.4سنوياً.
و�أ�شار الطوي�سي � إىل �أن اجلامعة عملت على
ترجمة توجهات واهتمامات القيادة الها�شمية
التي �أولت الو�ضع املائي عنايتها الفائقة ف�أن�ش�أت
اجلامعة مركزا للأ بحاث والدرا�سات املائية الذي
ينفذ �أبحاث ًا ودرا�سات ترمي � إىل حت�سني �سبل
و�أدوات الإدارة املتكاملة لعنا�رص البيئة و�أهمها
املياه.
و�أ�شار وزير املياه والري املهند�س حممد
النجار � إىل التحديات التي يواجهها الواقع املائي يف
التتمة �ص6
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وفد �أكادميي ماليزي ي�شيد مب�ستوى «الأ ردنية»
اجلامعة  -بحث رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي خالل لقائه يف مكتبه نائب رئي�س
جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية الدكتور
مو�سى بن �أحمد والوفد املرافق له فتح �أبواب
التعاون بني اجلامعتني.
ورح��ب الدكتور الطوي�سي بفكرة �إب��رام
مذكرة تفاهم بني اجلامعتني التي تركز على
تبادل زيارات �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
وامل�شاركة يف امل ��ؤمت��رات واملنتديات العلمية
و� إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة.
و�أ�شار � إىل اهتمام اجلامعة ب� إر�ساء وتعميق
أ�� �س ����س وق��واع��د ال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي وال�ث�ق��ايف

والبحثي مع اجلامعات العاملية ومنها جامعات
دول ال�ع��امل ا إل��س�لام��ي م�شري ًا � إىل ا�ستقبال
«الأ ردنية» الطلبة من هذه الدول لدرا�سة اللغة
العربية وال�رشيعة الإ�سالمية.
و أ�ك ��د ال��دك�ت��ور الطوي�سي أ�ه�م�ي��ة فر�ص
التبادل العلمي بني اجلامعتني بهدف تبادل
العلوم واملعارف والتجارب العلمية التي تنعك�س
على العالقات النموذجية القائمة بني الأ ردن
وماليزيا.
ب ��دوره أ�ك��د رئي�س ال��وف��د ال�ضيف رغبة
وتطلع جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية يف
توطيد عالقات التعاون مع اجلامعة الأ ردنية

م �� �ش �ي��د ًا ب�سمعتها ال�ع�ل�م�ي��ة ب�ي�ن الأ و�� �س ��اط
الأ كادميية املاليزية خ�صو�ص ًا يف تعليم العلوم
الطيبة واللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية.
ولفت امللحق الثقايف امل��ال�ي��زي يف عمان
� إ�سماعيل ب��ن �سليمان ال��ذي ح�رض اللقاء
� إىل �أن اجلامعة الأ ردنية حتتل مكانة رفيعة
امل�ستوى يف ماليزيا م�شري ًا � إىل متيز خريجيها
املاليزيني الذين يعملون يف قطاعات ماليزية
خمتلفة.
ح�رض اللقاء نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
ب�رش الزعبي وعميد كلية ال�رشيعة الدكتور
حممد الق�ضاة وعميد كلية ال�ط��ب الدكتور
عزمي حمافظة ومدير مكتب العالقات الدولية
الدكتور رامي علي.

توقيع اتفاقيات

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بني كلية العلوم البحريةوخمتربات
( )Moteالبحرية يف �سارا�سوتا /فلوريدا

تبادل وثائق مذكرة التفاهم

اجلامعة  -جرى يف فرع اجلامعة الأ ردنية
يف العقبة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي
امل�شرتك يف جم��ال العلوم البحرية ب�ين كلية
ال �ع��وم ال�ب�ح��ري��ة يف ف��رع اجل��ام�ع��ة يف العقبة
وخمتربات موت ( )Moteللعلوم البحرية يف
�سارا�سوتا /والية فلوريدا يف الواليات املتحدة
الأ مريكية.
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الكلية عميد

الكلية الدكتور احمد �أبو هالل وعن خمتربات
م ��وت ( )Moteال��دك �ت��ور م��اي�ك��ل كرو�سبي
( )Michael P.Crosbyنائب رئي�س خمتربات
موت ( )Moteللعلوم البحرية.
وت �ت �ن��اول م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال �ت �ع��اون يف
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق وال��درا� �س��ات
يف جم��ال ال�ع�ل��وم ال�ب�ح��ري��ة ،وت �ب��ادل أ�ع���ض��اء
هيئة التدري�س والباحثني والطلبة و�إج��راء

الدرا�سات واال�ست�شارات امل�شرتكة ،و� إجراء
الأ ب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ت�خ��دم
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سياحية
امل�ستدامة م��ن خ�لال �إج ��راء بع�ض البحوث
امل���ش�ترك��ة يف ع ��دة جم ��االت أ�ه �م �ه��ا ال��زراع��ة
البحرية امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة لأ نواع من
الأ �سماك والطحالب والرخويات ذات القيمة
االقت�صادية ،وكذلك درا�سة و�ضع بيئة احليد
املرجاين يف خليج العقبة وخا�صة موارد البيئة
ال�ساحلية على ال�شاطئ ال�رشقي خلليج العقبة
يف كل من الأ ردن واململكة العربية ال�سعودية
وك��ذل��ك درا� �س��ة و�إن �ت��اج بع�ض امل ��واد الطبية
وال�صيدالنية والغذائية من الأ �سماك والكائنات
البحرية الأ خرى ،كما تناولت الإتفاقية � إن�شاء
وتطوير معر�ض للأ حياء البحرية يخدم �أغرا�ض
التنمية االقت�صادية وال�سياحية والتعليمية
والتثقيفية وك��ذل��ك ال�ب�ح��ث العلمي املت�صل
بن�شاطات و�أهداف املعر�ض.
ك�م��ا ت�شمل م��ذك��رة ال �ت �ع��اون ب �ن��ود ًا
للتعاون العلمي يف جم��االت أ�خ��رى مهمة مثل
�إج ��راء الأ ب �ح��اث يف موا�ضيع بيئة الأ �سماك
التتمة �ص7

تعليمات



تعليمات جديدة ملنح القرو�ض للعاملني «يف الأ ردنية»

الأ �ستاذ الدكتور هاين ال�ضمور

اجلامعة _ �أ�صدر جمل�س عمداء اجلامعة
تعليمات قرو�ض �صندوق االدخار للعاملني يف
اجلامعة.
وبح�سب مدير ال�صناديق املالية يف اجلامعة
الدكتور هاين ال�ضمور ف� إن التعليمات تت�ضمن
ولأ ول مرة يف تاريخ اجلامعة �رصف قرو�ض
املرابحة الإ�سالمية على غرار ما تقدمه البنوك
وامل�صارف الإ�سالمية.
وقال الدكتور ال�ضمور � إن �رشوط و�أ�س�س
��صرف ق��رو���ض امل��راب�ح��ة يتم ب���صرف مبلغ
التمويل باملرابحة الإ�سالمية بنا ًء على طلب
طالب التمويل باملرابحة يقوم ال�صندوق ب�رشاء

امل�شرتيات اال�ستهالكية �أو ال�سيارات �أو مواد
البناء للإن�شاءات �أو �أي م�شرتيات �أخرى ثم
بيعها لطالب التمويل وف��ق �أ�سلوب املرابحة
الإ�سالمية وعلى ح�سب النماذج املعتمدة لهذه
املعاملة يوقع طالب التمويل �إق��رار ًا بت�سلمه
وامتالكه للمادة �أو ال�سلعة مو�ضوع املرابحة
ب�ع��د ق �ي��ام ال���ص�ن��دوق وام�ت�لاك�ه��ا وت�سلمها
مبوجب عقود البيع.
ومبوجبهذهالتعليماتمتت�صنيفالقرو�ض
� إىل �سلف عادية وقرو�ض ا�ستثمارية والقرو�ض
العامة والتمويل باملرابحة الإ�سالمية.
وقال الدكتور ال�ضمور � إن القر�ض العادي:
هو القر�ض الذي مينح للم�شرتك يف ال�صندوق
والذي م�ضى على ا�شرتاكه مدة زمنية ال تقل
عن ثالث �سنوات ،وال يزيد مبلغه عن ن�صف
ر�صيد م�ستحقات امل�شرتك يف ال�صندوق.
و أ���ض��اف �أن القر�ض العادي ي�رصف ملن
م�ضى على ا�شرتاك املتقدم للقر�ض مدة ال تقل
عن ثالث �سنوات يف ال�صندوق و�أن ال يزيد مبلغ
القر�ض عن  %50من ر�صيد م�ستحقات امل�شرتك
وب�سقف ال يزيد عن (� )20ألف دينار وي�رصف
للم�شرتك قر�ض عادي ال يتجاوز ن�سبته %25
من ر�صيد م�ستحقاته � إذا مل يكن قد ح�صل على
الن�سبة املئوية من ر�صيد م�ستحقاته و�أ�شار

� إىل �أن القر�ض ال��ذي يح�صل عليه امل�شرتك
ي�سدد على �أق�ساط �شهرية مت�ساوية ت�صل يف
حدها الأ على � إىل ( )48ق�سط ًا �شهري ًا ويجوز
�أن مينح املقرت�ض مهلة �سداد ال تتجاوز �أثني
ع�رش �شهر ًا من تاريخ �رصف القر�ض �سواء
�أكان القر�ض بفائدة �أو بدون فائدة ،ويف حالة
منح القر�ض بفائدة يتم احت�ساب فائدة على
هذه الفرتة بنف�س ن�سبة فائدة القر�ض ويجوز
للجنة � إقرا�ض امل�شرتكني قرو�ض ًا بدون فائدة
�رشيطة �أن يتنازل امل�شرتك عن الفوائد املكت�سبة
على ر�صيد م�ستحقاته من تاريخ املوافقة على
منحه القر�ض ب��دون فوائدو يجوز للم�شرتك
املتنازل عن الفوائد امل�ستحقة له احل�صول على
قر�ض ثان بعد ت�سديد ما ال يقل عن  %25من
مبلغ قر�ضه الأ ول بنف�س ال�رشوط ال�سابقة.
ولفتال�ضمور� إىل�أنالتعليماتحددتالقر�ض
اال�ستثماري الذي مينح للم�شرتك يف ال�صندوق
والذي م�ضى على ا�شرتاكه مدة زمنية ال تقل عن
ثالث �سنوات ،وال يزيد مبلغه عن ع�رشين �ألف
دينار وي�رصف القر�ض اال�ستثماري �أو مبلغ
التمويل باملرابحة وفق ال�رشوط والرتتيبات
منها ملن م�ضى على ا�شرتاك املتقدم للقر�ض مدة
ال تقل عن ثالث �سنوات يف ال�صندوق و يح�سب
مبلغ القر�ض �أو مبلغ التمويل باملرابحة على
التتمة �ص6

توفري بع�ض امل�صادر املالية ا إل�ضافية لدعم البحث العلمي يف تعليمات
«الأ ردنية» ملركز حمدي منكو

اجل��ام�ع��ة  -أ�ق ��رت اجل��ام�ع��ة تعليمات
جديدة ملركز حمدي منكو للبحوث العلمية
ل�سنة  ،2011وذلك مبقت�ضى نظام املراكز
العلمية املعمول به يف اجلامعة.
وك��ان��ت ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ق��دمي��ة للمركز
ُو� �ض �ع��ت م�ن��ذ ث�لاث��ة ع���شر ع��ام � ًا م��ن �سنة
(.)1998
يف هذا ال�صدد قالت مديرة املركز الدكتورة
عبري ال�ب��واب � إن تعليمات امل��رك��ز اجلديدة
خرجت ب�صورتها النهائية بعد �أن مت التعديل
عليها ،لتتنا�سب م��ع امل�ه�م��ات والتطلعات
احلالية للمركز ،خا�صة يف �ضوء � إن�شاء مبنى
م�ستقل له؛ فغدا بحاجة � إىل تعليمات تنظم

ا�ستخدام امل��راف��ق وامل�خ�ت�برات والأ ج�ه��زة
العلمية فيه ،وتتالءم وتقدمي اال�ست�شارات
البحثية للأ بحاث العلمية داخ�ل��ه ،بعد �أن
كانت أ�ه��داف��ه يف ال�سابق حم�صورة يف دعم
الأ بحاث العلمية خارج حدوده.
تعليمات املركز اجلديدة التي تلخ�صت
يف  18م��ادةَ ،ب�لْ�وَرت أ�ف��ق املركز و أ�ه��داف��ه
وه �ي �ك �ل �ت��ه ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ل ��ه وف �ق��ا ل�ه��ذه
التعليمات جمل�س مكون من ت�سعة �أع�ضاء،
من بينهم عميد البحث العلمي ومدير املركز،
حيث حددت التعليمات �صالحيات املجل�س
يف ر�سم ال�سيا�سة العامة للمركز و�إق��رار
براجمه وخططه وا إل��شراف على تنفيذها،

وحتديد �أولويات البحوث العلمية للمركز
�سنويا ,و�إق ��رارا لالتفاقيات التي عقدها
املركز داخ��ل اجلامعة مع اجلهات املعنية
ودرا�سة االتفاقيات اخلارجية والتو�صية
ب�ش�أنها � إىل الرئي�س ،والعمل على توفري
املوارد املالية للمركز.
كما يتوىل جمل�س املركز مهمة مناق�شة
م�رشوع ميزانية املركز ورفعها � إىل الرئي�س
و�إق� � ��رار م ��وازن ��ات امل �� �ش��اري��ع ال�ب�ح�ث�ي��ة،
وحت��دي��د اح�ت�ي��اج��ات امل��رك��ز � إىل موظفني
م� ؤهلني لتحقيق �أهدافه ورفعها � إىل اجلهات
املخت�صة يف اجل��ام�ع��ة الت�خ��اذ ا إلج� ��راءات
التتمة �ص7

م ؤ�مترات



م� ؤمتر اقت�صادي ماليزي عربي «يف الأ ردنية»

خالل افتتاح امل� ؤمتر الإقت�صادي املاليزي

اجلامعة � -أكد رجال �أعمال و�أكادمييون
ماليزيون �أهمية الأ ردن كمركز اقت�صادي
ومايل يف املنطقة العربية.
و أ�� �ش��اروا خ�لال أ�ع �م��ال «امل ��ؤمت��ر ال��دويل
العربي املاليزي للريادة والأ عمال الإ�سالمية
العاملية» الذي بد أ� الذي عقد يف اجلامعة الأ ردنية
� إىل ال�سيا�سات االقت�صادية والتعليمية التي
ينتهجها الأ ردن والتي جعلت منه بلدا حقق
منوا يف التطور االقت�صادي واملايل والتعليمي.
وامل� ��ؤمت ��ر ال���ذي نظمته ج��ام�ع��ة �أوت� ��ارا
املاليزية بالتعاون مع كلية الأ عمال يف اجلامعة
هدف � إىل � إر�ساء مزيد من التعاون االقت�صادي
بني ماليزيا والبلدان العربية .
و�أكد عميد كلية الأ عمال يف اجلامعة الدكتور
مو�سى اللوزي � إىل �أهمية عقد امل� ؤمتر الذي جاء
تتويجا للعالقات املتنامية بني الأ ردن وماليزيا

الفتا � إىل �رضورة تطوير التعاون العلمي بني
ج��ام�ع��ات البلدين خل��دم��ة م�صالح ال�شعبني
الأ ردين واملاليزي.
و�أكد اللوزي �أن امل� ؤمتر يحظى باهتمام بالغ
يف اجلامعة ملا تت�ضمنه �أوراق العمل املقدمة من
اجلانب املاليزي من ر� ؤية لرفع وترية التعاون
االقت�صادي بني ماليزيا والأ ردن خ�صو�صا
ومع دول املنطقة العربية عموما.
ب��دوره��ا أ�� �ش��ادت ن��ائ��ب ال�سفري املاليزي
يف ع�م��ان بالعالقات الأ ردن �ي��ة املاليزية التي
�شهدت تطورا ملمو�سا يف امليادين التجارية
والتعليمية.
من جهته �أعرب نائب رئي�س جامعة �أوتارا
املاليزية ال��دك�ت��ور كمال ح�ط��اب ع��ن تقديره
للجامعة الأ ردن �ي��ة على ا�ست�ضافتها لأ عمال
امل ��ؤمت��ر ال ��ذي يعترب ف��ر��ص��ة مهمة لتوطيد

التعاون االقت�صادي واملايل املاليزي العربي.
ولفت � إىل �أن امل� ؤمتر يك�شف عن � إمكانات
اجلانبني ورغبتهما يف تعزيز التبادل التجاري
بينهما .
وقدم مدير املر�صد االقت�صادي يف اجلامعة
الأ ردنية الدكتور طالب عو�ض ورقة عمل �أ�شار
فيها � إىل حجم التبادل التجاري بني الأ ردن
وماليزيا الذي ينمو �رسيعا.
وق��ال عو�ض � إن الأ ردن ب� إمكانه تو�سيع
قاعدة �صادراته ملاليزيا يف حال حترير التجارة
واالقت�صاد و�أ�شار � إىل انه ب� إمكانه �أي�ض ًا ت�ضييق
فجوة العجز التجاري مع ماليزيا الذي يقدر
بنحو  80مليون دوالر �سنويا من خالل ت�صدير
�سلع مهمة مثل ال�سماد والأ دوية واملالب�س .
وب�ح���س��ب ع��و���ض ف ��ان الأ ردن ي�ستورد
منتوجات ماليزية بقيمة مائة مليون دوالر
�سنويا وت�شمل م��واد كهربائية والكرتونيات
وبع�ض الزيوت وال�شحوم النباتية واحليوانية
والأ خ�شاب.
وتركزت حماور امل� ؤمتر الذي ا�ستمر يوما
واح��دا على رف��ع م�ستوى التبادل التجاري
بني دول جنوب �رشق �آ�سيا واملنطقة العربية
وزيادة حجم التعاون العلمي والأ كادميي بني
ماليزيا وال ��دول العربية وب�ح��ث واق��ع بيئة
الأ عمال والبنية التجارية واالقت�صاد الإ�سالمي
يف ماليزيا وال�ب�ل��دان العربية والتكنولوجيا
والتعليم العايل.
ح�رض امل��ؤمت��ر ع��دد م��ن ر�ؤ� �س��اء البعثات
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ع �م��ان وج �م��ع من
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�أع�ضاء الوفد املاليزي
امل� ؤلف من جامعات ماليزية والطلبة املاليزيني
الدار�سني يف اجلامعات الأ ردنية.

الأ ردنية  :م� ؤمتر طبي يبحث ف�شل الأ جهزة لدى مر�ضى القلب

اجلامعة – تطرق �أطباء واخت�صا�صيون
عامليون يف اجلامعة � إىل بحث ومناق�شة موا�ضيع
تتعلق مبعاجلة ف�شل الأ جهزة املتعددة ملر�ضى
القلب.
وخالل م� ؤمتر علمي طبي افتتحه مندوبا
عن وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ مني
ال�ع��ام ل �ل��وزارة ال��دك�ت��ور م�صطفى ال�ع��دوان,
�رشع امل�شاركون يف امل� ؤمتر ب� إلقاء حما�رضات
علمية متخ�ص�صة حول اح��دث امل�ستجدات يف
معاجلة مري�ض القلب وتخ�ص�صات خمتلفة

منها �أمرا�ض اجلهازين التنف�سي واله�ضمي
وال�غ��دد ال�صم والأ ع���ص��اب والكلى والعناية
احلديثة والأ �شعة واملختربات .
وامل� ؤمتر الذي نظمته كلية الطب يف اجلامعة
بالتعاون مع الكلية الأ مريكية لأ مرا�ض القلب
والأ ك��ادمي�ي��ة الطبية الدولية وجامعة امريي
الأ مريكية وال�شبكة املتو�سطية لل�صحة العامة
ومركز احل�سني لل�رسطان واجلمعية الأ ردنية
لأ م��را���ض القلب ي�شكل فر�صة مهمة لطلبة
الكلية والأ طباء املقيمني يف م�ست�شفى اجلامعة

والأ ط �ب��اء االخت�صا�صيني لتطوير معارفهم
ومهاراتهم العلمية والطبية .
وقال عميد كلية الطب يف اجلامعة الدكتور
عزمي حمافظة � إن امل� ؤمتر ت�ضمن  100فعالية
�شملت � إلقاء حما�رضات متخ�ص�صة � إىل جانب
عقد ور��ش��ة عمل ب�ع�ن��وان «امل�ت�لازم��ة القلبية
اال�ستقالبية».
و �أ�ضاف �أن امل� ؤمتر الذي �شارك يف �أعماله
17حما�رضا من الواليات املتحدة الأ مريكية
التتمة �ص8

م ؤ�مترات



منتدى دويل لأ من الطاقة يف «الأ ردنية»

د .طوقان يتو�سط امل�شاركني يف املنتدى

اجلامعة – جرت يف اجلامعة فعاليات
املنتدى الدويل لأ من الطاقة يف ال�رشق االو�سط
ومنطقة اخلليج الذي نظمه املعهد العربي
لدرا�سات االمن بالتعاون مع م� ؤ�س�سة كونراد
اديناور وبرنامج بحوث الطاقة التابع للمجل�س
االعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وهدف امل� ؤمتر الذي افتتحه وزير الطاقة
والرثوة املعدنية الدكتور خالد طوقان اىل
معاجلة ومناق�شة الق�ضايا املتعلقة يف حتديات
�أمن الطاقة يف املنطقة وت�أثري ال�رصاعات على
ا�سعار النفط بني الدول.
واكد الدكتور طوقان يف افتتاح امل� ؤمتر
الذي �شارك فيه العديد من املنظمات البحثية

والأ كادميية املحلية والدولية �رضورة االنتباه
اىل مو�ضوع امن الطاقة الذي ا�صبح من اهم
مو�ضوعات القرن احلايل ب�صفته حتديا يواجه
تنمية الطاقة.
وقال ان خ�سائر االردن جراء دعم املحروقات
ب�سبب عدم انتظام تدفق الغاز امل�رصي وارتفاع
ا�سعار النفط العاملية ي�صل اىل حوايل  400مليون
دينار خالل ال�ستة ا�شهر االوىل من العام احلايل،
مبينا ان ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء ارتفعت
اىل حوايل � 5أ�ضعاف عن ال�سعر ال�سابق نتيجة
ا�ستخدام بدائل الغاز الطبيعي.
وا�شار طوقان اىل اال�سرتاتيجية االردنية
للطاقة والتي تت�ضمن رفع ن�سبة الطاقة املولدة

من امل�صادر املحلية اىل  70باملئة خالل العقدين
القادمني.
من جهته ،ا�شار امني عام املجل�س االعلى
للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد ال�رشيدة اىل
ان االردن ي�ستورد  96باملئة من احتياجاته من
الطاقة مكلفة اخلزينة �سنويا حوايل 7ر 1مليار
دينار ،م� ؤكدا اهمية �أمن الطاقة �سواء للدول
امل�صدرة او امل�ستوردة كونها تلعب دورا هاما يف
االمن الوطني والتنمية.
ودعا اىل االعتماد على امل�صادر البديلة
للطاقة االحفورية ورفع ن�سبة االعتماد على
الطاقة املولدة من امل�صادر املحلية.
وا�شار املمثل املقيم مل� ؤ�س�سة كونراد اديناور
مارتن بك اىل اهمية هذا امل� ؤمتر يف بحث واحد
من اهم مو�ضوعات �أمن الطاقة يف منطقة ال�رشق
االو�سط ومنطقة اخلليج والتحديات االمنية
واالمدادات امل�ستدامة ،مبينا ان هناك حتديات يف
تنمية م�صادر الطاقة املتجددة والعديد من فر�ص
اال�ستفادة من ا�شعة ال�شم�س.
وت�ضمن امل� ؤمتر الذي � إ�ستمر يومني و�شارك
فيه العديد من املتحدثني الدوليني من اكرث من
 15جن�سية بحث وحتليل املخاطر االمنية التي
ت�شهدها م�صادر الطاقة يف ال�رشق االو�سط
وحماولة تطوير بدائل لنقل وتوزيع الوقود يف
املنطقة وا�ستدامة م�صادر الطاقة والتهديدات
االمنية التي ت�شهدها املنطقة العربية وعالقتها
مع البعد االقت�صادي للطاقة.

ور�ش عمل

ور�شة يف املعهد الزراعي
حول خطر ا إلجهاد احلراري على الأ بقار

اجلامعة  -افتتحت يف معهد البحوث
والتدريب والأ ر�شاد والتعليم الزراعي ور�شة
عمل بعنوان «الإجهاد احلراري وت�أثريه على
الأ بقار احلالبة».
وعر�ض عميد املعهد الدكتور جمال �صوان
خالل الور�شة التي �شارك فيها خم�سة وثالثون
مهند�سا ومهند�سة من خمتلف القطاعات
الزراعية لدور املعهد يف نقل التكنولوجيا
وتوا�صله مع املهند�سني الزراعيني العاملني يف
القطاعات الزراعية املختلفة.
وحا�رض يف الور�شة الدكتور عبد
الرحمن الفطافطة من كلية الزراعة حول
الأ �سباب الرئي�سية للإجهاد احلراري للأ بقار
و�رضرالتعر�ض املبا�رش لأ �شعة ال�شم�س.

تتمات



رئي�س الدومنيكان يزور مركز الدرا�سات ا إل�سرتاتيجية
الإقليمي والإ�صالح ال�سيا�سي � إ�ضافة � إىل امل�سوح
واال�ستطالعات على امل�ستوى املحلي والعربي
حيث يجري املركز م�سوحات حول مو�ضوعات
الالجئني ومعايري الدميقراطية يف الوطن العربي
و� إجراء ا�ستطالعات الر�أي حول حال الدميقراطية
يف الأ ردن وتقييم احلكومات الأ ردنية.

وقدم جمموعة من الباحثني يف املركز �آراءهم
وطروحاتهم حول جمموعة من املو�ضوعات التي
تتعلق بالدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي � إ�ضافة
� إىل الأ حداث الراهنة يف املنطقة العربية.
وج��رى خ�لال ال��زي��ارة توقيع مذكرة تفاهم
لتعزيز التعاون الأ ك��ادمي��ي والبحثي بني مركز

الدرا�سات الإ�سرتاتيجية وم� ؤ�س�سة الدميقراطية
العاملية.
وراف ��ق �ضيف الأ ردن الكبري م��ن اجلانب
ال��دوم�ن�ي�ك��اين وزراء اخل��ارج �ي��ة واالت �� �ص��االت
واال�ستثمار والت�صدير و�سفرية الدومنيكان يف
جمهورية م�رص العربية وع��دد من امل�ستثمرين
ورئي�س بعثة ال�رشف املرافقة للرئي�س ال�ضيف
وزير البيئة طاهر ال�شخ�شري.

قطاع املياه يف الأ ردن التحديات وا إلجنازات ندوة يف «الأ ردنية»
الأ ردن ومنها اختالل معادلة التوازن ما بني الطلب
واملتاح واال�ستنزاف الذي تعانيه م�صادرنا املائية
خ�صو�ص ًا اجلوفية التي هي الواجهة الأ �سا�سية
ملياه ال�رشب يف الأ ردن.
وقال � إن القطاع املائي يف الأ ردن حقق منو ًا
مطّ رد ًا خالل العقد املن�رصم و تواكب مع التنمية
ال�شاملة وا�ستجاب ب�شكل مبا�رش لكل متطلبات
الربامج واال�سرتاتيجيات حيث ما زالت ن�سبة
ال�سكان املخدومني بقطاع املياه تتجاوز الـ %98
من ال�سكان وخدمات ال�رصف ال�صحي عن %65
رغم ما �شهده الأ ردن من موجات ب�رشية كربى
وما ي�شهده الآن من حركة �سياحية ن�شطة فاقت
كل توقع.
و�أكد �أن الوزارة ر�سمت خارطة طريق من
خالل االهتمام الأ كرب الذي منحه جاللة امللك عبداهلل
الثاين لهذا القطاع واملتابعة احلثيثة لكل تفا�صيل
الواقع وم�ستقبل القطاع حيث ت�سري الوزارة
وفق منهجية مدرو�سة ت�أخذ باالعتبار البعد الآين
واملتو�سط وطويل الأ مد ،ف�سلطة وادي الأ ردن
مت�ضي يف تنفيذ م�شاريع ال�سدود حيث �أنهت �سدود
�شظيم والوحيدي ومت�ضي يف تنفيذ م�شاريع
�سد كفرجنة بكلفة  20مليون دينار وهناك خطة

وطنية قادمة لبناء �سد الكرك وابن حماد واللجون
والزرقاء وماعني بكلفة  80مليون دينار � إ�ضافة � إىل
جمموعة من ال�سدود والربك ال�صحراوية وهناك
العديد من الدرا�سات لإن�شاء �سدود جديدة وتعلية
�سدود قائمة كما هو احلال ب�سد الوالة.
بدوره ا�ستعر�ض مدير مركز البحوث
والدرا�سات املائية والبيئية يف اجلامعة الدكتور
عامر ال�سلمان املهام وامل�س� ؤوليات التي يقوم بها
املركز لدعم وزارة املياه والري واجلهات املعنية
بقطاع املياه ال �سيما بتنفيذ �أبحاث ودرا�سات علمية
وتدريب موارد ب�رشية بهدف رفع كفاءة الباحثني
والفنيني.
وقال � إن املركز يحت�ضن برنامج الإدارة
املتكاملة مل�صادر املياه الذي يهدف لإعداد قادة
م�ستقبل وخرباء � إدارة املياه يف ال�رشق الأ و�سط من
خالل برنامج تدريبي متميز ملنح درجة املاج�ستري
يف � إدارة املياه.
وت�ضمن برنامج الندوة حما�رضة �ألقاها وزير
املياه والري املهند�س حممد النجار تناول فيها
م�ستقبل قطاع املياه يف الأ ردن وامل�شاريع الكربى
املنجزة وامل�ستقبلية.
وا�ستعر�ض الوزير يف حما�رضته اجنازات

الوزارة يف جمال توفري املياه امل�ستخدمة لل�رشب
والري مو�ضحا �أن من �أهم امل�شاريع املنفذة
م�رشوع مياه الدي�سي الذي من املتوقع االنتهاء
منه يف نهاية عام .2013
وقال � إن الوزارة عملت �أي�ضا على حتلية
�آبار ح�سبان وتطوير �سد الوحدة و�آبار العد�سية
و� إن�شاء �سد كفر جنه.
و�أكد النجار �أن الوزارة و�ضعت خطط ًا وبرامج
لتحقيق العدالة يف توزيع املياه على املحافظات يف
فرتة ال�صيف التي ت�شهد حركة �سياحية ن�شطة يف
جميع �أنحاء اململكة.
وقدم �أ�ستاذ اجليولوجيا يف اجلامعة الأ ردنية
الدكتور � إليا�س �سالمة ورقة عمل بعنوان نظرة
عامة على واقع قطاع املياه يف الأ ردن ..التحديات
واالجنازات وامل�ستقبل فيما ا�ستعر�ض الدكتور
مروان الرقاد م�شاريع الري وا�ستغالل املياه
ال�سطحية يف الأ ردن.
وا�شتمل برنامج الندوة على ورقة عمل قدمتها
الدكتورة ال�رشيفة هند جا�سم بعنوان خدمات
ال�رصف ال�صحي وانعكا�ساتها البيئية وال�صحية
واالقت�صادية وورقة عمل قدمتها غيداء العبدالالت
حول حت�سني املعاجلة يف حمطة اخلربة ال�سمراء.

تعليمات جديدة ملنح القرو�ض للعاملني «يف الأ ردنية»
�أ�سا�س (� )12ضعف ًا � إجمايل الراتــب ال�شهري
وعلى �أن ال يتجاوز مبلغ القر�ض �أو التمويل
باملرابحة �ضعف ر�صيد م�ستحقات امل�شرتك
وبحد �أعلى ( )20,000ع�رشين أ�لـــف دينار � إذا
مل يقم امل�شرتك يف ال�صندوق ب�سحب ()%50
من ر�صيد وم�ستحقاته فيح�سب مبلغ القر�ض
�أو التمويل باملرابحة على �أ�سا�س (� )12ضعف
� إجمايل راتــبه ال�شهري على �أن ال يتجاوز مبلغ
القر�ض �أو التمويل باملرابحة امل�رصوف ر�صيد
م�ستحقاته.

وي���س��دد مبلغ ال�ق��ر���ض وف��وائ��ده �أو
التمويل باملرابحة و�أرب��اح��ه على �أق�ساط
�شهرية مت�ساوية ت�صل يف حدها الأ على
� إىل ( )60ق�سط ًا �شهري ًا ويجوز �أن مينح
املقرت�ض مهلة �سداد ال تتجاوز �ستة �أ�شهر
من تاريخ �رصف القر�ض ويتم احت�ساب
فائدة على هذه الفرتة بنف�س ن�سبة فائدة
القر�ض.
و� �ش��رح ال �� �ض �م��ور يف ح��دي �ث��ه ال �ق��ر���ض
العام الذي مينح للم�شرتكني وغري امل�شرتكني

يف ال�صندوق من العاملني يف اجلامعة.
وي�ك��ون احل��د الأ ق���ص��ى ملبلغ القر�ض �أو
التمويل باملرابحة أ�ل��ف دينار قبل احت�ساب
الفوائد �أو الربح وي�سدد مبلغ القر�ض وفوائده
�أو التمويل باملرابحة و�أرب��اح��ه على �أق�ساط
�شهرية مت�ساوية ت�صل يف حدها الأ ع�ل��ى � إىل
( )24ق�سط ًا �شهري ًا وي�شرتط � إح�ضـار كفيل
م�شرتك يف ال�صنـدوق ال يقل ر�صيد م�ستحقاته
عن مبلغ القر�ض وفوائده �أو التمويل باملرابحة
و�أرباحه.

تتمات



توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بني كلية العلوم البحريةوخمتربات
( )Moteالبحرية يف �سارا�سوتا /فلوريدا
وامل ��رج ��ان وال�ع�م�ل�ي��ات البيوجيوكيميائية
والبيولوجيا اجلزيئية وبيوتكنولوجيا املواد
الطبيعية البحرية و� إدارة مناطق وم��وارد
البيئة ال�ساحلية ودرا�سات اال�ست�شعار عن بعد
ونظم املعلومات اجلغرافية والتعليم والتثقيف
وموا�ضيع �أخرى ذات الفائدة امل�شرتكة.
وعلى �صعيد مت�صل مت �أثناء زيارة قام بها
الدكتور احمد أ�ب��و ه�لال وعميد كلية العلوم
ال�ب�ح��ري��ة ي��راف�ق��ه ال��دك �ت��ور م��اي�ك��ل كرو�سبي
نائب رئي�س خمتربات موت ( )Moteالبحرية
الأ مريكية � إىل كلية علوم البحار يف جامعة امللك
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب �ج��دة ،االت �ف��اق ع�ل��ى م��د ج�سور
التعاون مع كلية علوم البحار باململكة العربية
ال�سعودية والعمل على توقيع مذكرات تفاهم

مماثلة لتلك املوقعة بني خمتربات موت ()Mote

وكلية علوم البحار يف جدة وبذلك ي�صبح التعاون
الثالثي مكتم ًال يف املوا�ضيع التي مت االتفاق على
التعاون فيها .و�سيتم الرتكيز يف �أول مرحلة من
هذا التعاون الثالثي على درا�سة بيئة ال�ساحل
ال�رشقي خلليج العقبة على اجل��ان��ب الأ ردين
وال�سعودي ملعرفة املزيد من املعلومات البيئية
عن اجلزء من خليج العقبة على �سواحل اململكة
العربية ال�سعودية ومقارنتها بالنتائج التي مت
احل�صول عليها عن ال�ساحل الأ ردين منذ � إن�شاء
حمطة العلوم البحرية عام  1974وحتى الآن،
وذل��ك ملعرفة امل��زي��د م��ن املعلومات ع��ن م��وارد
البيئة البحرية يف هذا اجلزء املتميز والفريد من
�سواحل خليج العقبة.

ح�رض حفل التوقيع �أع�ضاء جمل�س كلية
ال�ع�ل��وم ال�ب�ح��ري��ة ،وع �م��داء ال�ك�ل�ي��ات يف ف��رع
اجلامعة ومدعوون من برنامج الإمناء الدويل
الأ مريكي ( )USAIDوعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية العلوم البحرية والكليات
الأ خرى والباحثني وم�ساعدي البحث يف حمطة
العلوم البحرية وطلبة كلية العلوم البحرية.
كما ح�رض التوقيع املدير التنفيذي ل�رشكة
تطوير العقبة املهند�س حممد �سامل الرتك وهو
ع�ضو جمل�س كلية العلوم البحرية ,و أ�ب��دى
اه�ت�م��ام� ًا ��ش��دي��د ًا باملوا�ضيع ال�ت��ي تناولتها
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م م ��ؤك��د ًا دع�م��ه ال�ك��ام��ل لتلك
امل�شاريع �سواء يف فرتة الإعداد والتح�ضري �أو
�أثناء التطبيق.

توفري بع�ض امل�صادر املالية ا إل�ضافية لدعم البحث العلمي يف تعليمات
«الأ ردنية» ملركز حمدي منكو
ال�لازم��ة ب�ش�أنها ،وا إل� �ش�راف على تنفيذ
مهام املركز وت�سهيل الإمكانات للعاملني
فيه للقيام بهذه املهام.
ويلبي املركز حاجة اجلامعة يف التفاعل
ما بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال
البحوث العلمية الأ �سا�سية والتطبيقية،
وذلك من خالل مهام �أحاطتها التعليمات،
وتلخ�صت ب� إجراء البحوث العلمية الأ �صيلة
يف جمال العلوم الأ �سا�سية والتطبيقية وعقد
اتفاقيات التعاون يف جمال الأ بحاث وتبادل
امل�ع�ل��وم��ات واخل�ب��رات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة مع
املراكز امل�شابهة يف اجلامعة وفقا للت�رشيعات
النافذة ودعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة
الدكتوراه يف الكليات العلمية لإجراء البحوث
الأ �سا�سية والتطبيقية ح�سب � إمكانات الدعم
املتوفر لذلك يف املركز.
ومبوجب التعليمات يتوىل املركز �أي�ضا
التعاون مع امل� ؤ�س�سات الوطنية والعربية
وال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى دع� ��م ال �ب �ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة

الأ �سا�سية والتطبيقية ،وعقد امل��ؤمت��رات
والندوات العلمية وور�ش العمل والدورات
التدريبية املتقدمة املعنية بالعلوم الأ �سا�سية
والتطبيقية ،ون�رش نتائج الأ ب �ح��اث التي
ينجزها امل��رك��ز ووق��ائ��ع امل ��ؤمت��رات التي
ينظمها ,والإعالن عن الأ بحاث العلمية التي
حتقق أ�ه��داف املركز واجلامعة ال�ستقطاب
باحثني من خارج اجلامعة � إن تعذر وجود
ه� �� ؤالء م��ن داخ��ل اجلامعة لغايات �إج��راء
الأ بحاث املدعومة ,والتعاون مع اجلهات
العلمية داخل الأ ردن وخارجه يف كل ما من
�ش�أنه حتقيق �أهداف املركز يف رفد التعاون
بني القطاع العام واخلا�ص ،وتقدمي الدعم
وامل�شورة يف جمال براءات االخرتاع الناجتة
من الأ بحاث املدعومة من املركز.
اجلديد يف هذه التعليمات عن �سابقتها
وفق الدكتورة البواب �أنها بينت الأ �س�س
التي �سوف يتبعها املركز من أ�ج��ل توفري
بع�ض امل�صادر املالية الإ�ضافية للم�ساعدة

يف دعم الأ بحاث و�صيانة الأ جهزة العلمية
املتوفرة داخل املبنى احلديث ،حيث ن�صت
م��ادة من التعليمات �أن يتم � إن�شاء ح�ساب
أ�م��ان��ات يف ��ص�ن��دوق ال�ت�برع��ات ت��ودع فيه
ا إلي��رادات الناجتة من اخلدمات التحليلية
وال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة وال��ور� �ش��ات وب��دل
ا�ستخدام املرافق واملختربات داخل مبنى
املركز.
كما �أ�ضيف على تعليمات املركز القدمية
ن�ص على �أن يكون عميد البحث العلمي
بند َّ
ين�ص
ع�ضو ًا دائم ًا يف جمل�س املركز ،و�آخر ّ
ع�ل��ى �أنَّ م��ن أ�ه� ��داف امل��رك��ز ت�ق��دمي ال��دع��م
وامل�شورة يف جمال براءات االخرتاع الناجتة
من الأ بحاث املدعومة من املركز.
ي��ذك��ر �أن م�ب�ن��ى م��رك��ز ح �م��دي منكو
للبحوث العلمية افتتح ع��ام  ،2008وهو
م�ك��ون م��ن ( )7خم�ت�برات وط��اب��ق ت�سوية
وج�ن��اح الإدارة وم ��درج جمهز يت�سع � إىل
حوايل (� )100شخ�ص.

تتمات



الأ ردنية  :م� ؤمتر طبي يبحث ف�شل الأ جهزة
لدى مر�ضى القلب

�أطبائيون و�أخ�صائيون عامليون يف اجلامعة

ودو ًال عاملية يت�ضمن �أي�ضا عر�ض حاالت ملر�ضى
القلب ومن يعانون من �أمرا�ض خمتلفة.
ول �ف��ت ال��دك �ت��ورة حم��اف�ظ��ة � إىل م�شاركة
حما�رضين يف تخ�ص�صات فنية حيث �سيتم � إلقاء
حما�رضات ح��ول دور املو�سيقى والت�صوير
والر�سم وبيان دور الفنون يف معاجلة مري�ض
القلب وتهدئة اجلانب النف�سي لعائلته.

و�سلط ممثلون عن اجلهات املنظمة للم� ؤمتر
ال�ضوء على �أهمية امل� ؤمتر واختيار اجلامعة
لعقده يف رحابها.
وحت��دث ك��ل م��ن رئي�س امل ��ؤمت��ر الدكتور
عمر لطوف ورئي�س الأ كادميية الطبية الدولية
الدكتور «وليام بريك» ورئي�س اجلمعية الأ ردنية
لأ مرا�ض القلب الدكتور فخري احلكيم ورئي�س

ندوات

الأ من الغذائي وا�ستدامة الغذاء ندوة يف «الأ ردنية»

«با�ستريينك» تلقي حما�ضرتها

اجلامعة  -دعا �أكادمييون زراعيون
دول العامل املتقدم مل�ساعدة ال��دول النامية
يف جم��ال ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
لزيادة املواد الغذائية.
و أ����ش��اروا خ�لال ن��دوة علمية زراع�ي��ة

ع�ق��دت يف كلية ال��زراع��ة يف اجل��ام�ع��ة بعنوان
«الأ من الغذائي وا�ستدامة الغذاء» � إىل �رضورة
و�ضع ال�سيا�سات الزراعية املنا�سبة لزيادة
� إنتاج الغذاء على امل�ستوى العاملي.
و�شارك يف الندوة وزي��ر ال��زراع��ة الأ �سبق

ق�سم القلب يف اجلامعة االمريكية يف بريوت
الدكتور �سمري علم.
و�أ�شاروا � إىل �أهمية بحث و� إدخال ال�صحة
العامة يف �أمرا�ض القلب واال�ستقالب ومناق�شة
� إ�سرتاتيجية حتقيق � إن�شاء حتالف يف املنطقة
العربية مل��واج�ه��ة انت�شار امل�ت�لازم��ة القلبية
اال�ستقالبية .
واختار امل�شاركون يف امل� ؤمتر عمان النطالق
ه��ذا التحالف ال��ذي ي�شكل يف جممله اعرتافا
عربيا وعامليا مبكانة الأ ردن على اخلريطة
العاملية يف التقدم الطبي.
وب��رز ل��دى امل��ؤمت��ري��ن تفاهم ب��ان ي�صبح
امل� ؤمتر الذي �أطلق عليه ا�سم «م� ؤمتر عمان»
دوريا وبحيث ينعقد كل عام يف اجلامعة الأ ردنية
تقديرا ل�سمعتها الطبية و العلمية بني الأ و�ساط
الطبية الإقليمية والدولية.
وعلى �صعيد ذي �صلة اعتمد امل� ؤمتر كتعليم
طبي م�ستمر من قبل الكلية الأ مريكية لأ مرا�ض
القلب بواقع ع�رش �ساعات التعليم الطبي .
وح�رض حفل افتتاح امل� ؤمتر نواب رئي�س
اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي والدكتور ر�ضا
اخلوالدة والدكتورة ملي�س رجب وعدد كبري من
الأ طباء العاملني يف وزارة ال�صحة واخلدمات
الطبية امللكية.
�أ�ستاذ تربية النبات يف اجلامعة الدكتور حممود
ال��دوري واخل�ب�يرة العاملية يف منظمة الأ غذية
والزراعة الدولية �سابق ًا «فريدريك با�ستريينك»
ومدير ع��ام املركز الوطني للبحث والإر��ش��اد
ال��زراع��ي الدكتور في�صل ال�ع��واودة و�أداره��ا
الدكتور ن�رصي حداد.
و أ�ك ��د امل���ش��ارك��ون يف ال �ن��دوة ت� أ�ث��ر ال��دول
النامية مبا ي�سمى بظاهرة التغيري املناخي ما
�أثر �سلب ًا على � إنتاجها الزراعي.
وعلى �صعيد ذي �صلة �ألقت «با�ستريينك»
حم��ا��ضرة ت�ن��اول��ت فيها ال �ت �ط��ورات العاملية
وت�أثريها على � إنتاج الغذاء م�شرية � إىل الإبداعات
امل� ؤ�س�سية ذات العالقة الفنية واالجتماعية.
و�أكدت خالل املحا�رضة التي عقدت يف الكلية
وح�رضتها ال�سفرية الهولنديةيف عمان وعدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمع من طلبتها
وباحثيها على �رضورة تنفيذ � إجراءات الإنتاج
امل�ستدامة خ�صو�ص ًا � إتباع النهج الت�شاركي
يف التعليم والبحث بح�سب الأ مثلة املطبقة يف
برامج منظمة الأ غذية والزراعة الدولية.

إ��ضاءات



الأ ردنية :تخ�صي�ص  354مقعد ًا لطلبة املكرمة امللكية
ال�سامية لأ بناء الع�شائر واملدار�س ذات الظروف اخلا�صة

درع اجلامعة ملدير الرتبية والثقافة الع�سكرية

وافقت اجلامعة على تخ�صي�ص ()354
م�ق�ع��د ًا للطلبة امل�شمولني يف امل�ك��رم��ة امللكية
ال�سامية لأ ب�ن��اء الع�شائر يف البادية الأ ردن�ي��ة
وامل���دار����س ذات ال� �ظ ��روف اخل��ا� �ص��ة للعام
اجلامعي املقبل .2012/2011

جاء ذلك خالل لقاء رئي�س اجلامعة الدكتور
عادل الطوي�سي يف مكتبه مدير الرتبية والتعليم
والثقافة الع�سكرية/املدير التنفيذي للمكرمة
امللكية ال�سامية لأ ب �ن��اء الع�شائر يف البادية
الأ ردن �ي��ة وامل��دار���س ذات ال �ظ��روف اخلا�صة

العميد الركن �أنور عيا�رصة.
ومت خ�لال اللقاء بحث ومناق�شة توزيع
الطلبة امل�شمولني باملكرمة على تخ�ص�صات
ب��واق��ع  %10ل �ك��ل ت�خ���ص����ص أ�ك ��ادمي ��ي من
التخ�ص�صات املتوافرة يف اجلامعة.
واتفق اجلانبان على �أن يتم � إجراء تنقالت
الطلبة امل�شمولني باملكرمة والذين قبلوا على
ق��وائ��م التناف�س وال��راغ�ب�ين بالنقل م��ن و� إىل
اجلامعة الأ ردنية ح�سب العدد وباملثل (طالب
مقابل طالب).
ويف حال قيام جمل�س التعليم العايل بزيادة عدد
املقاعد اجلامعية املخ�ص�صة للجامعات ف� إنه �سيتم
زي��ادة أ�ع��داد املقاعد املخ�ص�صة للمكرمة امللكية
وبح�سب الن�سبة املخ�ص�صة لكل تخ�ص�ص.
و�أعرب عيا�رصة خالل اللقاء الذي ح�رضه
مدير القبول والت�سجيل يف اجلامعة الدكتور
عماد �صالح وع�ضو م�ست�شارية الع�شائر املقدم
حممود القرعان عن تقديره للجامعة الأ ردنية
على اجلهود التي تبذلها خلدمة الطلبة املقبولني
على �أ�سا�س مكرمة الع�شائر وامل��دار���س ذات
الظروف اخلا�صة ال �سيما ت�سهيل �إج��راءات
ت�سجيلهم يف اجلامعة.

برنامـــــج تدريبـــي لت�أهيــــــل �أمــــن «الأ ردنيــــــــة»

مبنى كلية علوم الت�أهيل

ب��ا��شر م��رك��ز اال��س�ت���ش��ارات يف اجلامعة
بتنفيذ برنامج تدريبي لكوادر الأ من اجلامعي
خ �� �ص��و� �ص � ًا ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ح � ��االت ال�ع�ن��ف
اجلامعي.
وبح�سب مدير املركز الدكتور خالد الرواجفة
ي��رك��ز ال�برن��ام��ج ال ��ذي يعترب الأ ول م��ن نوعه
على م�ستوى اجلامعات الأ ردنية على االرتقاء
باملنظومة الأ منية داخل احلرم اجلامعي.

و�أ�ضاف الرواجفة � إن الربنامج التدريبي
ي�ت���ض�م��ن حم ��ا��ض�رات ح ��ول م �ف �ه��وم الأ م ��ن
اجل��ام �ع��ي وم��ب��ادئ ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة وف��ن
االت �� �ص��ال م ��ع اجل �م �ه��ور وت �ع��زي��ز احل���وار
وك�ت��اب��ة ال�ت�ق��اري��ر والتفتي�ش ع�ل��ى امل��رك�ب��ات
والوثائق بطرق ح�ضارية � إىل جانب التعرف
على امل�صطلحات الأ منية املتعلقة بالنواحي
ال�رشطية والقانونية.

ول �ف��ت ال��رواج �ف��ة � إىل �أن ك� ��وادر الأ م ��ن
اجلامعي املنت�رشة على بوابات اجلامعة هم
�أول من ي�ستقبل �ضيوف اجلامعة وزواره��ا
وطلبتها لذلك و�ضعت � إدارة اجلامعة ن�صب
عينها ��ضرورة ت�أهيل وتطوير املهارات لدى
أ�ف��راد الأ م��ن اجلامعي الذين يتمتعون بروح
امل�س� ؤولية امللقاة على عاتقهم.
و أ�� �ش��ار ال��رواج�ف��ة �أن ال�برن��ام��ج ي�شتمل
على حما�رضة حول التعامل الأ مثل مع حاالت
امل�شاجرات وال�شغب عند حدوثها بهدف متكني
الأ م��ن اجلامعي من احتوائها ب�رسعة فائقة
وع��دم ام�ت��داده��ا وات���س��اع نطاقها مم��ا ي� ؤهل
الأ من حلل مثل هذه الأ زمات.
و أ�� �ش��اد ب��ال��روح املن�ضبطة لأ ف ��راد الأ م��ن
اجلامعي وكفاءتهم املهنية ورغبتهم يف زيادة
قدراتهم العلمية والعملية.
ي�شار � إىل �أن نخبة من كبار �ضباط الأ من
العام املتقاعدين يحا�رضون يف هذا الربنامج
التدريبي.
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الأ ردنية :بحث فكرة �إن�شاء مركز تدريبي
يف الأ طراف ال�صناعية

د .رجب تلتقي وفد منظمة ال�صحة العاملية

وخ�لال لقائها �أع�ضاء وفد املنظمة بح�ضور
ا�ستعر�ضت نائب رئي�س اجلامعة الأ ردنية
الدكتورة ملي�س رجب مع وفد منظمة ال�صحة خ�براء من املنظمة العاملية ل�ل�أ ط��راف ال�صناعية
العاملية فكرة � إن�شاء مركز تدريبي متخ�ص�ص والأ جهزة امل�ساعدة مت االتفاق على �أن يتوىل املركز
يف الأ طراف ال�صناعية والأ جهزة امل�ساعدة  .ال��ذي �سيكون على م�ستوى الإقليم عقد دورات

تدريبية لكوادر ب�رشية من دول ال�رشق الأ و�سط.
وعر�ضت رجب للوفد الزائر م�سرية كلية
علوم الت�أهيل ودورها يف � إعداد اخت�صا�صيني
وم��وارد ب�رشية م� ؤهلة يف تخ�ص�صات الكلية
التي ت�شمل العالج الطبيعي والعالج الوظيفي
والأ ط��راف اال�صطناعية والأ ج�ه��زة امل�ساعدة
وعلوم ال�سمع والنطق.
وقدم عميد الكلية الدكتور زياد احلوامدة
��شرح��ا مف�صال ح��ول ا�سرتاتيجيات الكلية
وخططها امل�ستقبلية خ�صو�صا التو�سع يف
براجمها التدري�سية والتجريبية والبحثية .
و�أ�شار حوامدة � إىل افتتاح الكلية وتعاونها
مع جامعات عاملية بهدف تعزيز التبادل العلمي
الذي ي�سهم يف تطوير وجودة التعليم والبحث
العلمي.
واطلع الوفد على خمتربات وم�شاغل ق�سم
الأ ط ��راف اال�صطناعية والأ ج �ه��زة امل�ساعدة
وال�ن���ش��اط��ات العلمية ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا طلبة
الكلية.

م�شاركة «الأ ردنية» يف اجتماع املنظمة اال�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة

امل�شاركون يف االجتماع

اجلامعة � -شاركت نائب رئي�س اجلامعة
ل���ش�� ؤون البحث العلمي وال��درا� �س��ات العليا
واجل��ودة الدكتورة هالة اخليمي يف اجتماع
اخل�ب�راء ال��ذي دع��ت ال�ي��ه املنظمة اال�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة (اي�سي�سكو) ونظم يف
بريوت بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية
لليون�سكو يف ال�ف�ترة م��ن  22- 20م��ن �شهر
حزيران املا�ضي حول «� إن�شاء جمال التعليم
العايل يف العامل الإ�سالمي».
وق��دم��ت ال��دك �ت��ورة اخل�ي�م��ي ورق ��ة عمل

ح��ول التعليم ال�ع��ايل يف الأ ردن تناولت فيها
�أهم الركائز والتحديات التي تواجه التعليم
ال�ع��ايل ومعوقات التطوير و آ�ل�ي��ات االلتحاق
باجلامعات.
وعر�ضت اخليمي املهارات املطلوبة لتطوير
وت� أ�ه�ي��ل اخل��ري�ج�ين لاللتحاق ب�سوق العمل
ومراحل التخطيط و�إع��داد الربامج واخلطط
الأ كادميية التي ت�شمل مرحلة الإعداد املوازي
خالل الفرتة اجلامعية ومرحلة � إعداد وت�أهيل
اخلريجني و أ�ه��م امل�ه��ارات ال��واج��ب حتقيقها

وتطويرها يف طلبة اجلامعات .
وذكرت اخليمي �أن �أعمال االجتماع هدفت
اىل حت�ق�ي��ق ر� �ص��د جت ��ارب ال� ��دول امل���ش��ارك��ة
يف ان �� �ش��اء جم ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال��ع��ايل يف ال �ع��امل
اال�سالمي وتعرف مت�ضمنات منطقة التعليم
العايل اال�سالمية ودرا�سة عالقة جودة املنتج
التعليمي ومواجهة حتديات املناف�سة لتطوير
منظومة التعليم العايل و� إيجاد �أ�ساليب لتطوير
برامج �إع��داد اخلريجني ومتويلها وت�أهيلهم
لاللتحاق ب�سوق العمل املحلي واخلارجي يف
الدول اال�سالمية.
و أ�ك � ��دت اخل�ي�م��ي �أن حم ��اور الأ ج �ت �م��اع
ت���ض�م�ن��ت ج� ��ودة امل �ن �ت��ج ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ومت��وي��ل
الربامج ومواجهة حتديات املناف�سة ملتطلبات
�سوق العمل يف الدول اال�سالمية وتنظيم انتقال
ال �ط�لاب وت �ب��ادل ال�برام��ج يف ال ��دول الغربية
وو�ضع ت�صور مقرتح الن�شاء جم��ال التعليم
العايل يف العامل اال�سالمي.
يذكر �أن االجتماع ج��اء مب�شاركةعربية
�ضمت ال�سودان وم�رص وامل�غ��رب وفل�سطني
والأ ردن و�سورية وال�سعودية و�سلطنة عمان
وقطر.
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الطوي�سي يفتتح معر�ض
م�شاريع تخرج طلبة العمارة «يف الأ ردنية»

د .الطوي�سي ي�شاهد م�شاريع التخرج

اجلامعة  -افتتح رئي�س اجلامعة الدكتور
ع��ادل الطوي�سي املعر�ض املعماري مل�شاريع
تخرج طلبة ق�سم العمارة يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا.
وا�ستمع الدكتور الطوي�سي � إىل عر�ض
موجز عن امل�شاريع امل�شاركة يف املعر�ض والتي
بلغت ( )40م�رشوع تخرج ل( )185طالب ًا
وطالبة ,تناولت م�شاريع تعالج الكثري من
املواقع املعمارية املنوي � إقامتها على �أر�ض
الواقع والتي ميكن �أن ي�ستفاد من جزء كبري
منها يف القطاعني العام واخلا�ص �أو حت�سني

لواقع بيئي يحتاج � إىل � إعادة تقييم يف منظوره
التخطيطي �أو البيئي.
يقول الدكتور ج��ودت الق�سو�س رئي�س
ق�سم العمارة «ان هذه امل�شاريع تعك�س القدرات
العالية يف ال�ن��واح��ي ا إلب��داع �ي��ة والأ ك��ادمي�ي��ة
والت�صميمية لدى طلبة الق�سم» وي�ضيف �أن
املهند�س املعماري يجب �أن يكون على دراية
كافية بكل اجلوانب العملية الت�صميمية من
الر�سم والت�صميم والتكوين والر� ؤية الفنية
وال�شمولية وطرق الإن�شاء و الفروع الأ خرى
امل�ساندة كالكهرباء وامليكانيكا وه��و الأ م��ر

الذي نكر�س �أنف�سنا لتزويده للطلبة.
ي��ؤك��د الدكتور الق�سو�س �أهمية تعريف
الطلبة ب�أبرز امل�ستجدات التي تطر أ� يف جمال
هند�سة العمارة ومواكبة التقنيات احلا�سوبية
احلديثة.
وي�ت�ب�ن��ى ق���س��م ال �ع �م��ارة ال�ترك �ي��ز على
ال�ق���ض��اي��ا امل���س�ت�ج��دة واحل���س��ا��س��ة يف جم��ال
العمارة امل�ستدامة و الطاقة املتجددة و العمارة
اخل�رضاء و� إدخالها �ضمن م�شاريع الت�صميم
احل�رضي لتطور املدن.
ي��ذك��ر �أن أ�� �س��ات��ذة وط�ل�ب��ة ق�سم هند�سة
ال �ع �م��ارة ��س��اه�م��وا يف ال�ع��دي��د م��ن امل�شاريع
املعمارية يف اجلامعة كمبنى كلية طب الأ �سنان
و مركز اخلاليا اجلذعية وتو�سعة عيادة الطلبة
وم��وق��ع اجل��ام�ع��ة يف العقبة وم��رك��ز اللغات
وغريها من امل�شاريع املميزة يف اجلامعة ,كما
عقد الق�سم العديد من امل� ؤمترات وور�ش العمل
وتربطه العديد م��ن االتفاقيات وال�ت�ب��ادالت
الأ كادميية مع الكثري من اجلامعات وخ�صو�صا
الأ وروبية.
ح�رض احلفل نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور
ر�ضا اخلوالدة والدكتورة هالة اخليمي وعميد
كلية الهند�سة والتكنولوجيا الدكتور جمدي
ت��وف�ي��ق و ج�م��ع م��ن امل�ه�ت�م�ين وط�ل�اب ق�سم
العمارة.

متري�ض «الأ ردنية»
حت�صل على االعتماد اخلا�ص لرباجمها الثالث
اجل��ام �ع��ة _ ح�صلت ك�ل�ي��ة ال�ت�م��ري����ض يف
اجلامعة الأ ردنية على االعتماد اخلا�ص لرباجمها
الثالثة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه
حيث وقد جاء هذا االجن��از نتيجة جلهد منظم
مبني على التخطيط والتنظيم وو��ض��ع خطة
� إ�سرتاتيجية خم�سية متتد من العام  2008اىل
عام  2012م.
ونوهت الدكتورة � إنعام خلف عميدة كلية
التمري�ض � إىل اجلهود التي بذلت من قبل �أ�رسة
الكلية كما �أ�شادت بدور �صاحبة ال�سمو الأ مرية
منى احل�سني بالن�صح والإر� �ش��اد والتوجيه
كونها ع�ضوا يف جمل�س كلية التمري�ض.

وذك��رت الدكتورة خلف �أن هنالك العديد
من املعايري التي يتم تقييمها يف �سبيل الو�صول
� إىل االع�ت�م��اد اخل��ا���ص كن�سبة ع��دد الطلبة � إىل
ع��دد �أع�ضاء هيئة التدري�س ,ومالءمة م�صادر
التعليم و� إتباع �أ�سلوب التعليم الن�شط ,ومدى
ت �ط��ور ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ,وع� ��دد امل��وف��دي��ن � إىل
اخل��ارج للح�صول على ال��درج��ات العلمية من
�أف�ضل جامعات العامل مبختلف التخ�ص�صات
التمري�ضية.
�أما مالءمة خمرجات التعليم ل�سوق العمل
املحلي والإقليمي والعاملي ومدى م�ساهمة الكلية
يف خدمة املجتمع فت� ؤكد الدكتورة خلف على �أنها

من �أهم املعايري للح�صول على االعتماد اخلا�ص,
وت�ضيف متحدثة عن �أهمية االعتماد « �سي�صبح
�سوق العمل على امل�ستوى الإقليمي والعاملي
متاح ًا ب�شكل �أف�ضل خلريجينا» وتعلل ذلك ب�أن
االعتماد اخلا�ص دليل على �أن تدري�س الطلبة يتم
ب�صورة �سليمة وتوائم احتياجات امل�ستفيدين
من الرعاية التمري�ضية ذات اجلودة العالية.
ي�شار � إىل أ�ن��ه مت تعديل اخلطة الدرا�سية
لت�صبح (� )140ساعة معتمدة وات�ب��ع النظام
ال�سنوي لتح�سني خمرجات التعليم ,بعد درا�سة
معمقة من قبل الكلية وبناء على متطلبات الرعاية
التمري�ضية.
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العلمية عن طريق موقع املجلة يف الإنرتنيت بعد �أن
�صدور جملة للم�ضادات
يتم تقييم حمتواها العلمي ح�سب �رشوط الن�رش
العلمي يف املجالت العاملية.
امليكروبيــــــــة
و�ست�صدر املجلة با�سم اجلمعية العربية
لال�ستخدام الأ مثل للم�ضادات امليكروبية ،ومركزها
الرئي�س القاهرة وبالتعاون مع م� ؤ�س�سة الن�رش
العاملية وبدعم من �رشكة مونوجو للإبداعات ،عمان-
الأ ردن .
و�سيتم ن�رش الأ وراق العلمية املقبولة فورا على
موقع املجلة يف الإنرتنت لت�صبح متاحة جلميع القراء
املهتمني يف العامل ،كما �ستكون ملخ�صات الأ وراق
العلمية م�سجلة يف عدد كبري من املواقع املرجعية
العاملية.
ويف هذا ال�صدد �شكلت هيئة حترير للمجلة من
جمموعة من �أ�ستاذة عرب واجانب من �أ�صحاب
اخلربة واالخت�صا�ص يف امل�ضادات امليكروبية.
�أ .د .عا�صم ال�شهباين
وعني الدكتور عا�صم ال�شهابي من كلية الطب
اجلامعة _ �صدرت م� ؤخرا املجلة العاملية العربية باجلامعة الأ ردنية  ،كرئي�س حترير للمجلة ،كونه �أحد
للم�ضادات امليكروبية واال�ستخدام االمثل لها.
�أول الرواد العرب الذين ن�رشوا درا�سات علمية عاملية
وت�ضم املجلة جميع �أنواع الدرا�سات والأ بحاث حول امل�ضادات امليكروبية.
التي تتعلق بكافة �أ�صناف امل�ضادات امليكروبية التي
وللح�صول على كافة املعلومات و�رشوط الن�رش
ت�ستعمل عند الب�رش واحليوانات ويف الغذاء.
باملجلة ،ميكن زيارة موقع املجلة:
وراق
الأ
ومن املقرر �أن يتم ا�ستقبال ون�رش
http://www.iajaa.org

فرقة وكورال «الأ ردنية» ت�شارك يف مهرجان �شبيب
وتتوجه للمغرب
اجلامعة  -حتت رعاية �صاحبة ال�سمو امللكي
الأ مرية عالية بنت احل�سني ت�شارك فرقة املو�سيقا
العربية (ف��رق��ة وك ��ورال اجلامعة الأ ردن �ي��ة ) يف
مهرجان �شبيب.2011
وعلى �صعيد مت�صل تتوجه الفرقة � إىل اململكة
املغربية ال�شقيقة للم�شاركة مبهرجان مكنا�س –
ويليلي الدويل.
تر����س ال��وف��د ال��دك�ت��ور ن�ضال ن�صريات
وي� أ
مدير دائرة الن�شاطات الثقافية والفنية التابعة اىل
عمادة �ش� ؤون الطلبة قائد فرقة املو�سيقا العربية
يف اجلامعة وي�ساعده حمزة املومني م�رشفا ورجاء
ال�صباغ م�رشفة � ،إىل جانب ( )25طالب ًا وطالبة
من �أع�ضاء الفرقة.
و�ستقدم ال�ف��رق��ة ب��رن��اجم� ًا مو�سيقي ًا غنائي ًا
يت�ضمن بع�ض املقطوعات املو�سيقية والو�صالت
الغنائية من املوروث الأ ردين ب�شكل خا�ص وموروث
بالد ال�شام واملوروث املغربي.
وتعد هذه امل�شاركة ت�أكيد ًا لو�شائج العالقات
ال��ودي��ة التي جتمع ال�شعبني الأ ردين واملغربي

وا�ستمرارا يف خلق ج�سور التعاون والتوا�صل
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني وملتقى للفنانيني من
خمتلف انحاء العامل.
وي�ه��دف املهرجان � إىل تعزيز وتر�سيخ قيم
ال�سلم واحلوار ويحتفي بالتنوع الثقايف واالنفتاح
على الآخر والت�سامح وت�شجيع التعبري املو�سيقي
اجلميل.
وت � �� ؤدي ال�ف��رق��ة خمتلف الأ ل� ��وان الغنائية
املو�سيقية اب �ت��داء م��ن الأ غ ��اين الوطنية م��رورا
بالأ غاين والأ هازيج الرتاثية الأ ردنية ثم املوروث
العربي بكافة �أنواعه.
و�سبق للفرقة �أن ��ش��ارك��ت يف ال�ع��دي��د من
املهرجانات الدولية مثل �سو�سة  /تون�س 2004
 ،مهرجان م�سقط  /عُمان  ، 2005مهرجان
كابليجا  /ت��رك�ي��ا  ، 2002امللتقى ال�ف�ن��ي /
م�رص  ، 2001الروتاري �آكت  /م�رص ، 2006
املن�ستري  /تون�س  2005ثم املهرجان املو�سيقي
مبدينة �سو�سه باجلمهوريبة التنو�سية لعام
(.)2008

ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن وحدة ال إعالم والعالقات العامة والثقافية
اجلامعـــة الأردنيــــــة

اجتماعيات ،،،
ترقيات
مت ترقية الدكتور جهاد عمر احللبي من ق�سم التمري�ض
ال�سريري يف كلية التمري�ض � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
مت ترقية الدكتور ح�سن ح�سني النجار من ق�سم
الريا�ضيات يف كلية العلوم � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
مت ترقية الدكتور � إبراهيم علي العبادي من ق�سم
ال�صيدلة احليوية وال�سريرية يف كلية ال�صيدلة � إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
مت ترقية الدكتور �أمين تي�سري ح�سني من ق�سم الفنون
املو�سيقية يف كلية الفنون والت�صميم � إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك .
متر ترقية الدكتور مفيد النمر من ق�سم الإنتاج
احليواين يف كلية الزراعة � إىل رتبة �أ�ستاذ.
مت ترقية الدكتورة فريال هديب من �شعبة اللغة
العربية يف مركز اللغات � إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
مت ترقية الدكتورة رىل مدحت دروي�ش من ق�سم
ال�صيدالنيات والتقنية ال�صيدالنية يف كلية ال�صيدلة
� إىل رتبة �أ�ستاذ .
تعيينات
مت تعيني ال�سيد �أحمد زريقات قائم ًا ب�أعمال م�ساعد
مدير دائرة املوارد الب�شرية.
تهاين
رزق ال�سيد خملد البكر م�ساعد مدير مكتب الرئي�س
باملولودين «ها�شم» و «را�شد».
رزق ال�سيد �أجمد و�صيف العمرية املوظف يف وحدة
القبول والت�سجيل مبولودة «جودي» .
ح�صلة ال�سيدة �سهري املالكي املوظفة يف كلية
الدرا�سات العليا على درجة البكالوريو�س يف � إدارة
الأ عمال.
مت عقد قران الدكتور حممود عرينات يف معهد
الآثار.
مت تثبيت ال�سيدة عزيزة املكحل املوظفة يف عمادة
البحث العلمي �أمني �سر جمل�س البحث العلمي واملجال�س
واللجان يف عمادة البحث العلمي.
رزق الدكتور و�ضاح الدعمة ع�ضو هيئة التدري�س يف
كلية التمري�ض مبولود .
مت زفاف ال�سيد عي�سى رم�ضان املوظف يف وحدة
القبول والت�سجيل .
تعاز
انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتورة فريال
هديب ع�ضو هيئة التدري�س يف مركز اللغات .
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل �شفاء عبد الرحيم
احل�سنات ابنة �شقيقة ال�سيد حممد املعاقبة/مدير
وحدة اخلدمات امل�ساندة .
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور ر�شاد ال�سيد
من كلية احلقوق .
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