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اجلامعة  عمداء  جمل�س  عدل   - ردنية  الأ اأخبار 

اجلامعة  رئي�س  برئا�سة  عقدها  التي  اجلل�سة  خالل  ردنية  الأ

الدكتوراه  درجتي  منح  تعليمات  الطوي�سي  ع��ادل  الدكتور 

واملاج�ستري.

ت�سمنت  الدكتوراه  لربنامج  اجلديد  التعديل  ومبوجب 

املادة الثالثة بندًا جديدًا ي�سرتط على الطالب ن�رش بحث واحد 

قل )اأو قبوله للن�رش( ذي عالقة مبو�سوع اأطروحته  على الأ

مناق�سة  قبل  معتمدة  متخ�س�سة  علمية  جملة  يف  للدكتوراه 

طروحة. الأ

توجهات  مع  من�سجمة  التعديالت جاءت  هذه  اإن  وقال 

 2015 ال��ع��ام  بحلول  بحثية  جامعة  اإىل  بالتحول  اجلامعة 

و�ست�سهم يف دفع م�سرية اجلامعة يف امليادين البحثية التي لها 

عالقة بالتنمية بكل اأطرها واأ�سكالها املتعددة .

الذي  للطالب  �سمحت  اجلديدة  التعديالت  اإن  واأ�ساف 

ينهي املواد ال�ستدراكية بنجاح يف موعد اأق�ساه نهاية العام 

ول للتحاقه بالربنامج، ويف حالت خا�سة يجوز  اجلامعي الأ

ال�سماح للطالب بتجاوز هذه املدة بقرار من املجل�س وبتن�سيب 

كادميي وتو�سية من جلنتي الق�سم والكلية. من املر�سد الأ

واأو�سح الطوي�سي اأن التعليمات �سملت املادة ال�ساد�سة 

على  ملدة احل�سول  على  الأ احلد  مراعاة  مع  اأ�سبحت  بحيث 

دنى للعبء الدرا�سي يف الف�سل  درجة الدكتوراه يكون احلد الأ

على )12( اثنتي  الواحد)6( �ست �ساعات معتمدة، واحلد الأ

طروحة �سمن  الأ �ساعات  �ساعة معتمدة، ول حت�سب  ع�رشة 

العبء الدرا�سي.

ي�سمح  قائاًل:   التعديل  حول  حديثه  الطوي�سي  وتابع 

اأن  بالنت�ساب  املاج�ستري  درج���ة  على  احلا�سلني  للطلبة 

حتقيق  حال  يف  الدكتوراه  بربامج  التحاق  بطلبات  يتقدموا 

�رشوط، هي: درا�سة ما ل يقل عن )15( �ساعة معتمدة من 

واأن  املاج�ستري،  �سهادة  ل�ستكمال  املعدة  الدرا�سية  امل��واد 

تكون هذه املواد يف جمال التخ�س�س البحت، واأن يدر�س هذه 

اأن يجتاز الطالب هذه  الر�سمية فقط. و  املواد يف اجلامعات 

املواد بنجاح ومبعدل تراكمي ل يقل عن )75%( اأو ما يعادله 

ردنية. يف اجلامعة الأ

وقال اإن جمل�س العمداء عدل عالمة امتحان التوفل بحيث 

ل تقل عن )550( يف امتحان )ITP(/ اأو عالمة ل تقل عن 

)79( يف امتحان )IBT( جلميع تخ�س�سات اللغة الجنليزية 

والتخ�س�سات التي تندرج حتت مظلة اللغة الإجنليزية مثل: 

التطبيقية،  الإجنليزية  واللغة  والرتجمة،  الجنليزي،  دب  الأ

واللغويات، واأ�ساليب تدري�س اللغة الإجنليزية، بغ�س النظر 

عن الكلية التي ينتمي اإليها التخ�س�س.

ولفت الطوي�سي اإىل تعديل املادة )24(  من )التعليمات(، 

بحيث تراعى املادة )4( من هذه التعليمات: اإذا اأعاد الطالب 

الرتاكمي  معدله  لرفع  اأو  ر�سوبه  ب�سبب  ما  م��ادة  درا���س��ة 

والرتاكمي  الف�سلي  امل��ع��دل  يف  ع��ل��ى  الأ العالمة  ل��ه  حت�سب 

كادمي��ي .  خرى  يف �سجله الأ وتبقى الأ

و�سملت التعديالت الفقرة  )ج( من   املادة )40 (  من 

)التعليمات(، بحيث ت�سبح مع مراعاة ن�س الفقرة ) ب ( من 

هذه املادة: يجوز بتو�سية من جلنتي الق�سم والكلية وبقرار 

من املجل�س تعيني م�رشف م�سارك من داخل اجلامعة اأو من 

موؤهاًل  اأو  معينا  يكون  اأن  �رشيطة  اجلامعة  يف  العاملني  غري 

قل وتنطبق عليه �رشوط  للتعيني برتبة اأ�ستاذ م�سارك على الأ

الإ�رشاف.

وطالت التعديالت تعيني جلنة املناق�سة وحتديد موعدها 

بقرار من املجل�س بناًء على تن�سيب من جلنة الكلية، وتو�سية 

امل�رشف  يقوم  بحيث  معينة،  ترتيبات  وفق  الق�سم  جلنة  من 

للمناق�سة  ولغويًا  علميًا  طروحة  الأ بجاهزية  تقرير  إعداد  با

وفق منوذج معد لهذه الغاية.

وحددت التعليمات مهام  جلنة الدرا�سات العليا يف كلية 

ويف  اخل��ارج��ي  املمتحن  اإىل  ر���س��ال  الإ �سيما  ل  التخ�س�س، 

مدة ل تقل عن )4( اأ�سابيع قبل املناق�سة وت�سمل ن�سخة من 

طروحة املعتمدة والنموذج املعد من قبل  طروحة وخطة الأ الأ

طروحة. ويل لالأ كلية الدرا�سات العليا املتعلق بالتقييم الأ

على   تعدياًل  الطوي�سي  بح�سب  العمداء  جمل�س  واأدخ��ل 

للطالب  لتجيز   )48( امل��ادة  من   )ج(  الفقرة  من   )3( البند 

تعديل  ر�سالته يف مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �ستة 

اأ�سهر من تاريخ املناق�سة. وتعاد املناق�سة من جديد بح�سور 

�س�س املعتمدة للمناق�سة ال�سابقة  جميع اأع�ساء اللجنة وفق الأ

�سول.  يف موعد يحدد ح�سب الأ

من جهة ثانية، اأجرى جمل�س العمداء  تعديالت مو�سعة 

على تعليمات منح درجة املاج�ستري يف اجلامعة .

واأجاز املجل�س للطالب درا�سة مادة اختيارية من اخلطة 

تكون بديلة عن مادة اإجبارية غري مطروحة �رشيطة اأن يكون 

و�سك  على  اأنه  اأو  ر�سالته اجلامعية  اإع��داد  اأنهى  قد  الطالب 

النتهاء منها.

وقال الطوي�سي  اإن املجل�س �سمح للطالب اأن ينهي املواد 

اجلامعي  العام  نهاية  اأق�ساه  موعد  يف  بنجاح  ال�ستدراكية 

ول للتحاقه بالربنامج، ويجوز يف حالت خا�سة ال�سماح  الأ

له بتجاوز هذه املدة بقرار من املجل�س وبتن�سيب من املر�سد 

كادميي وتو�سية من جلنتي الق�سم والكلية. الأ

وعدل املجل�س املادة )6 ( من )التعليمات( ، بحيث يكون 

ول والثاين )6(  دنى  للعبء الدرا�سي يف الف�سل الأ احلد الأ

ول  معتمدة،  �ساعة   )12( على  الأ واحل��د  معتمدة،  �ساعات 

حت�سب �ساعات الر�سالة من �سمن العبء الدرا�سي. 

على للعبء الدرا�سي يف الف�سل ال�سيفي  ويكون احلد الأ

الف�سل  الت�سجيل يف  للطالب  وي�سمح   ، �ساعات معتمدة   )6(

اأح��د  يف  ب��ال��درا���س��ة  انتظم  ق��د  ي��ك��ون  اأن  �رشيطة  ال�سيفي 

ول اأو الثاين الذي ي�سبق الف�سل ال�سيفي. الف�سلني الأ

و�سمح املجل�س للطلبة احلا�سلني على  درجة البكالوريو�س 

بالنت�ساب التقدم بطلبات اللتحاق بربامج املاج�ستري يف حال 

درا�سة برنامج تاأهيلي ل تقل عدد �ساعاته  عن )30( �ساعة 

الر�سمية  اجلامعات  يف  البكالوريو�س  م�ستوى  من  معتمدة 

فقط، واأن تكون املواد املقررة يف الربنامج ح�سب تخ�س�س 

الطالب ويف مواد التخ�س�س البحتة للبكالوريو�س املماثل يف 

ل  تراكمي  مبعدل  الربنامج  يف  ينجح  اأن  الر�سمية،  اجلامعة 

ردنية. يقل عن 70% اأو ما يعادله يف اجلامعة الأ

للقبول  املتقدمني  بني  املفا�سلة  تتم  للتعليمات  ووفقًا 

�سمن العدد املقرر يف املادة )7(  بناء على  التقدير يف �سهادة 

البكالوريو�س.

وحدد املجل�س عالمة امتحان التوفل )ITP( باأن ل تقل 

 )IBT( يف امتحان )عن )550( / اأو عالمة ل تقل عن )79

التي  والتخ�س�سات  كافة  الإجنليزية  اللغة  لتخ�س�سات 

الجنليزي،  دب  الأ مثل:  الإجنليزية  اللغة  مظلة  تندرج حتت 

واأ�ساليب  واللغويات،  التطبيقي،  والجنليزي  والرتجمة، 

تدري�س اللغة الجنليزية، بغ�س النظر عن الكلية التي ينتمي 

اإليها التخ�س�س.

من   )18( امل����ادة  الطوي�سي  بح�سب  املجل�س  وع���دل 

بربنامج  امللتحق  للطالب  �سمحت  بحيث  )ال��ت��ع��ل��ي��م��ات(، 

املاج�ستري  يف اجلامعة اأن يدر�س ما ل يزيد على )9( �ساعات 

معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة اأخرى �رشيطة احل�سول 

على موافقة م�سبقة من كلية الدرا�سات العليا .

»اإذا  اأ�سبحت:  التعليمات  م��ن   )22( امل���ادة  اإن  وق��ال 

معدله  لرفع  اأو  ر�سوبه  ب�سبب  ما  مادة  درا�سة  الطالب  اأعاد 

الف�سلي  امل��ع��دل  يف  ع��ل��ى  الأ ال��ع��الم��ة  ل��ه  ال��رتاك��م��ي حت�سب 

كادميي«. خرى  يف �سجله الأ والرتاكمي وتبقى الأ

برامج  يف  التدري�س  يتوىل  اأن  التعليمات  وا���س��رتط��ت 

�رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  املاج�ستري 

الإ�رشاف، �رشيطة اأن يكون ع�سو هيئة التدري�س قد ا�ستمر 

نتاج العلمي.  يف الإ

الر�سائل  على  ���رشاف  الإ عبء  يكون  اأن  ا�سرتطت  كما 

و)6(  امل�ساعد  ���س��ت��اذ  ل��الأ معتمدة  ���س��اع��ات   )3( اجلامعية 

يزيد  ل  اأن  على  امل�سارك  �ستاذ  والأ �ستاذ  لالأ معتمدة  �ساعات 

�ستاذ  عدد الر�سائل اجلامعية على )4( يف الف�سل الواحد لالأ

ل  اأن  في�سرتط  امل�سارك  ���س��ت��اذ  والأ ���س��ت��اذ  الأ اأم��ا  امل�ساعد، 

الف�سل  طروحات على )8(  يف  الأ الر�سائل و/اأو  يزيد عدد 

الواحد. 

واأجازت التعليمات تعيني م�رشف من خارج الق�سم اأو 

فيه  تتوافر  اأن  اأو اجلامعة، يف حالت خا�سة ب�رشط  الكلية 

�رشوط الإ�رشاف، وذلك بتو�سية من جلنتي الق�سم والكلية، 

وبقرار من املجل�س .

ردنية« تعديالت جوهرية على تعليمات منح درجتي الدكتوراه واملاج�ستري يف »الأ

تعليمات

الدكتور الطوي�سي يتحدث عن التعديالت
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ملهاتيـر حممـد الفخريــة  الدكتوراه  ردنيــــة متنـــح  الأ

اجلامعة  رئي�س  بحث   - ردنية  الأ اأخبار 

املاليزي  ال�سفري  مع  الطوي�سي  عادل  الدكتور 

ترتيبات  ال��ع��زي��ز«  عبد  ب��ن  امل��ل��ك  عبد  »دات���و 

�سبق  مرا�سم زيارة رئي�س الوزراء املاليزي الأ

ردنية ملنحه درجة  مهاتري حممد اإىل اجلامعة الأ

الدكتوراه الفخرية يف الدبلوما�سية والعالقات 

يف  الرئي�سي  ودوره  جلهوده   تقديرًا  الدولية 

تقدم ماليزيا. 

كما بحث الطرفان على هام�س اللقاء �سبل 

بني  والبحثي  العلمي  التعاون  اأوا���رش  تعزيز 

ردنية واجلامعات املاليزية وتبادل  اجلامعة الأ

وزي���ادة  والتدري�سية،  ك��ادمي��ي��ة  الأ اخل���ربات 

التبادل  برامج  من  امل�ستفيدين  الطلبة  اأع��داد 

الثقايف بني البلدين.

ي��ذك��ر ب����اأن م��را���س��م م��ن��ح م��ه��ات��ري درج��ة 

من  الع�رشين  يف  �ستعقد  الفخرية  الدكتوراه 

اأ���س��ح��اب  م��ن  ع���دد  بح�سور  ول  الأ ت�����رشي��ن 

من  ونخبة  وال��ن��واب  ع��ي��ان  والأ امللكي  ال�سمو 

كادمييني. رجال الدولة والإعالميني والأ

�ضاءات اإ

ردني��ة - اأعل���ن رئي����س اجلامعة  اأخب��ار الأ

ردنية الدكتور عادل الطوي�سي اأن جمل�س عمداء  الأ

اجلامعة قرر  تعديل نظام العالمات يف اجلامعة . 

ومبوج���ب التعدي���ل اجلدي���د اأ�سب���ح النظ���ام 

يتكون من اثنتي ع�رشة فئة بدًل من ثمانية ح�سب 

النظام ال�سابق.

إن الفئات اجلديدة التي  وبح�سب الطوي�سي فا

اأدخلت على النظام احلايل هي : ) -اأ ( ، ) - ب ( ، 

)-ج( ،)- د( فيما يتكون النظام احلايل من فئات 

ه���ي ) اأ ( ، ) ب+( ، )ب( ، )ج+( ،)ج( ، )د+(، 

)د( والفئة )ه� (.

واأ�س���اف الطوي�سي خالل لقائ���ه الطلبة اجلدد 

ن�ساني���ة اأن النظ���ام اجلدي���د �س���وف  يف الكلي���ات الإ

�ستاذ امل���ادة وين�سف الطالب ويقلل  يوف���ر مرونة لأ

من اأع���داد الطلبة املف�سولني ج���راء تدين معدلتهم 

الرتاكمية، يف اإ�سارة اإىل ف�سل ما يقرب من )400-

ع���وام القليلة  450( طالب���ًا وطالب���ة �سنويًا خالل الأ

املا�سية 

وب���ني الطوي�س���ي اأن ه���ذه التعدي���الت جاءت 

ردنية اأ�سوة بطلبة بع�س  ن�ساف طلبة اجلامعة الأ لإ

خرى التي ت�ستخدم نظاما  اجلامعات احلكومية الأ

فئوي���ا اأو�سع من ذلك النظام الذي تطبقه اجلامعة 

ردنية يف العالمات.  الأ

وهن���اأ الطوي�س���ي الطلب���ة املقبول���ني خا�س���ة 

واأن ه���ذا العام �سهد تناف�سي���ة عالية جراء ارتفاع 

ؤك���دا مكان���ة  مع���دلت طلب���ة الثانوي���ة العام���ة، مو

ردنية بني اجلامعات الوطنية باعتبارها  اجلامعة الأ

وىل ح�سب الت�سنيفات العاملية، وهو ما يجعلها  الأ

حمل طلب متزايد. 

 وعرب الطوي�سي ع����ن تفهمه للتغريات التي 

يواجهها الطلبة اجل����دد يف بيئة اجلامعة، �سواء 

ما يتعلق منها بنظام التعليم واملنهاج والربنامج 

طبيع����ة  اأو  التدري�����س،  واأ�سالي����ب  الدرا�س����ي 

العلمي����ة،  واملتطلب����ات  الجتماعي����ة  التفاع����الت 

ؤك����دًا عل����ى اأن اله����دف الرئي�����س للجامع����ة هو  مو

اإطالق طاقات الطلب����ة ورعاية مواهبهم و�سقل 

بواب اأمام حرية التفكري  �سخ�سياته����م وفتح الأ

والتعبري مبا ي�ساهم يف تخريج املواطن ال�سالح 

املنتمي املبادر.

وحث الطوي�سي الطلب���ة اجلدد على املمار�سة 

الدميقراطي���ة امل�سوؤول���ة داخل احل���رم اجلامعي، 

داعيًا اإياهم اإىل امل�ساركة الفعالة يف انتخابات احتاد 

الطلب���ة والن���وادي الطالبي���ة تر�سح���ًا وانتخاب���ًا، 

ؤك���دًا اأن هذه املمار�سة تعت���رب نوعا من التدريب  مو

العملي عل���ى احلياة الدميوقراطي���ة خارج اأ�سوار 

اجلامعة وحم���اكاة للتجربة النتخابي���ة يف النيابة 

والبلديات والنقاب���ات املهنية وموؤ�س�سات املجتمع 

امل�دين . 

كم���ا دعا الطوي�سي الطلبة اجلدد اإىل امل�ساركة 

كادميية الت���ي ت�رشف عليها  يف الن�ساط���ات غ���ري الأ

عم���ادة �س���وؤون الطلبة، موؤكدًا اأهميته���ا الفائقة يف 

�سقل �سخ�سيات الطلبة واإطالق مواهبهم.

واأج���اب رئي����س اجلامعة خ���الل اللق���اء الذي 

ح�رشه ن���واب الرئي�س وعم���داء الكليات واملعاهد 

ن�ساني���ة ع���ن ت�س���اوؤلت الطلبة، م�س���ريًا اإىل اأن  الإ

اجلامع���ة نظ���ام ديناميك���ي ي�ستجي���ب للمتغ���ريات 

ومنه���ا حاجات ال�س���وق ويحاول تلبيته���ا، ومعلنًا 

ع���ن ني���ة اجلامع���ة فت���ح تخ�س�س جدي���د يف جمال 

املوارد الب�رشية على م�ستوى برنامج البكالوريو�س 

اأو املاج�ستري.  

للطلبـــــة اأكبــــر  عدالــــة  لتحقيــــق  العالمـــات  نظـــام  تعديـــل 

ت�ست�سيف احتفالت  ردنية  الأ

الع�سرين ل�ستقـالل  الذكرى 

ذربيجــــــان   اأ

ردنية - رحب رئي�س اجلامعة  اأخبار الأ

ردني���ة الدكت���ور الطوي�سي خ���الل لقائه يف  الأ

ردنية  مكتبه �سفري اأذربيجان ل���دى اململكة الأ

الها�سمي���ة »ايلمان ارا�سل���ي« بطلب ال�سفارة 

اإقامة اأم�سية ثقافية ومعر�س عن اأذربيجان يف 

ردنية مبنا�سبة الحتفال بالذكرى  اجلامعة الأ

عادة ا�ستقالل اأذربيجان.  الع�رشين لإ

واأك���د الدكت���ور الطوي�س���ي اأن اجلامع���ة 

على اأمت ال�ستع���داد لتقدمي جميع �سبل الدعم 

م�سية. لتنظيم هذه الأ

كم���ا اتفق اجلانب���ان على توقي���ع مذكرة 

ردني���ة وجامعة باكو  تفاه���م بني اجلامع���ة الأ

ذرية، واأكد الدكت���ور الطوي�سي اأن مذكرة  الأ

التفاه���م تلك �ستمثل جترب���ة جيدة للجامعات 

خرى يف امل�ستقبل. الأ

واأ�ساد ارا�سلي بدور جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين وجهوده  يف اإحالل ال�سالم وال�ستقرار 

يف املنطقة والعامل.

ب���دوره رح���ب الدكت���ور الطوي�س���ي مب���ا 

تق���دم به ال�سفري ارا�سلي موؤكدا اأهمية تعزيز 

التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات والتجارب 

كادمي���ي  اإىل جان���ب دع���م جه���ود التب���ادل الأ

والطالبي بني البلدين. 

الدكتور الطوي�سي يتحدث للوفد املاليزي



�

ال�سيا�سيــــة امل�ساركـــة  علـــى  اجلـــدد  الطلبــــة  يحـــث  الطوي�ســـي 

ردنية  ردنية - حث رئي�س اجلامعة الأ اأخبار الأ

الدكتور عادل الطوي�سي الطلبة اجلدد على امل�ساركة 

ال�سيا�سية واملمار�سة الدميقراطية امل�سوؤولة.

الكليات  يف  اجلدد  الطلبة  لقائه  خالل  واأ�سار 

غري  الن�ساطات  يف  امل�ساركة  اإىل  العلمية  واملعاهد 

ك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي ت�����رشف عليها ع��م��ادة ���س��وؤون  الأ

الطلبة، موؤكدًا اأهميتها الفائقة يف �سقل �سخ�سيات 

الطلبة واإطالق مواهبهم.

 

ردنية - اأنهت كلي����ة ال�سيدلة يف  اأخب��ار الأ

ردنية اأعم����ال تاأهيل وجتهيز القاعات  اجلامعة الأ

التدري�سية اجلدي����دة، والتي جاءت بتربع يقارب 

الن�سف مليون دينار من القطاع ال�سيدلين.

وا�ستمل����ت اأعمال التاأهي����ل وال�سيانة، والتي 

�رشع����ت به����ا يف اآذار املا�س����ي، على ع�����رش قاعات 

مت جتهيزه����ا باأح����دث اأنظمة ال�س����وت وال�سورة 

والتقني����ات  الذكي����ة  اللكرتوني����ة  ل����واح  والأ

والو�سائ����ل التعليمية احلديث����ة و�سيدلية للغايات 

التدريبي����ة مزودة باأح����دث الربام����ج ال�سيدلنية 

وغرفة ا�ست�سارات طبية اإ�سافة اإىل تاأهيل ممرات 

واأروقة الكلية.

وق����ال عميد الكلية الدكتور ط����الل اأبو رجيع 

اإن اله����دف م����ن هذا املنج����ز توفري بيئ����ة تعليمية 

م����ن �ساأنها تعزيز اإنتاجي����ة الطلبة، م�سريًا اإىل اأن 

مب����ادرة القطاع ال�سيدلين ه����ذه تطورت اإىل عقد 

دوية  �رشاكات مع خمتلف م�سان����ع و�رشكات الأ

به����دف تدري����ب الطلب����ة والعمل على زي����اد الوعي 

لديهم باجلانب التطبيقي يف العلوم ال�سيدلنية.

واأ�س����ادت ع�سو الهيئ����ة التدري�سية يف الكلية 

الدكتورة ميادة �سحادة بعملية ت�سميم القاعات، 

ردنيـــة« ردين ي�ستحدث قاعات تدري�سية يف »الأ القطــاع ال�سيدلين الأ

كن املحا�رش م����ن اإ�رشاك اأك����رب عدد من  حي����ث تمُ

الطلب����ة يف العملي����ة التعليمية اإ�ساف����ة اإىل اإمكانية 

ا�ستخدام و�سائل وتقنيات التعليم احلديثة. 

ردين ملنتجي  مني الع���ام لالحت���اد الأ وبين���ت الأ

دوية حنان ال�سبول اأن هذه املبادرة جاءت لتفعيل  الأ

دوية واجلامعة  كادميي بني ����رشكات الأ التعاون الأ

به���دف اإن�ساء جيل قادر عل���ى التفاعل مع املعطيات 

التعليمية وحتمل امل�سوؤولية جتاه املجتمع.

وي����رى الطال����ب اأحم����د اخلطي����ب اأن القاعات 

للطال����ب  الراح����ة  م����ن  اأج����واء  توف����ر  اجلدي����دة 

واملدر�����س، واأن ذل����ك �سي�ساه����م يف رف����ع ال�سوي����ة 

العلمية للطلبة.

يذكر باأن هذه املبادرة جاءت مب�ساركة ثماين 

جه����ات ه����ي: جو�س����وي وميدفارم����ا ودار الدواء 

نت����اج  ردني����ة لإ لل����دواء واحلكم����ة والأ والدولي����ة 

دوية وفارم�سي ون، وكل من ال�سيدلين وليد  الأ

جامو�����س وحممد الك����ردي و عز الدي����ن العريان 

اإ�سافة اإىل نقابة ال�سيادلة. 

�ضاءات اإ

ودعا الدكتور الطوي�سي اإىل امل�ساركة الفعالة 

الطالبية  وال��ن��وادي  الطلبة  احت��اد  انتخابات  يف 

هذه  مثل  اأن  موؤكدًا  كادميية،  الأ غري  والن�ساطات 

على  العملي  التدريب  من  نوعًا  تعترب  امل�ساركات 

اأ���س��وار اجلامعة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة خ���ارج  احل��ي��اة 

وحماكاة للتجربة النتخابية يف الربملان والبلديات 

والنقابات املهنية وموؤ�س�سات املجتمع امل�دين.

التي  للتغريات  تفهمه  ع��ن  الطوي�سي  وع��رب 

موؤكدًا  اجلامعة،  بيئة  يف  اجل��دد  الطلبة  يواجهها 

على اأن الهدف الرئي�س للجامعة هو اإطالق طاقات 

الطلبة ورعاية مواهبهم و�سقل �سخ�سياتهم وفتح 

بواب اأمام حرية التفكري والتعبري مبا ي�ساهم يف  الأ

تخريج املواطن ال�سالح املنتمي املبادر.

الدكتور الطوي�سي يتحدث للطلبة اجلدد

القاعات اجلديدة يف كلية ال�سيدلة



� �ضاءات اإ

ردنية  ردنية - اأكد رئي�س اجلامعة الأ اأخبار الأ

الدكتور عادل الطوي�س����ي اعتزازه بالبعد احل�ساري 

الذي ت�سطلع به جائزة امللك في�سل العاملية .

م���ني العام  واأ�س���ار خ���الل لقائ���ه يف مكتب���ه الأ

للجائ���زة الدكتور عبد اهلل العثيمني اإىل اأن اجلائزة 

تعت���رب اأداة فاعل���ة يف حتقي���ق م�ستوي���ات متقدم���ة 

�سع���دة العربية  للنه�س���ة العلمي���ة عل���ى جمي���ع الأ

�سالمية والعاملية . والإ

ب���دوره عر�س العثيمني م�س���رية اجلائزة منذ 

ن�ساأتها الع���ام 1977 واأهدافها الرامية اإىل خدمة 

�سهام يف ازدهار الب�رشية  �س���الم وامل�سلمني والإ الإ

ن�ساين . واإثراء الفكر الإ

ورح���ب الطوي�س���ي بفتح اأب���واب التعاون مع 

هيئ���ة اجلائ���زة انطالق���ًا م���ن اهتمام���ات اجلامعة 

بتدعي���م و�سائ���ل البحث العلمي، ال���ذي يعترب اأحد 

�سا�سية للتقدم احل�ساري . املكونات الأ

الوثائ���ق  مرك���ز  نظ���م  اأخ���رى،  جه���ة  م���ن 

جل�س���ة  ال�س���ام  ب���الد  ودرا�س���ات  واملخطوط���ات 

حواري���ة يف مكتب���ة اجلامع���ة ا�ست�س���اف خالله���ا 

نه�سويـــة اأداة  في�ســـل  امللـــك  الطوي�سي: جائــــزة 

العثيم���ني للحدي���ث ع���ن اجلائ���زة الت���ي تن���ح يف 

�سالمية،  �س���الم، والدرا�سات الإ جم���الت خدمة الإ

داب والدرا�سات اللغوية، والطب، والعلوم. والآ

واأ�سار مدير الوثائق واملخطوطات ودرا�سات 

ب���الد ال�سام الدكتور حممد عدن���ان البخيت، الذي 

نال اجلائزة مطلع العام احلايل يف حقل الدرا�سات 

�سالمي���ة، اإىل اأهمي���ة اجلائ���زة ودوره���ا العلمي  الإ

والثق���ايف والفك���ري واحل�ساري للعامل���ني العربي 

�سالمي. والإ

ولف���ت العثيم���ني اإىل ف���وز اأكادميي���ني اثن���ني 

ردنية اأي�س���ًا، وهما:  يف اجلائ���زة م���ن اجلامع���ة الأ

دب  �سد يف حقل الأ �ستاذ الدكتور نا�رش الدين الأ الأ

�ستاذ الدكت���ور اإبراهيم  العرب���ي ع���ام 1982، والأ

دب العربي عام 2001. ال�سعافني يف حقل الأ

وق���ال مدي���ر مكتب���ة اجلامع���ة الدكت���ور مهند 

اإن  احلواري���ة،  اجلل�س���ة  اأدار  ال���ذي  املبي�س���ني، 

جائزة امللك في�سل العاملية حافظت على م�ستواها 

بالرغ���م من تراج���ع بع�س اجلوائ���ز التي تنحها 

بع�س املوؤ�س�سات.

ردنية -  عق���دت عمادة  اأخب��ار الأ

ردني���ة  الأ اجلامع���ة  يف  الطلب���ة  �س���وؤون 

بالتع���اون م���ع احت���اد الطلب���ة، برناجم���ًا 

�ساماًل ل�ستقب���ال الطلبة اجلدد املقبولني 

للعام الدرا�سي 2012/2011.

وهدف الربنامج، الذي ا�ستمر ثالثة 

املنا�سب���ة  ج���واء  الأ تهيئ���ة  اإىل  اأ�سابي���ع، 

للطلب���ة اجل���دد م���ن خ���الل ت�سكي���ل ع���دد 

م���ن اللج���ان لت�سهي���ل مهمته���م العلمي���ة 

والتعليمي���ة، وتعريفه���م باأنظم���ة ولوائح 

اجلامعة ومرافقها املختلفة.

 وت�سمن الربنامج ا�ستقبال الطلبة يف 

وحدة القب���ول والت�سجيل واإر�سادهم اإىل 

اختي���ار املواد الدرا�سي���ة املالئمة للف�سل 

كادمي���ي،  الأ املر�س���د  خ���الل  م���ن  ول  الأ

اإ�ساف���ة اإىل توزيع  كتيب »دليل الطالب«، 

كم���ا ت�سم���ن تعري���ف الطلب���ة  مبراف���ق 

اجلامع���ة ثم لق���اء الطلبة اجل���دد برئي�س 

اجلامعة، واأخ���ريًا اإقامة حفل فني اأحيته 

فرقة وكورال اجلامعة.

الربنام���ج  هام����س  عل���ى  دم���ت  وقمُ

ن�ساط���ات ترفيهية وثقافي���ة واجتماعية، 

اإىل جان���ب لق���اءات م���ع عم���داء الكلي���ات 

ن�سانية. واملعاهد العلمية والإ

�سامل ل�ستقبال  برنامج 

الطلبة اجلدد يف 

ردنيــــــة«  »الأ

اجلامع���ة  ا�ستقبل���ت   - ردني��ة  الأ اأخب��ار 

وىل م���ن طلبة برنام���ج الدبلوم  ردني���ة الدفع���ة الأ الأ

املهني »ال�سيا�سات العامة وحقوق الطفل«.

ويطبق الربنامج بح�سب امل�رشف على الربنامج 

الدكتور حممد املع���اين يف ثالث جامعات اأخرى هي 

ردن وكل م���ن جامعت���ي القاه���رة  الها�سمي���ة يف الأ

واأ�سيوط يف جمهورية م�رش العربية.

ويذك���ر ب���اأن الربنامج ا�ستح���دث بداية الف�سل 

الطفــــل  دبلـــوم حقـــوق  وىل من طلبــــة  الأ الدفعــــة  ت�ستقبــــل  ردنيــــة  الأ

العم���ل  معه���د  يف   2012/2011 ول  الأ الدرا�س���ي 

بريطاني���ة  جامع���ات  م���ع  بالتع���اون  الجتماع���ي، 

م���وارد  اإع���داد  اإىل  ويه���دف  وهولندي���ة،  واأملاني���ة 

ب�رشي���ة قادرة على و�سع ال�سيا�سات الكفيلة بتنمية 

�سا�سية يف البقاء والنمو  طفال ورعاية حقوقهم الأ الأ

واحلماية وامل�ساركة.

عم���ل  ور�س���ة  اختت���ام  بع���د  املع���اين  و����رشح 

لتقيي���م  ردني���ة  الأ متخ�س�س���ة عق���دت يف اجلامع���ة 

ع���الم الجتماع���ي وم�ساركة  الربنام���ج بعنوان »الإ

ال�سباب« اأنه تت ا�ست�سافة خرباء واأكادمييني من 

جامعات اأوروبية وم�رشية لال�ستفادة من خرباتهم 

العلمية والبحثية.

واأ�س���اف اأن���ه مت خ���الل الور�س���ة تب���ادل املعلومات 

والتج���ارب ح���ول اخلط���ة الدرا�سي���ة الت���ي ترك���ز عل���ى 

املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الطفل ومنها حق التعليم 

وال�سحة والرعاية الكرمية والعي�س باأمن و�سالم.

الدكتور الطوي�سي ي�سلم العثيمني درع اجلامعة



�

ردني��ة - نظ���م املرك���ز الثقايف  اأخب��ار الأ

ردنية ندوة حتت عنوان  �سالمي يف اجلامعة الأ الإ

حكام التجويد  »اأثر ا�ستخدام امل�سحف امللون لأ

ثار اليجابية  على الطلبة«، به���دف التعريف بالآ

ل�ستخدام امل�سحف امللون.

وقال مدير املرك���ز الدكتور اأحمد �سكري يف 

الندوة التي �سارك فيها نحو 20 مدر�سًا للتالوة 

ردنية، اإن ا�ستخ���دام امل�سحف  يف اجلامع���ات الأ

املل���ون ميك���ن الق���ارئ م���ن التعرف عل���ى احلكم 

التجويدي ب�سكل اأكرث �سال�سة وي�رشًا. 

واأ�س���اف باأن���ه ي�ساعد على زي���ادة الدافعية 

للتعل���م، والتغل���ب على �سعوباته، منوه���ًا اإىل اأن 

حكام  لوان فقط بدًل من تدبر الأ العتماد على الأ

ي�سع���ف ق���درات الطالب وذاكرت���ه، ولذلك يجب 

املزج بينهما.

امل�سحف امللون ي�سهل التعرف 

على احلكم التجويدي

ردني��ة - اختتم���ت يف اجلامع���ة  اأخب��ار الأ

ردني���ة موؤخ���رًا فعاليات حمل���ة »الريح املر�سلة«  الأ

الت���ي اأطلقه���ا احت���اد طلب���ة اجلامع���ة خ���الل �سهر 

رم�س���ان بهدف تنمي���ة العمل التطوع���ي وت�سجيع 

الطلب���ة وتكينه���م من امل�ساركة الفعال���ة يف التنمية 

املجتمعية امل�ستدامة.

وا�ستمل���ت احلملة على خم�س���ة م�ساريع موجهة 

يتام، �س���ارك فيها ما يربو  �رش الفق���رية والأ لفئت���ي الأ

على 300 من طلبة اجلامعة يف خمتلف التخ�س�سات.

ول لتاأهي���ل  وت�سمن���ت احلمل���ة م�رشوع���ني الأ

����رش الفقرية، ونفذ بالتعاون م���ع جمعية املركز  الأ

�سالم���ي، والثاين طرود اخل���ري التي بلغ عددها  الإ

قراب���ة )450( ط���ردًا وزعت عل���ى خمتلف مناطق 

اململك���ة. وق���د ط���ورت احلمل���ة ق���درة الطلب���ة على 

التوا�سل مع الفقراء، وع���ززت مفاهيم امل�سوؤولية 

الجتماعية لديهم.

يت���ام، اأق���ام الطلب���ة  وعل���ى �سعي���د رعاي���ة الأ

اإفط���ارات رم�سانية احت�سنت ما يزيد عن )300( 

طف���ل يتيم م���ن خم�س ع����رشة جمعي���ة، اإ�سافة اإىل  

توزيع األفي قطعة م���ن املالب�س والرتويج مل�رشوع 

كفالة اليتيم.

اأم���ا تقدمي امل���اء والتمر لل�سائم���ني قبيل اأذان 

�س���ارات ال�سوئي���ة وعل���ى جنبات  املغ���رب عل���ى الإ

املر�سلــــة« »الريــــح  مبـــــادرة  فعاليــــــات  اختتــــام 

ردنيــــــــة الأ يف 
الط���رق، فقد �س���كل لفتة جميلة م���ن طلبة اجلامعة 

تركت انطباعات طيبة يف نفو�س املواطنني، و�سملت 

هذه احلملة ع�رشة اآلف �سائم.

اأقي���م يف حف���ل اختت���ام احلملة اإفط���ار جماعي 

ربعني طفال من مركزي النظيف  �سارك فيه زهاء الأ

يتام، وت�سمن برامج ثقافية  و �ساكر اأبو الن�رش لالأ

وترفيهي���ة وتوزيع���ًا للهدايا واحلقائ���ب املدر�سية 

طفال. على الأ

وثمن رئي�س احتاد الطلبة عبد ال�سالم من�سور 

اجله���ود التي بذلته���ا اإدارة اجلامعة ممثلة بوحدة 

ووح���دة  والثقافي���ة  العام���ة  والعالق���ات  ع���الم  الإ

اخلدم���ات امل�سان���دة ودائ���رة املطاع���م واملقا�سف 

التي �ساهمت جمتمعة يف اإجناح احلملة.

وق���ال الطالب اأحمد عراب���ي اإن احلملة جاءت 

ترجم���ة ل���روؤى جالل���ة املل���ك عب���د اهلل الث���اين ابن 

احل�س���ني التي تدع���و اإىل �رشورة ادم���اج ال�سباب 

يف العم���ل التطوع���ي به���دف تر�سي���خ ثقاف���ة العمل 

التطوع���ي وتعزيز مفه���وم ال�رشاكة املجتمعية بني 

فراد واملوؤ�س�سات وحتفيزها. الأ

واأ�س���اد امل�سارك���ون بارتف���اع م�ست���وى وع���ي 

الطلب���ة بثقاف���ة العم���ل التطوع���ي وتقبله���م له���ا، 

م�ساركاته���م  تعزي���ز  عل���ى  حر�سه���م  موؤكدي���ن 

التطوعية ملا تعك�سه عليهم من فوائد وخربات.

ردنية - اأقامت عم���ادة �سوؤون  اأخب��ار الأ

الطلبة حفال تكرمييا للطلبة امل�ساركني يف خميم 

البتـــــــراء خميـــــم  يف  امل�ساركني  طلبتهــــــا  تكـــــرم  ردنيــــة  الأ

بداعي الث���اين، وال���ذي نظمته هيئة  الب���رتاء الإ

�سع���اع احل�س���اري واملحافظة على  الب���رتاء لالإ

الرتاث »قوافل« بالتعاون مع اجلامعة.

وق���ال عمي���د �س���وؤون الطلبة الدكت���ور نايل 

ال�رشع���ة اإن اجلامعة تثمن عط���اء الطلبة الذين 

بذل���وا اجلهد ليح�س���دوا ثماره �سه���ادة تقدير 

وحب وعرفان جزاء ما اأبدعوا.

بدوره اأكد مدير الن�ساط الثقايف والإعالمي 

ن�س���ال  الدكت���ور  الطلب���ة  �س���وؤون  عم���ادة  يف 

ن�س���ريات على �رشورة تر�سي���خ مفاهيم خدمة 

املجتم���ع ل���دى الطال���ب م���ن خ���الل اإ�رشاكه يف 

ه���ذه الفعاليات التي م���ن �ساأنها حتفيز اجلانب 

الوجداين يف �سخ�سية الطالب.

واأع���رب الطال���ب عم���ر عطي���ات ع���ن م���دى 

�سعادت���ه ل�سرتاك���ه يف املخي���م قائاًل:»لقد ف�سح 

املوؤتر املجال لنا لعر�س اإبداعاتنا ومواهبنا.«

فعاليات

الطلبة املكرمون يف حفل عمادة �سوؤون الطلبة
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اجلامعة  يف  اختتمت   - ردن��ي��ة  الأ اأخبار 

ردنية فعاليات برنامج  الإعالم الجتماعي، الذي  الأ

طالبًا  ع�رشين  مب�ساركة  اأي��ام  ع�رشة  مل��دة  ا�ستمر 

وطالبة من خمتلف اجلن�سيات ونخبة من اخلرباء 

الدوليني يف جمال ال�سيا�سة العامة وحقوق الطفل.

واأكد �سبان م�ساركون يف  الربنامج على اأهمية 

الإعالم الجتماعي كو�سيلة اأ�سا�سية يف اإيجاد فر�س 

جديدة مل�ساركة ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية. 

الدكتور  للم�رشوع  قليمي  الإ املن�سق  وق���ال 

ع���الم  الإ دور  ت��ن��اول  ال��ربن��ام��ج  اإن  امل��ع��اين  حممد 

ال�سباب  لتمكني  جديدة  فر�س  اإيجاد  يف  املجتمعي 

من امل�ساركة يف جمتمعاتهم وحتديد ا�سرتاتيجيات 

ك��اأداة  الجتماعية  لل�سيا�سة  م��ث��ل  الأ ال�ستخدام 

طفال. لتنمية حقوق الأ

من جهتها اأ�سارت من�سقة الربنامج يف اجلامعة 

الها�سمية  الدكتورة خلود دبابنة اإىل اأن الربنامج 

�سعى اإىل اإثراء التنوع املعريف لدى الطلبة من خالل 

تبادل اخلربات واملعارف مع املوؤ�س�سات ال�رشيكة.

واأعربت اإحدى امل�ساركات من جامعة القاهرة 

جديد  جيل  اإن�����س��اء  يف  اأملها  ع��ن  اإب��راه��ي��م  اإك���رام 

للنهو�س  وال�سيا�سية  الإعالمية  للم�ساركة  م�ستعد 

الربيع  مرحلة  خ�سم  يف  خ�سو�سا  باملجتمعات، 

العربي.

يذكر باأن الربنامج جاء �سمن م�رشوع التعاون 

دبلوم  تقدم  التي  اجلامعات  من  عدد  بني  امل�سرتك 

مهني يف »ال�سيا�سة العامة وحقوق الطفل«، وهي: 

الها�سمية  اجلامعة  م��ن  وك��ل  ردن��ي��ة،  الأ اجلامعة 

اجلامعات  من  وعدد  واأ�سيوط،  القاهرة  وجامعتي 

وروبية. الأ

عالم  اختتام فعاليات برنامج الإ

ردنية« الجتماعي يف »الأ

ردنية - اأقامت كلية نظم املعلومات  اأخبار الأ

تكرمييًا  حفاًل  العقبة  ردنية/فرع  الأ اجلامعة  يف 

للطلبة املتفوقني اأكادمييًا وحفل وداع لعميد الكلية 

الدكتور �سالح �رشايعة.

بالطلبة  اع���ت���زازه  ع���ن  ال�����رشاي��ع��ة  واأع�����رب 

اإىل املواظبة على الجتهاد  اإياهم  املتفوقني، داعيًا 

حتى يتخرجوا يف اجلامعة ويرفدوا الوطن بكوكبة 

من اأبنائه املوؤهلني .

من  الرغم  وعلى  ردن  الأ اإن  ال�رشايعة  وق��ال  

قلة املوارد ا�ستطاع بف�سل حكمة قيادته الها�سمية 

من����وذج يف  الأ ي��ك��ون  اأن  املخل�سني  اأب��ن��ائ��ه  وع���زم 

التعليم والعطاء لريفد التنمية الداخلية، منوهًا اإىل 

فــــــــــي  متفوقيـــــــــــن  طلبـــــــة  تكريــــــم 

العقبــــــــة« »اأردنيــــــة 

اأن ر�سالة اجلامعة تركز على ثالثة حماور رئي�سية 

هي: التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.

وعلى �سعيد البحث العلمي قال ال�رشايعة اإنه 

بحاث العلمية يف جمالت حمكمة  مت ن�رش عدد من الأ

بحاث  ومعتمدة عامليًا، واأن هناك عددًا اآخرًا من الأ

قيد الن�رش، ومت تنظيم موؤتر عاملي.

من  عدد  حتقيق  مت  اأن��ه  اإىل  ال�رشايعة  واأ�سار 

العام يف  الدبلوم  برنامج  اإط��الق  الجن��ازات منها 

الرتبية،  يف  والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا 

وعقد دورات يف الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب 

.)Oracle( والربجمة املتقدمة ودورة ،)ICDL(

اجلامعة  يف  عقدت   - ردن��ي��ة  الأ اأخبار 

ردنية دورة تكنولوجيا املعلومات والت�سال  الأ

ع�ساء هيئة التدري�س يف  يف التدري�س )TICE( لأ

ردنيــــة« ع�ساء هيئة التدري�س يف »الأ بــدء دورة تكنولوجيـــا املعلومــــات والت�ســـال لأ

ق�سم اللغة الفرن�سية بدعم من الوكالة اجلامعية 

الفرانكفونية. 

اأيام  اأربعة  التي ا�ستمرت  وهدفت الدورة 

اإىل ت��زوي��د امل�����س��ارك��ني ب��امل��ع��ارف وامل��ه��ارات 

يف  والت�سال  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة 

العملية التدري�سية.

وثمن نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�سري 

الوكالة  به  تقوم  ال��ذي  الفعال  ال��دور  الزعبي 

لقائه  ل��دى  وال��دع��م  ال��ت��دري�����س  �سعيدي  على 

قليمي للوكالة يف ال�رشق  نائب مدير املكتب الإ

و�سط نرياند خلف، حيث بحثا �سبل تن�سيق  الأ

بالتعليم  يتعلق  فيما  الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

ودعم ال�سوؤون اجلامعية.

وتاأتي هذه الدورة �سمن ن�ساطات الوكالة 

بعد  خ�سو�سًا  املنطقة  يف  عالقاتها  لتعزيز 

ن�سائها، ويقدر  احتفائها بالذكرى اخلم�سني لإ

و   جامعة   770 ب�  لها  املنت�سبة  اجلامعات  عدد 

مركز علمي من خمتلف بلدان العامل.

�ضاءات اإ

الدكتور الزعبي يتحدث لنائبة مدير الوكالة الفرانكفونية

ردنية فرع العقبة اجلامعة الأ
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بني  تعاون  اتفاقية   - ردنية  الأ اأخبار 

ردنية« واخلدمات الطبية امللكية »الأ

ردن��ي��ة م��ع اخل��دم��ات  اأب��رم��ت اجلامعة الأ

مبوجبها  ي�سمح  تعاون  اتفاقية  امللكية  الطبية 

تلقي  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�سحية  ال��ك��ل��ي��ات  لطلبة 

التدريب يف م�ست�سفيات اخلدمات الطبية وفقًا 

لتعليمات معينة. 

رئي�سها  اجلامعة  عن  نيابة  التفاقية  وقع 

الدكتور عادل الطوي�سي وعن اخلدمات الطبية 

مديرها العام اللواء عبد العزيز زيادات.

ردنيـــــــــــــــة«  »الأ بني  تعــــــــــاون  اتفاقيــــــة 

امللكيـــــــة الطبيــــــــة  واخلدمــــــات 

كادميية  لقاب الأ واأجازت التفاقية منح الأ

الطبية  اخلدمات  من  الخت�سا�سيني  طباء  لالأ

بح�سب ما تق�سيه بنودها.

تقديره  ع��ن  الطوي�سي  ال��دك��ت��ور  واأع���رب 

جلهود اخلدمات الطبية امللكية على امل�ستويني 

املحلي والعاملي .

م��ن جانبه اأك���د ال��ل��واء زي���ادات ���رشورة 

لتحقيق  ا�ستمراريته  و�سمان  التعاون  تعزيز 

امل�ستوى  ورف��ع  املن�سودة  التعليمية  ه��داف  الأ

العلمي للطلبة.

م�ست�سفى  وق���ع   - ردن��ي��ة  الأ اأخ��ب��ار 

دارة  لإ العربية  وال�رشكة  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة 

تاأمني  اتفاقية  )مديك�سا(  ال�سحية  النفقات 

�سحي .

عن  نيابة  وقعها  التي  التفاقية  ومبوجب 

امل�ست�سفى/رئي�س  جمل�س  رئي�س  امل�ست�سفى 

الطوي�سى  ع��ادل  الدكتور  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة 

وع��ن ال�����رشك��ة م��دي��ره��ا ال��ع��ام ال��دك��ت��ور نذير 

طبية  خدمات  اجلامعة  م�ست�سفى  يقدم  الباتع 

للم�سرتكني واملنتفعني يف التاأمني ال�سحي لدى 

�رشكة مديك�سا.

واأكد الدكتور الطوي�سي اأن هذه  التفاقية 

�سوف تنعك�س ايجابيا على م�سرية امل�ست�سفى 

اإىل  م�����س��ريًا  امل��ال��ي��ة  م����وارده  تو�سيع  ل�سيما 

ترحيب امل�ست�سفى بالتعاون مع القطاع اخلا�س 

لتقدمي خدمات طبية و�سحية متقدمة .

بدوره اأ�ساد الباتع بحر�س امل�ست�سفى على 

ال�رشاكة والتعاون مع القطاع اخلا�س لتقدمي 

للمر�سى  والعالجية  الطبية  اخلدمات  اأرق��ى 

مرا�س املعدية  ومتلقي اخلدمة الوقائية من الأ

وبئة. والأ

ج���ور  وح���ددت ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة ق��وائ��م الأ

واآلية  امل�ست�سفى  يف  املعتمدة  دوي��ة  الأ واأ�سعار 

امل�سرتكني  للمر�سى  العالجية  اخلدمة  تقدمي 

اإىل  اإ�سافة  ال�رشكة  لدى  ال�سحي  التاأمني  يف 

دارية . التزامات الطرفني املالية والإ

اتفاقية تاأمني �سحي بني 

و«مديك�سا« اجلامعة  م�ست�سفى 

ب��ح��ث ع��م��ي��د كلية  ردن��ي��ة -  اأخ��ب��ار الأ

ال��دك��ت��ور حممد م�ساحلة  ال��دول��ي��ة  ال��درا���س��ات 

ردن كري�ستينا ماركو�س  و�سفرية الدمنارك يف الأ

للدرا�سات  برنامج  ا�ستحداث  اإمكانية  ل�سن 

الدوليـــة  الدرا�ســــات  توجـــه ل�ستحــــداث برامج درا�سيــــة جديدة يف كليـــة 

وروبي   وروبية يف الكلية بدعم من الحتاد الأ الأ

ردن����ي����ة ق���د اأب���رم���ت  وك���ان���ت اجل��ام��ع��ة الأ

ات��ف��اق��ي��ة م��ع ج��ام��ع��ة ج��ن��وب ال���دمن���ارك، ت��ول 

الدمناركية مبوجبها برناجما  وزارة اخلارجية 

من  ويوفد  اجلامعتني،  بني  م�سرتكا  اأكادمييا 

خاللها عدد من طلبة الدرا�سات العليا يف الكلية 

م�ساق  ل��درا���س��ة  ال��دمن��ارك  ج��ن��وب  جامعة  اإىل 

وروبية، ثم  و�سط وال�سيا�سة الأ حول ال�رشق الأ

ي�ستكملون درا�ستهم يف عمان على اأيدي اأ�ساتذة 

دمناركيني.

اإقامة  يف  التعاون  على  اجلانبان  اتفق  كما   

علمية  بحوث  واإع���داد  متخ�س�سة،  م��وؤت��رات 

مدعومة من الربنامج امل�سرتك.

ال��دك��ت��ور م�ساحلة  ق��ال  اأخ����رى،  م��ن جهة 

برنامج  ل���س��ت��ح��داث  ت��وج��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة  ل���دى  اإن 

و�سط لي�ساف  ماج�ستري يف درا�سات ال�رشق الأ

وهي:  تطرحها،  التي  العليا  الدرا�سات  لربامج 

مريكية،  الدرا�سات الدبلوما�سية، والدرا�سات الأ

والتنمية  ن�����س��ان  الإ وح��ق��وق  ال��ن��زاع��ات،  وف�س 

ن�سانية. الإ

اتفاقيات

الدكتور الطوي�سي وزيادات يوقعان التفاقية

كلية الدرا�سات الدولية



� اتفاقيات

ردن��ي��ة - اأب���رم���ت اجل��ام��ع��ة  اأخ��ب��ار الأ

تعاون  اتفاقية  عمال  الأ تطوير  ومركز  ردنية  الأ

للوظائف  ردين  الأ ال�سباب  تاأهيل  اإىل  ت��ه��دف 

ب��دورات  اإحلاقهم  عرب  العمل  �سوق  يف  املنا�سبة 

تدريبية متخ�س�سة.

رئي�سها  اجلامعة  عن  نيابة  التفاقية  ووقع 

رئي�سه  امل��رك��ز  وع��ن  الطوي�سي  ال��دك��ت��ورع��ادل 

التنفيذي نايف ا�ستيتية.

عمــــــــال  الأ كليــــــة  يف  اإداريــــــة«  »مهـــــارات  م�ســــــاق  ا�ستحـــــداث 

م�ساق  ا���س��ت��ح��داث  الت��ف��اق��ي��ة  وت�سمنت 

اختياري  جامعة  كمتطلب  اإداري���ة«  »م��ه��ارات 

بواقع ثالث �ساعات معتمدة، يهدف اإىل تطوير 

الدافعية  وبناء  العمالء  مع  التعامل  مهارات 

وال��وق��ت  ال���ذات  واإدارة  الي��ج��اب��ي  والتفكري 

وغري ذلك من املوا�سيع ذات ال�سلة باملهارات 

ال�سلوكية للتوظيف.

وي�رشي العمل بالتفاقية اعتبارًا من الف�سل 

احلايل وملدة اأربعة ف�سول درا�سية.

يدي العاملة  واأكد الطوي�سي اأهمية تاأهيل الأ

ومدربة،  متخ�س�سة  ب��اأي��ٍد  العمل  �سوق  ورف��د 

مما يعزز اإنتاجية ال�سوق  ويرفع �سويته، فيما 

ردن��ي��ة  الأ للجامعة  تقديره  عن  ا�ستيتية  اأع��رب 

مكانيات الالزمة  وحر�سها الدائم  على توفري الإ

لبناء م�ستقبل مهني مميز للطلبة .

مع  اجلامعة  اأبرمت   - ردنية  الأ اأخبار 

اتفاقية  وال��ت��دري��ب  للتعليم  العربية  املجموعة 

لل�سنة  و�سامل  مكثف  برنامج  لتنفيذ  ت��ع��اون 

على  املقبلني  ردنيني  الأ غري  للطلبة  التح�سريية 

درا�سة الطب يف اجلامعة.

رئي�سها  اجلامعة  عن  نيابة  التفاقية  ووقع 

ردنيـــــة الأ الطـــب يف  درا�ســــة  علـــى  للمقبلني  درا�سيـــة حت�سرييــــة  �سنــــة 

الدكتور عادل الطوي�سي وعن املجموعة مديرها 

التنفيذي الدكتور با�سم ال�رشايره. 

بو�سع  التفاقية  مبوجب  اجلامعة  وتقوم 

الربنامج  لتنفيذ  الدرا�سية  وال��ربام��ج  اخلطط 

»كابلني«  موؤ�س�سة  م��ع  بال�رشاكة  ينفذ  ال���ذي 

بهدف  ف�سول  ثالثة  مل��دة  وي�ستمر  مريكية،  الأ

تكني الطلبة من اجتياز الدرا�سة بتفوق.

لل�سنة  ال���درا����س���ي���ة  اخل���ط���ط  وت��ت�����س��م��ن 

الطب  بكلية  اللتحاق  ت�سبق  التي  التح�سريية 

درا�سة مواد وم�ساقات يف كلية العلوم اإىل جانب 

درا�سة اللغة الجنليزية .

ت�سعى  امل��ج��م��وع��ة  اإن  ال�������رشاي���ره  وق����ال 

ال�سنة  �سهادة  على  احلا�سلني  تكني  اإىل  اأي�سا 

الطبية  الزمالة  التح�سريية من اجتياز امتحان 

مريكية خالل �سنوات الدرا�سة يف كلية الطب. الأ

تقديره  ع��ن  الطوي�سي  ال��دك��ت��ور  واأع����رب 

لتنفيذ  ردنية  للمجموعة على اختيار اجلامعة الأ

الربنامج موؤكدًا ا�ستعداد اجلامعة لتقدمي الدعم 

املنا�سب للربنامج الذي ياأتي يف �سياق اهتمامات 

وح��ر���س اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات 

واملوؤ�س�سات العلمية العربية .

اجلامعة  اختيار  اإن  ال�رشايره  اأكد  ب��دورة 

اخلربات  لرتاكم  جاء  الربنامج  لتنفيذ  ردنية  الأ

اجلامعة  اأن  ؤك��دًا  م��و فيها،  والبحثية  التعليمية 

تقدم مواد درا�سية ذات جودة عالية، واإن اإبرام 

ردنية جاء ثمرة للتعاون يف تنفيذ  التفاقية مع الأ

املتعلقة  خ�سو�سًا  الناجحة  ال��ربام��ج  من  ع��دد 

بدبلوم الرتبية ونظم املعلومات والت�سالت.

الدكتور الطوي�سي وا�ستيتية يوقعان التفاقية

الدكتور الطوي�سي وال�سرايره يوقعان التفاقية
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والباحث  املفكر  دعا   - ردنية  الأ اأخبار 

منظومة  ب��ن��اء  اإىل  ال�����س��ي��د  ر����س���وان  ال��ل��ب��ن��اين 

الع�رش  تطورات  مع  تتالءم  جديدة،  اإ�سالمية 

وتتعامل مع املوؤ�س�سات الدينية يف الدولة املدنية 

بفكر متطور.

وخالل احلوار الذي نظمته الدائرة الثقافية 

يف ندوة عقدتها الدائرة الثقافية...

الفرن�سيــــــة  الثـــــورة  ت�سبـــــه  ل  العربيــــــة  الثــــورات  ال�سيـد: 

ال�سيد  يف اجلامعة وا�ستمر زهاء �ساعتني حتدث 

���س��الم خ��الل ال�سنوات  ح��ول ع��الق��ة ال��غ��رب ب��الإ

الع�رش املا�سية، خا�سة بعد اأحداث احلادي ع�رش 

من اأيلول، م�سريا اإىل اأن الغرب بداأ يغري فكرته 

�سالم بانفكاك اأيدولوجي وا�سح املعامل. عن الإ

وت���ن���اول امل��ح��ا���رش يف ح��دي��ث��ه ال��ت��ط��ورات 

الثورات  ل�سيما  العربية  ال�ساحة  على  الراهنة 

ال��دول  بع�س  ت�سهدها  التي  التغيري  وح��رك��ات 

العربية موؤكدا اأن هذه الثورات تختلف تاما عما 

جرى يف دول اأوروبية ومنها الثورة الفرن�سية.

قادة  بع�س  له  تعر�س  ما  املحا�رش  و�رشح 

اأي��ل��ول   11 اأح����داث  ���س��الم��ي��ة بعد  احل��رك��ات الإ

احلكيم  عبد  الليبي  القائد  من��وذج  اإىل  م�سريًا 

اإىل   ت�سليمه  تايالند ومت  قي  اعتقل  الذي  بلحاج 

الليبية  الثورة  اإىل  وان�سم  عنه  اأف��رج  ثم  ليبيا 

املناه�سة حلكم العقيد معمر القذايف.

بالدولة  �سالم  الإ عالقة  اإىل  ال�سيد  وتطرق 

موؤكدا اأن النظم العربية قدمت دعما للموؤ�س�سات 

تلك  خلدمة  وت�سخريها  توظيفها  بهدف  الدينية 

النظم. 

وكان مدير الدائرة الثقافية اإبراهيم غرايبة 

قد رحب بال�سيف موؤكدا على دور هذه الندوات 

الثقافية يف ن�رش الفكر التنويري داخل اجلامعة 

وخارجها .

وق�����دم احل�����س��ور م���ن اإع���الم���ي���ني وك��ت��اب 

الدين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ح��ول  م��داخ��الت  ومثقفني 

منها  واإ�سالمية  عربية  ق�سايا  ودور  وال��دول��ة 

�سالمي و�سلوك  الق�سية الفل�سطينية يف الفكر الإ

�سالمية الذي يختلف عن فكرها. احلركات الإ

اأك��ادمي��ي��ون  ت��وق��ع   - ردن��ي��ة  الأ اأخبار 

معاك�سة  هجرات  املنطقة  ت�سهد  اأن  وباحثون 

م���ن خ���الل ع����ودة امل��ه��اج��ري��ن م���ن ال���ع���رب اإىل 

و  الدميقراطي  البناء  عملية  �سهام يف  لالإ بالدهم 

القت�سادي اجلديد.

ع��م��ل متخ�س�سة  ذل���ك خ���الل ور���س��ة  ج���اء 

مع  بالتعاون  الدولية  الدرا�سات  كلية  نظمتها 

جمموعة  فيها  �سارك  الدمنارك،  جنوب  جامعة 

الهجـــــرة علــــى  العربــــــي  الربيـــــع  ثــــــر  اأ تبحــــث  عمــــل  ور�ســـــــة 

ك���ادمي���ي���ني وال��ب��اح��ث��ني م���ن اجل��ام��ع��ات  م���ن الأ

على  العربية  ال��ث��ورات  اأث���ر  لبحث  وروب���ي���ة  الأ

من  ديناميكية ظاهرة الهجرة وتداعياتها على الأ

و�سط. ن�سان يف ال�رشق الأ وحقوق الإ

وق����ال ال��دك��ت��ور زي���د ع���ي���ادات اإن ظ��اه��رة 

الهجرة يف منطقة املتو�سط �سوف ت�سهد تغريات 

والتداعيات،  والكثافة  الجتاه  جذرية من حيث 

مو�سحًا اأنه من املتوقع اأن يكون للربيع العربي 

وحقوق  املواطنة  مو�سوعات  على  عميقة  اآث��ار 

ن�سان والعمالة املهاجرة . الإ

من جهته اأ�سار مدير مركز درا�سات ال�رشق 

و�سط جلامعة جنوب الدمنارك الدكتور بيرت  الأ

بعاد غري  الأ اأثر على  العربي  للربيع  اأن  �سيربج 

حيث  م��ن  بالهجرة  امل��رت��ب��ط  م��ن  ل��الأ التقليدية 

اأو  مواطنيها  على  ال�سيطرة  على  الدولة  ق��درة 

املهاجرين اإليها اأو اإ�سهام العائدين اإليها.

ندوات وور�شات عمل

ال�سيد يتحدث يف الندوة

جانب من الور�سة
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جل�سات  اختتمت   - ردنية  الأ اأخبار 

م�����ن« ال��ذي  م��وؤت��ر »ال��ف��ق��ر واحل��ري��ة والأ

ونظمته  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  ا�ست�سافته 

ؤتة، والذي ناق�س على مدار ثالثة  جامعة مو

اأيام ثمانني ورقة عمل متخ�س�سة للو�سول 

اإىل تو�سيات ت�ساهم يف دعم خيارات  فئات 

ن�سانية. املجتمعات الإ

تطوير  اأهمية  اإىل  امل��وؤت��رون  وخل�س 

ردنيــــــــة« »الأ يف  مـــــن«  والأ واحلريــــــة  »الفقــــــر  موؤتـمــــــر  اختتــــــام 

اإ���رشاك  يعزز  ال��ذي  ال�سامل  م��ن  الأ اأدوات 

م��ع ربطها  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ب��ن��اء  امل���واط���ن يف 

باخلطط التنموية ال�ساملة.

وب���ني رئ��ي�����س امل��وؤت��ر ال��دك��ت��ور ذي��اب 

البداينة اأن املوؤتر اأو�سى باأهمية الت�رشيع 

يخدم   مبا  ال�سيا�سي  ���س��الح  الإ عمليات  يف 

ثقافة  وجتذير  الجتماعي  وال�سلم  احلرية 

التعليمية  امل�ستويات  يف  ن�����س��ان  الإ حقوق 

املختلفة.

اإىل  دع��ا  املوؤتر  اأن  اإىل  البداينة  ولفت 

ي��ج��اب��ي��ة يف  ����رشورة تعزيز امل��م��ار���س��ات الإ

ارتباطها  وب��ح��ث  الفقر  ظ��اه��رة  مكافحة 

بحالة الربيع العربي، كما دعا اإىل التخفيف 

الوطنية  بامل�سوؤولية  وربطها  عواقبها  من 

ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وغ��ري  وب�����س��ائ��ر امل��و

احلكومية خ�سو�سا التطوعية منها. 

اجلامعة  ع��ق��د يف  ردن��ي��ة -  الأ اأخ��ب��ار 

والفر�س  »العمل  بعنوان  موؤتر  ردنية  الأ

ل���ل���ج���م���ي���ع«، ي���ن���اق�������س ���������رشورة و���س��ع 

جديـــــــدة عمـــــل  فر�س  خلـــــــق  يبحثــــــون  عامليـــــــون  خبــــــراء 

حتديات  ملواجهة  تطويرية  ا�سرتاتيجيات 

دخول �سبان جدد �سوق العمل.

بوا�سطة  بث  الذي  املوؤتر،  يف  و�سارك 

الت�سال املرئي التفاعلي عرب �سبكة التعليم 

وقادة  خ��رباء  اجلامعة،  يف  العاملية  للتنمية 

املتحدة  الوليات  من  عامليون  اقت�ساديون 

مريكية و املك�سيك واأوغندا وكينيا.  الأ

عمر  ال��دك��ت��ور  امل���وؤت���ر  من�سق  وق����ال 

ال���ذي عقد مب��ب��ادرة  امل��وؤت��ر  اإن  ال��ع��دوان 

م���ن ال��ب��ن��ك ال������دويل يف وا���س��ن��ط��ن ي��ه��دف 

عمل  فر�س  اإي��ج��اد  ح��ول  اخل���ربات  لتبادل 

وفقًا  العمل  عر�س  جودة  وحت�سني  جديدة 

للم�ستويات القت�سادية يف الدول امل�ساركة.

واأكد العدوان اأن املوؤتر تناول حماور 

واأهمية  العمل  �سوق  تركيبة  ح��ول  مهمة 

التحليلية  وال��درا���س��ات  ال��ب��ي��ان��ات  اإع����داد 

و  بالتنمية  وارتباطها  ال�سوق  ؤ���رشات  مل��و

نتاج. الإ

لقطة تذكارية

جانب من املوؤمتر
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ردنية - منذ ال�ساد�سة من عمره  اأخبار الأ

ال��ق��راآن  ق���راءة  اإج����ازة  على  ح�سوله  وح��ت��ى 

عمر  اإىل  الثانية ع�رشة و�سوًل  عمر  يف  الكرمي 

يف  الدكتوراه  برنامج  يف  وانخراطه  الثالثني 

كلية ال�رشيعة، و�سوته العذب املميز يف تالوة 

القراآن وجتويده يزداد تاألقًا وجماًل قراءة بعد 

قراءة.

للروح  ودواء  ورحمة  وه��دى  �سفاٌء  »فيه 

يزيل الهم والغم«. بهذه العبارة يلخ�س ال�سيخ 

ف���ادي �سعود اجل��ب��ور اإم���ام وم��ق��رئ ال��ق��راآن 

ع�سقه  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  م�سجد  يف  ال��ك��رمي 

لتالوة القراآن، الذي �سجعه والده على حفظه 

كاماًل يف �سن مبكرة.

القرن  ثمانينيات  يف  املوقر  يف  اجلبور  ولد 

املا�سي، حيث كانت تخلو من اأي مركز حلفظ 

القراآن الكرمي، ما دفعه ليق�سد عددًا من املناطق 

املجاورة، ل�سيما بلدة �سحاب، حيث تتلمذ على 

ردن وم�رش. اأيدي كبار ال�سيوخ من الأ

اأبناء،  لثالثة  اأب  وهو  املوقر،  ابن  واأ�سبح 

اأبرز �سيوخ خطبة اجلمعة يف م�ساجد لواء املوقر، 

موؤكدًا على اأن طبيعة تلك املنطقة البدوية مل تقف 

يف  �ساهمت  اإنها  بل  موهبته،  �سقل  اأم��ام  حائاًل 

منحه الف�ساحة واإتقان خمارج احلروف.

ظفر  فلقد  ل�سيخنا،  حليفًا  ك��ان  التميز   

النجاح يف عدد من الدورات التي تتعلق بال�سند 

اإمام ومقرئ القراآن يف م�سجد اجلامعة 

امل�سليـــــن قلـــــوب  يخ�ســــع  عـــــذب  �ســـــــوت  اجلبــــــور....  فـــــادي 

برواية  وغيبًا(  كاماًل  الكرمي  القراآن  )ق��راءة 

حف�س ب��ن ع��ا���س��م؛ وه���ي اإح����دى ال���ق���راءات 

العربي  العاملني  اأغلب دول  املنت�رشة يف  ال�سبع 

�سالمي. والإ

اجلبور  ال�سيخ  نال  بل  فح�سب،  هذا  لي�س 

ول يف م�سابقة  جامعة اآل البيت  حلفظ  املركز الأ

ح�سل  كما   ،2000 عام  كاماًل  الكرمي  القراآن 

الها�سمية  امل�سابقة  يف  متقدمة  م��راك��ز  على 

و   2002 و   2001 ع�����وام  الأ خ���الل  ال��دول��ي��ة 

2003، وح�سل على املركز اخلام�س يف م�سابقة 

امللك عبد العزيز الدولية التي اأقيمت يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

ول يف م�سابقة  ونال اجلبور اأي�سًا املركز الأ

التي  الكرمي  القراآن  ردنية حلفظ  الأ اجلامعات 

 ،2006 ال��ع��ام  الها�سمية  اجلامعة  يف  اأقيمت 

يف  الثانية  امل��رت��ب��ة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  وت��ك��ن 

الدولية يف حفظ  ال�ساد�س  امللك حممد  م�سابقة 

اأقيمت  التي  وتف�سريه  وترتيله  الكرمي  القراآن 

يف اململكة املغربية عام 2007.

ال�سبع،  الكرمي  القراآن  ق��راءات  تعلم  وعن 

و�سح اجلبور باأن ذلك يتطلب درا�سة منظومات 

�سعرية كمنظومة ال�ساطبي  اأو ابن اجلزري، ول 

بد ملن اأراد اأن يحفظ اإحدى املنظومتني األ يخلط 

بني قراءات اأبيات ال�ساطبي  املكونة من 1173 

بيتًا واجلزري البالغة 1018 بيتًا �سعريًا.

ال�سيخ  توجه  الثانوية  درا�سته  اإنهاء  بعد 

البيت لدرا�سة ال�رشيعة  اآل  اإىل جامعة  اجلبور 

واأ�سوله  الفقه  تخ�س�س  واختار   �سالمية  الإ

ال��ت��ع��م��ق يف جوهر  ل��ي��ت��اب��ع يف م��رح��ل��ة لح��ق��ة 

بربنامج  اللتحاق  خ��الل  من  التخ�س�س  ه��ذا 

ردنية  املاج�ستري يف كلية ال�رشيعة يف اجلامعة الأ

واحل�سول على تلك الدرجة بتقدير امتياز.

2000 بالعمل  التحق ال�سيخ اجلبور عام  

يف  مدر�سًا  وعمل  �سالمي،  الإ الثقايف  املركز  يف 

مل�سجد  اإم��ام��ًا  اأ�سبح  ثم  والتجويد  ال��ق��راءات 

اجلامعة عام 2001 وم�رشفًا على مكتبة املركز 

ووثائق  ومراجع  وكتب  ؤلفات  مبو تزخر  التي 

اإ�سالمية ر�سينة.

القراآن  ق��راءات  تعليم  واإىل جانب عمله يف 

ق�سم  على  ال�سيخ  ي�����رشف  امل��رك��ز  يف  ال��ك��رمي 

والذي  للمركز،  لكرتوين  الإ املوقع  يف  الفتاوى 

باأحكام  املتعلقة  مور  الأ بع�س  لتو�سيح  يهدف 

ال�رشيعة احلنيفة.

حفظ  يف  الراغبني  اجلبور  ال�سيخ  ويدعو 

على  قدرتهم  بني  ي��وازن��وا  اأن  الكرمي  ال��ق��راآن 

عادة، لفتًا اإىل اأهمية معرفة  الفهم واحلفظ بالإ

احلفظ،  على  لت�ساعد  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ع��اين 

�سيخ  م�سامع  على  يقراأ  اأن  من  للقارئ  ولب��د 

�سحيح   ب�سكل  احلفظ  من  يتمكن  حتى  متقن 

يراعي اأحكام التجويد.

ال�سيخ اجلبور يوؤم امل�سلنينّ

وجه العدد
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ردنيــــــــة الأ اجلامعـــــة  يف  جديــــــدة  اأكادمييـــــــة  ت�سكيـــــــالت 

كادميية التالية: ردنية - قرر جمل�س اأمناء اجلامعة املوافقة على تن�سيب رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�سي بالت�سكيالت الأ اأخبار الأ

عميد كلية ال�رشيعة 

�ستاذ الدكتور اأمني حممد الق�ساة الأ

التخ�س�س : احلديث ال�رشيف و علومه/ الزهر

داب عميد كلية الآ

�ستاذ الدكتور عبداهلل نايف العنرب   الأ

ردنية  التخ�س�س :اللغة و النحو / اجلامعة الأ

دارية واملالية نائب الرئي�س لل�سوؤون الإ

�ستاذ الدكتور �ستيوي �سالح العبداهلل الأ

التخ�س�س: العلوم الفيزيولوجية/جامعة وي�سكانت

الهتمامات البحثية :

اجلديدة. الدوية  •  اكت�ساف 
الكهربائية. •  الفيزيولوجا 

عميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا 

�ستاذ الدكتور �سميح �ساكر قاقي�ص   الأ

ن�ساءات / جامعة اأريزونا التخ�س�س :الإ

عميد كلية العلوم 

�ستاذ الدكتور فوؤاد اأ�سعد كتانة      الأ

التخ�س�س :التحليل الدايل / جامعة انديانا 

عميد كلية العلوم الرتبوية

�ستاذ الدكتور حممد وليد البط�ص الأ

التخ�س�س : الإح�ساء و القيا�س/ جامعة انديانا

عميد البحث العلمي 

�ستاذ الدكتور غ�سان »حممد خري« اأومت   الأ

التخ�س�س :اإدارة مالية / جامعة غرب لندن

ت�شكيالت
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عميد كلية التمري�س 

�ستاذ الدكتور موؤيد م�سطفى اأحمد  الأ

التخ�س�س :تري�س �سحة البالغني/كاي�س و�سرتن 

ريزيرف

جنبية  عميدة كلية اللغات الأ

�ستاذة الدكتورة رىل بطر�ص قوا�ص   الأ

دب المريكي / �سمال تك�سا�س التخ�س�س :الأ

دارة والتمويل، عميد كليتي الإ

والعلوم البحرية / فرع العقبة 

�ستاذ الدكتور اأحمد حامد اأبو هالل الأ

التخ�س�س :كيمياء علوم البحار/ ليفربول

�سالم املعا�رش  عميد معهد درا�سات الإ

�ستاذ الدكتور عبداهلل زيد الكيالين الأ

ردنية  التخ�س�س :الفقه و اأ�سوله / اجلامعة الأ

قائم باأعمال عميد �سوؤون الطلبة 

الدكتور نايل دروي�ص ال�سرعة

التخ�س�س :اللغة الجنليزية و طرائق التدري�س/ 

جال�سكو

قائم باأعمال عميد كليتي ال�سياحة 

والفندقة، واللغات / فرع العقبة 

الدكتور �سليم اأنطوان حنظل

دب الجنليزي و الت�سال  التخ�س�س :الأ

الإعالمي/جنوب الينوي

قائم باأعمال عميد كلية نظم وتكنولوجيا 

املعلومات / فرع العقبة 

الدكتور عبداهلل اأحمد احلاج

التخ�س�س :اأمن ال�سبكات/ برادفورد

قائم باأعمال عميد معهد العمل الجتماعي

الدكتور حممد املعاين  

�رشة التخ�س�س :الدرا�سات ال�سكانية والأ

ت�شكيالت

ردنيــــــــة الأ اجلامعـــــة  يف  جديــــــدة  اأكادمييـــــــة  ت�سكيـــــــالت 

ت�شكيالت
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دارية التالية:               و قرر الرئي�ص اإجراء ت�سكيالت اإدارية  يف عدد من الوحدات واملكاتب الإ

ووافق املجل�ص على تن�سيب الرئي�ص بتجديد التعيني للتالية اأ�سماوؤهم ملدة عامني ابتداء من احلادي ع�سر من ايلول من العام اجلاري  وهم:

ردنيــــــــة الأ اجلامعـــــــة  يف  جديــــــدة  اإداريـــــــة   ت�سكيــــــالت 

�ستاذة الدكتورة الأ

 كفاح �سايف مو�سى اجلمعاين

�سنان عميدًا لكلية طب الأ

�ستاذ الدكتور الأ

 ندمي علي مرعي عبيد

عميدًا لكلية امللك عبداهلل الثاين 

لتكنولوجيا املعلومات 

�ستاذ الدكتور  الأ

عمر حممد اإ�ستيان الكفاوين

عميدًا لكلية الزراعة

الدكتور 

عوين �سبحي علي الفاعوري

قائمًا باأعمال عميد املعهد الدويل لتعليم 

اللغة العربية للناطقني بغريها 

الدكتورةفاطمة عليمات

 مديرة ملركز اللغات

الدكتور  مهند مبي�سني 

مديرًا لوحدة املكتبة

الدكتورة رىل احلروب 

مديرة لوحدة الإعالم والعالقات 

العامة والثقافية

الدكتور نوفان العجارمة 

مديرًا ملكتب ال�سوؤون القانونية

الدكتورة ماجدة عمر 

مديرة ملكتب التوثيق والبحث العلمي

الدكتور اإبراهيم العبادي

ردنية  نائبًا ملدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأ

ت�شكيالت



1�

ردنية - فازت الدكتورة �سناء  اأخبار الأ

ال�سعالن باملركز الثاين يف حقل الرواية جلائزة 

عن  ال�سابعة  بدورتها  ب��داع  ل��الإ الثقافية  دب��ي 

روايتها »اع�سقني«.

اأ�سماء  عن  موؤخرًا  اأعلنت  قد  دبي  وكانت 

الفائزين بجوائزها يف حقول الق�سة الق�سرية 

مع  واحل���وار  الت�سكيلية  وال��ف��ن��ون  وال��رواي��ة 

فالم الت�سجيلية،  الغرب والتاأليف امل�رشحي والأ

ماراتية. و�سخ�سية العام الثقافية الإ

ديبة ال�سعالن اإن الرواية الفائزة  وقالت الأ

)اع�سقني( هي امتداد لروايات اخليال العلمي، 

���رشّدي��ة،  توليفة  ع��رب  خيوطها  ن�سجت  وق��د 

وحدهم   : بدايتها  يف  بطلتها  ب��ق��ول  تتلخ�س 

الروائـــــي بــــــداع  لالإ دبـــــــي  بجائــــــزة  تفــــــوز  ال�سعــــــالن 
حقيقة  يدركون  من  العا�سقة  القلوب  اأ�سحاب 

العمالق  الكون  هذا  ينتظم  خام�س  بمُعد  وجود 

م��وات، وبعث  الأ إحياء  با الكفيل  هو بعد احلّب 

ل��ك��رتوين الب�سع،  اجل��م��ال يف ه��ذا اخل���راب الإ

والقادر على بناء عامل جديد يعرف معنى نب�س 

قلب، وفل�سفة انعتاق اللحظة.

وذكرت اأن الرواية قائمة على بناء فنتازي 

بعد  واقعه  بطلها يف �رشاع مع معطيات  يجعل 

على  راأ�سًا  حياته  يقلب  اغتيال  حلادث  تعّر�سه 

ن�سان  والإ احلياة  ح��ول  مفاهيمه  ويغرّي  عقب، 

والوجود واحل�سارة واحلّب، ويحّوله اإىل ذات 

من  ن�سايّن  الإ العرق  جن��اة  على  ت�سّمم  اأخ��رى 

عرب  والتطاحن  احل���روب  ب�سبب  الفناء  ك��ارث��ة 

الهروب من ج�سده اإىل ج�سد اآخر يف فعل عجائبي 

دها�س والغرابة. مفرط يف التفا�سيل والإ

تــمّيــــــز

دارة يف اآ�سيا  جائزة اأف�سل موؤ�س�سة علمية يف علم الإ

ردنيـــــــــة« »الأ عمـــــــــال  لأ

عمال  الأ كلية  ح�سلت   - ردنية  الأ اأخبار 

اأف�سل موؤ�س�سة علمية  يف اجلامعة على جائزة 

دارة على م�ستوى قارة اآ�سيا. �سمن  يف علم الإ

مناف�سة �سارك فيها ما يزيد على  �سبع ع�رشة 

موؤ�س�سة  من  وبتنظيم  واأجنبية،  عربية  دول��ة 

" World Education Congress"
عمال الدكتور مو�سى   واأ�سار عميد كلية الأ

اللوزي اإىل اأن الكلية توا�سل جهودها لتحقيق 

ك��ادمي��ي،  الأ وال��ت��ف��وق  للجودة  عاملية  معايري 

واأن ح�سولها على مثل هذه اجلائزة كان ثمرة 

رائ��دة  نوعية  نقلة  مبثابة  وه��و  اجلهود،  لتلك 

تتوافق وروؤية اجلامعة يف الو�سول اإىل جامعة 

بحثية بحلول عام 2015م. 

قال  ال��ف��ائ��زة،  املوؤ�س�سة  اختيار  اآل��ي��ة   وعن 

نح للموؤ�س�سات  تمُ اجلائزة  اإن  اللوزي  الدكتور 

يف  عامليا  وم��رم��وق��ًا  رفيعًا  م�ستوًى  حتقق  التي 

كادميية املناف�سة، اأو التي تعترب رمزًا  اجلوانب الأ

العام  القطاعني  مع  والتعاون  والبتكار  للقيادة 

واخلا�س و تخريج القيادات امل�ستقبلية.

اجل��ائ��زة يف  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  وت�سلمت 

خالل  دب��ي  يف  اأيلول  من  والع�رشين  اخلام�س 

املوؤ�س�سات  روؤ���س��اء  كبار  بح�سور  اأقيم  حفل 

وماليزيا،  ���س��ن��غ��اف��ورة،  يف  العليا  التعليمية 

وك��وري��ا،  والفيليبني،  وب��اك�����س��ت��ان،  وال��ه��ن��د، 

 ، والكويت  والبحرين،  وال�سني،  وال��ي��اب��ان، 

وال�سعودية ، وقطر، وهونغ كونغ  و �رشيالنكا 

مارات العربية املتحدة،  و�سلطنة عمان ودولة الإ

ونيبال.

كرم اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلامعة   -

امل�ستقيل  املجل�س  رئي�س  ردن��ي��ة  الأ

تقديرًا  العجلوين  كامل  الدكتور 

للعطاء املميز واجلهود التي بذلها 

خالل فرتة عمله رئي�سًا للمجل�س.

رب���ع���ون  ���س��در ال��ع��دد ال��ث��ال��ث والأ  -

ال�سادرة  جديدة  اأق��الم  جملة  من 

جملة  وهي  ردنية،  الأ اجلامعة  عن 

دب����ي  ب����داع الأ دوري�����ة ت��ع��ن��ى ب����الإ

ال�سبابي.

نوق�ست يف ق�سم التغذية والت�سنيع   -

»اإنتاج  بعنوان  دكتوراه  اأطروحة 

التحفيز  ببكترييا  اأردن��ي��ة  اأج��ب��ان 

ح��داد.  معاوية  للباحث  احل��ي��وي« 

تدعيم  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

واأن  اأف�سل  غ��ذي��ة  الأ يف  البكترييا 

ج���ب���ان اأك���رث  درج����ة ح��م��و���س��ة الأ

واأن  البكترييا،  ه��ذه  لنمو  مالئمة 

لكلفة  م��ق��ارب��ة  ���س��ن��اع��ت��ه��ا  ك��ل��ف��ة 

ذوي  ميكن  ما  التقليدية  ج��ب��ان  الأ

الدخل املحدود من تناولها.

�ضاءات اإ

عمال كلية الأ

د.�سناء ال�سعالن

ردنيــــــة إعالم  والعالقــــات العامــــة والثقافيـــــة/ اجلامعـــة الأ ن�صــــرة اإعالميــــة ت�صــــدر عـــــن وحـــــدة ال

حممد الطــــــرزي

الت�صميـــم واالخــــراج الفـــــــني

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:

إيـــــــــــــاد  ال�سعيـــــــــد ا

Email : pcrd@ju.edu.joهاتف: 5355000 - فاك�س: 5300426

الدكتورة  رلــــــى احلــــــــــــــروب

�صكرتري التحرير: 

حممـــــــــد املبي�ضني

مندوبا الن�رشة:

زكريــــــــا الغــــــــــول يا�سميــــــــــــــــن ال�ســامــــــــن

رئي�صة التحرير: 


