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ردنية  ٭  العدد  413  ٭ حمرم 143٠ هـ ٭ كانون الثاين  ٢٠٠9م ٭  املجلد الثالث والع�شرون ن�شرة اإعالمية ت�شدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ

ردنيــــة:    اأ�ســاتـذة  الأ

م�ضـرية غ�ضـب ت�ضـامنـًا مـع �أهـلنــا يف غـــزة

اجلامعة  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ج�شد 

امليي�ييشييرة  خيييالل  جتييلييييياتييه  بييكييل  ردين  الأ اليينييقيياء 

الثالث  يف  انييطييلييقييت  الييتييي  اليي�ييشييامييتيية  الييرمييزييية 

اجلامعة  مكتبة  مام  اأ من  الثاين  كانون  من  ع�شر 

باجتاه مدرج احل�شن بن طالل للتنديد بالعدوان 

له  تعر�ض  الذي  الغا�شم  ال�شهيوين  �شرائيلي  الإ

غزه. قطاع  يف  �شقاء  الأ

و تقدم امل�شرة التي �شارك فيها ما يزيد عن 

1٠٠٠ ع�شو هيئة تدري�ض يرتدون الروب اجلامعي 

رئي�ض اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونواب رئي�ض 

اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد.

بن  احل�شن  مدرج  اإىل  امل�شرة  و�شول  ولدى 

طالل ُعزف ال�شالم امللكي وتليت اآيات من القراآن 

وقييرءوا  �شمت  دقيقة  احل�شور  وقييف  ثم  الكرمي 

ال�شامدة. غزة  �شهداء  رواح  اأ على  الفاحتة 

جلنة  مييقييرر  حمافظة  علي  الييدكييتييور  تييال  ثييم 

البيان  اجلييامييعيية  يف  الييتيياريييخ  �ييشييتيياذ  اليي�ييشييييياغييه،اأ

عيي�ييشيياء الييهيييييئيية الييتييدرييي�ييشييييية يف  اليي�ييشييادر عيين اأ

اجلامعة.

هم  ال�شياغه  جلنة  عيي�ييشيياء  اأ ن  اأ اإىل  ي�شار 

�شتاذ  والأ مقررًا  حمافظة  علي  الدكتور  �شتاذ  الأ

نايف  الدكتور  �شتاذ  والأ الناظر  مو�شى  الدكتور 

ال�شرطاوي  حممود  الدكتور  �شتاذ  والأ اهلل  عبد 

ال�شعيد. كامل  الدكتور  �شتاذ  والأ

للبيان:- الكامل  الن�ض  يلي  وفيما 

اجلامعة  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تابع 

والييغيي�ييشييب،  مل  والأ الييقييلييق  مبيي�ييشيياعيير  ردنييييييييية،  الأ

اإخوانهم  على  جييرامييي  الإ �شرائيلي  الإ الييعييدوان 

ق�شف  من  �شاحبه  وما  العزل،  غزة  قطاع  اأهايل 

بالدبابات  بييري  وزحييف  ومدفعي،  وبييحييري  جييوي 

القاعات يف  يتوا�صل  الغ�صب 
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�شفر  اأ وما  ع�شر،  التا�شع  لليوم  وقراه  مدنه  على 

والن�شاء  طفال  الأ من  املئيات  ا�شت�شهاد  من  عنيه 

جوي  وح�شار  منهم،  لف  الآ وال�شييوخ،وجيرح 

الغذائية  املييواد  و�ييشييول  دون  حييال  وبييري  وبييحييري 

واملييعييونييات الييطييبييييية واإ�ييشييعيياف اجلييرحييى الييذييين 

القطاع. يف  امل�شت�شفيات  بهم  �شاقت 

حيييزنيييهيييم امليييوقيييف اليير�ييشييمييي الييعييربييي  وقيييد اأ

املتفرج  وروبيييي  والأ مريكي  الأ واملييوقييف  املتخاذل 

اإيقاف  دون  حال  اللذان  العدوان،  لهذا  والداعم 

هيييذه املييجييزرة الييرهيييييبيية الييتييي يييرتييكييبييهييا الييكيييييان 

يا�شني  دييير  يف  بيياإجييرامييه  املييعييروف  اليي�ييشييهيييييوين 

واخلليل  وجنني  وقييانييا  البقر  وبحر  والطنطورة 

تاريخه  يف  امل�شجلة  الب�شعة  اجلرائم  من  وغرها 

املا�شية... ال�شتني  ال�شنوات  عرب  جرامي  الإ

م�شرتهم  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ويعرب 

وم�شاندتهم  دعمهم  عن  اليوم  هييذا  يف  الرمزية 

خوانهم يف قطاع غزة، وعن اإعجابهم ب�شمودهم  لإ

�شرائيلي. الإ الطغيان  وجه  يف  البا�شل 

كييييدون عييلييى حيييق امليييقييياومييية امليي�ييشييروع   ويييييوؤ

زواله. حتى  �شرائيلي  الإ لالحتالل 

ردين  الأ وال�شعبي  الر�شمي  املوقف  على  ويثنون 

املعظم. امللك  الذي عرب عنه بجالء جاللة 

اإ�ييشييرائيييييل  ن  اأ نف�شه،  الييوقييت  يف  كيييدون،  وييييوؤ

اغت�شب  تو�شعي  ا�شتيطاين  ا�ييشييتييعييميياري  كيييييان 

مثلما  منها،  هلها  اأ معظم  وطييرد  فل�شطني  ر�ييض  اأ

املحتل  اإىل  و�شمها  خييرى  اأ عربية  را�ييشييَي  اأ احتل 

الدولية  واملبادئ  القوانني  متحديًا  فل�شطني،  من 

ال�شتعمارية  الييقييوى  ميين  ومييدعييومييًا  نيي�ييشييانييييية  والإ

ومزقت  ثرواتها،  ونهبت  متنا  اأ على  هيمنت  التي 

ذاقيييتيييهيييا مييييرارة اليييذل والييهييزمييية  �يييشيييالءهيييا، واأ اأ

هما  ووحدتهم  العرب  ت�شامن  ن  اأ ويرون  والعجز. 

اجلاثم  اخلطر  لهذا  للت�شدي  الوحيد  ال�شبيل 

جيييييال  الأ م�شتقبل  يييهييدد  اليييذي  �ييشييدورنييا،  عييلييى 

بييقييادة  ويهيبيييون  والييقييادميية.  احلييالييييية  الييعييربييييية 

التي  املحرقة  يقاف  لإ يتحركوا  ن  اأ العربية  الدول 

غزة. يف  هلنا  اأ لها  يتعر�ض 

�ش�شات  كادمييني يف موؤ وينا�شدون زمالءهم الأ

اإىل  لييلييوقييوف  والييدولييييية  العربية  الييعييايل  التعليم 

غزة  هييل  اأ له  يتعر�ض  ما  وا�شتنكار  احلييق  جانب 

بخا�شة  فيها  واجلييامييعييات  كييادمييييييون  والأ بعامة 

كادمييني  بالأ ويهيبون  وتدمر.  وح�شار  قتل  من 

�ييشييكييال  اأ لييوقييف �ييشييائيير  �ييشيي�ييشييات الييدولييييية  يف املييوؤ

كما  املماثلة.  �شرائيلية  الإ �ش�شات  املوؤ مع  التعاون 

احلرب  جمرمي  اإحالة  على  العمل  على  يوؤكدون 

الدولية  اجلنائية  املييحيياكييم  على  �ييشييرائيييييليييييني  الإ

وهي  خطورة  الدولية  اجلييرائييم  كيير  اأ لرتكابهم 

�شد  واجلرائم  اجلماعية  بادة  والإ احلرب  جرائم 

نية. ن�شا لإ ا

و�شائر  ردنييييية  الأ اجلامعة  اإدارة  ويطالبون 

�ش�شات  املوؤ برفد  والعربية  ردنييييية  الأ اجلامعات 

النهو�ض  من  ميكنها  مبا  غزة  قطاع  يف  التعليمية 

وتخ�شيي�ض  والقوميية،  كييادميييييية  الأ بر�شالتهيا 

ميينيييييح وميي�ييشيياعيييييدات لييطييلييبيييييييية قييطييييياع غييييييييزة يف 

اجلرائم  وتوثيق  والعربية  ردنييييية  الأ اجلييامييعييات 

والكلمة. وال�شورة  بال�شوت  �شرائيلية  الإ

اليوم  هييذا  الرمزية  م�شرتنا  ن  اأ نكرر  اإننا 

ال�شمت  عييلييى  اليي�ييشييارخ  احييتييجيياجيينييا  عيين  تييعييبيير 

اإزاء  املييخييزي  الييدويل  والييتييهيياون  املييريييب،  العربي 

ا�شتنكارنا  وعيين  غييزة،  يف  مييذابييح  ميين  يجري  مييا 

وعن  �شرائيلي،  الإ جرام  الإ يف  والتمادي  للوح�شية 

غزة. يف  هلنا  اأ مع  القوي  الت�شامن 

 لييليي�ييشييهييداء ميينييهييم الييرحييميية وجيينييات اخلييلييد، 

اهلل. �شاء  اإن  العاجل  ال�شفاء  وللجرحى 

امل�صرية يتقدم  الكركي  الدكتور 
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لها  يتعر�ض  التي  الب�شعة  اليومية  املجازر  ظل  يف 

الغا�شم  ال�شهيوين  الحتالل  يد  على  غزة  يف  اأهلنا 

الق�شية  ت�شفية   ت�شتهدف  والتي  �شاوية  املاأ و�شاع  والأ

 ، واإخ�شاعها  مييية  الأ واإذلل  الفل�شطينية  العربية 

ردنية  الأ اجلامعة  يف  الطالبية  للم�شرة  وا�شتكمال 

القوى  بييدور  منا  واإميييانييا  وتياراتها  اأطيافها  بكافة 

العربية  الق�شايا  يف  وامل�شاركة  الوقوف  يف  الطالبية 

ل�شانعي  الطلبة  �شوت  واإي�شال  والقومية  �شالمية  والإ

القرار .

ردنية  الأ اجلامعة  طلبة  احتيياد  جمل�ض  نحن  قمنا 

 ٢٠٠9/1/4 املييوافييق  حييد  الأ يييوم  طييارئ  اجتماع  بعقد 

هل  ملتابعة هذه التحديات ومناق�شة دورنا يف م�شاندة الأ

بقائد  باقتدائنا  ذلك  وجتلى  غزة  قطاع  يف  �شقاء  والأ

دعا  الذي  املعظم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  الوطن 

والقانونية  خالقية  الأ امل�شوؤولية  اإىل حتمل  العامل اجمع 

بيــان �ضــادر عـن �حتــاد طلبــة �جلـامعــة 

هل يف قطاع غزة . ن�شانية جتاه مايجري لالأ والإ

و طالب اأع�شاء املجل�ض مبايلي :

اإىل  العربية  نظمة  والأ الر�شمية  اجلهات  دعييوة   -1

العدوان  وقييف  اأجييل  من  والييفييوري  اجليياد  ال�شعي 

. ال�شهيوين 

للطواقم  واليي�ييشييميياح  رفييح  مييعييرب  بفتح  املييطييالييبيية   -٢

اإىل  بييالييدخييول  ن�شانية  الإ وامليي�ييشيياعييدات  الطبية 

القطاع .

ردنييييية  الأ وال�شيا�شية  الجتماعية  القوى  دعييوة   -3

خندق  يف  التوحد  اإىل  والعربية  والفل�شطينية 

واحد يف مواجهة هذا العدوان ال�شهيوين .

ردن  الأ يف  �شرائيلية  الإ ال�شفارة  باإغالق  املطالبة   -4

وقطع العالقات مع الكيان ال�شهيوين .

التاأكيد على اأن الدور الطالبي وال�شبابي يف اأردن   -5

العروبة لن يقت�شر على ردود اأفعال بل �شيرتجم 

مبادرة  �شمن  عملية  ممار�شات  اإىل  املييرة  هذه 

العربية  ال�شعبية  الهمة  ل�شتنها�ض  اإ�شرتاتيجية 

جبهة  لتكون  ال�شبابية  رافعتها  بيينيياء  واإعييييادة 

عموما  واملواطن  خ�شو�شا  الطالب  ت�شرك  قوية 

يرتقي  مبا  ال�شيا�شي  القرار  وتنفيذ  �شناعة  يف 

امتنا  على  املطروحة  التحديات  م�شتوى  اإىل  بنا 

تتوقف  لن  اجلهود  واأن  ردين  الأ و�شعبنا  العربية 

مريكي  الأ و�شنده  ال�شهيوين  العدوان  دحر  حتى 

الها�شمي  العربي  ردن  الأ يناء  م�شرة  وا�شتكمال 

بنائه . باأ احلر وال�شامخ 

خوة  ومن هنا قررنا اإطالق حملة كاملة لدعم الأ

الواقع  لتغير  مابو�شعنا  كل  ت�شمل  غزة  يف  �شقاء  والأ

اأم  اجلامعة  هذه  لعل  القطاع  ي�شهده  الذي  �شاوي  املاأ

الييراأي  لتحريك  منارة  تكون  اأن  ردنييييية  الأ اجلامعات 

الطالبي  يف جامعات الوطن العربي كافة .

من  الثامن  يف  اجلامعة  طلبة  من  لف  الآ �شارك 

نظمه  الييذي  الت�شامني  املييهييرجييان  يف  الييثيياين   كييانييون 

 « ال�شمود  غزة   « بعنوان  اجلامعة  طلبة  احتاد  جمل�ض 

بح�شور رئي�ض اجلامعة الدكتور خالد الكركي وعدد من 

امل�شوؤولني فيها. 

اجلامعة  اإ�شتاد  على  اأقيم  الييذي  املهرجان  وبييدْى 

الريا�شي بال�شالم امللكي وتالوة اآي من الذكر احلكيم 

على  الفاحتة  وقييرءوا  �شمت  دقيقة  وقف  احل�شور  ثم 

اأرواح �شهداء غزة.

العلوم  ق�شم  ربابعه من  الدكتور غازي  وا�شتعر�ض 

م�شيدًا  �شرائيلي  الإ العربي  ال�شراع  مراحل  ال�شيا�شية 

بت�شحيات ال�شعب الفل�شطيني والبطولت التي �شطرها 

اأ�شوار  على  خا�شها  التي  املعارك  يف  العربي  اجلي�ض 

مهرجــان

ت�ضامنــي

دعمـــــــًا 

لغـــــــــزة

القد�ض ويف باب الواد و معركة الكرامة اخلالدة.

الغا�شم  ال�شهيوين  العدوان  خماطر  اإىل  واأ�شار 

باملوقف  هل يف غزة ها�شم م�شيدًا  الأ له  يتعر�ض  الذي 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  يقوده  الييذي  وال�شعبي  الر�شمي 

غزة  يف  الفل�شطينيني  �شقاء  الأ معاناة  لنهاء  الثاين 

ال�شمود. 

من جانبه دعا الدكتور اأحمد نوفل يف كلمة األقاها 

خطار واملخططات  مة ملجابهة الأ اإىل توحيد �شفوف الأ

ال�شعوب  عزمية  من  النيل  ت�شتهدف  التي  ال�شهيونية 

�شالمية. العربية والإ

غزة  يف  �شقاء  الأ مع  الت�شامن  �شرورة  على  واأكييد 

وتقدمي كافة اأ�شكال الدعم مل�شاندتهم وتعزيز �شمودهم 

على اأر�ض غزة الطاهرة.

ال�شريعة  كلية  ميين  قور�شة  اأجمييد  الدكتور  وحييث 

ال�شهيوين  الفكر  دللت  وفهم  درا�شة  على  ال�شباب 

الذي ي�شعى اإىل حتطيم ثوابت ودور ال�شباب يف نهو�ض 

مة داعيًا اإىل مواجهة التحديات واملحن التي تتعر�ض  الأ

�شالمية. متان العربية والإ لها الأ

وثمن الطالب حممد الدعام�شه ع�شو جمل�ض احتاد 

جهود  اجلامعة  طلبة  عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف  الطلبة 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين الذي دعا العامل اأجمع اإىل 

يف  �شقاء  الأ �شد  �شرائيلية  الإ الع�شكرية  العمليات  وقف 

قطاع غزة.

�شعرية  ق�شائد  اإلقاء  املهرجان  برنامج  وت�شمن 

معاناة  حجم  عيين  عييربت  وطنية  واأنييا�ييشيييييد  وخييواطيير 

�شقاء يف قطاع غزة. الأ
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عيييياد وفييييد ميييثييل طييلييبيية اجلييياميييعييية جييرحييى 

الييذييين  قييطيياع غيييزة  �ييشييرائيييييلييي يف  الإ اليييعيييدوان 

امللكة  م�شت�شفى  يف  ال�شفاء  �شرة  اأ على  يرقدون 

الع�شكري. علياء 

عييي�يييشييياء اليييوفيييد اجلييياميييعيييي عيين  عيييييييرب اأ واأ

العاجل  بال�شفاء  �ييشييقيياء  الأ للجرحى  متنياتهم 

الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  بت�شحيات  م�شيدين 

وكارثة  حقيقة  مذبحة  اإىل  القطاع  يف  يتعر�ض 

. نية ن�شا اإ

عيي�ييشيياء اليييوفيييد املييجييتييمييع اليييدويل  وطييياليييب اأ

اإزاء  والقانونية  خالقية  الأ ولياته  م�شوؤ بتحمل 

من  املدنيني  طييال  الييذي  الهمجي  الييعييدوان  هييذا 

طيييفيييال واليي�ييشيييييوخ واليينيي�ييشيياء مييثييميينييني املييوقييف  الأ

اهلل  عييبييد  املييلييك  جييالليية  يييقييوده  اليييذي  ردين  الأ

الفل�شطينيني. �شقاء  الأ دعم  يف  الثاين 

وفـــد من طلبـــة اجلامعــــة

�ســـرائيــــلي  يعـــود جــرحـــىالعــــدوان الإ

هييذه  عييلييى  اجلييامييعيية  طلبة  اجلييرحييى  و�ييشييكيير 

اليييبيييادرة الييتييي جتيي�ييشييد الييتييالحييم بييني اليي�ييشييعييبييني 

كييدييين  مييوؤ والييفييليي�ييشييطييييينييي  ردين  الأ اليي�ييشييقيييييقييني 

بيييييداه  اعيييتيييزازهيييم بييياحلييي�يييض اليييوطييينيييي اليييييذي اأ

�يييشيييقييياء الييفييليي�ييشييطييييينيييييني يف  ردنيييييييييون جتييياه الأ الأ

حاليًا. بها  ميرون  التي  احلرجة  الظروف 

�شالمي يف اجلامعة يف  الإ الثقايف  املركز  نظم 

تق�شفيًا  خريًا  اإفطارًا  الثاين  كانون  من  الثامن 

يتعر�شون  الذين  غزة  قطاع  هييايل  لأ ريعه  ر�شد 

همجي. عدوان  اإىل 

حممد  الدكتور  ال�شريعة  كلية  عميد  و�شكر 

فطار  الإ فعاليات  و  ن�شاطات  افتتح  الذي  املجايل 

هذا  يف  �شاهم  من  كل  اجلامعة  رئي�ض  عن  مندوبًا 

اإفطـــار خيـري 

لن�ضـــرة غــزه 

ردنيــــة« يف »الأ

دعييم  �ييشيينييدوق  اإدارة  جمل�ض  عيي�ييشيياء  اأ عييقييد 

اجلامعة  يف  اجييتييميياعييًا  الفل�شطينية  اجلييامييعييات 

برئا�شة  الييثيياين  كييانييون  ميين  عيي�ييشيير  اخليياميي�ييض  يف 

خالله  مت  الكركي  خالد  الدكتور  املجل�ض  رئي�ض 

علمية  بحوث  بدعم  تتعلق  مو�شوعات  عدة  بحث 

الفل�شطينية. اجلامعات  يف  لباحثني 

زيت  بر  جامعة  رئي�ض  الجتماع  يف  و�شارك 

النجاح  جييامييعيية  ورئييييي�ييض  ق�شي�ض  نبيل  الييدكييتييور 

رئي�ض  ونائب  اهلل  احلمد  رامي  الدكتور  الوطنية 

الرفاعي. م�شهور  الدكتور  الرموك  جامعة 

و�شاع  اأ ومناق�شة  بحث  الجتماع  خالل  وجرى 

التي  البحثية  واجلييهييود  الفل�شطينية  اجلامعات 

را�ييشييي  الأ يف  التنمية  غييرا�ييض  لأ خدمة  بها  تقوم 

�لدكتور �لكركي 

يرت�أ�س �جتمـاعًا 

ملجلــــــ�س �إد�رة 

�ضنـدوق دعـــــم 

�جلـامعـــــــــات 

�لفل�ضـطيــنيـــة

الفل�شطينية املحتلة.

عيي�ييشيياء املييجييليي�ييض بيياإمييكييانييييية اإجيييراء  ورحيييب اأ

بييحييوث ميي�ييشييرتكيية بيييني بيياحييثييني مييين اجلييامييعييات 

بيياملييييياه  تييتييعييلييق  فل�شطينية  وجييامييعييات  ردنييييييية  الأ

والغذاء. والطاقة 

199٢م  عام  �ش�ض  تاأ ال�شندوق  ن  اأ اإىل  ي�شار 

العربية  اجلامعات  احتاد  جمل�ض  قرارات  مبوجب 

ردنية  الأ اجلامعة  رئي�ض  اإدارتييه  جمل�ض  �ض  ويراأ

الييرمييوك  جييامييعييات  �ييشيياء  روؤ ع�شويته  يف  وي�شم 

ميييييني الييعييام  واليينييجيياح الييوطيينييييية وبييير زييييت والأ

يبلغ  حني  يف  العربية،  اجلامعات  لحتاد  امل�شاعد 

دعمًا  تتلقى  التي  الفل�شطينية  اجلامعات  عييدد 

حاليًا. جامعات  ع�شر  ال�شندوق  من  ماليًا 

امل�شرفة  ردن  الأ وقفه  يج�شد  الذي  اخلري  العمل 

غزة. قطاع  يف  ال�شامدين  �شقاء  الأ جتاه 

الييدكييتييور احمد  املييركييز  مييدييير  �ييشييار  اأ بيييدوره 

جزء  هو  اخلري  فطار  الإ ن  هذا  اأ اإىل  العواي�شة 

لدعم  املركز  بها  يقوم  التي  التربعات  حملة  من 

ق�شى  لأ يتعر�شون  الييذي  الفل�شطينيني  �شقاء  الأ

الب�شعة. اجلرائم  و  العنف  �شكال  اأ

غــزة جرحى  على  يطمئنون  اجلامعة  طلبة 
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ثري لطالبة فل�سطينية  اأطروحة دكتوراه عرب الأ

ردن �سـرائيليـــة من القدوم اإىل الأ منعتهــا ال�سلطـــات الإ

دكتوراه  اأطروحة  مناق�شة  اجلامعة  يف  جرت 

املقيمة  العواوده  طالب  انت�شار  للطلبة  بعد   عن 

�شرائيلية  الإ ال�شلطات  ومنعتها  فل�شطني  يف  حاليًا 

ن  اأ بعد  املناق�شة  جييراء  لإ ردن  الأ اإىل  ال�شفر  من 

املقررة. املواد  جميع  درا�شة  ا�شتكملت 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  �شار  واأ

مركز  بوا�شطة  بعد  عن  جييرت  املناق�شة  ن  اأ اإىل 

اجلامعة  يف  ثر  اأ  / العاملية  للتنمية  التعلم  �شبكة 

يف  الييقييد�ييض  جييامييعيية  يف  اخلييييوري  ومركز �شعيد 

 . فل�شطني

هذا  اجلامعة  قرار  ن  اأ الكركي  الدكتور  وبني 

على  املفرو�ض  �شرائيلي  الإ للح�شار  ك�شرًا  يعد 

مو�شحًا  التعليم  طال  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب 

اجلييامييعييات  كييير  اأ ميين  ردنييييييية  الأ اجلييامييعييات  ن  اأ

فل�شطينيني. طلبة  حتت�شن  التي  العربية 

تطوير  بعنوان  وهييي  مناق�شة  جلنة  لفت  وتاأ

اجلييامييعييات  لييتييحييويييل  تيييربيييوي  اإداري  منييييييوذج  اأ

�شتاذ  الأ تعليمية  من  �ش�شات  موؤ اإىل  الفل�شطينية 

رئي�شًا   / امليي�ييشييرف  طييريييف  بيين  عيياطييف  الييدكييتييور 

الرحمن  عبد  هيياين  الدكتور  �ييشييتيياذ  الأ وع�شوية 

. طنا�ض  �شالمة  الدكتور  �شتاذ  والأ

القد�ض  جامعة  رئي�ض  املناق�شة  يف  و�ييشييارك 

�يييشيييتييياذ اليييدكيييتيييور �يييشيييري نيي�ييشيييييبيية كييميي�ييشييارك  الأ

يف  القد�ض  جامعة  يف  املناق�شة  مقر  خارجي من 

. فل�شطني 

ابنت كلية ال�شريعة يف اجلامعة خريجها ال�شهيد 

اأر�ض  الزكية  بدمائه  روى  الييذي  ريييان  نييزار  الدكتور 

حممد  الدكتور  الكلية  عميد  بح�شور  الطاهرة  غزة 

املجايل واأع�شاء الهيئة التدري�شية وجمهور كبر من 

طلبة اجلامعة.

بهذه  اأقيم  الذي  املهرجان اخلطابي  وحتدث يف 

اأحمد  والييدكييتييور  الق�شاة  �شرف  الدكتور  املنا�شبة 

كلماتهم  اأ�شاروا يف  ال�شوا حيث  والدكتور علي  نوفل 

والت�شحية  للجهاد  النبيلة  واملعاين  العليا  القيم  اإىل 

حماية  يف  واحلق  اهلل  كلمة  اإعييالء  �شبيل  يف  والفداء 

�شالم العظيم.  وطان واحلرية التي نادى بها الإ الأ

كليـــة �ل�ضريعـة 

تـوؤبـن خريجهـا 

�ل�ضهيــــد 

»نـــز�ر ريـــان«

يف  ومتميزًا  مبدعًا  كان  ريان  ال�شهيد  اإن  وقالوا 

اأ�شاتذته  دب مع  درا�شته وا�شت�شهاده وكان قمة يف الأ

خالل  كان  ال�شهيد  اأن  موؤكدين  زمالئه  مع  واخللق 

درا�شته يتوق لل�شهادة على اأر�ض فل�شطني حيث جاءت 

اأطروحته التي قدمها لنيل درجة املاج�شتر بعنوان » 

ال�شهادة وال�شهيد«.

وحيا املتحدثون كوكبة �شهداء قطاع غزة واأهلها 

اجلرائم  اأب�شع  اإىل  يتعر�شون  الييذييين  ال�شامدين 

�شرائيلية موؤكدين  ن�شانية التي تنفذها اآلة احلرب الإ الإ

�شالمية ل�شد هذا  �شرورة تكاثف الدول العربية والإ

العدوان الهمجي الذي اأحدث كارثة يف القطاع.

وت�شمن املهرجان اإلقاء ق�شائد �شعرية واأنا�شيد 

اإىل  ت�شر  التي  العميقة  الييدللت  عن  عييربت  دينية 

�شرائيلي  الإ للعدوان  باأ�شره  الييعييامل  احتجاج  مييدى 

واجلامعات  العبادة  ودور  بييرييياء  الأ ا�شتهدف  الييذي 

وامل�شت�شفيات يف القطاع.

ثري الأ عرب  لفل�صطني  اأردين  ا�صناد 

ال�صهيد بروح  يرقى  تاأبني 
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املتميزة  احلديثة  ردنية  الأ وال�شركة  اجلامعة  وقعت 

قيام  مبوجبها  يتم  تفاهم  مذكرة  املعلومات  لتكنولوجيا 

ال�شركة بتزويد اجلامعة باأجهزة املحمول لطلبة اجلامعة 

والعاملني فيها.

الدكتور  رئي�شها  اجلامعة  عن  نيابة  املييذكييرة  ووقييع 

خالد الكركي وعن ال�شركة املنفذة للم�شروع مديرها العام 

املهند�ض اأمني قدادة بح�شور نواب رئي�ض اجلامعة وعدد 

من امل�شوؤولني يف ال�شركة .

و�ييشييتييقييوم اليي�ييشييركيية بييتييزويييد اجلييامييعيية بيياملييوديييالت 

للربامج  اخلا�شعة  املحمولة  جهزة  لأ الفنية  واملوا�شفات 

من اأجل تعميمها على �شائر طلبة اجلامعة والعاملني فيها 

ومل�شقات  مطويات  عمل  م�شوؤولية  ال�شركة  تتوىل  كما 

املوافقة  تاأخذ  اأن  �شريطة  اجلامعة  حرم  داخل  لتعميمها 

امل�شبقة عليها من قبل اجلامعة .

ووفقًا ملا ورد يف بنود املذكرة تتوىل ال�شركة بالتن�شيق 

مع البنك املختار من قبلها ومبوجب اإذن ت�شليم على كل 

جهزة داخل حرم اجلامعة يف  موافقة من البنك ت�شليم الأ

بحيث  حرمها  داخل  الت�شليم  على  اجلامعة  موافقة  حال 

ق�شاط واآلية  اأي م�شوؤولية مالية عن الأ ل تتحمل اجلامعة 

مذكـرة تفاهـم 

ب�ســاأن مبــادرة

اأجهزة املحمول

جهزة وكفالتها و�شيانتها . حت�شيلها اأو عن الأ

مبخزون  ال�شركة  حتتفظ  اأن  على  املذكرة  ون�شت 

خالل  عطال  الأ واإ�شالح  ال�شيانة  تتم  بحيث  غيار  قطع 

اأو  الطالب  بوا�شطة  اجلهاز  ت�شليم  تاريخ  من  �شاعة   ٢4

احد العاملني يف اجلامعة اإ�شافة اإىل التزام ال�شركة ومن 

بتمكني  مايكرو�شوفت  �شركة  مع  املربمة  التفاقية  خالل 

الطلبة والعاملني باإجراء التحديث الالزم للربجميات .

مع  وبالتعاون  ال�شركة  التزام  اإىل  املذكرة  واأ�شارت 

دورات  باإعطاء  اجلامعة  مع  وبالتن�شيق  مايكرو�شوفت 

جمانًا  املييبييادرة  هييذه  ميين  امل�شتفيدين  جلميع  متقدمة 

ويييحيي�ييشييل امليي�ييشييرتك عييلييى �ييشييهييادة مييعييتييمييدة ميين �شركة 

مايكرو�شوفت .

اأمييلييه يف جنيياح هذه  الييدكييتييور الكركي عيين  واأعيييرب 

خلدمة  املحمول  اأجهزة  توفر  يف  �شت�شهم  التي  املبادرة 

من  لتمكينهم  فيها  الييعييامييلييني  و�ييشييائيير  اجلييامييعيية  طلبة 

العلمي  والبحث  التدري�ض  ميادين  يف  منها  ال�شتفادة 

املتخ�ش�ض .

بدوره اأكد املهند�ض قدادة اهتمام ال�شركة بتعزيز التعاون 

مع اجلامعة م�شيدًا بالبنية التحتية املتوفرة يف اجلامعة يف 

نظمة احلا�شوبية . حقل تكنولوجيا املعلومات والأ

امللك  اأطلقها جاللة  التي  الوطنية  اإطار احلملة  يف 

الفل�شطينيني  �شقاء  لالأ بالدم  للتربع  الثاين  اهلل  عبد 

لهذا  اجلامعة  وطالبات  طالب  ا�شتجاب  غزة  قطاع  يف 

بني  للتالحم  العليا  القيم  يج�شد  الذي  ن�شاين  الإ النداء 

والفل�شطيني. ردين  الأ ال�شعبني 

عبد  ب�شار  الدكتور  الطلبة  �ييشييوؤون  عميد  وجتييول 

التي  الييتييربع  لعملية  جهزت  التي  املييراكييز  يف  الييهييادي 

طبية  طواقم  مع  بالتعاون  الطالبية  نييدييية  الأ نظمتها 

اجلامعة. م�شت�شفى  يف  الدم  بنك  من  متخ�ش�شة 

اجلامعة  طلبة  وقفة  الهادي  عبد  الدكتور  وثمن 

موؤكدًا  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  اإخوانهم  جانب  اإىل 

اجلامعة  لطلبة  احل�شاري  ن�شاين  الإ امل�شهد  هييذا  اأن 

خوية بني  يوؤ�شر على مدى الرتابط احلقيقي للعالقة الأ

والفل�شطيني. ردين  الأ ال�شعبني 

بتلقي  بييداأت  الطلبة  �شوؤون  عمادة  اأن  اإىل  �شار  واأ

�شرة  الأ اأع�شاء  من  العينية  واملواد  املادية  امل�شاعدات 

��ضتجــابة للتوجيهـات �مللكيــة �ل�ضاميــة 

حملـة للتبـرع بالـدم و�فتتـاح �ضتــة مـر�كــز لتلقــي �لتربعات 

التربعات  لتلقي  �شتة مراكز  افتتاح  اإىل  لفتًا  اجلامعية 

داخل احلرم اجلامعي.

بالت�شهيالت  اجلامعة  طلبة  من  كبر  عدد  �شاد  واأ

بهذا  القيام  من  لتمكينهم  اجلامعة  اإدارة  قدمتها  التي 

الذين  غزة  قطاع  يف  اإخوانهم  جتاه  ن�شاين  الإ الواجب 

�شرائيلي. الإ العدوان  خماطر  اإىل  يتعر�شون 

املذكرة يوقعان  وقدادة  الكركي  الدكتور 

ردين يجري يف عروق غزة الأ الدم 
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يف  وامل�شموع  املرئي  عيييالم  الإ وهيئة  اجلامعة  وقعت 

يتم مبوجبها منح  اتفاقية  الثاين  كانون  احلييادي ع�شرمن 

اجلامعة رخ�شة حمطة بث اإذاعي �شمن حيز )FM( لبث 

والإخبارية  ال�شيا�شية  الربامج  مت�شمنة  ذاعية  الإ الربامج 

املحطة يف  هييذه  اإن�شاء  اليييوزراء عن  وافييق جمل�ض  اأن  بعد 

احلرم اجلامعي.

ووقع التفاقية نيابة عن اجلامعة رئي�شها الدكتور خالد 

الكركي وعن الهيئة مديرها العام ال�شيد ح�شني بني هاين 

بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني يف اجلامعة والهيئة.

قطاع  تنظيم  هيئة  مييع  بالتن�شيق  الهيئة  و�شتقوم 

جهزة والو�شائل التقنية امل�شتخدمة  الت�شالت برتخي�ض الأ

ذاعي اإ�شافة اإىل ا�شتخدام الرتدد املخ�ش�ض  عمال البث الإ لأ

واملييعييدات  جييهييزة  بييالأ اخلا�شة  الفنية  الييقييواعييد  وتطبيق 

ذاعية. عمال البث الإ امل�شتخدمة لأ

اإذاعة اجلامعة  تلتزم حمطة  التفاقية  بنود  وبح�شب 

ال�شيا�شية  الييربامييج  مت�شمنة  ذاعييييييية  الإ الييربامييج  ببث 

اإىل  اإ�شافة  الكربى  عمان  منطقة  تغطي  التي  والإخبارية 

احرتام  على  القائم  الإعالمي  العمل  باأخالقيات  اللتزام 

الغر  ن�شانية وحرية  الإ وال�شخ�شية  الفكرية  امللكية  حقوق 

راء  والآ فييكييار  الأ عيين  للتعبر  التعددي  والطابع  وحقوقه 

واملعتقدات  القيم  واحييرتام  العام  النظام  على  واملحافظة 

ردين. الدينية وعادات املجتمع الأ

التـوقيــع علـى اتفـاقـيـة اإذاعـــة اجلــامعــــة 

ومبوجب التفاقية تلتزم اجلامعة بتوفر م�شتلزمات 

واأمكنة  وبرامج  الب�شرية  القوى  من  ذاعييي  الإ البث  اأعمال 

وجتهيزات ومعدات وا�شتوديوهات والكادر الفني املوؤهل. 

دارييية  الإ الطرفني  التزامات  اإىل  التفاقية  واأ�ييشييارت 

البث  مييدة  كامل  بت�شجيل  تتعلق  التي  والفنية  والقانونية 

ذاعي والحتفاظ به ملدة �شهر وتنظيم �شجل خا�ض يحتوي  الإ

متتالية  ع�شر  اثني  خييالل  تبث  التي  الييربامييج  جميع  على 

واإذاعة ا�شم املحطة والرتدد امل�شتخدم خالل �شاعات البث 

الإذاعي.

واأعرب الدكتور الكركي عن اأمله يف اأن حتقق املحطة 

اأهدافها من خالل اإي�شال ر�شالة اجلامعة للراأي العام يف 

ردين لال�شتفادة من اخلربات الهائلة املتوافرة  املجتمع الأ

فيها وبخا�شة فيما يتعلق بنتائج البحث العلمي الذي تقوم 

ردنية.  به خلدمة القطاعات التنموية الأ

واأكد اأن املحطة �شتكون رافدًا هامًا من روافد الإعالم 

الوطني حيث �شتتوىل اإذاعة اجلامعة نقل �شورة ما يجري يف 

اجلامعة من اأن�شطة وفعاليات ثقافية وفكرية واجتماعية.

اجلامعة  خطوة  هيياين  بني  ال�شيد  ثمن  جانبه  من 

منها  تطل  نافذة  لتكون  الإعالمية  املحطة  اإن�شاء هذه  يف 

العلمي  بامل�شتوى  م�شيدًا  املحلي  املجتمع  على  اجلامعة 

م�شرتها  عرب  اجلامعة  حققته  الييذي  والبحثي  والثقايف 

املباركة.

ن�شان  الإ حلقوق  الوطني  للمركز  العام  املفو�ض  قال 

ن�شان الذي  حمي الدين توق اإن  الإعالن العاملي حلقوق الإ

مم املتحدة يف العا�شر من كانون  اأقرته اجلمعية العامة لالأ

ن�شان  اأول عام 1948 ي�شكل اأ�شا�شًا للقانون الدويل حلقوق الإ

ن�شان  �شا�شية حلقوق الإ وميثل اأول بيان عاملي ب�شاأن املبادئ الأ

همية الدائمة لهذه الوثيقة الناب�شة باحلياة اإىل  موؤكدًا الأ

�شا�شية. جانب عامليتها وقيمها الأ

واأ�شاف خالل حما�شرة األقاها يف الرابع والع�شرين من 

ول بدعوة من كلية الدرا�شات الدولية يف اجلامعة  كانون الأ

العاملي  عييالن  الإ على  عامًا   6٠ مبييرور  الحتفال  مبنا�شبة 

والعدالة  الكرامة  �شعار  حتت  يقام  الذي  ن�شان  الإ حلقوق 

ردن كان من الدول العربية ال�شباقة يف التوقيع  للجميع اأن الأ

على املعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية حيث وقع اأول 

ن�شان عام 1955. اتفاقية يف جمال حقوق الإ

ردن بتوجيهات من جاللة امللك عبد  واأكد توق اأن الأ

�شالح يف جمييال حقوق  لالإ مييبييادرات  اأطييلييق  الييثيياين  اهلل 

ردن  الأ اأن  موؤكدًا  ردنيني  الأ حياة  على  انعك�شت  ن�شان  الإ

منييوذج  الأ ليكون  جاللته  وتطلعات  روؤى  لتحقيق  ي�شعى 

و�شمان  احلريات  واإ�شاعة  الدميقراطي  النهج  تعزيز  يف 

التعددية ال�شيا�شية واحرتام �شيادة القانون و�شمان احلق 

يف التنمية القت�شادية والجتماعية والثقافية.

املييركييز على  يعمل  الييتييي  وليييوييييات  الأ تيييوق  وعيير�ييض 

نظام  تعزيز  وبخا�شة  ن�شان  الإ تطويرها يف جمال حقوق 

التي  الفئات  واييييالء  نيي�ييشييان  الإ حلقوق  الوطني  احلماية 

الييالزم  والهتمام  للعناية  حقوقها  لالنتهاك  تتعر�ض 

طفال وذوي الحتياجات اخلا�شة ونزلء  ومنها الن�شاء والأ

�شالح والتاأهيل. مراكز الإ

احلريات  تعزيز  على  اأي�شًا  يعمل  املركز  اأن  واأكييد 

ال�شلمي  والتجمع  والتعبر  الراأي   حرية  وخا�شة  العامة 

وامل�شاركة ال�شيا�شية والدميقراطية.

من جانبه اأ�شاد عميد الكلية الدكتور عبد اهلل نقر�ض 

ردن يف  الأ التي حققها  بالإجنازات  املحا�شرة  اأدار  الذي 

املركز  دور  مثمنًا  ردين  الأ ن�شان  الإ كرامة  �شون  جمييال 

جندة  الأ تطوير  يعمل على  الذي  ن�شان  الإ الوطني حلقوق 

ن�شان. ردنية يف جمال حقوق الإ الأ

وا�شتمع اإىل املحا�شرة عدد من اأع�شاء هيئة التدري�ض 

وجمع من طلبة الكلية.

املفو�ض العام للمركز الوطني حلقوق 

ن�سان يحا�سر يف اجلامعة الإ

خالل  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  بحث 

لقائه يف مكتبة يف احلادي ع�شر من كانون الثاين  م�شوؤول 

الفرانكفونية  اجلامعية  الوكالة  يف  امل�شاريع  و  الربامج 

ربييول  جيييان  ال�شيد  بيييروت  يف  الييوكيياليية  مييدييير  م�شاعد 

بني  البحثي  و  العلمي  التعاون  تطوير  و  مورتيلت  تعزيز 

�لدكتور �لكركـي 

يلتقي م�ضوؤواًل يف 

�لوكالة �جلامعية 

�لفــر�نكفـــونيــة

اجلامعة و الوكالة و جناحه يف  جمالت اإعداد البحوث و 

الدرا�شات العلمية امل�شرتكة التي تتعلق باملياه و الطاقة .

ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور  اأ�شاد  و 

نائب رئي�ض اجلامعة الدكتور �شالح جرار و من�شق الوكالة 

جنيب  الدكتور  الفرن�شية  اللغة  ق�شم  رئي�ض  اجلامعة  يف 

الرب�شي بالدعم الذي تقدمه للجامعة و بخا�شة يف جمال 

اللغات  كلية  يف  /عربي  فرن�شي  ماج�شتر  برنامج  اإن�شاء 

جنبية يف اجلامعة. الأ

و  الربامج  و  اخلطط  مورتيلت  ال�شيد  عر�ض  بييدوره 

 ٢٠٠9 العام احلايل  الوكالة خالل  تنفذها  التي  امل�شاريع 

م�شرًا اإىل اهتمام الوكالة بالتعاون مع اجلامعة يف تنفيذ 

م�شرة  يف  فيياعيياًل  دورًا  للجامعة  وان  خا�شة  اأن�شطتها 

قليمي. الوكالة اجلامعية الفرانكفونية على امل�شتوى الإ

من جهة ثانية التقى ال�شيد مورتيلت بعدد من عمداء 

كليات اجلامعة الدرا�شني يف اجلامعات الفرن�شية حيث مت 

خالل اللقاء بحث و مناق�شة موا�شيع علمية و بحثية ذات 

اهتمام م�شرتك.

على  يطلق  الييفييرانييكييفييونييييية  مييفييهييوم  اأن  اإىل  ييي�ييشييار 

ت�شر  حيث  الفرن�شية   للغة  الناطقني  �شخا�ض  والأ الدول 

هذه  ناطق  مليون   ٢٠٠ حوايل  اإىل  العاملية  الإح�شائيات 

اللغة يف حني اأن عدد اجلامعات املنت�شبة للوكالة اجلامعية 

البحر  جنوب  و  �شمال  دول  من  جامعة   3٠ الفرانكفونية 

املتو�شط .

للوكالة يف  املنت�شبة  روؤ�شاء اجلامعات  و ي�شم مكتب 

اأربعة  ردنية  الأ اجلامعة  اإىل  �شافة  بالإ و�شط  الأ ال�شرق 

ممثلني جلامعات ال�شورية و لبنانية و م�شرية .

التفاقية توقيع  من  جانب 
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ا�ييشييتيي�ييشييافييت كييلييييية الييهيينييد�ييشيية و الييتييكيينييولييوجيييييا يف 

�شمن  ول  الأ كانون  من  والع�شرين  الرابع  يف  اجلامعة 

�شيخ  املاليزي  الف�شاء  رائييد  الهند�شة  لقاء  برنامج 

الف�شاء وعن  اإىل  �شكور يف حما�شرة عن رحلته  مظفر 

من  اختر  نه  اأ م�شرا  اإىل  بها  قام  التي  العلمية  رحلته 

انطلقت  التي  الرحلة  لهذه  األف مر�شح  اثني ع�شرة  بني 

كا�شفًا  الدولية  الف�شاء  حمطة  باجتاه  كازاخ�شتان  من 

والطبية  النف�شية  الختبارات  من  العديد  خا�ض  نه  باأ

ول رائد ف�شاء ماليزي.   اأ باعتباره  كد من مالءمته  للتاأ

�أول ر�ئد ف�ضــاء 

ماليزي يحا�ضر 

ردنيــة« يف »الأ

العظام   يف  جراحة  املتخ�ش�ض  �ييشييكييور”   “
ببع�ض  الييقيييييام  كييانييت  الييرحييليية  مييهييميية  اأن  �يييشييياف  اأ

وتبلور  والدم  الكبد  �شرطانات  حول  الطبية  التجارب 

�شي�ض   تاأ يف  ياأمل  نه  اأ م�شيفا  والربوتينات  امليكروبات 

الف�شاء. لعلوم  اإ�شالمية  وكالة 

الدكتور  والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  بح�شور عميد 

التدري�شية  الهيئة  عيي�ييشيياء  اأ ميين  وجمع  ال�شمرة  رائييد 

والطلبة.

انطلقت يف اجلامعة  يف الثالث والع�شرين من كانون 

الثالث  اليابان الثقايف  ول فعاليات ون�شاطات مهرجان  الأ

اليابانييية  والوكالية  اليابان يف عميان  �شفارة  الذي نظمته 

اللغات  كلية  مييع  بالتعاون  جايكا”   “ الدوليي  للتعياون 

جنبية يف اجلامعة. الأ

يئ�شو  ال�شيد  عييمييان  يف  اليييييابيياين  ال�شفر  واأ�يييشييياد 

التي  اليابانية  ردنية  الأ العالقات  مب�شتوى  �شيدمتون�شي 

كان للجامعة دور يف تعزيزها وتطويرها.

الثقافة  ن�شر  يف  اجلامعة  دور  ال�شفر  ال�شيد  وثمن 

بتدري�ض  اجلامعة  اهتمام  اإىل  م�شرًا  الياباين  والييرتاث 

تعليمية  موؤ�ش�شة  اأول  اجلامعة  كانت  حيث  اليابانية  اللغة 

تدر�ض هذه اللغة العاملية يف مطلع عام 1993.

جنبية الدكتور  من جانبه اأعرب عميد كلية اللغات الأ

اأحمد جمدوبة عن تقديره لل�شفارة اليابانية يف عمان على 

الدعم الذي قدمته للجامعة وبخا�شة ملركز اللغات.

واأكد على اأهمية اإقامة مثل هذه الن�شاطات التي تتيح 

لطلبة اجلامعة من معرفة ح�شارة وتاريخ وتراث اليابان 

ردنية« �نطالق فعاليات مهرجان �ليابان �لثالث يف »�الأ

خالل حقب تاريخية خمتلفة.

وت�شمن املهرجان عر�ض اأفالم يابانية تعرف با�شم 

اإ�شافة  اليابانية  البوب  ثقافة  رموز  من  رمز  وهي  اينمي 

تقدمي  لفن  وعر�ض  القتالية  للفنون  عرو�ض  تقدمي  اإىل 

ال�شاي الياباين وعر�ض للمالب�ض التقليدية واإبراز لوحات 

فنية للخط الياباين.

ح�شر املهرجان عدد كبر من طلبة اجلامعة وجمع 

من اأبناء اجلالية اليابانية يف عمان.

ا�شتجابة للدعوة التي اأطلقها جاللة امللك عبداهلل 

يف  الزراعة  لتطوير  عاما  احلايل  العام  باعتبار  الثاين 

اجتماعًا  الزراعة يف اجلامعة  كلية  ردن عقد جمل�ض  الأ

اليماين  ع�شام  حممد  الدكتور  الكلية  عميد  برئا�شة 

يف  �شهام  لالإ الكفيلة  طيير  الأ ومناق�شة  بحث  خالله  مت 

. ال�شامية  امللكية  املبادرة  اإجناح هذه 

حاليًا  يعكف  املجل�ض  اإن  اليماين  الدكتور  وقييال   

وثيقة  اإعداد  تت�شمن  مدرو�شة  عمل  خطة  اإعداد  على 

كلية �لزر�عة ت�ضتجيب للدعوة 

�مللكية �ل�ضامية باعتبار �لعام �حلايل عامًا للزر�عة 
بتنفيذها  الكلية  قيام  ميكن  التي  املجالت  تبني  عامة 

واحليواين  النباتي  ب�شقيها  ردنية  الأ الزراعة  لتطوير 

كادميية باإعداد  ق�شام الكلية الأ اإ�شافة اإىل الطلب من اأ

مناق�شتها  ليتم  اإنتاجية  �شفة  ذات  بحثية  م�شاريع 

. املخت�شة  اجلهات  على  وعر�شها  واعتمادها 

كادميية على  ق�شام الأ   واأ�شاف اأن املجل�ض حث الأ

البحثي  للعمل  العام  طار  الإ لت�شكل  بحثية  برامج  تقدمي 

خالل الفرتة من ثالث اإىل خم�ض �شنوات قادمة .

الييدعييوة  هييمييييية  اأ اإىل  اليييييميياين  الييدكييتييور  �يييشيييار  واأ

الييدور  مو�شحًا  الييزراعييي  بالقطاع  للنهو�ض  امللكية 

دعم  يف   1973 عام  �شي�شها  تاأ منذ  الكلية  لعبته  الذي 

طالب   75٠٠ حييوايل  خييرجييت  حيث  الييزراعييي  املنتج 

وخريجة يف مرحلة  لف خريج  اأ من  اأكر  منهم  وطالبة 

البحثية  م�شاريعهم  غطت  بحيث  العليا  الدرا�شات 

بالواقع  املرتبطة  الييزراعييييية  التخ�ش�شات  خمتلف 

ردين . الأ

حما�صراً مظفر  �صيخ 

مهرجان ولليابان 
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الثاين  كانون  من  التا�شع  يف  اجلامعة  يف  اأقيم 

طباء  ردنية لأ اليوم العلمي ال�شاد�ض ع�شر للجمعية الأ

قيم  اأ الذي  مل  الأ ومعاجلة  املركزة  والعناية  التخدير 

. الطب يف اجلامعة  كلية  بالتعاون مع 

�يييشيييار نييائييب رئييييي�ييض اجلييامييعيية الييدكييتييور عبد  واأ

ون�شاطات  فعاليات  افتتح  اليييذي  الق�شاة  الييكييرمي 

يــوم علمــي طبــي فـي �جلـامعـــة

اهتمام  اإىل  رئي�ض اجلامعة  العلمي مندوبًا عن  اليوم 

والبحثية  العلمية  ن�شطة  الأ على  بالرتكيز  اجلامعة 

طباء  الأ بني  والتجارب  واملعلومات  اخلربات  لتبادل 

التعليم  م�شرة  على  ايجابيًا  لتنعك�ض  املتخ�ش�شني 

. الطبي يف اجلامعة 

للتعرف  هامة  فر�شة  يعد  العلمي  اليوم  اأن  وبني 

يف  والتكنولوجية  العلمية  امل�شتجدات  على  والطالع 

اجلامعة  حر�ض  موؤكدًا  النبيلة  ن�شانية  الإ املهنة  هذه 

الالزمة  مكانيات  بالإ الطب  كلية  م�شرة  دعم  على 

امل�شتويات  وحتقيق  املت�شارعة  الييتييطييورات  لتواكب 

وخدمة  والبحث  التعليم  ميادين  يف  العاملية  واملعاير 

. املجتمع 

ح�شام  الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  عييرب  اأ بييدوره 

التي  مييكييانيييييات  الإ على  للجامعة  تييقييديييره  عيين  فييرج 

اأن  اإىل  م�شرًا  العلمي  اليييييوم  هييذا  جنيياح  لإ وفرتها 

اجلمعية ت�شعى اإىل الرتقاء مبهنة الطب وبخا�شة يف 

والعناية  التخدير  ت�شمل  التي  الطبية  التخ�ش�شات 

مل . املركزة ومعاجلة الأ

يف  التخدير  ق�شم  رئي�ض  ا�شتعر�ض  جانبه  من 

وحماور  هييداف  اأ الغامن  �شبحي  الدكتور  الطب  كلية 

حول  حمييا�ييشييرات  عيين  ا�شتمل  الييذي  العلمي  اليييييوم 

اخلدمة  م�شتوى  وتطوير  للتخدير  احلديثة  الطرق 

للعناية  ما�شة  بحاجة  هم  الذين  للمر�شى  الطبية 

. امل�شت�شفيات  يف  املركزة 

ول  الأ كانون  من  الثالثني  يف  اجلامعة  كرمت 

املنتهية  داريييييية  الإ الييهيييييئيية  عيي�ييشيياء  اأ ميين  جمييمييوعيية 

اليي�ييشيين  بييلييوغييهييم  بيي�ييشييبييب  خييدميياتييهييم يف اجلييامييعيية 

نونية. لقا ا

دارييية  الإ ون  لل�شوؤ اجلامعة  رئي�ض  نائب  لقى  واأ

فيها  ثييميين  كلمة  الييزعييبييي  ب�شر  الييدكييتييور  واملييالييييية 

عملهم  طيلة  املكرمون  بذلها  التي  املخل�شة  اجلهود 

يف  �شاهمت  التي  اجلهود  بهذه  م�شيدًا  اجلامعة  يف 

عامًا   46 الي  خالل  يف  اجلامعة  م�شرة  وتطور  بناء 

ملا�شية.  ا

وتقدير  باعتزاز  تنظر  اجلامعة  ن  اأ �ييشيياف  واأ

لييلييعييطيياء املييتييميييييز اليييذي قييدمييه جييميييييع الييعييامييلييني يف 

اجلامعة.

واأكد الدكتور الزعبي اهتمام اجلامعة بالتوا�شل 

يف  مب�شاركتهم  اجلامعة  ترحيب  عن  معربًا  معهم 

التي  والجتماعية  والفكرية  الثقافية  الن�شاطات 

ردنية الأ

  تكرم جمموعة 

من موظـفيــها

العام.  مدار  على  اجلامعة  تنظمها 

يف  الب�شرية  امليييوارد  دائيييرة  مييدييير  كييد  اأ بيييدوره 

ار�شيده  اهتمام  خو  اأ احلكيم  عبد  ال�شيد  اجلامعة 

اجلييامييعيية  يف  الييعييامييلييني  بييجييميييييع  اجلييامييعيية  اإدارة 

انييتييهييجييتييهييا  ال�شنة احلميدة التي  اإىل  ميي�ييشييرًا 

بناء  يف  وائيييل  الأ اليييرواد  تكرمي  يف  اجلامعة  اإدارة 

اجلامعة  وتقدمها. 

بالعالقة  يتميز  اجلامعي  املجتمع  ن  اأ �شاف  واأ

تنعك�ض  والتي  اجلامعة  يف  العاملني  بني  يجابية  الإ

وتطورها.  اجلامعة  تقدم  يف  ايجابيًا 

عيييرب اليي�ييشيييييد حييامييد الييزغييول يف  ميين جييانييبييه اأ

دارة  لإ تقديره  عن  املكرمني  عن  نيابة  لقاها  اأ كلمة 

الييذي  التكرميي  احلفل  هييذا  اإقيياميية  على  اجلامعة 

عيي�ييشيياء  يييجيي�ييشييد املييعيياين الييكييرمييية لييلييتييوا�ييشييل بييني اأ

الواحدة.  اجلامعية  �شرة  الأ

عمداء  من  عدد  ح�شره  الذي  احلفل  نهاية  ويف 

دارييييية  الييكييليييييات ومييديييرو اليييوحيييدات واليييدوائييير الإ

�ييشييلييم الييدكييتييور الييزعييبييي اليي�ييشييهييادات الييتييقييديييرييية 

حياتهم  يف  والنجاح  التوفيق  لهم  ومتنى  للمكرمني 

. مل�شتقبلية ا

العلمية يام  الأ وتتواىل 

بالعطاء يليق  وداع 
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مناق�شة  اجلامعة  يف  التمري�ض  كلية  يف  جرت 

واملقدمة من  التمري�ض  علوم  دكتوراه يف  ر�شالة  ول  اأ

: بعنوان  عبيدات  حممود  هالة  الباحثة 

غر  كيياإجييراء  الييرحييمييييية  الييو�ييشييعييييية  “فييعييالييييية 
ثناء  اأ مل  لالأ التوترية  ال�شتجابة  تخفيف  يف  دوائي 

ردنيييييني  الأ طييفييال  الأ عند  الكعب  ميين  الييدم  �شحب 

لفت جلنة مناق�شة الر�شالة من امل�شرف  اخلدج” وتاأ

الدكتورة  اإنعام  التمري�ض  كلية  عميدة  الرئي�شي 

�شتاذ  الأ الر�شالة  على  امليي�ييشييارك  وامليي�ييشييرف  خلف 

ينغ  بييريييجييهييام  جييامييعيية  ميين  كلي�شرت  لييني  الييدكييتييور 

من  املييكييونيية  املناق�شة  جليينيية  عيي�ييشيياء  واأ مييريييكييييية  الأ

ردنية « �أول ر�ضالة دكتور�ه يف �لتمري�س يف » �الأ
كلية  احلييديييدي/عييميييييد  ميينييى  الييدكييتييورة  �ييشييتيياذة  الأ

يف  الييرتبييوييية  الييعييلييوم  �ييشييتيياذة  واأ العليا  الييدرا�ييشييات 

عوي�ض/  روى  اأ والدكتور  اخلا�شة،  الرتبية  تخ�ش�ض 

�شتاذ  واأ فيالدلفيا  جامعة  يف  التمري�ض  كلية  عميد 

والدكتورة   ، امل�شارك  والطفولة  مومة  الأ متري�ض  يف 

ال�شريري  التمري�ض  ق�شم  رئي�ض   / مغلي  و  اأ فتحية 

 ، امليي�ييشييارك  الييتييمييرييي�ييض  ون  �ييشييوؤ اإدارة  يف  �ييشييتيياذ  واأ

طييفييال  الأ �شعبة  رئي�ض  بيييدران/  اإميييان  والييدكييتييورة 

امل�شارك. طفال  الأ طب  �شتاذ  واأ الولدة  حديثي 

 وبناًء على تو�شية جلنة املناق�شة مت منح الباحثة 

التمري�ض.  علوم  يف  الدكتوراه  درجة  عبيدات 

جييياءت فييكييرة اإنيي�ييشيياء بييرنييامييج الييدكييتييوراه يف 

اخلام�ض  العاملي  املييوؤمتيير  انعقاد  خييالل  التمري�ض 

طاولة  عقدت  حيث   ،٢٠٠1 عييام  التمري�ض  لكلية 

فكرة  ملناق�شة  الييوطيينييي  امليي�ييشييتييوى  عييلييى  م�شتديرة 

طييلييق بييرنييامييج الييدكييتييوراه يف  اإنيي�ييشيياء الييربنييامييج. واأ

جائزة  على  الكلية  وح�شلت   ،٢٠٠5 عام  التمري�ض 

علمًا  الربنامج،  للتميز عن هذا  مر احل�شن  الأ �شمو 

هذا  يف  ويدر�ض   .37 الربنامج  يف  الطلبة  عدد  ن  باأ

اإىل  اإ�شافة  خمتلفة  جامعات  من  �شاتذة  اأ الربنامج 

دولية  لتفاقيات  وفقًا  عاملية  جامعات  من  �شاتذة  اأ

ن. ال�شاأ بهذا  اجلامعة  عقدتها 

اجلامعة  يف  مركز  ال�شت�شارات  يف  اختتمت 

من  لعدد  املركز  نظمها  التدريبية  الييدورة  عمال  اأ

ثيير  الأ تقييم  حييول  الييعييراقيييييني  املحليني  ولييني  امليي�ييشييوؤ

�ختتـام دورة لعـدد 

من �مل�ضـوؤوليـن �لعـر�قيني فـي جمـال �لبيئـة 

منائي  الإ املتحدة  مم  برنامج  الأ مع  بالتعاون  البيئي 

عمان. يف 

اإن  حناينة  با�شل  الدكتور  املركز  مدير   وقال 

ت�شمن  يييام  اأ خم�شة  ا�شتمر  الييذي  الييدورة  برنامج 

املوارد  كتنظيم  البيئة  جمال  يف  حما�شرات  اإلقاء 

الت�شريعات  و  عليها  املحافظة  كيفية  و  الطبيعية 

امليييوا�يييشيييفيييات  و  اجيييييل ذليييييك  ميييين  اليييتيييي و�يييشيييعيييت 

فائدتها. ومدى  البيئة  جمال  يف  القيا�شية  العاملية 

�شمن  تيينييدرج  اليييدورة  هييذه  عقد  ن  اأ �ييشيياف  اأ و 

املحلية  �ش�شات  املوؤ مع  التعاون  يف  املركز  اهتمامات 

يف  العلمية  اخليييربات  ميين  لييال�ييشييتييفييادة  الييعييربييييية  و 

حمليني  خمططني  م�شاركة  اإىل  ميي�ييشييرًا  اجلييامييعيية 

العراقي  يف  البيئة  وزارة  و  املحافظات  من  عدد  يف 

 . ل�شقيق ا

اإطار اتفاقية وقعت  تي عقد هذه الدورة يف  ياأ و 

بهدف  منائي  الإ املتحدة  مم  الأ برنامج  و  املركز  بني 

مناطق  يف  للعمل  البيئة  جمال  يف  ولني  م�شوؤ هيل  تاأ

العراق  يف  البيئية  التنمية  برنامج  �شمن  م�شتهدفة 

. ل�شقيق ا

ندية الطالبية يف عمادة �شوؤون الطلبة  نظمت الأ

ردنية  الأ اخلرية  الهيئة  مع  وبالتن�شيق  اجلامعة  يف 

قطاع  يف  هلنا  لأ عينية  م�شاعدات  حملة  الها�شمية 

. غزة 

عبد  ب�شار  الدكتور  الطلبة  �شوؤون  عميد  وذكيير 

يف  �شقاء  الأ دعم  اإىل  تهدف  احلملة  هذه  اأن  الهادي 

ردنيـــــة  الأ

تنظم حملة 

طرود لغـزة

ال�شر�شة  الهجمة  ثر  اأ معاناتهم  من  والتخفيف  غزة 

عليهم. اجلائر  �شرائيلي  الإ والعدوان 

احلملة  هذه  اأن  الهادي  عبد  الدكتور  واأ�شاف 

طلبة  جمعها  عييلييى  ا�ييشييرف  الييتييي  امليي�ييشيياعييدات  ميين 

 ٢3٠ على  ا�شتملت  اجلامعة  يف  الطالبية  نييدييية  الأ

17 مادة غذائية. طردًا يحتوي كل طرد على 

حدود بال  عطاء  ردنية«  »الأ
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العامة  يف  العالقات  و  عييالم  الإ عن  دائرة  �شدر 

الفخرية  الييدكييتييوراه  درجييييات  يييوثييق  كتيب  اجلييامييعيية 

الدول  قييادة  و  زعماء  من  لعدد  اجلامعة  منحتها  التي 

و�شخ�شيات عربية و عاملية لعبت دورا اأ�شا�شيًا يف ن�شر 

ن�شانية .  املعرفة الإ

من  �شفحة   5٢ يف  يقع  اليييذي  الكتيب  ويت�شمن 

احلجم املتو�شط ن�شو�ض براءات منح درجة الدكتوراه 

اإ�شافة اإىل �شور ملرا�شم ت�شليم ال�شهادات خالل الفرتة 

ما بني عام 1965م و عام ٢٠٠8م .

و فيما يلي ابرز احلائزين على هذه  الدرجات الفخرية. 

جاللة املغفور له امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل 

داب 1965/4/17م . ثراه الدكتوراه الفخرية يف الآ

الدكتوراه  هافيل  درجة  فا�شالف  الرئي�ض  فخامة 

داب 1997/9/14م.  الفخرية يف الآ

جمهورية  رئي�ض  نائب  ت�شان  لني  الدكتور  فخامة 

ال�شني درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم الجتماعية 

1998/٢/٢3م.

ال�شامي  امليينييدوب  اأوغيياتييا  �شادكو  ال�شيدة  �شعادة 

مم املييتييحييدة ليي�ييشييوؤون الييالجييئييني درجييية الييدكييتييوراه  ليييالأ

الفخرية يف العلوم ال�شيا�شية ٢٠٠8/5/8م. 

درجة  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�شيا�شية ٢٠٠1/7/5.

ردنية« ت�ضدر جملد درجات �لدكتور�ه  » عالقات �الأ

�لفخرية �ملمنوحة من »1965م - 2008م«

اأ�شتاذ  نيف   – ماك�ض  مانفرد  الدكتور  �شتاذ  الأ

القت�شاد وعامل ونائب رئي�ض اجلامعة ت�شيلي اجلنوبية 

درجة الدكتوراه الفخرية يف القت�شاد ٢٠٠3/1/6م.

ميينيياء درجيية  مييير رعييد بيين زييييد  كبر الأ �شمو الأ

الدكتوراه الفخرية يف الرتبية اخلا�شة ٢٠٠6/٢/19م.

كرمية  تييورن  �شرين  �شاكري  ماها  مييرة  الأ �شمو 

ثار  جاللة ملك تايالند درجة الدكتوراه الفخرية يف الآ

٢٠٠6/4/18م.

الدرا�شات  اأ�شتاذ  احلليم  عبد  حممد  �ييشييتيياذ  الأ

فريقية بجامعة  �شالمية بكلية الدرا�شات ال�شرقية والإ الإ

�شالمية  لندن درجة الدكتوراه الفخرية يف الدرا�شات الإ

٢٠٠6/6/1م.

جمهورية  رئي�ض  علييف  اإلييهييام  ال�شيد  فخامة 

اأذربيجان درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم ال�شيا�شية 

٢٠٠7/7/٢9م.

الييدكييتييوراه  درجييية  اهلل  العبد  رانيييييا  امللكة  جييالليية 

الفخرية يف العلوم الرتبوية ٢٠٠8/3/3٠م.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد القا�شمي 

ال�شارقة  اإمييارة  حاكم  لالحتاد/  على  الأ املجل�ض  ع�شو 

دارة ٢٠٠8/5/5م. درجة الدكتوراه الفخرية يف الإ

العاملية  للتنمية  التعلم  �شبكة  مييركييز  يف  جييرى 

طلبة  بني  بعد  عن  تلفزيوين  حييوار  اجلامعة  يف  ثيير  اأ

املر�شد  مدير  يدر�شها  التي  الييدويل  قت�شاد  الإ مييادة 

و  عو�ض  طالب  الدكتور  عمال  الأ كلية  يف  القت�شادي 

التنمية  و  للتجارة  الييدولييييية  املنظمة  يف  دويل  خبر 

نكادا يف جنيف.  الدولية الإ

املنظمة  و بحث تقرير  ومت خالل احلوار مناق�شة 

لعام  قت�شادية  الإ التنمية  و  التجارة  حييول  الدولية 

هامة  ق�شايا  املعلومات حول  تبادل  اإىل  اإ�شافة   ٢٠٠8

منها �شيا�شات اأ�شعار الفوائد و اأ�شعار ال�شرف للدول 

و  املحلي  الدخيييار  ثيير  تيياأ و  احلييجييم  �شغرة  النامية 

الدولية. املالية  التدفقات 

هذا  اإقيياميية  اأهمية  اإىل  الييدكييتييورعييو�ييض  �ييشييار  اأ و 

كلية  طلبة  بييني  التفاعل  فيير�ييض  يييوفيير  اليييذي  احليييوار 

ندوة تلفزيونية بني طلبة �جلامعة وخبري من جنيف

امل�شتوى  على  متخ�ش�شني  ماليني  وخييرباء  عييمييال  الأ

العلمية  خرباتهم  و  معلوماتهم  زيييادة  بهدف  العاملي 

والعملية.

الت�شال  خدمة  يوفر  ثيير  اأ مركز  اأن  اإىل  ي�شار 

�شبكة  من  جييزء  وهييو  ال�شطناعية  قييمييار  الأ بوا�شطة 

التعلم للتنمية العاملية التي تغطي القارات اخلم�ض .
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الت�شميــم واالخــراج الفـني

ردنية مطبعة اجلامعـة االأ

الييثيياين  عييبييد اهلل  امليييليييك  كييلييييية  عييميييييد  اطيييليييع 

فييواز  الدكتور  اجلامعة  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 

التطورات  على  اجلمارك  دائييرة  من  وفييدًا  الزغول 

النه�شة  يف  ودورهييا  الكلية  �شهدتها  التي  العلمية 

و تكنولوجيا  و بخا�شة يف تخ�ش�شات نظم  التعليمية 

املختلفة. احلا�شوبية  الربامج  و  املعلومات 

واخلطط  الربامج  الزغول  الدكتور  وا�شتعر�ض 

اجلامعة  لطلبة  الكلية  تقدمها  الييتييي  الييدرا�ييشييييية 

وفد من د�ئرة �جلمارك يزور كلية �مللك عبد �لله �لثاين 

ردنيــة« لتكنولوجيا �ملعلومات يف » �الأ
القطاعات  كافة  بخدمة  الكلية  اهتمام  مو�شحًا 

اإمييكييانييييياتييهييا  تييطييوييير  اإىل  تيي�ييشييعييى  الييتييي  ردنييييييية  الأ

احلا�شوبية.

الفي�شل  كادميية  لأ التنفيذي  املدير  قدم  بدوره 

حول  وافيًا  �شرحًا  ال�شرايره  با�شم  الدكتور  العاملية 

من  يعد  الذي  اللكرتونية  احلكومة  دبلوم  برنامج 

املوظفني  داء  واأ كفاءة  تطوير  يف  الهامة  الييربامييج 

احلكومية. والدوائر  جهزة  الأ يف  العاملني 

بالتعاون  ينفذ  اليييذي  الييربنييامييج  ن  اأ �ييشيياف  واأ

مريكية  الأ وهييايييو  اأ وجامعة  ردنييييية  الأ اجلامعة  مييع 

ومنظمات  �ش�شات  موؤ يف  الدار�شني  من  عددًا  ي�شم 

حكومية. وغر  حكومية 

لكرتونية  الإ احلييكييوميية  مفهوم  ن  اأ اإىل  �ييشييار  واأ

قيود  دون  املعلومات  تنقل  حرية  تتيح  واإمكانياتها 

لكرتونية  الإ ال�شبكة  عرب  ن�شرها  اإمكانية  مع  مادية 

للمواطن.  ال�شرورية  اخلدمات  لتقدمي  »النرتنت« 

همية  اأ ع�شكريون  وخييرباء  كييادمييييييون  اأ كييد  اأ

على  �شرائيلي  الإ الييعييدوان  نتائج  ودرا�ييشيية  بحث 

حييييدث خيي�ييشييائيير فيييادحييية يف  قييطيياع غيييزة الييييذي اأ

العزل  املدنيني  بني  واملمتلكات  الب�شرية  رواح  الأ

حتقيق  يف  متييامييًا  ف�شلت  اإ�ييشييرائيييييل  ن  اأ كييدييين  مييوؤ

هدافها. اأ

املركز  نظمها  التي  الندوة  خالل  ذلك  جاء 

ع�شر  التا�شع  يف  اجلامعة  يف  �شالمي  الإ الثقايف 

�حلـرب 

�ضر�ئيليـة  �الإ

على غـزة

وتد�عياتها 

ندوة يف

ردنـيــــة«  »الأ

�شرائيلية  الإ احلرب   « بعنوان  الثاين  كانون  من 

الدكتور  مب�شاركة  وتداعياتها«  بعادها  اأ غزة  على 

واللواء  نوفل  حمد  اأ والدكتور  م�شاحله  حممد 

حممد  املتقاعد  واللواء  احلديد  مو�شى  املتقاعد 

املركز  مدير  م�شاعد  دارهيييا  واأ العبادي  مو�شى 

املجايل. اهلل  عبد  الدكتور 

ال�شراع  الندوة مراحل  امل�شاركون يف  وتناول 

 1948 عام  حرب  من  بييدءًا  �شرائيلي  الإ العربي 

الع�شكرية  ليية  الآ �شنتها  التي  املعركة  هييذه  حتى 

ا�شتخدام  مو�شحني  غزة  قطاع  على  �شرائيلية  الإ

القطاع  �شكان  من  املدنيني  �شد  املفرطة  القوة 

خالقية. والأ املنطقية  املربرات  اإىل  تفتقر  والتي 

احلقيقية  �ييشييبيياب  الأ اإىل  امل�شاركون  �ييشييار  واأ

اإ�شرائيل  �شورة  ترميم  ومنها  غزة  على  للعدوان 

 ٢٠٠6 �شيف  لبنان  على  احلييرب  يف  ف�شلها  بعد 

املنطقة  دول  بني  حقيقية  قوة  اإ�شرائيل  ولتبقى 

اإ�شرائيلني. وقادة  نخب  بني  انتخابية  غرا�ض  ولأ

برز نتائج  اأ ن من  اأ كد امل�شاركون يف الندوة  واأ

يف  فاعلة  عام  ي  راأ قوة  ظهور  غزة  على  العدوان 

خالل  من  العامل  دول  معظم  ويف  العربي  ال�شارع 

واجلرائم  الييعييدوان  واإدانيية  والحتجاج  التنديد 

القطاع. بحق  �شرائيلية  الإ اجلرائم 

اليينييدوة عييلييى �ييشييرورة  وحييث امليي�ييشيياركييون يف 

مواجهة  اإزاء  امليي�ييشييرتك  الييعييربييي  الييعييمييل  تفعيل 

اإىل  الفل�شطينيني  ودعوة  ال�شهيونية  املخططات 

الراهنة. الظروف  هذه  ظل  يف  الوطنية  الوحدة 

�صرائيلي الأ العدوان  ابعاد  يحللون  منتدون 


