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�شاركت اجلامعة يف ال�شابع ع�شر من �شباط اأبناء 

قائد  ميالد  بعيد  الحتفال  الواحدة  ردنية  الأ �شرة  الأ

الوطن جاللة امللك عبد اهلل الثاين حيث اأعدت عمادة 

�شوؤون الطلبة برناجمًا �شاماًل لالحتفال بهذه املنا�شبة 

ردنني.  الغالية على نفو�س جميع الأ

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وافتتح 

الذي  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  مبادرات  معر�س 

امللكية  الطبية  للخدمات  خا�س  جناح  على  ا�شتمل 

ن�شاين الذي تقوم به يف تقدمي اخلدمات  واأبرز الدور الإ

ردن وخارجه . الطبية وال�شحية داخل الأ

مف�شل  �شـرح  اإىل  الكـــركي  الــدكــتــور  وا�شتمع 

املهمات  حول  اخلزاعلة  نواف  الدكتور  العقيد  قدمه 

التي تقوم بها  الدولية  ال�شالم  ن�شانية وقوات حفظ  الإ

يحتــل  ردن  الأ اأن  اإىل  اأ�شار  حيث  الطبــية  اخلدمات 

دول م�شاهمة  ع�شر  اأكـــر  بــني  مــن  الــرابــع  الــرتــيــب 

الدولية  ال�شالم  حفــــظ  قــوات  يف  الب�شرية  بالقوى 

مم املتحدة . التابعة لالأ

 وبني الدكتور اخلزاعلة اأن اخلدمات الطبية وباأمر 

لعالج  ميدانية  م�شت�شفيات  اأقــامــت  امللك  جاللة  من 

كــوارث  ت�شهد  ومناطق  ال�شراع  مناطق  يف  امل�شابني 

طبيعية مو�شحًا اأنه مت تنفيذ مهمات طبية خارجية يف 

٢4 دولة عربية واإ�شالمية واأجنبية .
... تتمة اخلرب �ص 5

اجلـامعـــة حتتفـــل بعـيــــد ميـــــالد جــــاللة امللـــــك

من  والع�شرين  ال�شاد�س  يف  اجلامعة  منحت 

زويــل  ح�شن  حــمــد  اأ الكبري  الــعــربــي  الــعــامل  �شباط 

اجلــامعــــة حتتفي مبنـح العــامل العــربي زويــل 
داب والعلـــــــوم درجــــــــة الدكتـــــوراه الفخـــــرية يف الآ

واحلائز  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  يف  �شتاذ  الأ

ـــة  1999درج عــام  الكيمياء  يف  نــوبــل  جــائــزة  عــلــى 

والعلوم. داب  الآ يف  الفخرية  الدكتوراه 

... تتمة اخلرب �ص 2
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ن�س  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وتال   

اجلامعة  عمداء  جمل�س  قرر  التي  الدرجة  منح  بــراءة 

للدكتور  منحها  اجلامعة  رئي�س  من  تن�شيب  على  وبناء 

زويل يف احتفال كبري اأقيم يف مدرج احل�شن بن طالل 

يف اجلامعة.

وفيما يلي الن�س الكامل لرباءة منح الدرجة:-

منح  )نظام  املادة )4/ب( من  ن�س  اإىل  ا�شتنادا 

يف  وال�شهادات  الفخرية  والدرجات  العلمية  الدرجات 

الدكتور  �شتاذ  الأ تن�شيب  وبناء على  ردنية(  الأ اجلامعة 

رئي�س اجلامعة: 

وحيث اإّن  الدكتور اأحمد ح�شن زويل قد حقق ريادة 

يزيد  ما  وَن�شَر  والفيزياء،  الكيمياء  جمايل  يف  ومتّيزًا 

الكتب  من  وعددًا  متّميزة  علّمية  مقالٍة  على خم�شمائة 

القّيمة يف هذين املجالني.

الدكتور زويل ن�شر 

مايزيد على خم�شمائة 

مقالة وعددًا من الكتب 

يف الكيمياء والفيزياء

العلمية  �شريته  يف  متمّيزًا  زويل  الدكتور  كان  وملّا 

اإن�شاء  على  العمل  ويف  وبــاحــثــًا،  وحمــا�ــشــرًا  اأ�ــشــتــاذًا 

املوؤ�ش�شات التعليمية والبحثية، وتبواأ العديد من املنا�شب 

كرا�شي  من  عــددًا  و�شغل  املهمة،  ــة  داري والإ كادميية  الأ

ّول اأ�شتاذًا  �شتاذية، وي�شغل حاليًا مقعد لْيَن�َسْ بولْنج الأ الأ

مراكز  ن  الآ ويدير  الفيزياء،  يف  واأ�شتاذًا  الكيمياء  يف 

البيولوجيا الفيزيائية لعلوم العمليات متناهية ال�شرعة 

العلوم  خمترب  نف�شه  الوقت  يف  يدير  كما  وتقاناتها، 

يف  مريكية  الأ القومية  العلوم  ملوؤ�ش�شة  التابع  اجلزيئية 

التقني يف با�شادينا/ كاليفورنيا، وما  معهد كاليفورنيا 

لذلك كله من اأثر يف العلم وطلبته املتميزين. 

ح�شل الدكتور زويل على 

العديد من الدرجات االكادميية 

و�شهادات الدكتواره

 والدكتوراه الفخرية

الدرجات  من  العديد  مبنحه  ُكّرَم   قد  اإّنــه  وحيث 

الفخرية  والدكتوراه  الدكتوراه  و�شهادات  كادميية  الأ

على  مرموقة  جامعات  مــن  والبحثية  العلمية  واملــنــح 

الــدوِل  اجلــوائــِز كما جــرى تكرميه من عــدد كبري من 

الدوليِة  واجلامعاِت  واملوؤ�ش�شاِت  العلمية  واجلمعيات 

امللك  جائزة  عليها:  ح�شل  التي  اجلوائز  بني  ومــن   ،

في�شل الدولية يف العلوم، وو�شام ال�شتحقاق امل�شري، 

القومية  العلوم  موؤ�ش�شة  وجائزة  العظيم،  النيل  وو�شام 

بداع العلمي اخلاّلق.  مريكية لالإ الأ

الفخرية يف  الدكتوراه  وملّا كان قد ح�شل على درجات 

عدٍد  من  والقانون  داب  والآ والفل�شفة  والطب  العلوم 

العامل،  اأنحاِء  العريقة يف خمتلِف  اجلامعاٍت  كبرٍي من 

امللكية  كادميية  الأ يف  فاعاًل  ع�شوًا  انتخابه  جرى  كما 

كبرٍي  لعدٍد  اإ�شافًة  نوبل،  املعنية مبنح جوائز  ال�شويدية 

من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات العلمية الدولية املرموقة.

على  ال�شديدِة  غريته  زويل  للدكتور  ي�شّجُل   ّنــه  ولأ

تنمية  اإىل  ودعــوُتــه  العربي،  العامل  يف  العلوم  تطوير 

ِة التي من �شاأنها َحْفز الباحثنَي للو�شوِل  الثقافِة العلميَّ

مكاناَت  والإ الفر�َس  وايالئِهم  املعرفة،  من  املزيِد  اىل 

ودفِع  الكامنة،  طاقاِتِهم  تفعيِل  على  ِهم  وَحثِّ الالزمة، 

ِهَمِم ال�شباِب العربي نحو املزيِد من العمِل والإجناز.

ي�شجل للدكتور زويل غريتة 

ال�شديدة على تطوير العلوم 

يف العامل العربي

الكبري،  زويــل  الدكتور  بــدور  واعــرافــا  كله  لذلك 

ل�شخ�شه  تقديرها  عن  ردنية  الأ اجلامعة  من  وتعبريا 

واإ�شهاماته  الرفيعة  الدولية  العلمية  ومكانته  الكرمي 

اآفاقها  وك�شِف  اأغواِرها  و�َشرْبِ  العلوم  ِم  َتَقدُّ يف  ِة  الـَفذَّ

قليمية والدولية، كما ُمنح جوائز  امل�شتويات املحلية والإ

ومعرفية  علمية  مراكز  ت�شمية  ومتت   تقديرية،  دولية 

با�شمه تقديرًا حل�شوره ومكانته. 

متت ت�شمية مراكز علمية 

ومعرفية عاملية  با�شمه 

 ومِلا للدكتور زويل من ن�شاطات مهنية متتد اإىل رئا�شة 

حترير املجالت والكتب العلمية وع�شوية اللجان املنظمة 

للموؤمترات الوطنية والدولية، ومِلا �ُشّجَل له من باع طويل 

يف الخراع، واإ�شهامات يف التعليم وم�شاركة يف البحث 

وحل�شوره  م�شكالت،  من  العامل  يواجه  ملا  حلول  عن 

و�شناعة  احلــ�ــشــارات  بــني  العاملي  احلـــوار  يف  الــبــارز 

التاريخ من خالل روؤية عاملية اإن�شانية. 

الكيمياء عام  نوبل يف  اإنه حاز على جائزة  وحيث 

الِفْمتو  علِم  جماِل  يف  الرائدة  لبتكاراته  نظرًا   1999

الذرات  متابعة حركة  املخت�شني  للباحثني  اأتاحت  التي 

عدٍد  تغيري  اإىل  اأدى  اأمــٌر  وهو  اجلزيئات،  يف  املنفردة 

�شاأنها  من  والتي  املادة  بدينامية  املتعلقة  املفاهيم  من 

يف  املذهلة  العلمية  التطورات  من  املزيد  اإىل  الو�شول 

ن اهتماماته البحثية  ميادين التقانة وعلوم احلياة. ولأ

وعلم  واحلياتية  والفيزيائية  الكيميائية  العلوم  ت�شمل 

متابعة حركات اجلزيئات ذات الُبْنياِت املعقدة وتقاناتها 

با�شتخدام تقنيات امَلْيِز الذري يف املكاِن والزماِن معًا، 

والتي من �شاأنها و�شُع قاعدٍة اأ�شا�ٍس حلقٍل جديٍد متميٍز 

ربعة.  بعاِد الأ يف العلوم ُيدعى بديناميكا الُبْنياِت يف الأ

وحيث اإن الدكتور زويل حا�شٌل على عدٍد كبري من 

حلظـــــة �لتقـــدير �أردنيـــــــة
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التكرمي من جامعة عريقة  ولرئي�س اجلامعة على هذا 

مل يف  موؤكدا اأن هذه املنا�شبة يجب اأن حتفز وتبعث الأ

بداع. النه�شة والتقدم و الإ

ال�شيا�شية  اأن عامل اليوم ملئ بالتحديات  واأ�شاف 

على  موؤكدا  املعرفة  و  العلم  ع�شر  هو  القت�شادية  و 

حتقيق  بهدف  املختلفة  العلوم  على   الركيز  �شرورة 

التكامل القت�شادي و تطوير الو�شع ال�شيا�شي واحرام 

الدول لبع�شها.

دعا الدكتور زويل اإىل تبني 

اإ�شرتاتيجية وا�شحة لدعم 

البحث العلمي يعتمد على العدل 

و احلرية وبناءالقاعدة العلمية 

وهيكلة الثقافة العربية  

يف  املو�شولة  وجهوده  العالية  ولهتماماته  امل�شتقبلية، 

دفِع َعَجلِة تطويِر العلوم يف عاملنا العربّي، و�َشْحِذ ِهَمِم 

ال�شباِب العربيِّ وتنويِرِهم نحو املزيِد من العمِل اجلادِّ 

للبحث  ومتابعتهم  العلم  جمــالت  يف  خا�شة  والهادف 

والدرا�شات العليا يف مراكزه املتميزة يف العامل.

العالمة  منح  اجلامعة  يف  الــعــمــداء  جمل�س  قــرر 

الدكتوراه  درجــة  زويــل  ح�شن  اأحمد  الدكتور  �شتاذ  الأ

داب والعلوم. الفخرية يف الآ

» وبناًء على ال�شالحيات املخّولة يل، فاإنني اأمنح 

الفخرية  الدكتوراه  درجة  زويل  اأحمد  الدكتور  �شتاذ  الأ

داب والعلوم«. يف الآ

واألقى الدكتور زويل كلمة يف احلفل  اأعرب فيها عن 

اأمناء اجلامعة  واأع�شاء جمل�س  لرئي�س  وتقديره  �شكره 

التي تعتمد على التعليم و املعرفة اجليدة.

واأعرب الدكتور الكركي عقب اإجراء مرا�شم منح 

الدرجة عن �شعادته بهذه املنا�شبة م�شيدًا بالإجنازات 

م�شريته  طيلة  ـــل  زوي ــعــامل  ال حققها  الــتــي  العلمية 

العلمية.

اجلامعة  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  الحتفال  ح�شر 

�شبق  الأ ــوزراء  ال ورئي�س  اللوزي  اأحمد  ال�شتاذ  دولــة 

ال�شابقني  الــوزراء  من  وعــدد  بــدران  عدنان  الدكتور 

�شعود  اآل  الرحمن  عبد  بنت  اجلوهرة  مــرية  الأ و�شمو 

ال�شعودية  الــرحــمــن  عبد  بنت  نـــوره  جامعة  رئي�شة 

يف  امل�شري  وال�شفري  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  واأع�شاء 

ونــواب  ردنــيــة  الأ اجلامعات  روؤ�ــشــاء  من  وعــدد  عمان 

يف  امل�شوؤولني  وكبار  الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئي�س 

اجلامعة.

اكد العامل العربي الدكتور احمد ح�شن زويل احلائز 

ال�شعف  ان   1999 للعام  الكيمياء  يف  نوبل  جائزة  على 

العلمي وال�شعف القت�شادي ا�شا�س �شعف ال�شعوب وان 

قوة املعرفة من قوة التعليم والبحث العلمي.

وقال الدكتور زويل يف حوار مفتوح نظمته اجلامعة 

واحلكم  املعرفة  ان  �شباط  من  والع�شرين  اخلام�س  يف 

العربية  المة  على  وان  والتطور  للتقدم  ا�ش�س  الر�شيد 

املقبلة  الفرة  خالل  التحديات  من  العديد  تواجه  ان 

للنجاح يف ك�شر ا�شباب تخلفها عن العامل املتقدم منها 

البعد  يف  وحتديات  والتكنولوجية  العلمية  التحديات 

الن�شاين مثل المرا�س وغريها.

يف  تنح�شر  العربية  المة  �شعف  ا�شباب  ان  وبني 

زويل:ال�ضعــف العلمـــي 

والقت�ضـــادي ا�ضــا�س �ضعـــف ال�ضعــــوب

القت�شادي  و�شعفها  العلمي  النتاج  يف  قوتها  �شعف 

وال�شيا�شي، منتقدا توجه اهتمام ال�شعوب العربية نحو 

خالل  من  والثقافة  العلم  اىل  ال�شعي  من  بدل  الرفيه 

�شيوع ا�شتخدام تكنولوجيا املعرفة.

وا�شار اىل انه لميكن لدولة ان تتقدم وتتطور بدون 

الهتمام بالبحث العلمي والتعليم، مو�شحا ان م�شوؤولية 

مة وتنمية الوعي لدى ال�شعوب العربية تقع  النهو�س بالأ

على عاتق العلماء واملثقفني.

يتطلب  بالمة  النهو�س  ان  زويل  الدكتور  واو�شح 

رفع �شاأن العلماء والباحثني وحتديد ا�شراتيجية قومية 

للمرحلة املقبلة واطالق حرية الفكر والبداع، موؤكدا ان 

قوة ال�شعوب يف قوة معرفتها يف البحث العلمي والتعليم 

الــراأى  وحــريــة  الجتماعي  والــعــدل  الر�شيد  واحلــكــم 

والتعبري وا�شتغالل املوارد الطبيعية.

ح�شول  ان  قــال  نوبل  جائزة  على  ح�شوله  وعــن 

علمية  قاعدة  لبناء  فر�شة  يعد  اجلــائــزة  على  عربي 

امينة تنه�س بالمة العربية.

ي�شهده  الذي  والتكنولوجي  العلمي  الت�شارع  وحول 

العامل اورد الدكتور زويل امثلة ا�شار فيها اىل ان العلماء 

دراك والوعي داخل  يحاولون ال�شيطرة على عمليات الإ

املري�س  وعــالج  اخلاليا  على  وال�شيطرة  ن�شان  الإ مخ 

امل�شابة  للخلية  العالج  تو�شيل  منها  متطورة  باأ�شاليب 

وحتديد نوع املر�س.

خالد  الــدكــتــور  اجلــامــعــة  رئي�س  ــال  ق جانبه  مــن 

اجيال  بني  وجاحد  جامد  بني  واقــفــون  »اننا  الكركي 

ودعــاة  اخلــوف  حرا�س  وبــني  خمتلفة  روؤى  لها  جديدة 

احلرية  ت�شتد  النور  وبني  الظلمة  بني  واخلــراب  العنف 

املمكن  عــنــا  فيغيب  الــعــتــم  وي�شتد  الــطــريــق  وت�شيع 

وامل�شتحيل«.

للدكتور  تقدمية  خالل  الكركي  الدكتور  وت�شاءل 

التاريخ  حركة  خــارج  نظل  ان  قدرنا  »هل  زويــل  احمد 

وعلى هام�س الفعل الن�شاين.

وهل حرام علينا احللم بوليات عربية متحدة.

وهل من نه�شة عربية �شاملة«.

ودعا الدكتور  الكركي الكادمييني اىل اخذ دورهم 

يف احلكمة والعقل وان ي�شعد املثقفون من بوؤ�شهم اىل 

واجب تعليم احلرية للم�شطهدين.

زويل  احمد  الدكتور  العربي  العامل  ان  اإىل  ي�شار 

كيميائي من ا�شل م�شري ح�شل على جائزة نوبل عام 

عبارة  وهي  ثانية«  »للفيمتو  اكت�شافه  على  بناًء   1999

عن طريقة لت�شوير التفاعالت الكيميائية التي حتدث 

غري  بطريقة  الكيميائي  التفاعل  عند  الـــذرة  داخــل 

م�شبوقة وبوقت زمني اأقل من الثانية.

�لعامل زويل يتحدث للح�ضور
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وقع رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي و�شمو 

جامعة  رئي�شة  �شعود  األ  فهد  بنت  اجلوهرة  مرية  الأ

العربية  اململكة  يف  الرحمن  عبد  بنت  نورة  مــرية  الأ

من  والــعــ�ــشــريــن  اخلــامــ�ــس  يف  ال�شقيقة  الــ�ــشــعــوديــة 

العلمي  للتعاون  �شا�شا  اأ لتكون  تفاهم  مذكرة  �شباط 

البحثي بني اجلامعتني. و  الثقايف  و 

اأع�شاء  تبادل زيارات  بنود املذكرة على   وتن�س 

املتوافرة  اخلــربات  من  لال�شتفادة  التدري�س  هيئة 

اإجراء  جمال  يف  التعاون  اإىل  اإ�شافة  اجلامعتني  يف 

اإعداد  و  العلمية  الدورات  تنظيم  و  العلمية  البحوث 

وتقييمها. الدرا�شية  اخلطط  و  الربامج 

ردنيــــة مذكــرة تفاهــم بني الأ

مـــرية نــورة بنت عبــد الرحمــن ال�ضعــــودية  وجامعـــة الأ

مباحثات  الكركي  الدكتور  اأجرى  ثانية  جهة  من 

بنود  تنفيذ  اآليات  على  تركزت  �شموها  مع  ر�شمية 

ردين  الأ ال�شقيقني  ال�شعبني  تخدم  التي  املذكرة  هذه 

ال�شعودي. و 

خـــوة  الأ عــالقــات  عــمــق  عــلــى  ــبــان  اجلــان  واأكد 

التي  و  ال�شعودية  و  ردنــيــة  الأ اململكتني  بني  القائمة 

املجالت  جميع  يف  البلدين  قيادتا  دعائمها  اأر�شت 

التعليمية. املجالت  يف  وبخا�شة 

مـــرية  ة جــامــعــة الأ وا�ــشــتــعــر�ــشــت �ــشــمــوهــا نــ�ــشــاأ

ميادين  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  اإىل  ت�شعى  التي  نورة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  للفتيات  العايل  التعليم 

يف  احلكيمة  ال�شعودية  القيادة  اهتمام  اإىل  م�شرية 

املجال. هذا 

املرافق  والوفد  �شعادتها  عن  �شموها  عــربــت  واأ

بحثية  و  علمية  عالقات  واإقامة  اجلامعة  بزيارة  لها 

و�شاط  الأ لدى  اجلامعة  مكانة  على  موؤكدة  م�شركة 

ال�شعودية. والثقافية  العلمية 

اجلامعة  رئي�س  ونواب  الكركي  الدكتور   وعر�س 

ول  كاأ اإن�شائها  منذ  اجلامعة  �شهدتها  التي  التطورات 

م�شريين  ردنية  الأ العايل  التعليم  قطاع  يف  موؤ�ش�شة 

اإىل التو�شع الذي �شهدته اجلامعة يف اإعداد الربامج 

التدريبية. و  والبحثية  الدرا�شية  واخلطط 

دولــة  اجلــامــعــة  ــاء  مــن اأ جمل�س  رئــيــ�ــس  ا�شتقبل 

مــكــتــبــه يف اخلــامــ�ــس  الـــلـــوزي يف  حـــمـــد  اأ ال�ــشــتــاذ 

زويــل  اأحــمــد  العربي  الــعــامل  �شباط  مــن  والع�شرين 

بح�شور رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونواب 

اجلامعة. رئي�س 

للجامعة  بزيارته  زويــل   بالعامل  اللوزي  ورحــب 

الهائلة  والتكنولوجية  العلمية  بــاإجنــازاتــه  م�شيدًا 

ن  باأ العامل  اعراف  اإىل  واأدت  العاملي  امل�شتوى  على 

�شهام  والإ بــداع  الإ على  القدرة  لديها  العربية  مــة  الأ

العلمي  التقدم  يف  وبخا�شة  ن�شانية  الإ احل�شارة  يف 

املتخ�ش�س.  والبحث  التطبيقي 

ال�شقيقة  م�شر  طليعتها  ويف  مــة  الأ اأن  واأ�شاف 

ــــراء احلــ�ــشــارة  واإث بــنــاء  �ــشــا�ــشــي يف  اأ لــهــا دور  كــان 

اللـــــوزي يلتقـــي

 العـــــــامل زويــل 

ويبحـث اإن�ضــــــاء

مركـــز قومــــي

 متخ�ضــ�س يف 

الطاقــة البديلـة 

التي  البارزة  امل�شرية  املعامل  اإىل  م�شريًا  وتطورها 

احل�شارة  جــذور  اإر�ــشــاء  يف  فــاعــل  ب�شكل  �شاهمت 

ال�شريف. زهر  والأ هرامات  الأ ومنها 

التعاون  اإمكانية  ــل  وزوي الــلــوزي  ال�شيد  وبحث 

املياه  قامة مركز بحثي قومي متخ�ش�س يف ق�شايا  لإ

العربي  العامل  احتياجات  لتلبية  البديلة  والطاقة 

هذه  يف  املتخ�ش�شة  العلمية  والدرا�شات  بالبحوث 

الهامة.  التنموية  القطاعات 

علمية  مراكز  اإن�شاء  بفكرة  زويل  الدكتور  ورحب 

متخ�ش�شة ومنها مركز متخ�ش�س يف املياه والطاقة  

اأهمية  اإىل  لفتًا  التنموية  القطاعات  خلدمة  البديلة 

ــا وجـــذب  ــه ــاح جن ــاون بـــني الــــدول الــعــربــيــة لإ ــع ــت ال

�شهام  لالإ العامل  دول  يف  املنت�شرة  ردنية  الأ الكفاءات 

تطويرها. والعمل على  املراكز  بناء هذه  يف 

ردنـــيـــة  ـــل بــالــكــفــاءات الأ ــور زوي ــدكــت �ـــشـــاد ال واأ

عن  معربًا  التعليم  جمــال  يف  ــة  ــي ردن الأ وبالتجربة 

م�شريتها  على  طـــالع  والإ اجلامعة  بــزيــارة  �شعادته 

والتدريب. والبحث  التدري�س  ميادين  يف  ودورها 

م�شرية  اللقاء  خــالل  الكركي  الدكتور  وعر�س 

البحث  بتنمية  الهــتــمــام  يف  وجتــربــتــهــا  اجلــامــعــة 

اجلامعة  نفذتها  التي  امل�شاريع  اإىل  م�شريًا  العلمي 

للنهو�س بالبحث العلمي الذي يعد من اأهم الوظائف 

للجامعة. �شا�شية  الأ

العلمية  املــراكــز  الكركي  الــدكــتــور  وا�شتعر�س 

والقطاعات  الباحثني  لدعم  اجلامعة  تها  ن�شاأ اأ التي 

والعربية. ردنية  الأ

دولة �ال�ضتاذ �حمد �للوزي ورئي�س �جلامعة وحو�ر ودي مع �لدكتور زويل
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ومعلومات  امللك  جلاللة  �شورًا  املعر�س  وت�شمن 

حول املبادرات التي اأطلقها جاللته يف ميادين �شبابية 

 . واقت�شادية واجتماعية خمتلفة  وتعليمية 

الفنية  اللوحات  معر�س  الكركي  الدكتور  وافتتح 

ا�شتمل  الذي  اجلامعي  املر�شم  طلبة  عمال  لأ الت�شكيلية 

على لوحات ملدار�س فنية ت�شكيلة متنوعة . وجتول رئي�س 

اجلامعة يف معر�س منتوجات ذوي الحتياجات اخلا�شة 

والهيئات  اجلمعيات  مــن  ــدد  ع منتوجات  �شم  الـــذي 

مناطق  خمتلف  يف  الفئة  بــهــذه  تعنى  الــتــي  التطوعية 

اململكة .

اأعمال  على  ي�شًا  اأ ا�شتمل  الذي  املعر�س  وهدف   

�شمن احتفالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة امللك 

الوافدين  الطلبة  �شوؤون  دائرة  اأقامت  الثاين  عبد اهلل 

للطلبة  فلكلوريًا  حفاًل  الطلبة  �شوؤون  لعمادة  التابعة 

الوافدين.

الطلبـــة 

الـوافدون يحتفـلون 

بعيــــد ميــــالد 

جـــاللـة امللـــك
ردن  الأ التي حققها  باملنجزات  اأ�شادت  العربية  الدول  لطلبة من  �شعرية  اإلقاء ق�شائد  وا�شتمل احلفل على 

جنبية  ال�شقيقة والأ العربية  ردن والدول  الأ الروابط بني  واأكدت على عمق  الثاين  يف عهد جاللة امللك عبد اهلل 

ال�شديقة.

 وقدمت جمموعة من طلبة فل�شطني بهذه املنا�شبة الغالية فقرات فنية م�شتوحاة من الراث الفل�شطيني العريق.

ردنـــي عــرو�س تـر�ضـم �لفــرح �الأ

اجلــامــعــة يف  دور  اإظــهــار  اإىل  ومــنــ�ــشــوجــات  حــرفــيــة 

اخلا�شة  الحتياجات  طلبة  وخدمة  املعريف  التفوق 

حيث ت�شم اجلامعة حاليًا 187طالبًا وطالبة من ذوي 

وال�شمعية   والب�شرية  احلركية  اخلا�شة  الحتياجات 

و�شع  املنا�شبة  بهذه  اجلامعة  احتفالت  اإطــار  ويف 

ال�شحي  املركز  ملبنى  �شا�س  الأ الكركي حجر  الدكتور 

لتوفري  اجلامعي  احلرم  داخل  اإقامته  املزمع  ال�شامل 

اجلامعية  �ــشــرة  الأ فــراد  اأ جلميع  الطبية  اخلــدمــات 

عيادات  �شت  وي�شم  م٢   8٠٠ املبنى  م�شاحـــة  وتبلغ 

. متخ�ش�شة  طبية 

الكاتب  املنا�شبة  بــهــذه  اجلامعة  وا�شت�شافت 

لــقــى  ــد حمـــاديـــن حــيــث اأ �ـــشـــتـــاذ خــال عـــالمـــي الأ الإ

رعاية  يف  ال�شخ�شية  جتربته  فيها  تناول  حما�شرة 

ومراحل  له خالل فرة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

ال�شامية  امللكية  املكرمة  اإىل  حمادين  �شار  واأ عالجه، 

ردن متخ�ش�س  يف اإر�شاله اإىل م�شت�شفى عاملي خارج الأ

تكللت  جراحية  عملية  له  واأجريت  الكبد  زراعــة  يف 

امللكية  املــكــرمــة  هــذه  مثمنًا  بــالــنــجــاح  اهلل  بف�شل 

اهلل  حفظه  جاللته  اهتمام  على  توؤكد  التي  ال�شامية 

املحا�شر على  واأكد   . اأردين  اإن�شان  كل  وحر�شه على 

القيادة وال�شعب وهي ميزه فريدة  الروابط بني  عمق 

العامل. بلدان  مثيلها يف  قل 

تتمة خرب احتفالت اجلامعة بعـيـــد ميـــالد جــاللة امللــك

�لدبكة �لفل�ضطينية
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الثاين  يف  مكتبه  يف  لقائه  خــالل  جــرار  �شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  بحث 

الدكتور  الدولية  لل�شوؤون  النيوزلندية  اأوكالند  جامعة  رئي�س  نائب  �شباط   من  والع�شرين 

املجالت  يف  اجلامعتني  بني  املمكنة  التعاون  اأوجــه  له  املرافق  الوفد  و  ترميوان  كري�شتوفر 

العلمية و الثقافية و البحثية.

اأحمد جمــــدوبة  الدكتور  جنبية  الأ اللغات  كلية  التي ح�شرها عميد  املباحثات  وتركزت 

و مدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي  على تبادل زيارات اأع�شاء هيئة التدري�س 

و الطلبة و امل�شاركة يف املوؤمترات العلمية.

ردن يرتبط بعالقات �شداقة وثيقة مع نيوزيالندا وبخا�شة يف املجالت  ي�شار  اإىل اأن الأ

القت�شادية و التجارية ولديهما فهم م�شرك اإزاء العديد من الق�شايا العاملية.

ردنية وفد اأكادميي نيوزلندي يزور الأ

اتفاقية  �شباط  من  العا�شر  يف  اجلامعة  يف  وقعت 

اخلدمات  ومديرية  اجلامعة  بني  الطبي  للتعليم  تعاون 

الطب  كلية  لطلبة  ال�شماح  مبوجبها  يتم  امللكية  الطبية 

بالتدرب يف امل�شت�شفيات الطبية التعليمية التابعة ملديرية 

الطبية حيث �شيتم وفق هذه التفاقية و�شع  اخلدمات 

برامج تعدها كلية الطب يف اجلامعة لهذه الغاية. ووقع 

خالد  الدكتور  رئي�شها  اجلامعة  عن  نيابة  التفاقية 

الكركي وعن مديرية اخلدمات الطبية امللكية مديرها 

بح�شور  الوريكات  اللطيف  عبد  الطبيب  اللواء  العام 

ووفقًا  واملديرية.  اجلامعة  يف  امل�شوؤولني  كبار  من  عدد 

لهذه التفاقية حتدد اجلامعة قبل بداية كل عام درا�شي 

اتفــاقيـــــة تعــــــاون  طبــــــــي 
ردنـيـــــة واخلـــــدمـــات الطبـيـــــة امللكـيـــــة بـني الأ

الخت�شا�شيني  طــبــاء  الأ مــن  حتتاجها  التي  عـــداد  الإ

العاملني يف اخلدمات الطبية امللكية للم�شاهمة يف تعليم 

وتدريب الطلبة.

الطبية  تقوم مديرية اخلدمات  التفاقية  وبح�شب 

عليهم  تنطبق  الذين  الخت�شا�شيني  طباء  الأ بر�شيح 

�شروط تعيني الهيئة التدري�شية يف اجلامعة حيث ت�شدر 

اجلامعة قرارًا بتكليفهم للم�شاهمة يف تدري�س وتدريب 

الطالب ويتم حتديد  قيمة املكافاأة املالية التي �شتدفع 

كادميي الذي ي�شتحقه وذلك ح�شب  لكل منهم واللقب الأ

نظمة والتعليمات النافذة يف اجلامعة. الأ

طباء  لالأ �شريري  م�شارك  اأ�شتاذ  لقب  منح  ويجوز 

عامًا   15 عن  يقل  ل  ما  اأم�شوا  الذين  الخت�شا�شيني 

يف ممار�شتهم لالخت�شا�س بعد ح�شولهم على �شهادة 

غرا�س   الخت�شا�س العليا التي تعرف بها اجلامعة لأ

التعيني كع�شو هيئة التدري�س يف اجلامعة.

ومبوجب التفاقية يجوز  منح لقب اأ�شتاذ م�شارك 

�شريري للطبيب الخت�شا�شي الذي ي�شغل مديرًا عامًا 

غرا�س  للخدمات الطبية امللكية وهو مكلف بالتدري�س لأ

هذه التفاقية.

طباء  واأ�شارت التفاقية اإىل اإجازة طلبة اجلامعة لأ

اخت�شا�شيني من العاملني يف اخلدمات الطبية امللكية 

�شنان  الأ وكلية طب  الطب  كلية  بدوام جزئي يف  للعمل 

�شبوع حيث  وم�شت�شفى اجلامعة مبعدل يوم واحد يف الأ

مالية  مكافاآت  ودفع  كادميية  الأ لقاب  الأ منحهم  �شيتم 

نظمة والتعليمات النافذة لدى الفريقني. لهم ح�شب الأ

وا�شار اللواء الوريكات مب�شتوى خريجي كلية الطب 

يف اجلامعة وبخا�شة منت�شبي اخلدمات الطبية امللكية 

ردين  الأ ن�شان  الإ يف  ال�شتثمار  يف  اجلامعة  دور  مثمنًا 

واملعرفة  بالعلم  واعــد  اأردين  مل�شتقبل  اأ�شا�شًا  ليكون 

والإجناز.

ــور الــكــركــي عــن اعــتــزازه  ــت ــدك ــــرب ال ــــدوره اأع ب

الطبية  اخلــدمــات  حققتها  التي  الطبية  بــالإجنــازات 

الطبية  التنمية  يف  حقيقيًا  رافــدًا  ت�شكل  التي  امللكية 

ردن العزيز. وال�شحية يف الأ

وقعت يف اجلامعة يف ال�شابع ع�شر من �شباط  مذكرة تفاهم  بني اجلامعة واملعهد 

كادميية و الثقافية  الكاثوليكي للدرا�شات العليا بفرن�شا  للتعاون  يف املجالت العلمية و الأ

وتهدف املذكرة التي وقعها  نيابة عن اجلامعة رئي�شها الدكتور خالد الكركي وعن 

املعهد الكاثوليكي مديره العام الدكتور فران�شوا بوليرو اإىل تعزيز  العالقات  البحثية 

كادميية  كادميية و  تبادل الطلبة و املبعوثني  اإ�شافة  للتعاون يف اإجراء الدرا�شات الأ والأ

ردنيـــة  مذكـــرة تفاهــم بني الأ

واملعهــــد الكاثوليكي الفرن�ضي

دارية و العلمية.  و تبادل اخلربات الربوية والإ

التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تبادل  على  بالعمل  اجلانبان  يقوم  املذكرة  ومبوجب 

يف  التعاون  اإىل  اإ�شافة  والعلمية  الثقافية  والن�شاطات  امل�شركة  العمل  ور�س  وتنظيم 

كادميية. جمال البحوث الأ

تخ�ش�س  يف  العليا  للدرا�شات  م�شرك  برنامج  اإقامة  اإمكانية  الطرفان  وبحث 

اللغة الفرن�شية واآدابها.

ب�شري  الدكتور  الرئي�س  نائبا  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  بوليرو  الدكتور  واأ�شاد 

الدكتور رامي  الدولية  العالقات  الق�شاة ومدير مكتب  الكرمي  الزعبي والدكتور عبد 

ردن كج�شر يربط  الأ اأهمية  اإليه اجلامعة موؤكدا  الذي و�شلت  الرفيع  علي  بامل�شتوى 

وروبية. �شالمية باحل�شارة الأ احل�شارة العربية و الإ

 مر��ضم  توقيــــــع �التفـــــــاقية

لقــطة جماعية
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النمـــــري يحا�ضر  يف 

ردنيـة حول جتربته الأ

يف جماليــــة النحــــت

افتتح يف مكتبة اجلامعة يف الثالث والع�شرين من 

بعنوان »وطن يف  الفوتوغرافية  ال�شور  �شباط  معر�س 

اأ�شماء  الدكتوراه  طالبة  عد�شة  التقطتها  التي  القلب« 

ملكاوي.

وجتول نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �شالح جرار 

الذي افتتح املعر�س مندوبا عن رئي�س اجلامعة بح�شور 

اأجنحة  الزعبي يف  ب�شري  الدكتور  نائب رئي�س اجلامعة 

معــر�س �ضـــور بعنوان : »وطـــن يف القلــــب« 
فوتوغرافية  �شورة   )15٠( على  ا�شتمل  الذي  املعر�س 

ماكن احل�شارية  ثرية والراثية والأ لعدد من املواقع الأ

وال�شياحية يف خمتلف مناطق اململكة.

ملباٍن  اأيام �شورًا  ا�شتمر ثالثة  الذي  املعر�س  واأبرز 

قدمية ودور عبادة واأ�شواقًا �شعبية  و�شط العا�شمة عمان 

البيئة  جماليات  اأظهرت  ال�شور  من  ملجموعة  اإ�شافة 

ردنية يف ف�شول خمتلفة و بخا�شة يف ف�شل الربيع. الأ

النحات  الن�شر  ودار  اجلامعة  مكتبة  ا�شت�شافت 

يف  والت�شميم  الفنون  كلية  من  النمري  كرام  الدكتور 

حما�شرة األقاها حول جماليات النحت.

التي  املحا�شرة  خــالل  ال�شوء  املحا�شر  و�شلط   

هند  الدكتورة  املكتبة  مديرة  من  كل  وقدمها  اأدارهـــا 

الدكتور مازن ع�شفور على مبدعي  والناقد  ال�شعر  اأبو 

الوطن داخل وخارج اأ�شوار اجلامعة واملجتمع املحلي.

يف  الفنية  جتربته  حــول  النمري  الفنان  وحتــدث 

يعطى  الــذي  الفن  هذا  اأهمية  و  النحت  اأعمال  جمال 

اإ�شافة مبا�شرة للتطور الجتماعي والثقايف للمجتمعات 

ن�شانية . الإ

وا�شار  اإىل مناذج من منحوتاته امليدانية التي تعرب 

كادميي  عن اجلمالية  والتاريخية خالل م�شرية عمله الأ

والفني .

والنحت  الفن  النمري در�س  النحات  اأن  اإىل  ي�شار 

كل  يف  الفن  هــذا  يف  طويل  بــاع  لها  وكليات  معاهد  يف 

مريكية حيث حاز على  من دم�شق والوليات املتحدة الأ

درجة الدكتوراه يف الفنون املقارنة اأوائل الت�شعينات من 

القرن املا�شي.

واأ�شار كل من الدكتورة اأبو ال�شعر والدكتور ع�شفور 

الثقايف  البعد  اأعماله  يف  يجمع  النمري  الفنان  اأن  اإىل 

والفني بو�شفه واحدًا من فر�شان فن الديكور والدراما 

ردن . والتلفزيوين يف الأ

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  املحا�شرة  ح�شر 

وجمهور من طلبة اجلامعة وجمع من املهتمني يف الفنون 

املختلفة .

واأعرب الدكتور جرار عن تقديره للطالبة امللكاوي 

على جهودها لتنظيم هذا املعر�س الذي يعك�س الطراز 

خالل  ردن  الأ تاريخ  و  وح�شارة  املعماري  للفن  الرفيع 

حقب تاريخية خمتلفة.

مديرة  ال�شعر  اأبــو  هند  الدكتورة  اأكــدت  بــدورهــا  

م�شاندة  و  بدعم  املكتبة  اهتمام  الن�شر  ودار  املكتبة 

اأن  اإىل  م�شرية  اجلامعة  لطلبة  بــداعــيــة  الإ الطاقات 

اجلامعة  طلبة  لتعريف  ثمينة  فر�شة  يعد  املعر�س  هذا 

ردن العزيز. وزوارها بروائع احلياة يف الأ

فـي  الطلبـة  �ــشـــــوؤون  عــمــادة  عــن  حــديــثــًا  �ــشــدر 

الطلبة  ــوت  �ــش جــريــدة  ــــن  174م الــعــدد  اجلــامــعــة 

و  والفني  دبــي  الأ الطالبي  بــداع  الإ بن�شر  تعنى  التي 

وطموحاتهم  الطلبة  اآراء  عن  التعبري  و�شائل  اإحدى 

. وق�شاياهم 

ل�شاحب  �شورة  به  رفــق  اأ الذي  العدد   وا�شتمل 

مو�شحة  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

�ــشــرة  لأ جــاللــتــه  مــن  هــديــة  �ــشــامــيــة  ملكية  بــعــبــارة 

ي�شا  اأ العدد  اأعطى   وقد  وطلبتها  ردنية  الأ اجلامعة 

ولوية لربنامج الحتفالت الذي اأعدته عمادة �شوؤون  اأ

�شاحب  مــيــالد  احــتــفــاًء  بعيد  اجلــامــعــة  يف  الطلبة 

. املعظم  ابن احل�شني  الثاين  امللك عبداهلل  اجلاللة 

انتخابات  حول  كاماًل  ملفًا  ي�شًا  اأ العدد  وت�شمن 

الدميقراطية   التجربة  وجناح  اجلامعة  طلبة  احتاد 

الكامل  النــتــخــاب  طريق  عــن  الطلبة  عا�شها  التي 

عـــدد جديـــد من �ضـــوت الطلبـــة
اأع�شاء  داه  اأ الــذي  القانوين  والق�شم 

احتـــاد جمــلــ�ــس طــلــبــة اجلــامــعــة وفــوز 

طــالــبــة مـــن طــلــبــة الــنــ�ــشــاط الــثــقــايف 

ال�شعرية  بــاملــ�ــشــابــقــة  ول  الأ بــاملــركــز 

 ، ـــة  ـــي ردن اأ 13 جــامــعــة  عــلــى مــ�ــشــتــوى 

�شتاذة  الأ مع  لقاًء  على  العدد  وا�شتمل 

كلية  عميدة  اخليمي  هــالــة  الــدكــتــورة 

ومــراحــل  الكلية  مــ�ــشــرية  عــن  العلوم  

ــطــورهــا ومــالحــظــات حـــول قــ�ــشــايــا  ت

مع  �شحفي  حــوار  اإىل  الطلبة  اإ�شافة 

الدكتور  جنبية  الأ اللغات  كلية  عميد 

�ــشــبــاب �شعف  اأ اأحــمــد جمــدوبــة حــول 

مع  ولقاًء   ، الجنليزية  باللغة  الطلبة 

الدكتور  والت�شجيل  القبول  وحدة  مدير 

عماد �شالح .

�لنمــري ي�ضتعر�س عطاءة �لفنــي
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ترفيعـــات

مت ترفيع ال�شيد مهند اخلطيب من وحدة القبول  ٭ 

والت�شجيل اإىل الدرجة الرابعة فئة )اأ(.

القبول  وحــدة  من  ولويل  عمر  ال�شيد  ترفيع  مت  ٭ 

والت�شجيل اإىل الدرجة الرابعة فئة )ب(.

مت ترفيع ال�شيد ع�شمت امل�شايخ من وحدة القبول  ٭ 

والت�شجيل اإىل الدرجة الرابعة فئة )ب(.

تهـــــــانـي 

القبول  وحــدة  مــن  عبابنة  هبة  ال�شيدة  رزقــت  ٭ 

والت�شجيل مبولودة اأ�شمتها ليليان.

تعــــــــــاز

ال�شيد  والــــدة  تــعــاىل  اهلل  رحــمــة  اإىل  انتقلت  ٭ 

ــوارد  امل دائـــرة  مدير  اخوار�شيدة  عبداحلكيم 

الب�شرية.

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور ب�شار 

عبدالهادي عميد �شوؤون الطلبة.

ال�شيدة  �شقيقة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  ٭ 

مــومــة  الأ ق�شم  املــدر�ــشــة يف  �ــشــهــب  الأ �ــشــرييــن 

والطفولة يف كلية التمري�س .

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتورة نان�شي 

حممد خري هاكوز من كلية ال�شيدلة .

�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة

ثار  ردنية للتاريخ والآ �شدر عدد جديد من املجلة الأ

وحمكمة  متخ�ش�شة  ف�شلية  عاملية  علمية  جملة  وهي 

العلمي  والــبــحــث  الــعــايل  التعليم  وزارة  عــن  ت�شدر 

حممد  الدكتور  ال�شتاذ  حتريرها  ويــراأ�ــس  واجلامعة 

عدنان البخيت .

ردنية  الأ اجلامعات  من  بحوثها  املجلة  وتتلقى   

ــبــحــوث املــقــدمــة اإلــيــهــا  ومـــن خــارجــهــا وتــخــ�ــشــع ال

باللغتني  بحوثها  وتن�شر  املتبعة  التحكيم  جــراءات  لإ

. والجنليزية  العربية 

19٠ ( �شفحة من   ( يقع يف  الذي  العدد  وت�شمن 

تاريخية  علمية  ودرا�ــشــات  بحوث  على  الكبري  القطع 

تناولت:

على  واأثرها  �شعبة  بن  املغرية  بن  املطرف  حركة 

ول  الأ الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�شف  يف  مـــوي  الأ النظام 

ثــــار ردنيـــة للتــاريــخ والآ عــــدد جــديد من املجلــــــة الأ
الهجري ) 76هـ /695م – 78هـ /697م ( .

وىل )13٢هـ  وم�شادر الطربي للفرة العبا�شية الأ

/ 749م – 17٠هـ / 786م ( .

اجلــزيــرة  على  ــي  رمــن الأ مليح  الدم�شتق  وحملة 

97٢م  اأول  ت�شرين   / 361هــــ  احلــجــة  )ذو  الفراتية 

من  )جانب  973م(   / حزيران   / 36٢هـ  – رم�شان 
�شالمية ( . العالقات البيزنطية الإ

العا�شر  القرن  من  ول  الأ الن�شف  يف  غزة  وناحية 

ع�شر  ال�شاد�س  القرن  من  ول  الأ الن�شف   / الهجري 

دارة وال�شكان والتيمار . امليالدي درا�شة يف الإ

)درا�ـــشـــة  الــ�ــشــلــط  مــديــنــة  يف  19٢7م  وزلـــــزال 

وثائقية(.

وموقع تل اأبو ال�شوان / الع�شر احلجري احلديث 

وىل . ثرية الثالثة الأ نتائج موا�شم التنقيبات الأ

�شحيفة  موؤخرًا  ردنــيــة  الأ اجلامعة  اأطلقت 

ردنية«  الأ اجلامعة  »اأخبار  ا�شم  حتت  الكرونية 

من  اأي  عن  ت�شدر  اإخبارية  �شحيفة  اأول  وهي 

ردنية. الأ اجلامعات 

الــذي  الهــتــمــام  ــدى  م ال�شحيفة  وتعك�س 

خا�س  ب�شكل  املجتمع  خلــدمــة  اجلامعة  توليه 

ب�شكل  الدولية  و  والعربية  املحليـة  واملجتمعات 

عام.

»اأخبار  اإ�ــشــدار  وراء  من  اجلامعة  وتتطلع 

املعلومات  �شبكة  بوا�شطة  ــة«  ــي ردن الأ اجلامعة 

عــالم  الإ يف  نوعية  نقلة  اإحـــداث  اإىل  نــرنــت  الإ

الرا�شخ  اإميانها  من  انطالقا  اجلامعي  التثقيفي 

الع�شر  وتطورات  امل�شتـجدات  مواكبـة  ب�شرورة 

نرنت.  يف عامل ال�شحافة والإ

عــــالم و الــعــالقــات  ـــال مــديــر دائــــرة الإ وق

هذه  اإن  فريج  كمال  ال�شيد  اجلامعة  يف  العامة 

عالم  الإ و�شائل  اإحدى منظومات  تعد  ال�شحيفة 

رافدا  �شتكون  حيث  الدائرة  معها  تتعامل  التي 

الذي  والثقايف  عالمي  الإ العمل  روافد  من  مهمًا 

ت�شطلع به الدائرة خلدمة جمهور اجلامعة على 

اأولــى اجلامعــات تطلق اأولــى

لكتـــــرونية اجلـامعيــــــة ال�ضحــــف الإ
�شعدة املحليـة والعربية والدولية. جميع الأ

اإعالم  و�شيلة  �شتكون  ال�شحيفة  اأن  واأ�شاف 

من  اجلامعي  احلــرم  داخــل  يجرى  ملا  اإخبارية 

اإىل  اإ�شافة  وثقافية  علمية  وفعاليات  ن�شاطات 

تتعلق  التي  واملوا�شيع  الق�شايا  على  �شركز  اأنها 

ــة  ــي ردن الأ واجلــامــعــات  الــعــايل  التعليم  بقطاع 

وحتليالت  مــقــالت  ن�شر  �شيتم  ــه  ان اإىل  لفــتــا 

اإىل  متخ�ش�شة  علمية  ودرا�شات  بحوث  ونتائج 

احلديثة  �شدارات  الإ على  ال�شوء  ت�شليط  جانب 

مراجع  مـن  اجلامعـة  مكتبـة  ي�شل  وما  للجامعة 

جديدة  واإ�شدارات  خمتلفـة  وموؤلفــات  ودوريات 

يف خمتلف التخ�ش�شات .

ال�شحيفة  لدى  اأن  اإىل  فريج  ال�شيد  واأ�شار  

والتفوق  ـــداع  ب الإ لدعم  وبــرامــج  وخططًا  روؤى 

اجلامعة  »اأخبار  اأن  موؤكدا  وال�شبابي  الطالبي 

الق�شايا  ردنية« �شتكون منربا حرا تدافع عن  الأ

طال  الــذي  الوطني  جنـــاز  الإ وتعظم  الطالبية 

ردن العزيز،  التعليم ب�شقيه العام و العايل يف الأ

لكرونية  الإ ال�شحيفة  متابعة  للراغبني  وميكن 
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