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ول143٠ هـ ٭ اآذار  ٢٠٠9م ٭  املجلد الثالث والع�شرون ردنيـــة  ٭  العـــ 418 ــدد ٭ ربيع الأ عــالم والعالقــات العامــة يف اجلامعـــة الأ ن�شــرة اإعالميــة ت�شدرهــا دائــرة الإ

و�ســــام ملكـــــي 
للدكتـــور

 مـو�سى الناظـــر
اأربعة واأربعون

 عامًا من العطاء
كادميي املتميز  الأ

احل�شني  بــن  الــثــاين  اهلل  عبد  املــلــك  جــاللــة  اأنــعــم 

الكيمياء  ق�شم  يف  �شتاذ  الأ الناظر  مو�شى  الدكتور  على 

الدرجة  مــن  املميز  للعطاء  احل�شني  بو�شام  باجلامعة 

يف  املتوا�شلة  وجهوده  اجلليلة  خلدماته  تقديرًا  وىل  الأ

متتد  والتي  املجتمع  وخدمة  والبحث  التدري�س  ميادين 

كرث من اأربعني عامًا. لأ

وقال الدكتور الناظر اإن هذا التكرمي امللكي ال�شامي 

ع�شاء هيئة التدري�س  هو اأي�شًا للجامعة واإدارتها وحافز لأ

والبحثي  العلمي  الإجنــاز  من  املزيد  لتحقيق  والباحثني 

�شهام يف دفع م�شرية اجلامعة والوطن وموؤ�ش�شاته. لالإ

 1936/1٠/15 بتاريخ  الناظر  الدكتور مو�شى  ولد 

يف مدينة اخلليل ودر�س يف مدار�شها البتدائية وتخرج 

ليبداأ   1954 عام  الثانوية  علي  بن  من مدر�شة احل�شني 

من  ابتعاثه  مت  حيث  العلمية  حياته  من  جديدة  رحلة 

مريكية يف  الأ اإىل اجلامعة  ردنية  الأ املعارف  وزارة  قبل 

البكالوريو�س يف  1958 على درجة  بريوت ليح�شل عام 

الكيمياء. علم  تخ�ش�س 

 ولرتباطه بتلك اجلامعة التي اأثرت يف حياته - كما 

العامل  على  اجلامعة  انفتاح  اأبرزها  عدة  لعوامل   - يقول 

ــود طــالب زمــالء له من حــوايل خم�شني  اخلــارجــي ووج

�شاهمت  التي  كادميية  الأ واحلرية  اإىل  اإ�شافة  جن�شية 

الناظر  الدكتور  وا�شل  املالئم  العلمي  املناخ  اإيجاد  يف 

درا�شته فيها ليح�شل على درجة املاج�شتري يف التخ�ش�س 

نف�شه عام 196٠.

املتحدة  الــوليــات  اإىل  الــنــاظــر  الــدكــتــور  �شافر  ثــم 

مريكية ليوا�شل درا�شته العليا يف جامعة هارفارد فح�شل  الأ

على درجة الدكتوراه عام 1964 ليعود اإىل عمان ويبداأ رحلة 

ردنية. كادميية بالعمل يف اجلامعة الأ هامة يف حياته الأ

راعي العلم والعلماء يقلد الناظر الو�سام

ــور خــالــد الــكــركــي  قـــرر رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــت

توثيق  مكتب  ي�شمى  اجلــامــعــة  يف  مكتب  ا�ــشــتــحــداث 

العلمي. البحث 

ل�شائر  بــيــانــات  قــاعــدة  حت�شري  املــكــتــب  ويــتــوىل 

منذ  العليا  الدرا�شات  وطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

�شورة  يف  �شواء  العلمي  البحث  وتوثيق  اجلامعة  اإن�شاء 

توثيقيه  مــواد  و  اأ كتب  و  اأ اخــراع،  بــراءة  و  اأ مقالت، 

�ش�س ت�شنيف  اأ اأخرى وح�شب  مور بحثية  اأ ي  اأ و  اأخرى  

اآلية  و�شع  اإىل  اإ�شافة  عامليًا  املعروفة  العلمي  البحث 

ا�ستحداث مكتــب توثيـق البحــث العلمـــــي 

كادميي  الأ العمل  غمار  الناظر  الدكتور  خا�س 

�شهم  واأ العلوم  كلية  �شي�س  تاأ فجر  منذ  اجلامعة  يف 

الكيمياء  ق�شم  �شي�س  تاأ يف  كادمييني  الأ من  نخبة  مع 

حياته  وكانت   1965 عام  الالزمة  املختربات  وجتهيز 

 . والجناز  باملثابرة  مليئة 

مراحلها  يف  اجلامعة  اإن  الناظر  الدكتور  ويقول 

املباين  قلة  همها  اأ وحتديات  �شعوبات  واجهت  وىل  الأ

ــن بــجــهــود  ــك ــل الــتــعــلــيــمــيــة ول ــائ ــش ــو� واملـــخـــتـــربات وال

الــطــيــب متكنت  الــبــلــد  هـــذا  بـــنـــاء  اأ مـــن  املــخــلــ�ــشــني 

مبنى  اجناز  مت  حيث  “احللم”  حتقيق  من  اجلامعة 

ــدعــم كـــرمي مــن �ــشــركــة مــ�ــشــفــاة  قــ�ــشــم الــكــيــمــيــاء ب

. ردنية  الأ البرول 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ل�شائر  املعلومات  هذه  لتحديث 

.)on line( طريقة  على  العليا  الدرا�شات  وطلبة 

احلقيقية  ال�شورة  ــراز  اإب على  املكتب  و�شيعمل 

ونقلها  وا�ــشــح  ب�شكل  اجلــامــعــة  يف  الــعــلــمــي  للبحث 

مع  املقارنة  الدرا�شات  ــراء  واإج اجلامعة  موقع  عرب 

جهود  ودعــم  والعاملية  املحلية  واملــراكــز  اجلــامــعــات 

ــهــو�ــس به  ــن لــتــحــفــيــز الــبــحــث الــعــلــمــي وال ــة  اجلــامــع

بني  التفا�شلي  اجلامعة  موقع  حت�شني  يف  وامل�شاهمة 

العاملية. اجلامعات 

�شيتم  حيث  املكتب  عمل  لــيــات  اآ الــقــرار  وحــدد 

�شتاذ  اأ رتبة  من  تدري�س  هيئة  ع�شو  كل  من  الطلب 

و  اأ للنقل  تــقــدمــه  عــنــد  مــ�ــشــارك  �ــشــتــاذ  اأ و  اأ م�شاعد 

حمــدثــًا  العلمي  بحثه  �ــشــّجــل  نـــه  اأ يثبت  ن  اأ الــرقــيــة 

املادة  ن�شر  من  �شهر  خالل  وذلك  منتظمة  وب�شورة 

التدري�س  هيئة  ع�شو  تقدم  وعند  املكتب.  لدى  البحثية 

�شيوؤخذ  العلمي  التفرغ  جازة  لإ و  اأ راتب،  دون  جازة  لإ

وتوثيقه  للجامعة  املــقــدم  البحثي  �شجله  بالعتبار 

طالب  ن  اأ حني  يف  املكتب  خالل  من  ن�شاطاته  ك�شائر 

مبناق�شة  له  ي�شمح  فلن  للقرار  وفقًا  العليا  الدرا�شات 

العلمي  بحثه  بت�شجيل  يقم  مل  اإذا  اأطروحته  او  ر�شالته 

املكتب. لدى 
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�ـــس رئي�س اجلامعـــة رئي�س الحتاد الثقايف  تراأ

ردنيـــة الدكتور خالد الكركي  والفني للجامعات الأ

ول لالحتاد الذي ي�شـــم يف ع�شـــويته  الجتمـــاع الأ

ردنيـــة  الأ اجلامعـــات  يف  الطلبـــة  ون  �شـــوؤ عمـــداء 

املنت�شـــبة لالحتاد.

ومت خـــالل الجتمـــاع بحـــث مو�شـــوعات عدة 

ن مت نقل مقر الحتاد  �شـــ�س ملرحلة جديدة بعد اأ توؤ

ردنية ملدة عامني  تة اإىل اجلامعة الأ مـــن جامعة موؤ

قادمـــني.

الحتاد الثقايف والفني للجامعات

 ي�ساهم يف فعاليات ثقافية
دور  هميـــة  اأ علـــى  الكركـــي  الدكتـــور  كـــد  واأ

الحتاد يف رفع م�شـــتوى الن�شـــاط الثقـــايف والفني 

خـــالل  مـــن  وم�شـــاندتها  ردنيـــة  الأ يف اجلامعـــات 

اإعـــداد خطـــط وبرامـــج مدرو�شـــة لفتـــًا اإىل دعم 

ن�شـــطة الحتـــاد ليتمكـــن من  ردنيـــة لأ اجلامعـــة الأ

الثقافيـــة يف  بواجبـــه يف رعايـــة احلركـــة  القيـــام 

اجلامعـــات وتطويرهـــا.

وبحـــث املجتمعـــون تو�شـــيات اللجنـــة الفنيـــة 

نوعيـــة  علـــى  الركيـــز  برزهـــا  اأ ومـــن  لالحتـــاد 

الكـــركـــــي للـدكتــــور  املحـــــامـني  درع 
الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ت�شلم 

املحامني  نقيب  اآذار  الــعــا�ــشــرمــن  يف  لــقــائــه  خــالل 

ردنـــيـــني الــ�ــشــابــق املــحــامــي �ــشــالــح عــبــد الــكــرمي  الأ

املخل�شة  جلهوده  تقديرًا  النقابة  درع  العرموطي 

التعليمية  وبخا�شة  وموؤ�ش�شاته  الــوطــن  خــدمــة  يف 

والثقافية.

اجلامعة  انــفــتــاح  الــعــرمــوطــي  املــحــامــي   وثمن 

العام  الــراأي  احــرام  اإىل  لفتًا  املحلي  املجتمع  على 

العمل  لتعزيز  اجلامعة  انتهجتها  التي  لل�شيا�شات 

احتاد  جمل�س  انتخابات  اإجنــاح  خالل  من  الطالبي 

الدميقراطية  الثقافة  عــززت  التي  اجلامعة  طلبة 

الطلبة. لدى 

 بدوره اأعرب الدكتور الكركي عن تقديره لنقابة 

النقابة يف خدمة  تلعبه  املحامني م�شيدًا بالدور الذي 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  بحث  رئي�س 

اآذار  من  ع�شر  ال�شاد�س  يف  مكتبه  يف  لقائه  خــالل 

ال�شفري ال�شيني يف عمان ال�شيد يوهو نفيانغ اإمكانية 

يف  ال�شينية   اللغة  بكالوريو�س  ا�شتحداث  برنامج  

بـرنامـج 

يف  بكالوريــو�س 

ال�سينيـة  اللغــة 

اجلامعة. يف  جنبية  الأ اللغات  كلية 

التعليم  وزارة  رغــبــة  الــ�ــشــفــري  الــ�ــشــيــد  بــــدى  واأ

هو  الذي  الربنامج  هذا  دعم  يف  ال�شينية  والربية 

اأن يبا�شر يف قبول الطلبة  و يتوقع  ن�شاء حاليا  الإ قيد 

.٢٠1٠/٢٠٠9 اجلامعي  العام  مطلع 

ورحب الدكتور الكركي بدعم احلكومة ال�شينية 

يكون  ن  باأ تتطلع اجلامعة  الذي  الربنامج  قامة هذا  لإ

ال�شينيتني  الثقافة  و  نافذة تطل منها على احل�شارة 

خمتلفة. تاريخية  حقب  خالل 

يـــــة اجلــامــعــة  ــي روؤ ــرك ــك و عــر�ــس الـــدكـــتـــور ال

�شيوية  الآ القارة  �شعوب  على  النفتاح  يف  وتطلعاتها 

جنبية  اللغات الأ الدرا�شية يف كلية  اإىل الربامج  لفتًا 

تدري�س   برامج  و  اجلامعة  يف  ا�شتحداثها  مت  التي  و 

بغريها. للناطقني  العربية  اللغة 

زيــادة  يف  �شهام  لالإ اجلامعة  ا�شتعداد  كــد  اأ  و 

ردن و ال�شني و التي متيزت  العالقات القائمة بني الأ

الــبــلــديــن و احلــر�ــس على  املــتــبــادل بــني  ــرام  ــالح ب

املجالت. جميع  يف  تعزيزها  و  تنميتها 

املوؤ�ش�شات  اهتمام  ال�شفري  ال�شيد  كــد  اأ ــدوره  ب

ردنية  الأ اجلامعة  مع  بالتعاون  ال�شينية  التعليمية 

املعاهد  و  اجلامعات  لدى  طيبة  ب�شمعة  حتظى  التي 

يف بالده خا�شة يف جمال تبادل زيارات اأع�شاء هيئة 

الهتمام  ذات  العلمية  البحوث  اإجــراء  و  التدري�س 

امل�شرك.

التعريـــف  علـــى  والعمـــل  املقدمـــة  الن�شـــاطات 

والفني  الثقـــايف  واإ�شـــراكه يف احلـــراك  بالحتاد 

حمليًا وعربيًا ودوليًا وا�شـــتحداث موقع الكروين 

على �شـــبكة النرنت اإ�شـــافة اإىل مناق�شـــة اإقامة 

حمافظـــات  خمتلـــف  يف  وفنيـــة  ثقافيـــة  موا�شـــم 

ع�شـــاء الحتـــاد على م�شـــاركة  اململكـــة. ووافـــق اأ

ردنية  الحتـــاد يف ن�شـــاطات عا�شـــمة الثقافـــة الأ

يف كل عـــام .

وحـــدد املجتمعـــون الثالـــث ع�شـــر مـــن �شـــهر 

قامـــة املهرجـــان الثقـــايف والفنـــي  يـــار املقبـــل لإ اأ

ردنيـــة يف مدينـــة العقـــــبـــة ي�شـــتمر  للجامعـــات الأ

وفعاليـــات  ن�شـــاطات  فيـــه  تعر�ـــس  يـــام  اأ ثالثـــة 

ثقافيـــة وفنيـــة.

الدكتور الكركي يت�سلم الدرع من العرموطي
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خالد  الــدكــتــور  ــة  ــي ردن الأ اجلامعة  رئي�س  بحث 

من  ع�شر  احلــادي  يف  مكتبه  لقائه يف  خالل  الكركي 

بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  م�شروع  من�شقة  اآذار 

مرييكية  الأ ديبول  بجامعة  احلديثة  اللغات  كلية  يف 

الدكتورة ن�شرين اأخر خاوري �شبل زيادة التعاون بني 

اجلامعتني .

اجلــامــعــات  انفتاح   ــكــركــي  ال الــدكــتــور  ــمــن  وث

مريكية  على تدري�س اللغة العربية  للناطقني بغريها  الأ

ردنيـــة تطور برامج لغة عربيـة الأ

مريكيــــة  يف جامعــــة ديبــــول الأ
برامج  تطوير  يف  للتعاون  اجلامعة   ا�شتعداد  موؤكدًا 

وا�شتقبال   ديبول   جامعة  يف  العربية  اللغة  تدري�س 

اللغة  تعليم  معهد  يف   مريكيني  الأ الطلبة  مــن  عــدد 

العربية للناطقني بغريها والذي يعد واحدا من اأف�شل 

املنطقة. م�شتوى  على  العربية  لتعليم  العلمية   املعاهد 

مع  بــالــتــعــاون  ديــبــول  جامعة  رغــبــة  ال�شيفة  بـــدت  واأ

ردنية يف املجالت كافة وعلى اأ�ش�س مهنية  اجلامعة الأ

وا�شحة  جت�شد مبداأ ال�شراكة بني اجلامعتني.

معهد  طــلــبــة  مـــن  مــ�ــشــرك  وفــــٌد  اجلــامــعــَة  زار 

جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  ق�شم  ومــن  التــ�ــشــالت 

ــة، ومــقــرهــا بـــون ، وذلــك  ــي ــان مل فــريــدريــك ويــلــيــام الأ

 Open» Mind املنفتح   العقل  برنامج   �شمـن 

نف�شها. اجلامعة  عليه  ت�شرف  الذي   ،  ”Project
ومت  �شبوع  اأ ملدة  ا�شتمرت  التي  الزيارة  هذه  تي  تاأ

ال�شيا�شية  احلياة  واقع  على  ملان  الأ الطلبة  اإطالع  فيها 

الق�شايا  من  وعــدد  ردن،  الأ يف  والتعليمية  والثقافية 

عام. ب�شكل  العربية  املنطقة  يف  الهامة 

الــدولــيــة  ــات  ــش ــدرا� ال كلية  عميد  الــوفــد  والــتــقــى 

اجلامعـــــة  يـزورون  ملــــــان  اأ طلبــــــــة 

ردنية لالطالع على احلياة ال�سـيا�سية الأ

ــداهلل نــقــر�ــس، وا�ــشــتــمــع الــطــلــبــة الملـــان  الــدكــتــور عــب

ال�شيا�شية  احلــيــاة  جــوانــب  تــتــنــاول  حمــا�ــشــرات  اإىل 

مو�شوعات  اإىل  التطرق  ومت  ردن  الأ يف  والقت�شادية 

تــطــورات  و  الــ�ــشــالم  وعملية  ــاه،  ــي وامل بالبيئة  تت�شل 

العالقات  تــنــاول  كما  �شرائيلي،  الإ العربي  ال�شراع 

احل�شارات  بني  الثقايف  احلوار  واآفاق  الغربية  العربية 

والغربية. �شالمية  الإ �شيما  ل 

اأن هذه الزيارة ت�شاهم  �شار الدكتور نقر�س اإىل  واأ

بني  والبحثي  كــادميــي  الأ والــتــبــادل  التعاون  توثيق  يف 

ملانية. الأ العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  ردنية  الأ اجلامعة 

ملانــي  اأ اأكادميــي 

ردنيـة يزور اآداب الأ

الدكتور  اجلامعة  يف  داب  الآ كلية  عميد  عر�س 

هايكو  الدكتور  مكتبه  يف  لقائه  خالل  النعيمات  �شالمة 

التطورات  ملانية  الأ هايدبرغ  جامعة  يف  �شتاذ  الأ �شميد 

يف  كلية  كاأول  اإن�شائها  منذ  الكلية  �شهدتها  التي  العلمية 

اجلامعة عام 196٢.

 واأ�شار الدكتور النعيمات اإىل اخلطط والربامج الدرا�شية 

التي تنفذها الكلية مو�شحًا اهتمام الكلية بتوجيه الباحثني نحو 

حتقيق املزيد من البحوث العلمية املتخ�ش�شة.

وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي ح�شره نائب العميد 

الدكتور ن�شيم برهم ورئي�س ق�شم اجلغرافيا الدكتور كايد اأبو 

�شبحة �شبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بني اجلامعتني.

الدكتور  ا�شت�شاف  اجلغرافيا  ق�شم  اأن  اإىل  ي�شار 

العلوم  يف  متخ�ش�شة  علمية  حما�شرات  لقاء  لإ �شميد 

اجلامعات  جتربة  اإىل  اإ�شافة  املتخ�ش�شة  اجلغرافية 

ملانية يف ميادين تدري�س علم اجلغرافيا واإجراء البحوث  الأ

والدرا�شات العلمية.

ال�سيوف يف �سورة تذكارية مع ا�ساتذة اجلامعة

وكان يراأ�س جمل�س اإدارتها اآنذاك املرحوم عبد املجيد 

تاأ�شي�شها  ا�شتقبلت عند  العلوم  كلية  اأن  اإىل  �شومان لفتًا 

)1٠٠( طالب وطالبة منهم 33 يف ق�شم الكيمياء.

وطوال م�شريته العلمية مل يدر�س الدكتور الناظر يف 

اإجازات تفرغ علمي كان  ردنية �شوى ب�شع  الأ جامعة غري 

اأبحاث  جراء  مريكية يف بريوت لإ الأ يق�شيها يف اجلامعة 

علمية متخ�ش�شة . ويتذكر اأنه يف �شتينات القرن املا�شي 

عمل مدر�شًا م�شاركًا يف ق�شم الكيمياء خالل فرة درا�شته 

ردنيني يوا�شلون  املاج�شتري وكانت جمموعة من الطلبة الأ

درا�شتهم اجلامعية يف كليات الطب وال�شيدلة والهند�شة 

�شبق  خرى ومن بينهم رئي�س الوزراء الأ والتخ�ش�شات الأ

تعليمه يف  يتلقى  كان  الذي  الروابدة  الروؤوف  ال�شيد عبد 

باأنه كان طالبًا متميزًا علميًا  كلية ال�شيدلة حيث و�شفه 

وفكريًا.

 والدكتور الناظر مل يتقلد طيلة حياته منا�شب ادارية 

جهده  وان�شب  اجلامعة  يف  الكيمياء  ق�شم  رئا�شة  �شوى 

الكيمياء  علمية متخ�ش�شة يف جمال  بحوث  اإجــراء  على 

الع�شوية التي تعتمد على املركبات التي لها جوانب طبية 

متخ�ش�شًا  علميًا  بحثًا   3٠ على  املن�شورة  اأبحاثه  وزادت 

يف  و�شاهم  كما   : الدرا�شات  من  الع�شرات  اإىل  اإ�شافة 

لها  التي  الكيمياء  يف  املتخ�ش�شة  العلمية  الكتب  تاأليف 

كتب  تاأليف  جلان  بع�س  وتراأ�س  العايل  بالتعليم  عالقة 

واأنظمة  قوانني  اإعــداد  جلان  يف  وعمل  املدر�شية  الكيماء 

وخا�شة  واخلا�شة  الر�شمية  ردنية  الأ اجلامعات  من  عدد 

ن�شاء املختربات العلمية. يف جمال التخطيط لإ

كانت  الكيمياء  مــادة  اأن  الناظر  الدكتور   ويعرف 

يف املدار�س منت�شف القرن املا�شي مادة ثانوية هام�شية 

بالرغم  �شبوعية  الأ احل�ش�س  من  القليل  لها  يخ�ش�س 

من اأهمية العلوم الكيميائية يف حياتنا ل�شيما اأنها تدخل 

والعلوم  والتمري�س  وال�شيدلة  الطب  تخ�ش�شات  يف 

ن�شانية. الهند�شية وحتى العلوم الإ

مكانيات  وي�شري اإىل اأن جيل اليوم من الطلبة لديهم الإ

ات�شالت  من  املعرفية  العلوم  و�شائل  لتوفر  والطاقات 

باحلزن عندما  ي�شعر  اأنه  اإل  تكنولوجية متقدمة  وو�شائل 

الطلبة  يكر�س  اأن  ياأمل  فهو  هدرًا  اأوقاتهم  الطلبة  ي�شيع 

اأوقاتهم يف البحث وزيادة اخلربة العلمية يف الكليات ودور 

العلم والعمل امليداين يف امل�شانع وال�شركات.

وي�شف الدكتور الناظر دعوة اجلامعة للعامل العربي 

الدكتور اأحمد زويل احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء 

الفخرية يف  الدكتوراه  ومنحه درجة  لزيارتها   1999 عام 

داب والعلوم باأنها مبادرة طيبة ومثمرة ولها انعكا�شات  الآ

ايجابية م�شتقباًل م�شددًا على �شرورة زيادة �شلة اجلامعة 

وجتاربهم  العلمي  خمزونهم  مــن  لال�شتفادة  بالعلماء 

ن�شانية. ومعلوماتهم العلمية والبحثية خلدمة املعرفة الإ

تتمة خرب

 و�سـام ملكي للدكتور مـو�سى الناظر

اأربعة واأربعون عاما  

كادميي املتميز من العطاء الأ



ن�شــــرة اجلـامـــعـة�

تعــــــــــاز

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور جعفر 

�شتاذ امل�شارك يف ق�شم اللغة العربية  العبابنه الأ

داب. واآدابها يف كلية الآ

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الدكتور حممد 

�شتاذ يف ق�شم اللغة العربية واآدابها  ح�شن عواد الأ

داب. يف كلية الآ

٭ انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور خ�شر 

امل�شري ال�شتاذ يف كلية الزراعة.

جناح  الن�شة  والــد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  ٭ 

�شباح املوظفة يف وحدة ال�شوؤون املالية.

٭ انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيدة فداء 

العطاءات  ــرة  دائ يف  املوظفة  علي  احلــاج  اأحمد 

املركزية.

تهـــــــاين

٭  رزق ال�شيد جمال �شعادة رئي�س �شعبة اليرادات يف 

وحدة ال�شوؤون املالية مبولود ا�شماه حممد.

�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة

ردنيــــــة ن�رشه اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم  والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأ

عالم و العالقات العامة رئي�س التحرير : كمال فريج مدير الإ
حممد حممود 

الطـــــــــــــــــــــــرزي

الت�صميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:

إيــــاد  زاهــــــــــــر  ا

ال�سعيـــــــــــــــــــــــد
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اجلامعي  للعام  ال�شيفي  الف�شل  خريجو  اأدى 

ق�شم  اجلامعة  يف  التمري�س  كلية  من   ٢٠٠8/٢٠٠7

املهنة اأمام عميدة الكلية الدكتورة اإنعام خلف وذلك 

درجة  على  وح�شولهم  تخرجهم  ملتطلبات  ا�شتكماًل 

التمري�شية. العلوم  يف  البكالوريو�س 

لقت الدكتورة خلف كلمة يف احلفل هناأت فيها  واأ

اخلريجني  داعية  املنا�شبة  بهذه  وذويهم  اخلريجني 

املهنة  رفعة  اأجل  من  والعمل  م�شوؤولياتهم  حتمل  اإىل 

وتطورها.

ن�شئت  اأ التي  الكلية  م�شرية  اإىل  خلف  �شارت  واأ

رفــد  اأجـــل  مــن  تبذلها  الــتــي  واجلــهــود   197٢ عام  

التمري�شية  بالتخ�ش�شات  العربية  واملنطقة  ردن  الأ

والعربي  املحلي  ال�شوق  يواجهه  ما  اإىل  لفتة  املوؤهلة 

التمري�شية. الكوادر  اأعداد  يف  نق�س  من  والعاملي 

ـــجـــني عــلــى  ـــت الــــدكــــتــــورة خـــلـــف اخلـــري ـــث وح

خلدمة  نف�شهم  اأ على  قطعوه  الــذي  بالعهد  اللتزام 

ردنيــة يوؤدون ق�ســم املهنــة خريجـو التمري�س يف الأ

ومــراعــاة  املهنة  اأخــالقــيــات  على  واملحافظة  مـــة  الأ

التمري�شية  الرعاية  تقدمي  عند  احلميدة  خــالق  الأ

. جني للمحتا

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  جهود  اخلريجون  وثمن 

ــهــا اجلــامــعــة  ــي وفــرت ــت مـــكـــانـــيـــات ال يف الــكــلــيــة والإ

عن  معربني  اجلامعية  درا�شتهم  اإكمال  من  لتمكينهم 

بحاث ال�شوتية يف اجلامعة يف فعاليات اليوم التطوعي الطبي ون�شاطاته الذي  �شارك مركز الدرا�شات والأ

اأقيم يف حمافظة املفرق.

بني  ما  اأعمارهم  تراوح  الذين  طفال  لالأ ت�شخي�شية  خدمات  تقدمي  اإىل  امل�شاركة  هذه  من  املركز  ويتطلع 

3-17 �شنة ويعانون من ا�شطرابات نطقية ولغوية.

طفال تراوح اأعمارهم ما بني  واأ�شارت مديرة املركز الدكتورة ناديا عبد احلق اأنه مت تقدمي م�شح �شمعي لأ

املبكر  الك�شف  بهدف  اأ�شعد،  اأريج  واللغة  النطق  تقومي  اأخ�شائية  باإ�شراف  �شنوات  الع�شر  وعمر  الولدة  حديثي 

واللغوية  النطقية  ال�شطرابات  حول  املحافظة  اأهايل  وعي  لزيادة  معلومات  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  ال�شمع  فقد  عن 

من خالل توزيع من�شورات تثقيفية.

اأجرى  حيث  وال�شمعي  النطقي  امل�شح  عملية  يف  اإجرائي  ت�شل�شل  على  ا�شتمل  الطبي  اليوم  اأن  واأ�شافت 

التي  احلالت  بتحويل  وقاما  طفال  لالأ ول  الأ امل�شح  غامن،  ورهام  عازم  اأحمد  املاج�شتري  برنامج  يف  الطالبان 

حتتاج اإىل م�شح مف�شل للطلبة امل�شاركني من ق�شم علوم ال�شمع والنطق يف كلية علوم التاأهيل.

طا�س  احلاج  مي�شاء  الدكتورة  باإ�شراف  والتعبريية  النتقالية  للغة  و�شمعي  نطقي  م�شح  اإجراء  اإىل  ولفتت 

طفال تراوحت اأعمارهم ما بني 3-6 �شنوات اإ�شافة اإىل م�شح �شمعي باإ�شراف م�شاعدة البحث والتدري�س ولء  لأ

ذن الو�شطى وجهاز تخطيط ال�شمع وقيا�س النبعاث القوقعي. العقرباوي با�شتخدام فح�س الأ

واأ�شار الطلبة امل�شاركون يف اليوم الطبي اإىل اأهمية هذه امل�شاركة التي تتيح لهم فر�س التعرف على امل�شاكل 

طفال يف مناطق خارج العا�شمة عمان. اللغوية والنطقية التي يعاين منها الأ

ناديا عبد احلق  الدكتورة  املركز  باإ�شراف مديرة  والنطق  ال�شمع  علوم  فريق من طلبة  قام  ثانية  من جهة 

136 طفاًل يف م�شت�شفى التوتنجي يف �شحاب. باإجراء م�شح �شمعي لـ 

وتاأتي هذه امل�شاركة يف اإطار عملية »البت�شامة« التي تقام �شمن برامج احلملة الدولية الهادفة اإىل اإجراء العمليات 

�شخا�س الذين يعانون من ان�شقاق ال�شفة و�شقف احللق ومعرفة مدى تاأثر حا�شة ال�شمع لديهم. الالزمة لالأ

ردنية مركز اأبحاث �سوتيات الأ

 ينظم ن�ساطات تطوعية يف املفرق و�سحاب

عرب  الكلية  حققته  الذي  املتقدم  بامل�شتوى  اعتزازهم 

والبحثية. التعليمية  م�شريتها 

واجلــوائــز  ال�شهادات  خلف  الــدكــتــورة  و�شلمت 

خريجًا   )81( عددهم  البالغ  للخريجني  التقديرية 

هيئة  اأع�شاء  ح�شره  الــذي  احلفل  خــالل  وخريجة 

وذويهم. اخلريجني  واأهايل  التدري�س 

منظر عام لكلية التمري�ص


