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ردنية حت�صد الأ

وىل  املراكز الأ

 يف جائــزتي

بداع«  »�سندوق احل�سـني للإ

و » احل�سن للتميز «

وىل يف جائزتي  اأحرزت اجلامعة املراكز الأ

بداع والتفوق« و» احل�شن  »�شندوق احل�شني لالإ

للتميزالعلمي«. اإبن طالل 

وىل من بني  فقد فازت اجلامعة باملرتبة الأ

الجنليزية  للغة  برناجمها  عن  جامعات  ع�شر 

واآدابها، وفق  بيان �شادر عن �شندوق احل�شني 

   .٢٠٠8 بداع والتفوق ل�شنة  لالإ

فريقان  اأجــراه  لتقييٍم  اجلامعة  وخ�شعت 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  من  متخ�ش�شان 

بالتعاون مع خرباء حمليني ودوليني.

 ويف هذا ال�شدد، قال بيان ال�شندوق اإنة متَّ 

تقييم الربامج بناًء على �شت معايري اأ�شا�شية هي  

احتفلت اجلامعة يف الثالت والع�شرين من �شهر اآذار بذكرى معركة الكرامة 

واأنبل  البطولت  اأروع  ردنية  الأ امل�شلحة  القوات  ن�شامى  التي �شطر فيها  اخلالدة 

ردين الطهور. الت�شحيات يف الدفاع عن الرثى الأ

دارية والطالبية �شهداء  وا�شتذكرت اجلامعة ب�شائر هيئاتها التدري�شية والإ

الذين  املباركة  ردنــيــة  الأ ر�ــض  الأ الزكية  بدمائهم  رووا  الذين  الكرامة  معركة 

اإزاء عدوان غا�شم حاول النيل من  على يف وحدة الدم وامل�شري  �شربوا املثل الأ

ردنيني ومقدراتهم. �شمود وكرامة الأ

التاريخية  الوثيقة  معر�ض  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض   وافتتح 

الذي نظمته عمادة �شوؤون الطلبة و�شلط ال�شوء على جمريات املعركة ونتائجها 

طيب  احل�شني  امللك  له  املغفور  جاللة  وجهها  التي  الر�شالة  ون�ض  الع�شكرية 

البطولية  مواقفهم  فيها  مثمنًا  حينه  يف  العربي  اجلي�ض  منت�شبي  اإىل  ثراه  اهلل 

وال�شجاعة خالل املعركة.

اجلي�ض  تكبدها  التي  اخل�شائر  حجم  حول  معلومات  على  املعر�ض  وا�شتمل 

�شرائيلية حول ب�شالة قواتنا  �شرائيلي وت�شريحات القادة والنخب الع�شكرية الإ الإ

من الدويل  ردنية اإ�شافة اإىل وثائق تاريخية ومنها ن�ض قرار جمل�ض الأ امل�شلحة الأ

نتائج  اأبــرزت  التي  ردنية  الأ ال�شحف  وعناوين  �شرائيلية  الإ النتهاكات  بوقف 

معركة الكرامة.

ردنية  الأ امل�شلحة  القوات  مبنت�شبي  اعتزازه  عن  الكركي  الدكتور   واأعرب 

املعركة  هذه  ونتائج  والعربي  ردين  الأ الكيان  عن  الدفاع  �شرف  لهم  كان  الذين 

حتتفل  »اجلامعــــة« 

الكــرامـة معركــة  بذكــرى 

... تتمة اخلرب �ض 3

إبداع الكرامة متجدد ا

ردين اخلالد. اخلالدة التي كانت مف�شاًل مهما يف التاريخ الع�شكري الأ

 ح�شر الحتفال نواب رئي�ض اجلامعة وعمداء الكليات وعدد من مدراء الوحدات 

دارية وجمهور كبري من طلبة اجلامعة. والدوائر الإ

وتنظيمه،والتعليم  وحمتوياته  املنهاج  ت�شميم 

وحت�شيلهم  الطلبة  وتقدم  والتقييم  والتعلُّم 

التعلُّم  ومــ�ــشــادر  واإر�ــشــادهــم   الطلبة  ودعــم 

وفاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها«.

وقـــال م�شت�شـــار برنامـــج العلـــوم املاليـــة 

وامل�شرفية الدكتـــور ملتون براون اإن  الربامج 

املالية امل�شرفيـــة املطروحة  تتمتع بعدة مزايا 

اإيجابيـــة ذات �شلـــة بكفاءة الهيئـــة التدري�شية 

و�شعورهـــا بامل�شوؤوليـــة جتـــاه الطلبـــة و التـــزام 

داري  الطلبة بالربامـــج و الرغبة بالتح�شني الإ

�شاتيـــة تنه�ـــض مبعايـــري  وتطويـــر ثقافـــة موؤ�شَّ

اجلـــودة«. 
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ردنية تطلب اإ�ست�سافة م�ؤمتر  الأ

احتاد اجلامعات العربية لعام 2011
ل�شت�شافة  العربية  اجلامعات  لحتــاد  العامة  مانة  الأ اإىل  بطلب  اجلامعة  تقدمت 

اأعمال  خالل   ٢٠11 عام  �شيعقد  الذي  لالحتاد  العام  للموؤمتر  ربعني  والأ الرابعة  الدورة 

ربعني ملوؤمتر الحتاد الذي عقد يف جامعة الكويت مطلع �شهر اآذار. الدورة الثانية والأ

املجل�ض  ن�شاطات  دعم  يف  اجلامعة  تلعبه  الذي  بالدور  الدورة  يف  امل�شاركون   واأ�شاد 

الر�شائل  اإيداع  ملركز  اجلامعة  ا�شت�شافة  وعلى  العربية  اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي 

الن�شر. اجلامعية يف مكتبة اجلامعة ودار 

يف  اجلامعة  رئي�ض  مثل  الــذي  جــرار  �شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  نائب   وقال 

يام  اأ ثالثة  مــدار  على  ناق�شوا  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اإن  له  عامًا  مقررًا  واختري  املوؤمتر 

تتعلق  التي  لالحتاد  العامة  مانة  الأ تقارير  اإىل  اإ�شافة  مو�شوعات  عدة 

الحتاد  جمال�ض  ون�شاطات  العربي  الوطن  يف  العايل  بالتعليم  بالنهو�ض 

العربي  واملجل�ض  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  العربي  املجل�ض  ومنها 

�شمان  وجمل�ض  اجلامعية  الر�شائل  اإيـــداع  ومركز  الطالبية  ن�شطة  لالأ

اجلودة والحتاد يف اجلامعات العربية.

اأن املوؤمتر ناق�ض كذلك تقارير الحتاد التي تتعلق بجمعيات  واأ�شاف 

اجلامعات  دعم  و�شندوق  املتخ�ش�شة  العلمية  واملجالت  النظرية  الكليات 

العربية. دوريات  حو�شبة  ومركز  الفل�شطينية 

عقد  على  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  موافقة  اإىل  جــرار  الدكتور  �شار   واأ

اإىل  اإ�شافة  العربية  اجلامعات  من  عــدد  يف  متخ�ش�شة  علمية  نــدوات 

تطبيقات  يف  متخ�ش�شة  علمية  بحوث  ف�شل  لأ علمية  جوائز  تخ�شي�ض 

العاملية  القت�شادية  زمة  الأ واآثار  والت�شالت  الطب  يف  النانوتكنولوجي 

العربي. الوطن  اقت�شاديات  على 

التـي  جل�شته  فـي  العايل  التعليم  جمل�ض  �شادق 

عقدها اخلمي�ض املا�شـي على تخ�شي�ض )1٠( مقاعد 

ملبادرة جاللة امللكة رانيا العبد اهلل »اأهل الهمة« للعام 

ر�شمية  اأردنية  جامعة  كل  يف   ٢٠1٠/٢٠٠9 اجلامعي 

الطب  تخ�ش�شي  با�شتثناء  التخ�ش�شات  جميع  ويف 

�شنان . وطب الأ

ردنية، وافق املجل�ض على  وعلى �شعيد  اجلامعة الأ

املعا�شر  الــعــامل  يف  ــشــالم  � الإ ــات  ــش درا� معهد  اإنــ�ــشــاء 

ول من العام اجلامعي  اعتبارًا من الف�شل الدرا�شي الأ

املقبل، اإىل جانب اإن�شاء ثالثة اأق�شام اأكادميية يف كلية 

الدرا�شات الدولية هي : العالقات الدولية والدبلوما�شية 

قليمية.  و التنمية الدولية و الدرا�شات الإ

مقاعــد ع�سـر 

لـ »اأهـل الهمـة«

 فـي كل 

ر�سمية جامـعة 

تخ�ش�ض  يف  الــدكــتــوراه  برنامج  وا�ــشــتــحــداث    

اجلامعي  العام  من  اعتبارًا  القران  وعلوم  التف�شري 

يف  عــمــال  الأ كلية  م�شمى  تعديل  اإىل  اإ�شافة  املقبل، 

لت�شبح  القت�شادية اخلا�شة  العقبة  اجلامعة مبنطقة 

دارة والتمويل. كلية الإ

التخطيط  مركز  اإن�شاء  على  املجل�ض  وافــق  كما 

�شياغة  اإعـــادة  �شريطة  اجلامعة   يف  اجلـــودة  واإدارة 

برنامج  اإن�شاء  و  باملركز  اخلا�شة  واملــهــام  هـــداف  الأ

التعليم  والتدري�ض تخ�ش�ض  املناهج  املهني يف  الدبلوم 

يف  املاج�شتري  برنامج  وا�شتحداث   ، والتقني  املهني 

هند�شة احلا�شوب وال�شبكات يف كلية الهند�شة اعتبارًا 

ول من العام اجلامعي املقبل. من الف�شل الدرا�شي الأ

التا�شع  يف  هونغ  �شوجا  اجلنوبية  كوريا  وزراء  رئي�ض  عقيلة  زارت 

الكركي  خالد  الدكتور  رئي�شها  التقت خاللها  اجلامعة  اآذار  من  ع�شر 

بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني فيها.                              .

اجلامعة  اإن�شاء  مــراحــل  على  ال�شيفة  الكركي  الدكتور  واطــلــع 

والتطورات التي �شهدتها والتو�شع يف كلياتها ومعاهدها العلمية م�شريًا 

اإىل اهتمام اجلامعة بالنفتاح على اجلامعات العاملية ومنها اجلامعات 

الكورية.

  واأ�شار الدكتور الكركي اإىل تنامي حجم عالقات التعاون العلمي 

ردين الكوري من خالل تنفيذ برامج م�شرتكة لتبادل الطلبة  والثقايف الأ

بهدف اإثراء جتربة جامعات البلدين يف ميادين التدري�ض والبحث ونقل 

املعرفة العلمية واخلربات التكنولوجية.

حيث  اللغات  مركز  يف  الكورية  الدرا�شات  وحدة  ال�شيفة   وزارت 

جنبية الدكتور اأحمد  ا�شتمعت اإىل �شرح مف�شل من عميد كلية اللغات الأ

جمدوبة حول دور الوحدة يف تعريف املجتمع اجلامعي بح�شارة وتراث 

الوحدة حتتوي على موؤلفات وكتب ودوريات  اأن  وتاريخ كوريا مو�شحًا 

ن�شطة احلياتية يف كوريا. باللغة الكورية اإ�شافة اإىل اأفالم وثائقية تبني الأ

الــذيــن  ردنـــيـــني  الأ الــطــلــبــة  مــن  جمــمــوعــة  ال�شيفة   والتقت 

عقيلة رئي�س وزراء 

ردنية« ك�ريا تزور »الأ

الدكتور الكركي ي�سلم  ال�سيدة �سوجا هونغ درع اجلامعة

ــبــة كــوريــني  يــدر�ــشــون الــلــغــة الــكــوريــة وطــل

معهم  ــت  ــادل ــب وت الــعــربــيــة  الــلــغــة  يــتــعــلــمــون 

�شهام  لالإ اللغات  تعلم  همية  اأ حول  احلديث 

ونــقــل  ــعــوب  ــش ــ� وال مم  الأ بـــني  الــتــقــارب  يف 

ــارات والـــرتاث  املــعــلــومــات ومــعــرفــة احلــ�ــش

اجلامعات. طلبة  بني  الفكري 

مبعوثني  وفــدت  اأ اجلامعة  ن  اأ اإىل  ي�شار 

تكنولوجيا  تخ�ش�شات  يف  للدرا�شة  لكوريا 

طلبة  اجلامعة  ا�شتقبلت  حــني  يف  املعلومات 

. العربية  اللغة  لتعلم  كوريني 

الــدرا�ــشــات  ق�شم  يف  �شعبة  افــتــتــاح  ومت 

لتدري�ض  جنبية  الأ اللغات  كلية  يف  �شيوية  الآ

الكورية. اللغة  يف  متقدمة  م�شتويات 

ــيــدة هــونــغ عـــن �ــشــعــاتــهــا  ــ�ــش ـــت ال عـــرب واأ

تقوم  الــذي  بدورها  م�شيدة  اجلامعة  بزيارة 

البلدين. بني  العالقات  تطوير  يف  به 
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دمان الدكتور بنديتو �شارت�شنيو اأن اأكرث من 15٠  اأكد مدير برامج منظمة ال�شحة العاملية لل�شحة النف�شية و الإ

مليون �شخ�ض يف العامل م�شابون باأمرا�ض نف�شية لفتا اإىل اأن اخلدمات املقدمة لهم بحاجة ما�شة اإىل اإعادة نظر 

قليمية و الدولية. و تطور على كافة امل�شتويات املحلية و الإ

امل�شابني  من   %85 اأن  اجلامعة  يف  التمري�ض  كلية  من  بدعوة  مــوؤخــرًا  األقاها  حما�شرة  خــالل  اأ�ــشــاف  و 

ي�شعون  ل  و  الــعــالج  يتلقون  ل  النف�شية  مــرا�ــض  بــالأ

ــبــب الـــ�ـــشـــعـــور بـــاخلـــجـــل مــــن العــــــرتاف  ــ�ــش اإلــــيــــه ب

املجتمعات  بثقافات  تتعلق  �شباب  لأ النف�شي  باملر�ض 

ــف الــعــالــيــة لـــعـــالج املـــر�ـــض الــنــفــ�ــشــي. ــي ــال ــك ــت  و ال

النف�شية  ال�شحة  اأن  اإىل  �شارت�شنيو  الدكتور  اأ�شار  و 

ـــرزهـــا  ـــات اأب ـــواجـــه حتـــدي ــتــوى الـــعـــاملـــي ت ــى مــ�ــش عــل

و  املــدربــة  و  منها  الــعــامــلــة  الــبــ�ــشــريــة  املــــوارد  نق�ض 

قطاع  على  موازناتها  من  احلكومية  النفقات  �شعف 

اجلهود  ت�شافر  �شرورة  على  موؤكدا  النف�شية  ال�شحة 

ــهــذه املــعــيــقــات و الــ�ــشــعــي نحو  ــة لــلــتــ�ــشــدي ل ــي ــدول ال

للمر�شى. املقدمة  النف�شية  الرعاية  مل�شتوى   الــرقــي 

التي  املحا�شرة  خــالل  �شارت�شينو  الــدكــتــور  اأجـــاب  و 

اأمين من�شور على مداخالت احل�شور  الدكتور  اأدارها 

معيقات  على  التغلب  بكيفية  تتعلق  حماور  تناولت  التي 

العمل  ميــكــن  الــتــي  املــقــرتحــات  و  النف�شية  ال�شحة 

النف�شيني. للمر�شى  املقدمة  اخلــدمــات  لتطوير   بها 

اإنعام خلف  الدكتورة  الكلية  اأ�شارت عميدة  من جانبها 

اإىل اأهمية اإقامة هذه املحا�شرة التي ت�شلط ال�شوء على 

اإىل اهتمام  النف�شية من منظور عاملي م�شرية  ال�شحة 

ردن بتطوير برامج و خطط ال�شحة النف�شية. الأ

ال�سحة النف�سية من منظ�ر عاملي 
حما�سرة يف كلية التمري�س

 مـــن جــهــتــهــا، لحـــظـــت  مــ�ــشــتــ�ــشــارة الــلــغــة 

ودونــيــل  ــهــا الــدكــتــورة تــرييــزا اأ جنــلــيــزيــة واآداب الإ

بالتقييم  الــوا�ــشــح   اجلــامــعــات    بع�ض  ــتــزام   ال

لتنفيذ  الــفــر�ــض  وبــاغــتــنــام  واخلــارجــي  ــي  ــذات ال

تلك  يف  وبخا�شة  التطوير  مــن  متوا�شلة  عملية 

اجلودة  ل�شمان  مبادرات  طبَّقت  التي  اجلامعات 

اأخرى  برامج  وتوجد  املا�شية  القليلة  عوام  الأ يف 

اإمكانيات  ظــهــرت  واأ العملية  بهذه  ها  لتوِّ ت  بــداأ

القادمة.  عوام  الأ خالل  للتطور  كبرية 

ردنـــيـــة مـــن بني  ــات اأ ــع ــام ـــت  ثـــالث ج وكـــان

يف  الربامج  ف�شل  اأ لتقدميها  باجلائزة   الفائزين 

يف  العايل،  التعليم  تخ�ش�شات  من  تخ�ش�شني 

يف  »الها�شمية«  مع  الريموك  جامعة  تعادلت  حني 

ردنية  اأ جامعة  ع�شرة  اإحدى  بني  من  ول  الأ املركز 

وامل�شرفية. املالية  العلوم  عن  لربناجمهما 

ول   الأ باملركز  بفوزها  ردنية  الأ وتنال اجلامعة 

تتمتة خرب

وىل ردنيــة حت�سد املراكـــز الأ  الأ

بداع« و »احل�ســـن للتميز«  يف جائــزتي »�سنــدوق احل�ســني للإ

ردين هي قيمة اجلائزة  يف  اأ 3٠.٠٠٠ دينار  مبلغ 

قيمة  الها�شمية  و  الريموك  جامعتا   تتقا�شم  حني 

اجلائزة.

احل�شني  لـ�شندوق  العامة  املــديــرة  وكــانــت  

ناق�شت   املفتي  يزن  دينا  ن�شة  الآ والتفوق  بداع  لالإ

امل�شتقبلية  التعاون  وم�شاريع  التقييم  عملية  نتائج 

ومــدراء  ق�شام  الأ �ــشــاء  وروؤ اجلامعات  �شاء  روؤ مع 

جلميع  امليدانية  زيــارتــهــا  ثــنــاء  اأ اجلــودة  �شمان 

نقاط  على  كيد  التاأ مت  حيث  امل�شاركة  اجلامعات 

ــقــوة وجمــــالت تــعــزيــزهــا الــــواردة يف تــقــاريــر  ال

ما  مع  اجلامعات  اإىل  مة  املُقدَّ الفردية  التقييم 

تقدير. �شهادات  من  �شاحبها 

ابن  الــثــاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ان  يذكر 

احل�شني  ل�شندوق  الفخري  الرئي�ض  هو  احل�شني 

 1991 ـــام  ع ــ�ــض  �ــش ــاأ ت الــــذي  والــتــفــوق  لـــالبـــداع 

قبل  من   ممول  وال�شندوق   . ربحية  غري  ك�شركة 

ردن. الأ يف  امل�شرفية  �ش�شات  املوؤ

مــيــة  ويــ�ــشــغــل حمــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي د.اأ

ال�شندوق. مديري  هيئة  رئي�ض  من�شب  طوقان 

باجلائزتني  اجلامعة  فازت  ذاته،  ال�شياق  يف 

جــائــزة  نــتــائــج  �شمن  منا�شفة  والــثــالــثــة  وىل  الأ

احلايل. للعام  العلمي  للتميز  طالل  بن  احل�شن 

عــلــى  الأ للمجل�ض  الــعــامــة  مـــانـــة  الأ عــلــنــت  واأ

املخ�ش�شة  اجلائزة  نتائج  والتكنولوجيا  للعلوم 

العايل. التعليم  �ش�شات  ملوؤ

اجلامعة  يف  والتمري�ض  الزراعة  كليتا  وفازت 

وىل  الأ اجنــازات  عن  والثالثة  وىل  الأ باجلائزتني 

بــتــحــ�ــشــني جـــودة  املــتــعــلــقــة  بـــحـــاث  يف جمـــال الأ

لدورها  والثانية  وتطويرها،  التقليدية  غذية  الأ

ـــدويل مع  ال الــثــقــايف  الــتــعــاون  بــرامــج  تــعــزيــز  يف 

هيئات  عــ�ــشــاء  اأ ا�شت�شافة  مت  عاملية  �ش�شات  موؤ

اأجنبية. دول  من  متري�ض  وطالب  تدري�ض 

حما�سر وح�سور



ن�شــــرة اجلـامـــعـة�

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�شميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ
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عدد جديد من جملة 

درا�سات العل�م  الرتب�ية
   �شدر عن اجلامعة العدد ال�شاد�ض والثالثون من جملة درا�شات التي يراأ�ض 

حتريرها الدكتور مفيد عزام عميد البحث العلمي.وهي جملة دورية حمكمة ت�شدر 

عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.

اأق�شام منها ق�شم العلوم الرتبوية الذي تناول درا�شات  اأربعة  و جاء العدد يف 

عديدة منها ما بحث بع�شا من جوانب العملية التعليمية باأطرافها املتعددة.فهناك 

اأحمد  �شالح  الباحثني  درا�شة  املدار�ض،مثل  يف  العاملني  حول  متحورت  درا�شات 

وزارة  مدار�ض  يف  العاملني  ممار�شة  الطويل:درجة  الرحمن  عبد  وهــاين  عبابنة 

طار �شينجي:اأمنوذج مقرتح. ردن ل�شوابط املنظمة املتعلمة لإ الرتبية والتعليم يف الأ

ودرا�شة الباحثني علي كايد خري�شة وحممد �شليمان جوارنة:م�شتوى معرفة معلمي 

ردن. �شا�شية العليا بالت�شل�شل الزمني لتاريخ الأ الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ

ودرا�شة الباحثة اأمل عبد اهلل خ�شاونة:مفهوم الربهان الريا�شي لدى معلمي 

الريا�شيات ومقدرتهم يف احلكم على �شدقه وبنائه.

التنظيمي  ال�شرايرة:التماثل  اأحمد  وخالد  ال�شعود  راتب  الباحثني  ودرا�شة 

باأدائهم  الر�شمية وعالقته  ردنية  الأ التدري�شية يف اجلامعات  الهيئات  اأع�شاء  لدى 

الوظيفي.

من جانب اآخر تناول عدد من الباحثني  طرفا اآخر من اأطراف العملية التعليمية 

خطاء  وهو الطالب،كدرا�شة الباحث زياد اأمني بركات:درا�شة حتليلية م�شتعر�شة لالأ

�شا�شية يف مدينة  ول اإىل اخلام�ض الأ مالئية ال�شائعة لدى تالميذ ال�شفوف من الأ الإ

طولكرم بفل�شطني.

طلبة  لدى  التنا�شبي  ال�شتدلل  عبد:م�شتويات  ر�شمي  اإميان  الباحثة  ودرا�شة 

ردن. �شا�شية العليا يف الأ املرحلة الأ

بني  اأحمد  الباحثني  ودرا�شة 

العابدين »حممد بني  عطا و«زين 

هاين:واقع برنامج الرتبية العملية 

علوم  كلية  طلبة  نظر  وجهة  مــن 

الريا�شة يف جامعة موؤتة.

ـــك درا�ــــشــــة الــبــاحــث  ـــذل ك

جـــودت اأحــمــد �ــشــعــادة:اأثــر عــدد 

طلبة  اكت�شاب  يف  املتغريات  مــن 

اجلامعة ملهارات التفكري الناقد.

   واألـــقـــت درا�ـــشـــات اأخـــرى 

الدرا�شية،مثل  املــواد  على  ال�شوء 

درا�شة الباحثني منعم عبد الكرمي 

الزيود: �شايل  وحممد  ال�شعايدة 

الـــعـــوامـــل املــــوؤديــــة لــالجتــاهــات 

لدى  الدرا�شية  املواد  نحو  ال�شلبية 

ردنية. طلبة اجلامعة الأ

�شا�شية  ودرا�شة الباحث علي حممد الزعبي:مدى مراعاة كتب الريا�شيات يف املرحلة الأ

ردن ملهارات التعلم الذاتي. العليا يف الأ

وهناك درا�شات اأخرى تت�شل بالعملية التعليمية،ومنها ما  يت�شل بالريا�شة:

يف  اجلودة  اإدارة  نظام  تطبيق  نا�شر:اأثر  خليل  وخرية  حمافظة  �شامح  الباحثني  درا�شة 

فاعلية اأداء مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الزرقاء.

ودرا�شة الباحثني زهري ح�شني الزعبي وغازي الكيالين وعاكف طيفور:مفهوم الذات لدى 

ردن. لعبي ولعبات املنتخبات الوطنية يف الأ

ودرا�شة الباحثني ماجد �شليم ال�شالح ونهاد عيد الهنداوي:دوافع املمار�شة لدى لعبات 

ردنية. ندية الأ كرة القدم يف الأ

التخطيط  عملية  مراحل  تطبيق  احلو�شني:درجة  �شام�ض  بن  حممد  الباحث  ودرا�ــشــة 

ال�شرتاتيجي يف وزارة الرتبية والتعليم.

ــاركــت املــدر�ــشــة الــنــمــوذجــيــة يف اجلــامــعــة  ــش �

عمان  يف  الفرن�شية  باللغة  الناطقة  الدول  �شفارات 

ال�شفري  بــحــ�ــشــور  لــلــفــرنــكــوفــونــيــة  الــعــاملــي  بــالــيــوم 

دراجند. بيرت  ال�شيد  البلغاري يف عمان  

 وا�شتمل احلفل الذي �شارك فيه طلبة من املدر�شة 

الفرن�شية يف عمان على كلمات وق�شائد �شعرية وفقرات 

منـ�ذجيـــة 

ردنيــــة الأ

ت�ســارك يف 

احتفــــالت 

الفرنكــ�ف�نيــة

الطلبة  لر�شومات  ومعر�ض  متنوعة  م�شابقات  و  ثقافية 

ردين و الفرن�شي. اإ�شافة لركن تذوق الطعام الأ

اأهمية  اإىل  زايد  نائلة  املدر�شة  مديرة  �شارت  واأ

لتعريفهم  الحتفالت  هذه  املدر�شة يف  طلبة  م�شاركة 

و  ح�شارات  و  بالفرن�شية  الناطقة  الــدول  بثقافات 

العاملية. املنظمة  يف  دورها 

ن�شانية  الإ فــكــار  الأ تــبــادل  اأهمية  على  كـــدت  واأ

ردنــيــني  الأ الطلبة  بــني  ال�شداقة  عــالقــات  واإر�ــشــاء 

امل�شرتك  الفهم  لتعزيز  العامل  دول  من  ونظرائهم 

بينهم. فيما 

الفرنكفونية بني الطالب والطالبات


