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والع�شرون الثالث  املجلد  ني�سان  ٢٠٠9م ٭   ٭  هـ   143٠ الثاين  ربيع  4٢1  ٭  العدد   ردنية  ٭   الأ العامة يف اجلامعة  والعالقات  الإعالم  دائرة  اإعالمية ت�شدرها  ن�شرة 

مرية منى احل�سني  منح �سمو الأ
درجــــة الدكتـــــوراه الفخريــــة يف التمريـــــ�ض

ميييييرة ميينييى احليي�ييسيين يف  ميينييحييت اجلييامييعيية �ييسييمييو الأ

ال�ساد�س ع�رش من ني�سان  درجة الدكتوراه الفخرية 

مهنة  دفع  يف  املثمرة  جلهودها  تقديرًا  التمري�س  يف 

�سعدة  الأ جميع  على  ورقيها  وتطويرها  التمري�س 

املحلية والعربية والدولية.

واأعربت �سموها يف كلمة األقتها خالل مرا�سم منحها 

حلظة  واعتربتها  �سعادتها  عن  العلمية  الدرجة  هذه 

ؤّكد التزامها بال�ستمرار يف مهمتها النبيلة  تاريخية تو

يف خدمة الوطن واملواطن ودعم مهنة التمري�س على 

قليمية والدولية. امل�ستويات الوطنية والإ

واأ�سارت �سموها اإىل اأن العمل من اأجل املواطنن وخدمة 

ن�سانية منحها �سعورًا بالفخر والعتزاز. هذه املهنة الإ

 وثمنت �سموها الدور الذي تقوم به اجلامعة يف رفد 

املجتمع بالكوادر املوؤهلة واملدربة لتكون من املواطنن 

املنتجن وامل�ساهمن والفاعلن يف بناء  املجتمع.

ميــــر رعـــد بــــن زيــــــد  الأ
يرعى اليوم العلمي لكلية علوم الت�أهيل

�شموها حلظة ت�شلمها �شهادة الدكتوراه من رئي�س اجلامعة

على  مر رعد بن زيد رئي�س املجل�س الأ رعى �سمو الأ

�سخا�س املعوقن يف اجلامعة يف الثامن من  ل�سوؤون الأ

ني�سان افتتاح اأعمال اليوم العلمي الثالث لكلية علوم 

التاأهيل.

الكلية  دور  اأهمية  على  األقاها  كلمة  يف  �سموه   واأكد 

الطبيعي  العالج  من  امل�ساندة  اخلدمات  تقدمي  يف 

ال�سناعية  طراف  والأ والنطق  وال�سمع  والوظيفي 

جهزة التعوي�سية امل�ساعدة التي ت�سب يف جمال  والأ

والو�سول  املعوق  لل�سخ�س  احلياة  نوعية  حت�سن 

الناحية اجل�سمية والعقلية  و�ساع من  ف�سل الأ به لأ

لتحقيق  والقت�سادية  والجتماعية  وال�سخ�سية 

التكيف الجتماعي.
مري رعد و�شط امل�شاركني يف اليوم العلمي الأ
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رعى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف الثالث 

ع�رش من ني�سان يف مدرج وادي رم باجلامعة بح�سور 

ووزيرة  اربيحات  �سربي  الدكتور  الثقافة  وزير 

اأعمال  افتتاح  حفل  خ�رش  اأ�سمى  �سبق  الأ الثقافة 

"املراأة  بعنوان  جاء  الذي  اخلام�س  الثقايف  املوؤمتر 

نظمته  الذي   "2008  -  1900 الوطنية  الثقافة  يف 

ال�سهر  من  ع�رش  ال�ساد�س  حتى  وا�ستمر  اجلامعة 

نف�سه، واأدار احلفل ال�سيد نارت حممد خر.

التي  الكركي  الدكتور  كلمة  على  احلفل  وا�ستمل 

�سدوركم  تت�سع  اأن  واأرجو  »اأقول،  فيها:  قال 

اإن  الرجل  على  ي�سعب  اإذ  العاطفي،  الكالم  لبع�س 

وجهها،  يح�رشه  واأّل  اأمه،  يتذكر  األ  املراأة  ذكرت 

بعد  يّف  حتدق  تزال  ل  البنوي،  فلحا  احلاجة  واأمي، 

الريح  ثالثة عقود من رحليها، وكنت قد �سافرت يف 

اإىل  العودة  وال�سيا�سة والتعليم والكتابة عجزت عن 

لعدت  هنا  ولوانها  رحيلها،  بعد  غادرت  الذي  البيت 

فيها  قراأنا  التي  قريتنا  اأزقة  يف  الفقر  الفتى  ذاك 

بع�سنا ، دون كثر تنظر، ان املراأة منا�سلة وان كان 

ي�سعب اأو ي�ستحيل على اغلب النا�س كما هي احلال 

الذكوري كي  ن، ان يتحرروا متاما من تاريخهم  الآ

والحرتام  واملعرفة  للحرية،  حاجتها  حقا  يفهموا 

الرحمة  من  الذل  جناح  اأراد  اهلل  ان  يدركوا  وكي 

خاف�سا لهما، ل للرجل وحده.

واأ�ساف: الدكتور الكركي لو اأن اأمي هنا لطلبت منها 

نها مل تعرف  ان تعيد عليكم احلكايا التي مل تكتبها لأ

اأنني  ورغم  حزين،  تهدهد  كانت  اأنها  رغم  الكتابة، 

يعو�سنا  لن  ذلك  اأن  اإل  اأرادت،  كما  معلما  اأ�سبحت 

عما كان ميكن ان يكون لو ان اأمي و�سواها كتنب ما 

كن يعرفن اأو لو اأنهن عرفن اأكرث ، لو اأنها هنا لطلبت 

والوطن  الثورة  عن  علمتني  ما  عليكم  تعيد  ان  منها 

والع�سق عن جعفر الطيار وعن علياء ابنة الكرك التي 

ما  املراأة  اأن  اإىل  كلمته  واأ�سار يف   ." للغزاة  قالت"ل 

تزال ت�سطهد يف جمتمعاتنا فلي�س هناك عربية حرة 

الزمان  هذا  يف  العربية  البالد  هذه  يف  حر  عربي  او 

الن�سوية  عن  احلديث  الخت�سا�س  هل  لأ و�ساأترك 

 ، املراأة  وحرية  املراأة  ومعنى  واملركزية  واجلندرية 

اما عني فال �سيء قد يعيد يل اأمي التي عرفت قبلي 

، فما طلبي  ياأبى دائما"حبيبا تدميه  الدنيا  ان خلق 

منها حبيبا ترده"مو�سحا باأن القد�س التي اخترت 

عا�سمة للثقافة العربية �ستبقى عربية ولو مل يبق منا 

احد.

واألقى رئي�س اللجنة التح�سرية للموؤمتر نائب رئي�س 

ن�سانية الدكتور  اجلامعة ل�سوؤون الكليات واملعاهد الإ

م�ساعل  هي  ها  فيها:  قال  اللجنة  كلمة  جرار  �سالح 

ردن  الأ واأرجاء  اجلامعة،  هذه  اأرجاء  ت�سيء  الثقافة 

الغايل، بجهود اأهل الفكر والعلم والثقافة من اأبناء هذه 

اجلامعة اأ�ساتذة وطلبة وباحثن، وها هو نبت الثقافة 

اخلر يزداد يف جامعتكم انت�سارا، وينرث اريجه الفواح 

على مدى الزمان وعلى امتداد املكان، فقد اأ�سبح لهذه 

اجلامعة اإذاعتها التي بداأت بثها التجريبي قبل اأيام، 

واأ�سبح لها �سحيفتها اللكرتونية.

الدكتور  فاأ�سار  الوطني  الثقايف  املوؤمتر  هذا  عن  اأما 

يوقد  الوطني  الثقايف  موؤمتركم  هو  ها  قائال:  جرار 

�سمعته اخلام�سة معربا عن اإرادة اجلامعة وحر�سها 

تواكب  ومتميزة  جادة  ثقافية  تقاليد  تر�سيخ  على 

كادميية املختلفة  التطور الذي ت�سهده يف املجالت الأ

روؤية  اإىل  ي�ستند  الذي  هو  النافع  العلم  ان  وموؤكدا 

الثقافة  يف  مو�سوع"املراأة  اختيار  يكن  ومل  ثقافية، 

الوطنية"ع�سوائيا اأو ارجتاليا، فقد كانت الجنازات 

املا�سي  القرن  خالل  ردنية  الأ املراأة  حققتها  التي 

لفتة  امليادين  خمتلف  يف  احلايل  القرن  وبدايات 

للنظر، وان �سلة املراأة بالثقافة �سلة ل انف�سام لها 

�سد تاأثرا للثقافة من  هم والأ ن املراأة هي الناقل الأ لأ

جيل اإىل جيل.

طر�س  من جانبها األقت الروائية والإعالمية ليلى الأ

يف  املراأة  ق�سية  طرح  اإن  فقالت:  امل�ساركن  كلمة 

اإ�رشار  يوؤكد  اجتماعية  ثقافية  إ�سكالية  كا املوؤمتر 

بدور  حتيط  ظلت  مناطق  اأية  اإنارة  على  اجلامعة 

املراأة اأو اإمكاناتها اأو اإ�سهامها يف احلياة الثقافية 

اإىل  ببحوثها  امتدت  بل  بالراهن،  تكتف  مل  وهي 

ن�سال  تاريخ  قرنا من  لتك�سف  والرتاث  املوروث 

من  يبداأ  املراأة  جمتمعات  بناء  ان  مبينة  املراأة، 

دور العلم، واجلامعة هي رائدة التعليم اجلامعي 

الوطني.

من  لنخبة  معر�س  اأقيم  املوؤمتر  هام�س  وعلى 

ردنيات ومن اأجيال خمتلفة مناذج من  الت�سكيليات الأ

يف  املراأة  اإ�سهامات  من  جانبا  متثل  الفنية  جتاربهن 

ردين. بانوراما الفن الت�سكيلي الأ

الراحالت  للفنانات  وتكرميا  املعر�س  يف  روعي  وقد 

ت�سكيلّيتن  فنانيتن  اإبداعات  على  ال�سوء  ت�سليط 

من  كل  وهما  الب�رشية  حكاياتهما  تاركتن  رحلتا 

الفنانة رجاء اأبو غزالة والفنانة حنان اغا. يف املعر�س 

جميل  بن  نا�رش  هند  الفنانتن  اأعمال  تربز  اأي�سا 

من  ن�سطان  منوذجان  وهما  الزرو  �سامية  والفنانة 

ردنيات من جيل الفنانات املتمر�سات  الت�سكيليات الأ

منذ �سبعينيات القرن املا�سي.

الفنانة  اأعمال  املعر�س  يف  تربز  الالحق  اجليل  ومن 

هيلدا احلياري التي يتنوع اأ�سلوبها ما بن التوجهات 

احلداثوية وما بعد احلداثوية. و�ساركت يف املعر�س 

الفنانة هند اأبو ال�سعر التي يتمازج يف اأعمالها هاج�س 

ال�سعر باملفردة الب�رشية.

وي�سكل املعر�س اإ�سافة نوعية للمعار�س يف ال�ساحة 

املحلية لي�س على �سعيد املحتوى وامل�سمون فح�سب 

كادميية  الأ اجلامعية  �سوار  الأ فتح  �سعيد  على  بل 

ودجمها يف املجتمع املحلي يف اأردننا احلبيب.

رئي�ض اجل�معة يفتتح اأعم�ل املوؤمتر الثق�يف الوطني اخل�م�ض 
»
املراأة يف الثق�فة الوطنية

«

الدكتور الكركي وا�شرار على رعاية الثقافة واملثقفني
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اجل�معة  مكتبة 

مفتوحة حتى منت�سف الليل

املكتبة  عييمييل  متييديييد  اجلييامييعيية  اإدارة  قيييررت 

من  اعييتييبييارًا  الليل  منت�سف  حتى  املييركييزييية 

الثاين ع�رش من �سهر ني�سان ، يف الوقت الذي 

يف  املتخ�س�سة  القانونية  املكتبة  فيه  افتتحت 

كلية احلقوق.

واأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي متديد 

الثانية  ال�ساعة  حتى  املركزية  املكتبة  عمل  فييرتة 

بن  نوعها  ميين  وىل  الأ هييي  خطوة  يف  لياًل  ع�رشة 

ردنية .   اجلامعات الأ

كلية  يف  القانونية  املكتبة  افتتاح  خييالل  واأ�ييسيياف 

اإىل  "يهدف  الييقييرار  هييذا  اأن   ، باجلامعة  احلقوق 

اأمييييام طلبة اجلييامييعيية ميين كافة  الييفيير�ييسيية  اإتيياحيية 

كرث  لأ املكتبة  خدمات  من  لال�ستفادة  امل�ستويات 

وقت ممكن". 

الدرا�سي  الف�سل  نهاية  حتى  الييقييرار  وي�ستمر 

حجم  وملعرفة  التجربة،  "حتييت  احلييايل  اجلامعي 

من  الييقييرار  يف  ال�ستمرار  �سيحدد  الييذي  قييبييال  الإ

عدمه".

هذا  قبل  املييركييزييية،  املكتبة  دوام  اأن  اإىل  ي�سار 

القرار،ي�ستمر حتى ال�ساعة الثامنة م�ساء. 

وجلهة املكتبة القانونية اأعلن الدكتور الكركي عن 

لف دينار اأردين من �سندوق  10 الآ التربع مببلغ 

البحث العلمي يف اجلامعة لدعم املكتبة والتي تعد 

وىل من نوعها من بن كليات اجلامعات.  الأ

 وحتتوي املكتبة القانونية على نحو 4000 كتاب 

بحاث القانونية جاءت  متخ�س�س يف الدرا�سات والأ

املركزية يف  املكتبة  داعمة، ومن  بتربع من جهات 

اجلامعة.

وقيييييال عييميييييد كييلييييية احليييقيييوق اليييدكيييتيييور جيييورج 

املرحلة  يف  اخلدمة   �ستوفر  املكتبة  اإن  حييزبييون 

دار�سي  اأمييام  تتاح  اأن  على  الكلية،  لطلبة  وىل  الأ

القريب.  امل�ستقبل  يف  اجلامعة  خارج  من   القانون 

مكتبة  اإن�ساء  نهج  تعتمد  اجلامعة  اأن  اإىل   ي�سار 

متخ�س�سة داخل كل كلية خلدمة الطلبة الدار�سن 

فيها . 

ويف هذا ال�سدد �ستفتتح يف كلية الرتبية الريا�سية 

من  عييدد  على  حتتوي  الكلية  داخييل  مكتبة  قريبًا 

الريا�سة  املتخ�س�سة يف جمال  والدوريات  الكتب 

وال�سحة البدنية.

نييواب  الييقييانييونييييية  املكتبة  افييتييتيياح  وحيي�ييرش حييفييل 

رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات، وعدد من مديري 

دارييييييية وعيييدد ميين طلبة  اليييوحيييدات واليييدوائييير الإ

الكلية.

بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي 

ني�سان  من  ال�سابع  يف  مكتبه  يف  لقائه  خالل 

يييييطييييايل يف عيييميييان فييرانيي�ييسيييييكييو  اليي�ييسييفيير الإ

التعاون  فران�سوين تعزيز وتعميق جمالت 

الييعييلييمييي والييبييحييثييي الييقييائييميية بيين اجلييامييعيية 

التعليم  وموؤ�س�سات  واجلامعات  ردنييييية  الأ

يطالية. العايل الإ

وعيير�ييس الييدكييتييور الييكييركييي الييتييطييورات التي 

التعاون  بتوثيق  واهتمامها  اجلامعة  �سهدتها 

يطالية منحها  مع اجلامعات العاملية وخا�سة الإ

يطالية  الإ باجلامعات  اجلامعة  ترتبط  حيث 

بعالقات وثيقة انعك�ست على م�ستوى عالقات 

يطالية. ردنية الإ ال�سداقة الأ

اجلامعة  رغبة  اإىل  الكركي  الدكتور  واأ�ييسييار 

كييادميييييية  والأ العلماء  خييربات  ميين  لال�ستفادة 

وت�سميم  الطبية  احلقول  يف  وخا�سة  الطليان 

اإقامته يف املبنى اجلديد  م�رشح الفنون املنوي 

لكلية الفنون والت�سميم.

إعجاب  بدوره اأكد ال�سفر اأن اجلامعة حتظى با

للم�ستوى  نظرًا  يطالية  الإ اجلامعات  وتقدير 

املتقدم الذي حققته يف امليادين العلمية والبحثية 

م�سيدًا باهتمام اجلامعة بتبادل الطلبة لتعزيز 

ردنين  الأ الطلبة  بن  امل�سرتك  الفهم  واإر�ساء 

يطالين. والإ

من  ممتدًا  تاريخًا  اإيطاليا  لدى  اأن  اإىل  واأ�سار 

ردن لفتًا اإىل م�ساهمة  عالقات ال�سداقة مع الأ

يطايل يف كل من  اإيطاليا يف اإن�ساء امل�ست�سفى الإ

العا�سمة عمان والكرك.

يف  مييبييعييوثيين  اجلييامييعيية  لييييدى  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 

كمال درا�ساتهم العليا يف  يطالية لإ اجلامعات الإ

تخ�س�سات طبية وا�سافة اإىل  اأنها ت�ست�سيف 

طلبة طليانًا لدرا�سة اللغة العربية.

بحـــــــث

التعـ�ون اأفــــــ�ق 

ردنية"  "الأ بـيـــــن 

يط�لية الإ ومثيالته� 

الحتفالت نرثى واملنا�شبات جميلة
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ردنية   و"مك�فحة الف�س�د" يركز على اجل�نب الوق�ئي تعـ�ون بني الأ
بحث رئي�س  اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف مكتبه 

يف الثالث ع�رش من ني�سان مع وفد ميثل هيئة مكافحة 

والدكتور  يرفا�س  عييوين  ع�سويته  يف  �سم  الف�ساد، 

حممد عدينات، خطوات الوقاية من الف�ساد. 

وجرى خالل اللقاء درا�سة �ستة حماور تنظم التعاون 

والدرا�سات  والتدريب  التثقيف  جمييالت  يف  بينهما 

واإ�سدار  العمل  وور�ييس  املوؤمترات  وعقد  بحاث  والأ

الن�رشات.

وجتري اجلامعة وعرب مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجة 

الوطنية،  اليينييزاهيية  ؤ�يييرشات  ميييو حيييول  ا�ييسييتييطييالعييات 

هييذه  اإعييييداد  كيفية  عييلييى  تييدريييب  تييوفيير  عيين  ف�سال 

ال�ستطالعات.

وتوفر اجلامعة درا�سات واأبحاثًا حول الف�ساد واآثاره 

والجتماعية  والقت�سادية  التنموية  القطاعات  على 

وال�سيا�سية. 

اإدخييال  على  اجلامعة  تعمل  التوعوي،  اجلانب  ويف 

م�ساقات  يف  واملف�سدين  الف�ساد  ونبذ  النزاهة  ثقافة 

�سالمية التي تركز على  الرتبية الوطنية والثقافة الإ

الييذي يحرم  �ييسييالمييي  الإ الييدييين  تعظيم قيم ومييبييادئ 

خرين.  �ساءة للمال العام والعتداء على حقوق الآ الإ

للطلبة  حمييا�ييرشات  تنظيم  على  اجلامعة  تعمل  كما 

يلقيها حما�رشون متخ�س�سون من الهيئة.  

قييانييون الهيئة  تييدخييل اجلييامييعيية  اليي�ييسييييياق،  ويف هيييذا 

املناهج  �سمن  الف�ساد  ملكافحة  الناظمة  والقوانن 

القانونية يف كلية احلقوق. 

وعلى �سعيد توعية املوظفن، تنظم اجلامعة دورات 

املالية  واليي�ييسييوؤون  الييرقييابيية  يف  متخ�س�سة  تدريبية 

واللوازم وتتعلق بطبيعة عمل املوظفن.  

وتعمل اجلامعة على اإ�سدار ن�رشات اإعالمية وحتقيقات 

خماطر  ميين  التوعية  جمييال  يف  متخ�س�سة  ومييقييالت 

الف�ساد واآثاره املدمرة على التنمية بكافة اإ�سكالها. 

ب�سر  الدكتور  اجلامعة   رئي�س  نائبا   اللقاء  ح�رش 

كلية  وعميد  الق�ساة  الكرمي  عبد  والدكتور  الزعبي 

داب الدكتور �سالمة النعيمات وعميد كلية ال�رشيعة  الآ

الدكتور حممد املجايل وعميد �سوؤون الطلبة الدكتور 

ب�سار عبد الهادي.

زيـن 

للطلبـــــة  درا�سية  منحً�  تقـــدم 
الكركي  خييالييد  الييدكييتييور  اجلييامييعيية  رئي�س  بحث 

ال�سيد  زين  ل�رشكة  التنفيذي  املدير  لقائه  خالل 

اأحمد ال�سطي التعاون بن اجلامعة و�رشكة زين 

وخا�سة يف جمال تخ�سي�س منح درا�سية تقدمها 

ومعاير  �ييرشوط  وفييق  اجلامعة  لطلبة  ال�رشكة 

معينة.

�سنويا  خ�س�ست  زييين  اأن  اإىل  ال�سطي  واأ�ييسييار 

فقراء  لطلبة  منحة   20 منها  درا�سية  منحة   42

متفوقن  لطلبة  منحة  و20  النائية  امليينيياطييق  ميين 

اخلا�سة. الحتياجات  ذوي  من  لطلبة   ومنحتن 

ت�سهم  التي  املبادرة  بهذه  الكركي  الدكتور  ورحب 

يف م�ساعدة طلبة حمتاجن موؤكدًا ا�ستعداد اجلامعة 

لتقدمي كافة اأ�سكال الدعم لإجناح هذة املبادرة.

الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور  وا�ستعر�س 

التي  التطورات  اجلامعة  رئي�س  نييواب  ح�رشه 

افتتاح  ميادين  يف  وخا�سة  اجلامعة  �سهدتها 

بييرامييج درا�ييسييييية والييتييو�ييسييع يف قييبييول طلبة من 

جن�سيات عاملية وتدري�س لغات اأجنبية م�سرًا اإىل 

العام احلايل بتخريج  اأن اجلامعة �سوف حتتفل 

ول من الطلبة الدار�سين للغة الكورية. الفوج الأ

اعيييتيييزازه بالنظام  اليي�ييسييطييي عيين  اأعييييرب  بييييدوره 

اأن لدى �رشكة زين  التعليمي يف اجلامعة موؤكدًا 

جمموعة كبرة من خريجي اجلامعة يعملون يف 

ردن  والأ والبحرين  الكويت  يف  ال�رشكة  فييروع 

�سعدة العلمية  واثبتوا جدارة عالية على كافة الأ

والعملية واملهنية. واأكد رغبة ال�رشكة بال�ستفادة 

اأع�ساء  التي يجريها  العلمية  البحوث  نتائج  من 

لتطوير  اجلامعة  يف  والباحثن  التدري�س  هيئة 

منتجها.

ر�ساد والتعليم  اأقام معهد البحوث والتدريب والإ

الزراعي التابع للجامعة  يف الثاين من ني�سان  حفاًل 

تكرمييًا للفعاليات الر�سمية وال�سعبية الزراعية يف 

و�سط بح�سور رئي�س اجلامعة الدكتور  الغور الأ

خالد الكركي ونواب رئي�س اجلامعة.

عمر  الدكتور  املعهد  لعميد  وفقًا  املعهد   ويتطلع 

املجتمع  مع  العالقة  جذور  اإر�ساء  اإىل  كفاوين 

وادي  ومنها  غوار  الأ منطقة  واأن  خا�سة  املحلي 

الزراعية  التنمية  يف  اهمية  كرث  الأ تعد  ردن  الأ

موؤكدًا ترحيب املعهد بتقدمي اأ�سكال الدعم املنا�سب 

للقطاع الزراعي الذي ي�سكل ركيزة اأ�سا�سية من 

مرتكزات التنمية الوطنية.

التدريب  فر�س  يتيح  املعهد  اأن  اإىل   واأ�سار 

وتقدمي  املتخ�س�سة  البحوث  واإجراء  والتاأهيل 

احلقل  يف  للعاملن  الزراعي  ر�ساد  الإ خدمة 

الزراعي.

فرقة  قدمتها  فنية  فقرات  احلفل   وت�سمن 

وكورال اجلامعة التي قدمت اأغان م�ستوحاة من 

ردين والعربي. الرتاث الأ

التي  اجلهود  املنطقة  مزارعي  من  عدد   وثمن 

تقوم بها اجلامعة واإدارة املعهد ب�سكل خا�س يف 

باهتمام  يحظى  الذي  الزراعي  القطاع  م�ساندة 

عام  باعتبار  امللك  جاللة  دعوة  �سوء  يف  ملكي 

ردنية. 2009 عامًا للزراعة الأ

يف  حديثًا  اأ�س�س  الذي  املعهد  اأن  اإىل   ي�سار 

و�سط  الأ الغور  الزراعية" يف  البحوث  "حمطة 
وتبلغ م�ساحتها حوايل 1200 دومن تخدم عملية 

جمالت  يف  الزراعة  كلية  طلبة  وتدريب  البحث 

النباتي  ب�سقيها  الزراعية  والوقاية  نتاج  الإ

واحليواين.

 ح�رش احلفل رئي�سا جامعتي اآل البيت والبلقاء 

التطبيقية، وعدد من اأع�ساء جمل�س النواب وكبار 

امل�سوؤولن يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية.

املعهد الزراعي يكرم الفع�لي�ت الزراعية والني�بية وممثلي 

غوار الو�سطى موؤ�س�س�ت املجتمع املدين يف الأ
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علمــــــي يــــــوم 

التمري�ض لكلية 
ناق�س خرباء واأكادمييون بحوثًا ودرا�سات علمية 

العلمي  اليوم  اأعمال  خالل  التمري�سية  العلوم  يف 

الذي اأقامته كلية التمري�س يف اجلامعة يف ال�سابع 

"ن�رش نتاج البحث العلمي يف  من ني�سان  بعنوان 

�ستفادة املثلى". التمري�س: دعوة لالإ

رئي�س  نائب  افتتحه  الذي  العلمي  اليوم   و�سلط 

عن  مندوبًا  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور  اجلامعة 

ودرا�سات  بحوث  على  ال�سوء  اجلامعة  رئي�س 

ال�سويدّية. جوثنربغ  جامعة  مب�ساركة   متري�سية 

اإن  خلف  اإنعام  الدكتورة  الكلية  عميدة   وقالت 

العلمي  البحث  بثقافة  رتقاء  الإ اإىل  ت�سعى  الكلية 

ال�سحيحة  القواعد  واإر�ساء  املهنة  يخدم  الذي 

للرعاية التمري�سية التي تقدم للمر�سى لفتة اإىل 

وبحث  مناق�سة  ت�سمن  العلمي  اليوم  برنامج  اأن 

12 ورقة عمل متخ�س�سة.

 واأ�سافت اأن الكلية حققت اجنازات علمية وبحثية 

مر احل�سن  ونالت جوائز عديدة اأبرزها جائزة الأ

للتمّيز العلمي لعام 2009.

الكلية  يف  العلمي  البحث  جلنة  مقررة   وقدمت 

فيها  تناولت  عمل  ورقة  ال�سفدي  رميا  الدكتورة 

اأ�سارت  حيث  الكلية  يف  العلمي  البحث  اجنازات 

يف  والباحثن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جهود  اإىل 

على  دّلت  عاملية حمكمة  اأبحاثهم يف جمالت  ن�رش 

امل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اإليه الكلية.

 وو�سفت كل من الدكتور جهاد احللبي والدكتورة 

م�سرة  جوثنربغ  جامعة  من  برغمان  اجنريد 

كانت  باأنها  اجلامعتن  بن  العلمي  التعاون 

ناجحة واأثمرت يف اإعداد بحوث علمية متخ�س�سة 

يف  التمري�سي  العلمي  البحث  رفد  يف  واأ�سهمت 

اجلامعتن مبعلومات لها اأهمية يف تطوير القطاع 

التمري�سي.

وبحث  درا�سة  العلمي  اليوم  برنامج   وت�سمن 

العلوم  تدري�س  نتائج  تناولت  عمل  اأوراق 

الدراما وامل�رشح  التمري�سية من خالل ا�ستخدام 

عالقة  حول  عمل  اأوراق  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 

طفال  التمري�س مبر�س ال�سكري وكبار ال�سن والأ

مل والعناية املركزة. والن�ساء احلوامل وعالج الأ

يوم للتمري�س

اهلل  عبد  الدكتور  الدولية  الدرا�سات  كلية  عميد  بحث 

�ستاذ يف  الأ ني�س  الأ عماد  الدكتور  لقائه  نقر�س خالل 

التعاون  اأوجه  الربيطانية  برنت  نوتنجهام  جامعة 

املمكنة بن اجلامعتن.

الكلية  اإن�ساء  مراحل  نقر�س  الدكتور   وعر�س 

العلمية  ون�ساطاتها  التدري�سية  وبراجمها  وخططها 

اأع�ساء  بتوجيه  الكلية  اهتمام  اإىل  م�سرًا  والبحثية 

الق�سايا  ودرا�سة  لبحث  والباحثن  التدري�س  هيئة 

العاملية ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية.

 واأكد اهتمام الكلية بتوثيق التعاون العلمي والبحثي 

فكار واملعلومات  مع الكليات املماثلة بهدف تبادل الأ

من خالل تبادل زيارات اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 

وتبادل املن�سورات العلمية املتخ�س�سة.

نوتنجهام  جامعة  رغبة  ني�س  الأ الدكتور  اأكد   بدوره 

برنت بفتح اآفاق التعاون مع الكلية التي لديها القدرة 

على الفهم امل�سرتك لطبيعة املع�سالت العاملية.

فايز  الدكتور  �سبق  الأ الوزراء  رئي�س  عر�س 

ردين -الإ�رشائيلي   الطراونة مل�سار املفاو�سات الأ

خالل معاهدة ال�سالم التي اأبرمت عام 1994.

وذكر الدكتور الطراونة خالل حما�رشة له يف كلية 

الدرا�سات الدولية باجلامعة بعنوان )الدبلوما�سية 

بها  مرت  التي  واملحاور  املراحل  واملفاو�سات(، 

خالل  خا�س  ب�سكل  ردن  والأ عام  ب�سكل  املنطقة 

معاهدات واتفاقيات ال�سالم العربية الإ�رشائيلية. 

 وا�ستعر�س الدكتور الطراونة الذي ت�سلم رئا�سة 

ردنية  الأ املفاو�سات  م�سار   1998 عام  الوزراء 

الفل�سطيني  واجلانبن  جهة  من  الإ�رشائيلية 

الإ�رشائيلي من جهة ثانية خالل فرتة ت�سلمه مللف 

معاهدة  بنود  اأبرز  مو�سحًا  ال�سالم،  مفاو�سات 

وادي عربة ومفاو�ست مدريد.

الدولية  الدرا�سات  كلية  عميد  املحا�رشة  وح�رش 

والدكتور حممد م�ساحلة  نقر�س  عبداهلل  الدكتور 

والدكتور عمر احل�رشمي والدكتور ح�سن املومني 

وعدد من طلبة كلية الدرا�سات الدولية.

الطراونة يتحدث عن م�س�ر 

�سرائيلي ردين- الإ املف�و�سـ�ت الأ

الطراونة متحدثاً عن البلوما�شية واملفاو�شات

اأك�دميي بريط�ين 

يـزور كلية 

الدولية الدرا�س�ت 
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غيينييييية  �ييسيياركييت فييرقيية اجلييامييعيية مبييهييرجييان الأ

الوطنية الثامن الذي نظمته جامعة فيالدلفيا.

الثقايف  الحتيياد  ن�ساطات  املهرجان  وت�سمن 

ثالث  مب�ساركة  ردنييييية  الأ للجامعات  والفني 

ع�رشة جامعة. 

يذكر اأن فرقة اجلامعة ت�سارك يف املهرجان منذ 

وىل. دورته الأ

الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت  ثانية  ناحية  من 

حيث  اجلامعي  للمر�سم  معر�سا  ردنييييية  الأ يف 

يوم  اأكييرث من  مييدار  على  فنية  لوحات  عر�ست 

ب�ساحات واأروقة اجلامعة.

و�ساركوا  املر�سم  لوحات  على  الطلبة  واطلع 

اللوحة  مييو�ييسييوع  اليينييقييا�ييس حيييول  را�ييسييميييييهييا 

والطريقة واملواد املر�سومة فيها.

ويعترب املر�سم اجلامعي بعمادة �سوؤون الطلبة 

على  طيبة  �سمعة  حققت  الييتييي  املييرا�ييسييم  ميين 

ردن لرتكيزه على النوعية  ال�ساحة الفنية يف الأ

ولي�س الكمية.

غنية الوطنية  ردنية" ت�س�رك مبهرج�ن الأ الأ

للمر�سم اجل�معي وتنظم معر�س� 

جيمز  ال�سيد  عييمييان  يف  الييربيييطيياين  ال�سفر  قيييال 

املييوقييف  مييع  من�سجمة  بيييالده  مييواقييف  اإن  وات 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  يقوده  الييذي  ردين  الأ

الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  اإنهاء  �ييرشورة  يف 

عييامييًا   2009 ييييكيييون  اأن  يف  اأميييليييه  عييين  ميييعيييربيييًا 

و�ييسييط. حييييالل اليي�ييسييالم يف اليي�ييرشق الأ  حييا�ييسييمييًا لإ

كلية  ميين  بييدعييوة  األييقيياهييا  حمييا�ييرشة  يف   واأ�ساف 

الدرا�سات الدولية يف اجلامعة يف الثاين من ني�سان 

ت�سارك  اأن  اإىل  تتطلع  الربيطانية  احلكومة  اأن 

احلكومة الإ�رشائيلية اجلديدة بفعالية حلل النزاع 

لدى  يت�سكل  اأن  موؤكدًا �رشورة  الفل�سطينين  مع 

الفل�سطينين موقف موحد للدخول يف مفاو�سات 

اأ�سبحت ملحة لإحالل ال�سالم ال�سامل والعادل يف 

املنطقة.

و�ساع تراجعت يف املنطقة   واأ�سار ال�سفر اإىل اأن الأ

خالل ال�سنوات الثماين املا�سية مبينًا موقف بالده 

من التو�سع يف ان�ساء امل�ستوطنات الإ�رشائيلية يف 

حيث  ال�رشيف  القد�س  وخا�سة  الغربية  ال�سفة 

اعترب هذه امل�ستوطنات غر �رشعية. 

التاريخيييييييييي  اليييييييييييدور  ال�سفر  وا�ستعييير�س 

لربيطانيييييييييييا يف املنطقيييييييية م�سييييييييرًا اإىل اأن بيييييييالده 

العامة  اجلمعية  يف  الت�سويييييييييت  عن  امتنعيييييييت 

عندما طرح مو�سوع خلق دولة يهودية واحدة يف 

فل�سطن واأن بالده ت�رش على قيام دولتن منذ عام 

1947 عندما طرح قرار التق�سيم.

الكلية  عميد  اأدارهيييا  التي  املحا�رشة   وت�سمنت 

احل�سور  مداخالت  على  نقر�س  اهلل  عبد  الدكتور 

الييتييي تيينيياولييت اليييدور الييربيييطيياين يف دعييم م�سرة 

ال�سالم يف املنطقة.

 وجتول ال�سفر يف معر�س ال�سور الفوتوغرافية 

الذي نظمته موؤ�س�سة توم�سون الربيطانية وا�ستمل 

فازوا  �سحفين  و�سورين  لعد�سات  لقطات  على 

و�سوريا  ردن  الأ يف  املوؤ�س�سة  نظمتها  م�سابقة  يف 

�سم  الييذي  املعر�س  واأبيييرز  وفل�سطن،  والييعييراق 

املنطقة  دول  بع�س  يف  العنف  �سكال  لأ �سورة   45

ون�ساطات ان�سانية معرّبة.

 من جهة ثانية بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

الكركي خالل لقائه يف مكتبه ال�سفر اأوجه التعاون 

امل�سرتك مع اجلامعات الربيطانية.

رئي�س  نيييواب  فيييييه  �ييسييارك  اليييذي  الييلييقيياء   وخالل 

ذات  املييوا�ييسيييييع  ميين  عيييدد  مناق�سة  مت  اجلييامييعيية 

جتربة  من  ال�ستفادة  وخا�سة  امل�سرتك  الهتمام 

اجلامعات الربيطانية التعليمية والبحثية يف ميادين 

عمال و�سوؤون الطاقة  العمل الإجتماعي واإدارة الأ

والعلوم الطبية املختلفة.

بن  القائم  بالتعاون  الكركي  الييدكييتييور   واأ�ساد 

اجلامعة وجامعة درم الربيطانية خا�سة يف تنفيذ 

عن  معربًا  التمري�سية  العلوم  يف  م�سرتكة  برامج 

الييتييعيياون مييع هييذه اجلامعة  اأمييلييه يف زييييادة حجم 

عمال. لتنفيذ برامج تتعلق بقطاعات الأ

 واأكد رئي�س اجلامعة وال�سفر روؤيتهما يف ار�ساء 

من  لتمكينهم  اجلامعات  طلبة  بن  الدويل  احلوار 

الدكتور  اأ�سار  بحث ومناق�سة ق�سايا عاملية حيث 

نفتاح  الكركي اإىل اأن اجلامعة ت�سجع طلبتها على الإ

والتوا�سل مع اجلامعات العاملية.

الدكتور �سالح  رئي�س اجلامعة  نائب   وا�سطحب 

جرار ال�سفر يف جولة داخل احلرم اجلامعي حيث 

الن�رش  ودار  اجلامعة  مكتبة  مقتنيات  على  اطلع 

تقدمها  التي  اخلييدمييات  حييول  �ييرشح  اإىل  وا�ستمع 

للباحثن وطلبة اجلامعة ودورها يف اثراء  املكتبة 

ردن. احلركة الثقافية والفكرية يف الأ

ال�شفري الربيطاين حما�شرًا

ال�سفري الربيط�ين 
يح��ســــر يف 
اجل�معــــــــة
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الذي  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقييال 

حققت  قد  �سموها  اأن  الدرجة  منح  بييراءة  ن�س  قييراأ 

التمري�سية  املوؤ�س�سات  اإنيي�ييسيياء  يف  متميزة  رييييادة 

للتمري�س يف  مييرة منى  الأ تاأ�سي�س كلية  فعملت على 

التمري�س  مهنة  تعليم  على  و�ساعدت   ،1962 عييام 

ردن،  الأ يف  والحييرتام  الثقة  من  التي حظيت مبزيد 

عن  والدفاع  التمري�س،  مهنة  لتطوير  الدعم  وبناء 

الرعاية  على  املواطنن جميعهم يف احل�سول  حقوق 

ن�سانية. التمري�سية ال�ساملة واملتميزة والإ

الييهييدف  حتقيق  عييلييى  عملت  �سموها  اأن  واأ�يييسييياف 

الفاعلة يف  الب�رشية  القوى  بناء  املتمثل يف  امل�ستقبلي 

قطاع التمري�س والقادرة على التعامل مع املتغرات 

يف علوم ال�سحة والتكنولوجيا، كما اأدركت �سموها اأن 

�ستغر من  املعلومات اجلديدة  التكنولوجيا وتوافر 

القادمة،  للعقود  ال�سحية  املهن  وم�سوؤوليات  طبيعة 

ولويات،  واأن حاجة املواطنن اإىل الرعاية من اأهم الأ

لإميانها باأن مهنة التمري�س تلعب دورا مهما يف رفع 

ردن. م�ستوى الرعاية ال�سحية وجودتها يف الأ

تاأ�سي�س  يف  �سموها  دور  اإىل  الكركي  الدكتور  ولفت 

ردين، وهو الهيئة الت�رشيعية  املجل�س التمري�سي الأ

البالد  يف  التمري�س  مهنة  تنظيم  اإىل  تييهييدف  الييتييي 

وحل�سورها البارز يف احلوار العاملي بن احل�سارات 

جتربتها  اإىل  اإ�سافة  اإن�سانية  عاملية  روؤييية  خالل  من 

من خالل تعزيز التعليم وتنمية القدرات ال�سخ�سية 

ع�ساء هيئة التدري�س من خالل ع�سويتها يف جمل�س  لأ

ردنية ملا يزيد على ع�رش  كلية التمري�س يف اجلامعة الأ

�سنوات. حيث قدمت الدعم والت�سجيع، و�ساعدت على 

توفر الرعاية والتعليم لتعزيز املمار�سة التمري�سية. 

كما �ساعدت على البدء يف الربنامج الوطني للدكتوراه 

يف التمري�س يف العام 2005 يف اجلامعة.

متميزة  اإ�سهامات  ل�سموها  اإن  الكركي  الدكتور  وقال 

خالل  ميين  الوطني  امل�ستوى  على  التمري�س  دعييم  يف 

ع�سويتها يف  املنظمات واجلمعيات الدولية التي تعمل 

الراعي  ال�سحة والتمري�س فهي تعد مبثابة  يف جمال 

م�ست�سارة  وهي  العاملية،  ال�سحة  منظمات  من  للعديد 

ملنظمة ال�سحة العاملية خلدمات التمري�س والقبالة، كما 

�ست�ساري  ي�سهد لها م�ساركتها يف اجتماعات الفريق الإ

قليمي للتمري�س والدورة الثانية واخلم�سن للجنة  الإ

العاملية - يف جنيف، وعملها  قليمية ملنظمة ال�سحة  الإ

من  العديد  ورعايتها  امللكية،  التمري�س  لكلية  �سفرًا 

غال�سكو  يف  القبالة  مييوؤمتيير  مثل  الييدولييييية  املييوؤمتييرات 

)ا�سكتلندا( واملجل�س الدويل للتمري�س، يف اليابان ويف 

�سوي�رشا، وجمعية ال�سحة العاملية يف جنيف.

واأ�سار رئي�س اجلامعة اإىل اأن �سموها كرَمت مبنحها 

كادميية و�سهادات الدكتوراه  العديد من الدرجات الأ

اجلامعة  ومنها  اجلامعات  من  العديد  من  الفخرية 

فالن�سيا  يف  التطبيقية  الفنون  وجامعة  الها�سمية 

جامعة  من  العلوم  يف  الدكتوراه  ودرجيية  ا�سبانيا  يف 

العلوم  ويف  املتحدة،  اململكة  يف  كاليدونيا  جال�سجو 

الوليات  يف   )Azusa )اأزوزا  جامعة  من  الن�سانية 

من  العديد  �سموها  منحت  كما  مريكية.  الأ املتحدة 

اجلوائز العلمية من جامعات مرموقة على امل�ستويات 

و�سمة  الأ من  والعديد  والدولية،  قليمية  والإ املحلية 

الدولية  املنظمات  من  واجلييوائييز  ال�رشف  ومييراتييب 

رومانيا،  من  والقابالت  املمر�سات  و�سام  ومنها: 

القيادة  Archon ( ال�ستثنائية يف  وجائزة )اآركون 

وتعزيز ال�سحة والرعاية الجتماعية يف جميع اأنحاء 

العامل من جمعية ال�رشف الدولية للتمري�س )�سيغما 

.)Sigma Tau Theta  تاو ثيتا

م�ستهل  يف  بيي�ييسييمييوهييا  الييكييركييي  اليييدكيييتيييور  ورحييييب 

اليييتيييي  اليييييتيييييطيييييورات  اإىل  ميييي�ييييسييييرًا  حيييييتيييييفيييييال  الإ

كلياتها  زييييييادة  يف  وخييا�ييسيية  اجلييامييعيية  �ييسييهييدتييهييا 

طلبتها. واإعيييييداد  العلمية  ومييراكييزهييا   ومييعيياهييدهييا 

احل�سن  بنت  عائ�سة  مرة  �سموالأ الحتفال   ح�رش 

وعدد من الوزراء ال�سابقن ومدير اخلدمات الطبية 

امللكية ونواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات وعدد 

من مدراء اأق�سام التمري�س يف امل�ست�سفيات احلكومية 

والع�سكرية واخلا�سة وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف كلية التمري�س وكبار امل�سوؤولن يف اجلامعة.

 وقال �سموه اإن خدمات التاأهيل يف املحافظات واملناطق 

اأن املجل�س �سيقوم  اإىل  اإىل تعزيز لفتًا  النائية بحاجة 

الطبيعي  العالج  وحدات  من  عدد  بفتح  العام  هذا 

والوظيفي يف حمافظات ال�سمال واجلنوب.

�سخا�س  الأ ل�سوؤون  على  الأ املجل�س  اأن   واأ�ساف 

املقدمة  اخلدمات  كافة  دعم  عاتقه  على  اأخذ  املعوقن 

معي�ستهم  م�ستوى  حت�سن  يف  ي�سهم  مبا  الفئة  لهذه 

لهم  املقدمة  اخلدمات  وم�ستوى  مبعاير  والرتقاء 

الفر�س  كافة  على  ح�سولهم   ت�سهيل  على  والعمل 

م�ساهمة يف حتقيق العدالة الجتماعية وو�سوًل للدمج 

املجتمعي الكامل.

 واأكد �سموه على اأهمية بناء �رشاكه بن املجل�س وكلية 

التاأهيل  لربامج  وطنية  معاير  لو�سع  التاأهيل  علوم 

�سخا�س املعوقن يف  ل�سمان جودة اخلدمة املقدمة لالأ

املوؤ�س�سات احلكومية وغر احلكومية.

اليوم  اإن  عماري  ب�سام  الدكتور  الكلية  عميد   وقال 

التي  والعملية  العلمية  للجهود  تتويجًا  جاء  العلمي 

يبذلها اأع�ساء هيئة التدري�س من اأجل دفع مهنة علوم 

التاأهيل وتطويرها.

على  اإن�سائها  ومنذ  حر�ست  الكلية  اأن   واأ�ساف 

اخلدمات  على  لينعك�س  العلمي  البحث  ودعم  ت�سجيع 

املقدمة للمر�سى م�سرًا اإىل اأن الكلية ت�سم حاليًا اأربع 

الوظيفي  والعالج  الطبيعي  العالج  هي  تخ�س�سات 

وعلوم  امل�ساعدة  جهزة  والأ ال�سطناعية  طراف  والأ

ال�سمع والنطق.

الكلية  بن  القائم  التعاون  اإىل  عماري  الدكتور   ولفت 

يطالية مو�سحًا اأن احلكومة  واحلكومة واجلامعات الإ

جتهيز  ل�ستكمال  مالية  منحة  تقدم  �سوف  يطالية  الإ

مبنى الكلية اجلديد مببلغ مليوين يورو اإ�سافة اإىل دعم 

الكلية باأع�ساء هيئة التدري�س و ابتعاث طلبة اأردنين 

يطالية. كمال درا�ساتهم العليا يف اجلامعات الإ لإ

معر�سًا  �سموه  افتتح  العلمي  اليوم  هام�س   وعلى 

ال�سناعية  طراف  لالأ ومعدات  جتهيزات  على  ا�ستمل 

ومن�سورات وكتب تتعلق بعلوم التاأهيل.

ودرا�سات  بحوثًا  تناولت  عمل  جل�سات   وعقدت 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عدد  قدمها  متخ�س�سة 

والباحثن يف الكلية حول اآخر امل�ستجدات التي تتعلق 

يف العالج الطبيعي والعالج الوظيفي وال�سمع والنطق 

وتطوير  والتدري�س  البحث  عمليتي  تطوير  واأ�ساليب 

اخلدمات املقدمة للفئات امل�ستهدفة.

عمداء  من  وعدد  اجلامعة  رئي�س  نواب  افتتاح   ح�رش 

ال�سحة  وزارة  يف  طباء  الأ كبار  من  وعدد  الكليات 

واخلدمات الطبية امللكية وعدد من كبار امل�سوؤولن يف 

من  الكلية وجمع  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  اجلامعة 

طلبة اجلامعة.

مرية منى احل�سني  منح �سمو الأ
درجة الدكتوراه الفخرية يف التمري�ض

مري رعد بن زيد يفتتح اليوم العلمي لكلية علوم الت�أهيل الأ

تتمة خرب

تتمة خرب
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ردنية عالم  والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ

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

الت�صوير الفوتوغرايف:

إياد زاهر ال�صعيد ا
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الت�شميم والخراج الفنيتلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

وىل من  با�رشت اجلامعة بتاأ�سي�س دار ن�رش، هي الأ

نوعها يف اجلامعات بهدف جتويد املنتج اجلامعي 

حمليًا وعربيًا.

وقالت مديرة دار الن�رش الدكتورة هند اأبو ال�سعر 

والييتييوزيييع-  للن�رش  اجلامعة  دار  "تاأ�سي�س  اإن 

التنويرية  املهمة  ميين  ينطلق   - الر�سمي  ال�ييسييم 

للجامعة ورغبة منها يف جتذير ثقافة التميز ون�رش 

بييداع وحتقيق ر�سالة اجلامعة يف ن�رش  الإ وتعميم 

اجنازاتها العلمية". 

ال�سعر،  اأبيييو  الييدكييتييوره  وفييق  اجلييامييعيية،  وتعتمد 

بداع  الإ حتقق  مدرو�سة  ومعاير  عالية  "منهجية 
الثقافة  جميييالت  مبختلف  واجلييييودة  واحليييداثييية 

داب والعلوم".  والآ

الدار  تفتح  اأن  املقرر  من  اأنه  الدار  مديرة  وبينت 

اأ�سناف  �ستى  ون�رش  "لطباعة  اأبوابها 

الكتب واملراجع  املعرفة، ودعم ترجمة 

اأبحاث  ن�رش  فر�سة  واإتيياحيية  العلمية، 

كادميين واأطروحاتهم". الأ

وتراعي الدار يف عملها "متطلبات ع�رش 

هتمام بالن�رش  املعلومات واملعرفة، والإ

عربيا"،  نت�سار  الإ ل�سمان  لكرتوين  الإ

وفق اأبو ال�سعر. 

حييازت  اأن  بعد  اليينيي�ييرش،  دار  و�سجلت 

على موافقة وزارة ال�سناعة والتجارة، 

اجلييامييعيية  دار  )�ييييرشكيييية  ا�يييسيييم  حتييييت 

ردنية للن�رش والتوزيع( ك�رشكة ذات  الأ

لقانون  ا�ييسييتيينييادًا  حميييدودة  م�سوؤولية 

ال�رشكات رقم )22( ل�سنة 1997..

ردنية" اأول دار ن�سر ج�معية يف "الأ

نظم معهد العمل الجتماعي / مكتب 

بالتعاون  اجلامعة  يف  املجتمع  خدمة 

م�رشوعًا  الريا�سية  الرتبية  كلية  مع 

حظًا  قيييل  الأ املييدار�ييس  طلبة  ي�ستهدف 

بعنوان )اللعب حلياة اأف�سل(.

طلبة  الربنامج  يييدرب  اأن  املقرر  وميين 

كلية الرتبية الريا�سية، طلبة املدار�س 

بتدائية  من كال اجلن�سن يف املرحلة الإ

لعاب ال�سغرة. على ممار�سة الأ

املفاهيم  تعديل  يف  الربنامج  وي�ساهم 

متنف�سًا  وتييوجييد  اليييذات  عيين  ال�سلبية 

للطلبة لتفريغ م�ساعر الإحباط وتعزيز 

الثقة بالنف�س.

حمود  الييدكييتييور  املييعييهييد  عميد   وقال 

"ي�سكل  املييي�يييرشوع  هيييذا  اإن  عييليييييمييات 

ملييبييادرات اجلامعة يف  اإ�ييسييافيية جييديييدة 

خدمة املجتمع".

عييدد  يف  نييفييذ  الييربنييامييج  اأن  اإىل   ي�سار 

الغوث  لييوكيياليية  التابعة  املييدار�ييس  ميين 

الدولية.

مدار�س  طلبة  الربنامج  يف   ي�سارك 

الييوكيياليية مييين ال�سف  خميييتيييارة مييين 

�سا�سي وينفذ  ول وحتى الرابع الأ الأ

من  وطالبة  طالبًا   30 نحو  الن�ساط 

طلبة الكلية يف اجلامعة بالتن�سيق مع 

املكتب.

"اللعب حلي�ة اأف�سل"
 م�سروع جديد ملكتب خدمة املجتمع

احل�سن  م�رشح  على  عر�ست 

اإبن طالل يف اجلامعة يف الثامن 

"اإمالأ  م�رشحية  ني�سان  من 

عزيز  مهند  تاأليف  الفراغ" 

اإخراج حممد بني هاين ومتثيل 

جمموعة من طلبة ق�سم الفنون 

والت�سميم يف اجلامعة. 

وتهدف امل�رشحية التي اأقيمت 

الثقايف  املجل�س  مع  بالتعاون 

الربيطاين يف عمان اإىل التوعية 

بحقوق املراأة يف اإطار م�رشوع 

ن�سو�س  عداد  لإ املجل�س  اأعده 

املراأة  م�رشحية تطرح ق�سايا 

والنوع الإجتماعي. 

بيان �سحفي �سادر  وبح�سب 

عمال  الأ إن  فا املجل�س  عن 

والن�سو�س امل�رشحية التي مت 

اإعدادها بالتعاون مع اجلامعة 

الرموك  وجامعة  ردنية  الأ

حمافظات  يف  عر�سها  �سيتم 

الطلبة  ت�ستهدف  التي  اململكة 

يف مراحلهم التعليمية كافة.

م�سرحية  عر�ض 

الفراغ"  "اإمالأ 

تتجه النية لدى املدر�سة النموذجية التابعة للجامعة ا�ستحداث 

من  اعتبارًا  املعلومات  تكنولوجيا  تخ�س�س  املعلوماتية  فرع 

ن�رشته �سحيفة  ملا  ا�ستجابة  ذلك  القادم. جاء  الدرا�سي  العام 

املجهر  حتت  زاوية  يف  لكرتونية  ردنية" الإ الأ اجلامعة  "اأخبار 
واأع�ساء  اجلامعة  يف  العاملن  من  عدد  منا�سدة  ت�سمنت  التي 

املجتمع املحلي ادارة اجلامعة لتحقيق هذا املطلب.

للمعلوم�تيــــة فــــرع 

فـــــــي 

ردنيــــــة" "الأ منوذجيــــة 


