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يف هذا العدد ،،،
 

مختربات  تفتتح   منى  مرية  الأ

يف كلية التمري�ض 000 �ص 2

الدي�سي«  لـ»مياه  املايل  غالق  الإ

قريبًا 000 �ص 4

ــة  ــح ــل ــــر )الـــقـــ�ـــســـايـــا امل ــــ�ؤمت م

لالقت�ساديات النا�سئة( 000�ص 5

مكتبة من�ذجية لكلية الرتبية 

الريا�سية 000�ص 2

الــزعــبــي يــعــر�ــض جتــربــتــه يف 

دب ال�ساخر 000�ص 3 الأ

 اجلامعة- اعت�صم املئات من طالب 

من  الع�رشين  يف  اجلامعة  وط��ال��ب��ات 

ل�صمود  "ن��ع��م  ���ص��ع��ار  حت��ت  ني�صان 

 " القد�س  لتهويد  القد�س وال  اأهلنا يف 

بها  يقوم  التي  احلفريات  على  ردًا 

ق�صى. ال�صهاينة حول امل�صجد االأ

خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س   وحّيا 

الكركي خالل لقائه الطلبة املعت�صمني 

اإع��ادة قراءة  اإىل  داعيًا  على مواقفهم 

"ه��ذه  وق���ال:  املقد�صة  املدينة  ت��اري��خ 

املرة اخلام�صة التي علينا اأن ن�صتعيد 

فيها القد�س".

باعتزاز  الكركي  الدكتور  وا�صتذكر 

احت��اد   برار.  واأ�صدر  االأ ال�����ص��ه��داء 

الطلبة  فيها  دع��ا  بيانًا  الطلبة  جمل�س 

وال�����رف  ال��ك��رام��ة  وق��ف��ة  "ب��ال��وق��وف 
ق�������ص���ى واأه��ل��ن��ا  ل��ن�����رة امل�����ص��ج��د االأ

مكتويف  ال���وق���وف  ال��ق��د���س" وع����دم  يف 

يدي. االأ

�صا�س  اجلامعة- و�صع جاللة امللك عبد اهلل الثاين حجر االأ

واطلع  ني�صان.  من  الثالثني  يف  العقبة  يف  اجلامعة  لفرع 

جاللته على املخططات والت�صاميم للجامعة التي خ�ص�س 

وىل  االأ مرحلتها  �صمن  �صتت�صمن  والتي  دومن��ًا   250 لها 

والعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا  اللغات  كليات  ان�صاء 

الفندقية.  وال�صياحة  والتمويل  دارة  االإ وكلية  البحرية 

�صاأنها  التي من  امل�روعات  لهذه  دعمه  وعّب جاللته عن 

واملناطق  املنطقة  هايل  الأ اخلدمات  واقع  وحت�صني  تطوير 

املجاورة لها.

رئي�ص اجلامعة

إن فرع  ووفقًا لرئي�س اجلامعة، الدكتور خالد الكركي، فا

اجلامعة يف العقبة �صي�صتقبل الطلبة العام الدرا�صي املقبل 

وىل. يف خم�س تخ�ص�صات �صمن املرحلة االأ

اجلامعة- افتتح جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني 

يف التا�صع والع�رين من ني�صان معهد البحوث والتدريب 

يعمل  الذي  للجامعة  التابع  الزراعي  والتعليم  ر�صاد  واالإ

نتاج الزراعي  على توفري التدريب املنا�صب على اأ�صاليب االإ

احلديث، فيما التقى جاللته عددا من املزارعني يف املعهد 

و�صاهد مناذج مل�صاريع تطبيقية بداأ املعهد بتنفيذها.

ع��دد من  م��ع  ع��ال  دي��ر  اجتماعه يف  وق���ال جاللته خ��الل 

املعنيني بقطاع العمال مبنا�صبة عيد العمال الذي �صادف 

ول من اأيار "اعرف التحديات التي تواجه  يوم اجلمعة االأ

اأخواننا  اأ�صاعد  كيف  فيه  افكر  ال  يوم  مير  وال  العمال، 

ردنيني والعمال بالذات". املواطنني االأ

و�صملت االإجراءات املت�صلة بتح�صني اأو�صاع العمال التي 

اإن�صاء �ركة لتوظيف  وجه جاللته احلكومة التخاذها، 

من  لال�صتفادة  خطة  وو�صع  الزراعية  العمالة  وتدريب 

جاللة  افتتحه  الذي  الزراعي  والتدريب  البحوث  معهد 

الزراعة،وا�صتقطاب  يف  العاملني  ق���درات  لتنمية  امللك 

اخلبات العاملية لتطوير العملية التدريبية يف املركز.

جاللة امللك يفتتح معهد البحوث والتعليم الزراعي
جاللته يوجه احلكومة التخاذ اجراءات حت�ضني اأو�ضاع العمال
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مكتبة منوذجية يف كلية 

الرتبية الريا�سية
اجل��ام��ع��ة- اف��ت��ت��ح��ت يف م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

والع�رين  ال��ث��اين  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

باأحدث  جهزت  منوذجية"  "مكتبة  ني�صان  من 

ؤلفات من كتب ومراجع ودوريات  التقنيات واملو

ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��ع��ل��وم  ب��ال�����ص��ح��ة  متخ�ص�صة 

املختلفة.

�صالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب   وجتول 

رئي�س  عن  مندوبًا  املكتبة  افتتح  ال��ذي  ج��رار 

اجل��ام��ع��ة يف ق���اع���ات امل��ك��ت��ب��ة ال��ت��ي روع����ي يف 

للقراءة  الو�صائل ال�رورية  ت�صميمها توفري 

وفق  العلمية  والبحوث  ال��درا���ص��ات  واإج���راء 

اأحدث التقنيات املكتبية.

ربطها  مت  ب��ح��وا���ص��ي��ب  امل��ك��ت��ب��ة  جت��ه��ي��ز   ومت 

بوا�صطة �صبكة املعلومات "االإنرنت" باملكتبة 

املركزية يف حرم اجلامعة ومكتبات اجلامعات 

ردنية الر�صمية. االأ

 وقالت عميدة الكلية الدكتورة �صهى اأديب اإن 

واأع�صاء  الكلية  لطلبة  مفتوحة  املكتبة  اأب��واب 

الهيئة التدري�صية والباحثني يف املجتمع املحلي 

االحت���ادات  واأع�����ص��اء  الريا�صيني  وبخا�صة 

ردنية من جميع اأنحاء اململكة. الريا�صية االأ

م��رية  االأ �صمو  افتتحت  اجلامعة- 

التمري�س  ك��ل��ي��ة  يف  احل�����ص��ني  م��ن��ى 

باجلامعة يف الثالث ع�ر من ني�صان 

�صتة خمتبات اأن�صئت حديثًا لتدريب 

امل��ه��ارات  على  الكلية  طلبة  وتعليم 

ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال��ع��ل��وم ال��ت��م��ري�����ص��ي��ة 

املختلفة.

وب��ل��غ��ت ك��ل��ف��ة اإن�������ص���اء امل��خ��ت��بات 

دينار  األ��ف   400 ح��وايل  وجتهيزها 

���ص��ت�����ص��ه��م يف رف����ع ك���ف���اءة ال��ط��ل��ب��ة 

بالتدريب  التحاقهم  قبل  التدريبية 

العملي يف امل�صت�صفيات.

وت�صعى الكلية اإىل حتقيق م�صتويات 

ومعايري يف نظامها التعليمي يحاكي 

امل�صتويات العاملية.

وح�ر االفتتاح نائب رئي�س اجلامعة 

وعميدة  عرفة  الدين  �صياء  الدكتور 

كلية التمري�س الدكتورة اإنعام خلف 

داري��ة  االإ الهيئتني  اأع�صاء  من  وعدد 

والتدري�صية والطلبة.

اجتماع  ح�رت  �صموها  كانت  و 

جمل�س الكلية الذي ناق�س مو�صوعات 

تتعلق مب�صرية الكلية   وخطة عملها 

وقبول  الدرا�صية  املناهج  ومراجعة 

امل��راح��ل  خمتلف  يف  اجل���دد  الطلبة 

الدرا�صية.

م��رية منى احل�صني راعية  االأ و�صمو 

اإقليم  يف  والقبالة  التمري�س  جمل�س 

ملنظمة  ال��ت��اب��ع  و����ص���ط  االأ ال�������رق 

حاليًا  ت��راأ���س  و  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�صحة 

ردين اإىل جانب  جمل�س التمري�س االأ

كونها ع�صوًا يف جمل�س كلية التمري�س 

باجلامعة.

مرية منى تتو�ضط احل�ضور �ضمو االأ

مرية منى الأ

تفتتح خمتربات 

يف  كلية التمري�س

املعر�س الرتاثي الدويل للطلبة الوافدين

اجلامعة  يف  اأق��ي��م  اجلامعة- 

املعر�س  والع�رين  الثاين  يف 

الراثي الدويل مب�صاركة طلبة   

24 دولة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وج��ال 

خالد الكركي الذي افتتح املعر�س 

اأعالما  التي �صمت   اأجنحته  على 

و�صورا وخرائط الدول امل�صاركة 

وال��راث��ي��ة  التقليدية  وامل��الب�����س 

ع�����م�����ال ال���ي���دوي���ة واأع����م����ال  واالأ

���ص��اف��ة  اخل���زف وامل���اأك���والت ب��االإ

ومقطوعات  رق�صات  تقدمي  اإىل 

اإعج�����اب  ن��ال��ت  �صعبية  غنائية 

اجلامع��������ة  طلب����ة  من  احل�صور 

العرب  الثقافيني  وامل�صت�صارين 

جانب. واالأ

بتنظيم  الكركي  الدكتور  واأ�صاد 

املعر�س الذي ميثل فر�صة لطلبة 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع ث��ق��اف��ات 

م�صددا  ال���دول  وع���ادات  وتقاليد 

خ����وي  ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل االأ

جميعًا  معهم  يجابي  االإ والتفاعل 

ردن  االأ ����ص���ف���راء  مي��ث��ل��ون  ف��ه��م 

واجلامعة يف بلدانهم.

نظمته  ال����ذي  امل��ع��ر���س  وه����دف 

الوافدين  الطلبة  ���ص��وؤون  دائ���رة 

ب����"ال���ع���م���ادة" وا���ص��ت��م��ر ي��وم��ني 

الطلبة  اأم���ام  الفر�س  اإت��اح��ة  اإىل 

العاملية  الثقافات  على  ط��الع  ل��الإ

والتفاعل معها. 

يف  ال��واف��دي��ن  الطلبة  ع��دد  ويبلغ 

اجلامعة 2758 طالبا وطالبة من 

57 جن�صية عاملية. 

الدكتور الكركي حماطاً مبمثلي امللحقني الثقافيني والطلبة الوافدين
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ر�صاد والتعليم الزراعي يف  عقدت يف معهد البحوث والتدريب واالإ اجلامعة- 

غوار الو�صطى  ور�صة عمل بعنوان مر�س )حمى الثالثة اأيام(. االأ

 وافتتح الور�صة نيابة عن رئي�س اجلامعة عميد املعهد الدكتور عمر الكفاوين.

عبابنة  حممد  الدكتور  م��ن  ك��ل  قدمها  حم��ا���رات  على  الور�صة  وا�صتملت 

العلوم  جامعة  يف  البيطري  الطب  كلية  م��ن  طربو�س  اأب��و  �صميح  وال��دك��ت��ور 

ردن  االأ وادي  زراع��ة  مديرية  من  الرما�صنة  وف��اء  والدكتورة  والتكنولوجيا 

طباء  والدكتور اإبراهيم زريقات من املعهد و�صارك يف الور�صة نحو ثالثني من االأ

البيطريني واملهند�صني الزراعيني العاملني يف القطاع العام واخلا�س يف وادي 

ردن وحمافظة البلقاء. االأ

غوار  اجلدير بالذكر اأن مر�س )حمى الثالثة اأيام( انت�ر موؤخرًا يف منطقة االأ

مما  حليبها  اإنتاج  وهبوط  منها  كبري  عدد  نفوق  اإىل  وي��وؤدي  بقار  االأ وي�صيب 

بقار.  يت�صبب يف خ�صائر اقت�صادية ملربي االأ

ندوات وم�ؤمترات

تقنيــــة "ال�ست�سعــــار عـــــن بعـــــد"  وعالقتهــــا بالتنميــــة 
اجلامعة- ناق�س خباء واأكادمييون متخ�ص�صون يف اجلامعة يف الع�رين من 

ني�صان نتائج بحوث علمية متخ�ص�صة حول "تطبيقات اال�صت�صعار عن بعد ونظم 

بح�صور  داب  االآ كلية  يف  اجلغرافيا  ق�صم  نظمها  التي  اجلغرافية"  املعلومات 

نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار مندوبًا عن رئي�س اجلامعة.

 وتقنية اال�صت�صعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ت�صهم يف حتقيق فهم 

ن�صطة الب�رية. دارة البيئة واملوارد الطبيعية واالأ اأعمق الإ

داب الدكتور �صالمة النعيمات اأ�صار اإىل اأهمية موا�صيع الندوة   عميد كلية االآ

ردنية بالدرا�صات وتقنيات اال�صت�صعار عن بعد معربًا  التي تدعم املوؤ�ص�صات االأ

اأن ت�صكل الندوة فر�صة لتوثيق التعاون البحثي بني اجلامعات  اأمله يف  عن 

ردنية واملوؤ�ص�صات ذات العالقة لتطوير م�صاريع يف التنمية امل�صتدامة. االأ

تقنية  إن  ف���ا �صبحة  اأب���و  ك��اي��د  ال��دك��ت��ور  اجلغرافيا  ق�صم  رئي�س   وبح�صب 

امل��دن  تخطيط  وخا�صة  التخطيط  عمليات  يف  ت�صاعد  بعد  ع��ن  اال�صت�صعار 

ر�س والبنية التحتية اإ�صافة اإىل حت�صني  �صكان والزراعة وا�صتعماالت االأ واالإ

القدرة لدى متخذي القرار لتخزين وحتليل ونقل املعلومات.

 وا�صتعر�س الدكتور اأبو �صبحة تطورات ق�صم اجلغرافيا ومنها اإعداد خطة 

اجلافة  املناطق  واإدارة  واحل�ري  قليمي  االإ التخطيط  ماج�صتري  برناجمي 

عداد برنامج ملنح درجة البكالوريو�س يف نظم املعلومات  الفتًا اإىل اإعداد خطة الإ

اجلغرافية.

ال�صوء  البلبي�صي  الدكتور ح�صام  للندوة  التح�صريية  اللجنة  رئي�س   و�صلط 

الف�صائية واإدارة ومراقبة  التي تناولت حتليل املرئيات  الندوة  على حماور 

البيئة واملناطق اجلافة واملناطق احل�رية والزراعية وامل�صادر املائية اإ�صافة 

اإىل مناق�صة اآليات وحتديث اخلرائط املو�صوعية الرقمية.

 )حمى الثالثة اأيام(.. ور�سة 

ردنية" بـ"الأ

والتدريب  البحوث  معهد  يف  عقدت  اجلامعة- 

يف  للجامعة  التابع  الزراعي  والتعليم  ر�صاد  واالإ

ور�صة  والع�رين  الثاين  يف  الو�صطى  غ���وار  االأ

عمل بعنوان "الت�صميد الزراعي" .

 وت�صمن برنامج الور�صة التي ا�صتمرت يومني 

ا�صتخدام  اأ���ص��ال��ي��ب  ت��ن��اول��ت  حم��ا���رات  على 

عملية  لتح�صني  ال���ري  م��ع  الت�صميد  ت��ق��ن��ي��ات 

ال�صلبية  ث��ار  االآ من  والتقليل  وكمًا  نوعًا  نتاج  االإ

وتقليل  البيئة  على  �صمدة  لالأ املفرط  لال�صتخدام 

اخل�صائر للمزارعني.

الكفاوين،  عمر  الدكتور  املعهد  عميد   وعر�س 

يف  املعهد  ج��ه��ود  ال��ور���ص��ة  اأع��م��ال  افتتح  ال���ذي 

لال�صتفادة  الزراعية  الفعاليات  مع  التوا�صل 

يقوم  التي  الزراعية  العلمية  البحوث  نتاج  من 

�صهام  لالإ والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  بها 

النباتي  ب�صقيه  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف 

واحليواين.

امل�صاركني  على  ال�صهادات  املعهد  مدير   ووزع 

يف الور�صة البالغ عددهم ثالثني مهند�صًا زراعيًا 

ردن  االأ وادي  يف  العام  القطاع  يف  العاملني  من 

ومديرية زراعة البلقاء.

الزراعي املعهد  بالري" ور�سة عمل يف  "الت�سميد 

ملتقى  ا���ص��ت�����ص��اف  اجل��ام��ع��ة-   

نظمه  ال��ذي   ول  االأ املكتبة  اأ�صدقاء 

اأ�صدقاء املكتبة يف اجلامعة يف اخلام�س 

ع�ر من ني�صان الكاتب اأحمد ح�صن 

الزعبي يف حوار مفتوح حول جتربته 

دب ال�صاخر. دبية يف كتابة االأ االأ

وتناول الزعبي مراحل تطور كتابته 

اإث���راء  يف  اأ�صهمت  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل 

واأكد  ال�صاخرة.  الكتابة  يف  جتربته 

دب ال�صاخر له وظيفة مهمة يف  اأن االأ

خطاء وت�صحيحها  االأ بع�س  معاجلة 

والو�صول اإىل حلول منا�صبة لها.

ال�صاخر  دب  االأ "ر�صالة  اأن  واأ�صاف 

تعد عاماًل مهمًا يف التعبري عن هموم 

فراد وحاجاتهم احلياتية". االأ

بدورها اأكدت مديرة مكتبة اجلامعة 

ودار الن�ر الدكتورة هند اأبو ال�صعر 

دعم املكتبة لتطلعات النادي واأهدافه 

الطلبة  بنب  اإيجابية  عالقة  يف حتقيق 

واملكتبة.

وع���ر����ص���ت خ�����الل امل��ل��ت��ق��ى ب��ع�����س 

وبع�س  للطالب  امل��ت��اح��ة  اخل��دم��ات 

املكتبة  حققتها  ال��ت��ي  االإجن������ازات 

خا�صة يف الناحية التقنية.

اإىل  ي��ه��دف  ال���ن���ادي  اأن  اىل  ي�����ص��ار 

تن�صيط دور الطلبة يف جماالت البحث 

وامل�صاركة يف تنمية املجتمع اجلامعي 

يف املجاالت الثقافية والفكرية.

 "الزعبي " يعر�س 
دب  جتربته يف الأ

ال�ساخر

دب ال�ضاخر الزعبي واالأ
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اجلامعة- اأعل�����ن وزير املياه والري 

املهند�س رائد اأبو ال�صعود اأن الوزارة 

غ����الق  االإ اأب�����واب  ع��ل��ى  "اأ���ص��ب��ح��ت 
الدي�ص����ي  م��ي��اه  ج��ر  مل�����روع  امل���ايل 

يوف������ر  اأن  عمان"،متوقع���������ا  اإىل 

امل�ص������روع  100 مليون م3من املياه 

ال�صاحلة لل�رب �صنويًا.

وقال الوزير خالل افتتاحه يف الرابع 

حول  عمل  ور���ص��ة  ني�صان  م��ن  ع�ر 

الواقع املائي حلو�س الدي�صي مندوبًا 

يف  الذهبي  ن��ادر  ال����وزراء  رئي�س  ع��ن 

ب��داأت يف توفري  ال��وزارة  اإن  اجلامعة 

م�صادر مياه غري تقليدية بتحلية املياه 

اإىل عمان  ال��زارة  و�صخها من منطقة 

مب�صاركة القطاع اخلا�س.

اأن  ال�صعود  اأب��و  املهند�س  واأ���ص��اف 

ح��م��ر  م�����روع ج��ر م��ي��اه ال��ب��ح��ر االأ

حج�����ر  "�صيك������ون  امليت  البحر  اإىل 

ردن  االأ يف  امل��ائ��ي  م��ن  ل��الأ ���ص��ا���س  االأ

اإ�صافة اإىل م�روع جر مياه الدي�صي 

ؤك����������دا  مو ال��ق��ري��ب"،  امل�صتقبل  يف 

ال����ت����زام ال���������وزارة مب��ن��ظ��وم��������������������ة 

املوا�صفات وال�روط ال�صحية ملياه 

ال�رشب. 

نظمتها  التي  الور�صة،  يف  واأو���ص��ح 

ردن����ي����ني  ن��ق��اب��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ني االأ

املياه  �صح  اأن  اجلامعة  مع  بالتعاون 

ي��واج��ه  مف�صلي  "حت���د  ردن  االأ يف 

اأن  اإىل  الف��ت��ًا  امل�صتدامة"،  التنمية 

اإجراءات  اتخذت  املياه  قطاع  اإدارة 

املتاحة  املياه  كميات  لتعزيز  عملية 

وتقليل  اخلا�س  القطاع  إ�ص���راك  با

م�صادر  توفري  يف  وال�روع  الفاقد 

املياه غري التقليدية.

املهند�س  اجليولوجيني  نقيب  قال  و 

جر  م�����روع  اإن  ال���ع���دوان  بهجت 

من  يعتب  ع��م��ان  اإىل  الدي�صي  م��ي��اه 

�صتخفف  التي  احليوية  امل�روعات 

ؤك��دًا  م��و العا�صمة  يف  امل��ائ��ي  العجز 

غرا�س  اأهمية ا�صتغالل مياه الدي�صي الأ

ال�رب والتي تعتب من اأنقى اأنواع 

م��ي��اه ال�������رب ���ص��م��ن امل��وا���ص��ف��ات 

ردنية. العاملية واالأ

غـــــالق املالـــــي     اأبــــو ال�سعــــود: الإ

لـ"مياه الدي�سي" قريبًا

وزير املياه م�ضتمعاً لنقيب اجليولوجيني

اجل��ام��ع��ة- ب���ح���ث ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

الدكتور �صالح جرار خالل  اجلامعة 

وزير  ني�صان  من  الع�رين  يف  لقائه 

ذري الدكتور م�صري  التعليم العايل االأ

م����ردان����وف ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ع��م��ي��ق 

جماالت التعاون العلمي والبحثي بني 

اجلامعة واجلامعات يف اأذربيجان.

اللقاء  خالل  ج��رار  الدكتور  وعر�س 

ن����واب رئي�س  ب��ح�����ص��ور  ال����ذي ع��ق��د 

�صهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  اجل��ام��ع��ة 

وبخا�صة  اإن�����ص��ائ��ه��ا  م��ن��ذ  اجل��ام��ع��ة 

ال��ت��و���ص��ع يف ك��ل��ي��ات��ه��ا وم��ع��اه��ده��ا 

زيادة  اإىل  العلمية، م�صريًا  ومراكزها 

من  الطلبة  وخ��ا���ص��ة  طلبتها  اأع����داد 

والطلبة  �صالمية  واالإ العربية  البلدان 

املعهد  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��دار���ص��ني 

للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الدويل 

بغريها.

تربط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  اإىل  اأ���ص��ار  و 

بهدف  العاملية  باجلامعات  اجلامعة 

االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات وال��ع��ل��وم 

ومعايري  م�صتويات  لتحقيق  املختلفة 

على  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  م��ت��ق��دم��ة 

امل�صتوى العاملي.

ذري  االأ ال���وزي���ر  اأ����ص���اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 

حققته  ال�����ذي  ال��ع��ل��م��ي  ب��امل�����ص��ت��وى 

اجلامعة واأكد رغبة جامعات بالده مبد 

ج�صور التعاون مع اجلامعة و اإقامة 

التوقيع  خ��الل  من  م�صركة  عالقات 

على مذكرات تفاهم يف امليادين العلمية 

والثقافية والبحثية.

جرار  الدكتور  التقى  ثانية  جهة  من 

اليابانية  ن��ي��ب��ون"  ؤ���ص�����ص��ة  "م��و وف���د 

بح�صور  �صا�صكوا"  "يوهي  برئا�صة 

نواب رئي�س اجلامعة وعدد من عمداء 

ال��ك��ل��ي��ات وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال��ع��الق��ات 

الدولية.

تو�صيع  اإم��ك��ان��ي��ة  ال��ط��رف��ان  وب��ح��ث 

العلمية والبحثية  امليادين  التعاون يف 

ذات االهتمام امل�صرك.

وقدم "�صا�صكوا " للجامعة جمموعة من 

ؤلفات اليابانية هدية ملكتبة  الكتب واملو

اجلامعة تناولت عناوينها موا�صيع يف 

التطبيقية. والعلوم  والثقافة  دب   االأ

عام  قدمت يف  نيبون  موؤ�ص�صة  وكانت 

ميلون  مببلغ  للجامعة  وق��ف��ًا   2003

�صا�صكوا  "منحة  ا���ص��م  حت��ت  دي��ن��ار 

طلبة  منها  ي�صتفيد  ال�صباب"  للقادة 

الدرا�صات العليا املتفوقون يف العلوم 

تغطي  بحيث  واالجتماعية  ن�صانية  االإ

وتكلفة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ر���ص��وم  امل��ن��ح��ة 

للطالب  املعي�صية  واحل���ي���اة  ال��ك��ت��ب 

طالبًا   14 ن  االآ لغاية  منها  وا�صتفاد 

وطالبة.

الدكتور جـرار يلتقــي وفـــدين

اأذريا ويابانيًا

وف�د

اجل��ام��ع��ة- ع���ر����س ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 

اجل��ام��ع��ة  يف  الدولية   ال���درا����ص���ات 

الدكتور عبد اهلل نقر�س خالل لقائه يف 

ني�صان وفدا  الع�رين من  مكتبه يف 

اأكادمييًا مقدونيًا اأوجه التعاون مع 

اجلامعات املقدونية.

وجرى خالل اللقاء بحث املوا�صيع 

امل�����ص��رك وخ��ا���ص��ة  االه��ت��م��ام  ذات 

اإمكانية تبادل زيارات اأع�صاء الهيئة 

التدري�صية والطلبة واإجراء البحوث 

العلمية امل�صركة.

ال��ذي  للوفد  نقر�س  الدكتور  وق��دم 

يف  تدري�س   ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء  ���ص��م 

م��وج��زة  مل��ح��ة  م��ق��دون��ي��ة  جامعات  

م�صريًا  الدولية  الدرا�صات  كلية  عن 

كادميية  االأ وبراجمها  خططها  اإىل 

نحو  الباحثني  بتوجيه  واهتمامها 

درا�صة الق�صايا العاملية.

وفد مقدوين 

يزور الدرا�سات 

الدولية

ذري نواب رئي�س اجلامعة والوفد االأ
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رئي����س  نائ���ب  �ص���دد  اجلامع��ة- 

العلم���ي  البح���ث  ل�ص���وؤون  اجلامع���ة 

والدرا�صات العليا واجلودة الدكتور 

عبدالك���رمي الق�ص���اة عل���ى ����رورة 

"مواكب���ة كليات الطب يف اجلامعات 
ردنية للم�صتجدات العلمية قبل اأن  االأ

تت�ص���ع الهوة بينها وبني حركة العلم 

املت�صارعة". 

وق���ال الدكتور الق�صاة خ���الل افتتاحه 

)املوؤمت���ر الثاين لكلي���ة الطب واخلام�س 

ردنية(  لكلي���ات الط���ب يف اجلامع���ات االأ

نيابة عن رئي����س اجلامعة اإن املوؤ�رات 

تدل عل���ى اأن هذا الق���رن "�صيكون قرن 

التقنية البيولوجية بكل اأبعادها"،مبينا 

اأن الع���امل يواج���ه حتدي���ات اقت�صادي���ة 

انفج���ارًا يف  �صه���د  اأن  بع���د  و�صيا�صي���ة 

املوؤمت���ر  تن���اول  املعلوم���ات".  ث���ورة 

التعليم الطبي بخا�صة التدريب العملي 

واأ�صالي���ب البحث والتدري����س والتقييم 

لفية  حتت عن���وان )التعليم الطب���ي يف االأ

الثالثة(. و�صارك فيه طلبة كليات الطب 

يف اجلامعات. 

ويف ه���ذا ال�صدد، لف���ت رئي�س جمعية 

مريكان الدكتور  طباء الع���رب واالأ االأ

وليد اأبو حمور اإىل م�صتوى خريجي 

اأثبت���وا  "الذي���ن  ردني���ة  االأ اجلامع���ة 

�صعدة".وحول  جدارة على جميع االأ

التعليم الطبي، قال اأبوحمور اأنه "ال 

يرك���ز عل���ى التح�صيل العلم���ي فقط 

بل يتع���داه اإىل الركيز على املمار�صة 

اإىل  ت�صتن���د  نبيل���ة  كر�صال���ة  الطبي���ة 

اأخالقيات احلفاظ على �صالمة املري�س 

يف اأعلى م�صتوياتها من خالل معايري 

وا�صحة وحمددة". 

ناق����س املوؤمت���ر، ال���ذي ا�صتمر ثالثة 

اأي���ام، خم�ص���ني ورقة علمي���ة ت�صمن 

�ص���ت ور����س عم���ل مب�صارك���ة خباء 

اأمريكيني اأع�صاء يف الفدرالية الدولية 

طب���اء  االأ وجمعي���ة  الطب���ي  للتعلي���م 

مري���كان.  وق���ال رئي����س  الع���رب واالأ

املوؤمت���ر، عمي���د كلية الط���ب الدكتور 

�ص���الم درادك���ة اإن برنام���ج املوؤمت���ر 

تن���اول مو�صوع���ات التعلي���م الطب���ي 

ب���دءا باخلط���ط الدرا�صي���ة والتعلي���م 

�صا�صي وال�ريري وطرق التقييم  االأ

وعق���ب  ال�ريري���ة.  واالمتحان���ات 

االفتت���اح، األق���ى  الدكت�������ور كام������ل 

)التعلي���م  يف  حما����رة  العجل���وين 

الطبي عند العرب وامل�صلمني( تناول 

فيه���ا اأبرز االجن���ازات التي اأ�صهمت 

يف تطور علم  الطب وا�صتفادة الغرب 

من جهود واإجنازات العرب الطبية.

ندوات وم�ؤمترات

علماء عرب واأجانب يف موؤمتر طبي

موؤمتر طبي ي�سدد على مواكبة 

امل�ستجدات العلمية

  وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

اأع��م��ال  افتتح  ال���ذي  ال��زع��ب��ي  ب�صري 

اجلامعة  رئي�س  عن  مندوبًا  املوؤمتر 

والتكنولوجي  العلمي  التطور  اإن 

وانتقال املجتمعات اإىل ع�ر املعرفة 

ع��م��ال يف  االأ اأه��م��ي��ة  اإب����راز  �صاهم يف 

على  فاعاًل  دوره��ا  واأ�صبح  املجتمع 

اأن  اإىل  م�صريًا  امل�صتويات،  خمتلف 

ي  ال��ق��وة االق��ت�����ص��ادي��ة اأ���ص��ب��ح��ت الأ

االخراعات  خالل  من  تنعك�س  دولة 

واالك�����ت�����������ص�����اف�����ات 

قوة  وم��دى  العلمية 

عمال فيها. االأ

م��ر  االأ اأن   واأ�صاف 

ي����ت����ط����ل����ب و�����ص����ع 

عمل  واآليات  فل�صفة 

عمال �صمن اإطار اأخالقي  ملنظمات االأ

واجتماعي ينعك�س على خمتلف فئات 

املجتمع بحيث ت�صبح هذه املنظمات 

ممثلة لن�صيج اجتماعي رابط ملكونات 

مة يقودها للمناف�صة العاملية. االأ

اأن  اإىل  ال��زع��ب��ي  ال��دك��ت��ور   واأ�صار 

ال��ع��ل��م��ي��ة التي  االه��ت��م��ام ب��احل��ق��ول 

باملجتمع  وعالقتها  عمال  باالأ ترتبط 

الفتًا  املا�صية  ال��ف��رة  خ��الل  زادت 

النزاهة  موا�صيع  على  الركيز  اإىل 

وال�����ص��ف��اف��ي��ة واحل��اك��م��ي��ة وت��اأط��ري 

ع�����م�����ال ب���احل���ك���وم���ة واه���ت���م���ام  االأ

ذات  م�صاقات  إدخ��ال  ب��ا اجل��ام��ع��ات 

بهذه  اأو غري مبا�ر  م�صا�س مبا�ر 

املوا�صيع احليوية.

عميد  قال   من جانبه 

رئي�س  ع��م��ال  االأ كلية 

التح�صريية  اللجنة 

ل��ل��م��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور 

اإن  ال�����ص��م��ور  ه����اين 

الراهنة  واالقت�صادية  املالية  زم��ة  االأ

حجمها  ح��ي��ث  م��ن  امل�صبوقة  وغ���ري 

اأهمية  اإب��راز  يف  �صاهمت  قد  وعمقها 

لبيئة  واملهنية  داري��ة  االإ خالقيات  االأ

احلرية  م��ن  كافية  ب��درج��ة  ع��م��ال  االأ

اأهمية  واإىل  جهة  م��ن  االق��ت�����ص��ادي��ة 

القطاعني  بني  والتن�صيق  ال�راكة 

احلكومي واخلا�س 

م����ن ج���ه���ة اأخ�����رى 

���رورة  اإىل  الف��ت��ًا 

وجود دور حكومي 

ف��اع��ل ودي��ن��ام��ي��ك��ي 

مالئمة  ت�ريعات  وتطوير  لتنظيم 

عمال. لبيئة االأ

ال�����ص��م��ور  ال���دك���ت���ور   وا�صتعر�س 

التعرف  اأبرزها  ومن  املوؤمتر  اأهداف 

يف  النا�صئة  االقت�صاديات  واق��ع  على 

نقاط  حيث  من  احلديثة  عمال  االأ بيئة 

اأهمية  على  والركيز  �صعفها وقوتها 

ك���ادمي���ي  ال�����راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع االأ

عمال. وقطاعات االأ

اأع���م���ال  يف  �����ص����ارك 

املوؤمتر الذي ا�صتمر 

ي�������وم�������ني خ���������باء 

واق�����ت�����������ص�����ادي�����ون 

والعراق  ال�صعودية  من  واأكادمييون 

وفل�صطني و�صوريا وليبيا واجلزائر 

وبريطانيا  والبحرين  وقطر  وم�ر 

واأ�صبانيا وايطاليا واأ�صراليا اإ�صافة 

ردنية الها�صمية. اإىل اململكة االأ

عمال    موؤمتر اقت�سادي ير�سد طرق مواجهة حتديات بيئة الأ

من حفل افتتاح موؤمتر ق�ضايا االقت�ضاديات النا�ضئة

قت�سادية  ،، الق�ة الإ

تنعكــــ�ض من خالل 

الخرتاعـــــــــــــات 

والكت�سافــــــــات  ،،

زمة املالية ابرزت  ،، الأ

خالقيات  اأهمية الأ

دارية واملهنية  ،، الإ

اجلامعة- افتتح يف اجلامعة يف الرابع ع�ضر من ني�ضان )موؤمتر 

عمال احلديثة(  الق�ضايا امللحة لالقت�ضاديات النا�ضئة يف بيئة االأ

الذي ير�ضد الو�ضائل والطرق املختلفة التي ت�ضاعد على مواجهة 

عمال حملياً وعربياً. حتديات بيئة االأ
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البدء  �صيتم  التي  امل�روع  من  الثانية  املرحلة  اأن  الكركي  الدكتور  وب��ني 

وم�صت�صفى  ال��ط��ب  لكلية  م��ب��ان  اإن�����ص��اء  �صت�صمل  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  بتنفيذها 

اإىل  اإ�صافة  وم��در���ص��ة،  للموؤمترات  وق�����رًا  وم�صجدًا  التعليمي  اجلامعة 

اأي�صًا. املحلي  املجتمع  تخدم  التي  والريا�صية  التعليمية  املرافق  من   العديد 

ل��رف��د  م����درو�����ص����ًا مت����ام����ًا  ك�����ان  اإن���������ص����اء اجل���ام���ع���ة  "اإن خ���ي���ار  وق������ال 

ؤ����ص�������ص���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة  إن���ه���ا حت���ت���اج مل���و ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال���ع���ق���ب���ة، ف���ا

اأي�������ص���ًا". ج�����ان�����ب  واالأ ال���ع���رب  ردن  االأ ط��ل��ب��ة  اإىل  ����ص���اف���ة  ب���االإ  جت���ت���ذب 

ف من الطلبة اأن يحدثوا حراكًا  واعتب الدكتور الكركي اأن من �صاأن ب�صعة االآ

اجتماعيًا مهما يف العقبة، م�صريًا اإىل اأن النية تتجه اإىل افتتاح مراكز متميزة 

للجامعة يف العديد من مناطق اململكة.

وقال: "نتطلع جديًا لتخفيف ال�صغط عن اجلامعة عب نقل كليات اأو اأق�صام 

اأن اكتملت التجربة املتميزة  اإىل مناطق اأخرى للحد من االكتظاظ فيها بعد 

م". للجامعة االأ

 رئي�س مفو�ضية منطقة العقبة االقت�ضادية

وت�صكل هذه امل�روعات، بح�صب رئي�س مفو�صية منطقة العقبة االقت�صادية 

التنمية يف العقبة  اأ�صا�صيًا لتعزيز  اأبو غيدا، رافدًا  اخلا�صة املهند�س ح�صني 

التي ت�صهد تنمية وتطورًا يف النواحي االقت�صادية واالجتماعية والتنموية.

وقال املهند�س اأبو غيدا "اإن هذه امل�روعات لها اأثر كبري على حياة املواطنني 

وعلى امل�صتوى املعي�صي لهم �صحيًا وتعليميًا وثقافيًا".

�صم�ن  وم�صت�صف������ى  جامع���ة  وج���ود  م�����ن  اأه�����م  هن��اك  "لي���س  واأ�صاف: 

وامل�صتثمرين  الزائرين  خلدمة  ج��دًا  ق�صري  م��دى  يف  �صينجزان  م�روعني 

وال�صائحني" الفتًا اإىل اأن  وج��ود اجلامع���ة وم��ا تطرح من تخ�ص�صات ت�صاند 

اأهداف التنمية يف العقبة.

املنطق���ة  يعط�ي جترب���ة  اأن  �صاأن�ه  م�ن  ما  ك��ل  يف  العمل  ن�صارع  نح��ن  وقال: 

االقت�صادية اخلا�صة يف العقبة البعد املفيد للمجتمع املحلي والوطن".

الديوان  ورئي�س  الذهبي  نادر  ال��وزراء  رئي�س  الزيارة  خالل  جاللته  ورافق 

امللكي الها�صمي نا�ر اللوزي وم�صت�صار جاللة امللك اأمين ال�صفدي ووزير 

الها�صمي  امللكي  الديوان  يف  وامل�صت�صار  املعاين  وليد  الدكتور  العايل  التعليم 

يو�صف العي�صوي ورئي�س �صلطة العقبة االقت�صادية املهند�س ح�صني اأبو غيدا 

وحمافظ العقبة �صمري املبي�صني، ونواب رئي�س اجلامعة.

جاللة امللك يطلع على جم�ضم ملباين اجلامعة/العقبة

تتمات

ردنية –العقبة �سا�س للجامعة الأ جاللة امللك ي�سع حجر الأ

كما �صملت زيادة الدعم املايل ال�صنوي 

ردن لتمكينه  لالحتاد العام لعمال االأ

من اداء مهامه وتغطية كلفة ال�صمان 

االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع 

العمل  ق���ان���ون  وت��ع��دي��ل  ال���زراع���ي 

للمزارعني  ال��ع��ام  االحت���اد  وق��ان��ون 

خالل الدورة اال�صتثنائية املقبلة.

كما �صدد جاللته الذي عب عن تفاوؤله 

التي  التحديات  "اأن  على  بامل�صتقبل 

التن�صيق  من  مزيدا  تتطلب  تواجهنا 

وال��ع��م��ل ب���ني احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع 

اخلا�س".

واأ����ص���ار ج��الل��ة امل��ل��ك خ���الل ال��ل��ق��اء 

ن��ادر  ال���وزراء  رئي�س  ال��ذي ح�ره 

امللكي  ال���دي���وان  ورئ��ي�����س  ال��ذه��ب��ي 

وم�صت�صار  اللوزي  نا�ر  الها�صمي 

ووزي��ر  ال�صفدي  اأمي��ن  امللك  جاللة 

وامل�صت�صار  �صبيكات  غ��ازي  العمل 

العي�صوي  يو�صف  امللكي  الديوان  يف 

الدكتور  ردن��ي��ة  االأ اجلامعة  ورئي�س 

خالد الكركي اىل اأن الو�صع يف العامل 

"�صعب جدا على اجلميع"، لكنه اأكد 
التخفيف  اجل  من  خططا  "لدينا  اأن 

ردين ب�صكل عام". عن املواطن االأ

ؤال  واأ�صار جاللة امللك، يف رده على �صو

طرح حول م�صتقبل العمالة يف قطاع 

احلكومة  اأن  اىل  احلديدية،  ال�صكك 

ال�صككي  للربط  �صبكة  بتنفيذ  �صتبداأ 

5ر2  بنحو  تقدر  بكلفة  احلايل  العام 

مليار دوالر.

الذهبي  ن��ادر  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

م��ن  وب���ت���وج���ي���ه���ات  احل���ك���وم���ة  اأن 

اإج��راءات  باتخاذ  ب��داأت  امللك  جاللة 

ردن����ي����ني ع���ب اإع���ط���اء  ل��ت��وظ��ي��ف االأ

لتوظيفهم  العمل  �صحاب  الأ حوافز 

اأعلن  مثلما  الوافدة  العمالة  بدال من 

عن تخ�صي�س احلكومة مبلغ ن�صف 

مليون دينار لبنامج الثقافة العمالية 

وقيم  مفاهيم  تعزيز  ي�صتهدف  الذي 

العمل لدى العمال.

االقت�صادي  املجل�س  وبخ�صو�س 

امللك  جاللة  وجه  الذي  واالجتماعي 

املجل�س  اأن  الذهبي  اأك��د  بتاأ�صي�صه، 

���ص��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي ا���ص��ت�����ص��ارات 

عن  للحكومة  ودرا�صات  وتو�صيات 

اأو�صاعها  حت�صني  و�صبل  العمالة 

ب�صكل عام.

الدكتور  العمل  وزير  قال  جهته  من 

غ������ازي ���ص��ب��ي��ك��ات اإن������ه ب���ن���اء ع��ل��ى 

توجيهات جاللة امللك ب�رورة دعم 

العاملني يف القطاع الزراعي �صتقوم 

اال�صراك  تكاليف  بتغطية  احلكومة 

ال�صهري لل�صمان االجتماعي للعامل 

و�صاحب العمل ملدة �صنتني يف املرحلة 

وىل على اأن تقوم يف املرحلة الثانية  االأ

ال�صمان  يف  اال�صراك  تكاليف  بدفع 

ل��ل��ع��ام��ل ودف����ع ن�صف  االج��ت��م��اع��ي 

التكاليف املرتبة على �صاحب العمل 

ملدة ثالث �صنوات.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����دع����م احل���ك���وم���ة 

اإن��ه��ا  ق���ال  ع���ام  ب�����ص��ك��ل  للمتعطلني 

يف  اال���ص��راك  تكاليف  بدفع  �صتقوم 

من  للعاملني  االجتماعي  ال�صمان 

حملة درجة الثانوية العامة فما دون 

ب�صكل كامل بالن�صبة للعامل ون�صفه 

بالن�صبة ل�صاحب العمل ملدة �صنتني.

جاللة امللك يفتتح معهد البحوث والتعليم الزراعي



بداعات� اإ

عمال«  برج  لـ »لأ

 يوفر حماكاة 

ن�سطة التداول لأ

يف  ع��م��ال  االأ كلية  تعكف  اجلامعة- 

اجلامعة حاليًا على اإعداد املخططات 

"برج  ن�صاء  الإ ال��الزم��ة  والت�صاميم 

والباحثني  الطلبة  لتدريب  عمال"  االأ

اإليه  تو�صلت  م��ا  اآخ���ر  فيه  ي��راع��ى 

عمال واملعايري الدولية  تكنولوجيا االأ

كادميية. االأ

هاين  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد   وقال 

ال�صمور اإنه روعي يف ت�صميم البج 

املتقدمة  التعليمية  الو�صائل  توفري 

بهدف توفري البيئة العلمية والبحثية 

للنظام  امل��الئ��م  وامل��ن��اخ  والتدريبية 

التعليمي املن�صجم مع روؤية اجلامعة 

يف حتقيق االإ�صالح والتميز.

�صيقام  ال��ذي  املقرح  املبنى  وي�صم 

داخل احلرم اجلامعي على مدرجات 

تقنية  وخمتبات  للتدري�س  وقاعات 

ع�صاء الهيئتني التدري�صية  ومكاتب الأ

دارية وقاعة متخ�ص�صة مبحاكاة  واالإ

على  "ال���ت���داول"  واأن�صطة  عمليات 

الطلبة  لتدريب  وال�صندات  �صهم  االأ

يف  البور�صات  عمل  على  والباحثني 

ال�ركات امل�صاهمة وجمهزة باأحدث 

و�صبيهة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

�����ص����واق ال��ع��امل��ي��ة وف��ق��ًا  ب��ق��اع��ات االأ

للدكتور ال�صمور.

م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ك�����ص��ف ال��دك��ت��ور 

وجل��ان  ف��رق  ت�صكيل  ع��ن  ال�صمور 

متخ�ص�صة الإجراء تعديالت جوهرية 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع اخل���ط���ط وامل�����ص��اق��ات 

ق�������ص���ام  االأ ال���درا����ص���ي���ة يف ج��م��ي��ع 

كادميية الفتًا اإىل اأن هذه التعديالت  االأ

البكالوريو�س  برامج  ت�صمل  �صوف 

واملاج�صتري والدكتوراه.

اجلديدة  الدرا�صية  اإن اخلطط  وقال 

التي �صيتم اعتمادها والبدء بتطبيقها 

ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي املقبل  ب���داي���ة  م���ع 

الكلية بتحقيق  اهتمام  اإطار  تاأتي يف 

املحلية  واالع��ت��م��اد  اجل���ودة  معايري 

الكلية تعمل  اأن  اإىل  والدولية م�صريًا 

اإ�صراتيجية طويلة  اإعداد خطة  على 

مد للركيز على خمرجات اجلودة  االأ

عمال كافة. يف برامج االأ

افتتاح  تعتزم  الكلية  اأن  واأ���ص��اف 

برامج درا�صية جديدة على م�صتوى 

امل��اج�����ص��ت��ري ح��ي��ث ���ص��ي��ت��م اف��ت��ت��اح 

برنامج ماج�صتري التمويل بالتعاون 

ا�صتنادًا  امل��ال��ي��ة  وراق  االأ هيئة  م��ع 

�صابقًا  وقعت  التي  التفاهم  مل��ذك��رة 

ماج�صتري  وب���رن���ام���ج  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 

االإح�صاء التطبيقي تلبيه الحتياجات 

ؤ���ص�����ص��ات امل���ال���ي���ة وامل�����رف��ي��ة  امل��و

ومدربة  موؤهلة  بكوادر  وال�ركات 

وفق امل�صتويات العاملية.

ي�صار اإىل اأن الكلية التي اأن�صئت عام 

1964 با�صم كلية التجارة ت�صم حاليًا 

ع��م��ال  االأ اإدارة  ه��ي:  اأق�����ص��ام  �صبعة 

– املحا�صبة – الت�صويق – التمويل 
دارة العامة  – اإدارة املعلومات – االإ
عدد  ويبلغ  ع��م��ال.  االأ واقت�صاد   –
خم�صة  ح��وايل  احل��ايل  العام  طلبتها 

بلغ عدد  اآالف طالب وطالبة يف حني 

ن  خريجيها منذ تاأ�صي�صها ولغاية االآ

حوايل ع�رة اآالف خريج وخريجة.

اجلامع��ة- حقق����ت �صحيف����ة "�صوت 

الطلب����ة" مراك����ز متقدم����ة يف م�صابق����ة 

نت����اج ال�صحف����ي لطلب����ة اجلامع����ات  االإ

ردنية.  االأ

 وجاءت امل�صابق����ة التي اأطلقتها عمادة 

�ص����وؤون الطلب����ة يف اجلامع����ة الها�صمية  

حت����ت �صع����ار) نح����و �صحاف����ة جامعية 

�صبابية اإبداعية(.

وفازت "�ص����وت الطلبة" ال�صادرة عن 

عمادة �صوؤون الطلبة يف اجلامعة  باملركز 

ول يف جائ����زة الر�ص����م الكاركات����ريي  االأ

بري�ص����ة الفنان الطال����ب يا�ر وريكات 

م����ن املر�ص����م اجلامعي ب�����" العم����ادة"، 

فيما فاز التحقيق ال�صحفي )االيدز... 

ول يف جائزة  موت بط����يء( باملرك����ز االأ

التحقيق ال�صحفي الذي اأعدته الطالبة 

داب. هبة �صقر من كلية االآ

 وا�صتطاعت مقال����ة "اأر�صنا ال تتحدث 

�ص����وى العربي����ة" بقل����م الطال����ب عم����ر 

العطي����ات من كلي����ة العل����وم اأن حت�صد 

ول يف جائ����زة اأف�ص����ل مقالة  املرك����ز االأ

�صحفي����ة ،وفق����ا لعميد �ص����وؤون الطلبة 

يف اجلامع����ة الها�صمي����ة الدكت����ور حازم 

النهار.

وحلت اجلامعة ثاني����ًا يف جائزة اأف�صل 

ق�صي����دة  ع����ن  من�ص����ور  اإبداع����ي  عم����ل 

الطالب ح�ص����ن ب�صام من كلية الهند�صة 

حلم". من  اأكمل  "واأتيت 
ول  االأ املرك����ز  يف  اجلامع����ة  وف����ازت 

بجائزة العمل ال�صحفي املتكامل لتكلل 

اجنازاتها امل�صتمرة على هذا ال�صعيد.

واأ�رفت جلن����ة متخ�ص�صة على تقييم 

ومن����ح اجلوائ����ز مكون����ة م����ن اأ�صات����ذة 

وخباء يف جمال االإعالم من اجلامعات 

ردنية. االأ

اأردني����ة  جامع����ات  ع�����ر  وتناف�ص����ت 

�صت����ة جم����االت  حكومي����ة وخا�ص����ة يف 

ال�صحف����ي  )التحقي����ق  ه����ي  �صحفي����ة 

واملقال����ة  اجلرافيك����ي  والت�صمي����م 

الكاركات����وري  والر�ص����م  ال�صحفي����ة 

واأف�صل عم����ل اإبداعي من�صور واأف�صل 

عمل �صحفي متكامل(.

عمال الفائ����زة كانت �صمن  يذك����ر اأن االأ

م�صاركات العدد 175 – ني�صان 2009 

م����ن �صحيفة �ص����وت الطلب����ة ال�صادرة 

عن العمادة. 

مراكز متقدمة لـ"�سوت الطلبة"

نتاج ال�سحفي يف م�سابقة الإ

عمال الذي �ضيكون موقعاً للربج مبنى كلية االأ
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ردنية عالم  والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ

رئي�س التحرير : كمال فريج

الت�صوير الفوتوغرايف:

إياد زاهر ال�صعيد ا
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ردن ـ عمــــان الأ
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ا�ضدارات

العليا  اللجنة  عن  �صدر  اجلامعة- 

للبحث العلمي ووزارة التعليم العايل 

العدد  واجل��ام��ع��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث 

للمجل��ة  اخلام����س  املجلد  من  الثاين 

عمال وهي جملة  ردنية يف اإدارة االأ االأ

ف�صلية علمية عاملية حمكمة.

وت��ن��اول�����������������ت امل��ج��ل��ة ال����ذي ي��راأ���س 

حت�����ري�����ره�����ا ال�����دك�����ت�����ور حم�����ص��ن 

العربية  باللغتني  اأب��ح��اث��ا  خم��ام��رة 

واالجنليزية.

م��ن ه���ذه ال��درا���ص��ات م��ا ط��ب��ق على 

الباحث  كدرا�صة  ردن  االأ يف  البنوك 

اإدراك  وليد زكريا �صيام حول مدى 

اإج���راءات  ملخاطر  االئتمان  حمللي 

ج����راءات  امل��ح��ا���ص��ب��ة اخل���الق���ة ول����الإ

البنوك  يف  عنها  للك�صف  املنا�صبة 

الباحث  ردنية، ودرا�صة  االأ التجارية 

حممد �صليمان عواد يف التي �صدرت 

تطبيق  ب��ع��ن��وان  االجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 

الختبار  البنائية  امل��ع��ادالت  من��وذج 

العوامل املوؤثرة يف النية لتبني بنوك 

ردن. االإنرنت يف االأ

وج�����اءت درا����ص���ة ال��ب��اح��ث��ني حممد 

خمي�س  اأحمد  وب�صري  ناع�صة  �صليم 

م�صاركة  اأث��ر  بعنوان  ال�ركات  يف 

املعلومات  نظم  تطوير  يف  املحا�صبني 

واأثر  النظم  تلك  جناح  يف  املحا�صبية 

داء املايل لل�ركات. تطبيقها يف االأ

حممود  عبري  الباحثني  درا���ص��ة  اأم��ا 

الفاعوري وحممد مف�صي الك�صا�صبة 

وفرا�س حممد  اخلالدي التي �صدرت 

باللغة االجنليزية فطبقت على قطاع 

التوافق  متكني  بعنوان  االت�صاالت 

اال����ص���رات���ي���ج���ي ب���ني ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

عمال )درا�صة تطبيقية  املعلومات واالأ

ردن(. االأ يف  االت�صاالت  قطاع   على 

وجاءت درا�صة الباحثني اأمين عودة 

امل���ع���اين وع��ب��د احل��ك��ي��م ع��ق��ل��ة اأخ���و 

داري  االإ التمكني  بعنوان  ار�صيدة 

واآثاره يف اإبداع العاملني يف اجلامعة 

ردنية)درا�صة ميدانية حتليلية(. االأ

درغ��ام  مو�صى  ماهر  الباحثني  اأم��ا 

و����ص���امل ع��م��رية ال��ع��م��ور ف��ت��ن��اول��ت 

من  غ��زة  قطاع  التحليلية  درا�صتهم 

�ريبة  م��ن  التهرب  ظ��اه��رة  زاوي���ة 

 الدخل يف قطاع غزة )درا�صة حتليلية.

للباحث  ميدانية  درا���ص��ة  وت��ن��اول��ت 

الثقافة  ال��ع��ري��ق��ي  حم��م��د  م��ن�����ص��ور 

التنظيمية ومدى تاأثريها يف الر�صى 

ال�تاأمني  قطاع  يف  للعاملني  الوظيفي 

يف اجلمهورية اليمنية.

عمال ردنية يف اإدارة الأ اجتماعيات ،،،عدد جديد من املجلة الأ

ترقيات

مت ترقية الدكتور علي ذنيبات رئي�س 

عمال  االأ كلية  يف  املحا�صبة  ق�صم 

اإىل رتبة اأ�صتاذ.

مت ترقية الدكتور ب�صري اأحمد خمي�س 

كلية  يف  امل��ح��ا���ص��ب��ة  ق�����ص��م  م���ن 

عمال اإىل رتبة اأ�صتاذ م�صارك.  االأ

مت ترقية الدكتور زياد حممد قوقزة 

يف  وروب��ي��ة  االأ اللغات  ق�صم  م��ن 

رتبة  اإىل  جنبية  االأ اللغات  كلية 

اأ�صتاذ م�صارك.

مت ترقية الدكتور هاين عبد اهلل و�صاح 

يف  والتدري�س  املناهج  ق�صم  من 

رتبة  اإىل  الربوية  العلوم  كلية 

اأ�صتاذ م�صارك.

تعيينات

ع��ب��ي��دات يف  ب��در  ال��دك��ت��ور  مت تعيني 

عمال. ق�صم اإدارة االأ

الغنميني  حممد  زياد  ال�صيد  وتعيني 

م�����ص��اع��دًا مل��دي��ر دائ����رة امل���وارد 

الب�رشية.

تهاين 

ال���دوي���ك���ات  خ���ل���دون  ال�����ص��ي��د  رزق 

امل���وظ���ف يف وح�����دة اخل���دم���ات 

امل�صاندة بطفلة اأ�صماها �صجى.

ال�����ص��ي��د ع��م��ار املفلح  مت���ت خ��ط��وب��ة 

ن�صة ربى الدالهمة املوظفني  واالآ

يف دائرة املوارد الب�رية .

تعاز

ن�صة  اأنتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد االآ

اأمرية جمال الهواملة املوظفة يف 

كلية الدرا�صات العليا.

�صقيقة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  اأنتقلت 

اإبراهيم  اللطيف  عبد  الدكتور 

امل�صاعد  ���ص��ت��اذ  االأ دل��ه��وم  اأب���و 

ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  يف 

لتكنولوجيا املعلومات.

عدد جديد 

�سا�سية من جملة درا�سات العلوم الأ
البحث  عمادة  عن  �صدر  اجلامعة- 

من  ول  االأ العدد  اجلامعة  يف  العلمي 

جملة  من  والثالثني  ال�صاد�س  املجلد 

�صا�صية(، وهي  درا�صات )العلمية االأ

جملة علمية حمكمة يراأ�س حتريرها 

مفيد  الدكتور  العلمي  البحث  عميد 

عزام.

منها  ع��دة  اأق�صام  يف  ال��ع��دد     وج��اء 

�صا�صية الذي احتوى  ق�صم العلوم االأ

الريا�صيات  يف  الدرا�صات  من  ع��ددًا 
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