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تو�سعة الق�سم 

ال�سريري 

�سنان«  ل� »طب الأ

املوافق  ال�سبت  يوم  اجلامعة  احتفت  اجلامعة– 

ال���راب���ع  ال���ف���وج  م���ن  ب��خ��ري��ج��ي��ه��ا   2009\6\20

ربعني. والأ

ومدرج  اجلامعة  ا�ستاد  على  التخريج  حفل  ويقام 

على  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  يف  ط��ال  ب��ن  احل�سن 

يام وزعت عليها كليات اجلامعة.     مدى ت�سعة اأ

كلية  طلبة  ب��ت��خ��ري��ج  احل��ف��ل  ي��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

على  والن�سف  ال�ساد�سة  متام  يف  الرتبوية  العلوم 

داب،  )الآ كليات  ح��د  الأ ي��ام  اأ تتبعه  اجلامعة  ا�ستاد 

م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  يف  والطب(  واحلقوق، 

اجلامعة  ا�ستاد  على  الظهر  بعد  والن�سف  والثالثة 

وال��زراع��ة،  )ال��ع��ل��وم،  كليات  ث��م  احل�سن،  وم���درج 

ال�ساد�سة  يف  الث��ن��ني  ي��وم  والت�سميم(  وال��ف��ن��ون 

والن�سف م�ساًء والثالثة والن�سف بعد الظهر على 

ربعني ردنية« حتتفي بفوجها الرابع والأ »الأ

اربيحات:اجلامعات م�ستودع للخربة احلقيقية

يف  ���س��ن��ان  الأ ط��ب  كلية  عميدة  اأعلنت   - اجلامعة 

الكلية  اأن  رج��ب  دروي�����ش  ملي�ش  ال��دك��ت��ورة  اجلامعة 

تو�سعة  م�سروع  م��ن  وىل  الأ باملرحلة  ال��ب��دء  ب�سدد 

الق�سم ال�سريري يف الكلية لزيادة طاقته ال�ستيعابية 

لتتاءم مع زيادة الكادر التدري�سي والفني عن طريق 

يفاد الذي تنفذه الكلية �سمن اإ�سرتاتيجية  التعيني والإ

تطويرية �ساملة.                            000 تتمة �ص 6

ال�ستاد واملدرج. 

 ويف يوم الثاثاء تخرج كليات )الرتبية الريا�سية، 

����س���ن���ان( يف  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، وط���ب الأ

بعد  والن�سف  والثالثة  م�ساًء،  والن�سف  ال�ساد�سة 

الظهر على ال�ستاد واملدرج.       

ربعاء تخريج طلبة كليات )التمري�ش،  يعقبه يوم الأ

ه���ي���ل، وال�����س��ي��دل��ة( يف ال�����س��اد���س��ة  وع���ل���وم ال���ت���اأ

على  الظهر  بعد  الن�سف  والثالثة  م�ساًء،  والن�سف 

ال�ستاد واملدرج. 

كلية  ط��ل��ب��ة  ل��ت��خ��ري��ج  اخل��م��ي�����ش  يوم   وي��خ�����س�����ش 

ال�����س��ري��ع��ة يف مت���ام ال�����س��اد���س��ة وال��ن�����س��ف م�����س��اًء 

)الهند�سة  كليات  ت��خ��رج  ح��ني  يف  ال���س��ت��اد،  على 

ث���������ار، وال��ع��م��ل  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وم���ع���ه���دي الآ

الجتماعي( يوم اجلمعة يف ذات الوقت واملكان. 

عالم والريات خفاقة )ار�سيفية(اأحد مواكب اخلريجني لدى و�سوله �ساحة ال�ستاد حمماًل بالأ

خ���ري���ن م��ن ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج،  م���ا يف ال��ي��وم��ني الأ اأ

جنبية(  الأ واللغات  عمال،  )الأ لكليتي  فيخ�س�سان 

يف ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء من يوم ال�سبت على 

طلبة  لتخريج  فيخ�س�ش  ح��د  الأ يوم  اأما  ال�ستاد، 

الطلبة  اأوائ���ل  وت��ك��رمي  العليا،  )ال��دار���س��ات  كليات 

ن�سطة( يف ذات الوقت واملكان.    واملتفوقني يف الأ

مواكب  بدخول  احلفل  ي�ستهل  العادة،  وكما جرت 

اأنغام  على  التدري�سية  الهيئات  واأع�ساء  اخلريجني 

اأهايل  من  متابعة  وو�سط  ردنية  الأ اجلامعة  ن�سيد 

اخلريجني الذين خ�س�ست لهم اأماكن للجلو�ش يف 

ال�ستاد واملدرج. 

وي����ق����راأ ق�����رار جم��ل�����ش ع���م���داء اجل���ام���ع���ة امل��ت��ع��ل��ق 

رب���ع���ني درج��ات  مب��ن��ح خ��ري��ج��ي ال��ف��وج ال��راب��ع والأ

والدكتوراه. واملاج�ستر  البكالوريو�ش 

�سربي  الدكتور  الثقافة  وزي��ر  ك��د  اأ  - اجلامعة 

اربيحات اأهمية تعاون الوزارة مع كليات الفنون يف 

م�سروعاتها  يف  الكليات  هذه  وا�سراك  اجلامعات 

لتقدمي منتج ثقايف متميز اإىل اجلمهور.

وق���ال ال��وزي��ر خ���ال ل��ق��ائ��ه يف ال��ث��اين ع�����س��ر من 

يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة  الهيئة  ع�����س��اء  واأ عميد  ح��زي��ران 

فيها  الطلبة  من  وع��ددًا  اجلامعة  يف  الفنون  كلية 

احلقيقية  للخربة  م�ستودعًا  ت�سكل  اجلامعات  اأن 

مب���ا ت��ط��رح��ه م���ن ق��ي��م ث��ق��اف��ي��ة وحت�����اول ال�����وزارة 

الفل�سفة  من  امل�ستمدة  القيم  جت�سيد  الطرق  ب�ستى 

ن�سانية من فن وجمال واأخاق. الإ

امل�سروعات  ه��م  اأ اربيحات  الدكتور  وا�ستعر�ش 

التي تنفذها الوزارة ومنها م�سروع حكاية املكان 

ومدينة  قرية  ك��ل  ت��اري��خ  توثيق  اإىل  يهدف  ال��ذي 

�سيكون  الن��ط��اق  اأن  اإىل  م�سرًا  اأردن��ي��ة  وب��ل��دة 

ردن���ي���ة ل��ه��ذا ال��ع��ام،  م��ن ال��ك��رك م��دي��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة الأ

وم�����س��روع جت��م��ي��ل م��داخ��ل امل����دن ب��ال��ت��ع��اون مع 

املحلي. واملجتمع  الفنانني 
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حزيران  من  الثالث  يف  لقائه  خ��ال  ج��رار  �ساح  الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  نائب  بحث   - اجلامعة 

الكازاخية  الوطنية  اجلامعة  مع  ال�سراكة   » �سنبايف  �سار  بولت   « عمان  يف  الكازاخ�ستاين  ال�سفر 

و�سيا�سية  ت��اري��خ��ي��ة  حم���اور  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  ي��ت��ن��اول  ك��ت��اب  ل��ي��ف  ل��ت��اأ »غ��وي��ل��وف« 

وفــــــــــــود

ردني�ة الكازاخ�ستاني�ة توجه لتاأليف كت�اب حول العالق�ات الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  نائب  - بحث  اجلامعة 

���س��ي��اء ال��دي��ن ع��رف��ة خ���ال ل��ق��ائ��ه يف ال��ث��ام��ن من 

ري���ف���ا ال��ف��رن�����س��ي��ة  ح���زي���ران  وف����دًا مي��ث��ل ���س��رك��ة اأ

م�ست�سار  برئا�سة  النووية  الطاقة  يف  املتخ�س�سة 

التعاون  اأوجه  افريد«  »جلبرت  الدكتور  ال�سركة 

اجلانبني. بني 

ع��ل��ى  ال�����س��ي��ف  ال���وف���د  ع���رف���ة  ال���دك���ت���ور   واأطلع 

للطاقة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��امل�����س��اري��ع  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام��ات 

بحث التعاون يف جمال الطاقة النووية م��ع ف��رن�سا

غ���را����ش ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���ووي���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ل���اأ

الطاقة  ميادين  يف  تتعلق  التي  تلك  وخ�سو�سًا 

البحث  ن�ساطات  يف  مهمة  ول��وي��ة  اأ حتتل  كونها 

اجلامعة. يف  العلمي 

ك��ل��ي��ت��ي  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات   وا�ستعر�ش 

الطاقة  ومركز  والتكنولوجيا  والهند�سة  العلوم 

تنفيذ  خال  من  ردن��ي��ة  الأ امل�سانع  مع  والتعاون 

م�سنع. لكل  دكتور  برنامج 

خمتلفة.  وثقافية  واقت�سادية 

وتعميق  تعزيز  �سبل  مناق�سة  اللقاء  خال  وجرى 

بني  والثقايف  والبحثي  العلمي  التعاون  جم��الت 

. الكازاخ�ستانية  واجلامعات  اجلامعة 

و ب��ح��ث اجل���ان���ب���ان خ���ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره 

م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة ال��دك��ت��ور رام����ي علي 

اإم��ك��ان��ي��ة اإب����رام م��ذك��رات ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات 

ع�����س��اء هيئة  اأ زي����ارات  ت�����س��م��ل  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  والطلبة  والباحثني  التدري�ش 

اله��ت��م��ام  ذات  علمية  م��وا���س��ي��ع  يف  وامل��ع��ل��وم��ات 

. امل�سرتك 

مذكرة  م��وؤخ��رًا  وقعتا  اجلامعتني  اأن  اإىل  ي�سار 

والثقايف  العلمي  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  لتفعيل  تفاهم 

اجلانبني. بني  امل�سرتك 

ال�����س��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��دك��ت��ور ع��رف��ة   ورحب 

النووية  الطاقة  ميادين  يف  طويل  ب��اع  لها  التي 

الطلبة  ه��ي��ل  وت��اأ ت��دري��ب  جم���الت  يف  خ�����س��و���س��ًا 

يف  ال�سركة  خ��ربات  م��ن  ���س��ت��ف��ادة  والإ والباحثني 

النووية. الطاقة  يف  املتخ�س�ش  العلمي  البحث 

للجامعة  العلمي  بامل�ستوى  »افريد«  �ساد  اأ بدوره 

روابط  زيادة  �سرورة  اإىل  لفتًا  ودوليًا،  اإقليميًا 

الوطنية  وال�سناعة  املحلي  ال�سوق  م��ع  اجلامعة 

وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���ت���ن���وع ال���ف���ك���ري ل�����دى ط��ل��ب��ة 

اجلامعة.

اجلامعة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال�����س��رك��ة  ا���س��ت��ع��داد  كد   واأ

النووية  الطاقة  يف  وبراجمها  م�ساريعها  ودع��م 

جم��الت  يف  العلمية  امل��ع��رف��ة  خ��ل��ق  م��ن  لتمكينها 

غ���را����س���ًا ت��ن��م��وي��ة  ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم اأ

�ساملة. وطنية 

رائد  الدكتور  الهند�سة  كلية  عميد  اللقاء  ح�سر 

كادميية يف  ق�سام الأ ال�سمرة وعدد من روؤ�ساء الأ

رامي  الدكتور  الدولية  العاقات  ومدير  اجلامعة 

علي.

الدكتور جرار ملتقيا ال�سفري الكازاخ�ستاين

الدكتور عرفه يتو�سط الوفـــد الفرن�سي



� وفـــــــــــــود

م��ن  ال���ث���ال���ث  يف  اجل���ام���ع���ة  زار   - اجلــامــعــة 

ح��زي��ران وف���د ط��ال��ب��ي مي��ث��ل ج��ام��ع��ة ن���ورث دام 

عميد  خالها  التقى  مركية  الأ مرلند  ولية  يف 

املجايل. خازر  حممد  الدكتور  ال�سريعة  كلية 

وقدم  ال�سيف  بالوفد  املجايل  الدكتور  ورح��ب 

واجنازاتها  اجلامعة  م�سرة  حول  وافيًا  �سرحًا 

امل�ستقبلية. وتطلعاتها  العلمية 

وفد طالبي اأمريكي يطلع على جهود

» ال�سريعة« يف التوا�سل احل�ساري

اجلامعة  يف  ال�سريعة  كلية  من  �ساتذة  اأ وعر�ش 

خ����ال ل��ق��ائ��ه��م ال���وف���د ال�����س��ي��ف اجل���ه���ود ال��ت��ي 

احل�����س��ارات  م��ع  التوا�سل  يف  الكلية  بها  ت��ق��وم 

. ملية لعا ا

عدنان  الدكتور  الكلية  عميد  نائب  من  كل  وقدم 

ال��ع�����س��اف وال��دك��ت��ور اجم���د ق��ور���س��ة وال��دك��ت��ور 

�سرحًا  ريان  حممد  والدكتور  عدوي  الدين  عاء 

والربامج  واخلطط  الكلية  هداف  اأ حول  مف�سًا 

على  تركز  التي  لطلبتها  تقدمها  التي  الدرا�سية 

 ���س��رورة ت��اق��ي ال�����س��ع��وب ع��ل��ى اخل��ر وامل��ح��ب��ة.

م�ساقات  ط��رح  يف  الكلية  جتربة  اإىل  ���س��اروا  واأ

وب���رام���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���واك���ب امل���ت���غ���رات ال��ع��امل��ي��ة 

اللغة  يف  �سامية  الإ ال��درا���س��ات  برنامج  ومنها 

الجنليزية.

امل�ساقات  حول  مو�سع  حوار  اللقاء  خال  ودار 

ك���ادمي���ي���ة ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة  وال����ربام����ج الأ

املحلي. باملجتمع  وعاقتها 

ردن حاليًا  الأ ال�سيف يزور  الوفد  ن  اأ اإىل  ي�سار 

احل�سارات  وتعاون  تبادل  موؤ�س�سة  من  بتنظيم 

عام  م��رك��ي��ة  الأ م��رلن��د  ولي��ة  يف  ن�سئت  اأ ال��ت��ي 

ب�سار  حممد  ال��دك��ت��ور  لرئي�سها  وف��ق��ًا   )2000(

تدعمها  التي  املوؤ�س�سة  ن  اأ اإىل  ع��رف��ات،م�����س��رًا 

التعريف  اإىل  تهدف  مركا  اأ يف  م�سلمة  جاليات 

دول  يف  وامل�����س��ي��ح��ي��ني  امل�سلمني  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اي�����ش 

باحل�سارة  التعريف  اإىل  اإ�سافة  العربي  العامل 

وروبية. الأ النه�سة  يف  وم�ساهمتها  �سامية  الإ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  نائب  بحث   - اجلامعة 

ال��راب��ع  ل��ق��ائ��ه يف مكتبه يف  ج���رار خ���ال  ���س��اح 

ع�����س��ر م���ن ح���زي���ران  خ��ب��ر الع��ت��م��اد يف منظمة 

التي  ال�سيخ اجلهود  الدكتور غامن  العاملية  ال�سحة 

تقوم بها كلية الطب يف اجلامعة يف جمال العتماد 

اخلا�ش. 

وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����س��ره ن��ائ��ب رئي�ش 

كلية  وعميد  الق�ساة  الكرمي  عبد  الدكتور  اجلامعة 

النتائج  ا�ستعرا�ش  درادك��ه  �سام  الدكتور  الطب 

ولية لعملية العتماد التي تقوم بها الكلية بهدف  الأ

التقييم الذاتي لكت�ساف نقاط القوة وال�سعف يف 

التعليمي.  نظامها 

واأ�سار الدكتور جرار اإىل اهتمام وحر�ش اجلامعة 

والدويل يف  اخلا�ش  العتماد  معاير  على حتقيق 

اإ�سادة دولية 

بامل�ستوى املتميز 

لكلية الطب

العلمية  امل�ستجدات  مواكبة  بغر�ش  كلياتها  جميع 

والبحثية.  التعليمية  نظمة  الأ وتطوير 

واأ�ساف اأن اجلامعة ترحب باأي مقرتح يهدف اإىل 

تطوير الربامج الدرا�سية لفتًا اإىل اأن اجلامعة تقوم 

وت�سريعاتها  وخططها  نظمتها  لأ �ساملة  مبراجعة 

لتتاءم مع امل�ستويات واملعاير الدولية.

املتميز  بامل�ستوى  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  ���س��اد  اأ ب���دوره 

الذي حققته كلية الطب يف اجلامعة مثمنًا جتربتها 

املحلية. املجتمعات  والبحثية وخدمة  التعليمية 

للمنهاج  امل�ستمرة  املراجعة  ���س��رورة  اإىل  ���س��ار  واأ

ال��درا���س��ي وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��دري��ب امل��ت��ب��ادل بني 

اخلريجني لكت�ساب املهارات واخلربات الازمة. 

ال�سحة  منظمة  توجه  عن  ال�سيخ  الدكتور  وك�سف 

�سدار دليل معاير كليات الطب يف العامل  العاملية لإ

ملكانته  ت��ق��دي��رًا  �سينا«  »اب��ن  العربي  ال��ع��امل  با�سم 

الت�سنيف والتعليم الطبي. العاملية وف�سله يف 

الدكتور جرار ملتقيا اخلبري ال�سحي الدويل

لقطة جماعية للوفد الطالبي المرييكي وا�ساتذة كلية ال�سريعة



� �ضـــــــاءات اإ

يف  اجلامعة  يف  العلوم  كلية  احتفلت   - اجلامعة 

الرابع«  اخلريج  »بيوم  حزيران  من  ع�سر  الثالث 

خريجي  م��ن  لعدد  جن��اح  ق�س�ش  عر�ش  مت  حيث 

علميًا وعمليًا. املتميزين  الكلية 

وي�����س��ك��ل ي���وم اخل��ري��ج ال����ذي رع����اه ن��ائ��ب رئي�ش 

يلتقي  فرحة كربى  الدكتور �ساح جرار  اجلامعة 

خ��ال��ه��ا اخل��ري��ج��ون ال��ق��دام��ى وا���س��ت��ذك��ار ف��رتة 

ال��درا���س��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��وط��ن ق��واف��ل 

من  العديد  بناء  يف  �ساهموا  الذين  اخلريجني  من 

التنموية. القطاعات 

اخليمي  ه��ال��ة  ال��دك��ت��وره  الكلية  عميدة  ����س���ارت  واأِ

اأهمية  اإىل  لقتها بهذه املنا�سبة  اأ احلوراين يف كلمة 

لتعزيز  الكلية  اأهداف  اأحد  يج�سد  الذي  اللقاء  هذا 

اأوا�سر التعاون بني اخلريجني وكليتهم.

واقرتحت اإن�ساء جمعية اأ�سدقاء كلية العلوم بهدف 

يف  منها  وال�ستفادة  اخلريجني  طاقات  ا�ستثمار 

الثانوية  طلبة  وت�سجيع  املتخ�س�ش  العلمي  البحث 

العامة خ�سو�سًا »الذكور« لالتحاق بهذه الكلية.

عر�ص ق�س�ص جناح يف يوم خريج العلوم

ال���ق���رار لرفع  اأ���س��ح��اب  ل���دى  ال�����س��ع��ي  اإىل ج��ان��ب 

روات����ب خ��ري��ج��ي ال��ع��ل��وم ك��ن��ظ��رائ��ه��م م��ن خريجي 

قيامهم  عند  خ�سو�سًا  والهند�سة  ال�سيدلة  كليات 

والن�سح  امل�سورة  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  نف�سه  بالعمل 

الكلية  اأداء  حت�سني  نه  �ساأ من  ما  كل  ح��ول  للكلية 

وذلك وفق برنامج �سامل ت�سعه اجلمعية.

كما تهدف اجلمعية، بح�سب الدكتوره اخليمي اإىل 

الازمة  املالية  امل�سادر  توفر  يف  الكلية  م�ساعدة 

اإع���داد  لتح�سني  اأو  العليا  ال��درا���س��ات  طلبة  ل��دع��م 

امل��خ��ت��ربات ال��ت��دري�����س��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، وال��ع��م��ل على 

اخلارج  يف  العاملني  اخلريجني  بني  ال�سلة  توثيق 

م��ع زم��ائ��ه��م داخ����ل ال��وط��ن وامل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة 

و�سمان  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  لعقد  التح�سر  يف 

ا�ستمراريتها.   

بالرتحيب  كلمتها  اخل��ي��م��ي  ال��دك��ت��وره  وا�ستهلت 

نحتفل  نحن  قالت  اإذ  اخلريجني  من   الكلية  بناء  باأ

من  متيزها  ج��اء  التي  للكلية  ال��راب��ع  اخلريج  بيوم 

�سواء  قيادية  مواقع  ت�سلم  ممن  بينكم  العديد  متيز 

»ن��ف��ت��خ��ر بكم  اأو خ���ارج���ه وق���ال���ت  ال���وط���ن  داخ����ل 

ورجال  وم��دراء  واأعيان  ووزراء  جامعات  روؤ�ساء 

�ساهمتم  متميزين،  وباحثني  وم�ست�سارين  اأعمال 

ك���ادمي���ي���ة  وت�����س��اه��م��ون يف ب���ن���اء امل��وؤ���س�����س��ات الأ

والقت�سادية«. وال�سناعية 

وع���ر����ش ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور ج���ال احل�����واري من 

وهما  فل�سطني  من  قم�سيه  م��ازن  والدكتور  كندا 

جتربتهما  ال�سبعينات  اأوائ���ل  الكلية  خريجي  م��ن 

يف  مهمًا  منعطفًا  �سكلت  التي  الكلية  يف  الدرا�سية 

التح�سيل العلمي م�سرين اإىل جتربتها العلمية يف 

اأكادميية و�سناعية خمتلفة. ميادين 

����س���ادا ب��ف��ك��رة اإق��ام��ة ي���وم اخل��ري��ج ال���ذي يوثق  واأ

العاقة بني اخلريجني وكليتهم.

الكلية  اإن�����س��اء  م��راح��ل  ب���رز  اأ وثائقي  فلم  وع��ر���ش 

وطلبتها  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  وح��ول  وتطورها 

خال عقد ال�سبعينات من القرن املا�سي.

عرابي  اأبو  �سلطان  الدكتور  الكلية  خريج  واأع��رب 

اع��ت��زازه  ع��ن  ال��رم��وك  ���ش حاليًا جامعة  ي��راأ ال��ذي 

م�سرتها  ع��رب  ال��ك��ل��ي��ة  حققتها  ال��ت��ي  جن���ازات  ب���الإ

الكلية  اهتمام  يوؤكد  ال��ذي  اللقاء  هذا  اإقامة  مثمنًا 

بخريجيها يف مواقع عملهم.

هيئة  اأع�ساء  قدامى  جرار  �ساح  الدكتور  وكرم 

اأع�ساء  م��ن  فيها  والعاملني  الكلية  يف  التدري�ش 

دارية وخريجي �سنوات 1972 وحتى عام  الهيئة الإ

ال�سحفيني  من  عدد  تكرمي  اإىل  �سافة  بالإ  ،1974

ردنية  ردنية »برتا« والف�سائية الأ نباء الأ ووكالة الأ

عام والعاقات العامة يف  �سفن �ستارز، ودائرة الإ

جليل  منها  عديدة  �سخ�سيات  جانب  اإىل  اجلامعة 

خليفة واأحمد �سمور وم�سطفى العفوري.

الذي  احلفل  اجلامعة خال  وكورال  فرقة  وقدمت 

ال�سابقني وعدد من كبار  الوزراء  ح�سره عدد من 

امل�سوؤولني خريجي الكلية فقرات فنية ا�ستملت على 

اأغاين تراثية.

من  ال��ع��ا���س��ر  يف  اجل��ام��ع��ة  غ����ادرت   - اجلامعة 

اململكة  يف  املقد�سة  ال��دي��ار  اإىل  متوجهة  ح��زي��ران 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��ع��ث��ة ع��م��رة ل��ط��ل��ب��ة ال�����س��ع��وب 

واللغة  ���س��ام��ي��ة  الإ للعلوم  ال��دار���س��ني  ���س��ام��ي��ة  الإ

العربية واآدابها .

وودع نائب رئي�ش اجلامعة الدكتور ب�سر الزعبي 

بعث���ة عم�����رة لطلب�ة ال�سع��وب 

�سالمي�ة الدار�سني يف اجلامعة الإ

اأفراد  وعميد كلية ال�سريعة الدكتور حممد املجايل 

البعثة التي ت�سم )42( طالبًا . 

وحث الدكتور الزعبي اأفراد البعثة على اغتنام هذه 

درا�ساتهم  يف  منها  وال�ستفادة  ميانية  الإ الرحلة 

خ�سو�سا  ال�سرعية  بالعلوم  تتعلق  التي  واأبحاثهم 

املتعلقة باأركان احلج ومنا�سك العمرة .

عن  البعثة  يف  امل�ساركني  الطلبة  من  ع��دد  ع��رب  واأ

لتنظيم  قدمته  ال��ذي  الدعم  على  للجامعة  تقديرهم 

هذه الرحلة العلمية الميانية التي �سوف ت�سهم يف 

ماكن املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة  تعريفهم بالأ

املنورة.

بدوره اأكد امل�سرف الديني على الرحلة مدير املركز 

اأن  العواي�سة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ���س��ام��ي  الإ ال��ث��ق��ايف 

برعاية  اجلامعة  اهتمامات  �سياق  يف  تاأتي  الرحلة 

اجلامعة  يف  ال��دار���س��ني  ���س��ام��ي��ة  الإ ال�سعوب  طلبة 

باعتبارهم �سفراء للجامعة يف بلدانهم بعد تخرجهم 

الدكتوره هالة اخليمي اثناء كلمة الفتتاح
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برئا�سة  اجلامعة  عمداء  جمل�ش  ق��رر   - اجلامعة 

رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��رك��ي تعديل 

يف  التدري�سية  الهيئة  )تعليمات  من  )25/د(  املادة 

نتاج  الإ قبول  يف  يراعى  بحيث  ردنية(  الأ اجلامعة 

اأو  اأو املرتجمة  العلمي املقدم للرتقية الكتب املوؤلفة 

واحدًا(  ف�سًا  كتاب  والف�سل يف  )كتابان  املحققة 

نتاج العلمي  تعديل تعليمات قبول الإ

للرتقية ومنح �سهادة الدبلوم املهني

املحكمة  املوؤمترات  وقائع  يف  املن�سورة  والبحوث 

واملتخ�س�سة العاملية )بحثان والدرا�سة املتخ�س�سة 

املن�سورة  البحوث  (اأما  درا�ستني  م�سروع   �سمن 

ومتخ�س�ش  حمكم  عاملي«  »غر  موؤمتر  وقائع  يف 

»بحثان«. ومعتمد 

)ت��ع��ل��ي��م��ات منح  م��ن  امل����ادة )11(  امل��ج��ل�����ش  وع����ّدل 

ردنية( بحيث  �سهادة الدبلوم املهني يف اجلامعة الأ

جميع  عامات  حت�سب  التايل:  النحو  على  ت�سبح 

املواد التي يدر�سها الطالب يف اجلامعة وفق خطته 

الرتاكمي  املعدل  يف  ر�سوبًا  اأو  جناحًا  الدرا�سية 

دن��ى  ع���ادة وي��ك��ون احل��د الأ مب��ا يف ذل��ك ح��الت الإ

للعامة امل�سجلة للطالب يف برنامج الدبلوم )د+(

ال��دول��ي��ة  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  ع��ق��دت   - اجلامعة 

حزيران   من  والع�سرين  الثالث  يف  اجلامعة  يف 

ردن  “الأ ب���ع���ن���وان  ول  الأ ال������دويل  م���وؤمت���ره���ا 

ق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة”، وذل���ك ب��داي��ة  وال��ت��ح��ولت الإ

���س��ي��ج��ري عقدها  ال��ت��ي  امل���وؤمت���رات  م��ن  مل��ج��م��وع��ة 

����س���م���ن ب���رن���ام���ج م���ت���ك���ام���ل ل���ن�������س���اط���ات ال��ك��ل��ي��ة 

. مل�ستقبلية ا

اإن  نقر�ش  عبدالله  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  وق��ال 

والتطورات  التغرات  فر�ستها  التي  التحديات 

ال���دول���ي���ة، وا���س��ت��ج��اب��ة ل�������س���رورة م���ق���ارب���ة ه��ذه 

ن  ت ال��ك��ل��ي��ة، اأ ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه��ا، ارت���اأ

التي  املوؤمترات  ل�سل�سة من  عداد  بالإ ن�ساطها  تبداأ 

كادميي  الأ الرتقاء  يف  للم�ساهمة  منا�سبة  تراها 

بها  ال��ائ��ق  ال���دور  واح��ت��ال  للجامعة،  وال��ع��ل��م��ي 

اإىل  لف���ت���ًا  دويل،  ف����ق  اأ ذات  وط��ن��ي��ة  ك��م��وؤ���س�����س��ة 

على  ردين  الأ ال��دور  فاعلية  ب��راز  لإ املوؤمتر  همية  اأ

احال  يف  والدولية  قليمية  والإ العربية  ال�ساحات 

املنطقة. يف  وال�ستقرار  والمن  ال�سام 

فيها  تلتقي  منا�سبة  ي�سكل  املوؤمتر  ن  اأ  واأ�ساف 

ج��ل  ف���ك���ار وال��ت��ح��ل��ي��ات ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا، م��ن اأ الأ

والتغرات  التحولت  حقيقة  با�ستجاء  امل�ساهمة 

فالعامل  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  وال��دول��ي��ة يف  ق��ل��ي��م��ي��ة  الإ

مي��ر يف ح��ال��ة م��ن ال��ت��ح��ول امل��ف�����س��ل��ي ت��ن��ق��ل��ه اإىل 

م��رح��ل��ة ج��دي��دة ت��غ��ر ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ر م��ن امل��ف��اه��ي��م 

والقدرة  والتف�سر  التحليل  دوات  واأ واملعطيات 

التنبوء. على 

العامل  فاإن  ذلك  اإىل جانب  نقر�ش  الدكتور   وزاد 

زمات على امل�ستويات  يواجه حاليًا جمموعة من الأ

والثقافية،  وال��ف��ك��ري��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 

كادمييا و�سيا�سيا  مر الذي ي�سكل حتديا اأ وهو الأ

والطلبة  الدولية  ال�سيا�سة  يف  للعاملني  واأخاقيا 

الدولية جمتمعني كما وميثل  الدرا�سات  �ساتذة  واأ

املوؤمترات.  هذه  مثل  قامة  لإ قويا  دافعا 

اإىل  املوؤمتر هدف  ن  اأ اإىل  نقر�ش  الدكتور  �سار  واأ

م��ع��رف��ة وت��ق��ي��ي��م ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة يف ال��ن��ظ��ام 

ال�����دويل وامل�����س��اه��م��ة يف درا���س��ت��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا، 

املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  العلمي  التعاون  وتعزيز 

ن ال�����دويل، واإت���اح���ة  ك���ادمي���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����س��اأ الأ

للتحاور  وامل�����س��وؤول��ني  ال��دار���س��ني  م���ام  اأ الفر�سة 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  التحولت  يف  والنقا�ش 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال������دويل وال����وط����ن����ي، واإع������داد 

ال�ستفادة  للراغبني يف  علمية ومنهجية  خا�سات 

قليمية«  ردن والتحولت الدولية والإ »الأ

...موؤمتر للدرا�سات الدولية
الدولية. املجالت  كادميية يف  الأ اجلهود  من 

وت���ن���اول امل���وؤمت���ر ث���اث���ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة ح��ي��ث 

الدولية  والتحولت  ردن  الأ ول  الأ املحور  يبحث 

وي���ت���ف���رع ع����ن حم������ور  ال���ت���ح���ولت ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واملالية،  القت�سادية  والتحديات  �سرتاتيجية  والإ

ح���ي���ث ي���ت���ن���اول ه����ذا امل���ح���ور ق������راءة ل��ل��ت��ح��ولت 

ردن. الأ ع��ل��ى  ث���ره���ا  واأ ال���دول���ي���ة،   وال���ت���ط���ورات 

والتحولت  ردن  الأ فيتناول  ال��ث��اين  امل��ح��ور  م��ا  اأ

ق���ل���ي���م���ي���ة وي�������س���ل���ط ال�������س���وء ع���ل���ى ال���ت���غ���رات  الإ

والتحديات  قليمية  الإ وال�سيا�سة  �سرتاتيجية  الإ

�سعيد  ع��ل��ى  وال��ت��ط��ورات  وامل��ال��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

م���ن���ي���ة  ق���ل���ي���م���ي���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة والأ ال���ق�������س���اي���ا الإ

منها  ردن،  ب���الأ عاقتها  حيث  م��ن  والقت�سادية 

ردن  الأ و�سيا�سات  �سرائيلي،  الإ العربي  ال�سراع 

. والدولية  واملحلية  قليمية  الإ

و���س��م��ل  امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ع��ق��د ط��اول��ة م�����س��ت��دي��رة 

وو�سع  امل��وؤمت��ر  م���داولت  ه��م  اأ مناق�سة  فيها  مت 

�سانعي  مل�ساعدة  م�ستقبلية  وت�سورات  تو�سيات 

اخل��ط��وات  وات��خ��اذ  ال�سيا�سات  تبني  يف  ال��ق��رار 

ج����رائ����ي����ة ل��ل��ت��ك��ي��ف م����ع ال���ت���ح���ولت ال���دول���ي���ة  الإ

قليمية. والإ

�ضـــــــاءات اإ



�

�سنان« تو�سعة الق�سم ال�سريري ل� »طب الأ

ع���م���ال »امل���وؤمت���ر ال��ث��اين  وق���ال���ت خ���ال اف��ت��ت��اح اأ

حزيران   من  الرابع  يف  عماله  اأ بداأ  الذي  للكلية«  

الدرا�سية  اخل��ط��ط  تطوير  على  عملت  الكلية  اإن 

بهدف  والمتحانات  واملناهج  التدري�ش  �ساليب  واأ

ا�ست�سراف  على  ق��ادري��ن  ك��ف��اء  اأ خريجني  اإع���داد 

طب  مبهنة  والنهو�ش  والعربي  ردين  الأ امل�ستقبل 

�سنان.      الأ

ال���  ال��ك��ل��ي��ة خ���ال  ت���راك���م اجن�����ازات  ول��ف��ت��ت اإىل 

امل��ئ��ات  ت��خ��ري��ج  مقدمتها  ويف  امل��ا���س��ي��ة  26ع��ام��ا 

ردن  الأ يف  ينت�سرون  الذين  �سنان  الأ اأطباء  من 

العربي.  والعامل 

اجلامعة  رئي�ش  نائب  افتتحه  الذي  املوؤمتر  و�سكل 

ملعرفة  مهمة  فر�سة  عرفة  الدين  �سياء  الدكتور 

اإل���ي���ه ال��ع��ل��م احل���دي���ث يف ع��ل��وم طب  م���ا ت��و���س��ل 

وال��وق��ائ��ي��ة.  وال��ع��اج��ي��ة  التخ�س�سية  ���س��ن��ان  الأ

برامج  اأطلقت  الكلية  ن  اأ رجب  الدكتورة  وزادت 

مبراجعة  وق��ام��ت  مبكر  ب��وق��ت  العليا  ال��درا���س��ات 

���س��ام��ل��ة ل��ل��خ��ط��ط ال���درا����س���ي���ة وب����رام����ج مل��واك��ب��ة 

احل�سول  متطلبات  ولتحقيق  احلديثة  التطورات 

ع��ل��ى ���س��ه��ادات الخ��ت�����س��ا���ش امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

والدولية.

اخل���دم���ات  يف  ال��ك��ل��ي��ة  م�����س��ارك��ة  اإىل  وا�����س����ارت 

توفر  اإىل  مبينة  اململكة،  يف  والعاجية  الوقائية 

مع  الكلية  تفاعل  ع��ززت  للمر�سى  �سحية  رعاية 

الباهظة  العاج  املجتمعات من خال توفر نفقات 

امل��ت��دين  ال���دخ���ل  امل��ر���س��ى ذوو  ي��ت��ك��ب��ده��ا  ال���ت���ي 

واملحدود.

ال��دك��ت��ور  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  مل��ق��رر  ووف��ق��ًا 

زي���د ال��ب��ي��ط��ار ف���اإن امل��وؤمت��ر ب��ح��ث ع�����س��ري��ن ورق��ة 

���س��ا���س��ي��ة  الأ حم��اوره��ا  ت��ن��اول��ت  متخ�س�سة  ع��م��ل 

وتقوميها  �سنان  الأ وزراعة  والفكني  الفم  جراحة 

ال�ستعا�سات  اإىل  اإ�سافة  طفال  الأ �سنان  اأ وطب 

 ال�����س��ن��ي��ة وال��ع��اج ال��ت��ح��ف��ظ��ي وط���ب ال��ف��م وال��ل��ث��ة.

امل��وؤمت��ر،  هام�ش  على  ع��ق��دت  ال��ب��ي��ط��ار،  وبح�سب 

اجلمعية  مع  بالتعاون  �سنان  الأ طباء  لأ ور�ش عمل 

التجميلي. �سنان  الأ لطب  وروبية  الأ

ج��ه��زة  واف��ت��ت��ح ع��ل��ى ه��ام�����ش امل���وؤمت���ر م��ع��ر���ش ل��اأ

احل���دي���ث���ة وامل�������واد امل���ت���ط���ورة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم يف 

���س��ن��ان وال��ف��م وال��ل��ث��ة مب�ساركة  ع���اج اأم���را����ش الأ

ردن�����ي�����ة. دوي����������ة الأ  ����س���رك���ات وم�������س���ت���ودع���ات الأ

و�سارك يف اأعمال املوؤمتر اأكرث من 300 طبيب وطبيبة 

ردن اإ�سافة اإىل اخت�سا�سيني من  واأكادميي من الأ

مريكية. م�سر والنم�سا والوليات املتحدة الأ

ح�����س��ر اف��ت��ت��اح امل���وؤمت���ر ن���واب رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة، 

ط��ب��اء  وع���دد م��ن ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات، وح�����س��د م��ن الأ

ال�سحة  ووزارة  الطبية  اخل��دم��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

واجلامعات. اخلا�ش  والقطاع 

تتـمــــــــات

�سنان يف موؤمتر طب الأ

�سخ�سية  بناء  على  يعمل  ال��ذي  العام  لهذا  ردن  الأ مهرجان  برنامج  بنود  ه��م  اأ كذلك  وا�ستعر�ش 

 43 م�ساركة  خ��ال  من  املهرجان  يعك�سه  ال��ذي  الثقايف  التنوع  من  ال�ستفادة  على  ق��ادرة  وطنية 

وزير الثقافة يلتقي مدر�سي كلية الفنون

ثقافية مع  باتفاقيات  التي ترتبط  الدول  دولة من 

والتي  املحلية  امل�ساركات  اإىل  �سافة  بالإ ردن  الأ

العرو�ش. يف  كرب  الأ الن�سيب  لها  �سيكون 

ورحب مب�ساركة طلبة كلية الفنون باملهرجان من 

املو�سيقية  والعرو�ش  امل�سرحية  عمال  الأ خال 

يف  امل�ساهمة  اإىل  التدري�ش  هيئة  ع�ساء  اأ داعيًا 

وتقييمها. الفعاليات  تتبع  خال  من  املهرجان 

حمام  احلميد  عبد  الدكتور  الكلية  عميد  بدى  واأ

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م�����س��روع��ات  ال��ك��ل��ي��ة  ا���س��ت��ع��داد 

�سي�ش ملهرجانات  التاأ اإىل  الوزارة  الوزارة داعيا 

م��و���س��ي��ق��ي��ة ك���اجل���از وامل��و���س��ي��ق��ى ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة 

وال�����س��ع��ب��ي��ة وغ��ره��ا م��ا ي�����س��ه��م يف رف���ع ���س��وي��ة 

النا�ش. جميع  لدى  املو�سيقية  الذائقة 

اربيح������ات:اجلامع����ات م�ست������ودع للخب�����رة احلقيق����ية
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ت�����س��دي��د  ن  الآ م����ك����ان  ب����الإ ب�����ات    - اجلــامــعــة 

 ف���وات���ر امل���ي���اه ودف����ع ال����س���رتاك���ات اإل��ك��رتون��ي��ًا. 

ال��ث��اين  ع��ب��دال��ل��ه  امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  اإذ ���س��م��م ط��ل��ب��ة يف 

�سهًا  نظامًا  اجلامعة  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 

الفواتر  للمواطنني من خال دفع  يقدم اخلدمات 

وفتح  الفاتورة  قيمة  عن  وال�ستف�سار  اإلكرتونيًا 

خا�سة  برجمية  لغة  با�ستخدام  جديدة  ا�سرتاكات 

وق���اع���دة ب��ي��ان��ات حت��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات 

بالنظام. يتعلق  ما  بكل  ال�سلة  ذات  املهمة 

ال���وق���ت واجل��ه��د  ت��وف��ر  اإىل  امل�����س��روع  وي���ه���دف 

الروتينية. العمليات  متام  لإ الازمني 

باإجراء  “قمنا كفريق  الطالب مهند اخلايلة  وقال 

لنا  يت�سنى  ح��ت��ى  امل��ي��اه  �سلطة  يف  م��ق��اب��ات  ع��دة 

اعتمادًا  املياه  فواتر  حلو�سبة  جديد  منوذج  بناء 

اإلكت���رونية... مي��اه  فواتي���ر  ت�سمي����م 
املياه  �سلطة  احتياجات  تلبي  التي  املتطلبات  على 

�سا�سية  اأ ك��وح��دة  امل��ي��اه  ول���وزارة  فرعية  ك��وح��دة 

النظام«. اإدارة هذا  م�سوؤولة عن 

فار�ش  الطالب  قال  امل�سروع  خ�سو�سية  وح��ول 

اإىل  ال��دخ��ول  �سخ�ش  اأي  ي�ستطيع  ل  ن��ه  اأ ه��دي��ب 

النظام اإل عن طريق ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور 

الذي  العمل  بطبيعة  امل�ستخدم  ا�سم  يرتبط  حيث 

م�ستخدم. كل  به  يقوم 

لكل  ال�����س��اح��ي��ات  ي��ح��دد  ال��ن��ظ��ام  ن  اأ ����س���اف  واأ

بينها.  فيما  ت��ت��داخ��ل  ل  بحيث  للنظام   م�ستخدم 

ه��ذا  ن  اأ اإىل  ال��ع��ن��ات��ي  ن�����س��ال  ال��ط��ال��ب  وي�����س��ر 

تتعلق  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  اإدخ���ال  على  يعمل  ال��ن��ظ��ام 

ب��امل�����س��رتك��ني، وامل��وظ��ف��ني، وال���ف���وات���ر، وغ��ره��ا 

من  جم��م��وع��ة  اإ���س��دار  اإىل  لي�سار  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 

قاعدة  توفر  يف  منها  �سي�ستفاد  التي  التقارير 

البيانات.

جهزة  الأ بني  ربط  بوجود  ميتاز  النظام  ن  اأ  وبني 

ال�سبكة  خ��ال  م��ن  النظام  نف�ش  على  تعمل  التي 

وامل�ستخدمني  ال��ن��ظ��ام  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  يتم  بحيث 

اإىل  ال��و���س��ول  ن  اأ اإىل  لف��ت��ًا  �سهلة،  بطريقة  ل��ه��ا 

امل��ع��ل��وم��ات امل��خ��زن��ة يف ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ي��ت��م عن 

من  ال�سبكة  نف�ش  على  م��رب��وط  ج��ه��از  اأي  ط��ري��ق 

اأي مكان.

ال��دك��ت��ور  عليه  ���س��رف  اأ ال���ذي  امل�����س��روع   ور�سح 

بني  من  واح��دًا  باعتباره  دلهوم  ب��و  اأ اللطيف  عبد 

يف    2007 ل��ع��ام  ت��خ��رج  م�ساريع  ع�سرة  اأف�سل 

كلية  من  تقدير  �سهادات  على  وح�سل  اجلامعة، 

املعلومات. لتكنولوجيا  الثاين  عبدالله  امللك 

اجلامعة- �سمم طلبة من كلية امللك عبدالله الثاين 

 )BIS( لتكنولوجيا املعلومات/ ق�سم نظم املعلومات

يف اجلامعة نظامًا اإلكرتونيًا لبنك الدم يقوم بتخزين 

املعلومات اأو حذفها اأو التعديل عليها.

 ومن املقرر اأن تكون هذه املعلومات خمزنة يف قاعدة 

بيانات مبجرد اإدخالها من قبل املتحكم يف بنك الدم 

ن ال�سخ�ش الذي يريد  وقاعدة البيانات تكون اآمنه لأ

له ا�سم  اأن يكون  البيانات يجب  اإىل قاعدة  الدخول 

م�ستخدم وكلمة مرور واإل لن ي�ستطيع املرور. 

وتعطى لكل م�ستخدم  �ساحيات فكل موظف يف 

بنك الدم له �ساحية الطاع على �سا�سات معينة يف 

النظام واإدخال البيانات اأو التعديل اأو احلذف حيث 

لتخزين  النظام  يف  �سا�سة  منهم  واح��د  لكل  يوجد 

اأ�سمائهم  واأرقامهم الوظيفية وجن�سياتهم وامل�سمى 

وقت  اإىل  ���س��اف��ة  ب��الإ منهم  �سخ�ش  لكل  الوظيفي 

اإلكت����روين دم  بن���ك  ..واخت��راع 

الدخول واخلروج من النظام ومعلومات اأخرى.

ويقول الطالب عماد اأحمد املرار» يعترب هذا النظام 

نظامًا  ولي�ش  احلا�سوب  با�ستخدام  يتم  ن��ه  لأ فعاًل 

ن النظام  عاديًا حيث اأنه يوفر الوقت واجلهد والدقة لأ

الطبي نظام ح�سا�ش ودقيق ول يتحمل اأي خطاأ«.

دخول  عند  عطالله  اأحمد  �سايل  الطالبة  توؤكد  كما 

املتربع اأو املري�ش فاإنه يتم تخزين بياناته ال�سخ�سية 

يتم  فانه  للمري�ش  اجل�سدي  الت�سخي�ش  عمل  وبعد 

تخزينها و تخزين رقم العينة وو�سف ملكان و�سع 

كانت  اإذا  وحتديدها  حتليلها  نتائج  وتخزين  العينة 

�سليمة اأو اإذا كانت م�سابة بفرو�ش.

التربع  من  املمنوعني  اأن��واع  بتخزين  اأي�سا  ويقوم 

م��وؤق��ت ودائ��م  ن��وع��ني  اإىل  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  مق�سمة يف 

املنع  كان  واإذا  املنع  واأ�سباب  املمنوع  تخزين  فيتم 

موؤقت فاإنه ي�سع الوقت الذي ي�سمح فيه للمتربع من 

التربع مرة اأخرى.

اأن  اإىل  الب�سومي  حممد  يا�سمني  الطالبة  وت�سر 

النظام يحتوي على موقع اإلكرتوين يتم الدخول اإليه 

من نف�ش الربنامج حيث يحتوي على �سفحة رئي�سية 

ر�سال تطبيق للمتحكم داخل البنك حيث  و�سفحة لإ

يحتوي التطبيق الذي يقوم باإر�ساله ال�سخ�ش الذي 

يريد التربع على معلومات �سخ�سية  وعند احلاجة 

للدم فاإنه يتم الت�سال به.

 وه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د للمتربع 

وال�سرعة لبنك الدم وهنالك منوذج اآخر للم�ست�سفيات 

خ�����رى ح��ي��ث ي��ت��م اإع���ط���اوؤه���م ا�سم  وب��ن��وك ال����دم الأ

م�ستخدم وكلمة مرور لانت�ساب للموقع والتوا�سل 

خرى  الأ املوقع  اإىل مكونات  �سافة  بالإ الدم  بنك  مع 

خبار العاجلة واأخرًا �سا�سة  ك�سفحة املوا�سيع والأ

التوا�سل ويتم ذلك اون لين )مبا�سرة(.

الدكتور  ب��اإ���س��راف  ج��اء  امل�����س��روع  ه��ذا  اإىل  ي�سار   

 2500 اإىل  و�سلت  بتكلفة  دل��ه��وم  ب��و  اأ عبداللطيف 

دينار اأردين.

بداعــــــــات اإ

من هنــا تخرج  البداعات
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ردنيــــــة إعالم  والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأ ن�رشه اإعالمية ت�صدر عن دائرة ال

رئي�س التحرير : كمال فريج
حممد حممود 

الطـــــــــــــــــــــــرزي

الت�صميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:

إيــــاد  زاهــــــــــــر  ا

ال�سعيـــــــــــــــــــــــد

تلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

Email : pcrd@ju.edu.jo

خر  وافق وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم الأ

اأ�ستاذ  الهادي،  عبد  ب�سار  الدكتور  ا�ستقالة  على 

�سوؤون  عميد  احلقوق،  كلية  يف  داري  الإ القانون 

دارية  الإ املحكمة  ع�سوية  من   ، اجلامعة  يف  الطلبة 

العربية. للجامعة  التابعة 

وج����اءت ه���ذه ال���س��ت��ق��ال��ة ل��ع��دم م��واف��ق��ة ال��دك��ت��ور 

معاملة  واإج��راءات  املحكمة  نظام  على  الهادي  عبد 

ق�ساتها.

اجتمــاعيــات
ترقيات 

مت ت��رق��ي��ة ال���دك���ت���ورة ���س��ه��ى ف��ت��ح��ي م���ن م��رك��ز 

اللغات اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

مت ت��رق��ي��ة ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ���س��وي�����ش م��ن ق�سم 

ال��ه��ن��د���س��ة  ال���ه���ن���د����س���ة امل���دن���ي���ة يف ك���ل���ي���ة 

والتكنولوجيا اإىل اأ�ستاذ م�سارك .

مت ترقية الدكتور معتز قا�سم الرحمي من ق�سم 

رتبة  اإىل  الطب  كلية  يف  والتوليد  الن�سائية 

�ستاذ. اأ

تعاز

ان��ت��ق��ل اإىل رح��م��ة ال��ل��ه ت��ع��ايل ال��دك��ت��ور حممود 

�سبق يف  �ستاذ والعميد الأ �سلمان العميان الأ

عمال . كلية الأ

الله  عبد  ال��دك��ت��ور  ت��ع��اىل  ال��ل��ه  رح��م��ة  اإىل  انتقل 

�ستاذ يف كلية العلوم الرتبوية . الر�سدان الأ

تهاين 

يف  املوظف  اخلراب�سة  �سامي  اإي��اد  ال�سيد  رزق 

كلية ال�سريعة مبولود ا�سماه عمر.

املوظف  نعيمات  رائ��د حممد  ال�سيد  متت خطوبة 

ا�سراء  الن�سة  على  اجلامعة  م�ست�سفى  يف 

حممد ال�سعوب.

الدكتور ب�سار عبد الهادي

ي�ستقيل من ع�سوية 

دارية املحكمة الإ

اجلامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���س��ة  اأثبتت   - اجلامعة   

امل��ل��ك��ات ون���وع م��ن بكتريا  ق���درة خليط م��ن غ���ذاء 

نزميات  الأ فعالية  من   %80 يقاف  لإ النافعة  اجل�سم 

املنتجة للمواد امل�سرطنة داخل اجلهاز اله�سمي.

���س��ت��اذ  اأ اأج���راه���ا   وك�����س��ف��ت درا���س��ة علمية ح��دي��ث��ة 

جناح  ح��دادي��ن  م��ال��ك  ال��دك��ت��ور  احليوية  التقنيات 

الداعمة  البكتريا  مبرافقة  امللكات  غ��ذاء  ا�ستخدام 

امل����وج����ودة يف اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي وال���ت���ي ت��ع��رف 

نزميات املنتجة  بالبكتريا النافعة يف اإيقاف ن�ساط الأ

حال  يف  اله�سمي  اجلهاز  داخ��ل  امل�سرطنة  للمواد 

وجودها مبقدار 80% ما يب�سر بتحقيق تقدم ملمو�ش 

وحتديدًا  اله�سمي  اجلهاز  �سرطانات  من  للوقاية 

�سرطان القولون.

العلمي  البحث  عمادة  من  بدعم  الدرا�سة  واأجريت   

امللكي  الغذاء  ا�ستعمال  »تاأثر  بعنوان  اجلامعة  يف 

اخلا�سة  ن���زمي���ات  الأ على  النحل  ع�سل  وم�����س��دره 

اجلهاز  داخ��ل  غ��ذي��ة  الأ من  امل�سرطنة  امل��واد  باإنتاج 

اله�سمي«.

�سنوات  لعدة  اأج��رى  اإن��ه  ح��دادي��ن  الدكتور  وق��ال   

وتبني  الدرا�سة  بهذه  خا�سة«  »فئران  على  جتارب 

حتويل  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  ن���زمي���ات  الأ اأن 

املركبات ما قبل امل�سرطنة اإىل م�سرطنة »قد انخف�ش 

وق�سرة،  قيا�سية  فرتة  يف  ج��دًا«  عاليًا  انخفا�سًا 

تقدم مغذيات مهمة  ا�ستخدام اخلليط  اأن  اإىل  لفتًا 

اله�سمي. خلايا اجلهاز 

 واأ�ساف اأن اخلليط يعمل على مقاومة الفرو�سات 

حيث اأظهرت الدرا�سة وجود مواد ذات فعالية داخل 

امللكي  الغذاء  علمية:  درا�سة 

القولون �سرطان  من  للوقاية 

غذاء امللكات اإذا اختلطت بالبكتريا امل�ستوطنة يف 

على  تعمل  )الربوبتيوك(  اله�سمي  اجلهاز  داخ��ل 

نزميات امل�سرطنة. اإنتاج الأ اإيقاف 

اإنه  حدادين  ق��ال  اخلليط،  ا�ستخدام  كيفية  وح��ول   

امللكات  غ���ذاء  م��ن  ج���دًا«  »قليلة  كميات  اإ���س��اف��ة  يتم 

لرت حليب  – 3( غرامات يف   1,5( بني  امل�ستخدمة 

خايل الد�سم.

حوايل  ت�ستغرق  ال��غ��ذاء  ا�ستخدام  ف��رتة  اأن  وتابع   

»اأربعة اأ�سابيع فقط«.

»يعد  اخل��ل��ي��ط  ا���س��ت��خ��دام  ف���اإن  ح��دادي��ن  وبح�سب   

ياأتي يف  الذي  املر�ش  لهذا  ناجحة«  وقائية  و�سيلة 

املنت�سرة  ال�سرطانية  ن���واع  الأ م��ن  متقدمة  مرتبة 

عامليًا بعد �سرطان الرئة.

يف  �ستن�سر  ال��درا���س��ة  اإن  اإىل  ح���دادي���ن  ول��ف��ت   

دوريات عاملية حمكمة قريبًا.

كلية  اأجريت يف خمتربات  الدرا�سة  اإن هذه  وق��ال   

الزراعة باجلامعة/ق�سم التغذية والت�سنيع الغذائي.

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ال��ب��ك��ت��ري��ا ال��ن��اف��ع��ة ت��ظ��ه��ر يف 

ولها  مبا�سرة  الطفل  ولدة  بعد  اله�سمي  اجل��ه��از 

وظائف مهمة اأبرزها منع منو اجلراثيم التي ت�سبب 

م���را����ش اخل��ط��رة وت��زوي��د ج��ه��از امل��ن��اع��ة للطفل  الأ

وتقليل  الوقت  طوال  يقظة  بحالة  لتجعله  مبحفزات 

اإىل  اإ�سافة  الدم  اإىل  الغذاء  من  الكر�ستول  مادة 

اله�سمي  اجلهاز  خلايا  مهمة  مغذيات  تقدم  نها  اأ

وم���ق���اوم���ة ال��ف��رو���س��ات وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن جم��م��وع��ة 

القولون  ظاهرة  مثل  اله�سمي  اجلهاز  ا�سطرابات 

الع�سبي.

متـفرقــات

تعبرييــةاإ�سافة » �.1-�« غرامات اىل لرت حليب خايل الد�سم يوميًا ي�سمن الوقاية ح�سب الدرا�سة


