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بداع..فال  �ش���رار عل���ى الإ اجلامع��ة - م���ن رح���م املعاناة يول���د الإ

ط���الل... م���كان للتق�ش���ر.. ول وق���ت للوق���وف عل���ى الأ

هل الهم���ة« الذين  م����س وق���ف م���ع الفائزي���ن الع�ش���رة ملب���ادرة »اأ بالأ

ال���ذي  �ش���رف �ش���احبا اجلالل���ة املل���ك وامللك���ة الحتف���ال الوطن���ي 

خرين...  نهم  يقوم���ون بدورهم  يف متكني الآ قامته املب���ادرة لهم لأ اأ

رادة والق���وة والدافع »للطموح، واحللم بعي���دًا، لنتعلم  مت�ش���لحني بالإ

ف�ش���ل«.  ... تتم��ة ���ص 6 ك���ر، لن�شب���ح الأ اأ

ردني�ة«  من����وذج من »الأ

م��ل انت�س���ر على مر�س��ه بالأ

م�ذك���رة تفاه����م 

ملواجه��ة العن����ف

�س����������د امل��������راأة
الوطنية  واللجنة  اجلامعة  وقعت   - اجلامعة 

لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  امل���راأة  ل�شوؤون  ردن��ي��ة  الأ

ال��ت��ع��اون يف جم��ال ت��وف��ر ال��ب��ي��ان��ات ع��ن امل���راأة 

وخ�شو�شًا يف حالت العنف والتمييز. 

العمل  معهد  عميد  اجلامعة  عن  التفاقية  ووق��ع 

اللجنة  وعن  عليمات،  حمود  الدكتور  الجتماعي 

مني العام اأ�شمى  ردنية ل�شوؤون املراأة الأ الوطنية الأ

خ�شر. 

اأن�شطة  تنفيذ  يف  التعاون  على  امل��ذك��رة  وتن�س 

ن�شان  الإ حقوق  وحماية  لتعزيز  تدريبية  وبرامج 

وع��دم  الفر�س  وت��ك��اف��وؤ  امل�����ش��اواة  م��ب��ادئ  ون�شر 

التمييز على اأ�شا�س اجلن�س. 

و يف هذا ال�شدد ، تلزم املذكرة اجلامعة واللجنة 

ات�شال  اأو �شباط  اأو �شابطة  ت�شمية �شابط  على 

مهام  لتويل  واملفو�شني  املوؤهلني  �شخا�س  الأ من 

التن�شيق واملتابعة.

املذكرة-املعلومات  -مبوجب  الفريقان  ويتبادل 

ع�����داد تقارير  وال���الزم���ة لإ امل��ت��اح��ة  وال��ب��ي��ان��ات 

العنف  جم��ال  يف  ال�شكاوى  اأع����داد  تبني  �شنوية 

والتمييز وانواعها، واجلهات املحالة اإليها، والنتائج 

6 املتحققة وال�شعوبات ... تتمة �ص 

اجلامع��ة - هن��اأ رئي����س اجلامعة الدكتور خالد 

الكرك���ي ن���واب رئي�س اجلامعة وعم���داء الكليات 

مبنا�شب���ة اختت���ام احتف���الت اجلامع���ة بتخريج 

ربع���ني من طلبته���ا لهذا العام   الف���وج الرابع والأ

ويف مايل���ي ن����س  الر�شال���ة «.

 الزمالء نّواب الرئي�س

الزمالء العمداء 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد 

الفوج  خريجي  اجلامعة  ودع��ت  وق��د  في�شرين 

اأبعث  اأن  ع��زاء،  الأ طلبتها  من  ربعني  والأ الرابع 

هيئات  من  اجلامعة  يف  العاملني  ول�شائر  اإليكم 

الدكت���ور الكرك���ي يهنئ ا�س���رة اجلامع����ة 

يف خت�����ام  احتف����الت 

ربع�����ني  تخ���ريج الف����وج الراب�����ع والأ

بعد  عامًا  يتوا�شل  الذي  الجناز  على  والتقدير  ال�شكر  م�شاعر  بخال�س  وطالبية  واإدارية  تدري�شية 

عام باإذن اهلل تعاىل، ويرفد الوطن والمة باخلرة من اأهل اخلربة والخت�شا�س.

من  املزيد  اأجل  من  جميعًا  نعمل  اأن  وّد  لأ جمعيًا،  بخريجيها  اجلامعة  اعتزاز  عن  اأُع��رب  اإذ  اإنني 

ردنية  فالأ العامل،  جامعات  بني  ت�شتحقه  ال��ذي  املوقع  يف  ت�شبح  حتى  اجلامعة  بنية  يف  �شالح  الإ

وائل من الطلبة ملتابعة  قاعدة للحرية والتقدم والنفتاح على الدنيا، لذلك اآمل اأن تتاح الفر�شة لالأ

دارية وفتح الفر�س اأمامها لتح�شني امل�شتوى الوظيفي،  درا�شاتهم، واأن يرتكز الهتمام على الهيئة الإ

وزيادة اخلربة وحت�شيل الدرجات العليا.

اأُهنئكم جميعًا، واأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ اجلامعة واهلها منارة للعلم واملعرفة يف ظل  راعي 

م�شرة العلم والعلماء �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل واأعّز ملكه«.

الدكت���ور خال����د الك����رك����ي

�سويلـــم الريحـــــــاين



� وفــــــــــــود

اللغة  لدرا�شة  اأذربيجان  من  طلبة  بقبول  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  رحب   - اجلامعة 

ذري��ة  الأ اجلامعات  يف  للدرا�شة  اجلامعة  طلبة  من  عدد  انتماء  مثمنًا  �شالمية  الإ والعلوم  العربية 

وبخا�شة يف جمايل العلوم الفيزيائية والنووية.

ردنية« ت�ستقبل طلبة اأذريني  ج���اء ذلك ل���دى ا�شتقبال���ه يف مكتب���ه يف الثاين »الأ

والع�شرين م���ن حزيران ال�شفر الذري يف عمان 

اأمل���ان ارا�شل���ي حي���ث جرى خ���الل اللق���اء الذي 

ح�شره نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور �شالح جرار 

والدكتور ب�ش���ر الزعبي ومدير العالقات الدولية 

الدكت���ور رام���ي علي بح���ث التع���اون امل�شرتك يف 

امليادي���ن التعليمي���ة والبحثي���ة والثقافي���ة وتبادل 

�شات���ذة والطلب���ة ب���ني اجلامع���ة واجلامع���ات  الأ

الذري���ة.

 ب���دوره نقل ال�شفر الذري لرئي�س اجلامعة قرار 

الرئي����س الذري بتخ�شي����س منحت���ني درا�شيتني 

لطالب���ني متفوقني للدرا�ش���ة يف اجلامعة ، م�شرًا 

اإىل رغب���ة ب���الده  يف تطوي���ر التعاون م���ع اململكة 

يف املج���الت كاف���ة ل�شال���ح ال�شعب���ني ال�شديقني 

والنه�شة العلمية التي ي�شهدها البلدين.

اجلامعة - بحث نائ���ب رئي�س اجلامعة الدكتور 

�شي���اء الدي���ن عرف���ة خ���الل لقائ���ه يف مكتبه يف 

الثالث���ني من حزيران وفد وكال���ة الطاقة الذرية 

�شارود����س«  »ج���ون  الدكت���ور  برئا�ش���ة  الكندي���ة 

اأوج���ه التعاون بني اجلامع���ة والوكالة يف ميادين 

غرا�س  البح���ث والتدريب يف الطاقة الذري���ة لالأ

ال�شلمي���ة.

ومت خ���الل اللق���اء  ال���ذي ح�شره مدي���ر امل�شروع 

الوطن���ي )دكت���ور ل���كل م�شنع( الدكت���ور يو�شف 

تدريبي���ة  دورات  اإقام���ة  مناق�ش���ة  العبدال���الت 

لباحث���ني واأع�شاء هيئة تدري�س لزيادة مهاراتهم 

وخرباتهم يف الطاق���ة النووية اإ�شافة اإىل تنظيم 

 دورات تدريبية

 يف

 الطاقة النووية 

زي���ارات لطلب���ة م���ن اجلامع���ة ملواق���ع تعم���ل يف 

الطاق���ة الذري���ة يف كن���دا.

واأ�ش���ار اأع�ش���اء الوف���د ال�شي���ف خ���الل اللق���اء 

ال���ذي ح�شرته مديرة وح���دة امل�شاري���ع الكندية 

يف ال�شف���ارة الكندي���ة بعم���ان من���ى دروزة  اإىل 

ج���راء البح���وث والدرا�شات  ا�شتع���داد الوكالة لإ

العلمي���ة املتخ�ش�ش���ة يف الطاق���ة الذري���ة.

واأك���دوا رغب���ة الوكال���ة يف توثي���ق التع���اون م���ع 

ردني���ة« ملا حققته من م�شت���وى علمي رفيع يف  »الأ

املنطق���ة العربي���ة.

كادميي يف اجلودة  اجلامعة- عر�س اخلبر الأ

الربيطانية  ع��م��ال  ل��الأ »���ش��ال��ف��ورد«  جامعة  م��ن 

الدكتور »جون �شارب«، خالل لقائه يف ال�شاد�س 

الدكتور  العلمي  البحث  ع�شر من حزيران عميد 

كادمييني  الأ من  جمموعة  بح�شور  ع��زام  مفيد 

ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل�����ودة يف اجل���ام���ع���ات وم��راح��ل 

ردنية. تنفيذهاالأ

يعني  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  اجل����ودة  وم��ف��ه��وم 

اأكادميي بريطاين يعر�ص لتطبيقات اجلودة

تقوم  التي  ج���راءات  الإ وفعالية  �شالمة  �شمان 

وروؤيتها  اأهدافها  حتقيق  �شبيل  يف  اجلامعة  بها 

التعليمية.  ور�شالتها 

يف  معتمدة  مناذج  على  ال�شوء  »�شارب«  و�شلط 

الكليات  يف  معها  التعامل  وطرق  اجلودة  �شمان 

دارية ومراحل  كادميية والوحدات الإ ق�شام الأ والأ

تنفيذها.

اجل��ودة  اإج����راءات  تنفيذ  معيقات  اإىل  ���ش��ار  واأ

يف  ناجحة  جت��ارب  اإىل  لفتًا  مواجهتها،  وط��رق 

جامعات عربية وعاملية يف جمال حتقيق اجلودة 

والبحثية.  التعليمية  يف براجمها 

ومت خالل اللقاء بحث اإمكانية التعاون امل�شتقبلي 

تركز  عمل  ور�س  عقد  خالل  من  اجلامعتني  بني 

بني  اجل��ودة  واأهمية  التوعية  ن�شر  جمالت  على 

يف  داري�����ة  الإ وال��ق��ي��ادات  التدري�شية  الهيئات 

اجلامعة.

الدكتور الكركي م�ستقباًل ال�سفري االذري يف عمان

الدكتور عرفة يحاور  وفد وكالة الطاقة الذرية الكندية



�

اجلامع��ة - األقــى مدير اخلدمــات الطبّية 

امللكّيـــــة اللـــــــواء الدكتـــــور عبداللطيف 

الوريــكات حما�سرة حول م�سرية اخلدمات 

الطبّيــة امللكّيــة يف التا�ســع والع�ســرين من 

حزيــــــران  يف م�ستـ�ســفى اجلامعـــة واأدار 

املحا�ســرة  نائــب رئي�ــس اجلامعــة ، مدير 

امل�ست�ســفى الدكتور عبدالكرمي الق�ســاة. 

وحتدث الوري���كات عن دور وم�شوؤولية اخلدمات 

الطبّي���ة امللكي���ة يف تقدمي خدمة طبي���ة متكاملة 

خ���الل  م���ن  العامل���ي  الطب���ي  التق���دم  تواك���ب 

مث���ل للم���وارد املتاح���ة والكوادر  ال�شتخ���دام الأ

الطبي���ة املوؤهل���ة والتقنيات احلديث���ة التي تتمتع 

به���دف  امللكّي���ة  اخلدم���ات  م�شت�شفي���ات  به���ا 

الرعاي���ة  م�شت���وى  رف���ع  يف  الفعال���ة  امل�شاهم���ة 

ردن. ال�شحي���ة يف الأ

بها  تلتزم  التي  اجلوهرية  القيم  اإىل  ���ش��ار  واأ  

باعتبار اأن الهتمام باملري�س ياأتي اوًل ، و�شرورة 

الفريق  ب���روح  وال��ع��م��ل  خ�شو�شيته،  اح����رتام 

بداع  واعتمادًا على امل�شداقية وامل�شاءلة وروح الإ

ثقافة  وامل�شوؤولية الجتماعية وتر�شيخ  والبتكار، 

والتدريب  التعليم  حمور  على  والرتكيز  املعرفة 

والتدريب  امل�شتمر  الطبي  التعليم  وتبني  الطبي 

الفني يف احلقل الطبي واملهن امل�شاندة  ،م�شرًا 

واملوؤمترات  للدورات  جمالية  الإ الكلفة  اأن  اإىل 

العام املا�شي و�شلت اىل5ر2  التي عقدت خالل 

مليون دينار.

 وا�شتعر����س مراح���ل تط���ور اخلدم���ات الطبّية 

ن  الآ تق���دم   نه���ا  اأ مو�شح���ا   1941 ع���ام  من���ذ 

م���ني ال�شحي ال�شام���ل حلوايل 30 باملئة من  التاأ

املواطن���ني وامل�شرتك���ني واملنتفع���ني م���ن �شباط 

جه���زة  ردني���ة والأ ف���راد الق���وات امل�شلح���ة الأ واأ

م���ن  لف  الآ اإىل  �شاف���ة  بالإ املختلف���ة  مني���ة  الأ

الع�شكري���ة،  غ���ر  ردين  الأ املجتم���ع  �شرائ���ح 

�شراف الطب���ي امل�شتمر على طالب مدار�س  والإ

الط���ب  خدم���ات  وتق���دمي  الع�شكري���ة  الثقاف���ة 

الوقائي لكاف����ة القطاع�ات ، وفت���ح م�شت�شفيات 

الطبي���ة  اخلدم���ة  لتق���دمي  ع�شكري���ة  ميداني���ة 

ملعاجل���ة اأبن���اء املناط���ق النائي���ة.

امللكي���ة  الطبي���ة  اخلدم���ات  دور  اإىل  ولف���ت   

وواجبه���ا الوطن���ي يف القي����ام ب����دور رئي�شي يف 

حال��ة الك����وارث الطبيعية واإخالء امل�شابني برًا 

وج�وًا، ومعاجلة احل���الت الطبية املعقدة والتي 

نـــــــــــدوات

الدك�تور الوريك���ات يعر�ص ملراح��ل تط���ور اخل���دمات الطبي���ة 

حتت����اج اإىل ع���الج تخ�ش�ش���ي ع���اٍل واملحول���ة 

م���ن وزارة ال�شح���ة، وامل�شت�شفي���ات اجلامعي���ة 

قطار العربية  والقطاع اخلا�س، واملحولة من الأ

و عل���ى نفقته���م  ال�شقيق���ة �شم���ن التفاقي���ات اأ

اخلا�ش���ة.

ف���رق طبي���ة خا�ش���ة يف  اإىل م�شارك���ة  وا�ش���ار   

م�شت���وى  عل���ى  والنزاع���ات  الك���وارث  ح���الت 

قلي���م والعامل مث���ل العراق، واليم���ن، وتركيا  الإ

، والباني���ا، واي���ران، واملالدي���ف، واندوني�شي���ا، 

وباك�شت���ان، ولبنان ، وجتهيز وفت���ح م�شت�شفيات 

ال���دول  لبع����س  خا�ش���ة  ميداني���ة  وحمط���ات 

فغان�شتان، والعراق،  ال�شقيق���ة وال�شديقة مث���ل اأ

و يف ال�شف���ة الغربي���ة مث���ل جن���ني ، ورام اهلل، 

ولبن���ان، وغ���ّزه.

ك���د الدكت���ور الوريكات اأن اخلدم���ات امللكية   واأ

ال�شّباق���ة يف  وكان���ت  ال�ش���دارة  اأخ���ذت موق���ع 

جراءات الطبّية  اإج���راء الكثر من العمليات والإ

املتمّي���زة مثل عملي���ات القلب املفت���وح، وزراعة 

الكل���ى، وعملي���ات تطعي���م ال�شراي���ني التاجي���ة، 

ن���ف، وا�شتبدال  والغ���دة النخامية عن طريق الأ

وعي���ة الدموي���ة،  ورام الأ املفا�ش���ل وعملي���ات واأ

املجه���ر، واجلراح���ة  بوا�شط���ة  الي���د  وجراح���ة 

ع�شاء  الرتميمي���ة والتجميلية، واإعادة زراعة الأ

املبت���ورة بوا�شط���ة املجه���ر.

 وتط���رق اإىل امل�شروعات التي مت تنفيذها ومنها 

ط���راف ال�شطناعية يف مدينة  اإن�ش���اء مركز الأ

الب�ش���ر  ت�شحي���ح  ومرك���ز  الطبي���ة،  احل�ش���ني 

يف  الن���ووي  الط���ب  مرك���ز  ومبن���ى  باللي���زك، 

مدينة احل�شني الطبي���ة، وتو�شعة وحتديث ق�شم 

الرعاي���ة النف�شية، واملراك���ز الطبية ال�شاملة يف 

معان، واملف���رق، وال�شوبك والكرامة، والقويره، 

م���ر  زرق، وتو�شع���ة وحتدي���ث م�شت�شف���ى الأ والأ

عل���ي ب���ن احل�ش���ني لي�شب���ح م�شت�شف���ى حتويليا 

وتعليمي���ا لطالب كلي���ة الطب يف جامع���ة موؤتة، 

وعي���ة  واإن�ش���اء وح���دة جلراح���ة ال�شراي���ني والأ

الدموي���ة.

 كم���ا عر����س مل�شروعات يجري العم���ل فيها مثل 

حتدي���ث اق�ش���ام واأجنحة املر�ش���ى يف م�شت�شفى 

احل�ش���ني، وتو�شع���ة وحتدي���ث م�شت�شف���ى المر 

ها�ش���م بن احل�ش���ني لي�شبح ب�شع���ة 300 �شرير، 

وتو�شع���ة وحتدي���ث م�شت�شف���ى الم���ر را�شد بن 

احل�ش���ن لي�شب���ح ب�شع���ة 420 �شري���رًا، وتو�شعة 

الع�شك���ري  علي���اء  امللك���ة  م�شت�شف���ى  وحتدي���ث 

لي�شب���ح ب�شعة 500 �شري���ر، وال�شروع يف  اإن�شاء 

م�شت�شف���ى ع�شك���ري يف املف���رق وم�شت�شفى اآخر 

اىل  الوري���كات  وا�ش���ار  عجل���ون.  و  جر����س  يف 

الت���ي ح�شل���ت  الربام���ج وال�شه���ادات الدولي���ة 

احل�ش���ول  ومنه���ا  الطبّي���ة  اخلدم���ات  عليه���ا 

عل���ى �شه���ادة اعتم���اد امل�شت�شفي���ات »هو�شبيتال 

اكريدترا�شني« مل�شت�شف���ى امللكة علياء الع�شكري 

املوا�شف���ات  و�شه���ادة   ،2009/3/16 بتاري���خ 

يزو 9001/ 2008 بتاريخ  القيا�شي���ة الدولي���ة الآ

املرحل���ة  �شم���ن  التمي���ز  خت���م   2009/5/21

الث���اين  عب���داهلل  املل���ك  جلائ���زة  الربونزي���ة 

برنام���ج  يف  ال�ش���رتاك   2009/2008 للتمي���ز 

اعتم���اد امل�شت�شفي���ات يف م�شت�شف���ى المر زيد 

هداف  اإبن احل�ش���ني وال�ش���رتاك يف برنامج الأ

الوطني���ة جل���ودة الرعاي���ة ال�شحي���ة.

الدكتور الوريكات م�ستعر�سًا م�سرية  اخلدمات الطبية امللكية



� نـــــــــــدوات

 اجلامعة - عقدت ندوة علمية توعوية يف الثاين 

مكافحة  ح��ول  اجلامعة  م�شت�شفى  يف  مت��وز  م��ن 

من  نخبة  فيها  انفلونزا)H1N1A(�شارك  وباء 

الخت�شا�شيني يف امل�شت�شفى .

الطبية  ال���ك���وادر  ت��وع��ي��ة  اإىل  ال��ن��دوة  وه��دف��ت  

املر�س  حول  امل�شت�شفى  يف  والفنّية  والتمري�شية 

وطرق  انتقاله  وف��رتة  واأعرا�شه  انتقاله  وط��رق 

امل�شتبه  احلالت  مع  التعامل  وكيفية  منه  الوقاية 

بها او امل�شابة بهذا املر�س  .

دائ��رة  مدير  حمافظة  عزمي  الدكتور  وعر�س 

على  تركزت  ملحاور  امل�شت�شفى   يف  املختربات 

 ، مو�شمية  م��ن  ع���ام  ب�شكل  الن��ف��ل��ون��زا  ن����واع  اأ

العاملي  ال��وب��اء  انفلونزا  و   ، الطيور  وانفلونزا 

حدوثها  توثيق  منذ  العاملية  الوبئة  عن  وحتدث 

مييزه  وم��ا  ال��وب��اء  خ�شائ�س  ال��وب��اء  ه��ذا  حتى 

عن غره من الوبئة العاملية ، كما �شرح الو�شع 

ويف  و�شط  الأ ال�شرق  منطقة  ويف  عامليًا  الوبائي 

يف  الثغرات  م��ن  الكثر  »ه��ن��اك  ،وق���ال  ردن  الأ

عليه  جت��رى  ال��ذي  الفرو�س  ه��ذا  ح��ول  املعرفة 

الدرا�شات حاليا«، مبينًا اأنه من »ال�شعب التنبوؤ 

ب�شلوك الفرو�س« .

ف��ي��م��ا ت���ن���اول ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات حم��ور 

ندوة وحملة يف م�ست�سفى اجلامعة حول انفلونزا  اخلنازير

ع����را�����س ال�����ش��ري��ري��ة ل��ه��ذا امل���ر����س وط���رق  الأ

احل��الت  حتديد  وكيفية  معه  التعامل  وخطوات 

امل���وؤك���دة  اأو  امل��ح��ت��م��ل��ة  اأو  ب��ه��ا  امل�����ش��ت��ب��ه   ����ش���واًء 

م�شددًا على اأهمية اإتباع اإجراءات �شبط العدوى 

احل��الت:   ه��ذه  مع  التعامل  يف  العامة  وال�شالمة 

وكذلك التاأكد من تقدمي الرعاية الطبية والعالج 

 امل��الئ��م وال��ت��ع��ام��ل امل��ن��ا���ش��ب م��ع امل��خ��ال��ط��ني .

واأ�شار اإىل اجلهود التي تبذلها وزارة ال�شحة من 

خالل كوادرها الطبية والتمري�شية اللجنة الفنية 

الوطنية ملواجهة هذا الوباء .

اأح���د  ه���و  اجل��ام��ع��ة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

امل�شت�شفيات الت�شعة ع�شر التي اعتمدت يف اململكة 

جلنة  امل�شت�شفى   �شكل  حيث   ، امل��ر���س  ملعاجلة 

جراءات التي يقوم  م�شغرة ملتابعة كل ما يتعلق بالإ

حدد  امل�شت�شفى  اأن  موؤكدًا   ، املجال  هذا  يف  بها 

ماكن والغرف والتجهيزات الالزمة للتعامل مع  الأ

اأي حالة ترده.

مدير  البكري  فار�س  الدكتور  تناول  جانبه   من 

امل�شت�شفى  يف  ال��ع��دوى  ع��ل��ى  ال�شيطرة  مكتب 

الوقاية  �شواء  وو�شائلها  العدوى  �شبط  تعليمات 

ال�شحية  للكوادر  الطبية  الو�شائل  اأو  ال�شخ�شية 

عند التعامل مع احلالت امل�شتبه بها اأو التي ثبتت 

ا�شابتها باملر�س مركزًا على اأهمية الغ�شل املتكرر 

نف .  يدي ، وجتنب مالم�شة العيون والأ لالأ

اجلامعة  طلبة  احت��اد  اأطلق  ال�سدد،  هذا  ويف 

بالتعاون مع كلية الطب يف يف ال�شاد�س من متوز 

كلية  عميد  وج��ال  ال��وب��اء  ملجابهة  توعوية  حملة 

احلملة  مواقع  يف  درادك��ة  �شالم  الدكتور  الطب 

على  اطلع  اأقيمت يف احلرم اجلامعي حيث  التي 

خلدمة  املتطوعون  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الن�شاطات 

بطرق  تعريفهم  خ���الل  م��ن  ال��ط��الب��ي  اجل�����ش��م 

الوقاية من املر�س وم�شبباته.

الدكتور  الطلبة  ل�شوؤون  الكلية  عميد  نائب  وق��ال 

اإنه لداعي للقلق واخلوف من هذا  اإ�شالم م�شاد 

ردنية  الأ الطبية  الكوادر  جناح  �شوء  يف  املر�س 

املر�س  على  للق�شاء  القدرة  لديها  التي  املوؤهلة 

ومنع انت�شاره م�شرًا اإىل اأن حالت الوفاة ب�شبب 

اأكر من  نفلونزا العادية يف العامل الغربي هي  الأ

احلالت التي ي�شببها مر�س اأنفلونزا اخلنازير. 

وقال رئي�س احتاد طلبة اجلامعة الطالب منر اأبو 

رمان اإن احتاد الطلبة بالتعاون مع كلية الطب اأعد 

فريقًا من املتطوعني ي�شم )250( طالبًا وطالبة 

ن�شانية حيث  من طلبة الكلية للقيام بهذه املهمة الإ

والعملية  ال�شحيحة  �شاليب  الأ على  تدريبهم  مت 

لن�شر الوعي بني املواطنني. 

وتت�شمن احلملة بح�شب الناطق الر�شمي لالحتاد 

ف  حم��م��د دع��ام�����ش��ة ت��وزي��ع ح����وايل ع�����ش��رة الآ

مل�شقات  اإىل  اإ�شافة  اأ�شبوعيا  اإر�شادية  ن�شرة 

تت�شمن معلومات حول املر�س خ�شو�شا العادات 

انت�شار  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  ال�شلبية  الجتماعية 

املر�س.

املتطوعني  الطلبة  توزيع فرق من  اإىل   و�شي�شار 

ب�شرية منها  ازدحامات  ت�شهد  اأماكن ومواقع  يف 

و�شط  ومنطقة  الوكالت  و�شارع  الت�شوق  مراكز 

البلد يف العا�شمة عمان اإ�شافة اإىل فرق يف كافة 

اململكة. حمافظات 

الثق���ايف  املرك���ز  ا�شت�ش���اف   - اجلامع��ة 

�شالم���ي يف اجلامع���ة يف الث���اين م���ن مت���وز  الإ

�شالم���ي الدكت���ور حمم���د العريفي  الداعي���ة الإ

قلب���ك«  �شل���ح  »اأ بعن���وان  ديني���ة  حما�ش���رة  يف 

بح�ش���ور مدير املركز الدكت���ور اأحمد العواي�شة 

ع�ش���اء الهيئ���ة التدرب�شي���ة وح�شد  وعدد م���ن اأ

م���ن الط���الب.

وق���دم املحا�ش���ر جمموعة من  ال�ش���ر العطرة 

وال�شل���ف  وال�شحاب���ة  نبي���اء  الأ حي���اة  م���ن 

�سالح قوًل وعماًل داعية اإ�س����المي يتحدث عن الإ
ال�شالح، حي���ث ت�شكل القدوة الهادية واملنطلق 

الق���ومي ل�شب���اب الي���وم يف حياته���م العملي���ة.

املجتمعات   اإ�شالح  �شا�س  اأ ن  اأ العريفي  كد  واأ

�شالح يكمن  وىل الإ فراد واأ ينبع من اإ�شالح الأ

من  منطلقًا  الوالدين«،  و»بر  �شر  الأ اإ�شالح  يف 

على  ترتكز  التي  وال�شنة  الكتاب  توجيهات 

لبناء  وال�شلوك  والفعل  القول  يف  خالقيات  الأ

متما�شك. �شحي  جمتمع 

���ش��الم  الإ ت��ع��ال��ي��م  ات��ب��اع  اإىل  ال�����ش��ب��اب  ودع���ا 

دين  نه  اأ ثبت  اأ الذي  معامالتهم  يف  وتو�شياته 

هو  الوالدين  بر  ن  اأ مو�شحا  والقوة،  الت�شامح 

الجتماعي  والتكافل  والتوفيق  النجاح  منطلق 

املجتمعات.   قوة  يولد  الذي 

ه���م الدعاة  والداعي���ة حمم���د العريف���ي م���ن اأ

درج���ة  عل���ى  حا�ش���ل  �شالم���ي،  الإ الع���امل  يف 

�شول  الدكت���وراه مع مرتب���ة ال�شرف م���ن كلية اأ

م���ام حمم���د ب���ن �شع���ود  الدي���ن يف جامع���ة الإ

�شالمي���ة بالريا����س. الإ

امل�ساركون يف ندوة حول انفلونزا اخلنازير



� �ضـــــــاءات اإ

اجلامعة - قرر جمل�س عمداء اجلامعة ا�شتحداث املر�شد الجتماعي يف 

معهد العمل الجتماعي وذلك ا�شتجابة للتحديات القت�شادية والجتماعية 

ن�شانية مبكوناتها املتنوعة. وخدمة للمجتمع وامل�شاركة يف جهود التنمية الإ

معرفة  اإىل  يهدف  املر�شد  اإن  عليمات  حمود  الدكتور  املعهد  عميد  وقال 

املجتمع  والثقافية يف  الجتماعية  والتحولت  وامل�شكالت  الظواهر  وك�شف 

وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ر�شد  اإىل  اإ�شافة  منهجي  علمي  باأ�شلوب 

ن�شانية والفقر وتقييمها. املتعلقة بالتنمية الإ

واأ�شاف اأن املر�شد ي�شعى اإىل »دعم القرار الوطني من خالل تزويد �شناع 

� بالبيانات واملعلومات التي ميكن ا�شتخدامها  اأفرادًا وموؤ�ش�شات   � القرار 

لغايات ر�شم ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والربامج يف املجال الجتماعي، ومن ا�ستحداث مر�سد اإجتماعي

ثم تعزيز الوعي املجتمعي بالق�شايا وامل�شكالت الجتماعية واحللول املنا�شبة 

لها ل�شمان مزيد من امل�شاركة املجتمعية يف حل امل�شكالت الجتماعية.

للوزارات  مندوبني  يت�شكل من  عليمات- جمل�س  الدكتور  بح�شب   - وللمر�شد 

التوا�شل  يعزز  ما  والجتماعية  ن�شانية  الإ بالتنمية  العالقة  ذات  واملوؤ�ش�شات 

مع  املعرفة واخلربة  وتبادل  العلمي  البحث  وموؤ�ش�شات  والتعاون بني اجلامعة 

طراف الفاعلة يف جمال التنمية على ال�شعيدين املحلي والدويل. الأ

وتقدمي  الدرا�شات  اإج��راء  خ��الل  من  واأك��ادمي��ي  علمي  ب��دور  املر�شد  ويقوم 

ال�شت�شارات ما ي�شاعد يف تطوير مناهج البحث العلمي الجتماعي واأدواتها. 

عمل  جم��الت  يف  بيانات  قواعد  وتطوير  اإن�شاء  على  يعمل  املر�شد  اأن  كما 

املر�شد، ون�شر الدرا�شات والبحوث، واإ�شدار الن�شرات املتخ�ش�شة.

اجلامع��ة - تعك���ف اجلامع���ة حاليًا عل���ى و�شع 

ن�شاء برنامج ماج�شتر فرن�شي/عربي  اخلط���ط لإ

والب���دء با�شتقب���ال الطلبة مطلع الع���ام اجلامعي 

2011/2010 وذلك بالتعاون مع الوكالة اجلامعية 

الفرانكفونية وجامعة القدي�س يو�شف يف بروت.

�شالح  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وا�شتقبل 

املدير  مت��وز  م��ن  ال�����ش��اد���س  يف  مكتبه  يف  ج���رار 

الفرانكفونية  اجلامعية  الوكالة  ملكتب  قليمي  الإ

يف  داب  الآ كلية  وعميد  غ��ارو«  »اأولفيه  لبنان  يف 

برنامج ماج�ستري ترجمة فرن�سي/عربي

الدكتور جرجورو جردان  يو�شف  القدي�س  جامعة 

ومدير معهد الرتجمة يف اجلامعة الدكتور »هرني 

الفرن�شية  ال�شفارة  يف  اللغوي  وامل�شت�شار  عوي�س« 

اأوجه  ا�شتعرا�س  مت  حيث  لقوا«  »فران�شوا  بعمان 

يف  الربنامج  هذا  اإقامة  لإجن��اح  املمكنة  التعاون 

ردنية«. »الأ

 واأعرب الدكتور جرار خالل اللقاء الذي ح�شره 

رئي�س ق�شم اللغة الفرن�شية واآدابها الدكتور جنيب 

الرب�شي، عن ترحيب اجلامعة للتعاون مع الوكالة 

اإىل  يهدف  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا  اإق��ام��ة  لإجن��اح 

ل�شد  الفرن�شية  الرتجمة  يف  موؤهلة  ك��وادر  اإع��داد 

ردين والعربي من املرتجمني . احتياجات ال�شوق الأ

 واطلع الدكتور جرار  اأع�شاء الوفد ال�شيف على 

باملتفوقني من خالل  واهتمامها  م�شرة اجلامعة 

على  للح�شول  عريقة  جامعات  اإىل  اإي��ف��اده��م 

مع  التعاون  اإىل  م�شرًا  متقدمة،  علمية  درج��ات 

اجلامعات الفرن�شية يف برامج يف الطب والقانون 

واللغة.

همية خمطوطات  اجلامعة – عر�س موؤرخون لأ

بعنوان  ندوة  ودينيًا خالل  تاريخيًا  امليت  البحر 

بعد مرور �شتني عامًا على  )اأهمية املخطوطات 

اكت�شافها(.

داره���ا  ���ش��ار امل��ت��ح��دث��ون يف ال��ن��دوة، ال��ت��ي اأ واأ

كلية  عميد  بح�شور  قطامي  �شمر  ال��دك��ت��ور 

وع��ق��دت  النعيمات  ���ش��الم��ة  ال��دك��ت��ور  داب  الآ

)القد�س  فعاليات  هام�س  على  اجل��ام��ع��ة  يف 

الكبرة  همية  الأ اإىل  العربية(،  للثقافة  عا�شمة 

ثمن الن�شو�س  للمخطوطات باعتبارها تعد من اأ

الدار�شني  عند  �شدى  لقت  املكت�شفة،و  الدينية 

اللغات. ع�شرات  اإىل  وترجمت 

مبعث  اإن  ال��غ��ول  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  امل����وؤرخ  وق���ال 

)امل��خ��ط��وط��ات  ك��ون��ه��ا  »اإىل  ي��ع��ود  ه���م���ي���ة  الأ

–التوراة-  )حتتوي على ن�شو�س العهد القدمي 

اأخرى  ون�شو�شًا  ا�شتر،  �شفر   با�شتثناء  كاملة 

همية التاريخية  موؤرخون يوؤكدون الأ

ملخطوطات البحر امليت

النور  بناء  اأ بني  احلا�شمة  احل��رب  نباء   اأ حول 

ال��ن��ور  ب��ن��اء  اأ فيها  �شينت�شر  ال��ت��ي  وال��ظ��الم 

املختار«.  و  اأ املخل�س  مبجيء 

اإىل  ت��ع��ود  ق��د  املخطوطات  اأن  ال��غ��ول  و���ش��ح  واأ

وحتى  امل��ي��الد  قبل  الثالث  ال��ق��رن  ب��ني  ال��ف��رتة 

للميالد. ول  الأ القرن 

التي  قمران  خمطوطات  بالذكر  الغول  وخ�س 

كهوف   يف  ال��ت��ع��ام��رة  ع���رب  ب��داي��ة  اكت�شفها 

متحف  يف  منها  جزٌء  ُو�شع  والتي  امليت  البحر 

املتحف  يف   بقي  اآخر  وجزء  ردن،  الأ يف  القلعة 

الذي  القد�س  يف  الكتاب   ومعبد  الفل�شطيني 

 .67 عام  اإ�شرائيل  احتلته 

املحافظة  ردن يف  الأ م�شاهمة  اإىل  الغول  �شار  واأ

على خمطوطات البحر امليت، مثمنًا دور اجلي�س 

ردن مباله  طار، وم�شاهمة الأ العربي يف هذا الإ

املخطوطات. ب�شراء  القليل 

عند  ين�شر  ما  معدل  اأن  الغول  الدكتور  وك�شف 

امليت »درا�شتني  البحر  الغرب حول خمطوطات 

كل  »درا���ش��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  بينما  ي��وم��ي��ًا« 

يدفعون  ك��ان��وا  امل��وؤرخ��ني  اأن  مبينًا  ع��ام��ني«، 

»بني  املخطوطة  من  الواحد  ال�شنتيمرت  مقابل 

كان  وق��ت  يف  دولرات  ث��الث  اإىل  اأردين  دينار 

دنانر«. �شتة  يقارب  الفرد  راتب  وقتذاك  فيه 

اجلامعة  يف  ال��ت��اري��خ  ���ش��ت��اذ  اأ قال   جهته  م��ن 

امل��وؤرخ��ني  اإن  غرايبة   ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

الذين  �شينيني  الآ اليهود  يكون  اأن  يرجحون 

قبل  الثالث  ال��ق��رن  يف  ق��م��ران  منطقة  قطنوا 

ول للميالد »هم اأ�شحاب  امليالد وحتى القرن الأ

كتبوها«. الذين  و هم  اأ املخطوطات  هذه 

وجودها  �شبب  ف�شر  غرايبة  الدكتور  اأن   غر 

اعتقاده  اإىل  كهوف  يف  قمران(  )خمطوطات 

وا اأن هذه املخطوطات  �شينيني »روؤ اأن اليهود الآ

التخل�س  رادوا  واأ لال�شتعمال  �شاحلة  تعد  مل 

منها ب�شورة ل حتط من قد�شيتها فخبوؤوها يف 

للحماية«.  واإمنا  للحفظ  ل  قمران  كهوف 
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م��ل ردني���ة« انت�س��ر على مر�س��ه بالأ من��وذج من »الأ
�شويلم  حياة  من  جزءًا  »اللوكيميا«  مفردة  ف�شارت  النقي.  دمه  �شاب  واأ به  غدر  الذي  اخلبيث  باملر�س  باإ�شابته  علم  عمره،  من  الثاين  العقد  يف 

املجهول. ترقب  من  مرحلة  يف  دخلهم  واأ اخلرب  وقع  هالهم  الذين  هله  اأ وحياة  الريحاين 

كان حا�شرًا  القلق  ن  اأ اإل  عاديًا«،    مرًا  »اأ باعتباره  املر�س  نباأ  مع  تعامل  نه  اأ ل  اأ �شيئًا،  احلياة  ق�شوة  بعد من  ير  �شبي مل  املعهودة يف  براءته  على 

�شفوا  ملر�شى  املتناثرة  الق�ش�س  حيث  لل�شرطان  احل�شني  مركز  يف  بالكيماوي  العالج  مرحلة  بدخوله  يام  الأ مرور  مع  ليزداد  خرين،  الآ اأعني  يف 

رجعة.  غر  اإىل  احلياة  غادروا  واآخرين  املر�س،  من 

الريحاين  فيها  علم  مرة  كل  يف  اأخرى  تارة  يخبو  و  تارة،  مل  الأ فيبعث  وهبوطًا  �شعودًا  مل  الأ ق�ش�س  تتناو�شها  املر�س  من  العالج  رحلة  كانت 

العالج.  �شرورات  نتيجة  �شابيع  لأ حيانًا  اأ بيته  �شارت  التي  غرفته  يف  له  جارًا  كان   اإذا  وحتديدًا  اأحدهم  موت  و  اأ اأحدهم  �شفاء 

خ  الأ وجد  هنا  املحاولة.  دور  ولو حتى  فيه  له  يكون  ل  مل�شر  ال�شت�شالم  وقرر عدم  املجهول  على حتدي  عامًا- ظل م�شرًا  الريحاين -21  ن  اأ اإل 

حينها  فقرر  اأحدهم-  -وهو  املر�شى  وتخدم  لت�شري  املركز  اإىل  تفد  كانت  تطوعية  جمموعات  يف  �شالته  �شقاء  اأ خم�شة  بني  من  ترتيبًا  الثاين 

للم�شاعدة. متلقيًا  فقط  ل  مبادرًا  يكون  ن  اأ

ال�شفقة  نظرات  من  امتعا�شه  يخفي  ل  الذي  وهو  طبيعي  ب�شكل  حياته  وممار�شة  تعليمه  كمال  لإ املدر�شة  اإىل  العودة  الريحاين  قرر  ثناء  الأ يف 

ال�شفاء.  له  ويكتب  ج�شديًا«  عليه  ينت�شر  ن  اأ قبل  داخليًا  مر�شه  على  »انت�شر  لكنه  تالحقه  كانت  التي 

ال�سيفي املخيم 

خدمة  على  ويعمل  فعالياته  يف  املتطوعني  لل�شرطان،ي�شارك  احل�شني  مركز  مظلة  حتت  كان  الذي  ال�شيفي  املخيم  يف  ن�شطًا  الريحاين  �شار 

لي�شتقبل  ويت�شع  الوقت  مع  يكرب  �شار  الذي  املخيم  املر�شى يف  من  وعند غره  عنده  يوم  بعد  يومًا  يكرب  بال�شفاء  مل  والأ ذلك  كل  املركز..  مر�شى 

املتطوعني.  من  املزيد 

�شمن  املخيم  اإىل  قدموا  الذين  اجلامعة  طالب  على  للتعرف  الفر�شة  له  �شنحت   2006 عام  ويف  التطوعي،  عمله  على  مواظبًا  الريحاين  ظل 

»ن�شائم  م�شروع  قائدًا ملجموعة  بل  منهم  واحدًا  �شي�شبح  نه  اأ يعلم  يكن  ومل  ردنية،  الأ املجتمع يف اجلامعة  يتبع خلدمة  الذي  مل«  اأ »ن�شائم  برنامج 

الرابعة  ال�شنة  يف  اجلامعة  طلبة  اأحد  وي�شر  اجلامعة  ويدخل  ال�)%85(  معدل  على  وح�شل  التوجيهي  يف  مر�شه،  رغم  تفوق،  الذي  وهو  مل«  اأ

. لة �شيد

له  ي�شرت  التي  اجلامعة  من  بدعم  لهم  تثقيفية  ن�شطة  واأ رحالت  تنظيم  على  ويعمل  ال�شرطان،  مر�شى  خدمة  يف  ين�شط  وهو  الوقت  ذلك  منذ 

ال�شعاب.  كل 

للتعبر  جاءت  ال�شم  بهذا  ت�شميته  ن  اأ الريحاين  يرى  الذي  »�شوار«  ا�شم  حتت  لل�شرطان  احل�شني  �ش�شة  ملوؤ تابعًا  لي�شر  بعد  فيما  امل�شروع  تطور 

والعديد  جامعات  �شبع  يف  وينت�شر  غّر«  تطوع،  »اآمن،  �شعار  حتت  بع�شًا  بع�شها  ي�شد  احللقة..  مبثابة  نهم  »وكاأ عليه  القائمني  دوار  اأ طبيعة  عن 

املدار�س. من 

الهمة اأهل 

هل  اأ ملبادرة  هم   من  يعلم  ل  اآخرين  قبل  من  برت�شيحه  علم   عندما  ده�شته  الريحاين  يخفي  ل 

القليل.  النزر  اإل  عنها  يعلم  يكن  مل  التي  الهمة 

الهمة  ه��ل  اأ مكتب  م��ن  ن��ه  اأ بنف�شه  يعرف  باملت�شل  واإذ  امل��ن��زل،  هاتف  رن  ي��ام  الأ ح��د  اأ ففي 

عملية  ليبداأ  بعد  -فيما  اهتمامه  على  ا�شتحوذت  التي  للمبادرة  مر�شحًا   �شار  نه  اأ فيها  يعلمه 

مر�شى  مع  التطوعي  عمله  عن  ناجت  تر�شيحه  ن  اأ ويكت�شف  ماهيتها-  ملعرفة  والتق�شي  البحث 

نهائي.  ب�شكل  املر�س  من  �شفي  ن  اأ بعد  منهم  واحدًا  كان  الذين  ال�شرطان 

اإىل   انح�شروا  مر�شح  4000اآلف  عليها  تناف�س  التي  وىل  الأ املرحلة  جتاوز  من  الريحاين  متكن 

فيها  فاز  التي  املجاين  الت�شويت  مرحلة  معهم  ليدخل  منهم-  واحد  -هو  ومر�شحة  مر�شحًا   29

مهيب. وطني  احتفال  يف  ملكي  بتكرمي  ويحظى  الثاين  باملركز 

الفوز ر�سائل 

�شواء  عدة  م�شامني  حتمل  ر�شالة  فوزه  يف  الريحاين  يرى  ميل،  ول  يكل  ل  من  واإ�شرار  بعزمية 

علينا  لكن  لل�شفاء..  قابل  اآخر  مر�س  ي  »كاأ ال�شرطان  فمر�س  مل  الأ يفقدوا  ل  ن  باأ للمر�شى 

يد  لنا  فمدوا  م�شاعدتكم..  نريده  الذي  جل  �شفقتكم..  نريد  »ل  �شحاء  ولالأ ن�شت�شلم«،  ل  ن  اأ

بامل�شتقبل«.  ثقتنا  ترتفع  حتى  امل�شاعدة 

مبحاولة   ويذّكر  متوا�شلة  ت��زال  ما  التي  رحلته  خالل  �شادفوه  من  الريحاين  ين�شى  ل  هنا 

تزال  ال�شرطان(ما  مر�شى  �شدقاء  اأ جمعية  )م�شروع  ا�شم  حتمل  اربد  يف  ال�شباب  من  ملجموعة 

النجاح«. لها  يكتب  ن  اأ »ع�شى  وامل�شاندة..  للدعم  حتتاج  نها  اأ اإل  النمو  طور  يف 

مذكرة تفاهم 

ملواجهة العنف

 �س������د امل������راأة

كما يتوىل الفريقان مهمة اإجراء الدرا�شات 

وت��ق��دمي  ل��ل�����ش��ك��اوى،  والتحليلية  الو�شفية 

احللول.  واقرتاح  ال�شت�شارات،  خدمة 

الجتماعي  العمل  معهد  اأن  بالذكر  اجلدير 

يف  ال��ن��وع-  ه��ذا  م��ن  ك��ادمي��ي  اأ معهد  ول  -اأ

املحلي  املجتمع  خدمة  مهام  يتوىل  اجلامعة 

املجتمع  تنمية  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  مبا�شرة 

اللجنة  فيه  تعترب  ال��ذي  الوقت  يف  املحلي، 

املرجعية  ة  امل��راأ ل�شوؤون  ردن��ي��ة  الأ الوطنية 

الهيئات  لكافة  واملظلة  املعتمدة  الوطنية 

الن�شائية.
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ح��دود  ب��ال  اأط��ب��اء  منظمة  اأق��ام��ت   - اجلامعة 

لل�شور  معر�شًا  اجلامعة  م�شت�شفى  مع  بالتعاون 

وج�شد  احل����دود«:  »ع��رب  بعنوان  الفوتوغرافية 

الذي نظمته من  ن�شاين  الإ الطبي  العمل  املعر�س 

والعراق  ردن  الأ يف  املتطوعني  من  فريق  خ��الل 

�شحايا  ل�شالح  الغربية  وال�شفة  غ��زة  وق��ط��اع 

احلروب. 

واحتوى املعر�س الذي اأقيم يف م�شت�شفى اجلامعة 

خالل الفرتة من اخلام�س اإىل ال�شابع من ال�شهر 

اجلاري على )50( �شورة فوتوغرافية مت التقاطها 

الفوتوغرافيني   امل�����ش��وري��ن  م��ن  ع���دد  ق��ب��ل  م��ن 

حدود  بال  اأطباء  مل�شروع  خمتلفة  جن�شيات  من 

اجلراحي مل�شابي احلرب يف العراق.

من   اأن����واع  ث��الث��ة  تنفيذ  على  امل�����ش��روع  وع��م��ل   

ج��راح��ات  التقوميية:  اجل��راح��ة  اخت�شا�شات 

�شافة اإىل  طراف بالإ الوجه والفكني والعظام والأ

امل�شروع  ويهدف  وترميمها.  احل��روق  ج��راح��ات 

»عرب احل��������دود«  مع�����ر�ص اطب���������اء ب�����ال ح������دود 

عن  الناجمة  �شابات  الإ معاجلة  اإىل  جممله  يف 

احلرب يف العراق. وتاأتي هذه ال�شور لتعمل على 

توثيق هذا امل�شروع عرب عد�شات امل�شورين الذين 

امل�شابني  بع�س  ق�ش�س  وروت  اأعمالهم  عر�شت 

يف العراق والذين يخ�شعون للعالج يف عمان وتعك�س 

يف  لهم  ال��الزم  العالج  تقدمي  يف  املنظمة  جهود 

�شابة. كما  الإ بعد  واقع احلياة  مع  التكيف  �شبيل 

اأن�شطة املنظمة يف قطاع  قدم املعر�س جانبًا من 

غزة وال�شفة الغربية. 

ردن اأوليفي  وقال رئي�س بعثة اأطباء بال حدود يف الأ

يف  الن�شبي  الهدوء  من  الرغم  على  ميزوي-اإنه 

ل  املا�شية،  الفرتة  خالل  العراق  مناطق  معظم 

العنف  بدوامة  املتاأثرين  �شخا�س  الأ ع��دد  ي��زال 

التي ا�شتمرت �شت �شنوات يف تزايد.

بذل  يف  �شن�شتمر  فاإننا  اإن�شانية  منظمة  ولكوننا   

ممكنة  م�شاعدة  اأف�شل  لتقدمي  جهودنا  اأق�شى 

واأ�شاف قائاًل: »اإننا نتطلع قدمًا اإىل اليوم الذي 

ن�شانية  الإ املنظمات  و�شائر  املنظمة  فيه  �شتتمكن 

را�شي العراقية«. من العمل مبا�شرة داخل الأ

اجلامعة  م�شت�شفي  ع��ام  مدير  اأك���د   جانبه  م��ن 

الدكتور عبد الكرمي الق�شاة اأن امل�شت�شفى يرحب 

ن�شطة العلمية والطبية  على الدوام باإقامة كافة الأ

ويدعم امل�شاريع الطبية الهادفة من خالل اإ�شراك 

دارية يف الفعاليات  الكوادر الطبية والتمري�شية والإ

راء  التي توثق اأوا�شر التعاون وتتيح فر�شة تبادل الآ

واخلربات. 

املتطوعني  م��ن  ف��ري��ق  ت��واج��د  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

بهدف  املعر�س  يف  ح��دود  ب��ال  ط��ب��اء  لأ التابعني 

جابة على ت�شاوؤلت وا�شتف�شارات الزوار. الإ

رحلة  يتتبع  فيلم  املعر�س  هام�س  على  وعر�س   

ع��الج اح��د امل��ر���ش��ى م��ن خ��الل م�����ش��روع عمان 

للجراحة التقوميية.  

���ش��ارة اإىل اأن اأط��ب��اء ب��ال ح��دود ب��داأت  جت��در الإ

العمل منذ اآب 2006 مب�شروع للجراحة التقوميية 

ردين  الأ حمر  الأ الهالل  م�شت�شفى  مع  بالتعاون 

وذلك نظرًا للمحددات املوجودة يف نظام ال�شحة 

منية يف العراق واأي�شًا  و�شاع الأ العراقي وتردي الأ

ردن من العراق جغرافيًا وما يتمتع  ب�شبب قرب الأ

ردن من ت�شهيالت على امل�شتوى الطبي.  به الأ

و ج��رى حتى ت��اري��خ ال��ي��وم ع��الج اأك��ر م��ن 750 

م�شابًا عرب هذا امل�شروع. 

واأطباء بال حدود منظمة طبية اإن�شانية دولية  غر 

لل�شعوب  غاثي  الإ العون  تقدمي  على  تعمل  ربحية 

وبئة  الأ و  امل�شلحة  النزاعات  اآثار  من  تعاين  التي 

 19 يف  وتتواجد   1971 ع��ام  فرن�شا  يف  تاأ�ش�شت 

منطقة يف اأنحاء العامل .

اجلامعة - عقد يف مقر  احتاد طلبة اجلامعة 

�شبابية  ح��واري��ة  جل�شة  مت��وز   م��ن  الثامن  يف 

اجلامعة  طلبة  احت���اد  ع�����ش��اء  اأ فيها  ���ش��ارك 

جمال�س  مل�شروع  التنفيذية  اللجنة  ع�����ش��اء  واأ

ال�شاكت  م��و���ش��ى  م��رك��ز  ي��ن��ف��ذه  ال���ذي  الطلبة 

ال�شلط. مدينة  يف  الثقايف 

ب��و  اأ من��ر  اجل��ام��ع��ة  طلبة  احتاد   رئي�س  وق���دم 

رمان �شرحًا حول جتربة الحتاد  مع النتخاب 

قويًا  جمل�شًا  اف��رز  ال��ذي  احل��ر  ال��دمي��ق��راط��ي 

م�شتقلة  كهيئة  يلعبه  الذي  مبينًاالدور  وفعاًل 

املبدعني  ورع��اي��ة  الطالبي  العمل  تن�شيط  يف 

الطالبية. الق�شايا  حل  يف  �شهام  والإ

من  ال��ت��اري��خ��ي  املف�شل  “اإن  رم���ان  ب���و  اأ وق���ال 

اأن  بعد  احلر  بالنتخاب  املتمثل  املجل�س  عمر 

علينا  والتعيني،حتم  النتخاب  نظام  يتبع  كان 

اإىل  باحلق  املطالبة  مرحلة  من  النتقال  كطلبة 

من  الطلبة  كل  ومتثيل  احلق  مل�شتوى  الرتقاء 

اخلطوة  هذه  اأن  واأ�شاف  طياف” ،  الأ خمتلف 

جتذير  �شالح  يف  ت�شب  امل�شبوقة  وغر  النوعية 

بتو�شيع  اجلامعة  اهتمام  موؤكدًا   ، الدميقراطية 

بنائها من خالل النتخاب  اآفاق الدميقراطية لأ

احلر. الدميقراطي 

اهتمام  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  يف  امل�����ش��ارك��ون  ����ش���ار  واأ

الدميقراطية  دعائم  باإر�شاء  الها�شمية  القيادة 

كنموذج  اجلامعي  ال�شباب  فئة  ب��ني  ون�شرها 

اأهمية  موؤكدين  ردين،  الأ املجتمع  يف  به  يحتذى 

ن�شطة  الأ تفعيل  يف  ودوره���ا  الطلبة  جمال�س 

ق��ادر  واٍع  جيل  خلق  يف  ت�شهم  التي  الطالبية 

والعطاء. البذل  على 

الطلبة  جمال�س  م�شروع  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

مدر�شتني  يف  ينفذ  ال�شاكت  مو�شى  مركز  يف 

ال�شلط  م��در���ش��ة  ه��م��ا  امل��دي��ن��ة  يف  ري��ادي��ت��ني 

. للبنات  الثانوية  وال�شلط  للبنني  الثانوية 

ردنية« يعر�ص لتجربته احتاد طلبة »الأ

 مع النتخاب الدميقراطي احلر

م�سورون و�سور وكامريات
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متـفرقــات

اجلامع��ة - �ش���در ع���ن وزارة التعلي���م الع���ايل 

ول من  ردنية العدد الأ والبحث العلمي واجلامعة الأ

ثار . ردنية للتاريخ والآ املجلد الثالث للمجلة الأ

 واملجل���ة التي يرا����س حتريرها الدكت���ور » حممد 

عدن���ان البخي���ت«  ف�شلية علمي���ة عاملية حمكمة، 

ت�شدر باللغتني العربية والجنليزية. 

و�شم العدد درا�شة للباحث  رائد رزق ال�شرع حول 

ر�ش���وم اأ�شح���اب احل���رف يف ق�شر عم���رة، فيما 

�شواق يف  تناول حامت نايل ال�شم���ور من جهته “الأ

�شالم«. بالد ال�شام  يف �شدر الإ

ندل����س ،ج���اءت درا�ش���ة الباح���ث يو�شف  وم���ن الأ

اأحمد بني يا�ش���ني حول »حماولت اإحياء اخلالفة 

موي���ة) 399ه/1008م-409ه/1018م«.)بينما  الأ

�شل���ط الباحث حمم���ود حممد اجلب���ارات ال�شوء 

با�ش���ا )784ه/1382م(  منج���ك  وقفي���ة   « عل���ى 

درا�شًة وحتقيقًا.« 

ثار ردنية للتاريخ والآ عدد جديد من املجلة الأ

اأم���ا درا�ش���ة الباح���ث نبي���ل عل���ي فج���اءت باللغة 

ثن���وار كيولوجية  الإجنليزية بعن���وان« ال�شواهد الأ

لدرا�ش���ة اأ�شب���اب الختالفات الزخرفي���ة املنفذة 

ردن«.  واين الفخارية يف �شمال الأ على الأ

اجلدي���ر بالذك���ر اأن املجل���ة تتلق���ى بحوثه���ا م���ن 

وتخ�ش���ع  خارجه���ا  وم���ن  ردني���ة  الأ اجلامع���ات 

لجراءات التحكيم املتبعة يف مثل هكذا درا�شات. 

تع����������از

�شتاذ  انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل الدكتور ب�شام اأبو غزالة الأ

�شبق . يف كلية الهند�شة والتكنولوجيا وعميدها الأ

انتق���ل اإىل رحمة اهلل تعاىل الدكتور م���ازن حممد عكاوي 

�شتاذ يف كلية الزراعة . الأ

انتق���ل اإىل رحمة اهلل تعاىل الدكتور نعيم حبيب اجلعنيني 

�شتاذ يف كلية العلوم الرتبوية . الأ

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد ال�شيد مو�شى فهمي باكر 

املوظف يف كلية ال�شريعة .

انتق���ل اإىل رحم���ة اهلل تع���اىل وال���د الدكتور ب�ش���ام عمرو 

�شتاذ امل�شارك يف كلية ال�شيدلة . الأ

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور علي كامل ال�شاعد 

�شتاذ يف كلية الزراعة . الأ

ته����اين 

عالم  رزق���ت ال�شي���دة داري���ن خليل املوظف���ة يف دائ���رة الإ

والعالقات العامة مبولود اأ�شمته »زيد«.

اجتماعيات ،،،

الدولية  اجلامعة– �شاركت اجلامعة يف احلملة 

من  يعانون  الذين  طفال  لالأ البت�شامة  لعملية 

رنبية وان�شقاق �شقف احللق. ال�شفه الأ

وا�شتمرت امل�شاركة �شتة اأيام متوا�شلة عرب مركز 

ردني���ة« ت�ساه���م يف اإع����ادة الب�سم��ة على �سفاه اأطف����ال »الأ

بحاث ال�شوتية بالتعاون مع عملية  الدرا�شات والأ

طفال. حملة البت�شامة لالأ

العمليات  اإجراء  اإىل  الدولية  احلملة  وتهدف 

واللغوية  النطقية  ال�شطرابات  وتقييم  الالزمة، 

�شخا�س الذين يعانون من ان�شقاق ال�شفة  لدى الأ

و�شقف احللق وفقدان ال�شمع اي�شًا.

واأجريت العمليات يف م�شت�شفى التوتنجي ب�شحاب، 

واللغوي  النطقي  امل�شح  خدمة  املركز  قدم  حيث 

فراد الذين  وال�شمعي بهدف حتديد ما اإذا كان الأ

يعانون من ان�شقاق ال�شفة واحللق يعانون من فقد 

ال�شمع اأي�شا.

ال�شمع  علوم  ق�شم  طلبة  من  فريق  واأجرى    

يقارب  ملا  ال�شمعي  امل�شح  اجلامعة   يف  والنطق 

بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  طفاًل  وع�شرين  مئة 

حديثي الولدة اإىل عمر ت�شعة ع�شر عامًا، ف�شاًل 

هايل حيال  ر�شادات لالأ عن تقدمي  الن�شائح والإ

ذلك. 

النطقي  امل�شح  اإجراء  يف  املركز   اأ�شهم  كما 

عامًا   )20 –  3( بني  ما  العمرية  للفئة  واللغوي 

هل مبجموعة من  فما فوق(، من خالل تزويد الأ

اإجراء  بعد  الطفل  اإطعام  كيفية  عن  ر�شادات  الإ

وكيفية  احللق،  و�شقف  رنبية  الأ ال�شفة  عملية 

طفال  حت�شني لغته ومدى تطورها باملقارنة مع الأ

مبثل عمره، وذلك بهدف زيادة الوعي فيما يتعلق 

بانت�شار هذه ال�شطرابات يف املجتمع املحلي.

الب�سمة الربيئة تعلو ال�سفاه


