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اجلامعة - اأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

الكركي انه بناء على التوجيهات امللكية ال�شامية 

الطاقة  ت��دري��ب  مركز  اإن�����ش��اء  يتم  �شوف  ف��اإن��ه 

خلدمة  العقبة  يف  اجل��ام��ع��ة  ح��رم  يف  ال��ن��ووي��ة 

مع  بالتعاون  وذل��ك  العربية،  واملنطقة  ردن  الأ

ردنية . هيئة الطاقة النووية الأ

توجيهات ملكية بان�ساء مركز تدريب

 الطاقة النووية يف العقبة

الب�شرية  ال��ك��وادر  تدريب  على  املركز  و�شيعمل 

قطاع  يف  واخت�شا�شيني  ك��خ��راء  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

غرا�س ال�شلمية  الطاقة النووية التي ت�شتخدم لالأ

ردن  الأ بينها  ومن  املنطقة  دول  لدى  وان  �شيما 

يف  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ا�شتغالل  نحو  اهتمامات 

م�شروعات تنموية خمتلفة .

الدولية  فل�شطني  �ش�شة  موؤ ترعت   - اجلامعة 

متت  الذي  القد�س  درا�شات  ملركز  مايل  مببلغ 

اجلامعة. يف  موؤخرًا  اإن�شائه  على  املوافقة 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وت�شلم 

والع�شرين  الثامن  يف  مكتبه  يف  لقائه  خالل 

���ش�����ش��ة  م���ن مت���وز ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ

ول  الأ هو  ترعًا  الرحمن  عبد  �شعد  اأ الدكتور 

املركز. ل�شالح  نوعه  من 

وث��م��ن ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ب�شري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  ح�شره 

الكركي يت�سلم

 تربعًا ماليًا ملركز درا�سات القد�ص
دعم  يف  �شت�شهم  التي  املبادرة  هذه  الزعبي 

املحافظة  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل��رك��ز  م�����ش��رية 

للمدينة  وال��ع��رب��ي��ة  ���ش��الم��ي��ة  الإ ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 

بالقد�س  املتعلقة  الدرا�شات  واإجراء  املقد�شة 

وم��ق��د���ش��ات��ه��ا واإب������راز اجل���ان���ب احل�����ش��اري 

املقد�شة. للمدينة  والرتاثي  ثري  والأ

واف��ق  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ن  اأ اإىل  ي�شار 

قاعدة  لي�شكل  اجلامعة  يف  املركز  اإن�شاء  على 

والبحثي  كادميي  الأ اجلانب  توظيف  يف  �شلبة 

ال�شريف. القد�س  خلدمة  واملعريف 
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يف  العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  اجلامعة-تدر�س 

الدكتوراه  درجات  منح  تعليمات  تعديل  اجلامعة 

الكلية  عميد  باأعمال  القائم  بح�شب  واملاج�شتري، 

الدكتور حممد اأبو ن�شار.

وقال الدكتور اأبو ن�شار خالل موؤمتر �شحفي  اإنه 

من �شمن ال�شيناريوهات املقرتحة يف التعديالت 

درج��ة  يف  ل��ل��ر���ش��ال��ة  ال�����ش��اع��ات  ع���دد  تخفي�س 

املاج�شتري من )9( �شاعات اإىل )6( �شاعات، على 

اأن يخ�شع جميع الطلبة لنظام الر�شالة.

���ش��راف  الإ علمية  تقلي�س  اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل 

خ�شو�شا يف الرامج التي ي�شرتط فيها الر�شالة.    

اجلامعة  اأن  ن�شار  اب��و  الدكتور  ذك��ر  ذل��ك  اإىل 

جمدت القبول يف )7( برامج درا�شات عليا لهذا 

املاج�شتري، و)4(  العام ثالثة منها على م�شتوى 

على م�شتوى الدكتوراه.

قبول 633

 طالبا وطالبة يف 

الدرا�سات العليا

وفاخوري الب�شري  ملتقيًا  الكركي  الدكتور 

 ...تتمة �ص 7



� وفــــــــــــود

اجل��ام��ع��ة - و���ش��ع��ت اجل���ام���ع���ة خ��رات��ه��ا 

يف  �شقاء  الأ خدمة  يف  وال�شت�شارية  كادميية  الأ

طب  كليتي  �شي�س  لتاأ فل�شطني  يف  اخلليل  جامعة 

و�شيدلة. 

من  عدد  �شراك  لإ ا�شتعدادها  اجلامعة  واأبدت 

الكليتني  هاتني  يف  التدري�شية  هيئاتها  اأع�شاء 

اجلامعة. تلك  يف  للتدري�س 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وبحث 

اآب نظريه  الثالث من  مكتبه يف  لقائه يف  خالل 

اخلطيب  عوين  الدكتور  اخلليل  جامعة  رئي�س 

بو  اأ منر  الدكتور  اخلارجية  للعالقات  ونائبه 

هاتني  �شي�س  لتاأ املمكنة  امل�شاعدة  �شكال  اأ زهرة 

وتطوير  �شقاء  الأ دعم  جهود  اإطار  يف  الكليتني 

والبحثي. والعلمي  كادميي  الأ التعاون 

لوا  تاأ لن   ردن��ي��ة  »الأ اإن  الكركي  الدكتور  وق��ال 

�سقاء يف جامعة اخلليل ردنية« ت�سع خرباتها يف خدمة االأ »االأ

انطالقا  الفل�شطينيني  �شقاء  الأ دعم  يف  جهدا 

جهودهم  ودعم  �شقاء  الأ بن�شرة  التزامها  من 

الفل�شطينية  كادميية  الأ املوؤ�ش�شات  تدعيم  عر 

حم��اولت  رغ��م  بالعلم  متوهجة  م��ن��ارة  لتظل 

اإ�شاعة ظالم اجلهل«.   املحتل يف 

واأع�شاء  امل�شورة  تقدمي  على  اجلامعة  ووافقت 

�شي�س الكليتني،  هيئات تدري�شية للم�شاهمة يف تاأ

جامعة  من  ط��الب  ا�شتقبال  على  وافقت  كما 

اأكرث يف اجلامعة.  و  اأ لق�شاء ف�شل  اخلليل 

مذكرة  اجلامعتان  وق��ع��ت  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تبادل  بهدف  تعاون 

ل��ق��اء  لإ و  اأ ال��ت��دري�����س  غ���را����س  لأ وال��ب��اح��ث��ني 

وتبادل  العلمية  بالبحوث  القيام  او  املحا�شرات 

اخلرة. 

واإجراء  الطلبة  تبادل  على  الطرفان  اتفق  كما 

وندوات  درا�شية  وتنظيم حلقات  بحثية  م�شاريع 

وموؤمترات م�شرتكة، وتبادل املطبوعات والكتب 

و�لدوريات.  

الكركي  الدكتور  اجلامعة،  عن  املذكرة  ووق��ع 

وع����ن ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ل ال���دك���ت���ور اخل��ط��ي��ب، 

ب��ح�����ش��ور ن��ائ��ب��ي رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

الزعبي. ب�شري  والدكتور  عرفة  الدين   �شياء 

ال��دك��ت��ور اخل��ط��ي��ب جهود  ث��م��ن  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 

مع    التعاون  اأطر  تدعيم  يف  ردنية  الأ اجلامعة 

تطوير  يف  وامل�شاهمة  الفل�شطينية  اجلامعات 

ردين  الأ اللتزام  اإط��ار  يف  ك��ادمي��ي  الأ التعاون 

الفل�شطينيني. �شقائهم  اأ جتاه 

1970 حيث تعتر  �ش�شت جامعة اخلليل عام  وتاأ

�شبع  وت�شم  الفل�شطينية  اجلامعات  ق��دم  اأ من 

اآلف طالب وطالبة.  6 كليات وزهاء 

اجلامعة - التقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

الكركي يف مكتبه املنا�شلة الفل�شطينية املقد�شية 

ردن بدعوة من  فوزية الكرد اأم كامل التي تزور الأ

هلية لحتفالية القد�س عا�شمة للثقافة  احلملة الأ

العربية.

من  قدمت  الفل�شطيني  لل�شمود  رمز  كامل  واأم 

�شلطات  مع  معاناتها  لتحكي  ال�شريف  القد�س 

الواقع  بيتها  �شادرت  التي  �شرائيلي  الإ الحتالل 

امل�شجد  بوابة  من  بالقرب  ج��راح  ال�شيخ  حي  يف 

ق�شى املبارك. الأ

وا�شتمع الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�شره 

الحتالل  ممار�شات  اإىل  اجلامعة  رئي�س  ن��واب 

وا�شتولت  بيتها  من  اأخرجتها  التي  �شرائيلي  الإ

عليه بالقوة بعد اأن ف�شلت باغرائها  ببيع منزلها، 

م�شرية اإىل اأنها ا�شطرت اإىل ن�شب خيمة بالقرب 

من املنزل امل�شادر.

اأنها  القد�س  وفد  رافقها  التي  كامل  اأم  واأ�شافت 

ت�شدت ملمار�شات اإ�شرائيلية عنيفة خ�شو�شًا من 

منا�سلة مقد�سية تعر�ص ق�سة �سمودها

مرارًا  خيمتها  هدموا  الذين  امل�شتوطنني  قطعان 

املتعاطفني  ومنع  بل  جذورها   من  خلعها  بهدف 

جانب من زيارتها. العرب والأ

���ش��ه��ام  لإ ال��ك��رك��ي  الدكتور   ع��ر���س  جهته  م��ن 

اجلامعة يف الن�شاطات لالحتفاء بالقد�س عا�شمة 

للثقافة العربية ومنها اإن�شاء مركز درا�شات القد�س 

وعدد  الثقافية،  املجلة  من  خا�س  عدد  واإ�شدار 

خا�س من جملة اأقالم جديدة يف مو�شوعات عن 

ال�شعر  يف  م�شابقات  واإج���راء  ال�شريف،  القد�س 

بحاث وغريها.  والأ

التي  كامل  اأم  ب�شجاعة  الكركي  الدكتور  واأ�شاد 

الفل�شطيني  العنوان  وكفاحها  بن�شالها  ج�شدت 

الفل�شطينية  ر����س  الأ على  والثبات  ال�شمود  يف 

الطاهرة.

املوؤ�ش�شات  مع  للتعاون  اجلامعة  ا�شتعداد  واأك��د 

اإبراز ق�شية  العربية واملقد�شية و�شواها يف �شبيل 

القد�س، واإقامة اأن�شطة ثقافية وعلمية تخدم هذه 

الق�شية التي هي ق�شية العرب وامل�شلمني كافة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ���ش��اد  اأ  - اجلامعة 

تربط  التي  العلمية  بالعالقات  الكركي  خالد 

ك���دًا  اجل��ام��ع��ة ب��اجل��ام��ع��ات ال���روم���ان���ي���ة م���وؤ

رومانيني  طلبة  �شتقبال  لإ اجلامعة  ا�شتعداد 

لتعليم  الدويل  املعهد  يف  العربية  اللغة  لدرا�شة 

بغريها. للناطقني  العربية  اللغة 

الثقافة  وزي���ر  مكتبه  يف  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ك���د  واأ

“ثيودور  الروماين  والرتاث  الدينية  وال�شوؤون 

عمان  يف  الروماين  ال�شفري  باليولوغو” يرافقه 

العلمي  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  اجل��ام��ع��ة  ا���ش��ت��ع��داد 

الرومانية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  وال��ث��ق��ايف  والبحثي 

ردين  الأ ال�شديقني  ال�شعبني  مل�شالح  خدمة 

و�لروماين.

اللقاء  خالل  ال�شيف  الكركي  الدكتور   واطلع 

رئي�س اجلامعة على م�شرية  نواب  الذي ح�شره 

خ�شو�شًا  �شهدتها  التي  والتطورات  اجلامعة 

ومراكزها  ومعاهدها  كلياتها  اإن�شاء  يف  التو�شع 

العلمية وزيادة اأعداد طلبتها م�شريًا اإىل نظامها 

العاملية. اجلامعات  على  وانفتاحها   التعليمي 

ووج����������ه ال�����دك�����ت�����ور ال�����ك�����رك�����ي ال�����دع�����وة 

ل������ق������اء حم����ا�����ش����رات  ل���ل�������ش���ي���د ال������وزي������ر لإ

 ع���ل���ى ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة وال���ب���اح���ث���ني ف��ي��ه��ا.

بالده  رغبة  عن  ال�شيف  الوزير  اأعرب   بدوره 

امل�����ش��رتك��ة مع  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���رواب���ط  زي����ادة  يف 

ومذكرات  اتفاقيات  اإبرام  خالل  من  اجلامعة 

وامل��در���ش��ني  ال��ط��الب��ي  ال��ت��ب��ادل  ت�شمل  تفاهم 

هتمام  الإ ذات  املتخ�ش�شة  العلمية  والبحوث 

امل�شرتك.

طلبة رومانيون 

للدرا�سة يف اجلامعة

لها املرافق  والوفد  باأم كامل  الكركي مرحبًا  الدكتور 



� نـــــــــــــــــدوات

اجل��ام��ع��ة - ق����دم خ�����راء واخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون 

امل��خ��درات  خماطر  ح��ول  معلومات  واأك��ادمي��ي��ون 

فئة  خ�شو�شًا  واملجتمعات  ف��راد  الأ على  واأثرها 

اأهمية ت�شافر اجلهود ملواجهة  ال�شباب، موؤكدين 

ن�شانية. فة التي تدمر املجتمعات الإ هذه الآ

العلوم  كلية  نظمتها  التي  الندوة  خالل  واأ�شاروا 

تدفع  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اإىل  اجلامعة  يف  ال��رتب��وي��ة 

ال�شغوطات  ومنها  املخدرات  تعاطي  اإىل  فراد  الأ

القت�شادية  و����ش���اع  الأ ع��ن  ال��ن��اجت��ة  النف�شية 

�شري والنفتاح العاملي. كالبطالة، والتفكك الأ

وحتدث يف الندوة ع�شوا اجلمعية العربية للتوعية 

ندوة للتوعية من خماطر املخدرات

الدكتور  وامل��خ��درات  اخل��ط��رة  العقاقري  م��ن 

القي�شي  ه��ا���ش��م  وال���ل���واء  ع��وي��دات  ع��ب��داهلل 

التابع  املدمنني  هيل  لتاأ الوطني  املركز  ورئي�س 

ورئي�س  عناين  جمال  الدكتور  ال�شحة  لوزارة 

الدكتور  ي���دز  الإ ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج 

رحال. �شعد  اأ

وتطرق امل�شاركون يف الندوة اإىل الو�شائل التي 

املخدرات  تهريب  عمليات  يف  املهربون  يتبعها 

ومعرفة  النف�شية  للعوامل  درا�شتهم  جانب  اإىل 

مو�شحني  امل�شتهدفة  للفئة  ال�شعف  ن��ق��اط 

التي  ث��رات اخل��ارج��ي��ة  وامل��وؤ امل��خ��درات  ن���واع  اأ

املدمنني. عدد  ارتفاع  يف  �شاهمت 

�شلوكي  منط  هو  دم��ان  الإ ن  اأ امل�شاركون  كد  واأ

وهو  املخدرة  امل��ادة  على  العتماد  على  يقوم 

امل��واد  ن  اأ مبينني  ق��ه��ري��ة،  برغبة  م�شحوب 

الع�شبي  للجهاز  مثبطة  اإم��ا  تكون  امل��خ��درة 

اإىل  تدفع  وجميعها  مهلو�شة  و  اأ له  من�شطة  و  اأ

والقتل. اجلرائم  وارتكاب  العقل  فقدان 

ع��دد  ح�شرها   ال��ت��ي  ال��ن��دوة  خ��الل  وح���ذروا 

طلبة  من  وجمهور  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 

اإىل  توؤدي  التي  فة  الآ هذه  تفاقم  من  اجلامعة 

ول  اأ ن  اأ اإذ  ي���دز  الإ مب��ر���س  ���ش��اب��ة  والإ ال��وف��اة 

متعاطي  م��ن  كانت  ي��دز  ب��الإ اكت�شفت  ح��الت 

املخدرات.

الدكتور  �شالمي  الإ الداعية  اجلامعة - �شارك 

����ش���ت���اذ يف ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة  زغ���ل���ول جن���ار والأ

باجلامعة الدكتور اأحمد نوفل يف ندوة  مبنا�شبة 

ال�شريفني.  واملعراج  �شراء  الإ ذكرى 

�شراء  الإ ليلة  اأحداث  جنار  الدكتور  وا�شتعر�س 

املعجزة  ه��ذه  م��ن  ل��ه��ي��ة  الإ واحلكمة  وامل��ع��راج 

اهلل  -�شلى  حممد  الر�شول  فيها  التقى  حيث 

وح��دة  على  دلل��ة  يف  اهلل  ر���ش��َل  و���ش��ل��م-  عليه 

�شواهد  اإىل  م�شريًا  لهية،  الإ الر�شائل  م�شمون 

قراآنية وعلمية تدل على ف�شل مكة املكرمة التي 

�شري  اأ حيث  وامل��ع��راج،  ���ش��راء  الإ منها  انطلق 

اإىل  مكة  احلرام يف  امل�شجد  من  الكرمي  بالنبي 

ال�شريف. القد�س  يف  ق�شى  الأ امل�شجد 

نظمتها  التي  ال��ن��دوة  يف  جن��ار  الدكتور   وقال 

الكرمي  عبد  الدكتور  داره���ا  واأ ال�شريعة  كلية 

تتو�شط  م��ك��ة  اأن  ث��ب��ت  اأ ال��ع��ل��م  اإن   ال��وري��ك��ات 

الدعاة  بع�س  طالب  لذلك  ر�س،  الأ يف  الياب�شة 

ه��و خط  ال���ذي مي��ر مب��ك��ة  ال��ط��ول  بجعل خ��ط 

يهودي  اأمريكي  عامل  �شا�شي،ل�شيما  الأ الطول 

وجد اأن خط الطول الذي مير مبكة هو الوحيد 

مغناطي�شي.   انحراف  عنده  يوجد  ل  الذي 

حرمة  على  اآخر  دليل  الكعبة  بناء  اأن  واأ�شاف 

يف  دقتها  يف  متناهية  بقيا�شات  بنيت  اإذ  مكة 

اأدوات  قيا�س دقيقة. تتوافر فيه  وقت مل 

وال��دك��ت��ور جن���ار ح��ا���ش��ل ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه يف 

�شنة  بريطانيا  ويلز  جامعة  من  ر���س  الأ علوم 

بعد  زمالتها  درجة  اجلامعة  ومنحته  1963م، 

الدكتوراه.

الداعية جنار يعر�ص �سواهد اإعجاز مكة 

ونوفل يحذر من »حرب الذاكرة«

اأجَلمت  حادثة  عن  �شالمي  الإ الداعية   وك�شف 

لي�شرق قطعة من  بريطانيا حني بعثت جا�شو�شًا 

يقولون  امل�شلمني  اأن  �شمع  اأن  بعد  الكعبة  حجر 

ر�س، وثبت بعد  لي�شت كحجارة الأ اإن حجارتها 

اإمنا  اأر�شية  لي�شت  احلجارة  هذه  اأن  الفح�س 

اأحجار نيزك فريد. اإىل  تعود 

زمزم  ببئر  ي�شا  اأ مكة  اإعجاز  على  جنار  ودلل 

قليلة  منطقة  يف  م�شامية  حجارة  على  املقام 

من  اإذ  جن��ار،  ح�شب  العجب  يثري  ما  مطار  الأ

مطار  الأ من  تغذى  اأن  يجب  بار  الآ اأن  املعروف 

وزم��زم  م�شامية  غ��ري  ح��ج��ارة  على  با�شتمرار 

ما  م��ن��ذ  متحولة  ن��اري��ة  ح��ج��ارة  ع��ل��ى  م��وج��ود 

4000�شنة.  يقارب 

من جهته قال الدكتور نوفل اإن الحتفال بذكرى 

اإذ  البدعة  عن  يكون  ما  اأبعد  واملعراج  �شراء  الإ

هو يوم جلل يتقرب العبد فيه اإىل ربه وي�شتذكر 

اأن جنعل  داعي  ول  واملعجزات  العر  فيه عظيم 

ما يفرت�س اأن يوفق، يفرق وي�شتت.

�شر�س حرب هي حرب الذاكرةالتي  ن اأ واأ�شاف اأ

واإ�شاءة  تهويد  من  ن�شهده  وما  مقد�شاتنا  ت�شطو 

اأحد مظاهر هذه احلرب ال�شعواء. اإل  ما هو 

كلية  عميد  ح�شرها  التي  الندوة  هام�س  وعلى 

من  وع���دد  امل��ج��ايل  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�شريعة 

الطلبة  من  وجمع  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء 

ن��ا���ش��ي��د  ن�����ش��د اأح��م��د ع��ب��د ال�����ش��ت��ار ب��ع�����س الأ اأ

الدينية.

ل�شان الدعاة االعجاز يف رحلة اال�شراء واملعراج على 



� نـــــــــــدوات

اإن  حكمت  تغريد  القا�شي  قالت   - اجلامعة 

يد  هو  القا�شي  وان  بالعدالة  مرتبط  الق�شاء 

العدالة  و  ر�س  الأ وجه  على  ال�شماوية  العدالة 

وىل  الأ ر�س  الأ عدالة  و  ال�شماء  عدالة  نوعان: 

و عر�شة  ن�شبية  الثانية  و  لها  و ل حدود  مطلقة 

ال�شواب. و  للخطاأ 

اجلامعة  يف  القتها  حما�شرة  خالل  اأ�شافت  و 

ثقافة  الدولية و  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��اك��م  ب��ع��ن��وان 

الق�شاء  مهنة  اأن  احل�شانة  ثقافة  و  ولية  امل�شوؤ

هي مهنة البحث عن احلقوق ال�شائعة و الدفاع 

و  خ���الق  الأ مهنة  ه��ي  و  امل�شلوبة  احل��ق��وق  ع��ن 

املو�شوعية  باحلياد و  تتمثل  التي  القيم  و  املثل 

التحيز. و عدم  التجرد  و  ال�شتقاللية  و 

الدولية  اجلنائية  املحاكم  انت�شار  ن  اأ زادت  و 

الكا�شحة  التغريات  و  التطورات  ملواجهة  جاءت 

الدولية م�شرية  القوى  التي طراأت على موازين 

اإىل تنامي احلاجة اإىل تطوير و تفعيل منظومة 

ن  اأ يجب  التي  خ��الق��ي��ة  الأ و  ن�شانية  الإ القيم 

العامل. ت�شود 

ا���ش��ت��ج��اب��ة  ت��ع��ت��ر  امل��ح��اك��م  ه���ذه  اأن  وت��اب��ع��ت 

املتزايدة  النتهاكات  اأفرزتها  التي  للتحديات 

ن�����ش��اين و امل��ع��اي��ري  ل��ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع ال����دويل الإ

بناء  اأ من  ال�شحايا  ع��داد  اأ تزايد  و  ن�شانية  الإ

القا�سي حكمت تعر�ص لتطورات موازين 

القوى الدولية

و�شحية  ف��ري�����ش��ة  ي��ق��ع��ون  ال��ذي��ن  ال��ك��ون  ه���ذا 

اإل  نتائجها  معاجلة  ميكن  ل  اإجرامية  عمال  لأ

ملفهوم  تطوير  رادع و  قانوين  نظام  با�شتحداث 

على  العمل  و  املطلق  باملعنى  العدالة  حتقيق 

تدعيم نظام عاملي جديد ي�شوده ال�شالم و قيم 

الب�شرية. بناء  اأ لكل  العدالة 

ن�����واع امل��ح��اك��م  اأ و ح����ددت ال��ق��ا���ش��ي ح��ك��م��ت 

بعد  ن�شئت  اأ : حماكم  نواع  اأ ثالث  اإىل  اجلنائية 

حماكم  و   ، مبا�شرة  الثانية  العاملية  احل��رب 

دول��ي��ة ت��ع��م��ل ���ش��م��ن اإط����ار خ��ا���س و حم��ددة 

ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  الخت�شا�س و 

.2002 العمل  بداأت  التي  الدائمة 

ول  اأ كانت  قانون  كدولة  ردن  الأ ن  اأ اإىل  لفتت  و 

روما  اتفاقية  على  ت�شادق  و  توقع  عربية  دولة 

املحكمة  دخ��ل��ت  حيث   60 رق��م  ال��دول��ة  ه��ي  و 

التنفيذ. حيز  الدولية  اجلنائية 

التي  امل��راح��ل  حكمت  القا�شي  ا�شتعر�شت  و 

ب��دءًا  املحكمة  يف  ع�شوا  لختيارها  بها  م��رت 

ج��الل��ة  م���ن  ب��دع��م  ل��ه��ا  ردن  الأ ت��ر���ش��ي��ح  م���ن 

بالت�شويت  ان��ت��ه��اء  و  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

العامة  اجلمعية  يف  املحكمة  اأع�شاء  الختيار 

على  ح�شلت  حيث  نيويورك  يف  املتحدة  مم  لالأ

 18 بني   من  الثاين  باملركز  حلت  و  152�شوتا 

ة  امراأ ول  اأ واأ�شبحت  العامل  انتخبوا من  قا�شيًا 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  ع�شوا  عربية 

جلرائم احلرب يف راوندا.

�ش�شت ملحاكمة  اأ التي   و بينت جمريات املحكمة 

يف  العرقي  ال�شراع  عن  امل�شوؤولني  �شخا�س  الأ

�شحيتها  راح  التي  الب�شعة  امل��ج��ازر  و  روان��دا 

ب��ري��اء خ��الل م��ائ��ة ي��وم  ح���وايل م��ل��ي��ون م��ن الأ

تنزانيا  يف   ) رو�شا   ( مدينة  اختري  انه  قالت 

تتحكم  ل  للمحكمة كمنطقة حمايدة حتى  مقرا 

�شلطة  لها  يكون  و  املحكمة  يف  املنت�شرة  اجلهة 

. عليها

امل��ح��ام��اة  و حت��دث��ت ع��ن جت��رب��ت��ه��ا يف م��ه��ن��ة 

ة  ام��راأ ول  ك��اأ الق�شائي  ال�شلك  اإىل  وو�شولها 

املوؤمتر  بعد  ذلك  و  قا�س  من�شب  تتوىل  ردنية  اأ

العا�شمة ال�شينية  ة الذي عقد يف  العاملي للمراأ

.1995 بكني عام 

ج���اب���ت ال��ق��ا���ش��ي ح��ك��م��ت ع��ل��ى امل��داخ��الت  واأ

خ�شو�شا  احل�����ش��ور  طرحها  ال��ت��ي  ���ش��ئ��ل��ة  الأ و 

حم��اك��م��ة جم���رم���ي احل�����رب ع��ل��ى غ����زة حني 

للمحكمة  ال�شكوى  تقدمي  اآلية  ن  اأ اإىل  �شارت  اأ

املت�شررة  الدولة  من  تقدم  الدولية  اجلنائية 

جم��اورة  دول��ة  و  اأ روم��ا  اتفاقية  على  املوقعة  و 

باحلرب. ثرت  تاأ

للمحكمة  ق��دم��ت  ���ش��ك��اوى  اأن  اإىل  ���ش��ارت  اأ و 

����ش���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى غ����زة و  اث����ر ال����ع����دوان الإ

 ه���ي ق��ي��د ال��ن��ظ��ر واإج���������راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق .

اجلامعة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ���ش��اد  اأ ل��ه  م��داخ��ل��ة  يف 

القا�شي  ب���اجن���ازات  ج���رار  ���ش��الح  ال��دك��ت��ور 

موؤكدًا  الدويل  و  الوطني  امل�شتويني  على  حكمت 

حققتها  ال��ت��ي  املكانة  اإب���راز  ا�شتطاعت  ن��ه��ا  اأ

املختلفة. التنمية  ميادين  يف  ردنية  الأ ة  املراأ

و كان عميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون 

الدولية  باملكانة  �شاد  اأ قد  املحا�شرة  قدم  الذي 

ب�شريتها  م�شيدا  حكمت  القا�شي  حققتها  التي 

العاملي. و  املحلي  امل�شتويني   على  الق�شائية 

ع��م��داء  م��ن  ع���دد  امل��ح��ا���ش��رة  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن  ع��دد  و  الكليات 

من  ج��م��ع  و  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  م���ن  ج��م��ه��ور  و 

. ملهتمني ا

الدولية اجلنائية  املحاكم  عن  تتحدث  حكمت 



�

قدمته  مقرتحًا  اجلامعة  تدر�س   - اجلامعة 

برنامج  ن�شاء  لإ الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

�شعاعية«. الإ »الوقاية  يف  ماج�شتري 

وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �شياء الدين 

الوكالة  ممثل  مكتبه   يف  لقائه  خالل  عرفة 

ول  الأ يعتر  الذي  الرنامج  اإن  �شم�شي،  اأن�شار 

اإقراره  حال  يف  �شيلبي  املنطقة  يف  نوعه  من 

يف  امل�شاركة  العربية  والدول  ردن  الأ احتياجات 

من  الوقاية  يف  ومتخ�ش�شني  بخراء  الرنامج 

ت�شتخدم  التي  الدول  تزايد  �شوء  يف  �شعاع  الإ

�سعاعية برنامج ماج�ستري للوقاية االإ

ال�شلمية.  غرا�س  لالأ الذرية  الطاقة 

هيئة  رئي�س  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  واأ�شاف 

الدكتور  والنووي  �شعاعي  الإ العمل  تنظيم 

جمال �شرف ونائب رئي�س الهيئة الدكتور �شائد 

دبابنة اأن الرنامج �شيت�شمن م�شارين اأكادميي 

واآخر  متخ�ش�شة،  علمية  حما�شرات  يتناول 

وامليدانية  العملية  التطبيقات  يت�شمن  تطبيقي 

النووي.  �شعاع  الإ خماطر  من  للوقاية 

اجلامعة  اهتمام  اإىل  عرفة  الدكتور  ولفت 

النووية  للطاقة  وبحثية  علمية  م�شاريع  باإقامة 

�شلمية  غرا�س  لأ ت�شتخدم  التي  تلك  خ�شو�شًا 

تنموية.

مع  بالتعاون  الوكالة  رغبة  �شم�شي  اأكد  بدوره 

مع  �شينفذ  الذي  الرنامج  ن�شاء  لإ اجلامعة 

�شاتذة  اأ وي�شتقطب  يطالية  الإ بيزا  جامعة 

يف  ناجحة  جتارب  لها  دول  يف  جامعات  من 

النووية. الطاقة  ا�شتخدامات 

 و�شت�شارك يف الرنامج الذي من املتوقع البدء 

اإقراره  حال  يف  القادم  العام  منت�شف  بتنفيذه 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ردن،  الأ جانب  اإىل 

العراق  و  اليمن  و  املتحدة  العربية  مارات  الإ و 

ولبنان. و�شوريا 

اجلامعة  يف  عمال  الأ كلية  اأبنت   - اجلامعة 

�شبق املرحوم الدكتور حممود العميان  عميدها الأ

بعد حياة حافلة  على  الأ الرفيق  اإىل  انتقل  الذي 

بالعطاء والإجناز العلمي واملعريف.

هاين  الدكتور  الكلية  عميد  من  كل  واألقى 

يف  �شتاذ  الأ خمامرة  حم�شن  والدكتور  ال�شمور 

الكلية كلمتني اأ�شادا فيها مبناقب الفقيد الراحل 

التي  البحثية  واإ�شهاماته  املتميز  العلمي  وعطائه 

ن�شانيه. الإ بها  تنتفع 

العميان  للمرحوم  العطرة  ال�شرية  اإىل  واأ�شارا 

�سبق  عمال توؤبن عميدها االأ كلية االأ

الذي �شبق اأن تقلد منا�شب اأكادميية منها عميد 

ونائب عميد  كلية عمان اجلامعية  وعميد  الكلية 

العامة  دارة  الإ لق�شم  ورئي�س  العلمي  البحث 

اإرثا  وراءه  ترك  الراحل  الفقيد  اأن  موؤكدين 

م�شريته  خالل  كادميي  الأ العمل  يف  وب�شمات 

الطويلة يف الكلية.

الفقيد  وجنل  العميان  اأحمد  من  كل  األقى  كما 

كلمتني  الفقيد  اأهل  عن  نيابة  العميان  نور�س 

وخ�شو�شًا  للجامعة  تقديرهم  عن  فيهما  اأعربا 

الذي  بيني  التاأ احلفل  هذا  قامة  لإ عمال  الأ كلية 

العاملني يف  والرتابط بني  النبيلة  املعاين  يج�شد 

�جلامعة.

واأكدا اأن الفقيد الراحل نذر نف�شه خلدمة الوطن 

ال�شاعدة. جيال  والأ التعليمية  وموؤ�ش�شاته 

الطاهرة  روحه  على  الفاحتة  احل�شور  وقراأ 

الكبري   الراحل  يتغمد  اأن  املوىل عز وجل  ودعوا 

بوا�شع رحمته ور�شوانه.

وعدد  اجلامعة  رئي�س  نواب  التاأبني  حفل  ح�شر 

وحمبي  اأهل  من   وجمع  الكليات  عمداء  من 

الفقيد وجمهور من طلبة اجلامعة. 

عالم والعالقات  اجلامعة - يعلن مكتب متابعة اخلريجني يف دائرة الإ

و�شعار  ا�شم  عليه  حمفورًا  اخلريج  خامت  توفر  عن  اجلامعة  يف  العامة 

باللغتني  ال�شباعية  والنجمة  التخرج  و�شنة  الكلية  وا�شم  اجلامعة 

جنليزية. والإ العربية 

امل�شنع  اخلامت  اقتناء  يف  الراغبني  اجلامعة  خريجي  املكتب  ويدعو 

دائ��رة  يف  اخلريجني  متابعة  مكتب  مراجعة  والف�شة  اأ الذهب  من 

العامة. والعالقات  عالم  الإ

تاأ�شي�س  عن  املراأة  ل�شوؤون  ردنية  الأ الوطنية  اللجنة  اأعلنت   - اجلامعة 

قد  الذي  والتمييز  العنف  بحالت  املتعلقة  املراأة  �شكاوى  ل�شتقبال  مكتب 

يف  اأو  العمل  اأو  �شرة  الأ �شعيد  على  �شواء  ردن  الأ يف  الن�شاء  اإليه  تتعر�س 

خ�ات������م خل����ريج�ي 

ردني���ة اجلامع����ة االأ

مكتب لتلقي �سكاوى 

العنف والتمييز �سد املراأة

�ضـــــــاءات اإ

العامة.  احلياة 

مني العام للجنة اأ�شمى خ�شر يف ر�شالة وجهتها لرئي�س حترير  واأعربت الأ

الوعي  ن�شر  يف  اجلامعة  مل�شاهمة  تطلعها  عن  لكرتونية  الإ اجلامعة  اأخبار 

منابرها  خ��الل  م��ن  الن�شاء  �شد  العنف  لظاهرة  والت�شدي  ���ش��ري  الأ

عالمية.  الإ

واأو�شحت اأن املكتب يتلقى ال�شكاوى على الهاتف املجاين )080022955(
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�ضـــــــاءات اإ

ردنية« تتخاطب مع كليات العقبة عن بعد »االأ

اجلامعة - تعتزم اجلامعة بناء �شبكة حا�شوب اآمنة 

العقبة  يف  ردنية  الأ اجلامعة  مع  وربطها  ومتطورة 

�شاتذة عر التخاطب عن  ل�شد الإحتياجات من الأ

بعد وذلك بالتعاون مع �شركة �شي�شكو املتخ�ش�شة 

يف الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.

 والتقى رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي يف 

مكتبه خراء ومدراء تنفيذيني يف ال�شركة حيث مت 

ا�شتعرا�س نتائج تطوير �شبكة اجلامعة من خالل 

تطوير  خ�شو�شًا  اجلانبني  بني  القائم  التعاون 

يف  امل�شتخدمة  احلا�شوب  ل�شبكة  التحتية  البنية 

دارية يف اجلامعة. العملية التعليمية والإ

 وبحث الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي ح�شره 

احلا�شوب  مركز  وم��دي��ر  اجلامعة  رئي�س  ن��واب 

التعاون  اآف��اق  اجلامعة  يف  �شليط  ع��زام  الدكتور 

اإن�شاء  خ�شو�شًا  وال�شركة  اجلامعة  بني  املمكنة 

اجلامعي  احل��رم  يف  لل�شبكات  �شي�شكو  اأكادميية 

وزيادة فعالية اإنتاجية ال�شبكة احلالية العاملة يف 

دارية والتعليمية.  العمليات الإ

�شتفادة من ال�شبكة املتطورة   ومت بحث اإمكانية الإ

احلالية لغايات ربط م�شت�شفى اجلامعة مع امل�شت�شفى 

اخلا�س املنوي اإقامته يف احلرم اجلامعي.

اجلامعة  تطلعات  اإىل  الكركي  الدكتور   واأ�شار 

ت�شاهي  متقدمة  تكنولوجية  تعليمية  بيئة  لتوفري 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��دف اإط����الق ال��ط��اق��ات 

خمرجات  ورب��ط  اجلامعة  طلبة  ل��دى  بداعية  الإ

امل�شتويني  على  العمل  �شوق  باحتياجات  التعليم 

قليمي. الوطني والإ

اجلامعة  يف  داب  الآ كلية  يف  احتفل   - اجلامعة 

درادكة  �شالح  الدكتور  اإىل  مقدم  كتاب  بتوقيع 

�شن  بلوغه  مبنا�شبة  التاريخ  بق�شم  �شتاذ  الأ

�ل�شبعني.

من  �شفحة   558 يف  يقع  ال��ذي  الكتاب  وت�شمن 

احلجم املتو�شط 24 بحثًا علميًا تناولت م�شامينها 

درا�شات تاريخية خالل حقب خمتلفة �شارك فيها 

ردن  عدد من العلماء واملفكرين واملوؤرخني من الأ

والعامل العربي.

 وقالت رئي�شة ق�شم التاريخ الدكتورة غيداء خزنة 

ن�شان يكون باحرتام  ن�شان لالإ اإن تكرمي الإ كاتبي 

فكره وتقدير اإجنازاته.

الدكتور درادكة قدم خالل م�شريته  اأن  واأ�شافت 

العلمية موؤلفات اأثرت املكتبة العربية مبو�شوعاتها 

بل غدا بع�شها مثل كتاب “اليهود” مرجعًا للعلماء 

ملا ت�شمنه من معلومات موثقة ل يعرفها اإل القلة 

من الباحثني.

ترمز  حتفالية  الإ هذه  اإن  درادك��ة  الدكتور   وقال 

اإىل عناية اجلامعة بالعلم والعلماء واحلر�س على 

اأن حتافظ على م�شارها الذي اأن�شئت من اأجله.

 واأ�شاف اأن العلم وجد لكت�شاف املجهول وجلعل 

ن�شان �شاحلًا للحفاظ على احلياة وا�شتمرارها.  الإ

 ولفت الدكتور درادكة اإىل اأهمية دور املعلم الذي 

يقا�س جناحه مبقدار ما يرتكه من اأثر يف تكوين 

يدينون  ما  مبقدار  اأي  الزمن  م��رور  بعد  طالبه 

احتف���الية بت���وقيع كت�����اب مقدم للدكت����ور درادك���ة
مهارة  باكت�شاب  ل��ه 

ال��ب��ح��ث وال��ت��ث��ق��ي��ف 

 واجل�����د وامل���ث���اب���رة.

�شكره  ع��ن   واأعرب 

ل��ك��ل م��ن ���ش��اه��م يف 

الكتاب  هذا  اإ�شدار 

ببحوث  يزخر  ال��ذي 

ودرا������ش�����ات م��ه��م��ة 

خالل حقب تاريخية 

خمتلفة.

البحث  عميد   وقال 

العلمي الدكتور مفيد 

م��ق��دم��ة  يف  ع������زام 

مة التي تطل على تاريخها  الكتاب اإن الدكتور درادكه عرف بتبحره يف علوم التاريخ، اإميانًا منه باأن الأ

تقوى على ترميم حا�شرها وبناء م�شتقبلها فالتاريخ عنده هو موئل احلكمة وم�شدر العظات والعر. 

ًة حميدة عندما داأب ومنذ فرتة طويلة على تكرمي اأع�شائه عرفانًا  واأ�شاف اأن ق�شم التاريخ ا�شنتَّ �شنَّ

جيال وموا�شلة البحث والتنقيب. بجهودهم الدوؤوبة يف تربية الأ

وللدكتور درادكه نتاج علمي غزير اإذ عمل على تاأليف جمموعة من الكتب منفردًا وم�شاركًا وله بحوث 

من�شورة يف جمالت عاملية حمكمة و�شارك يف ندوات وموؤمترات عاملية وتقلد منا�شب اأكادميية رفيعة 

اإىل جانب ع�شويته يف جلان خمتلفة وتقلد اأو�شمة اأبرزها و�شام املوؤرخ العربي وو�شام الرتبية والتعليم 

ردين. �الأ

اجلامعة. طلبة  م��ن  وجمع  التاريخ  ق�شم  واأ���ش��ات��ذة  الكليات  ع��م��داء  م��ن  ع��دد  حتفالية  الإ  وح�شر 

ي�شار اإىل اأن اللجنة التح�شريية للكتاب الذي �شدر بدعم من عمادة البحث العلمي �شمت الدكتور عبد 

الكرمي غرايبة والدكتور علي حمافظة والدكتور حممد خري�شات والدكتور �شالمة النعيمات والدكتورة 

غيداء خزنة كاتبي.

اجلديدة احلا�شوب  �شبكة  حول  �شرحًا  يقدم  �شي�شكو  �شركة  مندوب 

الكتاب توقيعه  حلظة  درادكه  الدكتور 
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واأ�شاف خالل لقائه يف مكتبه نائب رئي�س جمل�س 

القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  يف  املفو�شني 

القت�شادية  التنمية  ل�شوؤون  املفو�س   / اخلا�شة 

والرئي�س  الب�شري  ب��الل  ال��دك��ت��ور  وال�شتثمار 

عماد  املهند�س  العقبة  تطوير  ل�شركة  التنفيذي 

وىل  الأ الدفعة  �شت�شتقبل  اجلامعة  اأن  فاخوري 

اإىل  لفتا  القادم   اجلامعي  العام  الطلبة  من 

بواقع  الطلبة  اأمام  �شتفتح  تخ�ش�شا   )12( �أن 

تخ�ش�س.  لكل  طالبا   )40(

الكليات  جميع  اأن  اإىل  الكركي  الدكتور  �شار  واأ

�شتكون يف احلرم اجلامعي  اإن�شاوؤها  تقرر  التي 

�شتتوىل  البحرية  ال��ع��ل��وم  حمطة  اأن  ح��ني  يف 

والبحثي  العلمي  ال��دع��م  �شكال  اأ كافة  تقدمي 

البحار  علوم  ميادين  يف  للباحثني  والتدريبي 

. البيئة  على  واملحافظة  احليوي  والتنوع 

املعر�س  تطوير  على  �شتعمل  اجلامعة  اأن  واأكد 

لتظل  املحطة  يف  العلمية  واملخترات  البحري 

البحر  �شاحل  على  مهمًا  بحريا  علميا  مركزا 

 . حمر  الأ

وح�شر اللقاء نواب رئي�س اجلامعة وعميد البحث 

امل�شوؤولني  الدكتور مفيد عزام وعدد من  العلمي 

اتفاقية  على  التوقيع  ومناق�شة  بحث  مت  حيث 

ا�شتكمال  مبوجبها  حتدد  وال�شلطة  اجلامعة  بني 

 187 اإجراءات تخ�شي�س قطعة ار�س م�شاحتها 

ر�س التي خ�ش�شت يف  دومنًا وجماورة لقطعة الأ

وىل لت�شبح م�شاحة احلرم اجلامعي  التفاقية الأ

437 دومنا . 

����ش���ار ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ال��ب�����ش��ري وامل��ه��ن��د���س  واأ

العقبة  يف  اجلامعة  م�شروع  اأهمية  اإىل  فاخوري 

العقبة  يف  �شاملة  تعليمية  لنه�شة  ن��واة  ليكون 

امل�شتقبلية  التنموية  امل�شاريع  برز  اأ حول  وحتدثا 

وترية  ت�شارع  ظل  يف  املدينة  �شت�شهدها  التي 

يف  والتعليمي  ال�شياحي  خ�شو�شا  ال�شتثمار 

  . املنطقة 

توجيهات ملكية بان�ساء مركز تدريب

 الطاقة النووية يف العقبة

و�شملت تلك الرامج على م�شتوى املاج�شتري: وقاية 

النبات، واأ�شول الرتبية، والهند�شة ال�شناعية، يف 

حني �شملت على م�شتوى درجة الدكتوراه : التاريخ 

را�شي واملياه والبيئة. والهند�شة املدنية والأ

اأ�شماء  املوؤمتر  ن�شار يف  اأبو  الدكتور  اأعلن  وفيما 

633 طالبا وطالبة قبلوا يف الدرا�شات العليا منهم 

538 لدرجة املاج�شتري و95 على م�شتوى الدكتوراه، 

لعدد من  التقدم  باب  �شتفتح  اأن اجلامعة  اأو�شح 

الرامج على م�شتوى الدكتوراه واملاج�شتري حيثما 

توجد �شواغر.

وكذلك  املقبولني،  الطلبة  اأ�شماء  الكلية  وتعلن 

اللكرتوين،  اجلامعة  موقع  على  احتياط،  قائمة 

الحتياط  وكذلك  املقبولون   الطلبة  �شيخ�شع  اإذ 

لمتحان يعقد يف مركز اللغات.

قبول 633 طالبا وطالبة يف الدرا�سات العليا

واأو�شح الدكتور اأبو ن�شار اأن عدد الذين تقدموا 

 633 منهم  قبل  وطالبة،  طالبا   1861 بطلبات 

اأن  اإىل  م�شريا  املا�شي،  العام   1056 مع  مقارنه 

�شيا�شة اجلامعة من حيث تخفي�س عدد املقبولني، 

النوعية  على  للمحافظة  �شعيها  �شياق  يف  ياأتي 

معايري  متطلبات  وتوفري  جانب،  من  واجلودة 

العتماد من جهة اأخرى. 

و�شجل اأكر عدد من الطلبة يف برنامج الكيمياء، 

اإذ و�شل عدد املقبولني فيه اىل ع�شرين طالبا، يف 

حني تراوحت ما بني 3- 7 طالب تقريبا يف بقية 

الرامج.

ولفت اإىل اأن عملية حتديد اأعداد املقاعد املتاحة 

درا�شات  اإىل  ت�شتند  العليا،  الدرا�شات  برامج  يف 

توفر  حيث  من  اجلامعة  اأجرتها  م�شتفي�شة 

. ال�شتيعابية  والطاقة  التدري�س  هيئة   اأع�شاء 

اجلامعة  يف  التخ�ش�شات  بع�س  اأن  اإىل  واأ�شار 

تعاين من نق�س يف اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س 

اإدارة  كلية  تخ�ش�شات  بينها  ومن  اجلامعة،  يف 

عمال. الأ

ولفت اإىل اأن اجلامعة تعمل من اأجل �شد النق�س 

و ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�س، يف موازاة ذلك 

وائل. اعتمدت خطة اإيفاد وابتعاث للطلبة الأ

من  تطلب  الكلية  اأن  اأو�شح  التوفل،  �شرط  وحول 

امتحان  اإىل  تقدم  باأنه  يثبت  ما  تقدمي  الطالب 

التوفل، �شواء �شهادة اأو و�شل مايل، بغ�س النظر 

عالمة  �شوء  ويف  ناجح،  اأو  را�شب  نتيجته  عن 

�شيدر�شها،  التي  املواد  عدد  حتديد  يتم  الطالب 

بحيث اإذا كانت العالمة بني )400-500( يدر�س 

مادة واحدة، اأما اإذا كانت اأقل من )400( يدر�س 

اإىل  الطلبة  هوؤلء  يخ�شع  احلالتني  ويف  مادتني، 

المتحان املوحد.

وفيما يتعلق بالقبول على الرنامج املوازي، اأ�شار 

اإىل اأنه ما يزال مفتوحا لتقدمي طلبات اللتحاق، 

مبينا انه ي�شرتط للتقدم لهذا الرنامج اأن تكون 

جن�شيته غري اأردنية.

وبني الدكتور اأبو ن�شار اأن عدد الرامج املطروحة 

من  املاج�شتري  درجة  م�شتوى  على  املقبل  للعام 

خالل 22 كلية ومعهدًا تبلغ 87 برناجما، يف حني 

اأنه  اإىل  لفتا  الدكتوراه،  لدرجة  تخ�ش�شا   27

البكالوريو�س  م�شتوى  على  اجلديدة  الرامج  من 

وال�شبكات، ويف درجة  برنامج هند�شة احلا�شوب 

واحلميات  ن�شان  الإ وتغذية  والتف�شري  الدكتوراه 

وعلم تكنولوجيا الغذاء.

تتـمــــــــات

ال�شحفي املوؤمتر  خالل  ن�شار  ابو  الدكتور 
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تاأثري  و   ، الب�شل  ج��ودة  و  حم�شول  و  منو  على 

و  اإنتاجية  على  الكيميائي  و  الع�شوي  ال�شماد 

نوعية الفراولة حتت ظروف البيت البال�شتيكي 

املبيدات  بع�س  فعالية  تقييم  بعنوان  ودرا�شة   ،

على  التقليدية  غ��ري  و  التقليدية  احل�����ش��ري��ة 

 Ceroplastes rusci L ق�شرية التني ال�شمعية

وتاأثريها على خروج املتطفل

Scutellista cyanea Motsch 

 وحفل العدد  بدرا�شة حول خ�شائ�س �شاللتني 

و  اأ�شيدوفيال�س  لكتوبا�شيال�س  بكترييا  م��ن 

حمليًا  م��ع��زول��ني  انفانت�س  بيفيدوباكترييوم 

حول«  درا�شة  احليوية.و  للمحفزات  ك�شاللت 

الذاتي  التنظيف  �شلوك  يف  ال�شهرية  التغريات 

نحل  من  �شاللت  ثالث  عامالت  لدى  الطبيعي 

مرا�س الفريو�شية  الع�شل �شد حلم الفاروا  و الأ

ووادي  �شورية  جنوب  يف  الكو�شا  ت�شيب  التي 

ال�شفات  بع�س  تاأثري  ح��ول«  درا���ش��ة  و  ردن  الأ

الفيزيائية للخ�شب الع�شاري و ال�شميمي لبع�س 

حل�شرة  .الغذائي  التف�شيل  يف  الغابات  اأ�شجار 

بي�س. ر�شة النمل الأ الأ

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

�ضـــــــدارات اإ

اجتماعيات ،،،

البحث  عمادة  عن  �شدر  اجلامعة- 

من  الثاين  العدد  اجلامعة  يف   العلمي 

املجلة  من  ربعني  والأ الثالث  املجلد 

حتريرها   ويراأ�س  ردنية  الأ الطبية 

العبادي.  عويدي  اهلل  عبد  الدكتور 

الدرا�شات  من  جمموعة  العدد  وت�شمن 

والبحوث القيمة يف جمال العلوم الطبية 

بعنوان  درا�شة  منها،  الجنليزية  باللغة 

الطبيعي يف  �شعاعي  الإ الن�شاط  »درا�شة 

العراق  اإىل  امل�شتورد  التبغ  بع�س عينات 

حول  ودرا�شة  جمهولة«،  منا�شىء  من 

الغدة  نخاع  يف  الكروم  األيفة  »اخلاليا 

حول  ت�شريحية  درا�شة  ر:  للفاأ الكظرية 

بني  اخلاليا«،و»العالقة  هذه  تع�شيب 

وكثافة  بها،  وحتد  القرنية،  �شماكة 

اخلاليا املبطنة لها من جهة، و�شغط العني من 

ردنيني«. جهة اأخرى يف عينة من الأ

تقدير  بني  »مقارنة  درا�شة  على  العدد  وا�شتمل 

الروتيني  القيا�س  مع  الكرياتينني  ت�شفية 

ردنيني«،  الأ البالغني  لدى  الكرياتينني  لت�شفية 

للجلطات  كلينيكية  الإ مناط  »الأ بعنوان  ودرا�شًة 

البحث  ع��م��ادة  ع��ن  ���ش��در   - اجلامعة 

من  ال��ث��اين  ال��ع��دد  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمي 

ال��ع��ل��وم  اخل���ام�������س من  جم��ل��ة  امل��ج��ل��د 

ال��دك��ت��ور  حت��ري��ره��ا  ����س  وي���راأ الزراعية  

حممود دويري .

 وت�شمن العدد جمموعة من الدرا�شات و 

البحوث القيمة يف جمال العلوم الزراعية  

باللغتني العربية و الجنليزية منها درا�شًة 

امل�شنعة  الو�شادة  ا�شتخدام  اأثر  بعنوان 

نظام  اأداء  على  الزراعية  املخلفات  من 

تاأثري  بعنوان  درا�شة  التبخريي  التريد 

الري مبياه ال�شرف ال�شحي امل�شت�شلحة 

على خوا�س الرتبة وجودة زيت الزيتون و 

النمو املبكر، و حرارة  درا�شة حول تباين 

ال�شكريات  وحتويل   ، النباتي  الغطاء      

اأمن��اط  رب��ع��ة  لأ احلبية  والغلة  امل��خ��زن��ة، 

وراثية من القمح القا�شي

)Triticum durum Desf(   حتت 

عدد جديد من جملة العلوم الزراعية

الظروف �شبه اجلافة. 

م�شتويات  تاأثري  ح��ول  درا���ش��ة  العدد    وا�شتمل 

الكريتي  و  النيرتوجيني  الت�شميد  من  خمتلفة 

ردنية وعدد اآخر من  املجلة الطبية االأ

بعنوان  درا�شة  و  مينية«،  خرة  الدماغية: 

«اأنفلونزا اخلنازير: فريو�س قدمي بوجه جديد«، 

الكهفي  الوعائي  الورم  »عالج  حول  ودرا�شة 

»مر�س  حول  درا�شة  و  ال�شوكي«،  النخاع  يف 

Glanzmann مع احلمل«، و»اأزمة اأخالقيات 
يف الحتاد الطبي العاملي«.

ترفيــــعات 

مت ترفيع ال�شيدة �شامية ال�شمادي رئي�شة �شعبة 

العالقات  مكتب  يف  واملطبوعات  املرا�شالت 

الدولية اإىل الدرجة الرابعة ) اأ(.

تعيينــــــات

يف  املوظفة  الدبابنة  اإينا�س  ال�شيدة  تعيني  مت 

يفاد. مكتب العالقات الدولية رئي�شة ل�شعبة الإ

ته�����������اين

النوا�شرة  اإبراهيم  عزمي  ال�شيد  خطوبة  متت 

عمال . من كلية الأ

الزعبي  احلميد  عبد  عزمي  ال�شيد  قران  عقد 

املوظف يف مركز احلا�شوب.


