
منى  م����رة  الأ ك��رم��ت   – اجلامعة 

احل�����س��ن اأوائ������ل خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات 

ردن��ي��ة  الأ اجل��ام��ع��ات  يف  التمري�ض 

ون��خ��ب��ة م���ن مم��ر���س��ي ومم��ر���س��ات 

ؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة. وم��ن��ح��ت  امل���

ا�سم  املكرمن جائزة حتمل  �سم�ها 

امل��ازن��ي��ة  »ن�سيبة  ف��ئ��ة  م��ن  �سم�ها 

ل��ل��ت��م��ري�����ض« ب��ح�����س���ر روؤ�����س����اء 

خالد  الدكت�ر  ردنية«  »الأ اجلامعات 

ال��ك��رك��ي، و»ال��ه��ا���س��م��ي��ة« ال��دك��ت���ر 

بن  و»احل�����س��ن  ع��رب��ي��ات،  �سليمان 

طالل« الدكت�ر علي الهروط. 

من العام ملجل�ض التمري�ض  وعر�ست الأ

ردين الدكت�رة دعد �س�ك�ة،  الأ
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مرية منى احل�سني تكرم اأوائل خريجي  الأ
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ردنية« ت�ساعد الفل�سطينيني  »الأ

ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ك�����وادر ال��ع��م��ل 

الجتماعي 000 �ص 2

العام  ال�سينية  اللغة  تدري�س 

اجلامعي املقبل 000 �ص 2

امللكة  جائزة  تدعم  ردنية«:  »الأ

رانيا للتميز الرتبوي 000�ص 3

ول يف لغة  كادميي الأ القامو�س الأ

"مفاهيم وم�سطلحات يف  �سارة  الإ

7 الرتبية اخلا�سة"  000�ص 

منطقة  �سلطة  اجلامعة-خ�س�ست 

قطعة  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة 

ردن���ي���ة يف  اأر�����ض حل���رم اجل��ام��ع��ة الأ

مدينة العقبة. 

ووقع رئي�ض اجلامعة الدكت�ر خالد 

مف��سي  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  ال��ك��رك��ي 

اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  �سلطة 

الثاين  يف  غيدا  اأب���  ح�سني  املهند�ض 

والع�رشين من اآب ملحق اتفاقية ين�ض 

ن�ساء  على تخ�سي�ض  )167( دومنًا لإ

كلية الطب وم�ست�سفى تعليمي متقدم 

املعاير  اأح��دث  وفق 

 قطعة اأر�ض 

جديدة

لـ »اأردنية 

العقبة« 
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جمل�ض  رئي�ض  تلقى   - اجلامعة 

احمد  �ستاذ  الأ دولة  اجلامعة  اأمناء 

جمل�ض  رئي�ض  من  ر�سالة  الل�زي 

»�ساعر  الهند�سة  دار  �رشكة  اإدارة 

تفيد  ال�ساعر  وم�سارك�ه«طالل 

ملي�ن  ن�سف  مببلغ  ال�رشكة  بتربع 

وتكن�ل�جيا  نظم  كلية  لدعم  دينار 

املعل�مات يف اجلامعة/العقبة.

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�ض  واأعرب 

الكركي عن تقدير �سائر هيئات  خالد 

التي ترتجم  ال�رشكة  ملبادرة  اجلامعة 

القيم النبيلة لثقافة العطاء للم�ؤ�س�سات 

التعليمية ويف طليعتها اجلامعة.

هذا  اأهمية  الكركي  الدكت�ر  واأكد 

اإن�ساء  �سيدعم  الذي  ال�سخي  التربع 

من  عزيز  جزء  يف  وتنميتها  اجلامعة 

التي  ال�ساحلية  املدينة  هذه  يف  ال�طن 

حتتاج اإىل م�ؤ�س�سات تعليمية متقدمة.

دار الهند�سة تتربع بن�سف مليون دينار 
ردنية العقبة لأ



وفـــــــــــــــــود�

ردنية « ت�ساعد الفل�سطينيني على  »الأ

تاأهيل كوادر العمل الجتمـاعي 

اجلامعة - اأبدت وزيرة التنمية الجتماعية الفل�سطينية ماجدة امل�رشي رغبتها يف ال�ستفادة 

من جتربة اجلامعة يف تاأهيل الك�ادر الب�رشية يف جمال العمل الجتماعي.

جاء ذلك خالل زيارة قامت بها امل�رشي اطلعت خاللها على اأهداف معهد العمل الجتماعي 

يف اجلامعة ومراحل ن�ساأته وخططه وبراجمه. 

 وعر�ض عميد املعهد  الدكت�ر حم�د  عليمات للجه�د التي يبذلها مكتب خدمة املجتمع  يف 

و�سع تقييمات املر�سد الجتماعي الذي يرقب التغرات وال�سيا�سات الجتماعية ل��سعها 

اأمام اأ�سحاب القرار بهدف امل�ساهمة يف معاجلتها .

ج��ن��ب��ي��ة  الأ ال��ل��غ��ات  ك��ل��ي��ة  ت�ستقبل   - اجلامعة 

يف اجل��ام��ع��ة م��ط��ل��ع ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��ام��ع��ي 

يف  ال��راغ��ب��ن  الطلبة  م��ن  وىل  الأ ال��دف��ع��ة  ال��ق��ادم 

 / ال�سينية  اللغة  بكال�ري��ض  بربنامج  اللتحاق 

الجنليزية.

وبحث رئي�ض اجلامعة الدكت�ر خالد الكركي خالل 

اآب  من  والع�رشين  الثالث  يف  مكتبه  يف  ا�ستقباله 

ال�سفر ال�سيني يف عمان »ه�نغيانغ ي� « املراحل 

التي مت اجنازها لتاأ�سي�ض هذا الربنامج الذي من 

15-20 طالبا وطالبة  املت�قع اأن ي�ستقبل ما بن 

وىل. يف مراحله الأ

وبحث اجلانبان فكرة اإن�ساء زاوية �سينية ثقافية  

جنبية حتت�ي على كتب وم�ؤلفات  يف كلية اللغات الأ

وم�اد تعليمية اإلكرتونية لدعم برنامج بكال�ري��ض 

تعليم اللغة ال�سينية.

حم��سب  لغة  خمترب  ال�سيني  اجلانب  و�سيقدم 

ومتط�ر ب�سعة 35 جه����ازًا تعليم���يًا متط�رًا خلدمة 

طلبة الكلية والطلبة الدار�سن للغة ال�سينية.

وعر�ض الدكت�ر الكركي خالل اللقاء الذي ح�رشه 

جنبية  ن�اب رئي�ض اجلامعة وعميد كلية اللغات الأ

اإن�ساء  ومنها  اجلامعة  �سهدتها  التي  التط�رات 

ردنية يف العقبة التي ت�سم خم�ض كليات  اجلامعة الأ

ومرافق جامعية ومراكز علمية وبحثية.

العلمي  التبادل  بزيادة  الكركي  الدكت�ر  ورح��ب 

ال�سينية  التعليمية  ؤ���س�����س��ات  امل��� م��ع  وال��ب��ح��ث��ي 

الن�وية  الطاقة  تدريب  مركز  ا�ستفادة  خ�س��سا 

املزمع اإن�ساوؤه يف حرم اجلامعة يف العقبة من جتربة 

املخ�س�سة  الن�وية  الطاقة  ميادين  يف  ال�سينين 

غرا�ض ال�سلمية. لالأ

تدري�ض اللغة ال�سينية العام اجلامعي املقبل

رئي�س اجلامعة يف ا�صتقبال ال�صفري ال�صيني

اجلامعــــة
ت�ســـارك فـي موؤمتــر

دولــي
دويل  م�ؤمتر  اأعمال  يف  اجلامع�ة  �سارك�ت   - اجلامعة 

نظمته م�ؤ�س�س�ة "درا�سات القرن القادم" يف لندن بعن�ان 

و�سط.  ""ك�رش اجلم�د يف العملية ال�سلمية" يف ال�رشق الأ

الدكت�ر  اجلامعة  يف  ال�سيا�سية  العل�م  اأ�ستاذ   وقدم 

عمل  ورق����ة  اجل��ام��ع��ة،  م��ث��ل  ال����ذي  اأب�دية،   ���س��ع��د 

حتقيق  وكيفية  ال�سالم  بعد  م��ا  مرحلة  فيها  ت��ن��اول 

ال�سلمية. العملية  زخ��م  على  املحافظة  و   الفعالية 

"ك���"  ال���ذي ع��ق��د يف م��دي��ن��ة  امل���ؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ط��راأت  التي  التط�رات  لبحث  خ�س�ض  ال�س�ي�رشية 

على ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي منذ عام 1982.

الدكتور حمود يف ا�صتقبال وزيرة التنمية الفل�صطينية
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فازوا  ومعلمة  معلما   23 �سارك   - اجلامعة 

اأعمال دورة  للمعلم املتميز يف  امللكة رانيا  بجائزة 

اللغة الإجنليزية التي عقدتها اجلامعة.

اأربع  اإىل جانب عقد هذه الدورة  وقدمت اجلامعة 

املاج�ستر  برامج  �سمن  �سن�ية  درا�سية  منح 

للمعلمن املتميزين الفائزين باجلائزة.

اأحمد  الدكت�ر  احلديثة  اللغات  كلية  عميد  و�سلط 

جمدوبة ال�س�ء على اهتمام اجلامعة بدعم ر�سالة 

متميزين  معلمن  اإعداد  اإىل  الرامية  اجلائزة 

يجابي  الإ التغير  اإحداث  على  قادرين  ومبدعن 

مل�سرة الرتبية والتعليم يف ال�طن العزيز.

بعناية  و�سع  الذي  الدورة  برنامج  وا�ستعر�ض 

اللغ�ية  مهاراتهم  زيادة  من  امل�ساركن  لتمكن 

اللغة  تدري�ض  وال�ستفادة من جتربة اجلامعة يف 

الإجنليزية.

اإن  لبنى ط�قان  للجائزة  التنفيذي  املدير  وقالت 

املعلمن  اإمكانيات  تط�ير  اإىل  ت�سعى  اجلائزة 

البحث عن  للم�سي قدما يف طريق  والرتقاء بها 

مناذج التميز الرتب�ي.

التعاون  اجلائزة  ج�انب  اأهم  من  اأن  واأ�سافت 

جمعية  معاير  بت�سمن  واملتمثل  ردنية   الأ مع 

تتبناها  التي  التدري�سية  امل�ساقات  يف  اجلائزة 

ج�دة  تط�ير  يف  �ساهمت  اجلائزة  اأن  م�ؤكدة 

اإعداد ك�ادر  اإىل  التعليم ومعاير التميز الهادفة 

م�ؤهلة ومنتجة.

واألقى عدد من امل�ساركن يف الدورة كلمات باللغة 

الإجنليزية اأعرب�ا فيها عن تقديرهم للجامعة لعقد 

�ساليب  الأ ملعرفة  الفر�سة  واإتاحة  الدورة  هذه 

جنبية. العلمية املالئمة لعملية تعليم اللغات الأ

�ضـــــــــاءات اإ

130 طالبًا اأجنبيًا

يتعلمون العربية
اجلامعة - اأنهى 130 طالبًا وطالبة من ح�ايل 30 

جن�سية عاملية درا�سة اللغة العربية يف املعهد الدويل 

لتعليم اللغة العربية للناطقن بغرها يف اجلامعة. 

 واأقام املعهد حفاًل تكرمييًا للطلبة بح�س�ر عدد من 

جنبية  امل�س�ؤولن يف اجلامعة وجمع من اجلاليات الأ

ردن.  يف الأ

 ولفت عميد املعهد الدكت�ر عبد الكرمي احلياري اإىل 

الهتمام العاملي الذي يحظى به املعهد » اإذ ي�اجه 

علمية  وم�ؤ�س�سات  جامعات  م��ن  م��ت��زاي��دًا  اإق��ب��اًل 

واأفراد من اأوروبا واأمريكا ودول �رشق اآ�سيا لتعلم 

اللغة العربية نظرًا ملا يتمتع به من خربات وجتارب 

للناطقن  العربية  اللغة  تدري�ض  اأ�ساليب  يف  علمية 

بغرها«. 

ومناهج  تعليمية  و�سائل  »وف��ر  املعهد  اإن   وقال 

كمال  لإ امللتحقن  الطلبة  مل�ساعدة  تدري�سية متقدمة 

الربنامج بي�رش و�سه�لة«، م�ؤكدا اأهمية دور املعهد 

باعتباره نافذة للجامعة تطل منها على دول العامل 

�سفراء  ه��م  املعهد  يف  العربية  للغة  »ف��ال��دار���س���ن 

�سلية«. للجامعة يف بلدانهم الأ

 بدورها، اأ�سادت رئي�سة ق�سم م�اد ما قبل التخرج 

ن�سطة  الأ اإىل  ك��ات��ب��ي«  »خ��زن��ة  ه��ادي��ة  ال��دك��ت���ره 

للم�اقع  زي��ارات  تنظيم  من  املعهد  بها  يق�م  التي 

جميع  يف  احل�سارية  ماكن  والأ ثرية  والأ ال�سياحية 

على  ج���ان���ب  الأ الطلبة  لط��الع��ه��م  اململكة  اأن��ح��اء 

ردن خالل حقب تاريخية خمتلفة. ح�سارة الأ

واأكدت  اأهمية وج�د طلبة من جن�سيات عاملية داخل 

للتفاعل  بيئة خ�سبة  ي�فر  ال��ذي   اجلامعي  احلرم 

الثقايف والفكري بن طالب من �سع�ب خمتلفة. 

الربنامج  يف  امل�سارك�ن  الطلبة  اأعرب  جهتهم،  من 

جناح  م�ؤكدين    املعهد  يف  بالدرا�سة  �رشورهم  عن 

للقيام  م�ؤهلة  تدري�سية  ك�ادر  الذي وفر  الربنامج 

بهذه املهمة التعليمية.

ردن  الأ يف  العربية  اللغة  درا�سة  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

العربية  م��ن  ردن��ي��ة  الأ اللهجة  ق��رب  ب�سبب  �سهلة 

الف�سيحة. 

 وثمن�ا ت�سهيل اإجراءات قدومهم للمملكة معربن 

ردين على احلفاوة والتكرمي  عن تقديرهم لل�سعب الأ

التي لق�ها اأثناء فرتة اإقامتهم يف اململكة. 

ردنية«: تدعم جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي »الأ

االحتفاء باخلريجني

الدعم لكل املبادرات اخلالقة
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الفنية  الن�ساطات  لدائرة  التابعة  امل�رشح اجلامعي  فرقة  قدمت  اجلامعة - 

والثقافية يف عمادة �س�ؤون الطلبة يف اجلامعة على م�رشح مدرج احل�سن بن 

طالل م�رشحية بعن�ان »جثة على الر�سيف«. 

ثرياء عر�سًا  وتدور اأحداث امل�رشحية بن طبقات املجتمع حيث يقدم اأحد الأ

لإطعام  بيته  ر�سيف  على  الربد  �سدة  من  �ساحبها  مات  جثٍة  ل�رشاء  �سخيًا 

حداث يق�ل الرثي ل�سديق �ساحب اجلثة املت�س�ل  كلبه، ويف ت�ساعد درامي لالأ

ن�ساين.  الإ للجانب  مبالة  دون  حيا«  كان  ل�  �سديقه  لي�سرتي  كان  »ما  اأنه 

م�تهم. بعد  وحتى  عي�سهم  يف  الب�رش  حلق�ق  التجاوز  امل�رشحية   وتظهر 

منطقة  يف  مت�س�ل  مل�ت  ال�رشطي  اكت�ساف  عند  امل�رشحية  اأحداث  ت�ساعدت 

امل�س�ؤولية  ماأزق  من  اخلروج  �سبيل  يف  بالتاأزم  حداث  الأ تبداأ  ثم  م�س�ؤوليته 

حيث يقبل بيع اجلثة اإىل الرثي نائيا بنف�سه عن امل�ساءلة بعد اأن �سيطر عليه 

اخل�ف.

دورة  اله�اء  طاح�نة  متثل  حيث  امل�رشحية،  رمزية  ليدعم  الديك�ر  وجاء 

احلياة، وتت�قف الطاح�نة عن الدوران حلظة حتدي ال�سيد للمبادئ والقيم 

ن�سانية عندما يق�ل: اإين اأفكر ب�رشائه اإذن......  الإ

املفاجئ  بامل�ت  تف�رش  الذي  والنك�سار  اإىل احلرمان  امل�ؤلف  انحياز  ويظهر 

يف الت�قيت ال�سيئ واملكان ال�سيق ل�سخ�سية املت�س�ل، ويف �سخ�سية �سديقه 

اأخلي من تلك  الذي لعب دور امل�س�ؤول عن م�سر اجلثة بحكم ال�سداقة ثم 

امل�س�ؤولية اإذ »ل �سداقة يف القان�ن« ثم ينام ال�سديق مكان اجلثة يف اإ�سارة 

اإىل تكرار احلدث، حاملا بغرفة دافئة حتت�سن خيباته الكثرة بعد اأن عر�ض 

نف�سه للبيع حيًا للرثي الذي قال: نحن ل ن�سرتي اأحياء.

امل�مني  واإخراج حمزه  اهلل ون��ض  �سعد  العربي  للكاتب  امل�رشحية  اأن  يذكر 

اأكرم وفر�سان  الزعبي وديال  بكر  ال�رشيف ومتثيل  عادل  واإ�ساءة  وديك�ر 

خ�يرة وزيد اإ�سحق من طلبة امل�رشح اجلامعي.

جثة على الر�سيف

م�سرحيـــــــة طالبيـــــــة

م�صهد من م�صرحية »جثة على الر�صيف«

التعلم  �سبكة  مركز  وجه   - اجلامعة 

ع�ساء  للتنمية العاملية "اأثر" الدع�ة لأ

يف  داري�������ة  والإ ال��ت��دري�����س��ي��ة  الهيئتن 

اجل���ام���ع���ة ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن خ��دم��ات 

مع  التعاون  اإمكانية  املركز خ�س��سًا 

�سبكة  خ��الل  من  الر�سمية  اجلامعات 

اجلامعات  معظم  واأن  �سيما  اجلامعة 

تت�فر  واخلا�سة  الر�سمية  ردن��ي��ة  الأ

 Video Conference �فيها تقنية ال

املعل�مات  وتب�����ادل  ن�س����ر  ي�سهل  مما 

واملعرفة.

مدير  من�س�ر  ابراهيم  الدكت�ر   وقال 

امل��رك��ز، اإن امل��رك��ز ل��دي��ه ال��ق��درة على 

ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ات اخل��ارج��ي��ة 

العربية التي تت�افر فيها هذه التقنية.

اأع�ساء  مكان ا�رشاك  بالإ اأن   واأ�ساف 

خارجية  ج��ام��ع��ات  م��ن  ت��دري�����ض  هيئة 

للم�ساركة يف مناق�سة ر�سائل الدكت�راه 

ردنية« اإ�سافة  واملاج�ستر لطلبة من »الأ

علمية  ون��دوات  م�ؤمترات  ح�س�ر  اإىل 

عن طريق الت�س����ال املرئي التفاعل����ي 

.Video Conferencing

امل��رك��ز  اأن  م��ن�����س���ر  ال��دك��ت���ر   وبن 

ي��ت��ي��ح ف��ر���ض ن��ق��ل ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة 

م���ن م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ع��امل��ي��ة ل���س��ت��ف��ادة 

اأو  اجلامعة  يف  الطبية  الكليات  طلبة 

كليات  يف  تقام  التي  املحا�رشات  نقل 

اجل���ام���ع���ة جل���ام���ع���ات خ���ارج���ي���ة مما 

اجلامعة  ب��ن  العلمي  ال��ت��ب��ادل  ي��ع��زز 

املحلية  امل�����س��ت���ي��ات  ع��ن  واجل��ام��ع��ات 

والعربية والدولية.

املركز  إن  ف��ا من�س�ر  للدكت�ر   ووفقًا 

جنح يف نقل كلمة عرب الت�سال املرئي 

لرئي�ض جلنة تاريخ بالد ال�سام الدكت�ر 

حممد عدنان البخيت اأثناء م�ساركته يف 

م�ؤمتر القد�ض الدويل الذي عقد يف رام 

اهلل م�ؤخرًا ونقل مقابلة للطالب حممد 

ال��ت��اأه��ي��ل مع  م��ا���س��ي م��ن كلية ع��ل���م 

وذلك  الربيطانية   Teessida جامعة 

يف  ال��دك��ت���راه  درا�سته  اكمال  لغايات 

تخ�س�سه.

مهمة  عاملية  م�ؤمترات  املركز  نقل  كما 

م��ن��ه��ا م����ؤمت���ر احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

لكرتوين  وم�ؤمتر ال�رشاء احلك�مي الإ

تعين  لغايات  ت�ظيف  مقابالت  ونقل 

ردن  الأ م��ن  ت��دري��������ض  هيئ�ة  اأع�����س�����اء 

للتعين يف جامعات خارجية.

بح�سب  اخل��دم��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سار 

الدكت�ر من�س�ر تقدم جمانية وتهدف 

اإىل خدمة التعليم والتعلم وتنمية البحث 

امل�ؤ�س�سات  ع��ل��ى  والن��ف��ت��اح  العلمي 

كادميية املتقدمة. واجلامعات الأ

مركز اأثري يقدم خدمات تعليمية متقدمة

�ضـــــــــاءات اإ

ندوة عرب تقنية الـ  Video Conference التي يقدمها مركز اثري



� �ضـــــــــاءات اإ

الدرا�سات  مركز  من  متط�ع�ن  نفذ   - اجلامعة 

تط�عية  حملة  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�س�تية  ب���ح���اث  والأ

للك�سف عن حالت ا�سطراب النطق واللغة وال�سمع  

�رشق عمان.

امللكة  حدائق  يف  اأقيمت  التي  احلملة،  وا�ستهدفت 

�سخا�ض الذين  رانيا العبد اهلل يف منطقة اأم ن�ارة، الأ

لغ�ي وفقدان  يعان�ن من ا�سطراب نطقي وتاأخر 

ال�سمع.

الدكت�رة  مديرته  بح�سب  املركز،  ر�سالة  وتندرج  

ا�سطراب  ح��الت  عن  الك�سف  يف  احل��ق،  عبد  ناديا 

النطق يف خمتلف مناطق اململكة خ�س��سا التجمعات 

ال�سعبية التي ل تت�افر فيها  خدمات طبية مماثلة.

اأمام  اأهمية هذه احلملة التي تتيح الفر�سة  واأكدت 

املتط�عن للتعرف على امل�ساكل اللغ�ية التي يعاين 

منها اأفراد يف مناطق خمتلفة من اململكة.

وت�سر اح�سائيات املركز الذي اأن�سيء عام 1982 

اإىل معاجلة ح�ايل 600 حالة �سن�يًا. 

يف  واللغ���������ة  ال��ن��ط��ق  م��درب��ة  بينت  جهتها،  م��ن 

حالة   45 اكت�ساف  ار���س��الن  حن�������ان  املرك��������ز 

جرى  احلملة،  خالل  نطقية  ا�سطرابات  من  تعاين 

ت�جيه ذويهم اإىل طرق وو�سائل عالجها، م��سحة 

اأ�سب������اب  ال�سطراب����ات النطقية من ع�امل وراثية 

فراد.    ونف�سية واأحيانا ح�ادث قد يتعر�ض لها الأ

حملـــة تطوعيــة للك�ســــف

عــن ال�سطرابــات النطقيـة �ســـرق عمــان

فح�س لفتاة خالل احلملة التوعية يف اأم نوارة

ردنــيـــة« »الأ

ثار يف تل ال�سخنة ت�سجل نتائج مهمة للتنقيب عن الآ

ثار يف  اجلامعة - اأنهت جمم�عة من  طالب معهد الآ

عمال التنقيب والبحث  ول لإ اجلامعة امل��سم التدريبي الأ

ال��زرق��اء.  حمافظة  يف  ال�سخنة  ت��ل  م���ق��ع  يف  ث���ري   الأ

وي���ن���درج ه���ذا امل������س��م حت��ت م�����س��اق »ت���دري���ب عملي 

مرحلتي  طلبة  ���س��م  وال����ذي  امل��ي��دان��ي��ة«  ث����ار  الآ ع��ل��ى 

امل�ساق  ه��ذا  ي�فر  حيث  واملاج�ستر  البكال�ري��ض 

للتقنيات  العملية  التطبيقات  ملمار�سة  فر�سة  للطلبة 

ث���ري  الأ وال��ت���ث��ي��ق  التنقيب  اأعمال   يف  امل�ستخدمة 

ث��ار.  الآ علم  تخ�س�ض  من  اأ�سا�سيًا  ج��زءًا  يعترب   ال��ذي 

ثرية  الأ للحفرية  ك��ادمي��ي  الأ امل�رشف  الدكت�ر  وب��ن 

نبيل علي اأهمية اأعمال التنقيبات لهذا امل��سم والنتائج 

ولية الغنية التي مت الت��سل اإليها. م�سرًا اإىل القيمة  الأ

التاريخية والثقافية مل�قع تل ال�سخنة التي �س�ف تلقي 

ردن ملا يتمتع  اأ�س�اء جديدة على التاريخ احل�ساري لالأ

ا�ستقرار  على  �ساعدت  بيئية  مق�مات  من  امل�قع  به 

ن�سان يف هذا اجلزء من اململكة عرب الع�س�ر املختلفة.  الإ

اأعمال  من  ول  الأ امل��سم  يف  الك�سف  مت  اأنه  واأ�ساف 

)البالغ  ث��ري  الأ التل  من  اأج��زاء خمتلفة  يف  التنقيب 

ميثل  مبنى  م��ن  اأج����زاء  ع��ن  دومن(   7.5 م�ساحته 

ب��رج��ًا دف��اع��ي��ًا واأج�����زاء م��ن ���س���ر امل��دي��ن��ة )اأرخ���ت 

اإىل ال��ع�����س���ر ال���ربون���زي���ة(. وك���ذل���ك ع��ل��ى م��ب��اين 

والبيزنطية  ال��روم��ان��ي��ة  ل��ل��ع�����س���ر  ت��ع���د  �سكنية 

���س��الم��ي��ة  الإ ال��ف��رتات  يف  ا�ستخدامها  اأع��ي��د  وال��ت��ي 

املختلفة.  ث��ري��ة  الأ اللقى  م��ن  العديد  اإىل   بالإ�سافة 

ثري   واأعرب عن اأمله اأن تت�ا�سل عمليات التنقيب الأ

املخلفات  من  املزيد  لك�سف  القادمة  ال�سن�ات  خالل 

الثقايف  التاريخ  على  ال�س�ء  تلقي  التي  احل�سارية 

واحل�ساري للم�قع.

ثار يف التنقيب والبحث طلبة معهد االآ



تتمــــــــــــــات�

خالل كلمة يف حفل التكرمي ال�سابع، 

هم معاير اجلائزة املتمثلة  بالتميز  لأ

يف اإطار الرعاية واملقدرة على  الدفاع 

ع��ن امل��ه��ن��ة ،وال��ت��ح��ف��ي��ز وال��ت��ط���ي��ر 

امل�ساريع  يف  وامل�ساركة  والتن�سيق 

ال�سحة  على  اإي��ج��اب��ا  تنعك�ض  ال��ت��ي 

ورفاه املجتمع.

�سم�ها   وزع����ت  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

نخبة  ع��ل��ى  امل��ازن��ي��ة  ن�سيبة  ق����الدة 

وقدمت  واملمر�سات  املمر�سن  من 

من  املكرمن  اإىل  التذكارية  الهدايا 

اأوائل خريجي كليات التمري�ض.

وح�رش احلفل ن�اب رئي�ض اجلامعة 

التمري�ض يف  وعدد من عمداء كليات 

ال�سحة  ومدراء  ردنية  الأ اجلامعات 

وامل�ست�سفيات والعاملن يف التمري�ض 

يف  والعاملن  املهتمن  اإىل  بالإ�سافة 

جمال التمري�ض واأهايل املكرمن.

مرية منى احل�سني  تكرم اأوائل خريجي كليات التمري�ض الأ

 قطعــــــة

اأر�ض

جديدة

لـ »اأردنيـــة 

العقبـــــة« 
الدكتور الكركي وابوغيدا يتبادالن وثائق االتفاقية

جممعات  اإىل  اإ�سافة  العاملية  الطبية  وامل�ست�يات 

خدمية ومرافق م�ساندة.

ومب�جب التفاقية، تت�ىل اجلامعة اإقامة وت�سغيل 

لت  والآ وامل��ع��دات  ن�����س��اءات  والإ التحتية  البنى 

والتجهيزات الالزمة ل�سالح امل�رشوع.

اإن�ساء  اإىل  الكركي  الدكت�ر  لفت  ال�سدد،  هذا  ويف 

هيئة  مع  بالتعاون  الن�وية  الطاقة  تدريب  مركز 

ردنية يف حرم اجلامعة يف العقبة  الطاقة الذرية الأ

بهدف  اإعداد وتاأهيل ك�ادر ب�رشية م�ؤهلة للعمل 

غرا�ض  لالأ املخ�س�سة  الن�وية  الطاقة  جمالت  يف 

ال�سلمية واإجراء البح�ث املتخ�س�سة. 

عن  غيدا  اأب�  واملهند�ض  الكركي  الدكت�ر  واأع��رب 

تطلعهما لإجناح م�رشوع اجلامعة يف العقبة لرفد 

اأهداف التنمية يف هذه املدينة ال�ساحلية التي حتتاج 

واأن  خ�س��سًا  متميزة  تعليمية  م�ؤ�س�سات  اإىل 

ميادين  يف  م�ستمرًا  وتط�رًا  حركة  ت�سهد  املدينة 

تنم�ية خمتلفة.

وح�رش حفل الت�قيع ن�اب رئي�ض اجلامعة ونائب 

كبار  من  وع��دد  ال�سلطة،  م�ظفي  جمل�ض  رئي�ض 

امل�س�ؤولن يف اجلامعة.

العام  اتفاقية  وقعتا  وال�سلطة  اجلامعة  اأن  يذكر 

دومن��ا   )250( تخ�سي�ض   على  ن�ست  امل��ا���س��ي 

املرحلة  يف  العمل  ب��ديء  حيث  اجلامعة،  ن�ساء  لإ

ونظم  والتم�يل  دارة  الإ كليات)  بتاأ�سي�ض  وىل  الأ

وتكن�ل�جيا املعل�مات والعل�م البحرية واللغات 

يبداأ   اأن  امل��ت���ق��ع  وم��ن  وال��ف��ن��دق��ة(.  وال�سياحة 

التدري�ض فيها نهاية اأيل�ل القادم.

وائل فرحني بالتكرمي االأ



� ا�ضدارات

الطالبي/ ر�ساد  الإ دائرة  �سدر عن 

اجلامعة  يف  الطلبة  ���س���ؤون  ع��م��ادة 

العلمي   ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  م��ن  ب��دع��م 

�����س����ارة "م��ف��اه��ي��م  ق��ام������ض ل��غ��ة الإ

اخلا�سة"  الرتبية  يف  وم�سطلحات 

املتخ�س�سن  من  ثالثة  بتاأليفه  قام 

ال�سبيحي  ف���ري���ال  ال���دك���ت����رة  ه���م 

وعثمان  الع�دات  حممد  وال�سيدان 

اإميانًا منهم يف تط�ير اخلدمات  بدر 

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  للطلبة  امل��ق��دم��ة 

اإعاقات  من  يعان�ن  الذين  اخلا�سة 

كادميية  الأ معرفتهم  ث��راء  لإ �سمعية 

خ��ري��ن  وت�����س��ه��ل ت���ا���س��ل��ه��م م��ع الآ

وطلبة  ومتخ�س�سن  مدر�سن  من 

�ساماًل ومعتمدًا  دلياًل علميًا  وليك�ن 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  للطلبة 

عاقات ال�سمعية.  الذين يعان�ن من الإ

وح���ي���ث اأن�����ه ي��ع��ت��رب )ال���ق���ام��������ض( 

وال�طن  ردن  الأ يف  ول  الأ كادميي  الأ

ؤل��ف��ن"  امل��� معرفة  "ح�سب  ال��ع��رب��ي 

بدليل  ع��ام��ًا  ت��ع��ري��ف��ًا  يت�سمن  ف��ه��� 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، وجم��م���ع��ة من 

�سا�سية يف  املفاهيم، وامل�سطلحات الأ

اإطار  يف  كلها  تنتظم  التي  العلم  هذا 

التالية: باخل�سائ�ض  يتميز   م�حد 

امل���ف���اه���ي���م  ت�����س��م��ي��ة  ت����ح���ي���د   -1

وامل�����س��ط��ل��ح��ات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

مع  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  وترجمتها 

�سارة.  �رشوحاتها بلغة الإ

2- ارتباط هذه املفاهيم وامل�سطلحات 

بعلم الرتبية اخلا�سة، وترجمتها اإىل 

�سارة.  لغة الإ

امل��ف��اه��ي��م  ه�����ذه  اأغ����ل����ب  ت��ع��ب��ر   -3

وامل�سطلحات عن حاجات اأكادميية، 

و���س��ل���ك��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وع��الج��ي��ة، 

وتاأهيلية يف الرتبية اخلا�سة.

م��رج��ع علمي ح��دي��ث يف  ت���ف��ر   -4

فادة القراء  جمال الرتبية اخلا�سة، لإ

املتخ�س�سن يف هذا املجال،ول�سيما 

يتناول  ال�سمعية،  ع���اق���ات  الإ ذوي 

����س���ارة،  ب��ط��ري��ق��ة ع��ل��م��ي��ة وب��ل��غ��ة الإ

معظم امل�سطلحات واملفاهيم العلمية 

املهمة.

من  و�سيلة  ���س��ارة  الإ لغة  اأن   وحيث 

عن  والتعبر  املعرفة،  تبادل  و�سائل 

املختلفة،  ال��ف��رد  وح��اج��ات  امل�ساعر 

ال��ت��ف��اه��م، وتعزيز  دع��ائ��م  واإر����س���اء 

النم�  امل�����س��رتك��ة، وحت��ف��ي��ز  احل��ي��اة 

ال��ذه��ن��ي امل��رت��ب��ط ب��ال��ن��م��� ال��ل��غ���ي 

تك�ين  على  ي�ساعد  ال��ذي  ���س��اري  الإ

املفاهيم وال�س�ر الذهنية  كما متكن 

�سم من التعبر  �سارة الفرد الأ لغة الإ

عما يج�ل يف خاطره، والتخفيف من 

الداخلية  النف�سية  ال�سغ�طات  حدة 

م�اقف  يف  عنده  وتظهر  تكبله  التي 

ال�سل�ك املختلفة .

التعبر  و�سائل  تط�ير  �ساأن  من  اإن 

ال�سع�بات  وت��ذل��ي��ل  ����س���م  الأ ل���دى 

ذاته،  عن  التعبر  يف  ي�اجهها  التي 

وتلبية حاجاته ومي�له، امل�ساعدة يف 

والإحباط  العزلة  عامل  من  اإخراجه 

ع��ل��ى  م��ن��ف��ت��ح  ع�����امل  اإىل  واخل��������ف 

خ���ري���ن، مم��ا ي�����ؤدي اإىل اإح���داث  الآ

�سم والتكيف مع  ت�ازن بن الفرد الأ

قدراته،  تنمية  اإىل  بالإ�سافة  بيئته، 

حياته  يف  ل��ه  ال��ن��ج��اح  �سبل  وت���ف��ر 

والنف�سية  ك��ادمي��ي��ة  والأ الجتماعية 

منغلقًا  كائنًا  لي�ض  �سم  الأ الفرد  ن  لأ

ع��ل��ى ذات����ه، ب��ل ه��� دائ��م��ًا ط���رف يف 

ويناء  �سل�كه.  حتدد  تفاعلية  عالقة 

اإىل  ال��ق��ام������ض  ه��ذا  �سعى  ذل��ك  على 

هداف من اأهمها:  حتقيق جملة من الأ

مب�سطلحات  "قام��ض"  ت�فر   -1

����س���ارة  ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ل��غ��ة الإ

ومعتمدًا  �ساماًل  علميًا  دلياًل  ليك�ن 

ول���ل���ط���ل���ب���ة ذوي  ب���ع���ام���ة  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

يعان�ن  الذين  اخلا�سة  الحتياجات 

بخا�سة. ال�سمعية  ع���اق���ات  الإ  م��ن 

اخلا�سة،  الرتبية  اأدب��ي��ات  رف��د   -2

وامل�سطلحات  باملفاهيم  واإغ��ن��اوؤه��ا 

العاملية  اأدبيات  يف  املتداولة  احلديثة 

�سارة. بلغة الإ

ت��ط���ي��ر اخل��دم��ات  ���س��ه��ام يف  3- الإ

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  للطلبة  امل��ق��دم��ة 

اإعاقات  من  يعان�ن  الذين  اخلا�سة 

"قام��ض"  ت�فر  خالل  من  �سمعية 

معرفتهم  ث�����راء  لإ ال�����س��م،  للطلبة 

مع  ت�ا�سلهم  وت�سهيل  كادميية،  الأ

خرين من مدر�سن ومتخ�س�سن  الآ

وطلبة.

امل���ف���اه���ي���م  ه��������ذه  ارت�������ب�������اط   -4

مثل  حم���ددة،  بعل�م  وامل�سطلحات 

الرتبية اخلا�سة.

امل��ف��اه��ي��م  م����ع����اين  ت��������س���ي���ح   -6

مفاهيم  �سياغة  ولي�ض  فعاًل  القائمة 

على  ال�سم  الطلبة  مل�ساعدة  جديدة 

العلمية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

والعملية. 

و يف �س�ء ما تقدم من اأهداف نت�خى 

حتقيقها، يت�سمن هذا "القام��ض" ما 

يقارب األف مفه�م وم�سطلح تندرج 

جميعها حتت باب الرتبية اخلا�سة، 

وامل�سطلحات  املفاهيم  ترتيب  "ومت 
ح�س����ب ترابط بع�سها بع�سًا ولي�ض 

بجدية" وتت�سمن  ح�سب احلروف الأ

عاقة  والإ املعا�رشة  الرتبية اخلا�سة 

عاقة  والإ ال�سمعية  عاقة  والإ العقلية 

اجل�سمي���ة  ع����اق����ة  والإ ال��ب�����رشي��ة 

وال�������س���ح���ي���ة ����س���ع����ب���ات ال��ت��ع��ل��م 

وا�سطرابات  ال�سل�ك  وا�سطرابات 

الت�ا�سل وامل�هبة والتف�ق والقيا�ض 

والت�سخي�ض يف الرتبية ا�سرتاتيجيات 

التدري�ض يف الرتبية اخلا�سة وتعديل 

ال�سل�ك والتاأهيل املهني.

ه���ذا  اأن  اإىل  �������س������ارة  الإ وجت������در 

امل�ؤلفن  معرفة  حد  يف  "القام��ض" 
يف  الرائدة  الق�امي�ض  من  واحد   –
اعتقادهم،  يف  ول،  الأ فه�  جم��ال��ه؛ 

���س��ارة  الإ لغة  ا�ستخدام  ناحية  م��ن 

تكمن  حيث  والعلمية.  ك��ادمي��ي��ة  الأ

ي�سعى  باأنه  "القام��ض"  هذا  اأهمية 

املفاهيم  ب��ن  امل�����س��اف��ة  ت�سييق  اإىل 

وامل�سطلحات العلمية وا�ستخداماتها 

لي�سبح�ا  ال�سم،  الطلبة  قبل  م��ن 

تطبيقيًا،  فهمًا  فهمها  على  قادرين 

وم��ع��رف��ة ط���رق ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا يف 

حياتهم العلمية والعملية.

 واأخ�������رًا؛ ي��ه��دف ه���ذا ال��ع��م��ل اإىل 

خدمة  يف  العلمية  امل��ع��رف��ة  ت�ظيف 

الطلبة ال�سم يف اأنحاء ال�طن العربي، 

حيث ي�ؤمل اأن يك�ن ذا فائدة علمية 

للطلبة ال�سم بخا�سة وطلبة الرتبية 

اخلا�سة بعامة.

غالف القامو�س اخلا�س بلغة اال�صارة

�سارة ول يف لغة الإ كادميي الأ القامو�ض الأ

اخلا�سة" الرتبية  يف  وم�سطلحات  "مفاهيم 
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ا�ضدارات

عمال ردنية  يف اإدارة الأ عدد جديد من املجلة الأ

العليا  اللجنة  عن  - �سدر  اجلامعة 

للبحث العلمي ووزارة التعليم العايل 

ردنية  الأ واجلامعة  العلمي  والبحث 

اخلام�ض  املجلد  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ع��دد 

عمال. ردنية يف اإدارة  الأ للمجلة الأ

التي  املحكمة  املجلة  ع��دد  وا�ستهل 

ي��راأ���ض حت��ري��ره��ا ال��دك��ت���ر حم�سن 

خم��ام��رة م������س���ع��ات��ه��ا امل��ن�����س���رة 

ب��ال��ل��غ��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة 

وزارة  على  طبقت  حتليلية   بدرا�سة 

للباحثن  ردنية  الأ والتعليم  الرتبية 

الفتاح كرا�سنة و�سمية اخلليلي  عبد 

حتت عن�ان مك�نات اإدارة املعرفة.

ردن��ي��ة  وع��ل��ى م��راك��ز ال������زارات الأ

املعاين  اأمي��ن  الباحث  درا�سة  طبقت 

امليدانية ح�ل اجتاهات املديرين لدور 

داء ال�ظيفي. اإدارة املعرفة يف الأ

وفرا�ض  ال�سمادي  زياد  درا�سة  اأما 

الروا�سدة امليدانية فتناولت حمددات 

ال��ر���س��ا وال���س��ت��ق��رار ال���ظ��ي��ف��ي يف 

ردن. م�ؤ�س�سة امل�انئ يف الأ

وا�ستهدف الباحث عبد الكرمي ع�اد 

يف  ردن���ي���ة  الأ ال�سناعية  ال�����رشك��ات 

درا�سته امليدانية لتحديد اأثر املرونة 

ه��داف  الأ حتقيق  يف  �سرتاتيجية   الإ

�سرتاتيجية. الإ

وات��خ��ذت ك��ل م��ن درا���س��ة الباحثن 

الزعبي،  وخ��ال��د  امل�سهراوي  ف��ادي 

ال�سفار  اأح��م��د  الباحثن  ودرا���س��ة 

النا�رش  وعبد  العجل�ين  وحم��م���د 

ج����������رادات ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي���ة ال���ب���ن����ك 

للتطبي���ق،  جم������اًل  وامل�����س��ارف 

حم����ددات  ول�����������ى  الأ تناولت  حيث 

الفرتة  يف  ردن��ي��ة  الأ البن�ك  ربحي�����ة 

بن 2006-1992.

ح�ل  ف���دارت  الثانية  ال��درا���س��ة  اأم��ا 

داء  دور املناخ التنظيمي يف حتقيق الأ

التناف�سية  القدرة  وتعزيز  بداعي  الإ

ردنية، اإقليم  يف امل�سارف التجارية الأ

ال�سمال.   

اجتماعيات ،،،

تهاين 

يف  امل�ظف  اخلياط  عبداملغني  جا�رش  ال�سيد  رزق   ·
ق�سم الفزياء مب�ل�د ا�سماه " زيد ".

يف  امل���ظ��ف  ف��ري��ج،  جهاد  الزميل  خط�بة   مت��ت   ·
حنن  الزميلة  على  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  مكتب 

الكيايل من دائرة الإعالم والعالقات العامة .

دائ��رة  يف  امل���ظ��ف  ال�سدايدة  اأك���رم  ال�سيد  رزق   ·
امل�ارد الب�رشية، واإميان اخللف امل�ظفة يف كلية 

جنبية، مب�ل�دة اأ�سمياها "اإباء". اللغات الأ

· متت خط�بة الزميل خملد البكر، امل�ظف يف دائرة 
الإعالم والعالقات العامة.

كلية  م��ن  ال��دق�����ض،  زاي����د  ال�����س��ي��د  خ��ط���ب��ة  · مت��ت 
العل�م.

تعازي

· اإنتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيد احمد بي�س�ن مدير 
املطبعة ال�سابق

اجلامعة - غادرت جمم�عة من طلبة ق�سم 

هند�سة العمارة بكلية الهند�سة والتكن�ل�جيا 

النم�سا  اإىل   علمية  رح��ل��ة  يف  اجل��ام��ع��ة  يف 

على  الط���الع  ب��ه��دف  الت�سيك  وج��م��ه���ري��ة 

جزء من الرتاث احل�ساري املعماري العاملي 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة ب�سكل 

مكانيات  الإ وتط�ير  العلمية  املهارات  يرثي 

النظرية التي يتمتع بها الطلبة.

الت�سهيالت  قدمت اجلامعة  ال�سدد  هذا  ويف 

برنامج  خ��الل  من  الرحلة  لإجن��اح  ال��الزم��ة 

وحتديدا  الطلبة  عليه  يطلع  معماري  ثقايف 

العمارة  روائ��ع  جمال  يف  التاريخي  التط�ر 

وروبية. الأ

وي�رشف على الرحلة الدكت�ر ج�دت الق�س��ض 

هند�سة  ق�سم  من  دحابرة  �سليم  والدكت�ر 

العمارة يف كلية الهند�سة والتكن�ل�جيا.

ردنية« وفد طالبي من »الأ

اإىل النم�سا والت�سيك


