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يف هذا العدد،،، ردنية«   اتفاقية ارتباط اأكادميي بني »الأ

ردين عالم الأ ومعهد الإ

...تتمة �ص6

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اجلامعة -  عر�س  

ردنية _ الرتكية  خالد الكركي للعالقات التاريخية الأ

التي اأر�ست دعائمها قيادتا البلدين يف املجالت كافة، 

إقامة برنامج تدري�س  م�سريا اإىل اهتمام اجلامعة با

اللغة الرتكية و الدرا�سات الثقافية يف ق�سم اللغات 

جنبية يف اجلامعة. �سيوية يف كلية اللغات الأ الآ

يف  ا�ستقباله  خالل   الكركي   الدكتور   وقال 

مكتبه يف العا�رش من ايلول وزير اخلارجية الرتكي 

الدكتور اأحمد داوود »اأوغلو« اإن اإقامة الربنامج  

الإرث  الفهم امل�سرتك واحرتام  �سي�سهم يف تعزيز 

التاريخي والثقايف للجانبني.

نه  لأ للجامعة  الرتكي  الوزير  زيارة  وجاءت 

كان احد طلبتها يف احد برامج تعلم اللغة العربية 

يف ثمانينات القرن املا�سي.

ردنية« وزير خارجية تركيا يزور »الأ

 و توجه لتدري�س اللغة الرتكية

...تتمة �ص6

الرتحيب بطلبة �سعوديني وتايوانيني 

جدد ...�ص2

ردنية« تتبادل التهاين بعيد  اأ�سرة: »الأ

الفطر ال�سعيد ...�ص3

لمتحان  التقدم  اللغات  طلبة  اإل���زام 

م�ستوى اعتبارا من العام احلايل...�ص4

احل�سول  للموظفني  ب�سروط  ال�سماح 

على موؤهل علمي جديد ...�ص5

العقبة  كليات  اإن�ساء  الكركي:  الدكتور 

ترجمة عمليه لروؤى جاللة امللك...�ص8

والتدريب  العلمي  والبحث  ك��ادمي��ي  الأ التعليم 

يف  ؤه��ل��ة  امل��و الب�رشية  ال��ك��وادر  واإع����داد  والتاأهيل 

العمل ال�سحفي والإعالمي من خالل تقدمي املعهد 

برنامج املاج�ستري يف ال�سحافة والإعالم.

الإعالم  ومعهد  اجلامعة  اأبرمت   - اجلامعة 

اتفاقية  اأي���ل���ول  م��ن  ع�����رش  ال�����س��اب��ع  يف  ردين  الأ

املعهد  ر�سالة  دع��م  اإىل  ت��ه��دف  اأك��ادمي��ي  ارت��ب��اط 

جم��ال  يف  ال��ط��رف��ني  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق  التعليمية 

...تتمة �ص8،7

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ك�سف   - اجلامعة 

يف  اجلامعة   م�رشوع  اجناز  عن  الكركي  خالد 

العقبة  »خالل خم�سة �سهور فقط«  ان�سجامًا مع 

توجيه����ات وروؤى جالل���ة امللك عبد اهلل الثاين.

يف  املقبولني  اجلدد  الطلبة  لقائه  خالل  وقال 

اجلامعة يف التا�سع والع�رشين من ايلول  اإن اجلامعة 

موؤكدًا اأنه ليوجد قدمي وجديد بل يوجد حي وميت

الكركي : خم�شة �شهور كانت كافية لجناز

  »اأردنية العقبة«

ن�شانية« »ل دكتوراه اذا مل حتقق الر�شالة املعرفة الإ

من  ن�سبياً  الق�سرية  الفرتة  هذه  خالل  ا�ستطاعت 

اإعداد املخططات الهند�سية واملعمارية والبدء يف بناء 

كوادر  اأن  اإىل  م�سريًا  املا�سي،  ني�سان  يف  امل�رشوع 

اجلامعة اأجنزت ما م�ساحته )17( األف م2 من البناء 

ومت اإقامة مكتبة وخمترب ومطاعم ل�ستقبال الطلبة 

ول. اجلدد يف عامهم الدرا�سي الأ

جانب من مرا�سم التوقيع



� وفود

زاوية يف » اللغات« حول التاريخ الربيطاين

زاوية  اإن�ساء  اجلامعة  يف  بحث   – اجلامعة 

ثقافية بريطانية يف مركز اللغات ت�سم حمتوياتها 

معلومات تاريخية وجغرافية وح�سارية بريطانية 

خالل حقب تاريخية خمتلفة. 

اجلامعة  رئي�س  نائب  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

الدكتور �سالح جرار يف مكتبه املدير العام للمجل�س 

الثقايف الربيطاين يف عمان »مارك جفي«.

وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز جمالت 

وان�ساء  اجلانبني  بني  والثقايف  العلمي  التعاون 

ؤلفات و�سريًا  الزاوية التي �ست�سم من�سورات ومو

عن التاريخ الربيطاين. 

واأطلع الدكتور جرار ال�سيف على التطورات 

اجلامعة  اإن�ساء  اجلامعة خ�سو�سا  �سهدتها  التي 

العلمي  التعاون  وم�سرية  العقبة  يف  ردنية  الأ

والبحثي مع اجلامعات الربيطانية.

بدوره عر�س »جفي« اإمكانيات املركز لتطوير 

واإمكانية  اجلامعة  يف  الجنليزية  اللغة  تدري�س 

اإبرام مذكرة تفاهم بني اجلانبني لتعزيز التعاون 

الثقايف بينهما.

جنبية  الأ اللغات  كلية  عميد  اللقاء  وح�رش 

العالقات  مكتب  ومدير  جمدوبه  احمد  الدكتور 

الدولية الدكتور رامي علي.   

ك��ل��ي��ة  ع���م���ي���د  اأج�������رى  اجل��ام��ع��ة - 

ردنية  الأ اجلامعة  يف  الدولية  الدرا�سات 

���س��ل�����س��ل��ة من  ن��ق��ر���س  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 

عدد  م��ع  الر�سمية  واملباحثات  ال��ل��ق��اءات 

الدمنارك  جنوب  جامعة  يف  امل�سوؤولني  من 

العلمي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  ت��ن��اول��ت 

اجلامعتني. بني  امل�سرتك 

بدعوة  اجلامعة  نقر�س  الدكتور  وزار 

و����س���ط  م���ن م���رك���ز درا�����س����ات ال�������رشق الأ

القائم  التعاون  برنامج  اإطار  يف  املعا�رشة 

التحاق طلبة  ي�سمل  والذي  بني اجلامعتني 

جامعة  يف  ال��دول��ي��ة  ال��درا���س��ات  كلية  م��ن 

جنوب الدمنارك  ملدة اأ�سبوعني اإ�سافة اإىل 

اأ�ساتذة من اجلامعة  ردنية«  »الأ ا�ست�سافة 

ردنية. لقاء حما�رشاتهم على طلبة الأ لإ

ردنية«  عالقات بني »الأ

وجامعة جنوب الدمنارك

الرتحيب بطلبة �شعوديني وتايوانيني جدد 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث   - اجلامعة 

خالد الكركي خالل لقائه يف مكتبه يف الثالث ع�رش 

من ايلول امللحق الثقايف ال�سعودي يف عمان الدكتور 

والثقايف  العلمي  التعاون  م�سرية  الزهراين  علي 

القائمة بني اجلامعة واجلامعات ال�سعودية والعمل 

ال�سقيقني  ال�سعبني  مل�سالح  خدمة  دعمها  على 

ردين وال�سعودي. الأ

رئي�س  نائبا  ح�رشه  الذي  اللقاء  خالل  ومت 

�سياء  والدكتور  جرار  �سالح  الدكتور  اجلامعة 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وم�ست�سار  عرفة  الدين 

حممد عيد ديراين بحث اأو�ساع الطلبة ال�سعوديني 

يقدر  الذين  اجلامعة  ومعاهد  كليات  يف  الدار�سني 

ب�)500(  الر�سمية  الح�سائيات  بح�سب  عددهم 

يف  اجلامعي  تعليمهم  يتلقون  وطالبة  طالب 

م�ستويات خمتلفة.

على  اجلامعة  حر�س  الكركي  الدكتور  واأكد 

العرب  �سقاء  الأ جلميع  املنا�سبة  جواء  الأ توفري 

ومن بينهم الطلبة ال�سعوديون. 

كليات  يف  �سعوديني  طلبة  بقبول  ورحب 

اجلامعة يف العقبة واإقامة عالقات م�سرتكة مع كلية 

علوم البحار يف جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية 

والتدريبية  العلمية  جتربتها  من  لال�ستفادة 

والبحثية.

من جهة ثانية التقى الدكتور الكركي يف مكتبه 

عمان  يف  التايواين  التجاري  للمكتب  املقيم  املمثل 

»اأندرو ت�سانغ«.

رئي�س  نائبا  ح�رشه  الذي  اللقاء  خالل  ومت 

ب�سري  والدكتور  جرار  �سالح  الدكتور  اجلامعة 

الدكتور  الدولية  العالقات  مكتب  ومدير  الزعبي 

رامي علي ا�ستعرا�س عالقات التعاون القائمة بني 

التي ترتبط معها  التايوانية  اجلامعة واجلامعات 

باتفاقيات ومذكرات تفاهم. 

لدرا�سة  تايوان  من  طلبة  ا�ستقبال  بحث  ومت 

اللغة العربية يف اجلامعة.

اجلامعة  رئي�س  نائب  اطلع   -  اجلامعة 

ردنية الدكتور ب�سري الزعبي خالل لقائه  الأ

يف مكتبه وفد جامعة درم الربيطانية برئا�سة 

“دوغال�س  العليا  الدرا�سات  كلية  عميد 

هالريي” التطورات التي �سهدتها اجلامعة 

التدريبية  براجمها  يف  التو�سع  خ�سو�سًا 

والتدري�سية.

درم  بجامعة  ردنية«  »الأ  وترتبط 

بعالقات ثنائية وثيقة حيث ان�سيء برنامج 

بني  بالتعاون  الإجنليزية  اللغة  دكتوراه 

اجلامعتني.

ل��ل��وف��د  ال���زع���ب���ي  ال���دك���ت���ور   وعر�س 

بتطوير  واهتمامها  اجلامعة  روؤية  ال�سيف 

ت�سجيع  خالل  من  درم  جامعة  مع  التعاون 

بحاث  والأ التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تبادل 

امل�سرتكة واخلربات واملعلومات العلمية.

عددًا  ال�سيف  كادميي  الأ الوفد   والتقى 

تطوير  بحث  مت  حيث  الكليات  عمداء  من 

ميادين  يف  اجلامعتني  بني  القائم  التعاون 

عمال والدرا�سات العليا. اللغات والأ

ردنية«  تعاون بني »الأ

ودرم الربيطانية

الدكتور جرار م�ستقباًل مارك جفي
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من  وطالبة  طالبًا   )32( اأنهى   - اجلامعة   

كلية التمري�س يف جامعة �سلطنة قابو�س العمانية 

التمري�س  دورة تدريبية متخ�س�سة نظمتها كلية 

يف اجلامعة يف الثالث ع�رش من اأيلول.

التمري�س  كلية  عميد  باأعمال  القائم  واأ�سارت 

اختتام دورة تدريبية للطلبة العمانيني

تكرمي  حفل  خالل  النابل�سي  منار  الدكتورة 

بني  التعاون  اأهمية  اإىل  الدورة  يف  امل�ساركني 

اخلربات  تبادل  بهدف  العربية  التمري�س  كليات 

التي لها  العلمية والبحثية  واملعلومات والتجارب 

دور هام يف قطاع التمري�س.

ا�ستمرت  ال��ت��ي  ال�����دورة  ب��رن��ام��ج  وا���س��ت��م��ل 

ثمانية اأ�سابيع على التدريب يف وحدات م�ست�سفى 

مبر�س  والعناية  امل��رك��زة  العناية  وه��ي  اجلامعة 

والطوارئ  واخلداج  والباطنية  واجلراحة  القلب 

والكلى واحلروق والق�سطرة.ووفقا ملن�سق الدورة 

ال��ربن��ام��ج ت�سمن  ف��ان  الدعجة  ال��دك��ت��ور و���س��اح 

والرئوي  القلبي  نعا�س  الإ جم��ال  يف  حم��ا���رشات 

الطوارئ  ق�سم  يف  املر�سى  ت�سنيف  والية  املتقدم 

وتاأهيل املتدربني ال�رشيريني.

ال�سابعي  �سليمان  العماين  الطالب  واعرب 

الدورةعن  يف  امل�ساركني  عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف 

لإجناح  بذلت  التي  اجلهود  على  للكلية  تقديره 

اأعمال الدورة.

ال�سهادات  النابل�سي  الدكتورة  و�سلمت 

ختام  يف  امل�ساركني  للطلبة  التقديرية  واجلوائز 

يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ح�رشه  الذي  احلفل 

الكلية وجمع من امل�سئولني يف اجلامعة.

ردنية« تتبادل التهاين بعيد الفطر ال�شعيد اأ�شرة: »الأ

اجلامعة  طلبة  احتاد  ا�ستنكر   - اجلامعة 

من  جمم��وعة  به  قامت  الذي  الغا�سم  العتداء 

املبارك  ق�سى  الأ امل�سج�د  على  اليه��ود  املتط��رفني 

قدا�س.  م�سيدًا باملقد�سيني الذي دافعوا عن قد�س الأ

هذا  ان  الحتاد  عن  �سدر  بيان  يف  وجاء 

وم��درو�س  منهجي  خمطط  �سمن  ياأتي  العدوان 

ال�ستباحات  هذه  ت�ستم��رىء  نفو�سنا  جلع��ل 

امل�ستم��ر  التهجري  خالل  من  والتهويد  بالهدم 

تزال  ل  التي  واحلفريات  املقد�سة  املدينة  ل�سك��ان 

تنخر حتت اأر�سه ويف اأ�سا�ساته.

 وفيما يلي الن�س الكامل للبيان:

  قامت جمموعة من املتطرفني اليهود و حتت 

اجلامعة  اأ����رشة  اأع�ساء  ت��ب��ادل   - اجلامعة 

عيد  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اأم�س  ردنية  الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بح�سور  ال�سعيد  الفطر 

خ��ال��د ال��ك��رك��ي ون���واب رئي�س اجل��ام��ع��ة وع��م��داء 

وال��وح��دات  العلمية  امل��راك��ز  وم����دراء  ال��ك��ل��ي��ات 

داري��ة، و�سارك يف تبادل التهاين عدد  والدوائر الإ

من طلبة احتاد اجلامعة.

يعيد  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  الكركي  الدكتور  واأع���رب 

متني  املوىل عز وجل هذه املنا�سبة العطرة على الأ

مال والتطلعات  �سالمية وقد حتققت الآ العربية والإ

نحو حتقيق املزيد من الرفعة والرقي والتقدم.

احتاد طلبة اجلامعة يدين 

ق�شى املبارك العتداء على الأ

مبحاولة  الإ�رشائيلي  الحتالل  �رشطة  من  غطاء 

املحاولة  وردت  املبارك  ق�سى  الأ امل�سجد  لقتحام 

بطال  اإىل اخليبة والتبار بعدما ت�سدت لها ثلة من الأ

يف  �سخ�سًا   )16( منهم  اأ�سيب  الذين  املقد�سيني 

مواجهات عنيفة باذلني دماءهم و اأرواحهم دفاعًا 

عن ار�س ا�ستمدت قد�سيتها من رب العاملني والتي 

نبياء اأجمعني. جعلت م�سجدًا لالأ

ردنية   ون�ستنكر نحن احتاد طلبة اجلامعة الأ

منهجي  خمطط  �سمن  ياأتي  والذي  العدوان  هذا 

هذه  ت�ستم��رىء  نفو�سنا   جلعل  ومدرو�س 

التهجري  والتهويد من خالل  بالهدم  ال�ستباحات 

امل�ستم��ر ل�سك��ان املدينة املقد�سة واحلفريات التي 

ل تزال تنخر حتت اأر�سه ويف اأ�سا�ساته.

للوقوف  �سالمي  العربي والإ ال�سارع   وندعو 

ق�سى  الأ امل�سجد  لن�رشة  و�سهامة  نخوة  وقفة 

مر منزلته العظيمة من نفو�سنا وهمومنا  واإنزال الأ

قالم لن�سجل موقفًا  وبذل املال والنف�س والعلم والأ

يكون لنا �سفيعًا عند اهلل وعند التاريخ حتى التحرير 

اأو اأن نلقى اهلل دون ذلك.

تقطع  اأن  والإ�سالمية  العربية  الدول   وندعو 

حازمة  مواقف  تتخذ  واأن  التطبيع  اأ�سكال  جميع 

مقد�سات  اأقد�س  تدني�س  من  الحتالل  ذاك  لوقف 

العربية  املجتمعات  كل  ندعو  وكذلك  العرب، 

والإ�سالمية والدولية اإىل اإحياء ق�سية القد�س ب�ستى 

الو�سائل والتفاعل معها كعا�سمة للثقافة العربية.

يف  القد�س  ن�ستذكر  الطلبة  احتاد  يف   ونحن 

اجلامعي،  احلرم  داخل  وفعالياتنا  ن�ساطاتنا 

و�سن�ستمر يف هذا الواجب خالل دورتنا احلالية، 

وهذا اقل ما نقدمه للقد�س، وا�سلمي يا قد�س دومًا 

من اأي مكروه .

تبادل التهاين بالعيد ال�سعيد

مبنى كلية التمري�ص
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منحتان لطالبتني فـي »الردنية« لدرا�شة حقوق الن�شان 
لطفي  لبنى  الطالبتان  ح�سلت   - اجلامعة 

منحتني  ع��ل��ى  ن��ا���رش  م�����س��ط��ف��ى  م�����ل  واأ خ��ل��ي��ل 

والتنمية  ن�سان  الإ حقوق  برنامج  يف  للدرا�سة 

ن�����س��ان��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال���درا����س���ات ال���دول���ي���ة يف  الإ

اجلامعة.

و���س��ت��م��ول امل��ن��ح��ت��ان م���ن ج��ام��ع��ة ب��اف��ي��ا 

اهلل  العبد  رانيا  امللكة  جلاللة  تقديرا  اليطالية 

اجلامعة. مع  جاللتها  لعالقة  وكثمرة 

نقر�س  اهلل  عبد  الدكتور  الكلية  عميد  ولفت 

ب���درا����س���ات ح��ق��وق  امل��ل��ك��ة  اه��ت��م��ام ج��الل��ة  اإىل 

وتعزيزها  لتنميتها  امل�ستمر  ودعمها  ن�سان  الإ

حمليا  ردن  الأ يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  م�سريا 

ع��راف  والأ املواثيق  م�ساندة  يف  ودوليا  وعربيا 

متطورة  منظومة  بناء  على  تعمل  التي  الدولية 

ن�سان. الإ حلقوق 

ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  اإب�����رام  مت  ن����ه  اأ اإىل  ي�����س��ار 

وكلية  ي��ط��ال��ي��ة  الإ بافيا  جامعة  ب��ني  بال�رشاكة 

ال��درا���س��ات ال��دول��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون يف 

املتعلقة  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ت��دري��ب  البحث  جم��الت 

ن�سانية. الإ والتنمية  ن�سان  الإ بحقوق 

ال�شيفي النادي 

ردنية«  لنموذجية »الأ
اجلامعة – نظمت املدر�سة النموذجية التابعة 

للجامعة  ناديا �سيفيا علميا بهدف اإك�ساب الطلبة 

العديد من اخلربات. 

النادي  طلبة  نفذها  التي  الن�ساطات  ورك��زت 

تنفيذ  على  ال��غ��وي��ري  ج��واه��ر  املعلمة  إ���رشاف  ب��ا

التي  ب��ح��اث  والأ العلمية  التجارب  م��ن  جمموعة 

ح��ي��اء  والإ والكيمياء  الفيزياء  خم��ت��ربات  يف  مت��ت 

واجليولوجيا يف كلية العلوم يف اجلامعة بالإ�سافة 

اإىل خمتربات كلية الزراعة.

اإلزام طلبة اللغات التقدم لمتحان م�شتوى

 اعتبارا من العام احلايل

 اجلامعة - الزم جمل�س عمداء اجلامعة طلبة 

الإجنليزية  اللغة  برامج  يف  البكالوريو�س  مرحلة 

التقدم  جنبية  الأ اللغات  بكلية  امل�سرتكة  واللغات 

لمتحان الكفاءة يف اللغة الإجنليزية.

و�سعها  التي  اجلديدة،  التعليمات  ومبوجب 

بداية  من  اعتبارا  �سيعقد  المتحان  إن  فا املجل�س، 

بدء  قبل  يعقد  بحيث  احلايل،  اجلامعي  العام 

مع  الطالب،  فيه  قبل  الذي  الف�سل  يف  الدرا�سة 

)فرتة  ذاته  الف�سل  يف  ثانية  مرة  عقده  امكانية 

ال�سحب والإ�سافة(، للطلبة الذين قبلوا بعد عقد 

المتحان.

وح�����ددت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات م��ب��ل��غ ���س��ب��ع��ة دن��ان��ري، 

ال��ذي  الطالب  م��ن  ت�ستوفى  لالمتحان،  كر�سوم 

وع�رشة  بالدينار،  وامل��واد  الت�سجيل  ر�سوم  يدفع 

دولرات للذي يدفعها بالدولر. ون�ست التعليمات 

على اأن الهدف من المتحان التعرف على م�ستوى 

الطلبة يف اللغة الإجنليزية يف برامج البكالوريو�س 

يف اللغة الإجنليزية والربامج امل�سرتكة عند قبولهم 

يف اجلامعة من اأجل متكني الكلية من قيا�س مدى 

تقدمهم يف تعلم اللغة الإجنليزية يف ال�سنوات التالية 

غرا�س تربوية وبحثية و�سمان اجلودة. لأ

املتقدمني يف �سوء  الطلبة  ت�سنيف  اىل جانب 

يعانون  الذين  الطلبة  حتديد  يتم  بحيث  نتائجهم، 

بهدف  الإجنليزية،  اللغة  يف  وا�سح  �سعف  من 

التي  �سا�سية  الأ اللغة  مهارات  اإتقان  من  متكينهم 

ت�ساعدهم على التقدم يف درا�ستهم.

اىل  لالمتحان  املتقدمون  الطلبة  وي�سنف 

فئتني يف �سوء نتائجهم يف المتحان، الول تعفى 

فيما  املكثفة،  الإجنليزية  اللغة  مادة  درا�سة  من 

تدر�سها الثانية.

عن  يتغيب  الذي  الطالب  التعليمات  واعتربت 

المتحان دون عذر يعتمده عميد الكلية را�سبا فيه، 

يف حني يعقد امتحان تعوي�سي للطلبة املتغيبني عن 

المتحان بعذر مقبول.

ج��ن��ب��ي��ة  واأوك���ل���ت اىل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات الأ

اأ�سئلة  لو�سع  متخ�س�سة  جلنة  ت�سكيل  �سالحية 

وكذلك  كافية،  خربة  لديهم  تتوفر  ممن  المتحان 

�رشاف على عقد المتحان واأدارته. جلنة لالإ

تطرحها  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة  ال���ربام���ج  وت�سمل 

جنبية عدد  ردنية من خالل كلية اللغات الأ اجلامعة الأ

ملانية- والإجنليزية،  من الربامج من بينها اللغتني الأ

وكذلك اللغتني الإيطالية- الإجنليزية.

يف  النموذجية  املدر�سة  يف  ج��رت   - اجلامعة 

اجلامعة يف الثامن والع�رشين من ايلول انتخابات 

اهتمامات  �سياق  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الطلبة  جمل�س 

إر�ساء قواعد العمل الدميوقراطي احلر.  املدر�سة با

ال�سمور  يحيى  للمدار�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر   واأ�سار 

اإىل اإقبال الطلبة على �سناديق الإقرتاع والتناف�س 

بني الطلبة املر�سحني ل�سغل مقاعد املجل�س البالغ 

عددها )20( مقعدًا.

تدريب  يف  جنحت  امل��در���س��ة  اإدارة  اإن   وقال 

ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة الق�������رتاع وال��رت���س��ي��ح يف 

الطالب  تزويد  يف  اأهميتها  تكمن  التي  النتخابات 

مبهارات عملية عند ممار�ستها يف حياته اجلامعية 

م�ستقباًل.

�سمن  �سيعمل  املجل�س  اأن  ال�سمور  واأ�ساف 

منظومة متكاملة يف جمالت تنظيم ن�ساطات ثقافية 

التدرب  اإىل  اإ�سافة  وريا�سية  واجتماعية  وفكرية 

على كيفية امل�ساهمة يف حل الق�سايا التي تعرت�س 

امل�سرية التعليمية يف املدر�سة.

املدر�سة  اأروق��ة  يف  افتتحت  ثانية  ناحية   من 

فعاليات »مهرجان الفرح« الذي ا�ستمل على اإقامة 

عمال  لالأ ري��ع��ه  ير�سد  ال���ذي  اخل���ريي«  »ال��ب��ازار 

فنية  ل��وح��ات  على  وا�ستمل  املدر�سة  يف  اخل��ريي��ة 

واأعمال يدوية وماأكولت �سعبية.

طلبة  فريقي  بني  القدم  لكرة  مباراة   وجرت 

املدر�سة واخلريجني القدامى.

الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  امل��در���س��ة   وا�ستقبلت 

مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد حيث مت تبادل 

���رشورة  على  وال��ت��اأك��ي��د  املنا�سبة  ب��ه��ذه  التهاين 

التوا�سل بني املدر�سة واأهايل الطلبة لدعم امل�سرية 

التعليمية والرتبوية يف املدر�سة.

انتخابات جمل�س طلبة 

ردنية« منوذجية »الأ

طالب وخمتربات



�

اجلامعة - قرر رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي تكليف م�ست�سار الرئي�س الدكتور 

املجتمع  وخدمة  اجلامعة  برامج  يف  واملتابعة  التن�سيق  مبهام  القيام  دي��راين  عيد  حممد 

والتعليم ما قبل اجلامعي وذلك بالتعاون مع العمداء ومديري املراكز والوحدات والدوائر 

ذات العالقة.

اجلامعة  رئي�س  نائب  اأبرزها  اأكادميية  منا�سب  �سغل  دي��راين  الدكتور  اأن  اإىل  ي�سار 

وله  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  اأ�ستاذا  ويعمل  املجتمع  وخدمة  ن�سانية  الإ الكليات  ل�سوؤون 

بحوث متخ�س�سة تتعلق بالرتبية والتعليم.

ديراين يتوىل التن�شيق واملتابعة خلدمة 

املجتمع والتعليم ما قبل اجلامعي

قرارات جمل�س عمداء

اجلامعة - �سمح جمل�س عمداء اجلامعة، 

ملوظفي اجلامعة احل�سول على موؤهل علمي 

عدم  مبوجبها  �سمن  �رشوط  وفق  جديد، 

التاأثري على املهام املطلوبة من املوظف.

التحاق  اأ�س�س  يف  املجل�س،  وا�سرتط 

للح�سول  بالدرا�سة  اجلامعة  يف  املوظفني 

على موؤهل علمي اأثناء عملهم فيها ان يكون 

قد اأم�سى يف اجلامعة خدمة فعلية ومت�سلة 

قل، وان يكون على  الأ ل تقل عن �سنة على 

راأ�س عمله.

يف  ال��ع��ام  تقديره  يقل  ل  ان  جانب  اىل   

اأخر تقدير �سنوي عن جيد جدا وان ل يكون 

اأي جزاء  مدة خدمته  عليه خالل  اأوق��ع  قد 

يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  من  تاأديبي 

مو�سوع  ي�سهم  وان  امل��وظ��ف��ني)...(  نظام 

ال�شماح ب�شروط للموظفني احل�شول على

 موؤهل علمي جديد

درا�سته مبا�رشة يف جمال عمله.

وبينت ان درا�سته خارج اأوقات الدوام 

الر�سمية  املهام  مع  تتعار�س  ول  الر�سمي 

املوكولة اليه )...( وان ل يزيد عمر املتقدم 

للذكور  عاما  خم�سني  عن  الطلب  تقدمي  عند 

ناث. وخم�سة واأربعني لالإ

اجلامعة  رئي�س  اىل  �س�س  الأ واأوكلت 

على  تطبيقها  غرا�س  لأ جلنة  ت�سكيل  مهمة 

املكلف  الرئي�س  نائب  برئا�سة  تكون  ان 

باجلودة وع�سوية اأربعة من جمل�س العمداء 

ن�سانية ومدير مكتب اجلودة  من الكليات الإ

ومدير املوارد الب�رشية.

وحددت مهام اللجنة بدرا�سة احتياجات 

اجلامعة للتخطيط والتطوير من الكفاءات، 

وذلك بتحديد الربامج التي ي�سمح للعاملني 

موؤهل  على  للح�سول  التقدم  املوظفني  من 

ع��ل��م��ي اأع���ل���ى ف��ي��ه��ا، وب���ن���اء ع��ل��ى اخل��ط��ة 

الدرا�سية.

 واأ�سارت اىل �رشورة ان يتقدم املوظف 

ثالثة  قبل  الدرا�سة  على  املوافقة  بطلب 

قل من موعد بدئها، ول يجوز  ا�سهر على الأ

لهم  ي�سمح  الذين  املوظفني  ن�سبة  تزيد  ان 

بالدرا�سة يف وقت واحد عن )20%( من عدد 

موظفي الكلية او الوحدة او الدائرة.

وربطت املوافقة التي متنح للموظف بقرار 

درا�سي،  عام  مدتها  زمنية  مبدة  اللجنة  من 

ويلغى القرار يف حالة تعذر قبول املوظف يف 

الربنامج او اأوقع عليه جزءا تاأديبي او الغي 

قبوله او ت�سجيله او ف�سل من الربنامج ويف 

حال غري التخ�س�س التي منحت املوافقة عليه 

دون موافقة م�سبقة من اجلامعة.

�س�س ان املفا�سلة بني املتقدمني  وبني الأ

وفقا  تتم  املقررة،  الن�سبة  �سمن  للدرا�سة 

خر  لأ ال�سنوية  والتقارير  بالعمل  قدمية  لالأ

ثالث �سنوات.

 وبينت انه يجوز تعديل و�سع املوظف 

الذي ح�سل على موؤهل علمي جديد يف جمال 

وفقا  وذلك  �س�س  الأ هذه  على  بناء  عمله 

نظمة والتعليمات النافذة ول يجوز تعديل  لالأ

و�سع املوظف الذي ح�سل على موؤهل علمي 

هيئة  اأع�ساء  اىل  املوظفني  كادر  من  جديد 

التدري�س.

�س�س على ان يتحمل املوظف  ون�ست الأ

اجلامعة  تلتزم  ول  درا�سته،  تكاليف  كامل 

باأي نفقات.

�ضاءات اإ

اجلامعة... موئل العلم والعلماء

الدكتور حممد عيد ديراين



� تتمات

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

حما�رشات  لقاء  لإ ال�سيف  للوزير  الدعوة  

لحق. وقت  يف  موعدها  حتديد  على  اتفق 

تطابق  على  اوغلو  الوزير  كد   اأ بدوره 

اإزاء  وت��رك��ي��ا  ردن  الأ ب��ني  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 

قليمية  الإ الق�سايا  و  املوا�سيع  من  العديد 

ط����ر ال���ت���ع���اون ب��ني  ال��ت��ي ت���ن���درج ���س��م��ن اأ

املجالت. �ستى  يف  البلدين 

وغ���ل���و ال����دور ال����ذي ت�����س��ظ��ل��ع  وث��م��ن اأ

وا����رش ال��ت��ع��اون  اأ ب��ه اجل��ام��ع��ة  يف ت��ق��وي��ة 

م�سيدًا  الرتكي،  ردين  الأ والعلمي  الثقايف 

ردنية« و توجه لتدري�س اللغة الرتكية وزير خارجية تركيا يزور »الأ

ب��امل�����س��ت��������������������وى ال��ع��ل��م��������ي ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه 

املنطقة. يف  اجلامعة 

اجلامعة   وق���ع���ت  ال�������س���دد  ه����ذا   ويف 

تفاهم  م��ذك��رة  ع��م��ان   يف  ت��رك��ي��ا  و���س��ف��ارة 

ال��ل��غ��ة  ب��ك��ال��وري��و���س يف  ب��رن��ام��ج  ن�����س��اء  لإ

ال����رتك����ي����ة وال�����درا������س�����ات ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

. معة جلا ا

اجل��ام��ع��ة  ع���ن  ن��ي��اب��ة  امل���ذك���رة   ووقع 

ال�سفارة،  وعن  الكركي  الدكتور   رئي�سها 

ع��ل  ال���دك���ت���ور  ع��م��ان  ال���رتك���ي يف  ال�����س��ف��ري 

»ك���وب���رول���و« ب��ح�����س��ور ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 

ال��وف��د  ع�����س��اء  يف اجل��ام��ع��ة وال�����س��ف��ارة واأ

الرتكي. اخلارجية  لوزير  املرافق 

وزارة  ت����ق����وم  امل�����ذك�����رة   ومبوجب 

الربنامج  بتزويد  الرتكية  الوطنية  الرتبية 

اللغة  يف  ال��دك��ت��وراه  ح��م��ل��ة  م��ن  مب��در���س��ني 

ت��وف��ري  اإىل  اإ����س���اف���ة  داب����ه����ا،  واآ ال���رتك���ي���ة 

على  ���رشاف  ل��الإ متفرغني  غ��ري  حم��ا���رشي��ن 

املكثفة  ال��رتك��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م�����س��اق��ات  ت��دري�����س 

ال�سيف. فرتة  خالل 

ق�����س��رية  م��ن��ح  ع�����رش  ال����وزارة   وتقدم 

املعقود  الرتكية  اللغة  برنامج  �سمن  مد  الأ

من  ل��ع�����رشة  ت��رك��ي��ا  يف  ال�����س��ي��ف  ف�����س��ل  يف 

ب��رن��ام��ج  ب��ال��درا���س��ة يف  امل��ل��ت��ح��ق��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

الرتكية. اللغة 

املوؤ�س�سات  ت�سجيع  ال�سفارة   وتتوىل 

ت���زوي���د  ب���ه���دف  ت���رك���ي���ا  يف  ال���ع���الق���ة  ذات 

ومن�سورات  كتب  من  يحتاجه  مبا  الربنامج 

�سمعية  جهزة  واأ دبية  واأ وثقافية  تعليمية 

للتعليم. م�ساندة  وتكنولوجية  وب�رشية 

وت���ع���م���ل اجل���ام���ع���ة ب��ح�����س��ب امل���ذك���رة 

ع��ل��ى اإن�����س��اء زاوي���ة ث��ق��اف��ي��ة ت��رك��ي��ة ت��ق��وم 

جهزة  اأ من  مبحتوياتها  بالتربع  ال�سفارة 

ولغوية  دبية  واأ وثقافية  علمية  ومن�سورات 

يف  ودورها  تركيا  وتاريخ  ح�سارة  تتناول 

الدويل. التعاون 

 اتفاقية ارتباط اأكادميي

ردنية«   بني »الأ

ردين عالم الأ ومعهد الإ

ل��دع��م  امل��اج�����س��ت��ري  ب���رن���ام���ج  ت���ي  وي���اأ  

للحاجة  وا���س��ت��ج��اب��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اح��ت��ي��اج��ات 

ل��ك��ف��اءات  ال��ع��رب��ي  ع����الم  الإ امل��ت��زاي��دة يف 

وموؤهلة. حمرتفة 

وي���رت���ك���ز م���ن���ه���اج امل���اج�������س���ت���ري ع��ل��ى 

املكتوبة  ال�����س��ح��اف��ة  يف  ���س��ا���س��ي��ة  اأ حم��اور 

ذاعية. والإ والتلفزيونية  لكرتونية  والإ

���س��م��و  ب��ح�����س��ور  الت��ف��اق��ي��ة   ووق���ع���ت 

عالم  الإ معهد  ؤ�س�س  مو علي،  رمي  م��رية  الأ

ردين. الأ

ن��ي��اب��ة ع��ن اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س��ه��ا   ووق���ع 

نائب  املعهد  وعن  الكركي  خالد  الدكتور 

اأخل�س. را�سي  املديرين  هيئة  رئي�س 

ه���ا  ز ا ع���ت���ز ا ع���ن  ه��ا  ���س��م��و ب����ت  ع����ر اأ و

يف  م��ع��ة  جل��ا ا ب��ه  ت�����س��ط��ل��ع  ي  ل��ذ ا ر  و ل��د ب��ا

مل��خ��ت��ل��ف��ة  ا ل��ت��ن��م��ي��ة  ا و ل��ت��ع��ل��ي��م  ا ي��ن  د م��ي��ا

ه  ه���ذ ع���ل���ى  ق���ي���ع  ل���ت���و ا ه���م���ي���ة  اأ ة  ؤك����د م����و

ر  و ج���ذ ي���ز  ت���ع���ز و ء  �����س����ا ر لإ ق���ي���ة  ت���ف���ا ل ا

م���ع���ة  جل���ا ا ب����ني  ل���ع���ل���م���������������ي  ا ن  و ل����ت����ع����ا ا

م��ي��ة  ع��ال لإ ا ت  ؤ���س�����س��ا ل��ل��م��و م��ة  خ��د مل��ع��ه��د  ا و

. ل��ي��ة و ل��د ا و ق��ل��ي��م��ي��ة  لإ ا و مل��ح��ل��ي��ة  ا

ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  ����س���اد  اأ م��ن ج��ان��ب��ه 

برنامج  اإطالق  يف  املعهد  وتوجهات  بروؤية 

طالق  لإ الطريق  �سيمهد  الذي  املاج�ستري 

ع����الم  الإ ي���خ���دم  م��ت��م��ي��ز  ردين  اأ ب���رن���ام���ج 

والدويل. املحلي 

ل�����س��م��وه��ا  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  وع��ر���س 

ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا اجل���ام���ع���ة  ال����ت����ط����ورات 

وزي���ادة  ال��ك��ل��ي��ات  اإن�����س��اء  يف  وال��ت��و���س��ع 

املجتمع  خدمة  يف  ودوره��ا  الطلبة  ع��داد  اأ

. ملحلي ا

ن����واب رئ��ي�����س  ال��ت��وق��ي��ع  ح�����رش ح��ف��ل 

اجل��ام��ع��ة وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 

ردين. الأ عالم  الإ ومعهد  اجلامعة 

الدكتور الكركي يقدم درع اجلامعة هدية لل�سيف
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�سا�س  الأ حجر  و�سع  امللك  جاللة  وك��ان 

الثالثني  العقبة يف  ردنية يف  الأ لكليات اجلامعة 

من ني�سان املا�سي.

الكركي  الدكتور  ح�س  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

بداع والبتكار والإجناز، ونبذ  الطلبة على  الإ

ما ا�سماه ب�»الن�سغال بالثنائيات« التي اأحالت 

ل  التاريخ  حلركة  مراقبني  اإىل   العربي  العامل 

اأو معريف،  ننا بال نفوذ �سيا�سي  يفعل �سيئا »لأ

ننا طوائف وقبائل، �سموليون واأ�سوليون«،   لأ

ؤكدا عدم وجود ما ي�سمى بال�« قدمي واجلديد،  مو

بل يوجد حي و ميت«.  

ودعا الطلبة اىل العت�سام »بحبلني: العقل 

 ،»)...( والخ��ت��الف  املغامرة  على  واجل���راأة 

ل  والتجارب  الكتب  »�سجيج«  اىل  وال��رك��ون 

بال  �سهلة  ايدولوجيات  باعتناق  »ال�ستعجال 

كثري تفكري اأو بال�ست�سالم املبكر اىل العبثية، او 

 اختيار ال�سري يف ركب النفاق والرتزاق)...(«.  

وحث الكركي الطلبة على  اعتماد كافة و�سائل 

للمطالبة  وال�سلمية   احل�����س��اري��ة  ال��ت��ع��ب��ري 

ت�رش  تخربيية  و�سائل  اعتماد  ل  بحقوقهم 

باجلامعة ومرافقها.  

الكركي   الدكتور  ال�سياق،حدد  ه��ذا  ويف 

ا�سرتاتيجية اجلامعة لل�سنوات   القادمة اأبرزها 

وذلك  الكتظاظ  لوقف  املقبولني  اأع��داد  �سبط 

وفق خططها لالعتماد واجلودة وحتقيق حتول 

�ساتذة والطالب. كبري يف البحث العلمي لالأ

ك��م��ا اأك�����د �������رشورة م���راج���ع���ة م�����س��ت��وى 

الدرا�سات العليا ووقف ما ل يحقق �رشوطها 

دكتوراة   ر�سالة  »ل  اأن  على   م�سددا  العاملية، 

ن�سانية«. اذا مل حتقق اإ�سافة للمعرفة الإ

التوايل  على  الثالث  للعام  اأنه مت  اىل   لفتا 

والكثري  البكالوريو�س  واأوائل  املتميزين  اإيفاد 

الربامج  تقف  ل  حتى  املاج�ستري  اأوائ���ل  م��ن 

اإىل  الكفاءات، م�سريًا  لنق�س  ق�سام حائرة  والأ

املوفدين قد بلغ حوايل  )300( منهم  اأن عدد 

ناث. )70( من الإ

اإج��راء  اإىل  ت�سعى  اجلامعة  اأن  واأ���س��اف 

ال��ع��ل��م��ي��ة لتكون  ل��ل��م��راك��ز  ���س��ام��ل��ة  م��راج��ع��ة 

واإط���الق  ا�ست�سارية  اأو  ت��دري��ب��ي��ة  اأو  بحثية 

ط��اق��ات ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف وامل�����رشح��ي وال��ف��ن��ي 

يف  اللغات  تعليم  م�رشوع  واإجن��از  ع��الم��ي  والإ

كليتي اللغات يف عمان والعقبة واإقامة مفاهيم 

التطوعي  والعمل  الجتماعية  للخدمة  جديدة 

للطب  خ�سو�سا   ال�رشورية  املباين  واإجن���از 

درا���س��ات  وم��رك��ز  داب   والآ ���س��ن��ان  الأ وط���ب 

وكلية  واملخطوطات  الوثائق  ومركز  القد�س 

جنبية. الأ اللغات  وكلية  الدولية   ال��درا���س��ات 

املالية  للموارد  تعزيزًا  يتطلب  ه��ذا  اأن  واأك��د 

العالقات  وتفعيل  ال�ستثماري  الزخم  وزي��ادة 

ال��ب��ريوق��راط��ي��ة يف  النظر يف  ال��دول��ي��ة واإع����ادة 

ذات  ال��ك��ف��اءات  وا�ستقطاب  داري  الإ اجل�سم 

داري الرفيع. امل�ستوى الإ

واق���رتح ال��دك��ت��ور ال��ك��رك��ي ت��ع��اون جميع 

ن�ساء  لإ ردنية  الأ اجلامعات  يف  الزراعة  كليات 

لتوحيد  متقدمة  تكنولوجية  زراع��ي��ة  جامعة 

�سهام يف التقدم والتطور  اجلهود الزراعية والإ

املهم  يف ظل  التنموي  القطاع  الزراعي يف هذا 

التطلعات امللكية نحو منو وازدهار هذا القطاع 

باعتبار عام 2009 عامًا للزراعة.

دارية  وكان نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإ

واملالية القائم باأعمال عميد �سوؤون الطلبة الدكتور 

اللقاء  م�ستهل  يف  كلمة  األقى  قد  الزعبي  ب�سري 

اجلامعة. يف  قبولهم  مبنا�سبة  الطلبة  فيها   هناأ 

العقبة  يف  اجل��ام��ع��ة  اجن�����ازات  وا���س��ت��ع��ر���س 

البحث  قاعدة  تو�سيع  اإىل  الرامية  ور�سالتها 

ردين  الأ بال�سباب  والهتمام  املتميز  العلمي 

ورعاية ودعم املبدعني واملتفوقني يف اجلامعة.

العت�شام »بحبلني: العقل واجلراأة

 على املغامرة والختالف

ليوجد قدمي وجديد، بل

 يوجد حي وميت

ل ر�شالة دكتوراة  اذا مل حتقق

ن�شانية  اإ�شافة للمعرفة الإ

الكركي:اإن�شاء جامعة زراعية 

تكنولوجية متقدمة لتوحيد

 اجلهود الزراعية 

تتمات

موؤكدًا اأنه ليوجد قدمي وجديد بل يوجد حي وميت

الكركي : خم�شة �شهور كانت كافية لجناز

  »اأردنية العقبة«

ن�شانية« »ل دكتوراه اذا مل حتقق الر�شالة املعرفة الإ

جانب من اللقاء
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ردنية«: حقائق واأرقام »الأ

ع���الم وال��ع��الق��ات  ���س��در ع��ن دائ��رة الإ

العام  رقام  واأ حقائق  ي�سم   كتيب  العامة 

.2009 \2008 اجلامعي 

ال��دائ��رة  ال��ت��وث��ي��ق يف  ���س��ع��ب��ة  ع����دت  واأ

م��ن  ���س��ف��ح��ة   32 يف  ي��ق��ع  ال����ذي  ال��ك��ت��ي��ب 

ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ت��ني  ال��ق��ط��ع امل��ت��و���س��ط��ة وب��ا

. ية جنليز ل ا و

تعــــــــــاز

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة ال�شيدة �شحر 

عبيد اهلل، املوظفة يف اأمانة �شر املجال�س.

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق معايل الدكتور 

�شتاذ يف كلية الزراعة . حممود الدويري الأ

تهــــاين 

وحدة  يف  املوظفة  عرج  الأ اآيات  ال�شيدة  رزقت 

ال�شوؤون املالية مبولودة اأ�شمتها »هبة«.

رزقت ال�شيدة رو�شة حممد اجلاعوين املوظفة يف 

مركز ال�شوتيات مبولود اأ�شمته »يو�شف«.

رزق ال�شيد مروان �شليم اجلراح املوظف يف عمادة 

البحث العلمي مبولودة اأ�شماها »بلقي�س«. 

اجتماعيات ،،،

وخ���الل ل��ق��ائ��ه يف ال�����س��اب��ع وال��ع�����رشي��ن من 

الكليات  الذين مت قبولهم يف  الطلبة اجلدد  اأيلول 

العقبة  يف  اجلامعة  كليات  طلبة  اأن  ن�سانية  الإ

النتخابات،  ه��ذه  يف  م��رة  ول  ولأ �سي�ساركون 

ال��ع��ق��ب��ة ج��اءت  ك��ل��ي��ات  اإن�����س��اء  اأن  اىل  م�����س��ريًا 

امللك. لروؤى جاللة  ا�ستجابة 

اأن اجلامعة جتري  الكركي  الدكتور   وك�سف 

الطلبة  تاأديب  نظام  على  جوهرية  تعديالت  حاليًا 

احلايل لي�سبح نظام خمالفات الطلبة للرتكيز على 

�سلوك الطلبة داخل احلرم اجلامعي ونبذ العنف 

نغالق مبينًا اأنه ل نيه لرفع الر�سوم اجلامعية  والإ

لطلبتها  اجلامعة  تقدمها  التي  اخلدمات  واأ�سعار 

ارتفاع  من  بالرغم  اجلامعة  مطاعم  يف  خ�سو�سًا 

املواد اخلام حمليًا ودوليًا.

يعترب  ردن  الأ يف  ال��ع��ايل  التعليم  اأن   واأكد 

الدكتور الكركي: اإن�شاء كليات العقبة ا�شتجابة لروؤى جاللة امللك

ول نية لرفع الر�شوم اجلامعية واخلدمية

التعليم  ج���ودة  ح��ي��ث  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ف�����س��ل  الأ

اجلامعة  اإجن��از  اإىل  م�سريًا  التعليمي  والنظام 

خ��ري��ج  ل���ف  اأ  )150( ح���وايل  واإع�����داد  ب��ت��اأه��ي��ل 

ردن��ي��ة  الأ ال��دول��ة  ع��روق  يف  ينت�رشون  وخريجة 

ودولية. عربية  وموؤ�س�سات 

على  اجل��دد  الطلبة  الكركي  الدكتور   وحث 

نخراط يف  اغتنام فر�سة التحاقهم يف اجلامعة بالإ

الن�ساطات الثقافية والجتماعية والريا�سية التي 

موؤ�س�سات  مع  ال�سلة  وتعزيز  واإر�ساء  توفرها 

بالن�ساطات  ال��ق��ي��ام  خ��الل  م��ن  املحلي  املجتمع 

التطوعية التي تعمل على �سقل �سخ�سية الطالب 

خماطبًا  وقال  والعملية  العلمية  مهاراته  وتنمي 

مواجهة  وعليكم  ردن  الأ م�ستقبل  اأنتم  الطلبة: 

التحديات بقوة وعلم واقتدار.

ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   وكان 

�سوؤون  عميد  باأعمال  القائم  واملالية،  داري���ة  الإ

الطلبة الدكتور ب�سري الزعبي قد األقى كلمة رحب 

فيها بالطلبة اجلدد م�سريًا اإىل اأن العام اجلامعي 

ن�����س��اء  اجل��دي��د ي��ت��زام��ن م��ع ال���ذك���رى ال���� 47 لإ

اجلامعة كاأول موؤ�س�سة للتعليم العايل يف البالد.

اجلامعة  �سهدته  الذي  التطور   وا�ستعر�س 

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

لتلبية  والكمية  النوعية  على  واملحافظة  العلمية 

بكفاءات  والعربي  املحلي  ال�سوقني  احتياجات 

متطورة. علمية 

الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور  واأجاب 

الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئي�س  ن��واب  ح�رشه 

وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار 

تتعلق  ال��ت��ي  ت��ن��اول��ت اجل���وان���ب  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ة 

اجلامعة. دارية يف  والإ والبحثية  التدري�سية 

م��ن  ل���ك���ت���ي���ب جم����م����وع����ة  ا وي�������س���م���ل 

ل����ر�����س����وم����ات  رق�����������ام وا ئ����ق والأ احل����ق����ا

ت�����س��م��ل  م���ع���ة،  م���ن واق����ع اجل���ا ن��ي��ة  ل��ب��ي��ا ا

الهيئتني  ع�����س��اء  اأ م��ن  ل��وظ��ي��ف��ي  ا ل��ك��ادر  ا

طلبة  اإىل  اإ�سافة  دارية،  والإ التدري�سية 

الفرعية  وقاعاتها  ومكتبتها  م��ع��ة،  اجل��ا

وم�رشوع  وم�ساحاتها  اجلامعة  ومباين 

العامة. املوازنة 

اإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ك��ت��ي��ب ك���ذل���ك  وي�������س���م 

امل��م��ت��دة من  ال��ف��رتة  ب��ح��اث خ��الل  الأ ب��ع��دد 
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التدري�س،  هيئة  ع�ساء  لأ املدعومة  �سواء 

م��ن  امل���دع���وم���ة  ال���ط���الب���ي���ة  ب����ح����اث  الأ و  اأ

مقدار  يو�سح  ال�سدد  هذا  ويف  اجلامعة، 

العلمي  للبحث  واملقدرة  الفعلية  النفقات 

 .2008 لعام 

�صدارات اإ


