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بحث اإن�شاء جامعة
–فرن�شية اأردنية 

غرا�ض الربنامج النووي ال�سلمي لأ

ال�صهيد يف قلوب ونفو�ص الطلبة

ح�رضه  الذي  اللقاء  خالل  اجلانبان   وناق�ش 

التي  اجلامعة  اإن�شاء  اآلية  اجلامعة  رئي�ش  ن��واب 

ك��وادر  وت��دري��ب  اإع���داد  اهتمامها  حم��ور  �شيكون 

ردين الذي  متخ�ش�شة لإجناح الربنامج النووي الأ

ال�شلمية بالتعاون مع هيئة  غرا�ش  �شي�شتخدم لالأ

ردنية. الطاقة النووية الأ

اجلامعة – ركز لقاء رئي�ش اجلامعة الدكتور 

ال�رضق  ملنطقة  قليمي  الإ املدير  مع  الكركي  خالد 

ال�����ش��وؤون  اأف��ري��ق��ي��ا يف وزارة  و���ش��م��ال  و����ش���ط  الأ

اإمكانية  ب���اويل«  »باتري�ش  الفرن�شية  اخلارجية 

ت�شمل  تقنية  اأردن��ي��ة-ف��رن�����ش��ي��ة  ج��ام��ع��ة  اإن�����ش��اء 

تخ�ش�شات علمية تطبيقية.

اجلامعة - حيا طلبة اجلامعة باعتزاز واإجالل 

ردنية  الأ امل�شلحة  القوات  �شهداء  موؤثر  م�شهد  يف 

ن�شاين  الإ بالواجب  قيامهم  اأثناء  ا�شت�شهدوا  الذين 

يف هايتي.

ول يف  الأ وانطلقت يف احلادي ع�رض من ت�رضين 

احلرم اجلامعي م�شرية نظمها احتاد طلبة اجلامعة 

�شارك فيها جموع الطلبة يف ال�شاحة اخلارجية ملبنى 

اإدارة اجلامعة األقى خاللها رئي�ش اجلامعة  الدكتور 

واملوا�شاة  التعازي  فيها  قدم  كلمة  الكركي  خالد 

امللك  ردنية  الأ امل�شلحة  للقوات  على  الأ القائد  جلاللة 

ردنيني بهذا امل�شاب اجللل.  عبدا هلل الثاين والأ

اجلامعة - عرب طلبة اجلامعة عن اعتزازهم 

باملواقف القومية جلاللة امللك عبداهلل الثاين جتاه 

ال�شالم  جتاه  ردين  الأ الدور  اأن  موؤكدين  القد�ش 

العادل وال�شامل ينطلق من امل�شوؤولية التاريخية 

ردنية يف القد�ش ال�رضيف . للدولة الأ

اجلامعة  طلبة  احتاد  اأ�شدره  بيان  يف   وجاء 

اأن  اجل���اري  ول  الأ ت�رضين  م��ن  ع�رض  ال��ث��اين  يف 

خرية ل�شحيفة هاآرت�ش  ت�رضيحات جاللة امللك الأ

فيه  حت��اول  ال��ذي  الوقت  يف  ج��اءت  الإ�رضائيلية 

ردنيـــــة« »الأ طلبـــــة  اإحتـــــاد 

يثمن مواقف امللك جتاه القد�ض والق�سية الفل�سطينية

...تتمة �ص6
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تخريج اأفواج جديدة من طلبة الدبلوم العايل

 يف تكنولوجيا املعلومات

ال�شاد�ش  يف  اجلامعة  يف  احتفل   - اجلامعة 

من  ال��ث��ال��ث  ال��ف��وج  بتخريج  ول  الأ ت�����رضي��ن  م��ن 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  ال��ع��ايل  ال��دب��ل��وم  طلبة 

طلبة  من  الثاين  والفوج  الرتبية  يف  والت�شالت 

لكرتونية  الإ احلكومة  يف  املهني  الدبلوم  برنامج 

ول من طلبة الدبلوم العام يف تكنولوجيا  والفوج الأ

املعلومات يف الرتبية.

مع  بالتعاون  ال��ربام��ج  ه��ذه  اجلامعة  وتنفذ 

العربية  واملجموعة  م��ري��ك��ي��ة  الأ اأوه��اي��و  جامعة 

اململكة  يف  الفي�شل  والتدريب/اأكادميية  للتعليم 

العربية ال�شعودية.

�شياء  الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  نائب  واألقى 

اأ�شار  اجلامعة  رئي�ش  عن  نيابة  كلمة  عرفة  الدين 

رائ���دة يف جم��الت  ب��رام��ج  اإق��ام��ة  اأهمية  اإىل  فيها 

تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع جامعة اأوهايو 

لتواكب  حمتواها  وتطوير  الفي�شل  واأك��ادمي��ي��ة 

الوطنية  �شعدة  الأ كافة  على  احلديثة  امل�شتجدات 

قليمية والدولية. والإ

واأ�شاف اأن هذه الربامج جاءت ان�شجامًا مع 

روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين وا�شتجابة حلر�ش 

وتنمية  الب�رضية  ب��امل��وارد  الهتمام  على  جاللته 

قادرة  وموؤهلة  مدربة  لت�شبح  ورعايتها  قدراتها 

على مواجهة حتديات امل�شتقبل.

اأوه��اي��و  رئي�ش جامعة  ن��ائ��ب  م��ن  ك��ل  وث��م��ن 

التنفيذي  والرئي�ش  �شو�شتاك«  »ت��وم  ال��دك��ت��ور 

للمجموعة العربية للتعليم والتدريب الدكتور اأحمد 

ردنية  مكانيات التي وفرتها اجلامعة الأ الطويل الإ

�شد  على  تعمل  التي  الربامج  هذه  تدري�ش  لإجناح 

ردن واملنطقة العربية من املوؤهلني يف  احتياجات الأ

تخ�ش�شات مهمة يف تكنولوجيا املعلومات.

ردن يف اإقامة البنى التحتية  واأ�شادا باهتمام الأ

حقول  تطوير  يف  ت�شهم  التي  املعلومات  نظمة  لأ

تتعلق بقطاع  التي  تلك  تنموية خمتلفة خ�شو�شًا 

اأ�شا�شية من مرتكزات  التعليم الذي يعترب ركيزة 

التنمية الوطنية.

ردين واعد يف املنطقة يف  واأكدا اأن امل�شتقبل الأ

بنه�شة  يب�رض  مما  التكنولوجي  باملكون  الهتمام 

حقيقية يف تكنولوجيا املعلومات.

الفي�شل  ك��ادمي��ي��ة  لأ التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 

برامج  اإن  ال�����رضاي��رة  با�شم  ال��دك��ت��ور  ع��م��ان  يف 

والت�����ش��الت  ال��رتب��ي��ة  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

يف  مهاراتهم  وتطوير  املعلمني  تاأهيل  اإىل  تهدف 

على  يركز  لكرتونية  الإ احلكومة  برنامج  اأن  حني 

ا�شتخدام التكنولوجيا يف زيادة التعاون والتن�شيق 

املعلومات  ل��ت��وف��ري  احل��ك��وم��ي��ة  ؤ���ش�����ش��ات  امل��و ب��ني 

واخلدمات للمواطنني.

من  وفريدة  رائ��دة  الربامج  هذه  اأن  واأ�شاف 

اأنها  اإىل  لفتًا  و�شط  الأ وال�رضق  ردن  الأ يف  نوعها 

معتمدة من وزارة التعليم العايل وحتظى باهتمام 

بالغ من موؤ�ش�شات دولية وعربية.

وبعد ذلك جرت مرا�شم التخريج حيث �شلم كل 

والدكتور  �شو�شتاك  والدكتور  عرفة  الدكتور  من 

الطويل ال�شهادات للخريجني ومتنوا لهم التوفيق 

والنجاح بهذه املنا�شبة.

ح�رض احلفل عميد واأع�شاء الهيئة التدري�شية 

يف كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات 

اأم��ور  واأول��ي��اء  اجلامعة  يف  امل�شوؤولني  من  وع��دد 

اخلريجني.

جانب من حفل التخريج

 اجلامعة - افتتح يف اجلامعة يف احلادي ع�رض 

الت�شكيلية  اللوحات  معر�ش  ول  الأ ت�رضين  من 

الفنية والثقافية يف  الن�شاطات  الذي نظمته دائرة 

عمادة �شوؤون الطلبة.

�سبوع الثقايف والفني للطلبة امل�ستجدين اإفتتاح الأ

فعاليات  �شمن  يقام  ال��ذي  املعر�ش  وافتتح 

رئي�ش  ن��ائ��ب  امل�شتجدين  للطلب������ة  �شب���وع  الأ

دارية واملالية القائم باأعمال  اجلامعة لل�شوؤون الإ

الزعبي  ب�شري  ال��دك��ت��ور  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد 

ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 

العلمية.

واطلع الدكتور الزعبي على حمتويات املعر�ش 

ا�شتخدمت  ت�شكيلية  فنية  لوحة   )35( �شم  الذي 

واملائي  والبا�شتيل  الزيتي  ب��األ��وان  خامات  فيها 

ردنية التي  ن�شان واملكان يف البيئة الأ وج�شدت الإ

لها طابع جمايل متميز.

العربي  اخل��ط  يف  ل��وح��ات  املعر�ش  وت�شمن 

خ�شو�شا امل�شتخدمة على الزجاج واملرايا.

إبداعات الطلبة ودور املر�شم  واأ�شاد الزعبي با

اجلامعي يف دعم احلركة الفنية الت�شكيلية اجلامعية 

موؤكدا دعم اإدارة اجلامعة للمبدعني ال�شبان.

ور�ش  على  والفني  الثقايف  �شبوع  الأ وي�شتمل 

ع��م��ل ل��ل��ر���ش��م ق���رب ب���رج ال�����ش��اع��ة داخ���ل احل��رم 

وحفل  اجلامعي  امل�رضح  لفرقة  وعر�ش  اجلامعي 

فني حتييه فرقة وكورال اجلامعة.

اأ�صبوع ولوحات ثقافية



� �ضاءات اإ

من  ال�شاد�ش  املوافق  الثالثاء  �شبيحة   - اجلامعة 

ول  جتمع �شحفيون تقرر م�شاركتهم يف زيارة  ت�رضين الأ

على  للوقوف  عال  دير  يف  الزراعية  البحوث  حمطة  اإىل 

تفا�شيل احلياة اليومية التي يعي�شها طلبة كلية الزراعة يف 

اجلامعة. يف هذه املحطة يخ�شع الطلبة لفرتة تدريب ملدة 

�شنوف  �شتى  على  خاللها  يتدربون  كامل  درا�شي  ف�شل 

وا�شتيالد  وا�شتحالب  والزراعة  والبذار  الزراعية  لت  الآ

اأيدى  على  واحليواين  الزراعي  نتاج  والإ واملاعز  بقار  الأ

مهند�شني متخ�ش�شني.

ممن  الرابعة  ال�شنة  لطلبة  التدريب  املحطة  وتوفر 

اأنهوا 95 �شاعة معتمدة با�شتثناء طلبة تخ�ش�ش التغذية، 

دورات  تعقد  كما  جامعاتنا،  من  الزراعة  كليات  وطلبة 

للمهند�شني  خمتلفة  مب�شتويات  متخ�ش�شة  تدريبية 

ر�شاد وتعريف  الزراعيني يف القطاعني،ف�شال عن توفري الإ

اجلديدة  �شاليب  والأ بامل�شتجدات  الزراعيني  املر�شدين 

التي يوفرها املعهد.

يقوم  ق�شوى  اأهمية  العلمي  البحث  املحطة  وت��ويل 

يجاد  لإ العليا  الدرا�شات  وطالب  اجلامعة  اأ�شاتذة  عليه 

وتطبيق  ال��زراع��ة  مل�شاكل  التطبيقية  العلمية  احل��ل��ول 

التقنيات احلديثة.

���ش��ب��وع،  ت��ت��وزع امل���واد ال��درا���ش��ي��ة على اأي���ام الأ

وال��ري،  وال��رتب��ة  ال��زراع��ي��ة  لت  ل���الآ كانت خم�ش�شة 

الذي  ف��راج،  م�شطفى  املهند�ش  املحطة  مدير  بح�شب 

بني اأن الطلبة يبداأون دوامهم منذ ال�شاعة 8 �شباحا 

مبحا�رضات ثم تطبيقات عملية حتى ال�شاعة ال�شاد�شة 

ح�شب  ذل��ك  بعد  م��ا  اىل  متتد  وق��د  م�شاء  والن�شف 

مقت�شيات العمل.

 ا�شتقبلت املحطة 83 طالبا وطالبة �شيخ�شعون لكل 

ما يلزم اأن يوؤهلهم لي�شريوا فالحني كاحلرث والبذار 

وحتى  املوا�شي  م��ع  والتعامل  وال��زراع��ة  والتع�شيب 

اأن  يوؤكد  الذي  فراج  يقول  ال�شليم،  الزراعي  التخطيط 

نتاج  بالإ يتعلق  ما  كل  بتعلم  مطالب  الزراعي  املهند�ش 

الزراعي- على �شبيل املثال- التع�شيب واحللب.

نظام يحكم العمل ي�شود جمتمع املحطة نظام يحكم 

�شري العمل فيها نظرا لعدد الطلبة، فالزيارات ممنوعة 

هل، كما اأن اخلروج منها ممنوع على  فيها با�شتثناء الأ

الطلبة حتى لق�شاء م�شرتياتهم ذلك اأنهم ينتخبون اثنني 

عن  ف�شال  البقالة  من  حاجياتهم  توفري  يتوليان  منهم 

امل�رضوبات  لبيع  املخ�ش�ش  )الكانتني(  ي�شبه  ما  توفر 

والوجبات اخلفيفة.

يف  ن��رى  اأن  نتوقع  كنا  اجلينز  يلب�شون  فالحون   

يرتدي  لفالح  عليه من �شورة منطية  اعتدنا  ما  املحطة 

ثوبا و�رضوال ف�شفا�شا وحطة ت�شتعمل لغطاء الراأ�ش، 

لكن فراج الذي كان يف ا�شتقبالنا قلل من حجم توقعاتنا 

والتطبيقات  للتدريب  املخ�ش�شة  ال�شاحة  اىل  وقادنا 

العملية.. حيث قدر لنا اأن نتواجد يف الوقت الذي كان 

فيه الطلبة ي�شتمعون ل�رضح حول قيادة الرتاكتور.

جتمع  جمموعتني،  وعلى  دائرية،  ن�شف  حلقة  يف 

ارت����دى بع�شهم ارواب���ا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

�شاحة  يف  اجلينز  يرتدي  كان  غالبيتهم  اأن  اإل  بي�شاء، 

تبني لنا اأنها ملعب للعب كرة القدم والطائرة يف اأوقات 

فراغهم. ا�شتمعنا اىل �رضح املهند�ش الذي اأح�رض معه 

منوذجا ملحرك الرتاكتور.

 وبلغة ممزوجة بني العربية وا�شتعانة بالجنليزية 

كان ي�شهب يف و�شف طريقة عمله لينتقل بعد ذلك اىل 

موزع احلركة.

بالتطبيق  الطلبة  يبداأ  اأن  التدريب   كان جزًء من 

الدكتور  ح�شب  ول��ك��ن  ال��رتاك��ت��ور،  وق��ي��ادة  العملي 

اجتياز  بعد  اإل  ذل��ك  يكون  ل  قموة،  عي�شى  امل�رضف 

عدد معني من احل�ش�ش، لكن احلما�ش كان حالة عامة 

فتربع طالب وطالبة للتطبيق العملي يف جمموعتني.

وق��ادت  زميلها  على  تفوقت  الطالبة  اأن  امل��ف��اج��اأة 

كان  زم��الئ��ه��ا  م��ن  كغريها  فهي  ب�شال�شة،  ال��رتاك��ت��ور 

الرتاكتور مبثابة �شيء جمهول اإل بال�شم ولكنه �شي�شري 

مبثابة اأمر عادي لهم يف نهاية الف�شل بح�شب فراج.

تدريبهم  ف��رتة  وطيلة  �شابقا  املحطة  طلبة  اجن��ز 

بيتا بال�شتيكيا، ف�شال عن زراعة   45 جتهيز وزراعة 

والفول  البطاطا  بخ�رضاوات  دومن��ا   220 من  اأك��ر 

كما  وغريها،  والرب�شيم  وال��ذرة  والربوكلي  والب�شل 

متكنوا من زراعة اأكر من 145 دومنا بالفاكهة.

اىل  ذل��ك  بعد  انتقلن  وح�شنية  ونفي�شة،  �شحر، 

نتاج احليواين،  مكان اآخر خم�ش�ش للتدريب على الإ

غ��ن��ام  والأ وال�شي�شان  بقار  لالأ حظائر  فيه  تتواجد 

عمل  يف  ال��ط��ل��ب��ة  عليها  ي��ت��درب  وج��ارو���ش��ة  وامل���اع���ز 

خلطات معينة من مواد علفية ت�شم ال�شعري والنخالة 

بقار واملاعز ت�شتخدم  وم�شحوق ال�شمك وحملب اآيل لالأ

لبان لال�شتهالك املحلي يف املحطة على  منتوجاته من الأ

موائد الطلبة يف املطعم.

 250 و  ب��ق��ار  الأ م��ن  راأ���ش��ا   70 املحطة  يف  يتوفر 

غنام واأكر من 500 طري تباع يف النهاية  راأ�شا من الأ

بها من فرتة احل�شانة  العتناء  الطلبة  يتوىل  اأن  بعد 

حتى فق�ش البي�ش. 

ولن املحطة انتاجية ولي�شت فقط للتدريب، يتوىل 

طلبتها ال�رضاف على تربية الطيور حتى تكرب وتباع 

يف ال�شوق املحلي ليعود مردودها الب�شيط على املحطة، 

بال�رضاف  حتظى  التي  ب��ق��ار  الأ تلك  الطلبة  ويرعى 

الكامل منهم جلهة تغذيتها و�شحتها.

بقار حتمل  علمنا، اأثناء ال�رضح، اأن بع�ش تلك الأ

اأ�شماء طلبة ارتبطوا بنوع من العالقة العاطفية معها، 

اأو  نفي�شة  اأو  اأ�شماء مثل �شحر  فاأطلقوا على بع�شها 

وهم  نفو�شهم  على  البهجة  اإدخ��ال  من  كنوع  ح�شنية 

الذين ل يخفون �شعوبة التجربة عليهم.

 غالبية الطلبة الذين تواجدوا يف املحطة قدموا من 

يف  م��ر  الأ تقبل  يف  �شعوبة  يواجهون  جعلهم  ما  عمان 

البداية، يقول فراج.

ولعل اأ�شعب ما واجهوه درجة احلرارة املرتفعة 

ول مرة. وكرة احل�رضات التي يرونها لأ

 -العودة اىل عمان- وبداأنا يف مللمة بع�شنا واأنف�شنا 

بعد ان اده�شنا حجم الجناز يف املحطة ب�شواعد �شبابها 

ب�شيطة  كانت  التي  توقعاتنا  غ��ريوا  فقد  هناك  الفالحني 

ف�شارت كبرية بحجم هذا امل�رضوع الوطني. 

طلبة »الزراعة« يبداأون مرتددين وينتهون
ر�ض  مب�ساعر حت�سم ل�سالح الأ

الزراعة تخ�ص�ص ل يفرق بني اجلن�صني

نظام يحكم العمل

فالحون يلب�صون اجلينز

�صحر، ونفي�صة، وح�صنية

جتربة جديدة

العودة اإىل عمان
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اجلامعة  رئي�ش  م�شت�شار  اأك��د   - اجلامعة 

يف  املعلم  اأهمية ودور  ديراين  عيد  الدكتور حممد 

التي  النموذجية  املدر�شة  واأه��داف  روؤي��ة  حتقيق 

اأه��داف اجلامعة يف تطوير  اإحدى  لتكون  اأ�ش�شت 

يحظى  ال���ذي  ال��ع��ام  للتعليم  التدري�ش  اأ�شاليب 

واإح��داث  قدمًا  القطاع  هذا  لدفع  ملكي  باهتمام 

ردين. نقلة نوعية للتعليم الذي يخدم امل�شتقبل الأ

واأ�شار خالل لقائه اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 

املدر�شة بح�شور مدير عام املدار�ش يحيى ال�شمور 

العملية  الرتبية  م��درب��ي  م��ع  التعاون  ����رضورة  اإىل 

خرباتهم  م��ن  لال�شتفادة  الرتبوية  العلوم  كلية  يف 

يف  والن��خ��راط  والتعليم  الرتبية  حقل  يف  الطويلة 

امل�شتجدات  تتناول  التي  التدريبية  الدورات  برامج 

قليمية  والإ الوطنية  �شعدة  الأ جميع  على  الرتبوية 

والعاملية.

تعزيز  على  املعلمني  دي��راين  الدكتور  وح��ث 

الت�����ش��ال وال��ت��وا���ش��ل م��ع اأول��ي��اء اأم���ور الطلبة 

التي  للق�شايا  املنا�شبة  احللول  اإيجاد  يف  للتعاون 

تعرت�ش م�شرية املدر�شة وتبادل الراأي وامل�شورة 

حول اأ�شاليب التدري�ش املتقدمة.

ودعا الدكتور ديراين املعلمني اإىل ايالء الطالب 

لعملية  اأ�شا�شيًا  حمورًا  باعتباره  اأهمية  املدر�شي 

الرتبية والتعليم من خالل الرتكيز على الن�شاطات 

موؤكدًا  والريا�شية  والفنية  والجتماعية  الثقافية 

دعم اإدارة اجلامعة لكافة الن�شاطات التي تقدمها 

املدر�شة لطلبتها.

ج������راءات  ب����دوره ا���ش��ت��ع��ر���ش ال�����ش��م��ور الإ

العام  بدء  املدار�ش مبنا�شبة  اإدارة  اتخذتها  التي 

حت�شني  يف  الهتمام  خ�شو�شًا  اجلديد  الدرا�شي 

عداد  مكانيات الالزمة لإ مرافق املدر�شة وتوفري الإ

برامج تربوية ون�شاطات هادفة.

وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ح���وار م��ف��ت��وح ت��ن��اول 

اجلوانب التي تتعلق مب�شرية املدر�شة وامل�شكالت 

التي تواجهها وطرق التغلب عليها.

من  تعترب  النموذجية  املدر�شة  اأن  اإىل  ي�شار 

املدار�ش الريادية التي اأن�شئت يف احلرم اجلامعي 

مع  تن�شجم  مهمة  ملرحلة  لتاأ�شي�ش   1982 ع��ام 

متطلبات تطوير التعليم اخلا�ش وخدمة املجتمع 

املحيط باجلامعة.

الرئيـــــــ�ض م�ست�ســــار 

 يحث اأولياء اأمور الطلبة على التوا�سل

�ضاءات اإ

يف  للجامعة  التنفيذي  املدير  قال   - اجلامعة 

العقبة الدكتور اأحمد اأبو هالل اإن اإن�شاء اجلامعة 

امللك  جاللة  لروؤية  ا�شتجابة  جاء  املدينة  هذه  يف 

البناء  ا�شتكمال  على  يحر�ش  الذي  الثاين  عبداهلل 

التنفيذي  املدير 

يلتقي  ردنية«العقبة  »لأ

الطلبة اجلدد

م�شتويات  اإىل  حتتاج  كونها  للمدينة  احلديث 

تعليمية متقدمة. 

طلبة  من  ول  الأ الفوج  لقائه  خالل   واأ�شاف 

القائمني  اأن  كلياتها  يف  قبولهم  الذين مت  اجلامعة 

منذ  بالنهار  الليل  وا�شلوا  اجلامعة  اإدارة  على 

حوايل خم�شة ا�شهر لإخراج هذا امل�رضوع اإىل حيز 

الوجود ويف فرتة قيا�شية. 

 ودعا اأبو هالل الطلبة اإىل مواجهة التحديات 

وحتمل اأعباء املرحلة احلالية م�شريًا اإىل اأن كوادر 

لتوفري  العقبات  كافة  اإزالة  على  تعمل  اجلامعة 

اخلدمات ال�رضورية للطلبة. 

 وهناأ الطلبة مبنا�شبة قبولهم يف اجلامعة داعيًا 

م�شتويات  على  للح�شول  جهودهم  م�شاعفة  اإىل 

علمية متقدمة. 

مع  ا�شتقبلت  العقبة  يف  اجلامعة  كليات  اأن  اإىل  ي�شار 

وطالبة  طالب   )300( حوايل  اجلديد  اجلامعي  العام  بدء 

للدرا�شة يف )12( تخ�ش�شًا، يف حني اأجنزت اجلامعة قاعات 

للدرا�شة واأماكن للخدمات الطالبية ب�رضعة قيا�شية. 

مبنى املدر�صة النموذجية

عــــالم والعالقــــــات العامـــــة اإذاعـــة اجلامعـــــة اإىل دائـــرة الإ   

قريبــــًا  الر�سمــــــي  وبثهـــــا 
اجلامعة - قرر رئي�ش اجلامعة الدكتور 

ل��دائ��رة  اجلامعة  اإذاع���ة  �شم  الكركي  خ��ال��د 

بثها  �شتبداأ  التي  العامة  والعالقات  ع��الم  الإ

الر�شمي على املوجه 9 ، 94 قريبًا.

 ووجه الدكتور الكركي الدعوة يف تعميم 

ول اجلاري  اأ�شدره يف الرابع من ت�رضين الأ

�رضة اجلامعية للم�شاركة  اإىل �شائر اأع�شاء الأ

والتحليل  وال��ت��ق��دمي  ع����داد  الإ يف  وامل�شاهمة 

ذاعة التي تتناول ال�شوؤون الثقافية  لربامج الإ

والفكرية  والقت�شادية والجتماعية والفنية 

التي  املو�شوعات  من  وغريها   والريا�شية 

تركز على الن�شاط الطالبي وال�شبابي.

ذاعة �شرتكز على بث برامج  واأ�شاف اأن الإ

ت�شهم يف النه�شة التعليمية والتنمية الثقافية 

الذين  كادمييني والباحثني  والتوا�شل مع الأ

للق�شايا  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  ع��ل��ى   ق���درة  لديهم 

التي تعرت�ش امل�شرية اإ�شافة اإىل ن�رض الوعي 

والجتماعية  الطبية  احل��ق��ول  يف  ر���ش��اد  والإ

والزراعية وغريها من امليادين التنموية. 

العامة  وال��ع��الق��ات  ع���الم  الإ مدير   واأكد 

ع��الم��ي  الإ اخل��ط��اب  اأن  ف��ري��ج  ك��م��ال  ال�شيد 

ذاعة ور�شالتها �شت�شع يف �شلم اأولوياتها  لالإ

اجلامعة  طلبة  من  واملبدعني  ب���داع  الإ رعاية 

واملتفوقني علميًا واإيالء احلوارات اجلامعية 

اإر����ش���اء ق��واع��د العمل  ���ش��ه��ام يف  ل��الإ اأه��م��ي��ة 

الدميقراطي يف اجلامعة.

ذاع��ة  الإ اإن  قال فريج  ال�شدد،    ويف هذا 

�شتكون  اجلامعي  احل��رم  يف  تاأ�ش�شت  التي 

امل�شتقبل  م��ه��م��ة  خل��دم��ة  اإع��الم��ي��ة  و���ش��ي��ل��ة 

ردين خ�شو�شًا واأن اجلامعة لديها تراكم  الأ

واملعرفة  والبحثية  العلمية  الإجن����ازات  يف 

ن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات  الإ

التنموية.
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وخمت�شون  خ����رباء  ���ش��ارك   - اجلامعة 

ردن واأملانيا يف اأعمال ور�شة  واأكادمييون من الأ

يف  داب  الآ كلية  نظمتها  ال��ت��ي  اخلا�شة  العمل 

ردن. اجلامعة حول املياه يف الأ

ملانية   وعر�ش فريق من جامعة هايدلربغ الأ

خالل الور�شة التي افتتحها عميد الكلية الدكتور 

بحاث من املقرر  �شالمة النعيمات جمموعة من الأ

ان ينفذوها يف ال�شنوات القادمة يف اململكة.

�شتاذ يف ق�شم   وقال الدكتور ن�شيم برهم الأ

ملاين ا�شتعر�ش م�شكلة  اجلغرافيا اإن اجلانب الأ

اأبعادها  م��ن  ردن��ي��ة  الأ اجل��اف��ة  املناطق  يف  امل��ي��اه 

تتعلق  وق�شايا  اجلغرايف  وتوزيعها  الكيميائية 

وال�شتغالل  التغذية  حيث  من  اجلوفية  باملياه 

ب��ع��اد  والأ امل�شتحاثة  املياه  عمر  وتقدير  م��ن  الآ

القانونية ل�شتغاللها.

اجل��ان��ب  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  مت  اأن����ه   واأ�شاف 

الفريق  ا�شتعر�ش  حيث  للمياه  ق��ت�����ش��ادي  الإ

جمهورية  يف  اأجراها  م�شابهة  درا�شات  مل��اين  الأ

م�رض العربية.

ا�شتمرت  التي  الور�شة  اأعمال  يف   و�شارك 

امل��ي��اه  امل�����ش��وؤول��ني يف وزارة  ع���دد م��ن  ي��وم��ني 

امل�شادر  ردن و�شلطة  الأ والري و�شلطة وادي 

واجلامعة  امللكية  العلمية  واجلمعية  الطبيعية 

ردنية. الأ

خرباء املان يعر�سون مل�ساريعهم يف اململكة

وفود

اأعمال  يف  امل�شاركون  زار   - اجلامعة 

نظمته  الذي  القد�ش«  حول  ال��دويل  »املوؤمتر 

وزارة الثقافة يف اإطار احتفالية اململكة بالقد�ش 

عا�شمة للثقافة العربية لعام 2009.

داب الدكتور �شالمة  ورحب عميد كلية الآ

الدول  من  ومفكريها  مة  الأ بعلماء  النعيمات 

مبوا�شيع  م�����ش��ي��دًا  ���ش��الم��ي��ة  والإ ال��ع��رب��ي��ة 

الدولـــــــي  املوؤمتــــــر  اأعمـــــال  يف  امل�ساركـــــون 

ردنيــة« حـول القـد�ض يـزورون »الأ

املوؤمتر الذي �شلط ال�شوء على مكانة املدينة 

�شالمي. املقد�شة يف العاملني العربي والإ

ردن  الأ ����ش���ي���وف  م����ن  ع�����دد  واأع��������رب 

بزيارة  �شعادتهم  عن  املوؤمتر  يف  امل�شاركني 

املنتديات  دعم  يف  بدورها  م�شيدين  اجلامعة 

ال�شاحتني  على  تقام  التي  والثقافية  العلمية 

املحلية والعربية.

العليا  ال��درا���ش��ات  كلية  ح�شت   – اجلامعة 

يف اجل��ام��ع��ة ط��ل��ب��ة امل��اج�����ش��ت��ري وال���دك���ت���وراه يف 

اجلامعات على امل�شاركة يف فعاليات املوؤمتر الثاين 

لبحوث الر�شائل اجلامعية الذي �شيعقد يف رحاب 

اجلامعة خالل الفرتة ما بني 27-29 ت�رضين اأول 

اجلاري.

ووجهت عميدة الكلية الدكتورة منى احلديدي 

اجلامعات  يف  العليا  الدرا�شات  طلبة  اإىل  الدعوة 

للم�شاركة يف املوؤمتر.

ينعقد  املوؤمتر  اإن  احلديدي  الدكتورة  وقالت 

ان�شجاما مع ر�شالة اجلامعة واأهدافها يف الهتمام 

للباحثني  امل��الئ��م  امل��ن��اخ  وتهيئة  العلمي  بالبحث 

تخدم  التي  العلمية  البحوث  ج��راء  لإ والدار�شني 

ميادين التنمية الوطنية ال�شاملة.

على  ال�����ش��وء  احل��دي��دي  ال��دك��ت��ورة  و�شلطت 

اأه�����داف امل���وؤمت���ر وم��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل بني 

نحو  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  وت��وج��ي��ه  الباحثني 

التنمية ال�شاملة يف الوطن العربي واإتاحة الفر�شة 

لتحقيق التن�شيق بينهما ودعم ال�شلة بني القطاعني 

العام واخلا�ش وتوثيق اأوجه التعاون مع الدول 

�شالمية. العربية والإ

مو�شوعات  �شيناق�ش  امل��وؤمت��ر  ان  وا�شافت 

والجتماعية  ن�شانية  الإ والعلوم  داب  الآ ت�شمل 

العلوم  اإىل  اإ�شافة  والرتبوية  داري���ة  الإ والعلوم 

الطبية والهند�شية والزراعية وال�شيدلنية و�شائر 

ن�شانية. فروع املعرفة الإ

العليــا الدرا�ســـات  طلبـــــة 

للم�ساركـــــة مدعـــوون 

يف موؤمتــر دويل لبحــوث

اجلامعيـــة الر�سائـــــل 

الدكتورة منى احلديدي

تبادل وجهات النظر ل�صالح الوطن

ترحيب بامل�صاركني



� تتمات

–فرن�شية بحث اإن�شاء جامعة اأردنية 
غرا�ض الربنامج النووي ال�سلمي لأ ت�شتذكـر  طالبيــة  م�شيــرة 

امل�سلحة القوات  �سهـداء 

يف هايتي

ال�����ش��ه��داء  دم  اأن  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

مة من  ردنيني ل يزال ي�شيء الكثري من اأمكنة الأ الأ

اليمن اإىل اجلولن اإىل القد�ش ال�رضيف م�شريًا اإىل 

وهيبة  وطنهم  �شمعة  جل  لأ نا�شلوا  ردنيني  الأ اأن 

جلها. جي�شهم وعن الر�شالة التي نذر الوطن لأ

ردن��ي��ني  الأ وف��اء  الكركي  الدكتور  وا�شتذكر 

طلبة  وحيا  عليها  وال�شيادة  ومعركتها  للقد�ش 

جتاه  النبيلة  ووقفتهم  املبادرة  هذه  على  اجلامعة 

ردنية.  اإخوانهم منت�شبي القوات امل�شلحة الأ

اأبو  منر  اجلامعة  طلبة  احت��اد  رئي�ش  واأل��ق��ى 

فيها  اأ���ش��اد  اجلامعة  طلبة  ع��ن  نيابة  كلمة  رم��ان 

يف  ال��ع��رب��ي  اجلي�ش  �شطرها  ال��ت��ي  بالت�شحيات 

مة م�شريا اإىل مكانة القوات  الدفاع عن ق�شايا الأ

ردنية عربيًا ودوليا وجهودها يف قوات  امل�شلحة الأ

مم املتحدة يف �شبيل احالل  حفظ ال�شالم التابعة  لالأ

ال�شالم العاملي. 

وقراأ الدكتور الكركي واحل�شور الفاحتة على 

ان  وج��ل  عز  امل��وىل  ودع��وا  الوطن  �شهداء  اأرواح 

ردنيني  يتغمدهم بوا�شع رحمته ويلهم ذويهم والأ

جميل ال�شرب وال�شلوان.

الفرن�شي  للم�شوؤول  الكركي  الدكتور  وقدم 

�رضحًا حول م�شرية اجلامعة واهتمامها با�شتحداث 

تخ�ش�شات جديدة خ�شو�شًا مركز تدريب الطاقة 

ردنية  النووية وكلية العلوم البحرية يف اجلامعة الأ

يف العقبة.

القائم  التعاون  اإىل  الكركي  الدكتور  واأ�شار 

ترتبط  التي  الفرن�شية  واجلامعات  اجلامعة  بني 

بتدري�ش  اجلامعة  واهتمام  تفاهم  مبذكرات  معها 

لدرا�شة  فرن�شيني  طلبة  وا�شتقبال  الفرن�شية  اللغة 

اللغة العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها.

 بدوره �شدد »باويل« على اهتمام جامعات بالده 

ردنية م�شيدًا بدورها  تعزيز التعاون مع اجلامعة الأ

ردنية الفرن�شية التي  يف تعزيز عالقات ال�شداقة الأ

�شهدت منوًا م�شطردًا يف جميع املجالت.

وح�رض اللقاء الذي عقد يف مكتب الرئي�ش مدير 

مكتب ال�شوؤون القانونية الدكتور اإبراهيم اجلازي 

ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي.

بقبول  الكركي  الدكتور  ثانية رحب  ناحية  من 

العليا  الدرا�شات  برامج  يف  للدرا�شة  مينيني  طلبة 

وتكنولوجيا  الرتبوية  العلوم  تخ�ش�شات  يف 

املعلومات.

ت�رضين  من  ال�شاد�ش  يف  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

ول  امل�شت�شار الثقايف اليمني يف عمان عبد الكرمي  الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  نائب  بح�شور  الورايف 

ب�شري الزعبي.

العالقات  ا�شتعرا�ش  اللقاء  خالل  وجرى 

اليمنية  ونظرياتها  اجلامعة  بني  القائمة  العلمية 

وبحث اإمكانية اإبرام مذكرات تعاون تتناول تبادل 

علمية  ودرا�شات  وباحثني   تدري�ش  هيئة  اأع�شاء 

م�شرتكة.

تعزيز  على  بالده  حر�ش  الورايف  اأكد   بدوره 

ردنية« ملا حققته من تراكم  التعاون العلمي مع »الأ

اجلامعات  بني  الطيبة  ول�شمعتها  الجنازات  يف 

العربية والعاملية. 

يف ال�شياق ذاته، بحث الدكتور الكركي خالل 

رئي�ص اجلامعة م�صتقباًل الوفد الفرن�صي

الواقع  م��ر  الأ �شيا�شة  فر�ش  الإحتالل  �شلطات 

مفاو�شات  من  واإخراجها  املقد�شة  املدينة  على 

لتوؤكد   ، عليها  ال�شيادة  واإنتزاع  النهائي  احلل 

ال��ع��ادل  ال�����ش��الم  جت��اه  ردين  الأ ال���دور  اأن  على 

وال�شامل ينطلق من امل�شوؤولية التاريخية للدولة 

ردنية يف القد�ش، وهي ت�رضيحات ل تقبل اأي  الأ

تاأويل اأو تف�شري خارج �شياقها املو�شوعي الذي 

جتاه  الها�شميني  م�شوؤولية  من  �رضعيته  يتخذ 

القد�ش ومن حر�شهم عليها يف ظرف �شعب مير 

به امل�رضوع الوطني الفل�شطيني وعملية ال�شالم.

عربت  جاللته  ت�رضيحات  اإن  البيان  وق��ال 

ردين  بحر�ش وحزم �شديدين عن راأي ال�شعب الأ

ب��اأط��ي��اف��ه ك��اف��ة ال���ذي حت��ف��ظ ال��ق��د���ش �شجالت 

وتعظم  اأ���ش��واره��ا  على  اأبنائه  �شهداء  ب��ط��ولت 

وعدم  هويتها  على  احلفاظ  ب�رضورة  اإح�شا�شه 

تعرب عن  الت�رضيحات  واأن   ، اأهلها  تفريغها من 

ال��ع��ادل  ال�شالم  بخيار  ردين  الأ ل��ت��زام  الإ عمق 

بناء  لأ امل�رضوعة  احلقوق  يكفل  ال��ذي  وال�شامل 

ال�شعب الفل�شطيني يف اإقامة دولتهم امل�شتقلة على 

ترابهم الوطني.

جاللة  ت�رضيحات  اأن  اأىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��ار 

امللك عبداهلل الثاين توؤكد اأن امل�شوؤولية يف اإجها�ش 

ال�شالم تتحملها حكومة نتنياهو املتطرفة ، واأن 

احلل ل ميكن اأن يكون اإ�رضائيليا حم�شًا ، واأن 

مر الواقع يف الوقت الذي يغيب  فر�ش �شيا�شة الأ

هتمام العربي عن القد�ش لن مير دون اأن  فيه الإ

ومنبها  وواعيًا  حا�رضًا  ردين  الأ ال�شوت  يكون 

للخطر املحدق.

الطالبية يف اجلامعة  القوى  اأن  البيان  واأكد 

جتاه  امللك  جاللة  ت�رضيحات  اإىل  تنظر  ردنية  الأ

ردنية  م�شار ال�شالم على اأنها تعبري عن الروؤى الأ

دام  م��ا  ق��دم��ًا  مي�شي  ل��ن  ال�شالم  اأن  ت��رى  التي 

التي تريد  نتنياهو  ب��رودة يف ظل حكومة  ي��زداد 

لإ�رضائيل اأن تعي�ش يف»عقلية القلعة«. 

ردنيـــــة« »الأ طلبـــــة  اإحتـــــاد 

يثمن مواقف امللك جتاه القد�ض والق�سية الفل�سطينية



� تتمات

وي�صتقبل امل�صت�صار الثقايف اليمني

�ضاءات اإ

جنبية  الأ اللغات  كلية  عميد  اأك��د   - اجلامعة 

اللغات  اأهمية  اأحمد جمدوبة  الدكتور  اجلامعة  يف 

م�شريًا  وال�شعوب  مم  الأ ب��ني  التقريب  يف  احلية 

جنبيـة لقـاء طالبي يف كلية اللغـات الأ

اللغات  تعليم  دائرة  بتو�شيع  اجلامعة  اهتمام  اإىل 

العاملية.

مت  الذين  اجل��دد  الطلبة  لقائه  خالل  واأ�شاف 

ردن يرتبط  اأن الأ قبولهم يف ق�شم اللغة الفرن�شية 

بعالقات متينة مع دول ناطقة باللغة الفرن�شية ويف 

علمي  تطور  لديها  ال��دول  وه��ذه  فرن�شا  مقدمتها 

واإرث ح�شاري وتاريخي  ما جعل اجلامعة تويل 

اللغة الفرن�شية اهتماما خا�شًا.

تكون  اأن  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�شار 

التدري�شية  الكلية منوذجية يف براجمها وخططها 

والبحثية كونها من الكليات املهمة التي لها دور يف 

انفتاح اجلامعة على اجلامعات العاملية.

وحث الدكتور جمدوبة الطلبة على ال�شتفادة 

تبادل  خالل  من  اجلامعة  يف  وجودهم  فر�شة  من 

ن�شانية والثقافات �شيما واأن اجلامعة  الإ املعارف 

ت�شم طلبة من جن�شيات عاملية.

اخل��ط��ط  ا���ش��ت��ع��را���ش  ف��ي��ه  مت  ح����وار  ودار 

امل�شتقبلية للكلية وروؤيتها يف املحافظة على م�شتوى 

املتفوقني  للطلبة  دعمها  واآل��ي��ات  حققته  ال���ذي 

واملبدعني اأكادمييًا.

اجلامعة - قرر جمل�ش عمداء اجلامعة تعديل 

تعليمات البحث العلمي يف اجلامعة، بحيث ي�رضف 

م�شتقلتان،  هيئتان  درا���ش��ات  جملة  حترير  على 

تعنى  والثانية  ن�شانية  الإ بالبحوث  تعنى  وىل  الأ

بالبحوث العلمية.

العلمي  البحث  عميد  من  منهما  كل  وت�شكل 

الكليات  اأو معهد من  كلية  كل  رئي�شًا، وممثل عن 

اأ�شتاذ  رتبة  م��ن  يكون  اأن  على  املعينة  واملعاهد 

م�شارك فما فوق وت�شتثنى الكليات واملعاهد التي 

اأ�شتاذ  ؤقتًا  مو فيمثلها  الرتبة،  ه��ذه  لديها  لي�ش 

قل ومدة الع�شوية يف الهيئة �شنتان  م�شاعد على الأ

قابلة للتجديد، واأمني �رض.

م�ستقلتـــــــان هيئتـــــــان 

 لتحرير جملة درا�سات

توا�صل الطلبة واملدر�صني

اأبو دلهوم

 مديرًا لدائرة املوارد الب�سرية

اجل��ام��ع��ة - ق���رر رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة 

���ش��ت��اذ  ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��رك��ي تعيني الأ

امل�����ش��ارك يف ك��ل��ي��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

مديرًا  دلهوم  اأب��و  اللطيف  عبد  الدكتور 

لدائرة املوارد الب�رضية.

م�شاعد  عمل  اأن  دلهوم«  ب��و  »لأ و�شبق 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال���ث���اين ل�����ش��وؤون 

املختربات ويحمل درجة الدكتوراه يف علم 

احلا�شوب من جامعة مدريد ال�شبانية. الدكتور عبد اللطيف اأبو دلهوم

ول   الأ ت�رضين  من  ال�شاد�ش  يف  مكتبه  يف  لقائه 

عمان  يف  البولندية  ال�شفارة  يف  الثقايف  امل�شت�شار 

اجلامعات  مع  التعاون  اأوجه  بجكو«  »كرزتوف 

البولندية.

التي  التطورات  الكركي  الدكتور  وعر�ش 

خ�شو�شًا  كلياتها  يف  والتو�شع  اجلامعة  �شهدتها 

واهتمامها  العقبة  مدينة  يف  جديدة  كليات  افتتاح 

بالنفتاح والتوا�شل مع اجلامعات العاملية.

مذكرة  اإبرام  اإمكانية  الطرفان  وا�شتعر�ش 

البولندية  »جاغون«  وجامعة  اجلامعة  بني  تفاهم 

التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  تبادل  على  بنودها  تركز 

والطلبة والبحوث العلمية.
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ترفيعات

دائرة  مدير  النجداوي  ح�شام  ال�شيد  ترفيع  مت 

املوازنة والرقابة يف وحدة ال�شوؤون املالية اإىل 

وىل. الفئة الأ

ترقييات

هيئة  ع�شو  ح�شان  اأبو  فريح  الدكتور  ترقية  مت 

يف  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  الطب  كلية  يف  التدري�س 

جراحة العظام واملفا�شل.

تعيينات

ن�شة اأ�شماء ح�شن قائمًا باأعمال رئي�س  مت تعيني الآ

ديوان وحدة ال�شوؤون املالية.

تعــــــــــاز

وفاء  ال�شيدة   �شقيق  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل 

و�شمر  درا���ش��ات  جملة  �شر  اأمينة  اخلطيب 

اخل��ط��ي��ب م�����ش��رف��ة خم��ت��ر يف ق�����ش��م نظم 

املعلومات .

ينال  الدكتور  والدة  تعاىل  انتقلت اىل رحمة اهلل 

�شتاذ امل�شارك يف كلية الطب . �شفا قوج الأ

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور حممد 

�شتاذ يف كلية الزراعة . �شمري الهباب الأ

الدكتورة خولة  والد  تعاىل   انتقل اىل رحمة اهلل 

داب . ال�شعايدة يف ق�شم علم نف�س/كلية الآ

الدكتور  �شقيقة  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقلت 

الكيمياء  ق�شم  رئي�س  مبارك  �شليمان  حممد 

يف كلية العلوم .

ح�شني  الدكتور  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل 

�شتاذ بق�شم العلوم احلياتية  اأحمد م�شعود الأ

بكلية العلوم .

حممد  ال�شيد   والد  تعاىل   اهلل  رحمة  اىل  انتقل 

كلية  ت�شجيل  �شعبة  رئي�س  اأبو حميدان  احمد 

ال�شريعة واحلقوق/وحدة القبول والت�شجيل.

تهــــاين 

اأقيم حفل زفاف ال�شيد واكد الوريكات املوظف يف 

دائرة الإعالم والعالقات العامة.

الوريكات املوظف  ال�شيد ماجد  اأقيم حفل زفاف 

يف مركز تنمية القوى الب�شرية.

دائرة  يف  املوظف  الغوامنة  م�شعل  ال�شيد  رزق 

اأ�شماها  مبولودة  العامة  والعالقات  الإعالم 

»فاطمة«.

املعهد  يف  املوظف  نوفل  را�شد  اأحمد  ال�شيد  رزق 

الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

مبولودة اأ�شماها »كندة«.

وحدة  يف  املوظفة  عرج  الأ اآيات  ال�شيدة  رزقت 

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

اجتماعيات ،،،

اجلامعة  احتفالت  اإطار  يف   - اجلامعة 

الفنية  الن�شاطات  دائرة  نظمت  اجلدد  بالطلبة 

الطلبة ور�شة عمل  �شوؤون  والثقافية يف عمادة 

اجلامعة  و�شوارع  اأروقة  يف  احلر  للر�شم 

واأم�شية �شعرية �شارك فيها �شبعة من �شعراء 

اجلامعة املبدعني.

فيها حوايل  �شارك  التي  الور�شة   وتهدف 

الطلبة  اطالع  اىل  وطالبة   طالب  اآلف  ثالثة 

يف  اجلامعي  املر�شم  ا�شهامات  على  اجلدد 

هواية  ميتلكون  ممن  املبدعني  الطلبة  رعاية 

امل�رضفني  من  عددًا  املر�شم  يوفر  الر�شم حيث 

الراغبني  الطلبة  لت�شجيع  التقنية  مكانيات  والإ

يف ممار�شة هذه الهواية وتنميتها لديهم.

م�شية ال�شعرية   وقدم �شعراء اجلامعة يف الأ

تتغنى  اإبداعية  بطريقة  ق�شائدهم  من  مناذج 

بالوطن واجلامعة.

امل�ساركات يف م�سرية ن�ساء من اجل ال�سالم يزرن 

ردنية« »الأ

�ضاءات اإ

اجلامعة - ا�شتقبلت اجلامعة يف اخلام�ش 

ول اجلاري امل�شاركات يف  ع�رض من ت�رضين الأ

امل�شرية اخلام�شة على الدراجات الهوائية التي 

وت�شم  ال�شالم  اجل  من  ن�شاء  منظمة  تنظمها 

وترتاوح  عامليا  بلدا   )  22( من  �شيدة   )250(

وانطلقت  عاما.   )74-18( بني  ما  اأعمارهن 

يف  بريوت  اللبنانية  العا�شمة  من  امل�شرية 

الثامن من ال�شهر اجلاري وزارت �شوريا ومن 

اأن تزور فل�شطني يف وقت لحق بهدف  املقرر 

الدول  الن�شاء يف هذه  لقاء اكرب عدد ممكن من 

وتنظيم حوارات معمقة لق�شية احالل ال�شالم 

العادل وال�شامل يف املنطقة العربية.

الريا�شية  الرتبية  كلية  عميدة  واثنت 

امل�شاركات  لقائها  اأديب خالل  �شهى  الدكتورة 

يف امل�شرية مندوبة عن رئي�ش اجلامعة الدكتور 

واهتمامهن  املبادرة  هذه  على  الكركي  خالد 

اأهمية  حول  وحتدثت  العاملي.  ال�شلم  بق�شايا 

جيال  لالأ ال�شالم  ل�شنع  الدول  جهود  تكاتف 

ونبذ التع�شب والتطرف وخلق اأجواء لإحداث 

تنمية اإن�شانية �شاملة.

 ولفت عميد كلية الدرا�شات الدولية الدكتور 

عبد اهلل نقر�ش اىل الدور الذي يقوم جاللة امللك 

من يف ال�رضق  عبد اهلل الثاين لإحالل ال�شالم والأ

ال�رضاع  بوؤر  اأهم  من  اأن  واأ�شاف  و�شط.  الأ

الإ�رضائيلي  العربي  ال�رضاع  ق�شية  العامل  يف 

ردن للجهود الدولية لإحالل  م�شريا اإىل دعم الأ

ال�شالم العاملي. وقدمت فرقة وكورال اجلامعة 

فقرات فنية ا�شتملت على تقدمي اأغاين م�شتوحاة 

�شيل. ردين والعربي الأ من الرتاث الأ

من  اأردين  فريق  امل�شرية  يف  وي�شارك 

النا�شطات يف م�شابقات حملية وعربية ودولية 

يف ركوب الدراجات الهوائية.
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