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�أع��م��ااًل  �جلامعة  �أوق��ف��ت  اجلامعة- 

الهند�سة  كلية  ح��دي��ق��ة  يف  اإن�����س��ائ��ي��ة 

العثور على معامل  بعد  والتكنولوجيا 

ثري "تل �سريان" يف نف�س  من املوقع الأ

عليه  احلديقة  قامة  لإ امل�سمم  املوقع 

 1972 ع��ام  ق��د اكت�سف  ك��ان  وال���ذي 

ثار .  اأثناء تدريب طلبة ق�سم الآ

خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وك��ان 

الكركي قد كلف كاًل من عميدي معهد 

املكتب  ومدير  الهند�سة  وكلية  ث��ار  الآ

ت�سور  لتقدمي  اجلامعة  يف  الهند�سي 

تاأهيل  اإع����ادة  ح���ول 

ك�سوفات اأثرية  يف حديقة كلية الهند�سة والتكنولوجيا

..... تتمة �ص 5

نتائج  اجل��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت  اجلامعة- 

م�سابقتها التي نظمتها مبنا�سبة اإعالن 

ال���ق���د����س ع��ا���س��م��ة 

ردنية« متنح  »الأ

ف�سل  جائزة لأ

بحثني عن القد�س

..... تتمة �ص5

ثري الدكتور الكركي يدعو لالهتمام باملوقع الأ

امللكية  رادة  الإ ���س��درت  اجلامعة- 

واأع�س������اء  روؤ���س��اء  بتعيني  ال�سامية 

جم���ال�������س اأم�����ن�����اء ج��ام��ع�����������������������ات، 

ردني�����ة  والأ التطبيقية  البلق�����������������اء 

ؤت������ه وال����ع����ل����وم  وال�������ريم�������وك وم������و

واآل  ردن��ي��������������������ة  الأ والتكنولوجي�����ا 

البي�����������ت والها�سمي���������ة واحل�سني بن 

ملانية  والأ التقنية  والطفيل�����ة  ط�������الل 

ردنية على النحو التايل.  الأ

جامعة البلقاء التطبيقية

رئي�سًا  حممد  ب��ن  غ��ازي  م���ري  الأ �سمو   

زياد  الدكتور  معايل  من  كل  وع�سوية 

قعوار  �سمري  املهند�س  وم��ع��ايل  ف��ري��ز 

الب�سري  الدين  �سالح  الدكتور  ومعايل 

و�سعادة  العثم  اأب��و  فهد  ال�سيد  ومعايل 

����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ق��ط��ام��ني  الأ

����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأن����ور  و����س���ع���ادة الأ

الدكتور  ���س��ت��اذ  الأ و���س��ع��ادة  البطيخي 

�ستاذ الدكتور  راتب العوران و�سعادة الأ

ن��زال  ال�سيد  و���س��ع��ادة  �سالمة  ال��ي��ا���س 

اأبو  خلدون  ال�سيد  و�سعادة  العرموطي 

ال�ساعر  املهند�س طالل  ح�سان و�سعادة 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  والأ

ردنية اجلامعة الأ

رئي�سًا،  ال��ل��وزي  اأحمد  ال�سيد  دول��ة   

عدنان  ال�سيد  معايل  كل من  وع�سوية 

اأب���و ع���وده وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سالح 

الدكتور  ال�ستاذ  وم��ع��ايل  ار���س��ي��دات 

�ستاذ  الأ ومعايل  مام�رس  خري  حممد 

الدكتور كامل حمادين ومعايل الدكتور 

���س��ت��اذ  حم��م��د احل��الي��ق��ة وم���ع���ايل الأ

�ستاذ  الدكتور خالد طوقان و�سعادة الأ

الدكتور يا�رس العدوان و�سعادة ال�سيد 

مروان ب�سناق و�سعادة ال�سيد ع�سام 

عيد  حممد  ال�سيد  و�سعادة  ال�سلفيتي 

منكو  زها  ال�سيدة  و�سعادة  بندقجي 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  والأ

جامعة الريموك

رئي�سًا  ال��رف��اع��ي  زي���د  ال�سيد  دول���ة   

�سليم  ال�سيد  معايل  من  كل  وع�سوية 

مي�سيل  ال��دك��ت��ور  وم���ع���ايل  ال��زع��ب��ي 

مارتو ومعايل الدكتور عادل ال�رسيدة 

الهنداوي  با�سل  ال��دك��ت��ور  وعطوفة 

ال��دك��ت��ور �سلمان  ���س��ت��اذ  الأ و���س��ع��ادة 

�ستاذ الدكتور زياد  البدور و�سعادة الأ

الدكتور  ���س��ت��اذ  الأ و�سعادة  الق�ساه 

���س��ت��اذ  ع���ب���داهلل ع��ب��اب��ن��ه و���س��ع��ادة الأ

ال��دك��ت��ور م��و���س��ى ال��ن��اظ��ر و���س��ع��ادة 

ال�سيد  و�سعادة  الفانك  فهد  الدكتور 

ف��ت��ح��ي احل���م���ود و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور 

الدكتور  �ستاذ  والأ عبيدات  �سليمان 

رئي�س اجلامعة. 

رادة امللكية ال�سامية بتعيني روؤ�ساء واأع�ساء  �سدورالإ

جمال�س اأمناء اجلامعات الر�سمية
ردنية اللوزي رئي�سًا ملجل�س اأمناء اجلامعة الأ

�ستاذ  اأحمد اللوزي دولة الأ



�

بالتعاون مع  اإذاعة اجلامعة  ت�ستعد حمطة  اجلامعة- 

حول  توعوية  برامج  لبث  الكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.  

وقال رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي اإن الربامج 

خالل  من  وقطاعاته  ردين  الأ املجتمع  فئات  ت�ستهدف 

اإبرام مذكرة تعاون توقع بني اجلانبني.

رئي�س  مكتبه  يف   لقائه  خالل  الكركي  الدكتور  وعر�س 

جمل�س مفو�سي الهيئة �سليمان احلافظ جلهود اجلامعة 

يف النفتاح على خمتلف املوؤ�س�سات لال�ستفادة من خربات 

والجتماعية  القت�سادية  خ�سو�سًا  العلمية  اجلامعة 

واملر�سد  القت�سادي  املر�سد  اإن�ساء  اإىل  م�سريًا  منها، 

الجتماعي وتنفيذ م�رسوع "دكتور لكل م�سنع" الذي 

حقق اإجنازات مهمة على امل�ستوى الوطني.

ورحب الدكتور الكركي، خالل اللقاء الذي ح�رسه نائب 

الرئي�س الدكتور ب�سري الزعبي مبد ج�سور التعاون مع 

العلمية  والدرا�سات  البحوث  من  وال�ستفادة  الهيئة 

ا�ستخدامات  تر�سيد  بهدف  الطاقة  مركز  يعدها  التي 

التي  للمهام  احلافظ  عر�س  بدوره  الكهربائية.  الطاقة 

قطاعات  على  الإ�رساف  خ�سو�سًا  الهيئة  بها  ت�سطلع 

التوليد والنقل والتوزيع يف اململكة.

كو�سيلة  اجلامعة  اإذاعة  اإن�ساء  اأهمية  احلافظ  واأكد 

والبحوث  واملعارف  العلوم  ن�رس  يف  مهمة  اإعالمية 

املتخ�س�سة والهتمام بالثقافة الوطنية اجلادة.

وح�رس اللقاء عن الهيئة الدكتور غالب معابرة والدكتور 

كمال الق�ساة وحترير القاق.

ردنية" ت�ساهم يف حملة تر�سيد الطاقة اإذاعة "الأ

م�ؤمترات

رئي�س اجلامعة واحلافظ يبحثان التعاون يف تر�سيد الطاقة

الثاين  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اجلامعة  يف  اختتمت  اجلامعة- 

الدرا�سات  كلية  نظمته  الذي  اجلامعية  الر�سائل  لبحوث 

العليا وعمادة البحث العلمي يف اجلامعة .

واأعلن رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي لدى افتتاحه 

املوؤمتر اأن اجلامعة على و�سك اإطالق "ف�سائية اجلامعة" 

لتكون اأول ف�سائية جامعية اأردنية وو�سيلة اإعالمية مهمة 

�سعدة  الأ كافة  على  للمجتمعات  واملعرفة  العلوم  نقل  يف 

املحلية والعربية والدولية. 

وىل للموؤمتر اأن هذا  واأ�ساف خالل مداخلة له يف اجلل�سة الأ

احلوار الوطني الكبري الذي يدور يف املوؤمتر ل بد اأن ي�سل 

اإىل كافة فئات املجتمع لفتًا اإىل اأهمية اإن�ساء هذه الف�سائية 

لتوؤ�س�س ملرحلة وم�ستقبل واعد من التنمية بكافة اأ�سكالها 

نتاجية.  واأطرها الإ

الذي تقدمه  الدعم  الكركي خالل حديثه  الدكتور  وك�سف 

اجلامعة حلقل البحث العلمي خ�سو�سًا ا�ستئنافها لربامج 

كبريا  عددا  اأوفدت  اجلامعة  اأن  اإىل  اأ�سار  يفاد" حيث  "الإ
من الطلبة جلامعات عاملية منهم )70( طالبة اأردنية. 

ردنية على التعاون يف  وحث الدكتور الكركي اجلامعات الأ

ميادين الدرا�سات العليا والبحث العلمي من خالل الرتكيز 

الوطني  الربنامج  اإىل جناح  الوطنية م�سريًا  الربامج  على 

مع  بالتعاون  اجلامعة  تنفذه  التمري�س" الذي  "دكتوراه 
جامعات اأردنية اأخرى.

كلية  عميدة  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�سة  وقالت 

الدرا�سات العليا الدكتورة منى احلديدي اإن املوؤمتر حقق 

البحوث  ن�رس  على  الباحثني  ت�سجيع  خ�سو�سا  اأهدافه 

الر�سينة يف منهجها وذات الفائدة التطبيقية .

على  ناق�سوا  امل�ساركني  اأن  احلديدي  الدكتورة  واأ�سافت 

نتائج بحوث  تناولت  عمل  ورقة   )116( اأي��ام  ثالثة  مدار 

العلوم الطبية والرتبوية  و درا�سات علمية متخ�س�سة يف 

دارية  ن�سانية والجتماعية والزراعية والهند�سية والإ والإ

وحماور يف الريا�سيات واللغة العربية .

عن  نيابة  عبيدات  هالة  الدكتورة  اأ�سادت  ثانية  جهة  من 

اجلامعة  وفرتها  التي  مكانيات  بالإ املوؤمتر  يف  امل�ساركني 

لإجناح اأعمال املوؤمتر .

وح�رس حفل ختام امل�وؤمتر نائبا رئي�س اجلامعة الدكتور 

�سالح جرار والدكتور ب�سري الزعبي .

كادمييني  و�سارك يف اأعمال املوؤمت���ر عدد من اخل���رباء والأ

واجلزائر  وال�سودان  و�سوريا  وال�سعودية  ال��ع��راق  من 

اإىل   اإ�سافة  وماليزيا  واملغرب  وليبيا  وفل�سطني  وم�رس 

ردن. الأ

خالل املوؤمتر الثاين للر�سائل اجلامعية

ردنية توفد طالبات متميزات جلامعات عريقة الدكتور الكركي: الأ

من حفل افتتاح املوؤمتر

وفـــــــ�د



وفـــــــ�د�

اأكادميية �سويدية 

ردنية تزور الأ

اجلامعة  رئي�س  نائب  التقى  اجلامعة- 

مديرة  مكتبه  يف  ج���رار  ���س��الح  ال��دك��ت��ور 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة يف  م�����رسوع متب�س يف 

بويل  ال��دك��ت��ورة  ال�سويدية  لوند  جامعة 

بيلغرين.

القائم  ح�رسه  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 

ب��اأع��م��ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة 

ومن�سق  الرمياوي  عودة  حممد  الدكتور 

م�رسوع متب�س يف اجلامعة الدكتور حامت 

اخل��م��رة ا���س��ت��ع��را���س م��راح��ل امل�����رسوع 

هامبولدت  جامعة  مب�ساركة  ينفذ  ال��ذي 

ملانية وجامعة احل�سني بن طالل. الأ

مركز  اإن�ساء  اإىل  متب�س  م�رسوع  ويهدف 

يف  ي�ساهم  حيث  اخلا�سة  الرتبية  ل��دع��م 

واإت��اح��ة  اخلا�سة  الرتبية  جم��ال  تطوير 

اخلا�سة  الرتبية  لدعم  وو�سائل  اأدوات 

بني موؤ�س�سات التعليم العايل واملوؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة .

مالئم  جو  خلق  على  امل�رسوع  يعمل  كما 

والتي  والعلمية  النظرية  لتبادل اخلربات 

ت��زي��د م��ن ك��ف��اءة امل��درب��ني يف ه��ذا املجال 

وت�سنع جيال موؤهال من املدربني.

ترحيـــب بالتعـــاون العلمـــي والبحثـــي مــع الت�سيلـــــي

الدكتور الكركي ي�ستقبل ال�سفري الت�سيلي

اجلامعة  رئي�س  التقى  اجلامعة- 

الدكتور خالد الكركي يف مكتبه امللحق 

العمانية يف عمان  ال�سفارة  الثقايف يف 

الدكتور عبد اهلل بن جمعة ال�سق�سي. 

ويذكر اأن ال�سق�سي هو اأحد خريجي 

الرتبوية  العلوم  كلية  من  الدكتوراه 

يف اجلامعة عام 2006م.

وا�ستعر�س الدكتور الكركي م�سرية 

التعاون العلمي والثقايف بني اجلامعة 

�سلطنة  يف  التعليمية  ؤ���س�����س��ات  وامل��و

اجلامعة  اأن  ؤك��دا  م��و ال�سقيقة  ُعمان 

ال�سلطنة  �سهدته  ملا  باعتزاز  تتطلع 

حقيقة  تعليمية  ون��ه�����س��ة  من��و  م��ن 

على  جمالتها  تنعك�س  �سوف  رائ��دة 

م�سرية التعليم يف العامل العربي. 

لل�سيف  الكركي  الدكتور  وع��ر���س 

اجلامعة  �سهدتها  التي  ال��ت��ط��ورات 

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

والبحثية  ال��ت��دري�����س��ي��ة  وب��راجم��ه��ا 

ج��دي��دة  علمية  م��ع��اه��د  وا���س��ت��ح��داث 

العقبة  يف  ردنية  الأ اجلامعة  واإن�ساء 

م���رح���ب���ًا ب��ق��ب��ول ط��ل��ب��ة م���ن ُع��م��ان 

لاللتحاق باجلامعة.

وزي��رة  حت��ي��ات  ال�سيف  نقل  ب���دوره 

لرئ���ي�س  ال��ُع��م��ان��ي��ة  ال��ع��ايل  التعليم 

اجلامع��ة ورغبة بالده بتعزيز التعاون 

من  انطالقًا  الثقايف  والتبادل  العلمي 

بني  القائمة  خ��وي��ة  الأ العالقات  عمق 

القيادتني وال�سعبني ال�سقيقني. 

خريجي  مب�ستوى  ال�سق�سي  واأ�ساد 

���س��ق��اء ال��ُع��م��ان��ي��ني  اجل��ام��ع��ة م��ن الأ

اخل��ربة"  ببيت  اجلامعة  "وا���س��ف��ًا 
منهم  اأع�������داد  ت���ب���وئ  اإىل  م�������س���ريًا 

املتعاقبة  منا�سب عليا يف احلكومات 

يف ال�سلطنة. 

اجلامعة  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�رس 

ال��زع��ب��ي وع���دد من  ال��دك��ت��ور ب�سري 

امل�سوؤولني من كال اجلانبني.

ردنيـة بيـت خبـرة تعليمية م�سوؤول ُعماين: الأ

جانب من اللقاء

خالد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة   رئ��ي�����س  رح���ب  اجلامعة- 

الكركي با�ستقبال وفد اأكادميي ت�سيلي رفيع امل�ستوى 

ردن احل�سارية   لزيارة اجلامعة  والطالع على معامل الأ

واللتقاء بطلبة اجلامعة واأ�ساتذتها.

 جاء ذلك لدى لقائه يف مكتبه ال�سفري الت�سيلي املعتمد 

يف عمان " فرينا ندو فاريال  ".. وا�ستعر�س اجلانبان 

اآفاق  رئي�س اجلامعة  نواب  الذي ح�رسه  اللقاء  خالل 

والنظام  الت�سيلية  واجلامعات  اجلامعة  بني  التعاون 

التعليمي يف كال البلدين وتطلعهما اإىل مزيد من التعاون 

العلمي والبحثي والثقايف �سيما واأن اجلامعة تركز على 

النفتاح على اجلامعات العاملية.

وعالقتها  اجلامعة  م�سرية  الكركي  الدكتور  وعر�س 

باجلامعات العاملية ودورها يف خدمة املجتمعات املحلية 

كلياتها  يف  التو�سع  يف  اإجنازاتها  اإىل  لفتًا  والعربية 

والبحثية.  و التدريبية  التدري�س����ية   وبراجمه������ا 

وثيقة  بعالقات  " ترتبط  ردن��ي��ة  " الأ اأن  اإىل  ي�س��������ار 

بني  موقعة  تفاهم  مذكرة  اإط��ار  يف  ت�سيلي  جامعة  مع 

اجلانبني.



� وفــــــــ�د

كلية  عميد  باأعمال  القائم  اأكد  اجلامعة- 

منار  الدكتورة  اجلامعة  يف  التمري�س 

يف  اجلدد  الطلبة  م�ساركة  اأهمية  النابل�سي 

الن�ساطات  العلمية التي تنظمها الكلية بهدف 

املهارات  واإك�سابهم  باملعلومات  تزويدهم 

التي تتعلق باملهنة موؤكدة اأن مهنة التمري�س 

�سعدة املحلية  يف تطور م�ستمر على جميع الأ

قليمية والدولية. والإ

امل�ستجدين  الطلبة  لقائها  خالل  واأ�سارت 

اإىل  احلايل  اجلامعي  العام  قبولهم  مت  الذين 

اإعداد  اإىل  الرامية  الكلية  واأهداف  فل�سفة 

على  القدرة  لديها  موؤهلة  متري�سية  كوادر 

تعترب  التي  املهنة  وتطوير  والإجناز  العطاء 

من اأعمدة القطاع ال�سحي يف اململكة.

على  الطلبة  النابل�سي  الدكتورة  و�سجعت 

تنظمها  التي  املهنية  الن�ساطات  النخراط يف 

والجتماعية  الثقافية  املجالت  يف  اجلامعة 

طلبة  احتاد  دور  مو�سحة  والريا�سية 

امل�سرية  خلدمة  م�ستقلة  كهيئة  اجلامعة 

الطالبية يف اجلامعة. 

اللقاء  خالل  النابل�سي  الدكتورة  واأجابت 

كادميية  الأ ق�سام  الأ روؤ�ساء  ح�رسه  الذي 

على  الكلية  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

الطلبة احل�سور حول  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة 

وعملية  الدرا�سية  باخلطط  تتعلق  موا�سيع 

الت�سجيل للف�سل الدرا�سي الثاين املقبل.

لقاء امل�ستجدين يف 
»التمري�س«

اجل��ام��ع��ة- اأ����س���اد ط��ل��ب��ة ع��رب 

كليات  يف  ال��درا���س��ون  �ل������)48( 

وم���ع���اه���د اجل���ام���ع���ة ب���امل���واق���ف 

ال��ق��وم��ي��ة جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

امللكية  امل���ك���ارم  مثمنني  ال��ث��اين 

ال��ت��ي ط��ال��ت جمموعة  ال�����س��ام��ي��ة 

الفل�سطينيني  الطلبة  م��ن  كبرية 

باجلامعات  التحاقهم  و�سهلت 

اجلامعة  طليعتها  ويف  ردن��ي��ة  الأ

ردنية. الأ

ل��ق��ائ��ه��م نائب  واأ�����س����اروا خ���الل 

باأعمال  ال��ق��ائ��م  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 

ال��دك��ت��ور  ال��ط��ل��ب��ة  ����س���وؤون  عميد 

الت�سهيالت  اإىل  ال��زع��ب��ي  ب�سري 

ردن��ي��ة  الأ احلكومة  قدمتها  التي 

م����ك����ان����ي����ات ال���ت���ي وف��رت��ه��ا  والإ

متابعة  م��ن  لتمكينهم  اجل��ام��ع��ة 

اأكمل  على  اجلامعية  درا�ستهم 

وجه.

وب����ني ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي خ��الل 

وحدة  مدير  ح�رسه  الذي  اللقاء 

عماد  الدكتور  والت�سجيل  القبول 

���س��الح اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ل��ق��اء ال��ذي 

اجلامعة  اهتمامات  �سمن  يندرج 

ب���احل���وار ال��ب��ن��اء والن��ف��ت��اح مع 

جميع طلبتها م�ستعر�سا م�سرية 

عام  انطالقتها  من  بدءًا  اجلامعة 

1962م وما حققته من اإجنازات 

يف نظامها التعليمي.

ورح������ب ب����اق����رتاح����ات ال��ط��ل��ب��ة 

لتطوير العملية التدري�سية موؤكدًا 

العقبات  حلل  اجلامعة  ا�ستعداد 

خالل  خ�سو�سًا  تواجههم  التي 

ودف��ع  الت�سجيل  عملية  م��راح��ل 

الر�سوم اجلامعية.

الطلبة  م��داخ��الت  ع��ل��ى  واأج����اب 

اجل��وان��ب  خمتلف  تناولت  ال��ت��ي 

دارية  والإ والتدريبية  التدري�سية 

يف اجلامعة.

الدكتور الزعبي متحدثاً اإىل طلبة عرب ال48

وفد �سعودي يطلع على برامج اجلودة يف اجلامعة
اجلامعة- بحث نائب رئي�س اجلامعة 

ال��دك��ت��ور ���س��الح ج���رار خ���الل لقائه 

�سعود  امل��ل��ك  وف���د ج��ام��ع��ة  م��ك��ت��ب��ه  يف 

ال�سعودية الذي �سم عميد كلية الرتبية 

الري�س  ط��ارق  الدكتور  والدرا�سات  

الدكتور  داري���ة  الإ العلوم  كلية  وعميد 

التعاون  تعزيز  �سبل   العامري  اأحمد 

العلمي والبحثي بني اجلامعتني.

اللقاء  خ��الل  ج��رار  الدكتور  وع��ر���س 

العالقات  مكتب  م��دي��ر  ح�����رسه  ال���ذي 

رام��ي علي م�سرية  ال��دك��ت��ور  ال��دول��ي��ة 

اجلامعة وتطلعاتها امل�ستقبلية وعالقتها 

جنبية. باجلامعات العربية والأ

مراحل  على  ال�سيف  ال��وف��د  واأط��ل��ع 

العقبة  يف  ردن���ي���ة  الأ اجل��ام��ع��ة  إن�����س��اء  ا

واه��ت��م��ام��ه��ا ب���ج���ذب ط��ل��ب��ة م���ن دول 

اإىل  م�����س��ريًا  فيها  ل��ل��درا���س��ة  جم����اورة 

اجلامعة  تنفذها  التي  اجل��ودة  برامج 

لتطوير النظام التعليمي فيها.

وال��ت��ق��ى ال��وف��د ال�����س��ي��ف ع��م��ي��د كلية 

عمال الدكتور هاين ال�سمور وعميدة  الأ

ك��ل��ي��ة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��دك��ت��ورة 

عميد  باأعمال  والقائم  احل��دي��دي  منى 

حممد  الدكتور  الرتبوية  العلوم  كلية 

ع����ودة ال���رمي���اوي ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع اإىل 

واخلطط  الربامج  حول  مف�سل  �رسح 

الكليات  ه��ذه  تقدمها  التي  الدرا�سية 

لطلبة اجلامعة والباحثني فيها.

طلبة عرب الـ48 يثمنون املكارم امللكية

كادميي ال�سعودي الدكتور جرار مرحباً بالوفد الأ
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ك�سوفات اأثرية

يف حديقة كلية الهند�سة
حيًا  �ساهدًا  لتكون  القدمية  املعامل  على  للمحافظة  املوقع 

باء  على ح�سارة العمونيني وليتلم�س الطلبة قيم ح�سارة الآ

جداد . والأ

ث�������ار الدكتور لطفي خلي���ل اإىل اأهمي����ة   واأ�سار عميد معهد الآ

ق�������ارورة  اكت�سف������ت  �سريان" حي������ث  "تل  ثري  الأ املوقع 

تعود اإىل الع�رس العموين )القرن 7ق.م( وتعر�س حالي��������ا 

ق���ارورة  وه��ي  القلعة  جبل  يف  ث��ار  ل��الآ ال��وط��ن��ي  املتحف  يف 

نحا�سية عليها ثمانية اأ�سطر من كتابات عمونية هي اأو�سح 

ن ويحمل اأ�سماء ثالثة  واأطول نق�س عموين اكت�سف اإىل الآ

اأجيال من ملوك العمونيني .

م��ن ك�رس  امل��وق��ع على خملفات  ال��ع��ث��ور يف  اأن���ه مت  واأ���س��اف 

موية واململوكية مما  البيزنطية والأ للع�سور  "فخارية" تعود 
يدل على اأن املنطقة كانت ماأهولة خالل فرتات زمنية خمتلفة .

بحث  اأف�سل  م�سابقة  وه��ي  العربية  للثقافة 

عن القد�س ال�رسيف لطلبة اجلامعة ومقدارها 

ميكن  عبارة  اأف�سل  وجائزة  دينار  �سبعمائة 

وقيمتها  املقد�سة  للمدينة  �سعارا  تعتمد  اأن 

عن  ق�سيدة  اأجمل  وجائزة  دينار  خم�سمائة 

ول  القد�س وقيمتها ثالثة اآلف دينار للفائز الأ

للفائز  دينار  واألف  الثاين  للفائز  دينار  واألف 

الثالث.

الكركي  الدكتور خالد  و�سكل رئي�س اجلامعة 

لفح�س  املخت�سني  ك���ادمي���ي���ني  الأ م��ن  جل��ن��ه 

الثالث  امل�سابقات  ه��ذه  يف  امل�ساركة  ع��م��ال  الأ

وتر�سيح الفائزين .

بحث  اأف�سل  ج��ائ��زة  مبنح  اللجنة  واأو���س��ت 

منا�سفة للطالبني حممد عبد الفتاح حليقاوي 

من ق�سم التاريخ عن بحثه "كيمياء الن�رس/

م��ع��امل ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ق��د���س" وال��ط��ال��ب��ة اآلء 

اأي�سا  التاريخ  ق�سم  حممد علي خري�سات من 

عن بحثها املعنون ب" اأحوال مدينة القد�س" 

"اأج��م��ل  ج��ائ��زة  بحجب  اللجنة  اأو���س��ت  كما 

ق�سيدة" واأف�سل عبارة. 

رئي�سا،  الكركي  الدكتور  من  اللجنة  وتكونت 

وع�����س��وي��ة ال��دك��ت��ور ���س��الح ج����رار م��ق��ررا، 

زياد  والدكتور  ال�سعافني،  اإبراهيم  والدكتور 

الزعبي .

 )155( بلغت  امل�ساركات  ع��دد  اأن  اإىل  ي�سار 

ق�سيدة و)98( عبارة و )8( اأبحاث.

ردنية" متنح جائزة "الأ
ف�سل بحثني عن القد�س لأ

تتمـــــــات

رادة امللكية ال�سامية بتعني روؤ�ساء واأع�ساء جمال�س اأمناء اجلامعات �سدورالإ
ردنية اللوزي رئي�سًا ملجل�س اأمناء اجلامعة الأ

جامعة موؤتة

�ستاذ الدكتور   دولة الدكتور معروف البخيت رئي�سًا وع�سوية كل من معايل الأ

م�سلح  الدكتور  �ستاذ  الأ ومعايل  عو�س  م��روان  ال�سيد  ومعايل  م�ساقبه  اأم��ني 

�ستاذ الدكتور حممود  اأبو حمور و�سعادة الأ الطروانه ومعايل الدكتور حممد 

�ستاذ الدكتور كامل ال�سعيد و�سعادة ال�سيد مهدي ال�سيفي  ال�سياب و�سعادة الأ

و�سعادة  مبي�سني  عمار  الدكتور  و�سعادة  الق�سو�س  يو�سف  الدكتور  و�سعادة 

املعايطه  عبداحلميد  حممد  ال�سيد  و�سعادة  املجايل  عبدال�سالم  �سادي  املهند�س 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة. والأ

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 دولة ال�سيد طاهر امل�رسي رئي�سًا وع�سوية كل من معايل الدكتور عارف البطاينة 

�ستاذة الدكتورة اأمل الفرحان ومعايل  ومعايل ال�سيد عبدالرحيم عكور ومعايل الأ

�ستاذ الدكتور غازي بقاعني و�سعادة  ال�سيد حممد يو�سف امللكاوي و�سعادة الأ

�ستاذ الدكتور ها�سم امل�ساعيد و�سعادة  �ستاذ الدكتور طه خمي�س و�سعادة الأ الأ

ال�سيد نائل الكباريتي و�سعادة ال�سيد غ�سان نقل و�سعادة ال�سيد كمال البكري 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  و�سعادة الدكتور قي�س حمافظة والأ

جامعة اآل البيت

عبداهلل  الدكتور  معايل  من  كل  وع�سوية  رئي�سًا  الطراونه  فايز  الدكتور  دولة   

�ستاذ الدكتور حممد ذنيبات ومعايل الدكتور حممد ابو عليم  عويدات ومعايل الأ

املهند�س  الدكتور حمزة حداد ومعايل  العمو�س ومعايل  ب�سام  الدكتور  ومعايل 

�ستاذ  الأ و�سعادة  حما�سنه  ع��ادل  الدكتور  �ستاذ  الأ و�سعادة  احل��ل��واين  ح��امت 

�ستاذ الدكتور جميل ال�سمادي و�سعادة ال�سيد  الدكتور حازم الزبدة و�سعادة الأ

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  اأمين حتاحت و�سعادة الدكتور كليب الفواز والأ

اجلامعة الها�سمية

�ستاذ الدكتور خالد   دولة ال�سيد م�رس بدران رئي�سًا وع�سوية كل من معايل الأ

الع�سايلة  امني  الدكتور  �ستاذ  الأ و�سعادة  حديد  جواد  ال�سيد  ومعايل  العمري 

الدكتور مو�سى  �ستاذ  اأبو خلف و�سعادة الأ �ستاذ الدكتور حممود  و�سعادة الأ

حموده  �سمري  ال�سيد  و�سعادة  ح��داد  مذيب  �سمري  ال�سيد  و�سعادة  �ستيوي 

و�سعادة ال�سيد طه �سلطان �سوقي و�سعادة الدكتور يا�سني احل�سبان و�سعادة 

�سبعاوي  حممد  ال�سيد  و�سعادة  ردن��ي��ة  الأ البرتول  م�سفاة  �رسكة  ع��ام  مدير 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  والأ

جامعة احل�سني بن طالل

عودة  ال�سيد حممد  معايل  من  كل  رئي�سًا وع�سوية  الفايز  في�سل  ال�سيد  دولة   

عادل  الدكتور  �ستاذ  الأ ومعايل  املعاين  خلف  مو�سى  ال�سيد  ومعايل  جن��ادات 

�ستاذ الدكتور غ�سان  �ستاذ الدكتور اأحمد �سامل و�سعادة الأ الطوي�سي و�سعادة الأ

اومت و�سعادة الدكتور �سبيب عماري و�سعادة ال�سيد �سبيح امل�رسي و�سعادة 

عدنان  ال�سيد  و�سعادة  كري�سان  ح�سني  ال�سيد  و�سعادة  بدرخان  حممد  ال�سيد 

�ستاذ الدكتور رئي�س  �ستاذ الدكتور حممد وليد العبادي والأ التلهوين و�سعادة الأ

�جلامعة. 

جامعة الطفيلة التقنية

اأبو الراغب رئي�سًا وع�سوية كل من معايل الدكتور حممد   دولة املهند�س علي 

ال�سقور ومعايل رئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 

ال�سيد  الدكتور دريد حما�سنة و�سعادة  الكاللدة و�سعادة  ال�سيد حممد  ومعايل 

�ستاذ  الأ و�سعادة  خمامرة  حم�سن  الدكتور  �ستاذ  الأ و�سعادة  الدلبيح  حممد 

�ستاذ  الأ و�سعادة  الدو�س  طه  الدكتور  �ستاذ  الأ و�سعادة  بطاح  اأحمد  الدكتور 

ردنية  الأ ال�سمنت  م�سانع  �رسكة  عام  مدير  و�سعادة  العجلوين  نعيم  الدكتور 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة.  و�سعادة رئي�س غرفة جتارة الطفيلة والأ

ردنية ملانية الأ اجلامعة الأ

 معايل الدكتور فايز اخل�ساونه رئي�سًا وع�سوية كل من معايل املهند�س �سفيق 

�ستاذ الدكتور فوزي  �ستاذ الدكتور اأمني حممود ومعايل الأ الزوايدة ومعايل الأ

الملانية  العلمي  والبحث  الرتبية  وزارة  مندوب  �ستاذ  الأ و�سعادة  الغرايبة 

ملانية و�سعادة ال�سيد عثمان  كادميي الأ �ستاذ مندوب وكالة التبادل الأ و�سعادة الأ

رئي�س  نائب  و�سعادة  �ساك�سوين  ولية  يف  التعليم  وزير  مندوب  و�سعادة  بدير 

ال�سيد  و�سعادة  و�ساح  عمر  ال�سيد  و�سعادة  ملانية  الأ والتجارة  ال�سناعة  غرفة 

�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة. اأ�سامة اخلليلي و�سعادة ال�سيد مازن دروزة والأ
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الطالبي  امللتقى  يف  اجلامعة  ف���ازت  اجلامعة- 

ال�سهر  م�رس  يف  عقد  الذي  ع�رس  الثاين  بداعي  الإ

42 جامعة  147 بحثا مقدما من  املا�سي من بني 

عربية. 

واأحرز ثالثة من طلبة اجلامعة امل�ساركني يف امللتقى، 

الذي جاء  بعنوان " الطلبة العرب وامل�سهد العاملي 

املعا�رس"، مراكز متقدمة عن ثالث درا�سات لغوية  

يف "احلب عند ال�سباب العربي ", و"ظاهرة املغالة 

" كما تعك�سه  ردين  )ال�سوفينية( لدى ال�سباب الأ

الكتابة على اجلدران، ودرا�سة حول دور املجالت 

بداع ال�سبابي.  الثقافية يف رعاية الإ

و�سهاد  الطيب،  زي��ن  ال��ف��ائ��زون  الطلبة  وت�سلم 

احلميدي، وعمر العطيات جوائز نقدية رمزية من 

تركزت  امللتق���ى حيث  يف  فائ��������زا  بحث�����ا   41 بني 

وتكنولوجية  وب��ي��ئ��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة  حم���اور  ع��ل��ى 

وثقافية.   

وكان امللتقى، الذي عقد بالتعاون ما بني املجل�س 

العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية، وجامعة 

ا�سيوط، اأو�سى ب�رسورة اإن�ساء مكتبة اإلكرتونية 

ع�������س���اء يف احت���اد  ت�����س��رتك ف��ي��ه��ا اجل���ام���ع���ات الأ

الطلبة  اأم��ام  الفر�سة  تاحة  لإ العربية  اجلامعات 

بحاث املن�سورة. لالطالع على الأ

ودعا امل�ساركون يف امللتقى، الذي �ساركت فيه 12 

دولة عربية، اإىل تدريب الطلبة الفائزين يف امللتقى 

ا�ستحداث  على  كل يف جمال م�رسوعه، كما حثوا 

ولية،  الأ الدرا�سات  لطلبة  حمكمة  علمية  جمالت 

واأ�س�س  العلمي  البحث  اأ�س�س  تو�سيح  عن  ف�سال 

التحكيم .

�ضاءات اإ

بداعي العربي ردنية" تفوز يف امللتقى الطالبي الإ "الأ

ردنية  اجلامعة- قرر رئي�س اجلامعة الأ

تكليف الدكتور مهند انور ال�سبول القيام 

باأعمال م�ساعد مدير مركز احلا�سوب يف 

ال�سبول  الدكتور  اأن  ويذكر  اجلامعة، 

حا�سل على �سهادة الدكتوراه يف التعلم 

لكرتوين من جامعة الينوي ال�سمالية  الإ

مريكية. يف الوليات املتحدة الأ

ال�سبول

 م�ساعدًا ملدير

مركـــز احلا�ســــوب

اجلامعة حتت�سن اأبناءها

د مهند انور ال�سبول

اجلامعة  يف  النموذجية  املدر�سة  يف  اختتمت  اجلامعة- 

ال��ق��درات  لبناء  الك�سفي  املخيم  وف��ع��ال��ي��ات  ن�ساطات 

ال�سخ�سية . 

 ويحظى العمل الك�سفي باهتمام بالغ من اإدارة املدر�سة 

املخيم  برنامج  وت�سمن  وثقافيًا  بدنيًا  ال�سباب  لتنمية 

"حياة اخلالء" يف الهواء  اأيام نظام  الذي ا�ستمر ثالثة 

الطلق لكت�ساف البيئة الطبيعية وم�سابقات الطالئع. 

والطهي  ق���دام  الأ على  ال�سري  على  الربنامج  وا�ستمل 

الك�سفيون عن  الطلبة  اأعرب  وحفلة �سمر. من ناحيتهم 

�سعادتهم بامل�ساركة يف هذا املخيم الذي يتيح لهم تنمية 

هواياتهم وميولهم يف الن�ساطات الك�سفية. 

عام  ب��داأت  تطوعية  عاملية  حركة  الك�سافة  اأن  اإىل   ي�سار 

1920 ويف عام 2007 قدر عدد الك�سفيني باأكرث من 38 

مليون ك�سفي.

اختتام خميم ك�سفي

يف "املدر�سة النموذجية"

طلبة م�ساركون يف املخيم الك�سفي لنموذجية اجلامعة
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اجلامعة- دعا احتاد طلبة اجلامعة اإىل تقدمي 

اأ�سكال الدعم وامل�ساندة يف �سبيل حماية  كافة 

املقد�سات  اإليه  تتعر�س  وما  ال�سريف  القد�س 

�سرائيلية  الإ النتهاكات  �سوء  يف  �سالمية  الإ

املتكررة يف القد�س. 

مواقف  اأ���س��دره  بيان  يف  الحت��اد  وا�ستذكر 

ق�سى  الها�سميني املتوا�سلة حلماية امل�سجد الأ

ال�سهيونية والنابعة من  خطار  املبارك من الأ

ل ها�سم على  امل�سوؤولية العربية والتاريخية لآ

املقد�سات يف بيت املقد�س واأهلها املقد�سيني. 

باحات  �سرائيلية  الإ القوات  اقتحمت  حيث 

امل�سجد  وطوقت  ال�سريف  القد�سي  احل��رم 

ق�سى عقب مواجهات عنيفة مع املعت�سمني  الأ

التنظيمات  من  حلمايته  داخله  الفل�سطينيني 

وج��اءت  الح��ت��الل،  وق���وات  ال�ستيطانية 

اإ�سرائيلية  ق��وات  اقتحام  بعد  امل��واج��ه��ات 

قنابل  واألقت  ق�سى  الأ امل�سجد  باحات  خا�سة 

الغاز وقنابل �سوتية على مئات امل�سلني. 

الحتالل  جنود  اإن  ن��ب��اء  الأ وك��الت  وقالت 

املحت�سدات  الن�ساء  على  بال�سرب  اع��ت��دوا 

داخل قبة ال�سخرة واأخرجوا جميع امل�سلني 

واأبقوا  خارجه  اإىل  احلرم  داخل  املوجودين 

امل�سجد  داخ���ل  املعت�سمني  على  احل�����س��ار 

ق�سى وم�سجد قبة ال�سخرة.  الأ

البلدة  اأزق��ة  لت�سمل  املواجهات  وتو�سعت 

واملجل�س،  حطة  وب��اب  القد�س  يف  القدمية 

فيما  ق��ل،  الأ على  اأ�سخا�س  ع�سرة  واأ�سيب 

�سرائيلية 12 اآخرين.   اعتقلت ال�سرطة الإ

باحات  يف  �سرائيلية  الإ ال��ق��وات  وانت�سرت 

ق�سى  الأ امل�سجد  وطوقت  ال�سريف  احل��رم 

اإىل  الدخول  ومنعت  ال�سخرة،  قبة  وم�سجد 

باحات احلرم اأو اخلروج منه. 

وجاءت هذه املواجهات بعد دعوات من منظمة 

ن�سان يف جبل  يهودية تدعى "جمعية حقوق الإ

إقامة ال�سعائر الدينية  البيت" اإىل كل اليهود با

الفل�سطينيون  وقابل  ق�سى.  الأ امل�سجد  داخل 

داخل  بالحت�ساد  الدعوات  هذه  املقد�سي����ون 

ووجه���وا  اقتح����ام  اأي  ل�س�����د  الباحات 

ح����دا  م���ا  ال�س����وت،  مكربات  عرب  ن��داءات 

بق����وات الحتالل لقطع الكهرب������اء لتمن������ع 

ذان واإقام�����ة ال�سالة.  الآ

احتاد طلبة اجلامعة يتداعى لن�سرة القد�س

وفيما يلي الن�ص الكامل للبيان:

وبا�شم  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة  طلبة  احت��اد  يف  اإننا   «

حرار الغيورين على مقد�شاتهم  طلبة جامعتنا الأ

لن�شتنكر هذا التعدي ال�شارخ على اأوىل القبلتني، 

بتق�شيم  مبيتة  حقودة  لنية  متهيدا  ميثل  ما  وهو 

امل�شجد  غ���رار  على  ق�����ش��ى  الأ امل�شجد  �شاحات 

حرار ال�شامدين  براهيمي، واأن ل نبخل على الأ الإ

�شمودهم.  ومتجيد  لهم  ب��ال��دع��اء   املقد�شيني 

القد�س  اإحياء  اإىل  جامعتنا  طلبة  جميع  وندعو 

احل��دث  ننزل  واأن  اليومية،  وحياتنا  قلوبنا  يف 

الفاعل  ال��ط��الب��ي  ب��دورن��ا  ن��ق��وم  واأن  م��ن��زل��ت��ه، 

املخططات  بخطر  حولنا  م��ن  املجتمع  بتوعية  

ال�شهيونية لتهويد القد�س وتق�شيمها، ولندعو كل 

متلك  ما  كل  لتقدمي  �شالمية  والإ العربية  ال��دول 

واأحيائها. ومقد�شاتها  القد�س  حماية  �شبيل   يف 

موقف  ن�شتذكر  فاإننا  لذلك،  ن�شتجيب  اإذ  واإننا    

الها�شميني املتوا�شل حلماية امل�شجد الق�شى من 

خطار ال�شهيونية النابع من امل�شوؤولية الدينية  الأ

ل ها�شم الغر امليامني على املقد�شات  والتاريخية لآ

يف القد�س ال�شريف.

نحج  ال��ذي  ال�شلب  ردين  الأ املوقف  ن�شتذكر  كما 

القبلتني  اأوىل  اجتياح  دون  احل���وؤول  يف  م��رة  غري 

�شرائيلية  اآخرها الت�شالت لوقف ال�شتفزازات الإ

اخلطرية يف القد�س املحتلة  والر�شائل التي �شددت 

على وجوب وقف النتهاكات.  

جتاوز  الكلمة  تعني  ما  بكل  وه��و  جلل،  م��ر  الأ اإن 

ق�شى  الأ امل�شجد  فاقتحام  احل��م��ر،  للخطوط 

ال�شكان  واإخالء  البيوت  �شيا�شة هدم  متج�شد يف 

والقمع القت�شادي، هو �شيا�شة اإ�شرائيلية بغر�س 

اإفراع املدينة املقد�شة واإنهاء ق�شية القد�س. 

القد�س  تبقى  اأن  اأبديا  عهدا  معا  اهلل   لنعاهد   

�شمرينا  يف  ح��ا���ش��ري��ن  ق�������ش���ى  الأ وامل�����ش��ج��د 

واجبنا  التهويد  مواجهة  نعترب  واأن  ووج��دان��ن��ا، 

كرب رغم حماولت طم�س هويتها  الأ ول وهمنا  الأ

واإخواننا  اأهلنا  نو�شي  واأن  مبقد�شاتها،  والعبث 

واأ�شدقاءنا اأن يحفظوا هذا العهد، حتى ياأذن اهلل 

بالفتح املبني... 

واهلل على ما نقول �شهيد «

�ضاءات اإ

ق�شى مواقف الها�شميني حيال الأ

 ثابتة ومتوا�شلة

ق�شى يف خطر الأ

قامة �شعائر  منظمات يهودية ت�شعى لإ

ق�شى دينية يهودية داخل الأ

يا قد�س ... عيوننا ترنو اإليك كل يوم
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ردنية عالم  والعالقات العامة ـ اجلامعة الأ ن�صره اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإ

رئي�س التحرير : كمال فريج

الت�صوير الفوتوغرايف:

إياد زاهر ال�صعيد ا

حممد حممود الطرزي

ردن ـ عمــــان الأ

الت�صميم والخراج الفنيتلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

�ضدارات اإ

اجتماعيات ،،،

ترفيع��ات 

ال�����س��ي��د خ���ال���د حمي  ت��رف��ي��ع  . مت 

دائ��رة  يف  املوظف  خري�س،  الدين 

وىل. الهند�سة، اإىل الدرجة الأ

عبدالرحمن  فريد  ال�سيد  نقل  .مت 

مطبعة  مدير  م�ساعد  احل��م��وري، 

وىل. اجلامعة، اإىل الفئة الأ

.مت ترفيع ال�سيد عزمي عبداحلميد 

م��رك��ز  يف  امل����وظ����ف  ال����زع����ب����ي، 

احلا�سوب، اإىل الفئة ب من الدرجة 

الرابعة.

الزغلوان،  خولة  ن�سة  الآ نقل  .مت 

الطالبية  الن�ساطات  دائرة  مديرة 

يف عمادة �سوؤون الطلبة، اإىل الفئة 

وىل. الأ

تعيينات

.مت تعيني الدكتور حممود ا�سماعيل 

اجلاغوب، اأ�ستاذًا م�ساركًا يف ق�سم 

الفيزياء بكلية العلوم.

تهان�����ي

.متت خطوبة الزميلة زين العمرو، 

امل���وظ���ف���ة يف وح������دة اخل���دم���ات 

امل�ساندة.

املوظفة  اأغ��ا،  رمي  ال�سيدة  .رزق��ت 

يف وح����دة اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة، 

مبولودة اأ�سمتها “زينة”.

ال��ع��اب��دي  ه��ي��ث��م  ال��ط��ال��ب  .ح�سل 

م��ن ال�����س��ف ال�����س��اب��ع/امل��در���س��ة 

يف  الثاين  املركز  على  النموذجية 

التي  البيئي  الت�سوير  م�سابقة 

نظمتها اأمانة عمان الكربى.

تع������از

.انتقل اإىل رحمته تعاىل والد الزميل 

املوظف يف  عمر روبني ع�ساف / 

كلية العلوم.

.انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل الطالبة 

�سنة  اجلبور/  �سالمة  علي  دع��اء 

جنبية. رابعة يف كلية اللغات الأ

الق�ساة قائمًا باأعمال

مدير مكتب التاأمني

ال�سحي

ردنية" بحوث معمقة حول القد�س يف ثقافة "الأ
اجل��ام��ع��ة- ����س���در ع���ن اجل��ام��ع��ة 

ال���ع���دد ال�����س��اد���س وال�����س��ب��ع��ون من 

املجلة الثقافية التي يراأ�س حتريرها 

دب  الدكتور حممد �ساهني، اأ�ستاذ الأ

الجنليزي يف اجلامعة.

وجاء العدد حافال ببحوث ودرا�سات 

ال�رسيف  القد�س  مدينة  معمقة حول 

م�ساهمة من اجلامعة باحتفالية القد�س 

عا�سمة للثقافة العربية.

جاءت  التي  الفتتاحية  اإىل  واإ�سافة 

حت���ت ع���ن���وان: ل��ل��م��ق��ّد���س وج��ه��ان، 

ملف  على  الف�سلية  املجلة  ا�ستملت 

العدد الذي األقى ال�سوء على القد�س 

اليوم،  معناها  خمتلفة:  جوانب  من 

جربا  القد�س،  �سورة  على  تقا�سيم 

�سنار  اأمني  والقد�س،  جربا  اإبراهيم 

�سيمون  املقد�سية،  اجلديدة  ف��ق  والأ

يف  القد�س  الذاكرة،  و�رسقة  بريي�س 

تغب طويال  ل  �سعيد،  اإدوارد  ذاكرة 

ع��ن ال��ق��د���س، ع��ب��د ال��رح��م��ن منيف 

ي�ستعيد حدثان النكبة، القد�س مدينة 

زيارتي  توؤ�رس، مو�سم  التي ل  التيه 

ل��ل��ق��د���س وم����ا ح���ول���ه���ا، ع��ل��ى كتف 

القد�س: حكايات قرية اأ�سطورية. 

واح���ت���وى ال���ع���دد يف زاوي�����ة اإب����داع 

ق�سيدة ملحمود دروي�س )يف القد�س(، 

بعنوان: ع�سكر  باوند  لعمر  واأخرى 

ل�سدنة  و���س��م�����س  اجل��م��ج��م��ة،  ع��ن��د 

عي�سى،  دري�����س  لإ ق�سيدة  ال�سباح 

وق�س�سا ق�سرية ملحمود �سقري حتت 

عنوان مدينة لي�س كمثلها �سيء.

الكزاندر  كتب  درا���س��ات  زاوي��ة  ويف 

وحممد  ت��اري��خ��ي��ة،  م��ق��دم��ة  �سول�س 

ال�����رسب،  ال��ق��د���س عند  رن������اوؤوط  الأ

وه�����ري ل���وران�������س م�����س��األ��ة ح��ائ��ط 

الرباق.

واأج�����رى ه��ي��ث��م ���رسح��ان يف زاوي���ة 

حوارات حوارا مع غازي احل�سيني، 

وج��اء يف زاوي��ة فنون: لو�سف زهر 

ال���ل���وز، ك��ت��اب ل���راف���ع ال��ن��ا���رسي، 

الحتالل  زم��ن  يف  احل��ب  واإ�سكالية 

لعدنان  اآخ��ر  ي��وم  يف  القد�س  فيلم  يف 

مدانات.

ح�����س��ني  " اأق�����وا������س" ت����ن����اول  ويف 

�سهادة  قد�سنا  ك��ت��اب  ق�سة  ي��اغ��ي 

تناول  كما  واحلقيقة،  احل��دث  على 

الدويل  ال�سمت  اأغابيكيان  فار�سني 

بينما  القد�س،  لتهويد  الطريق  يفتح 

رحلة  يف  القد�س  مبي�سني  مهند  قدم 

ابن عثمان املكنا�سي.

زاوي��ة  يف  يا�سني  بني  يو�سف  وق��دم 

م�ساعل  لكتاب  مراجعة  مراجعات 

عربية على دروب التنوير، وراجعت 

حنني خرفان كتاب ذكريات مقد�سي 

كما  ذاتية(،  )�سرية  للن�سيان  لي�ست 

راجع في�سل دراج كتاب )اإلفي�س يف 

قدم  فقد  ���س��المي  اآيف  اأم���ا  ال��ق��د���س(، 

مراجعة لكتاب احلماقة الكربى.

وىل حول  الأ العدد وثيقتني  وت�سمن 

والثانية عن جملة  القد�س،  فنان من 

فق اجلديد، يف حني اأن ملف العدد  الأ

ف�سليا،  ت�سدر  التي  للمجلة،  القادم 

مة والرواية. �سيتمحور حول الأ

اجل��ام��ع��ة- ب��ا���رس ال��دك��ت��ور حممد 

����س���ال���ح ال����ط����راون����ة ع���م���ل���ه خ���ب���ريًا 

واإدارة  ك����ت����واري����ة  الإ ل���ل���درا����س���ات 

ال��ع��ام  للمدير  وم�����س��ت�����س��ارًا  امل��خ��اط��ر 

ؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي.  يف م��و

اأن الطراونة كان ي�سغل من�سب  يذكر 

م��دي��ر دائ�����رة ال��ه��ن��د���س��ة يف اجل��ام��ع��ة 

ردن���ي���ة واأ���س��ت��اذًا م�����س��ارك��ًا يف كلية  الأ

الهند�سة والتكنولوجيا.

وال���ط���راون���ة ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج��ت��ي 

الهند�سة  يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 

كتواريني  املدنية وعلى زمالة جمعية الإ

حمل���ل  درج�����������ة  وع��ل��ى  امل��رخ�����س��ني 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  معتمد  خماطر 

مريكية. الأ

الطراونه خبريًا اإكتواريا

وم�ست�سارًا ملدير عام ال�سمان

الجتماعي

تكليف  تقرر يف اجلامعة  اجلامعة- 

ال�سيد عمران الق�ساة القيام باأعمال 

مدير مكتب التاأمني ال�سحي.


