
ردنية ❖ العدد 437 ❖ ت�شرين الثاين 2009 م ❖ ذو القعدة 1430هـ ❖ املجلد الثالث والع�شرون عالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ ن�شرة اإعالمية ت�شدرها دائرة الإ

دنية
ة الأر

جلامع
ر ا

خبا
أ ة ا

حيف
�ص

...
وا

�صفح
ت

www.ju.edu.jo/ujnews

يف هذا العدد،،،

...تتمة �ص 5

ذاعة  انطالقة قوية للدورة الرباجمية لإ

ردنية«  ...�ص2 »الأ

عمان  تفجريات  على  �سنوات  اأربع  بعد 

ردنية«: »اإحنا اأقوى« ...�ص3 طلبة »الأ

افتتاح معـر�ض التوعية املرورية ...�ص4

م�سوؤولة فرن�سية تزور اجلامعة ...�ص6

التقييمي  المتحان  إلغاء  با التن�سيب 

لطلبة التمري�ض املج�سرين ...�ض7

...تتمة �ص 5

انتخابات احتاد طلبة 
17ال�شهر املقبل ردنية  الأ

في�صل  ميير  الأ �صمو  عن  مندوبًا   - اجلامعة 

ابن احل�صني، افتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد 

ول  الكركي يف التا�صع من ت�رشين الثاين  املوؤمتر الأ

لعلوم اجليولوجيا الفلكية.

مري في�شل مندوبًا عن �شمو الأ

ول لعلوم اجليولوجيا الفلكية   الدكتور الكركي يفتتح املوؤمتر الأ

...تتمة �ص 5

اجلامعة  يف  اجليولوجيا  ق�صم  املوؤمتر  ونظم 

بالتعاون مع الحتاد العربي لعلوم الف�صاء والفلك 

ردنيني. ونقابة اجليولوجيني الأ

توؤكد  اأبييحيياث  مناق�صة  اإىل  املييوؤمتيير   وهدف 

املنازل   لطالبات  اجلامعة  �صمحت    - اجلامعة 

العطلة  فييرة  خييال  اجلامعي  احلييرم  داخييل  قامة   الإ

التي  العقبات  كافة  بحل  وعييد  مع  الف�صلني،  بني  ما 

تواجههن خال »فرة ق�صرة«.

وقرر رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خال 

لقائه جمموعة من طالبات املنازل ال�صماح   للطالبات 

اليياتييي يييفييدن ميين املييحييافييظييات الييبييعيييييدة والييطييالييبييات 

ان  بعد  العطلة  خال  القامة  والجنبيات  العربيات 

كان ذلك غر متاح لبع�صهن.  

وتركزت مطالب امل�صاركات يف اللقاء على الطلب 

بال�صماح لهن البقاء يف امل�صاكن  خال العطلة للت�صهيل 

توجيهات بتذليل العقبات اأمامهن يف وقت ق�شري

ردنية« تفتح اأبوابها لطالبات املنازل خالل العطلة   »الأ

اجلامعة - حددت اجلامعة ال�صابع ع�رش من 

كانون الول املقبل موعدا لجراء انتخابات جمل�س 

اىل  املجل�س  اأع�صاء  عييدد  وزييييادة  طلبتها،  احتيياد 

)95( بدل من )83( ع�صوا.

ثرية اجليولوجيون يدر�سون املواقع الأ

طالبات املنازل ي�سكرن اجلامعة
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ردنية« ذاعة »الأ انطالقة قوية للدورة الرباجمية لإ
ذاعة  لإ الرباجمية  الدورة  انطلقت   اجلامعة- 

ت�رشين  من  التا�صع  يف  امل�صتقبل«  »�صوت  اجلامعة 

ل�صوت  جديدة   مرحلة  ببدء  اإيذانا  اجلاري  الثاين 

اأردين حافل بالعطاء والجناز.

وت�صم الدورة برامج  ثقافية وفكرية واقت�صادية 

اجلامعة  يف  امل�صوؤولني  مع  ولقاءات  و�صبابية 

وخارجها.

يف  الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وبارك 

ردنية هذا ال�صباح«  حديث اأدىل به �صمن برنامج »الأ

�صدًى  تركت  التي  ذاعة  الإ انطاقة  اجلامعة  �رشة  لأ

موؤكدًا  ن،  الآ التجريبي وحتى  بثها  بداية  منذ  وا�صعًا 

ونافذة  ر�صالة  »�صيكون  الوطني  امل�رشوع  هذا  اأن 

مهمة تطل منها اجلامعة على املجتمع«.

وحتدث خال الربنامج نواب رئي�س اجلامعة الدكتور 

�صاح جرار والدكتور �صياء الدين عرفة والدكتور ب�صر 

اإىل  اأ�صاروا  حيث  الق�صاة  الكرمي  عبد  والدكتور  الزعبي 

ن�صطة اإعامية تنه�س  ذاعة التي تاأتي تتويجًا لأ اأهمية الإ

بها اجلامعة لرفد م�صرتها العلمية والثقافية.

الهاتفية  الت�صالت  ع�رشات  الربنامج  وتلقى 

اجلامعة  داخل  م�صتمعني  من  الق�صرة  والر�صائل 

الإعامي   املنرب  هذا  انطاقة  مباركني  وخارجها 

م�صرة  رفد  يف  �صي�صهم  اأنه  عنه  قالوا  الذي  الوطني 

على  �صا�صية  الأ ومكوناتها  اأ�صكالها  بكافة  التنمية 

ال�صعيدين الوطني والعربي.

الدكتور  ح�س  ذاعة،  الإ اأ�رشة  لقائه  وخال 

الكركي القائمني عليها ب�رشورة انتقاء برامج راقية 

وهادفة وال�صتفادة من الف�صاء احلر يف اجلامعة.

اخلربات  من  ال�صتفادة  �رشورة  اإىل  واأ�صار 

اأن  مبينًا  اجلامعة،  بها  تزخر  التي  الهائلة  العلمية 

يف  معرفة  �صاعة  األف   )120( يوميًا  تقدم  اجلامعة 

التي تقدمها اجلامعة  العلمية  اإىل املحا�رشات  اإ�صارة 

العلمية  خمترباتها  ويف  الدرا�صة  مقاعد  على  لطلبتها 

والتقنية.

وائل  وا�صتذكر الدكتور الكركي جهود الرواد الأ

ردنية الها�صمية التي  ذاعيني يف اإذاعة اململكة الأ من الإ

ردنية وكانت مف�صًا مهما  عملت على �صهر الروح الأ

يف تاريخ الدولة.

الفنية  التجهيزات  على  الكركي  الدكتور  واأطلع 

ذاعة، موؤكدًا دعم اجلامعة مل�صرة اإذاعتها  والتقنية لاإ

لتمكينها من حتقيق اأهدافها وغاياتها النبيلة.

لتعليم  الدويل  املعهد  ك�صف    – اجلامعة 

اللغة العربية للناطقني بغرها عن »اإقبال متزايد« 

اأجنبية  اأكادميية  موؤ�ص�صات  من  املعهد   ي�صهده 

اللغة  لتعلم  مبعوثني  يفاد  لإ اخلم�س  القارات  من 

العربية.

وعزا عميد املعهد الدكتور عبدالكرمي احلياري هذا 

�صباب اأبرزها نوعية املناهج الدرا�صية ووجود هيئة  لأ

وال�صتقرار  من  الأ نعمة  عن  ف�صًا  موؤهلة  تدري�صية 

ردن بني بلدان املنطقة. التي يتمتع بها الأ

املعهد  اأقامه  تكرميي  حفل  خال  واأ�صاف 

اأن  جانب  الأ للطلبة  الثاين  ت�رشين  من  العا�رش  يف 

ردنية القريبة من اللغة العربية الف�صيحة   اللهجة الأ

»اإقبال  متزايد« ي�شهده املعهد الدويل لتعلم العربية 

اأي�صًا لها دور يف �صهولة تعلم اللغة.

جانب الذين يتعلمون اللغة  وبلغ عدد الطلبة الأ

العربية يف املعهد  يف اجلامعة )300( طالب وطالبة 

من )33( جن�صية عاملية.

اىل  يتطلع  املعهد  اإن  احلياري  الدكتور  وقال 

العربية  لللغة  التو�صع يف طرح م�صاقات تدري�صية 

جنبية  الأ اجلاليات  من  طلبات  ملواجهة  خ�صو�صًا 

بتذليل  يقوم  املعهد  اأن  موؤكدا  ردن،  الأ يف  املقيمة 

بالتعاون  جانب  الأ الطلبة  يواجهها  التي  العقبات 

مع اجلهات املخت�صة داخل اجلامعة وخارجها. 

ل�صوؤون  املعهد  عميد  م�صاعد  اأ�صار  بدوره 

اأهمية  اىل  احلبا�صنة  قتيبة  الدكتور  التدري�س 

يف  ال�رشيعة  كلية  ا�صت�صافت   - اجلامعة 

اجلاري  الثاين  ت�رشين  من  الثامن  يف  اجلامعة 

حما�رشة  يف  العريفي  حممد  ال�صيخ  ف�صيلة 

دينية بعنوان »همم ت�صعى«.

ال�صرة  من  جوانب  املحا�رش   وتناول 

النبوية العطرة وبع�صًا من ق�ص�س النبي عليه 

اأف�صل ال�صاة والت�صليم وال�صحابة والتابعني 

اإ�صاح  اإىل  تدعو  التي  عليهم  اهلل  ر�صوان 

املحا�رشة  اإىل  وا�صتمع  فراد،  والأ املجتمعات 

عدد من اأع�صاء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة.

جانب يف احلرم اجلامعي ما يوفر  وجود الطلبة الأ

بني  والنفتاح  للتفاعل  خ�صبا  اأكادمييا  مناخا 

جميع طلبة اجلامعة للتعرف على ثقافات ال�صعوب 

وح�صاراتها.

واأكد الدكتور احلبا�صنة اأن اللغة العربية اأ�صبحت 

عاملية وتلقى اهتمامًا من جميع امل�صتويات يف البلدان 

جنبية نظرًا للتو�صع يف زيادة حجم التبادل الثقايف  الأ

جنبية والعامل العربي. والتجاري بني البلدان الأ

جانب عن �صعادتهم  من جهتهم اأعرب الطلبة الأ

قامة يف اململكة  م�صيدين  بالدرا�صة يف اجلامعة   والإ

بكرم ال�صيافة وح�صن معاملتهم.

ردنية ... اإبداٌع اآخر ل�سالح اجلامعة اإذاعة الأ

العريفي العربية حمط اأنظار اجلميع لل�شيخ  حما�شرة 

يف ال�شرية النبوية 
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اجلامعة - ا�صتذكر طلبة اجلامعة يف التا�صع   من 

ت�رشين الثاين اجلاري ذكرى تفجرات عمان الرابعة، 

واأ�صاوؤوا ال�صموع على اأرواح ال�صهداء واجلرحى. 

الهند�صة  لكلية  الداخلية  الباحة  يف  وجتمع 

متو�صحني  وطالبة  طالب   400 زهاء  والتكنولوجيا 

و�صعارات  هتافات  ومرددين  احلمراء،  بالكوفية 

حما�صية على غرار »لكتب ا�صمك يا بادي«  على وقع 

ردنيني. اأغان وطنية ارتبطت باملنا�صبة يف ذاكرة الأ

و�صدد امل�صاركون يف التظاهرة التي نظمها جمل�س 

رهاب بكافة  احتاد طلبة اجلامعة على نبذ وا�صتنكار الإ

اأ�صكاله والذي ل يفرق بني دين اأو بلد او عرق، داعني 

خطار.  للتما�صك والوقوف �صفا  واحد يف مواجهة الأ

ردنية«  و�صارك طلبة املدر�صة النموذجية يف »الأ

عنوانه  متثيليًا  �صكت�صًا  وقدموا  املنا�صبة،  بفعاليات 

التي  التفجرات  حادثة  يروي  عمان(،  يا  تبكي  )ل 

�صنوات  اأربع  قبل  العا�صمة  يف  فنادق  ثاث  طالت 

باأ�صلوب رمزي، ج�صدت خاله فتاة عمان التي تنه�س 

من جراحها بعد اأن تطالها يد الغدر مب�صاعدة اأبنائها 

الذين مثلهم طلبة اآخرون من املدر�صة حتلقوا حولها 

لعانتها على النهو�س من جراحها. 

حيث  الرواية،  اأ�صلوب  ال�صكت�س  يف  وا�صتخدم 

روى طالب ق�صة عمان بلغة ت�صج بامل�صاعر ال�صادقة 

يف  برعوا  الذين  الطلبة  خال  من  التج�صيد  لياأتي 

الداء. 

يف  �صاركت  التي  العدوان  ها  الطالبة  تقول 

العر�س التمثيلي حول الر�صالة هذا العر�س، وبكل 

تاحم  اإىل  �صارة  بالإ اأقوى«،  ل�صة  »اإحنا  عفوية، 

وت�صيف  التفجرات،  بعد  ردنيني  الأ ومتا�صك 

بعد اأربع �شنوات على تفجريات عمان
ردنية«: »اإحنا اأقوى«  طلبة »الأ

ملا  »كيف  يو�صح  العر�س  اأن  �صنوات  الع�رش  ابنة 

ال�صارع..  فعل  ردة  كانت  وكيف  عمان،  انفجرت 

كرم  الطالب  وقال  واحد«،  �صعبنا  اأنه  وكيف 

ذياب، ذو الثاثة ع�رش ربيعًا، اإن العر�س حماولة 

عمال  ل�صتذكار ال�صهداء وتكرميهم، وا�صتنكار الأ

طفال«.  رهابية التي »ل ترحم حتى الأ الإ

عنوان  حتت  جدارية  عر�س  الفعالية  وت�صمنت 

امل�صاركني  الطلبة  تواقيع  حتمل  الوطن(  فداء  )نحن 

يف التظاهرة وكلمات تعرب عن م�صاعرهم جتاه ذكرى 

التفجرات، جاءت على قطعة من القما�س رفعت على 

يف  يريدونه  ما  كتابة  من  الطلبة  متكن  بطريقة  جدار 

�صهداءنا،  يرحم  اهلل  روحي،  »فداك  مثل  املنا�صبة، 

كلنا للوطن، ويبقى الوطن«، ف�صًا عن كلمات باللغة 

الجنليزية. 

وقع  على  بتقويك«،  بت�صعفك  ما  اللي  »ال�رشبة 

املدنية  الهند�صة  ق�صم  يف  الطالب  ا�صتهل  اجلملة  هذه 

يراقب  وهو  حازما  جاء  الذي  كامه  م�صامرة  اأحمد 

جتمهروا  التي  ال�صاحة  و�صط  ت�صاء  التي  ال�صموع 

فيها. واأ�صاف: »ل زم نكون يدًا واحدة«.

املدنية  الهند�صة  ق�صم  عن  الحتاد  ع�صو  ليوؤكد 

رهاب..  ليث ال�رشيدة اأن »جميع طلبة اجلامعة �صد الإ

»وحدتنا  اأنه  على  م�صددًا  الفكري«،  رهاب  الإ وحتى 

اأكرب من اأي خطاب«.

وحول فكرة تنظيم هذه التظاهرة، قال ال�رشيدة 

يف  تنمو  ردين  الأ ال�صباب  جيل  اأن  على  »توؤكد   اإنها 

ترابه وطنية ل تعلق فيها اأية �صوائب«. 

ي�صار اإىل اأن تفجرات عمان ا�صتهدفت عام 2005 

ثاث فنادق، خملفة 67 �صهيدًا و300 جريح جلهم من 

طفال والن�صاء. الأ

يف  اجلامعة  نادي  اأقام   - اجلامعة 

حفًا  اجلاري  الثاين  ت�رشين  من  الثالث 

بح�صور   2008 لعام  ع�صائه  لأ تكرمييًا 

ب�صر  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب 

الهيئتني  اأع�صاء  من  وح�صد  الزعبي 

دارية يف اجلامعة.  التدري�صية والإ

واأ�صاد الدكتور الزعبي يف كلمة األقاها 

بذله  الذي  املتميز  بالعطاء  املنا�صبة  بهذه 

اجلامعة  يف  عملهم  فرة  طيلة  املكرمون 

م�صرًا اإىل اأهمية تكاتف   اأ�رشة اجلامعة 

للمحافظة على امل�صتوى املتقدم الذي حققته يف جميع 

املجالت. 

ودعا الدكتور الزعبي املكرمني اإىل التوا�صل مع 

جامعتهم التي تنظر باعتزاز ملا بذله  املكرمون خلدمة 

هذه املوؤ�ص�صة الوطنية. 

بدوره ثمن رئي�س النادي �صالح اأبو هزمي اجلهود 

ر�صالة  اأن  اإىل  م�صرًا  املكرمون  بذلها  التي  املخل�صة 

النادي حتمل يف طياتها توثيق العاقة الجتماعية بني 

جميع العاملني يف اجلامعة.

واأكد اأن النادي مي�صي قدمًا يف تطوير اأدائه على 

ر�صاء مزيدا  امل�صتوى الجتماعي والثقايف والفكري لإ

�رشة اجلامعية.  من التعاون بني اأع�صاء الأ

فلكورية  فنية  فقرات  الحتفال  برنامج  وت�صمن 

ات�صم  فنيًا  عر�صًا  اجلامعة  كورال  فرقة  قدمت  حيث 

الوطنية  والثقافة  الهوية  جذور  على  باملحافظة 

متيزت  ورق�صات  اأغاٍن  تقدمي  خال  من  والعربية 

بطابع تراثي اأ�صيل. 

�صعرية  قراءات  تقدمي  التكرميي  احلفل  وتخلل 

من  جمموعة  قدمت  التي  اللوزيني  لفرقة  وعر�صًا 

غاين ال�صعبية. الأ

الهدايا  احلفل  ختام  يف  الزعبي  الدكتور  و�صلم 

حياتهم  يف  التوفيق  لهم  ومتنى  للمكرمني  التذكارية 

امل�صتقبلية.

 ي�صار اإىل اأن النادي الذي تاأ�ص�س عام 1973 ي�صم 

اأع�صاء  العام احلايل )3800( ع�صو من  يف ع�صويته 

دارية يف اجلامعة. الهيئتني التدري�صية والإ

ردنية«  موؤمتر »مو�شيقيون من القد�س« تكرمي جمموعة من اأع�شاء نادي » الأ
ال�شهر احلايل

اجلامعة - يقيم ق�صم الفنون املو�صيقية يف كلية 

الفنون والت�صميم يف اجلامعة وبدعم من وزارة الثقافة 

و26من   25 يومي  القد�س«  من  »مو�صيقيون  موؤمتر 

ت�رشين الثاين احلايل.

بالقد�س  ردن  الأ احتفالية  �صمن  املوؤمتر  وياتي 

عا�صمة للثقافة العربية لعام 2009.

وقال رئي�س ق�صم املو�صيقى يف الكلية رئي�س املوؤمتر 

ت�صليط  اإىل  يهدف  املوؤمتر  ان  حداد  رامي  الدكتور 

ال�صوء على اأهم املو�صيقيني املقد�صيني الذين كان لهم 

ثر على ال�صاحة املو�صيقية املحلية والدولية. اأبرز الأ

املو�صيقي  العلمي  البحث  امل�رشوع  يدعم  كما 

ال�رشوع  على  واجلدد  املتمر�صني  الباحثني  وي�صجع 

إظهار  با العرب  املو�صيقيني  من  جمموعة  بتقدير 

اأعمالهم واإجنازاتهم املو�صيقية.

وزير  برعاية  يفتتح  الذي  املوؤمتر  خال   وتعقد 

رحاب  يف  ندوات  اربيحات  �صربي  الدكتور  الثقافة 

اجلامعة تت�صمن اوراقًا يقدمها باحثون من فل�صطني 

ردن.  ولبنان و�صوريا، بالإ�صافة اإىل الأ

رواح«  الأ »قبلة  مغناة  الفتتاح  حفل  يف  و�صتقدم 

واأحليييان  ال�صيييادي  �صياليييح  الدكتيييييور  كلميييات  ميييين 

د.اأمين تي�صر.

طلبة اجلامعة يحيون ذكرى تفجريات عمان

املكرمون وحفاوة بالغة



� �ضاءات اإ

يف  اجلامعة  م�صت�صفى  �صارك   - اجلامعة 

لل�رشق  ال�صامل  الدويل  الطبي  )املعر�س  فعاليات 

ال�صحة  وزير  برعاية  افتتح  الذي  و�صط(،  الأ

الدكتور نايف الفايز.

يف  و�صع  الأ الطبي  التجمع  املعر�س   ويعترب 

من  كبر  عدد  مب�صاركة  غنيًا  كان  حيث  ردن  الأ

امل�صت�صفيات احلكومية واجلامعية واخلا�صة وعدد 

ودور  دوية  والأ الطبية  امل�صتلزمات  �رشكات  من 

ال�صعدة  جميع  والطبيةعلى  ال�صحية  الرعاية 

املحلية والعربية والدولية.

عام  مدير  اجلامعة  رئي�س  نائب   وقال 

الق�صاة  الكرمي  عبد  الدكتور  اجلامعة  م�صت�صفى 

هذه  مثل  يف  اجلامعة  م�صت�صفى   م�صاركة  اإن 

اأهمية  من  اإميانًا  تاأتي  ال�صاملة  الطبية  التظاهرة 

الذي يعترب  ردن  الأ ال�صياحة العاجية يف  ت�صجيع 

م�شت�شفى اجلامعة ي�شارك يف معر�س طبي عاملي

مق�صدًا على م�صتوى املنطقة يف خمتلف النواحي 

ردنية  الطبية والعاجية ملا حققته امل�صت�صفيات الأ

عالية  وكفاءة  �صمعة  من  ال�صحية  الرعاية  دور  و 

اختافها  على  واخت�صا�صاته  الطب  جمالت  يف 

وتنوعها.

ل�صائر  اأتاحت  امل�صاركة  هذه  اأن  واأ�صاف 

هيئات امل�صت�صفى فر�صًا حّية لالتقاء باملوؤ�ص�صات 

ردن وخارجه وبحث اآفاق التعاون  ال�صحية من الأ

هو جديد  ما  كل  على  والوقوف  وتبادل اخلربات 

على م�صتويات  ومتميز لارتقاء باخلدمات الطبية لأ

اجلودة والتميز.

واحتوى جناح م�صت�صفى اجلامعة على عر�س  

للمطبوعات الطبية والتثقيفية والتوعوية بالإ�صافة 

اإىل املجات التي ت�صدر عن امل�صت�صفى والتي تركز 

على اأبرز اخلدمات الطبية والعاجية التي يقدمها 

م�صت�صفى اجلامعة كاأول م�صت�صفى جامعي تعليمي 

يف اململكة يقدم خدماته ال�صحية والطبية والعلمية 

ل�رشائح املجتمع وقطاعاته كافة.

 وُعِر�َس على هام�س املعر�س فيلم وثائقي عن 

والإجراءات  الطبية  العمليات  واأبرز  امل�صت�صفى 

معاجلة  عمليات  تت�صدرها  والتي  بها  يتميز  التي 

الع�صب  حتفيز  خال  من  باجلراحة  ال�رشع 

احلائر، وعمليات معاجلة اأمرا�س اجلهاز اله�صمي 

لرا�صاوند،  والأ الذكية  الكب�صولة  با�صتخدام 

وعمليات زراعة وجراحة وترميم الكلى.

من  الثالث  يف  اجلامعة  يف  افتتح   - اجلامعة 

ت�رشين الثاين اجلاري »معر�س التوعية املرورية« 

ال�صحية     للتوعية  امللكية  اجلمعية  نظمته  الذي 

افتتاح معر�س التوعية املرورية

الهئيات   ودائرة  املرورية  للتوعية   كفى  فرع 

الطابية يف عمادة �صوؤون الطلبة.

رئي�س  نائب  افتتحه  الذي  املعر�س  وهدف 

الطلبة  �صوؤون  عميد  باأعمال  القائم  اجلامعة 

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الزعبي  ب�صر  الدكتور 

احلوادث املرورية وال�صر على الطرقات للحد من 

ت�صبب يف خ�صائر ج�صيمة يف  التي  ال�صر  حوادث 

رواح واملمتلكات.   الأ

املعر�س  اأركان  يف  الزعبي  الدكتور  وجتول 

الذي ت�صمن جناحا خا�صا لدائرة ال�صر املركزية 

تبني  اإر�صادية  ومل�صقات  �صور  على  وا�صتمل 

اإ�صافة  الطرقات  على  لل�صر  منة  الآ �صاليب  الأ

املهام  يف  الدائرة  ت�صتخدمها  ومعدات  اآليات  اإىل 

والواجبات الوقائية للحوادث املرورية. 

املدين  للدفاع  جناح  على  املعر�س  وا�صتمل 

�صعاف الفوري عند حدوث  نقاذ والإ متخ�ص�س لاإ

احلوادث املرورية.

فعاليات  النموذجية يف  املدر�صة  و�صارك طلبة 

بر�صومات  اأيام  ثاثة  ا�صتمر  الذي  املعر�س 

وتقدمي  املرورية  احلوادث  خلطر  تو�صيحية 

ن�رش  بهدف  مروري  حلادث  متثيلي«  »ا�صكت�س 

التوعية املرورية بني طلبة املدار�س. 

اجلامعة - قدمت فرقة مو�صيقية اأمريكية 

ردنية فرع العقبة  عر�صا فنيا لطلبة اجلامعة الأ

اليي�ييصييداقيية  عييلييى  عييامييًا  �صتني  ميييرور  مبنا�صبة 

مريكية. ردنية الأ الأ

واأدت فرقة »ابل هيل« مقطوعات مو�صيقية 

الي�س  الكمان  عازفتا  اأدائها  يف  �صارك  عاطفية 

كودر و�صارة كيم، ومايكل كيلي عازف الفيول 

وروبرت توم�صون عازف الت�صيللو.

غرفة  قاعة  يف  اأقيم  الذي  احلفل  وح�رش 

امل�صوؤولني وجمهور من  العقبة عدد من  جتارة 

طلبة اجلامعة وجمع من املدعويني. 

من   1973 عام  تاأ�ص�س  الذي  هيل  ابل  ومركز 

مريكية ومت الإعراف به  اأف�صل الفرق املو�صيقية الأ

داء والت�صجيات يف اأداء  ناقة يف الأ عامليًا من حيث الأ

املو�صيقى الكا�صيكية لروائع القرون 20-18.

ردن رجاًل ون�ساء جند الأ

وجوه اأردنية يف معر�ض طبي عاملي

اأمريكي  حفل مو�شيقي 

لطلبة اجلامعة يف العقبة



� تتمات

مري في�شل الدكتور الكركي يفتتح مندوبًا عن �شمو  الأ

ول لعلوم اجليولوجيا الفلكية   املوؤمتر الأ

جنوب  يف  نيزكي  ت�صادم  موقع  اأول  اكت�صاف 

اململكة بالقرب من احلدود ال�صعودية ويعرف مبوقع 

)وقف ال�صوان(. 

الف�صاء  لعلوم  العربي  الحتيياد  عام  اأمني    وبني 

اجليولوجيا  علم  اأن  قن�صل  خليل  املهند�س  والفلك 

علم  هو  النيزكية  الفوهات  علم  �صمنه  وميين  الفلكية 

العربية  دبيات  الأ حديث ن�صبيًا يكاد يكون معدومًا يف 

كادميية. ويف املراجع الأ

واأ�ييييصييييار اإىل بييييدء حييمييليية قيييويييية لظيييهيييار عييلييوم 

النيزكية  الفوهات  م�صتعر�صًا  الفلكية  اجليولوجيا 

ال�صم�صي  واليينييظييام  ر�يييس  الأ بن�صاأة  عاقة  لها  التي 

ر�س. وتغر املناخ والبيئة على الأ

الدكتور  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  اأكد رئي�س   بدوره 

مهمة  فر�صة  ي�صكل  الذي  املوؤمتر  اأهمية  �صامة  اليا�س 

التي  العاملية  التجارب  على  لاطاع  ردن  الأ يف  للباحثني 

تتعلق بعلوم اجليولوجيا الفلكية.

وقال اإن اأهمية املوقع تكمن يف ا�صتخدامه كمنطقة 

جذب �صياحية وله مردود اقت�صادي وعلمي فريد من 

و�صط. نوعه يف ال�رشق الأ

بهجت  اجليولوجيني  نقيب  اأ�ييصييار  جهته،  ميين 

التي  العلمية  الييتييظيياهييرة  هيييذه  اأهييمييييية  اإىل  اليييعيييدوان 

عان عن منطقة )وقف  تبحث اعتماد نتيجة علمية لاإ

ال�صوان( ر�صميًا كمنطقة ناجتة عن ا�صطدام نيزك اأو 

تكوين جيولوجي طبيعي.

يف  اجليولوجيا  ق�صم  رئي�س  اأ�ييصييار  جانبه   من 

اجلامعة الدكتور هاين خوري اإىل اأهمية  املوقع كون 

ال�صخور املت�صادمة مع النيزك مكت�صفة على ال�صطح 

ما يتيح الفر�صة للباحثني  يف درا�صة التاأثر النيزكي 

على ال�صخور.

ردنية« تفتح اأبوابها لطالبات املنازل خالل العطلة   »الأ
البحوث  اعييداد  او  التخرج  اجييراءات  عليهن تخلي�س 

خال العطلة ما يوفر عليهن  اجلهد واملال.

اأن�صئت داخييل  ميينييازل  اأربييعيية  واأعييييدت اجلييامييعيية 

احلرم اجلامعي باأجور خمف�صة توفر خدمات القامة 

ثقافية  ن�صاطات  وت�صم   ال�صتاء  ف�صل  يف  والتدفئة 

واجتماعية، لزهاء 950 طالبة يقمن يف املنازل الف�صل 

الدرا�صي اجلامعي احلايل.

ويف هييذا اليي�ييصييدد، بييني الييدكييتييور الييكييركييي توجه 

والحتياجات  اخلدمات  وحت�صني   لتطوير  اجلامعة 

»النييرنييت«،  خدمة  خ�صو�صا  للطالبات  ال�رشورية 

واأف�صل  الرعاية  تقدمي  اإىل  ت�صعى  اأن اجلامعة  موؤكدا 

والتجهيز  التاأثيث  من  املتقدمة  الفندقية  اخلييدمييات 

املمكنة  الراحة  و�صائل  وتوفر  امل�صاكن  هييذه  داخييل 

التميز  ميين  الييطييالييبييات  لتمكني  املنا�صبة  جيييييواء  والأ

كادميية. بداع يف درا�صتهن الأ والإ

الييذي  الييدعييم  حجم  الكركي  الدكتور  بييني  ذلييك،  اإىل 

تقدمه اجلامعة للمنازل الداخلية للطالبات، م�صرا اىل  اأن 

اجلامعة ت�صاهم بحوايل )30%( من التكلفة املالية احلقيقية 

للمنتج الغذائي ملطاعم اجلامعة التي تقدم خدمات الطعام 

وال�رشاب لنحو)40( األف �صخ�س يوميا.

اغتنام  على  الطالبات  الكركي  الدكتور  وحث 

قدراتهن  لتعزيز  اجلامعة  يف  وجودهن  فر�صة 

ال�صخ�صية وترجمة العمل اجلماعي اىل واقع ملمو�س 

الذي  اجلامعة  يف  احل�صاري  امللتقى  من  لا�صتفادة 

من  طالبات  لوجود  فريدا  تنوعا  جممله  يف  ي�صكل 

جن�صيات عربية وعاملية خمتلفة.

17ال�شهر املقبل ردنية  انتخابات احتاد طلبة الأ
املجل�س  لنتخابات  العليا  اللجنة  رئي�س  واأكيييد 

الدكتور عبدالكرمي الق�صاة انه ل تراجع على النتخاب 

ع�صاء احتاد طلبة اجلامعة. الكامل واملبا�رش لأ

وتاأتي ت�رشيحات الدكتور الق�صاة، الذي ي�صغل 

العلمي  البحث  ل�صوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  من�صب 

م�صت�صفى  عييام  مدير  العليا،  والييدرا�ييصييات  واجليييودة 

اجلامعة، بعد اإعادة ت�صكيلة اللجنة اأم�س من قبل جمل�س 

العمداء، وتعيني الق�صاة رئي�صا لها.

وك�صف الدكتور الق�صاة عن تعديات مرتقبة على 

تعليمات احتاد الطلبة، �صتن�صب بها اللجنة اىل جمل�س 

اجلامعة ليتخذ قرارا بها يف اأول جل�صة مقبلة له.

�صرتفع  الطلبة  اأع�صاء جمل�س  عدد  اأن  واأو�صح 

لي�صبح )95( ع�صوا بدل من )83(، يف �صوء افتتاح 

مبوجب  اأنييه  اإىل  م�صرا  العقبة  يف  لها  فرعا  اجلامعة 

الحتاد  جمل�س  يف  مقعدا   )12( خ�ص�س  التعديات، 

لفرع العقبة، ب�صبب ان هنالك )12( تخ�ص�صا.

يف  ع�صوا  �صيكون  العقبة  فييرع  مدير  اإن  وقييال 

اللجنة العليا لنتخابات جمل�س احتاد طلبة اجلامعة.

على  التعديات  اأن  اإىل  الق�صاة  الدكتور  واأ�صار 

عملية  بينها  من  اإجرائية  ق�صايا  تتناول  التعليمات، 

مبن  املتعلقة  واليي�ييرشوط  النتخابات  على  �يييرشاف  الإ

يف  توفرها  الواجب  �رشوط  وكذلك  الر�صيح  له  يحق 

ع�صو جمل�س الحتاد والق�صم القانوين اإىل جانب من 

يدير النتخابات الداخلية ملجل�س الحتاد.

�صكالت،  وبني اأن التعديات تاأتي لتجنب بع�س الإ

بها  العمل  ُبييدئ  التي  التعليمات  تطبيق  رافقت  التي 

العام اجلامعي املا�صي.

لحتاد  جمل�س  ولية  اأن  الق�صاة  الدكتور  واأو�صح 

ول املقبل،  احلايل �صتنتهي يف الثامن ع�رش من كانون الأ

والذي ي�صادف يوم عطلة )اجلمعة( تقرر عقد النتخابات 

قبل يوم واحد من انتهاء ولية املجل�س احلايل.

يف  �صينظر  الييييذي  اجلييامييعيية،  جمييليي�ييس  ويييتييكييون 

التعديات املقرحة على تعليمات احتاد طلبة اجلامعة 

الكليات  وعمداء  الرئي�س  ونييواب  اجلامعة  رئي�س  من 

اجلامعة،  خييارج  من  واأع�صاء  الكليات  عن  وممثلني 

بالإ�صافة اىل ممثل عن احتاد طلبة اجلامعة.

التي  الثانية،  هي  املقبلة،  النتخابات  و�صتكون 

جتريها اجلامعة لحتاد طلبتها جلميع اأع�صاء جمل�س 

اجلامعة  اأقرتها  جديدة  تعليمات  مبوجب  الحتييياد، 

العام املا�صي، بعدما كانت التعليمات ال�صابقة تق�صي 

من  الثاين  الن�صف  وتعيني  ع�صاء  الأ ن�صف  بانتخاب 

�ص�س. قبل رئا�صة اجلامعة، وفقا لأ

�ص�س اجلديدة، مت تغير ا�صم جمل�س  ومبوجب الأ

الطلبة اىل احتاد طلبة اجلامعية، ميثل الطلبة على قاعدة 

النتخاب احلر ، ويكون مقره داخل احلرم اجلامعي.

لدى  الطاب  متثيل  حتقيق  اإىل  الحتيياد  ويهدف 

وفق  م�صاحلهم  لتحقيق  ق�صاياهم  وتبني  اجلامعة 

الييتييعيياون  وتييعييزيييز  وت�رشيعاتها  اجلييامييعيية  اأهييييييييداف 

والكليات  اجلامعة  اإدارة  وبني  الطابي  اجل�صم  بني 

كادميية  الأ امل�صرة  ودعييم  فيها  قيي�ييصييام  والأ واملعاهد 

والييعييمييل اجلييميياعييي والييتييطييوعييي وامليي�ييصيياركيية يف بناء 

اأمتها  لق�صايا  الواعية  املتكاملة  الطالب  �صخ�صية 

مة ، �صمن قيم  وتعزيز النتماء للجامعة والوطن والأ

�صامية. احل�صارة العربية والإ

داخييل  الطابية  بالن�صاطات  الييقيييييام  جييانييب  اإىل 

الثقافية  اجلامعة  ن�صاطات  يف  وامل�صاركة  اجلامعة 

والعلمية والجتماعية والريا�صية والبيئية وال�صحية 

مبا يتفق واأهداف اجلامعة و العمل على تعاون الطلبة 

لنبذ النعرات اجلهوية والطائفية والعن�رشية وتنمية 

وتقدمي خدمات  خر،  الآ الراأي  واحرام  احلوار  روح 

الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  املحلي  للمجتمع 

نظمة  وال�صعبية عند احلاجة، وذلك وفقا للقوانني والأ

والتعليمات.

وحتدث خال اللقاء نائب رئي�س اجلامعة القائم 

الزعبي  ب�صر  الدكتور  الطلبة  �صوؤون  عميد  باأعمال 

حول اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطالبات املنازل.

ا�صتف�صارات  عييلييى  الييكييركييي  الييدكييتييور  واأجييييياب 

وميييداخيييات الييطييالييبييات الييتييي تيينيياولييت جمييمييوعيية من 

والدرا�صية  املعي�صية  بحياتهن  تتعلق  التي  اجلوانب 

خال وجودهن يف املنازل. 

واأعربت الطالبات خال اللقاء الذي ح�رشه نائب  

الدين عرفة والدكتور  الدكتور �صياء  رئي�س اجلامعة 

الدوائر  الكليات ومدراء  الق�صاه وعمداء  الكرمي  عبد 

عن تقديرهن لهتمام اجلامعة بهن ولكادر امل�رشفات 

اخلييدميية  لييتييقييدمي  بيياليينييهييار  الييليييييل  يييوا�ييصييليين  اللواتي  

والرعاية لهن على مدار ال�صاعة.



� وفود

اجلامعة - بحث القائم باأعمال عميد كلية 

الهند�صة والتكنولوجيا الدكتور جمدي توفيق 

يانا  »بنايوتي�س  الدكتور  مكتبه  لقائه يف  خال 

اليونانية   TAI يف جامعة  �صتاذ  الأ كوبولو�س« 

العلمي  التعاون  جمالت  وتعميق  تعزيز  �صبل 

اجلامعات  يف  ومثياتها  الكلية  بني  والبحثي 

اليونانية.

ح�رشه  الذي  اللقاء  خال  البحث   وتركز 

التدري�س  هيئة  ع�صو  الرب�صي،  اأن�س  الدكتور 

التدري�س  هيئة  تبادل  جمييالت  على  الكلية  يف 

بحاث ذات الهتمام امل�صركة.  والطلبة والأ

فرن�شيــة م�شوؤولــة 

اجلامعـــــــة تــــــــزور   

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث   - اجلامعة 

مييوؤخييرًا  مكتبه  يف  لقائه  خييال  الييكييركييي  خييالييد 

جامعة  يف  العليا  الييدار�ييصييات  بييرامييج  م�صوؤولة 

»كان« الفرن�صية »كر�صتني دو ريو« �صبل تعزيز 

اإجيييراء  خ�صو�صًا  امليي�ييصييرك  العلمي  الييتييعيياون 

بحوث م�صركة. 

على  ال�صيفة  الييكييركييي  الييدكييتييور  واأطييلييع 

ميي�ييصيياريييع اجلييامييعيية وبييراجمييهييا واإجنييازاتييهييا 

وتطلعاتها امل�صتقبلية م�صرًا اإىل انفتاح اجلامعة 

عييلييى اجلييامييعييات الييعيياملييييية وميينييهييا اجلييامييعييات 

الفرن�صية التي ترتبط معها بعاقات وثيقة. 

لدرا�صة  فرن�صيني  طلبة  با�صتقبال  ورحب 

اجلامعة  ميين  طلبة  واإر�يييصيييال  الييعييربييييية  الييلييغيية 

مييهييارات  لكت�صاب  كييان  جامعة  يف  للتدريب 

وخربات علمية.

 بدورها اأ�صادت ال�صيفة بامل�صتوى العلمي 

الذي حققته اجلامعة ودورها يف تطوير عاقات 

ردن وفرن�صا. ال�صداقة التاريخية بني الأ

يونــــــانــــــــــي اأكــــــادميـــــــــي 

ردنيـــــة« »الأ يـــــزور   

يف  الكلية  طلبة  من  بعدد  ال�صيف  والتقى 

حوار مفتوح حول اخلطط والربامج الدرا�صية 

يف  لطلبتها  اليونانية  اجلامعات  تقدمها  التي 

ت�صارعًا  ت�صهد  التي  املعلومات  اأنظمة  ميادين 

ومنوًا م�صطردًا على امل�صتوى العاملي. 

تعليم  يف  ردنييييييية  الأ الييتييجييربيية  اإىل  واأ�يييصيييار 

التحتية  بالبنية  م�صيدًا  احلا�صوب  تكنولوجيا 

خ�صو�صًا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وفرتها  التي 

ردنييييييييية الييتييي حييقييقييت اجنييييازات  اجلييامييعيية الأ

احلا�صوبي  التقني  التعليم  حقل  يف  ملمو�صة 

لكروين. والإ

اجلامعة -قام امل�صاركون يف اأعمال املوؤمتر 

ردين الثاين للمعاجلة اللبية  ول والأ العربي الأ

باأعمال  بالقائم  التقوا خالها  للجامعة  بزيارة 

ؤاد الكاظم. �صنان الدكتور فو عميد كلية طب الأ

ورحب الدكتور الكاظم بالوفود امل�صاركة يف 

املوؤمتر وتبادل معهم احلديث حول م�صرة الكلية 

العاملية  الطبية  امل�صتجدات  مبواكبة  واهتمامها 

الخت�صا�صات  على خمتلف  الركيز  من خال 

�صنان. الطبية املتعلقة ب�صحة الفم والأ

للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  ثمن  بييدوره 

اأع�صاء  م�صاركة  طاحون  اأبييو  اإبراهيم  الدكتور 

�صنان يف اجلامعة يف  هيئة تدري�س من كلية الطب الأ

اأعمال املوؤمتر معربًا عن اعتزازه مبا حققته الكلية 

�صنان. من اإجنازات علمية وبحثية يف حقل طب الأ

املوؤمتر  درع  طاحون  اأبييو  الدكتور  وقييدم 

�صنان تقديرًا  للجامعة ودرعًا اآخر لكلية طب الأ

دعم   يف  وروؤيتها  اجلامعة  مل�صرة  املوؤمتر  من 

امل�صتوى  على  تييقييام  الييتييي  العلمية  الييلييقيياءات 

العربي والعاملي.

الوفود امل�شاركة يف موؤمتر 

�شنان لالأ طبي 

ردنية«  يزورون »الأ

عمان  يف  اليييييابيياين  ال�صفر  -زار  اجلامعة 

حقل  يف  تعمل  يابانية  ن�صائية  قيييييادات  تييرافييقييه 

ردنييييية  الأ اجلامعة  يف  التمري�س  كلية  التمري�س 

التقوا خالها القائم باأعمال عميدة الكلية الدكتوره 

منار النابل�صي.

ال�صيف  للوفد  النابل�صي  الدكتورة  وعر�صت 

العلمية  واجنييازاتييهييا  واأهييدافييهييا  الكلية  م�صرة 

اإىل خططها  امل�صتقبلية م�صرة  والبحثية وروؤيتها 

وبراجمها التدري�صية التي تلبي حاجة القطاعات 

ال�صحية من الكوادر التمري�صية املوؤهلة.

بني  القائمة  الييتييعيياون  جميييالت  وا�صتعر�صت 

إقامة  الكلية ومثياتها من الكليات العاملية مرحبة با

عاقات تعاون علمي مع كليات التمري�س اليابانية.

اأق�صام الكلية واطلع  وجال الوفد ال�صيف يف 

العملية  يف  ت�صاهم  التي  التدريبية  املختربات  على 

التدري�صية والبحثية يف الكلية.

الياباين  ال�شفري 

يزور كلية التمري�س

الدكتور الكركي م�ستقباًل امل�سوؤولة الفرن�سية



� جمل�س عمداء

�ضاءات اإ

اجلامعة  عمداء  جمل�س  اأ�صدر   - اجلامعة 

بجائزة  الفائزين  املتميزين  املعلمني   ِمنح  اأ�ص�س 

امللكة رانيا العبد اهلل للتميز الربوي.

من  جلنة  ت�صكل  إنه  فا �ص�س  الأ على  وبناء 

التفاهم  اجلامعة ومن اجلائزة على �صوء مذكرة 

املعلمني  �صاأن  يف  للتن�صيق  الفريقني  بني  املربمة 

ومدى  اأو�صاعهم  ودرا�صة  للمنحة  املر�صحني 

التزامهم بالدرا�صة ونتائجها يف حال قبولهم.

من  تغطى  املنحة  اأن  على  �ص�س  الأ وتن�س 

ر�صوم  وتغطي  اجلامعة،  يف  التربعات  �صندوق 

ال�صاعات املعتمدة فقط وعددها 33 �صاعة معتمدة.

وي�صرط حل�صول املعلم على منحة اأن ل يكون 

حا�صًا على منحة اأخرى من اأية جهة واأن ي�صجل 

قل طوال املدة  6 �صاعات معتمدة يف الف�صل على الأ

التي يح�صل فيها على املنحة.

دفعت  التي  املبالغ  وت�صرد  املنحة  وتلغى 

التي  اجلهة  وم�صادقة  اللجنة  من  بقرار  للطالب 

من  �رشط  اأي  خالف  اإذا  املنحة  اإعطاء  قررت 

�رشوطها.

اللجنة يف  وتوقف املنحة ول جتدد بقرار من 

حال تدين املعدل الراكمي للطالب عن 3 نقاط اأو 

من  بتن�صيب  وذلك  للطالب  كادميي  الأ داء  الأ تدين 

امل�رشف ورئي�س ق�صم التخ�ص�س وعميد الكلية.

اإقرار اأ�ش�س منح املعلمني 

املتميزين 

اجلامعة  عمداء  جمل�س  قرر   - اجلامعة   

الدولية  الربامج  يف  الطلبة  قبول  تعليمات  تعديل 

للدرا�صات العليا.

وبح�صب القرار فانه يقبل يف هذه الربامج الطلبة 

ردنيون  والأ ردنية  الأ غر  باجلن�صية  املتمتعون 

اأن يح�رشوا ما يثبت  املقيمون خارج اململكة على 

ردنيني  الأ اإىل  بالإ�صافة  الباد  خارج  اإقامتهم 

لتن�شيـــــب ا

إلغــــــــاء  بـا  

المتحـــــان

التقييمـــــي  

لطلبــــــــــة   

التمريــــ�س

املج�شريــــن  

الثالث  يف  اجلامعة   ن�صبت     - اجلامعة 

إلغاء  با العمداء،  جمل�س  اىل  ول  الأ ت�رشين  من 

المتحان التقييمي الذي �صتعقده كلية التمري�س 

لطلبتها املج�رشين اإليها من الكليات اجلامعية 

املتو�صطة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 

ي�صمل  إللغاء  با التن�صيب  ان  جرار  �صاح 

عقد  قرار  على  ترتبت  التي  الإجراءات  اأي�صا 

نهاية  عقده  يفر�س  كان  الذي  المتحان، 

الف�صل الول احلايل.

اإلغاء  اأ�صباب  جرار  الدكتور  وارجع 

المتحان، اىل عدم توافقه مع اأ�ص�س التج�صر 

بني اجلامعات والكليات اجلامعية املتو�صطة.

ني�صان  قرر  اجلامعة  عمداء  جمل�س  وكان 

للطلبة  تقييمي  امتحان  عقد  املا�صي  العام  من 

املج�رشين اىل تخ�ص�س التمري�س يف اجلامعة، 

املواد  بع�س  يف  م�صتواهم  �صعف  ب�صبب 

�صا�صية للتخ�ص�س. الأ

إن نتيجة  إلغائه،فا وبح�صب القرار،املن�صب با

املواد  معادلة  على  املوؤ�رش  �صتكون  المتحان 

للطلبة من عدمه.

معادلتها  يتم  التي  ال�صاعات  عدد  ويقدر 

�صاعة   )40-30( بني  ما  املج�رشين  للطلبة 

درا�صية معتمدة.

كل  منحت  التج�صر،  اأ�ص�س  وبح�صب 

جامعة حرية معادلة املواد التي در�صها الطالب 

اأعلى  بحد  املتو�صطة،  اجلامعية  الدرا�صيية  يف 

تعديل تعليمات قبول الطلبة

 يف الربامج الدولية

احلا�صلني على منح من جهات دولية.          

اأن  بالقرار   امل�صمولني  على  القرار  وا�صرط 

املوؤهلة  العلمية  الدرجات  على  حا�صلني  يكونوا 

لالتحاق بهذه الربامج وان تنطبق عليهم ال�رشوط 

العامة للقبول يف برامج الدرا�صات العليا و�رشوط 

القبول اخلا�صة بالربنامج الذي يرغبون اللتحاق 

به.

�صاعة(  و)55  ال�صنتني  لنظام  �صاعة(   45(

لنظام الثاث �صنوات.

طالبا   826 الر�صمية  اجلامعات  يف  وقبل 

احلايل  للعام  التج�صر  قائمة  �صمن  وطالبة 

من  و120  احلايل  للعام  خريجني    706 منهم 

عوام ال�صابقة. الأ

ردنية �صمن  وبلغ عدد الطلبة املقبولني يف الأ

قائمة التج�صر )155( طالبا وطالبة .

موؤها  يعترب  إنه  فا القبول،  اأ�ص�س  وبح�صب 

للقبول يف اجلامعات الر�صمية ما ن�صبته 20% من 

اأوائل اخلريجني يف امتحان ال�صهادة اجلامعية 

املتو�صطة يف كل تخ�ص�س له نظر يف اجلامعات   

�صنان. با�صتثناء تخ�ص�صات الطب وطب الأ

يف  تناف�صيا  يقبل  اأن  �ص�س  الأ وت�صمح 

ال�صهادة  امتحان  يف  الناجحني  من  اجلامعات 

لعام  ال�صابقة  عوام  لاأ املتو�صطة  اجلامعية 

اأول من  ورد  25% مما  عن  يزيد  ل  ما  القبول 

�رشيطة  العام  ذلك  يف  للقبول  املوؤهل  العدد 

ال�صهادة  امتحان  يف  الطالب  معدل  يكون  اأن 

قل. اجلامعية املتو�صطة 76% على الأ

تعليمات جديدة لقبول طلبة الربامج الدولية
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ترفيعات

املوظف  اأبو�شالح،  وليد  �شعد  الزميل   ترفيع  مت 

اأ من  الفئة  اإىل  والت�شجيل،  القبول  وحدة  يف 

الدرجة الرابعة.

مت ترفيع الزميل  نا�شر مو�شى ذيب، املوظف يف 

الدرجة  من  ب  الفئة  اإىل  احلا�شوب،  مركز 

الثالثة.

دائرة  مديرة  البعبع،  رجاء  الزميلة  نقل  مت 

اخلدمات الطالبية يف عمادة �شوؤون الطلبة، 

وىل. اإىل الفئة الأ

املوظف  ال�شطي،  علي  هيثم  الزميل   ترفيع  مت 

من  ب  الفئة  اإىل  الرتبوية،   العلوم  كلية  يف 

الدرجة الثالثة.

ترقيات

مت ترقية الدكتورة مي�شون عبد الغني النهار،  اإىل 

ثار. رتبة اأ�شتاذ م�شارك يف معهد الآ

تهاين

با�شر ال�شيد علي حممد اخلوالدة عمله يف دائرة 

املوارد الب�شرية.

املوظفة يف  الزميلة  �شريا حما�شنة،  متت خطبة 

مكتب العالقات الدولية. 

تعــــــــــاز

الدكتور حممود  والد  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل 

بق�شم  امل�شارك  �شتاذ  الأ كتكت  حممد 

الريا�شيات/كلية العلوم.

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور غ�شان 

�شتاذ يف كلية احلقوق. اجلندي الأ

اجتماعيات ،،،

اجلامعة - �صدر عن عمادة البحث العلمي يف 

اجلامعة   املجلد الثاين العدد الثاين ل�صهر حزيران 

ردنية للعلوم الجتماعية. من املجلة الأ

وا�صتمل   العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها 

�صتاذ الدكتور �صلمان البدور على جمموعة من  الأ

الجتماعية  العلوم  جمال  يف  والبحوث  الدرا�صات 

باللغتني العربية والجنليزية .

الباحث علي جنادات درا�صة حول  حيث قدم 

مواجهة  يف  ردنية  الأ الورقية  ال�صحف  »م�صتقبل 

املعلومات  ثورة  ظل  يف  اللكرونية  ال�صحف 

واملعرفة.

وقدم الباحث يو�صف �صامن خطايبة درا�صة 

اجلامعي   ال�صباب  عند  املهنية  التوجهات  حول 

ردن. درا�صة ميدانية يف الأ

وكايد  عنرب  ح�صن  علي  الباحثان  قدم  بينما 

اأبو �صبحة درا�صة حول الهجرة الداخلية  عثمان 

ردن. يف الأ

العوي�صة  مو�صى  بن  �صلطان  الباحث  وقدم 

من  بكل  كل  الأ ا�صطرابات  عاقة  حول  درا�صة 

املدركة  الذاتية  والكفاءة  والقلق  الذات  �صورة 

من  عينة  لدى  الدميوغرافية  املتغرات  وبع�س 

هلية.  طالبات جامعة عمان الأ

اللوزي  حمدان  �صاح  الباحثان  قدم  فيما 

العنف  حول  درا�صة  الفرحان  عي�صى  ويحيى 

ردنية. الطابي يف اجلامعة الأ

درا�شات يف تاريخ بالد ال�شام

�ضدارات اإ

باللغة  جديد  كتاب  حديثًا  �صدر   - اجلامعة 

عنوان  حتت  البخيت  عدنان  ملحمد  الإجنليزية 

 )313( يف  يقع  ال�صام«،  باد  تاريخ  يف  »درا�صات 

�صفحة، �صمن اإ�صدارات جلنة تاريخ باد ال�صام يف 

ردنية، قّدم له و�صارك يف حتريره ثائر  اجلامعة الأ

طراد القا�صي، من ق�صم اللغة الإجنليزية بجامعة 

ردنية. العلوم والتكنولوجيا الأ

الدرا�صات منها:  الكتاب على عدد من  و�صمل 

�صكوى اأهايل حلب لل�صلطان �صليمان القانوين عن 

عبث وف�صاد ع�صاكر الدولة العثمانية يف ريف حلب، 

والدرا�صة الثانية كانت عن واقع الباد العربية يف 

الدرا�صة  وجاءت  نف�صه،  �صليمان  ال�صلطان  عهد 

اإدارة منطقة  اآل احلن�س يف  اأ�رشة  الثالثة عن دور 

على  بالعتماد  وذلك  )1388-1568م(،  البقاع 

مديرية  اأوقاف  وقيود  العثمانية  الدولة  �صجات 

اأوقاف دم�صق.

ردنية  �شدور املجلة الأ

الجتماعية للعلوم 

ال�صكان  تعداد  الرابعة  الدرا�صة  وتناولت   

امل�صيحيني يف ولية ال�صام يف القرن ال�صاد�س ع�رش، 

�صيدا،  مدينة  تاريخ  الدرا�صات  اإحدى  وعاجلت 

اأما  �صفد،  مدينة  تاريخ  اأخرى  درا�صة  وتناولت 

من  كل  يف  وقاف  الأ يف  فبحثت   الثامنة  الدرا�صة 

ردن يف اأواخر العهد اململوكي ومطلع  فل�صطني والأ

العهد العثماين.

كل  تاريخ  املوؤلف  تناول  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

زادة  معن  وح�صني  �صخر  وبني  �صاهني  اآل  من 

وال�صلط  واملفرق وجوارها ورفح  الّلجون  وباد: 

مبقالت  والزرقاء  وطولكرم  وتبوك  وال�صوبك 

للمو�صوعة  اجلديدة  الطبعة  يف  �صدرت  مكّثفة 

�صامية التي ت�صدر مبدينة ليدن يف هولندا. الإ

�صماء  لأ �صاملة  فهر�صة  على  الكتاب  و�صمل 

ميييياكيييين  عيييييييام واليييطيييوائيييف والييعيي�ييصييائيير والأ الأ

وامل�صطلحات.

البحث  عمادة  عن  �صدر   - اجلامعة 

العدد  اخلام�س  املجلد  اجلامعة  يف   العلمي 

اإدارة  يف  ردنية  الأ املجلة  من  متوز   ل�صهر  الثالث 

عمال. الأ

وا�صتمل   العدد من املجلة التي يراأ�س حتريرها ا.د 

حم�صن خمامرة على جمموعة من الدرا�صات والبحوث 

عمال باللغتني العربية والجنليزية.  يف جمال اإدارة الأ

و قدم الباحثان عبد الفتاح عبد الرحمن كرا�صنة 

اإدارة  مكونات  حول  درا�صة  اخلليلي  توفيق  و�صمية 

والتعليم  الربية  وزارة  يف  حتليلية  درا�صة   : املعرفة 

ردنية.  الأ

ال�صمادي  علي  حممود  زياد  الباحثان  قدم  كما 

وفرا�س حممد الروا�صدة درا�صة حول حمددات الر�صا 

ردن.  وال�صتقرار الوظيفي يف موؤ�ص�صة املوانئ يف الأ

اإ�صماعيل  عبد  احمد  الباحثون  قدم  حني  يف 

النا�رش  وعبد   ، العجلوين  حممد  حممود   ، ال�صفار 

يف  التنظيمي  املناخ  دور  حول  درا�صة  جرادات  احمد 

التناف�صية  القدرة  وتعزيز  بداعي  الإ داء  الأ  حتقيق 

حول  درا�صة  املعاين  عودة  اأمين  الباحث  قدم  فيما 

لدور  ردنية  الأ الوزارات  مراكز  يف  املديرين  اجتاهات 

داء الوظيفي. اإدارة املعرفة يف الأ

الزعبي  امل�صهراوي وخالد  فادي  الباحثان  وقدم 

ردنية يف الفرة  درا�صة حول حمددات ربحية البنوك الأ

بني 1992 و 2006 وقدم الباحث عبد الكرمي �صامة 

�صراتيجية. عواد درا�صة حول اثر املرونة الإ

ردنية يف  �شدور املجلة الأ

عمال اإدارة الأ


