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ردنية ❖ العدد 438 ❖ ت�شرين الثاين 2009 م ❖ ذو احلجة 1430هـ ❖ املجلد الثالث والع�شرون ن�شرة اإعالمية ت�شدرها دائرة الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة الأ
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 ور�سة عمل حول جر مياه الدي�سي اإىل 
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ال�سحافة  ماج�ستري  برنامج  تنفيذ   
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رئي�س اجلامعة: حرية الطلبة

 م�ضانة و�ضنم�ضي يف در�س 

النهاية الدميقراطية حتى 

اجلامعة- ا�ستذكرت اجلامعة يف ال�ساد�س من 

ت�رشين الثاين بكل معاين الإجالل ميالد املغفور له 

جاللة امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه حيث 

اأقيم بهذه املنا�سبة معر�ض وثائقي ل�سور جاللته 

معر�س �ضور
 املغفور له امللك احل�ضني طيب اهلل ثراه

...تتمة �ص 5

اخلا�ض  ال��ف��وت��وغ��رايف  امل�سور  عد�سة  التقطتها 

بجاللته »زهراب اأودني�ض«.

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  وجال 

على �سور املعر�ض الذي ج�سد حقبة تاريخية مهمة 

 اجلامعة- قرر جمل�ض اأمناء اجلامعة يف اأول 

�ستاذ  جل�سة عقدها برئا�سة رئي�ض املجل�ض دولة الأ

الدكتور  اجلامعة  لرئي�ض  التجديد  اللوزي  اأحمد 

كمال مدته القانونية، وذلك مبوجب  خالد الكركي لإ

ردنية. املادة 34 من قانون اجلامعات الأ

مناء اللوزي: ت�ضكيلة جمال�س الأ
كادميية  اأعادت الهيبة للموؤ�ض�ضات الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  ���س��دد  اجلامعة- 

الطالب  بحرية  م�سا�ض  ل  اأن  على  الكركي  خالد 

داخل حرم اجلامعة واعدًا اأن تبقى احلرية وقوة 

اجلامعة  ت�سعى  التي  العليا  القيمة  ه��ي  املعرفة 

لتحقيقها.

اجلامعة  ح��ر���ض  ال��ك��رك��ي  ال��دك��ت��ور   وبني  

اأك��ادمي��ي  وم��ن��اخ  اآم��ن��ة  بيئة  بتوفري  واهتمامها 

متميز للطلبة مبا ي�ساهي اأعلى م�ستويات املعرفة 

كادميية العاملية. ومعايري املوؤ�س�سات الأ

وقال يف ت�رشيحات �سحفية ردا على ما اأثري 

يف بع�ض و�سائل الإعالم عن عزم اجلامعة تركيب 

اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  الطلبة  ملراقبة  ك��ام��ريات 

البطاقات  اإن  لطلبتها،  ممغنطة  هويات  واإ�سدار 

الطالبية  اخل��دم��ات  تنظيم  �ساأنها  م��ن  املمغنطة 

عملية  يف  اأق�سامهم  داخ��ل  ���س��واء  اأف�سل  ب�سكل 

�سالحية  واأن  املكتبة،  ا�ستخدام  يف  اأو  الت�سجيل 

البطاقة املمغنطة تنتهي بتخرج الطالب.

جل��ان:  ث��الث  اجلل�سة  خ��الل  املجل�ض  و�سكل 

توجيهية  والثالثة  مالية،  واأخرى  اأكادميية،  جلنة 

���س��ت��اذ ع��دن��ان اأب��و  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة، وان��ت��خ��ب الأ

اأن تعقد  مناء، على  الأ نائبًا لرئي�ض جمل�ض  عودة، 

اجتماعات املجل�ض اأ�سبوعيًا.

مناء وجتديد الثقة بالرئي�س رئي�س واأع�ساء جمل�س الأ

  رئي�س اجلامعة يطلع على �سور املغفور له امللك احل�سني



� �ضاءات اإ

ردنية« ت�ضكيالت اأكادميية وا�ضعة بني عمداء كليات ومعاهد »الأ
اجلامعة- قرر جمل�ض اأمناء اجلامعة يف اجلل�سة 

التي عقدها يف ال�سابع من ت�رشين الثاين برئا�سة رئي�ض 

�ستاذ اأحمد اللوزي بناء على تن�سيب  املجل�ض دولة الأ

رئي�ض اجلامعة الدكتور خالد الكركي اإجراء الت�سكيالت 

بني عدد من عمداء كليات اجلامع���ة ومعاهدها العلمية 

على النحو التايل:

لكلية  عميدًا  املو�سى  نهاد  الدكتور  �ستاذ  الأ  تعيني 

�ستاذ الدكتورة �سو�سن العوران عميدًا  داب، تعيني الأ الآ

�ستاذ الدكتور حممد خازر املجايل  لكلية العلوم، تعيني الأ

عمر  الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني  ال�رشيعة،  لكلية  عميدًا 

�ستاذ الدكتورة  الكفاوين عميدًا لكلية الزراعة، تعيني الأ

�ستاذ  الأ تعيني  التمري�ض،  لكلية  عميدًا  خلف  اإنعام 

الربوية،  العلوم  لكلية  عميدًا  قطامي  يو�سف  الدكتور 

ؤاد كتانه عميدًا للبحث العلمي،  �ستاذ الدكتور فو تعيني الأ

�سوؤون  عميد  باأعمال  قائمًا  �سالح  عماد  الدكتور  تعيني 

عميدًا  توفيق  جمدي  الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني  الطلبة، 

الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني  والتكنولوجيا،  الهند�سة  لكلية 

�ستاذ  الأ تعيني  احلقوق،  لكلية  عميدًا  حزبون  جورج 

�سنان،  الأ طب  لكلية  عميدًا  اجلمعاين   كفاح  الدكتورة 

�ستاذ الدكتور ندمي عبيد عميدًا لكلية امللك عبداهلل  تعيني الأ

الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني  املعلومات،  لتكنولوجيا  الثاين 

والت�سميم،  الفنون  لكلية  عميدًا  حمام  عبداحلميد 

تعيني الدكتور حممد م�ساحلة قائمًا باأعمال عميد كلية 

الدرا�سات الدولية، تعيني الدكتور عوين الفاعوري قائمًا 

باأعمال عميًد املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني 

عميدًا  اخلوالدة  ر�سا  الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني  بغريها، 

الزراعي،  والتعليم  ر�ساد  والإ والتدريب  البحوث  ملعهد 

ملعهد  عميدًا  اأبوعرابي  غازي  الدكتور  �ستاذ  الأ تعيني 

�سالم يف العامل املعا�رش. درا�سات الإ

 كليات اجلامعة / العقبة

 كما قرر املجل�ض تعيني عدد من العمداء يف كليات 

اجلامعة يف العقبة على النحو التايل:

�ستاذ الدكتور اأحمد اأبوهالل عميدًا لكلية العلوم  الأ

البحرية، الدكتور �سالح ال�رشايعة قائمًا باأعمال عميد 

كلية نظم و تكنولوجيا املعلومات، الدكتور زياد قوقزة 

قائما باأعمال عميد كلية اللغات.

اجلامعة- غادرت عمان  يف الثامن من ت�رشين الثاين 

ال�سعودية  العربية  اململكة  املقد�سة يف  الديار  اإىل  متوجهة 

بعثة حج اجلامعة.

الدكتور خالد  البعثة رئي�ض اجلامعة  وكان يف وداع 

الكركي ونواب رئي�ض اجلامعة والقائم باأعمال عميد كلية 

ال�رشيعة وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض وامل�سوؤولني يف 

اجلامعة.

وهناأ الدكتور الكركي اأفراد البعثة على امل�ساركة  يف 

هذه الرحلة الإميانية واأداء فري�سة احلج. هذه ال�سعرية 

اخلالدة والعظيمة داعيًا الطلبة امل�ساركني فيها ال�ستفادة 

من جتربتها علميًا وبحثيًا ومعرفيًا.

وحث الطلبة على احلوار البناء ونقل �سورة حقيقية 

حلجاج بيت اهلل احلرام عن اجلامعة والوطن العزيز موؤكدًا 

ردنية« تغادر اإىل الديار املقد�ضة بعثة حج »الأ

اهتمام اجلامعة بالتوا�سل معهم وتلبية احتياجاتهم.

وثمن اأع�ساء البعثة الدعم الذي قدمته اإدارة اجلامعة 

لت�سيري هذه البعثة التي تتيح لهم فر�سة التدريب العملي 

ملنا�سك احلج والعمرة يف مكة املكرمة وال�سعائر املقد�سة يف 

ماكن الدينية يف املدينة املنورة. منى وعرفات وزيارة الأ

�سالمي الدكتور  واأ�سار رئي�ض البعثة اأ�ستاذ الفقه الإ

�رشي زيد الكيالين اإىل اأن هذه الرحلة العلمية تندرج �سمن 

م�ساق مادة ) فقه الزكاة واحلج( لفتًا اإىل اأهميتها لتمكني 

عدادهم اإعدادًا متكاماًل ملهمتهم  الطلبة من التطبيق العملي لإ

ر�ساد والتعليم الديني.  بعد تخرجهم يف جمالت الدعوة والإ

اإىل  اإ�سافة  ال�رشيعة  كلية  طالبًا من   )20( البعثة  وت�سم 

دائرة  من  الدويري  حت�سني  الدكتور  الطبي  امل�رشف 

الرعاية ال�سحية يف اجلامعة.

حتديث  من  اجلامعة  انتهت  اجلامعة- 

قدرت بحوايل  مالية  بكلفة  عمال  الأ كلية  مباين 

)300( األف دينار.

وتولت عملية التحديث كوادر دائرتي ال�سيانة 

اأجنزت  التي  والهند�سة  العامة  اخلدمات  ووحدة 

عملها بزمن قيا�سي وبكلفة معقولة بح�سب عميد 

الكلية الدكتور هاين ال�سمور لتوفري بيئة ومناخ 

تعليمي وبحثي لطلبة الكلية والباحثني فيها.

 وقال الدكتور ال�سمور اإن اأعمال التحديث 

ربعة مباٍن  رئي�سية ت�سم  �سملت البنية التحتية لأ

ومكاتب  تدريبية  وخمتربات  تدري�سية  قاعات 

دارية. ع�ساء الهيئتني التدري�سية والإ لأ

ت�سمنت  التحديث  اأعمال  اأن  واأ�ساف 

والدهان  والطرا�سة  والنوافذ  بواب  الأ تغيري 

�سقف  والأ ر�سيات  والأ مامية  الأ والواجهات 

جتهيز  اإىل  اإ�سافة  املياه  ودورات  والتدفئة 

وتاأثيث خمترب حماكاة بور�سة عمان وخمترب 

دارية. نظم املعلومات الإ

عام  �سيدت  املباين  هذه  اأن  ذكره  اجلدير 

1965 وتخدم حاليا حوايل خم�سة اآلف طالب 

وطالبة يتلقون التعليم اجلامعي يف �سبعة اأق�سام 

اأكادميية.

عمال  حتديث مباين كلية الأ

بجهود ذاتية وكلفة اأقل

اجلامعة واحة العلم والعلماء

اجلامعة تودع حجاجها



� �ضاءات اإ

اجلامعة- لي�ض اأكرث من اإيجاد مكان للراحة 

ب�ساطه  على  رهاق..تلقي  والإ بالتعب  ت�سعر  حني 

درا�سي  يوم  باأحمال  املثقل  ج�سدك  خ�رش  الأ

جامعي. 

فور الدخول عرب البوابة اجلنوبية للجامعة.. 

يف  املزروعة  النباتات  األوان  ت�سدك  �سمالك..  على 

حديقة جاءت على نظام احلدائق املعلقة لتبداأ بعد 

واأنت  اأمامك  تتك�سف  احلدائق  من  �سل�سلة  ذلك 

ت�سري يف الطريق الرئي�سي للجامعة.

داأبت اجلامعة وعلى مدار �سنة ون�سف �سمن 

قطع  ا�ست�سالح  ومدرو�سة  ممنهجة  عمل  خطة 

اأرا�ض يف اجلامعة وتهيئتها كحدائق تكون متنف�سا 

اأي  تتحمل  اأن  دون  و�سيوفها،  اجلامعة  �رشة  لأ

وتوظيفها  بكفاءاتها  ل�ستعانتها  اإ�سافية  كلف 

ولية املوجودة يف حرم اجلامعة، بح�سب  املواد الأ

واملالية  دارية  الإ لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ض  نائب 

الدكتور ب�سري الزعبي.  

ثالث حدائق اأجنزتها اجلامعة من م�ساحتها 

مبباين  وامل�سغولة  تقريبا  دومن   1200 تبلغ  التي 

كتيب  وفق   %  43.21 بن�سبة  واملعاهد  الكليات 

العالم  دائرة  عن  ال�سادر  واأرقام(  )حقائق 

والعالقات العامة يف اجلامعة.

ب�سكل  توزيعها  جاء  التي  احلدائق  هذه  اأوىل 

اجلنوبي  املدخل  من  مقربة  على  تقع  مدرو�ض، 

اعتمد  وقد  ون�سف.  دومن  م�ساحة  على  للجامعة 

القائمون على ت�سييد هذه احلديقة اأ�سلوب احلدائق 

املعلقة التي توزعت على خم�سة �سفوف مت�ساعدة 

زرعت بنباتات من اإنتاج م�ساتل اجلامعة وت�سمل 

اأنواع اجلولد�ستار، والكاردولينا، واحلوليات.

اتخذت  التي  بوابتها  عرب  داخلها  اإىل  يقودك 

 10 من  باأكرث  م�ساءة  16درجة  القو�ض   �سكل 

فواني�ض ليال.

الالفت لالنتباه اأن هذه احلديقة اجلديدة التي 

اأجنزت العام احلايل وخالل �سهرين من البدء على 

املكب  ي�سبه  »ما  اأنقا�ض  على  جاءت  بها،  العمل 

احلديقة  تقع  التي  اجلامعة«  م�ست�سفى  ملخلفات 

خلفها، وفق مدير وحدة اخلدمات امل�ساندة حممد 

املعاقبة. 

�سعودا باجتاه كلية الهند�سة والتكنولوجيا، 

على  �سجار  الأ من  الزائرغابة  ميني  على  متتد 

على   العمل  يجرى  دومنا،   50–40 م�ساحة    

ت�سم  حديقة  قامة  لإ منها  دومنني   ا�ست�سالح 

من  واحدة  وهي   ، زينة  ونباتات  ومقاعد  ممرات 

ثالث حدائق يجري العمل على اإن�سائها. 

حديقة  هناك  احلديقة  لهذه  فبالإ�سافة 

تو�سعتها  على  العمل  يجري  التي  العاملني  نادي 

طفال  لالأ مالعب  وت�سم  دومنات  اأربعة  اىل  لت�سل 

مدخل  على  اأخرى  وحديقة  اأخ�رش،  وم�سطحًا 

البوابة ال�سمالية بعد اإعادة تاأهيلها.

احلدائق  هذه  من  النتهاء  يتم  اأن  ويتوقع 

الذي  املعاقبة،  وفق  �سهور«،  �ستة  »خالل  الثالث 

اأ�س�سا  اعتمد  اأماكن هذه احلدائق  اختيار  اإن  قال 

ماكن  منها »اإ�سغال امل�ساحات غري امل�سغولة، ويف  الأ

التي ت�سهد  جتمعا كثيفا  لطلبة اجلامعة«. 

الزعبي عن  الدكتور  ال�سدد، ك�سف   ويف هذا 

بعد  للجامعة  الرئي�سي  املدخل  ل�ست�سالح  توجه 

اأمانة  ك�ساك املوجودة هناك بالتفاق مع  الأ اإزالة 

عمان. حيث يتوقع اأن تن�سئ اجلامعة �ساعة نباتية 

ذات عقارب ومقاعد و�ساحات مبلطة.

   

الهند�سة  كلية  غابة  من  املقابلة  اجلهة  اإىل 

التي  احلقوق  كلية  حديقة  تطل  والتكنولوجيا، 

بواقع  رفعها  وجرى  دومنات،  ثالث  على  تقع 

ثالثة اأمتار لت�سل اإىل م�ستوى ال�سارع، كما جرى 

الطمم  للقاء  مكانا  كانت  ان  بعد  ا�ست�سالحها 

نتيجة  ماء  بركة  اىل  ال�ستاء  ف�سل  يف  وتتحول 

جتمع مياه المطار.

ردنية«..متنف�س لتغيري منطية البيئة اجلامعية قناة حدائق »الأ عمل  جرى  امل�سكلة  هذه  ولتدارك 

�سمنت وال�سخور  مير من  لت�رشيف املياه من الإ

فوقها ج�رش خ�سبي يربط طريف احلديقة املف�سولة 

بالقناة.  

 حتتوي احلديقة على نباتات زينة مثل ح�سى 

البان والبارباري�ض  واأ�سجار نخيل جلبت من من 

منطقة الغور.

على  احلديقة جدارية  يف  الواقف  انتباه  يلفت 

من  �سنعت  مرا،   150 بحجم  املقابلة  اجلهة 

)وقل  وىل  الأ جملتان  عليها  كتبت  الزلط   حجر 

تن�سى(  فال  )�سنقرئك  والثانية  علما(،  رب ِّ زدين 

امل�ستخل�سة  التعليمية  اجلامعة  ر�سالة  تلخ�ض 

الطريق  واأن هذا  ال�سالمي  خ�سو�سا  الدين  من 

احليوي يف اجلامعة يربط بني بواتيها )اجلنوبية 

جميع  قبل  من  م�ستخدما  يجعله  ما  وال�سمالية( 

مرتادي اجلامعة. 

العدد،  هذا  على  احلدائق  تواجد  يقت�رش  ل 

احلرم  يف  اخل�رشاء  امل�ساحات  بع�ض  تتناثر  بل 

اجلامعي على غرار حديقتي برج ال�ساعة ال�سو�سنة 

يف �سارع ا�سطلح على ت�سميته ب�»ال�سارع البيئي«. 

تعتمد اجلامعة يف ان�سائها لهذه احلدائق على 

الدكتور  اأكد  اإذا  غرابة،  ل  لذلك  الذاتية،  قدراتها 

باهظة  لي�ست  احلدائق  هذه  كلفة  اأن  الزعبي، 

لعتمادها على اأيٍد عاملة يف اجلامعة حيث قام        

على  احلدائق  �سعبة  إ�رشاف   با عمال   10  –  7

العمل مب�ساهمة من دائرة الهند�سة التي �ساعدت 

يف عملية الت�سميم،  كما اأن مواد ونباتات احلدائق 

جرى اإنتاجها يف م�ساغل اجلامعة. 

احلدائق  �سعبة  خم�س�سات  تتجاوز  ول    

األف دينار  اأكرث من خم�سة وع�رشين  من املوازنة 

اإنها  قال  الذي،  الزعبي  الدكتور  بح�سب  �سنويا، 

باأية  ال�ستعانة  اإىل  اجلامعة  تلجاأ  ومل  بل  »كافية 

م�ساعدة«. 

ال�سعي ل�سافة عن�رش حيوي يغري من طبيعة 

هذه  اإيجاد  وراء  الهدف  كان  اجلامعية  البيئة 

احلدائق، التي قال الدكتور الزعبي اإنها ت�ستهدف 

دارية..  التدري�ض والهيئة الإ الطالب وع�سو هيئة 

وحتى �سيوف اجلامعة«.  

يف املح�سلة، ت�سعة دومنات م�ساحة احلدائق 

اجلامعة  يف  قريبا  اإن�ساوؤها  واملقرر  املوجودة 

البيئة  عن  النمطية  ال�سورة  تغيري  يف  للم�ساهمة 

الن�ساط  بث  ي�ساعد على  متنف�ض  إيجاد  با اجلامعية 

والدرا�سة، ف�سال  العمل  اأتعبها  التي  الج�ساد  يف 

تتكون  التي  ال�سمنتية  اجلدران  حدة  ك�رش  عن  

منها ابنية كليات اجلامعة واإ�سافة  ب�ساط اخ�رش 

ي�رش الناظرين. 

حديقة البوابة اجلنوبية   

جناز  قيد الإ

حديقة كلية احلقوق

»الكلفة �سفر« 

بيئة جامعية خمتلفة 

بيئة جامعية مريحة
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مليون م   )400( يبقى مبقدار  املائي  العجز  اأن 

�سنويًا.

يف  عقدت  التي  العمل  ور�سة  خالل  واأ�ساروا 

 )100( حوايل  �سيوفر  امل�رشوع   اأن  اإىل  اجلامعة 

�رشورة  موؤكدين  لعمان  �سنويًا  املياه  من  م3  مليون 

البحث عن م�سادر غري تقليدية لتوفري مياه ال�رشب يف 

ظل تزايد وترية ارتفاع  عدد ال�سكان و�سط اململكة.

وحتدث مدير امل�رشوع يف وزارة املياه والري 

امل�رشوع  اأهمية  حول  الكردي  عثمان  املهند�ض 

والت�سغيل  البناء  نواحي  من  تنفيذه  ومراحل 

نتهاء من  الإ املتوقع  اأنه من  اإىل  والت�سليم م�سريًا 

ور�ضة عمل حول جر مياه الدي�ضي اإىل عمان

�سنويا  املياه  من  م3  مليون   )100( حوايل  جر 

لعمان بعد اأربع �سنوات.

املائي  امل�رشوع  هذا  إن  فا الكردي  وبح�سب 

غرا�ض ال�رشب تبلغ كلفته املالية حوايل  ال�سخم لأ

�سمن  ينفذ  امل�رشوع  اأن  اإىل  م�سريًا  دولر  مليار 

اإىل  ت�سعى  التي  والري  املياه  وزارة  ا�سراتيجية 

اإيجاد م�سادر مائية جديدة يف ف�سل ال�سيف.

والدرا�سات  البحوث  مركز  مدير  وك�سف 

الدكتور عماد كرابلية  املائية والبيئية يف اجلامعة 

ردن التي تتجاوز )500(  عجز املوازنة املائية يف الأ

مليون م3 �سنويًا مبينًا اأن ح�سة الفرد ل تتجاوز 

)140(م3 �سنويًا يف حني اأن خط الفقر للمياه عامليًا 

يبلغ األف م3 �سنويًا للفرد.

متو�سط  اأن  اإىل  ت�سري  رقام  الأ اأن  واأ�ساف 

ردن ل تتعدى  ن�سيب الفرد لال�ستهالك املنزيل يف الأ

)75(م3 �سنويا وت�سل يف بع�ض مناطق اململكة اإىل 

)40(م3 �سنويًا.

اأي�سًا  ت�سري  الدرا�سات  إن  فا لكرابلية  ووفقًا 

حو�سًا   )12( من  مائية  اأحوا�ض  ع�رشة  اأن  اإىل 

ردن  الأ اأن  مو�سحًا  �سديدًا  ا�ستنزافًا  م�ستنزفة 

جفافًا  الدول  اأكرث  �سمن  الرابعة  املرتبة  يحتل 

واململكة  املتحدة  العربية  مارات  والإ الكويت  بعد 

العربية ال�سعودية.

و�سلط اأ�ستاذ اجليولوجيا يف اجلامعة الدكتور 

مبينا  امل�رشوع  اأهمية  على  ال�سوء  �سالمة  اليا�ض 

م�سادر املياه يف منطقة الدي�سي واأهميتها كم�سدر 

ردن. احتياطي وا�سراتيجي مائي يف الأ

اململكة  لو�سط  الدي�سي  مياه  جر  اإن  وقال 

عادمة  مياه  عنه  �سينتج  �رشب  كمياه  وا�ستعمالها 

يتم معاجلتها اإىل درجة عالية واإعادة ا�ستخدامها 

يف ري املزروعات.

 )100( جر  اأن  اإىل  �سالمة  الدكتور  ولفت 

كمياه  ل�ستخدامها  الدي�سي  مياه  من  م3  مليون 

املياه  من  م3  مليون   )80( حوايل  �سينتج  �رشب 

غرا�ض الزراعة. لأ

وجرى خالل الور�سة التي ح�رشها عدد من 

امل�سوؤولني  من  وعدد  �سابقني  الري  مياه  وزراء 

حول  مداخالت  طرح  املياه  و�سلطة  الوزارة  يف 

م�رشوع  من  ال�ستفادة  و�رشورة  املائي  الواقع 

يف  والتو�سع  املاحلة  املياه  وحتلية  البحرين  ناقل 

م�ساريع احل�ساد املائي لتوفري مياه �رشب كافية 

ل�سكان اململكة.

والتطوير  ر�ساد  الإ ق�سم  نظم  اجلامعة- 

الق�سم  لطلبة  تعليمية  رحلة  باجلامعة  ال�سياحي 

إ�رشاف م�ساعد بحث  اإىل مدينتي جر�ض وعجلون با

وتدري�ض نور العقيلي.

وتعرف الطلبة على اأهم املعامل التاريخية من 

مدرجات ومعابد وكنائ�ض والتي جعلت من مدينة 

اأف�سل  قائمة  �سمن  �سياحي  مق�سد  ثاين  جر�ض 

بعد  ردن  الأ يف  للزيارة  املحببة  ثرية  الأ ماكن  الأ

البراء. 

و�ساهمت الرحلة يف تعريف الطلبة على اأنواع 

اإر�ساد  كيفية  ور�سد  ردنيني  الأ ال�سياحني  الدلء 

اىل  بالإ�سافة  املوقع،  داخل  ال�سياحية  املجموعة 

ملحافظة  ثرية  الأ ال�سياحة  باأهمية  الطالب  توعية 

جر�ض كونها اإحدى القطاعات القت�سادية ااملهمة 

يف املحافظة والتي �ساهمت يف توفري فر�ض عمل و 

�ستثمارات  البنية التحتية وزيادة ن�سبة الإ تطوير 

ال�سياحية مبا يخدم اأبناء املجتمع املحلي للمدينة.

رحله علميه لطلبة ق�ضم 
ثار ر�ضاد والتطوير ال�ضياحي يف معهد الآ الإ

عمال يف اجلامعة مبادرة  اجلامعة- اأطلقت يف كلية الأ

طالبية ريادية بت�سكيل »فريق امل�سوؤولية الجتماعية«الذي 

ي�سكل لبنة اأ�سا�سية لتعميق التعاون بني الطلبة وكليتهم.

اأهمية  اإىل  ال�سمور  الدكتور هاين  الكلية  ولفت عميد 

والتطوعي  التنموي  اجلهد  يف  الطلبة  م�ساركة  وتفعيل 

اإقامة  يف  الطلبة  وتوجهات  ملبادرات  الكلية  دعم  موؤكدا 

وتنظيم ن�ساطات ثقافية وفكرية واجتماعية ومعرفية.

وقال الدكتور ال�سمور اإن من بني م�سامني واأهداف 

ر�سالة الفريق الطالبي تنمية ال�سعور واحل�ض بامل�سوؤولية 

بيئة  لتوفري  للكلية  العامة  املرافق  على  باملحافظة  وذلك 

تعليمية وبحثية فريدة من نوعها على امل�ستوى اجلامعي.

وىل من نوعها  على  واأ�ساف اأن هذه اخلطوة هي الأ

 )30( حاليًا  ي�سم  ردنية،حيث  الأ اجلامعات  م�ستوى 

اإىل  العدد م�سريًا  طالبًا وطالبة ومن املتوقع زيادة هذا 

انه �سيتم ت�سكيل فرق عمل ميدانية.

وبح�سب الدكتور ال�سمور �سيتم احت�ساب �ساعات 

برنامج  م�ساق  متطلبات  �سمن  الفريق  ع�ساء  لأ عمل 

خدمة املجتمع الذي تطرحه اجلامعة جلميع طلبتها.

ت�ضكيل فريق عمل تطوعي 
ردنية من طالب اأعمال الأ

ميدان  يف  الروماين  العر�ض  الطالب   و�ساهد 

الراث  اإحياء  جمعية  تنظمه  الذي  اخليل  �سباق 

ردين التاريخي. ويحاكي هذا العر�ض بع�ض من  الأ

يف  تقام  كانت  التي  والثقافية  التاريخية  الظواهر 

هذا امليدان يف ع�رش الرومان.

وقام طالب الق�سم بزياره ملدينة عجلون بهدف 

التناف�سية  ال�سياحية  املميزات  اأهم  على  تعريفهم 

ل�ستقطاب  فريدًا  مكان  عجلون  من  جعلت  التي 

ال�سياحة العائلية و�سياحة الإ�سطياف وال�سياحة 

ف�سل  يف  احلرارة  درجات  لعتدال  نظرًا  ثرية،  الأ

ال�سيف ومتيزها بطبيعتها اخل�رشاء ووجود عدد 

قلعة  ومنها  املدينة،  يف  الهامة  ثرية  الأ املعامل  من 

عجلون ال�ساخمة.

البالونه   حممد  عجلون  اأثار  مفت�ض  وقدم 

ومكانتها  عجلون،  لقلعة  التاريخية  همية  الأ

�سالمي  للت�سدي لل�سليبني وحماية طرق احلج الإ

يوبي. والطرق التجارية يف عهد �سالح الدين الأ

الدي�سي م�سروع حيوي لنا جميعاً



� تتمات

كادميية مناء اأعادت الهيبة للموؤ�ض�ضات الأ اللوزي: ت�ضكيلة جمال�س الأ
للمجل�ض  وىل  الأ تعد  التي  اجلل�سة،  وبداأت 

حول  مو�سع  عر�ض  بتقدمي  اجلديدة،  بت�سكيلته 

امللتحقني  الطلبة  اإعداد  حيث  من  اجلامعة  واقع 

فيها يف كل الربامج، والتخ�س�سات التي تطرحها، 

التي  امل�ساريع  واأبرز  املايل،  واقعها  جانب  اإىل 

العقبة،  يف  اجلامعة  حرم  ومنها  اجلامعة،  تنفذها 

وتاأ�سي�ض عدد من املراكز العلمية والبحثية.

اأكد  اجل�سلة،  عقب  �سحفية  ت�رشيحات  ويف 

يف  للجامعات  مناء  الأ جمال�ض  عمل  اأن  اللوزي 

الهيبة  اإعادة  اإىل  ين�رشف  اجلديدة  ت�سكيلتها 

كادميية وحت�سني ع�سو هيئة التدري�ض  ؤ�س�سات الأ للمو

ورفد الوطن بطالب امل�ستقبل واجليل اجلديد.

و�سدد على اأهمية ا�ستقاللية اجلامعات، منوهًا 

اإىل اأن »ا�ستقاللية اجلامعات تعني م�سوؤولية اأكرب 

يف  الفاعلة  للقوى  وا�ستنها�سًا  للعمل  وم�ساعفة 

العمل اجلامعي«.

ا�ستقاللية اجلامعات  على  »التاأكيد  اإن   وقال 

امللك  جاللة  روؤية  يحقق  اجلديد  القانون  مبوجب 

روؤ�ساء اجلامعات يف  ملطلب  ا�ستجابة  التي جاءت 

لقائهم مع جاللة امللك قبل عام«.

ومبوجب القانون اجلديد للجامعات، �سحبت 

اإىل  ومنحت  العايل  التعليم  جمل�ض  من  �سالحيات 

بروؤ�ساء  التن�سيب  بينها  من  مناء،  الأ جمال�ض 

كادميية فيها. اجلامعات وتعيني القيادات الأ

مناء  الأ جمال�ض  منح  اأن  اللوزي  واأو�سح 

من  يعزز  اجلامعات،  روؤ�ساء  بتعيني  التن�سيب 

كادميية، وا�سفًا  دوار داخل املوؤ�س�سة الأ تكاملية الأ

الو�سع ال�سابق »بامل�سار امللتب�ض«.

الدول  يف  الراقية  اجلامعات  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سالحيات  مناء  الأ جمال�ض  فيها  متلك  الغربية 

درى  الأ اأنها  باعتبار  القرار،  �ساحبة  وهي  الكاملة، 

حني  يف  وم�ستقبلها،  واحتياجاتها  اجلامعة  بروؤية 

كان الو�سع حمليًا ي�سهد اأحيانًا �سدور قرارات من 

جمل�ض التعليم العايل قد ل تتوافق مع روؤية اجلامعة.

وعرب اللوزي عن اعتزازاه بالثقة امللكية باملوافقة 

التي  ردنية  الأ اأمناء اجلامعة  ت�سكيلة جمل�ض  على 

باجلامعة  النهو�ض  جتاه  م�سوؤولية  اعتربها 

»اإن  وقال:  والوطني،  والثقايف  املعريف  وم�سارها 

كادميني وال�سيا�سني وذوي  املجل�ض �سم خرية الأ

اخلربات الوطنية يف خمتلف القطاعات«.

بني  اجلهود  تكامل  على  الوقت  ذات  يف  واأكد 

ووزارة  العايل  التعليم  وجمل�ض  مناء  الأ جمال�ض 

التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  وهيئة  العايل  التعليم 

مناء هو عمل  العايل. وقال اللوزي :»اإن جمل�ض الأ

الوطن  ثقة  بتحمل  موكول  واأنه  وطنية  واأمانة 

والقيادة وذوي الطلبة«.

املجل�ض  م�سوؤوليات  عن  حديثه  معر�ض  ويف 

قال: »ل اأقبل اأن ياأتي طالب للجامعة يق�سي فيها 

لذا  يدخلها،  ل�م  وكاأنه  يتخرج  ثم  �سنوات  اأربع 

نحن �سنحاول اأن نح�سن العملية التعليمية يف كافة 

تفا�سيلها«.

مناء على دعم  واأكد اللوزي حر�ض جمل�ض الأ

الدخل  حيث  من  اجلامعة  يف  والعاملني  �ساتذة  الأ

املايل  الدعم  على  اجلامعة  ح�سلت  »اإذا  قائاًل: 

راقيًا وم�ستوى  علميًا  ذلك بحثًا  �سيوؤمن  املنا�سب 

باحلوار  ذلك  اإىل  و�سن�سعى  الرواتب  من  جيدًا 

والنقا�ض مع احلكومة«. 

اهلل  رحمه  جاللته  قادها  لفرة  عامًا   )47( امتدت 

ردن  ر�ساء وبناء الأ وكانت حافلة بالعطاء والإجناز لإ

احلديث واملزدهر يف جميع القطاعات التنموية.

�رشة اجلامعية من   وا�ستذكر �سائر اأع�ساء الأ

خالل م�ساهدة حمتويات املعر�ض ح�سور جاللته 

لقاءاته  خ�سو�سًا  وال����دويل  وال��ع��رب��ي  ال��وط��ن��ي 

معر�س �ضور املغفور له امللك احل�ضني طيب اهلل ثراه
إخوانه الزعماء والقادة العرب ومع اأبناء اأ�رشته  با

اململكة  ملناطق  التفقدية  ج��ولت��ه  خ��الل  ردن��ي��ة  الأ

ردن��ي��ة  الأ امل�سلحة  ال��ق��وات  لت�سكيالت  وزي��ارات��ه 

وملواقع العمل والبناء يف الوطن العزيز.

الكركي عن �سكره وتقديره  الدكتور   واأعرب 

�سخ�سيًا  م�سورًا  عمل  ال��ذي  زه���راب  للم�سور 

يف  املعر�ض  هذا  اإقامة  على  طويلة  لفرة  جلاللته 

رحاب اجلامعة واإهدائه ال�سور لها.

مكتبة  ب��ه��و  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  امل��ع��ر���ض   ح�رش 

عمداء  من  وع��دد  اجلامعة  رئي�ض  ن��واب  اجلامعة 

الكليات واملعاهد العلمية وكبار امل�سوؤولني وجمع 

من طلبة اجلامعة.

رئي�س اجلامعة: حرية الطلبة لن مت�س و�ضنم�ضي

 يف در�س الدميقراطية
وب�ساأن الكامريات التي �سيتم تركيبها، اأو�سح 

الدكتور الكركي اأن ما مت تداوله يف الإعالم  »تغيب 

واأن احلرم اجلامعي  املنطق«،  الدقة ويعوزه  عنه 

�سيكون خاليا من الكامريات واأنها �ستقت�رش على 

الغابات  اأط��راف  ويف  ومداخلها  اجلامعة  بوابات 

ماكن املهمة من  التي تخلو من املباين اإ�سافة اإىل الأ

املركزية  وامل�ستودعات  العلمية  املختربات  مداخل 

التي  اجلامعة  ومكتبة  الطالبات  �سكنات  وحميط 

تفتح اأبوابها حتى منت�سف الليل.

 ويبلغ عدد البوابات )13( بوابة يف حني يبلغ 

طول اأ�سوار اجلامعة )13( كيلومرا.

من  الهدف  اأن  اإىل  الكركي  الدكتور  واأ���س��ار 

الإجراءات »اللوج�ستية ل مي�ض العملية التدري�سية 

ؤثر على مناخ اجلامعة واأجواء احلرية  مطلقا ول يو

اجلامعي  احل��رم  وحماية  ل�سمان  ج��اء  بل  فيها، 

ولتعزيز حق الطلبة يف بيئة اآمنة وملعاجلة ظواهر 

دخ��ول  م��ن  والعابثني  املتطفلني  و�سبط  �سلبية  

احلرم اجلامعي«.

وقال الدكتور الكركي اإن ما ي�ساع من اأخبار 

تزعم اأن ن�رش الكامريات يحمل ت�سييقا على حرية 

واإميانها  اجلامعة  �سيا�سة  مع  »يتناق�ض  الطلبة 

بفكرة احلرية والدميقراطية«.

تكلفة  إن  ف�����ا ال���ك���رك���ي  ال���دك���ت���ور  وب��ح�����س��ب 

البطاقات املمغنطة والكامريات ل تتعدى )200( 

تكلفتها  اأن  م���ن  اأ���س��ي��ع  مل���ا  خ���الف���ًا  دي���ن���ار  األ����ف 

عدد  اإن  ق��ال  كما  دي��ن��ار،  مليون   )2( تبلغ  املالية 

ي��ت��ج��اوزال��� )200( ك��ام��ريا«.   ال��ك��ام��ريات  »ل���ن 

بالقول:»لن  ت�رشيحاته  الكركي  الدكتور  وختم 

مي�سها  اأن  ح��د  لأ ن�سمح  ولن  احلرية  عن  نراجع 

و�سنم�سي يف در�ض الدميقراطية اإىل اآخره«.



� زيارات ووفود

وموؤ�س�سة  اجلامعة  وقعت   - اجلامعة 

»اإجناز« لتهيئة الفر�ض القت�سادية لل�سباب 

لتطوير  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  »اإجن�����از«  ردين  الأ

مهارات  بناء  جم��الت  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون 

طلبة اجلامعة وتهيئتهم لدخول �سوق العمل 

كموظفني اأو اأرباب عمل.

نائب  اجلامعة  عن  نيابة  املذكرة  ووق��ع 

رئي�ض اجلامعة الدكتور ب�سري الزعبي وعن 

برنامـج تنفيـذ 

عـــــالم والإ ال�ضحافـــــة  ماج�ضتيــــــــر   

مذكـــرة تعـــاون بني اجلامعـــة و»اإجنــاز «

الطلبـة مهـارات  لتطويـر 

اإجناز الرئي�ض التنفيذي دميه بيبي بح�سور 

امل�ست�سار القانوين الدكتور اإبراهيم اجلازي 

وعدد من امل�سوؤولني يف اإجناز.

جميع  اإجن���از  تنفذ  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 

ب��راجم��ه��ا ون�����س��اط��ات��ه��ا يف اجل��ام��ع��ة من 

للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سندوق  خالل 

وال��ت��ع��اون وال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات معهد 

العمل الجتماعي يف اجلامعة.

قاعات  للمذكرة  وفقًا   اجلامعة  وتوفر 

جمهزة مبوا�سفات معينة وتقدم ت�سهيالت 

ع��الم  وخ��دم��ات لزم��ة وت��وظ��ف و�سائط الإ

اإجن��از  وب��رام��ج  اأن�سطة  لتغطية  املختلفة 

واإذاع��ة  لكرونية  الإ ال�سحيفة  خ�سو�سًا 

ل����ك����روين وم��وق��ع  اجل��ام��ع��ة وامل���وق���ع الإ

لكروين للطلبة. الت�سجيل الإ

تدريبية  م����واد  ت��وف��ري  اإجن����از  وت��ت��وىل 

ومناهج خا�سة واملتطوعني املوؤهلني لتقدمي 

منتظمة  بتقارير  اجلامعة  وتزويد  دوراتها 

تت�سمن تغذية راجعة حول اأداء واجنازات 

الربامج املقدمة يف اجلامعة.

مبادرات  املذكرة  ح�سب  اإجن��از  وتطرح 

امل�ساريع  وم�سابقة  الوظيفي  ال��ي��وم  منها 

وبناء  ال�رشكة  م�رشوع  وم�سابقة  القيادية 

املقدرة املوؤ�س�سية للجنة طلبة اإجناز ومواد 

الت�سويق.

الزعبي  الدكتور  اأ���س��اد  ثانية  جهة  من 

ور�سالتها  اإجن��از  به  ت�سطلع  ال��ذي  بالدور 

ردين الذي يحظى باهتمام  خلدمة ال�سباب الأ

تقدمي  على  اجلامعة  حر�ض  ؤك��دًا  م��و ملكي 

كافة اأ�سكال الدعم لتمكني اإجناز من حتقيق 

اأهدافها خلدمة جمتمع طلبة اجلامعة.

اجل��ام��ع��ة-  ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة 

من  وف��دًا  مكتبه  يف  الكركي  خالد  الدكتور 

حوار جاد ل�سالح امل�سرية التعليمية

توقيع التفاقيات يتواىل

رئي�ض  نائب  برئا�سة  ردين  الأ ع��الم  الإ معهد 

هيئة اإدارة املعهد را�سي اأخل�ض.

ا�ستعرا�ض م�سرية  اللقاء  وجرى خالل 

اتفاقية  ���س��وء  اجل��ان��ب��ني يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

مبوجبها  وال��ت��ي  بينهما  املوقعة  الرت��ب��اط 

تخ�س�ض  يف  ماج�ستري  برنامج  املعهد  يقدم 

ال�سحافة والإعالم بالتعاون مع اجلامعة. 

ون��اق�����ض ال��ط��رف��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ح�رشه نائبا رئي�ض اجلامعة الدكتور �سالح 

عرفه مراحل  الدين  والدكتور �سياء  جرار 

اخلطة  تنفيذ  خ�سو�سًا  ال��ربن��ام��ج  اإن�����س��اء 

وال�����س��اع��ات ال��درا���س��ي��ة امل��ع��ت��م��دة واآل��ي��ات 

العتماد اخلا�ض للربنامج. 

ومن املتوقع بدء قبول الطلبة لاللتحاق 

يف الربنامج مطلع الف�سل الدرا�سي اجلامعي 

الثاين املقبل.



� زيارات ووفود

�ضاءات اإ

اجلامعة- اأبدت اجلامعة ا�ستعدادها لدعم م�سرية 

زهري ال�سودانية باخلربات والتجارب  جامعة الزعيم الأ

العلمية انطالقًا من امتداد العالقات التاريخية القائمة 

ردن وال�سودان.  بني البلدين ال�سقيقني الأ

زهري ال�ضودانية ترغب يف جامعة الزعيم الأ

ردنية« ال�ضتفادة من خربات »الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  نائب  بحث  اجلامعة- 

الثقايف  امل�ست�سار  مكتبه  يف  لقائه  خالل  جرار  �سالح 

ال�ضيني الثقايف  امل�ضت�ضار 

ردنية«  يزور »الأ

الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  نائب  اطلع  اجلامعة- 

�سالح ج�رار خ�الل لقائه يف مكتبه وفدًا اأكادميي��ًا �سيني��ًا 

يات  »�سن  جامع�����ة  يف  الرجم���ة  كلي����ة  عمي��د  برئا�س��ة 

�سن« الدكت��ور »يوانغ بن« التطورات الت����ي �سهدته��������ا 

اجلامع�����ة منذ تاأ�سي�سها وعالقتها مع اجلامعات العاملية.

وبح��ث اجلانب���ان اأوج���ه التع���اون املمكن����ة خ�سو�س�ا 

التب����ادل العلم���ي والبحث���ي والثقايف وزيارات اأع�ساء هيئة 

التدري�ض والباحثني واإجراء البحوث امل�سركة.

الذي ح�رشه  اللقاء  ج��رار خالل  الدكت��ور  واأ�س��ار 

جمدوبة  احمد  الدكتور  جنبية  الأ اللغات  كلية  عميد 

علي  رامي  الدكتور  الدولية  العالقات  مكتب  ومدير 

بدء  ومنها  احلية  اللغات  بتدري�ض  اجلامعة  اهتمام  اإىل 

تدري�ض اللغة ال�سينية التي تعترب من اللغات املهمة على 

امل�ستوى العاملي.

ردنية وفد اأكادميي �ضيني يزور الأ

جاء ذلك خالل لقاء رئي�ض اجلامعة الدكتور خالد 

زهري الدكتور ح�سن  الكركي برئي�ض جامعة الزعيم الأ

حممد اأحمد  يف مكتبه بح�سور نواب رئي�ض اجلامعة. 

وثمن ال�سيف جتربة اجلامعة  يف ميادين التدري�ض 

رغبة  اإىل  م�سريًا  املحلية  املجتمعات  وخدمة  والبحث 

مع  تعاون  عالقات  إقامة  با زهري  الأ الزعيم  جامعة 

ردنية لال�ستفادة من خرباتها خ�سو�سًا يف املجالت  الأ

الطبية والهند�سية. 

تدريبية  دورات  إقامة  با الكركي  الدكتور  ورحب 

كلية  يف  �سوادنية  ب�رشية  كوادر  وتاأهيل  متخ�س�سة 

�سودانيني  لطلبة  ميدانية  زيارات  وتنظيم  التمري�ض 

لكلية الهند�سة والتكنولوجيا يف اجلامعة. 

م�سرية  على  ال�سيف  الكركي  الدكتور  واأطلع 

والعاملية  العربية  اجلامعات  على  وانفتاحها  اجلامعة 

وتطورها وروؤيتها وتطلعاتها امل�ستقبلية.

اأن�سئت  زهري  الأ الزعيم  جامعة  اأن  اإىل  وي�سار 

وت�سم   1993 عام  اخلرطوم  ال�سودانية  العا�سمة  يف 

)14( كلية تتوزع بني التخ�س�سات العلمية التطبيقية 

والطبية والن�سانية.

التعاون  م�سرية  ت�سو«  وان  »لي  عمان  يف  ال�سيني 

و�سبل  ال�سينية  واجلامعات  اجلامعة  بني  القائمة 

تعزيزها وتطويرها.

احلكومة  قدمته  الذي  بالدعم  جرار  واأ�ساد 

اجلامعة  يف  ال�سينية  اللغة  تدري�ض  لربنامج  ال�سينية 

الذي بو�رش به مطلع العام اجلامعي احلايل وا�ستقبل 

)20( طالبًا وطالبة لدرا�سة اللغة ال�سينية.

ن�ساطات  اإقامة  ال�سيني  اجلانب  بفكرة  ورحب 

ثقافية وفنية ذات الطابع ال�سيني يف رحاب اجلامعة 

ومنها اإقامة معر�سًا لل�سور خالل �سهر اآذار املقبل.

اجل��ام��ع��ة- ب��ح��ث ن���ائ���ب رئ��ي�����ض 

عرفة  ال��دي��ن  �سياء  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

خالل لقائه يف مكتبه وفد جامعة »برنو« 

نائب رئي�ض اجلامعة  برئا�سة  الت�سيكية 

»يارو  الدولية  والعالقات  للتكنولوجيا 

�سالف فيال« اأوجه التعاون املمكنة بني 

اجلامعتني.

العلمي  التبادل  على  البحث  وتركز 

والبحثي والثقايف بني اجلانبني وتبادل 

والطلبة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  زيارات 

ه���ت���م���ام  الإ ذات  ال���ب���ح���وث  واإج���������راء 

امل�سرك.

 واأطلع الدكتور عرفة الوفد ال�سيف 

ال��ذي  وال��ت��ط��ور  اجل��ام��ع��ة  م�سرية  على 

اإن�ساء  يف  التو�سع  خ�سو�سًا  �سهدته، 

الكليات واملعاهد العلمية والنفتاح على 

اجلامعات العاملية.

ب������دوره اأ�����س����اد رئ��ي�����ض واأع�������س���اء 

الذي  العلمي  بامل�ستوى  ال�سيف  الوفد 

جامعات  بني  ومكانتها  اجلامعة  حققته 

عميد  اللقاء  وح�رش  و���س��ط.  الأ ال�رشق 

ال�سمور،  ه��اين  الدكتور  ع��م��ال  الأ كلية 

الهند�سة  كلية  عميد  ب��اأع��م��ال  وال��ق��ائ��م 

توفيق،  جمدي  الدكتور  والتكنولوجيا 

ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور 

رامي علي.

ف�سل  ي�سار اإىل اأن جامعة برنو تنتمي لأ

500 جامعة على امل�ستوى العاملي.

وفد من جامعة برنو الت�ضيكية يزور اجلامعة

الدكتور الكركي مرحباً بالوفد ال�سوداين

الدكتور جرار والوفد ال�سيني�سراكة تعليمية اأردنية ت�سيكية
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ترقيات

رتبة  اإىل  الرفاعي  جميلة  الدكتورة  ترقية  متت 

اأ�شتاذ م�شارك يف كلية ال�شريعة.

العبدالالت يف  مو�شى  الدكتور عماد  ترقية  متت 

كلية الطب اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك.

تهاين

متت خطوبة الزميلة نورا حممد الرجوب املوظفة 

يف مركز احلا�شوب .

اخلطيب  ماجد  مهند  الزميل  خطوبة  متت 

جنبية والرتبية  رئي�س �شعبة كليتي اللغات الأ

الريا�شية يف وحدة القبول والت�شجيل.

عمادة  املوظفة يف  الغنم  اأبو  ال�شيدةعهود  رزقت 

�شوؤون الطلبة مبولودة اأ�شمتها »اآلء«.

رزق ال�شيد فرا�س را�شد العوازم املوظف يف وحدة 

اخلدمات مبولودة اأ�شماها »جنى« .

تعــــــــــاز

الدكتور  �شتاذ  الأ �شقيق  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقل 

عديل البلبي�شي مدير املجل�س العربي لتدريب 

طالب اجلامعات العربية.

ال�شياب  منذر  الزميل  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقل 

م�شت�شفى  يف  واخلدمات  من  الأ �شعبة  رئي�س 

اجلامعة.

اإميان  الزميلة  والدة  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلت 

مومة  الأ ق�شم  تدري�س  م�شاعدة  �شباح  اأبو 

والطفولة يف كلية التمري�س. 

غازي  الدكتور  �شقيقة  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلت 

�شتاذ يف ق�شم اجليولوجيا. ال�شفاريني الأ

ابت�شام  ال�شيدة  والدة  تعاىل  رحمته  اإىل  انتقلت 

ح�شني املوظفة يف وحدة ال�شوؤون املالية.

انتقل اإىل رحمته تعاىل والد ال�شيدة عائ�شة يو�شف 

�شربة املوظفة يف كلية العلوم الرتبوية.

اجتماعيات ،،،

مملكة الكرك يف العهد اململوكي

 648هـ/1250م – 922هـ/1516م

�ضدارات اإ

�سمن  الثقافة  وزارة  اأ�سدرت  اجلامعة- 

طبعة  �رشة،  الأ ومكتبة  للجميع  القراءة  م�رشوعها 

ثانية من كتاب الدكتور حممد عدنان البخيت املعنون 

الذي جاء يف  اململوكي،  العهد  الكرك يف  با�سم: مملكة 

236 �سفحة مبا يف ذلك امل�سادر والفهار�ض التف�سيلية 

يف  املحفوظة  اململوكية  العملة  من  ومناذج  واخلرائط 

متحف القلعة بالكرك.

ر�سالة  1965م  �سنة  ُِعد  اأ قد  العمل  هذا  وكان 

للمرة  وطبع  ببريوت،  مريكية  الأ باجلامعة  ماج�ستري 

�سنة  بعمان  امللكية  العلمية  اجلمعية  مبطبعة  وىل  الأ

جاءت  لذا  ن�سخه،  نفذت  احلني  ذلك  ومنذ  1976م، 

مبادرة وزارة الثقافة يف الوقت املنا�سب ليتزامن مع 

ردنية، وهو يقع  اعتماد مدينة الكرك عا�سمة الثقافة الأ

يف ت�سعة ف�سول تناول فيها تاريخ الكرك ب�سكل موجز 

قبيل العهد اململوكي وف�ّسل يف جغرافيتها التاريخية 

يف العهد اململوكي وذكر مزاراتها، وعرف ب�سكانها من 

امل�سلمني وامل�سيحيني واأهايل احل�رش والعربان منهم، 

احليوانية  والرثوة  الزراعية  البالد  هذه  موارد  وبني 

من  داري  الإ اجلهاز  لتو�سيف  حتول  ثم  ومعادنها، 

النائب والقا�سي وبقية الوظائف.

اململكة  تاريخ  على  لريكز  ال�سابع  الف�سل  وجاء 

ال�سالطني  لبع�ض  منفى  كانت  حيث  واأهميتها، 

عا�سمة  يام  الأ يوم من  الكرك يف  واأ�سبحت  واأبنائهم 

الدولة اململوكية بكاملها.

من  عدد  حياة  تراجم  با�ستعرا�ض  وختم 

زهر  ال�سخ�سيات التي وليت الق�ساء اأو در�ست يف الأ

اأبرزهم  ومن  ال�سام  اأو  م�رش  بالد  يف  برزت  اأو 

الطبيب امل�سهور يعقوب بن القف �ساحب »العمدة يف 

اعتمد  قد  الكتاب  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير  اجلراحة«. 

1992م  �سنة  ملانية  الأ اإىل  وترجم  جامعية  ر�سالة 

بجامعة هايدلربج، وُن�رش هناك. 

يجيء �سدور هذا الكتاب لي�ساهم يف كتابة �سفحة 

من �سفحات تاريخ بالدنا ب�سكل مو�سوعي وموثق. 

العلمي  البحث  عمادة  عن  �سدر  اجلامعة- 

العدد  والثالثون  ال�ساد�ض  املجلد  اجلامعة   يف 

جملة  من  وت�سعة  األفني  عام  من  اآب  ل�سهر  الثاين 

�سا�سية. درا�سات العلوم الأ

وا�ستمل هذا العدد من املجلة التي يراأ�ض حتريرها 

ا.د مفيد عزام على جمموعة من  العلمي  البحث  عميد 

�سا�سية  الأ العلوم  جمال  يف  والبحوث  الدرا�سات 

باللغتني العربية والجنليزية .

هيا  براهيمي،  الإ اإبراهيم  الباحثون  قدم  وقدم 

من  جديد  نوع  حول  درا�سة  بزمليط  وزينب  �سلمان، 

كيناتيكية  بخوا�ض  ن�سان  الإ دموع  يف  اللي�سوزمي 

وديناميكية معدلة.

بينما قدم الباحثان كمال م�سطفى حممود وافني 

ح�سن �سعيد درا�سة حول التقدير غري املبا�رش حلام�ض 

ال�سكوربيك بطريقة حتليل احلقن ال�رشياين يف املواد 

ال�سيدلنية با�ستخدام مك�ساف الربيق الكيميائي.

عدد جديد لدرا�ضات العلوم 

ردنية« �ضا�ضية �ضادر عن »الأ الأ

وقدم الباحث حممود اإبراهيم وهبة درا�سة حول 

بيولوجية قنفذ البحر، تريبنوي�ست�ض جراتيال، املتغذي 

خليج  يف  �ستيبيول�سيا  هالوفيال  البحر،  ع�سب  على 

العقبة.

مولد  حول  درا�سة  جربي  ريا�ض  الباحث  وقدم 

رموز عام.

كما قدم الباحثان حنان احمد حاج احمد وعدنان 

مثل لعينة ثنائية  حممد عو�ض درا�سة حول الت�سميم الأ

البر لتوزيع احلياة ال�سي.

م�سطفى  وكمال  علي  ديار  الباحثان  وقدم 

�سبغة  وت�سخي�ض  ف�سل  حول  درا�سة  حممود 

جديدة م�ستخل�سة من ق�رشة اجلوز وا�ستخدامها يف 

ال�سوتية. فوق  مواج  الأ مب�ساعدة  ال�سوف   �سباغة 

بينما قدم الباحث احمد عبد اإبراهيم العبيدي درا�سة 

ثر  الأ لكا�سف  احلرارية  املعاجلة  تن�سيط  طاقة  حول 
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الباحثتان منى عبدالكرمي اخل�ساب ورنا  وقدمت 

وليد احليايل درا�سة حول تاأثري �سمك احلزام احلديدي 

على ت�سويه ودوران ال�سور يف العد�سات املغناطي�سية 

امل�سقطية الثالثية.

اخل�ساب  الكرمي  عبد  منى  الباحثتان  قدمت  فيما 

قطاب  ومروه ثامر ال�سماع درا�سة حول ثاأثري تعدد الأ

الكهرو�ستاتيكية  للعد�سات  الب�رشي  داء  الأ على 

املغمورة .

وقدمت الباحثتان منى عبدالكرمي اخل�ساب ومروه 

ثامر ال�سماع در�سة حول تقلي�ض الزيوغ يف العد�سات 

قطاب. الكهرو�ستاتيكية اأحادية اجلهد متعددة الأ

يحيى  عبدالرزاق  بيداء  الباحثة  وقدمت 

فطر  من  النارجننيز  وتثبيت  عزل  حول  درا�سة 

Penicillium sp   وا�ستخدامه يف اإزالة الطعم املر 
من ع�سري الكريب فروت.


